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ปี  2560 นับเป็นท่ีสองท่ีผมได้เข้ามารับตําแหน่งประธาน
กรรมการ (รักษาการ) และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และสร้างผลงานท่ีดี
อยา่งต่อเน่ืองและน่าพอใจ แมว้่าราคาตะกัว่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัของบริษทั
ในปีท่ีผ่านมาจะมีการปรับตวัเพิ่มสูงข้ึน รวมทั้งในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา 
ภาครัฐไดป้รับเปล่ียนวิธีการคาํนวณและอตัราการจดัเก็บภาษีสรรพสามิต
กบัผูผ้ลิตแบตเตอร่ีกต็าม ทั้งน้ีสภาวะเศรษฐกิจในปีท่ีผา่นมา ถือวา่เป็นปีท่ี
เร่ิมฟ้ืนตัวดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่า
เศรษฐกิจในต่างประเทศยงัไม่ค่อยดีนกัก็ตาม บริษทัก็ยงัพฒันาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในดา้นการผลิตแบตเตอร่ีอยา่งต่อเน่ืองเพื่อลดการสูญเสียใน
ทุกขั้นตอน และในปีท่ีผ่านมาบริษทัยงัไดเ้ชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองจกัร
จากทาง บริษทั   จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัแม่
ของบริษทัเขา้มาแบ่งปันความรู้ทกัษะ และร่วมกนัปรับปรุงระบบการผลิต 
นอกจากนั้นบริษทัฯ ยงัไดมี้การปรับปรุงพื้นท่ีทาํงานเพื่อให้ทุกฝ่ายมีการ
ประสานการทํางานเป็นทีม ส่ือสารและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่าง
รวดเร็วตามนโยบายหลกัของฝ่ายจดัการ ซ่ึงยงัช่วยสร้างความปลอดภยัใน
การทาํงานให้มากข้ึนดว้ย และในปี 2561 บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้นโยบายเพื่อ
การส่ือสารรอบดา้นมากข้ึนระหว่างฝ่ายโรงงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน 
และกลุ่มลูกคา้และผูข้าย โดยมีพื้นฐานความเช่ือท่ีว่าการส่ือสารทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรนั้นเป็นส่ิงสําคญัท่ีทาํให้การดาํเนินงานทุกภาคส่วน
เดินหน้าไปไดอ้ย่างสอดคลอ้งและมีเป้าหมายท่ีชดัเจนเป็นหน่ึงเดียวกนั
เพื่อใหบ้ริษทัมีการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื  

กล่าวโดยสรุปในปี 2560 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,327 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาจากการจาํหน่ายสินคา้ในตลาด
ทดแทนภายในประเทศและตลาดรถใหม่ท่ีเพิ่มข้ึน โดยบริษทัมีตน้ทุนขาย 1,959 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 79.94 ซ่ึงเพิ่มข้ีนจากปีท่ีผา่นมาจาก
การเพิ่มข้ึนของราคาวตัถุดิบ และสําหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 370 ลา้นบาท ทาํให้มีผลกาํไร
สุทธิสาํหรับปีจาํนวน 111 ลา้นบาท 

ในปี 2561 บริษทักจ็ะยงัคงมุ่งมัน่ทาํหนา้ท่ี ผลิตแบตเตอร่ีท่ีมีคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ รวมถึงขยายฐานลูกคา้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมกบันําเทคโนโลยีใหม่ ๆ เขา้มาพฒันาระบบการผลิตให้มีศกัยภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยผนวกจิตสาํนึกน้ีเขา้กบันโยบายการดาํเนินงานและแผนธุรกิจ อีกทั้งให้ความสาํคญัและสนบัสนุนชุมชน ผ่านกิจกรรมดา้นสังคม
และส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เพื่อใหชุ้มชนและส่ิงแวดลอ้มโดยรอบมีคุณภาพท่ีดีไปพร้อมกนั  

ทั้งน้ี ความสําเร็จทั้งหมดทั้งมวลท่ีบริษทัไดรั้บในปี 2560 ท่ีผ่านมานั้นจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากขาดซ่ึงการสนับสนุนจากผูมี้ส่วนร่วม      
ทุกท่าน ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณผูถื้อหุน้ ลูกคา้ผูมี้อุปการคุณ สถาบนัการเงิน และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีใหก้ารสนบัสนุน
บริษทัดว้ยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและเพื่อนพนกังานทุกท่าน ท่ีอุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ กา้วเดินไปขา้งหนา้ตามนโยบาย
และแผนการดาํเนินงานของบริษทั และยดึมัน่ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ขอใหทุ้กท่านเช่ือมัน่วา่ บริษทัจะยงัคงมุ่งมัน่ทุ่มเท
ในการดาํเนินธุรกิจเพื่อให้บริษทัฯ เจริญเติบโตกา้วไปขา้งหน้าอย่างย ัง่ยืนและสร้างผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนร่วมอยา่งสืบเน่ือง
ต่อไป 

                    
              ในนามคณะกรรมการ 

 

 
 

                 (อิชิโระ มูราตะ) 
                                    ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
                         1 มีนาคม 2561 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ  
รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนัดศิลปกุล นายโยธิน วิมุกตายน และนายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล โดย รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนัดศิลปกุล เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2560  ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติแต่งตั้ง รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 แทน นายโยธิน วิมุกตายน  ท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ  

โดยในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 14 คร้ัง ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
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 าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั ซ่ึงบริษทัได้ถือ
ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. คณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรมท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลการประชุม การสัมมนา ฝึกอบรมแก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ เพ่ือพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งมีการติดตามความเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจน
แนวทางปฏิบติัให้ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ    

จากการพิจารณาสอบทานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่งบการเงินของบริษทัจดัท าข้ึนอยา่งถูกตอ้งตาม
ควร บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และปฏิบติัตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีค าแนะน าเพ่ิมเติมบางประการ เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. เพ่ือให้ขั้นตอนการจา้งเหมางานก่อสร้างภายในบริษทัสอดคลอ้งกบัคู่มือจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดก้  าหนดข้ึนและเพ่ือให้การตรวจรับมอบ
งานก่อสร้างมีความชัดเจนและถูกตอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน าให้ฝ่ายจดัการไดท้บทวนและปรับปรุงขั้นตอนการจา้งเหมาก่อสร้าง 
และการจดัให้มีการก าหนดชนิด ประเภท วสัดุท่ีใช้ และราคากลางของงานก่อสร้างให้มีรายละเอียดมากข้ึน ทั้งน้ีในเร่ืองดงักล่าว ฝ่ายจดัการได้
ด าเนินการไปเรียบร้อยแลว้ 

2. เพ่ือให้การเบิกใช้งบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายมีความถูกตอ้งแม่นย  า และง่ายต่อการควบคุม คณะกรรมการตรวจสอบได้
แนะน าให้ฝ่ายจดัการไดป้รับปรุงเร่ืองดงักล่าว โดยปัจจุบนัฝ่ายจดัการไดม้อบหมายฝ่ายบญัชีและการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารเทศ ไดร่้วมกนั
หาแนวทางเพ่ือปรับปรุงเร่ืองดงักล่าว 

3. เพ่ือให้การจดัท าส่วนลด (Rebate) ของฝ่ายขายให้กบัลูกคา้มีแนวทางปฎิบติัท่ีเป็นท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบได้
แนะน าให้ฝ่ายจดัการจดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงฝ่ายจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานเร่ืองดงักล่าว 

 

นอกจากน้ี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้บริษทัเขา้ร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต” โดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีความเห็นวา่โครงการน้ีจะประสบความส าเร็จไดจ้ากการร่วมมือของหลายหน่วยงานภายในบริษทั จึงได้
จดัตั้งคณะท างานข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมและท าความเขา้ใจในขั้นตอนการเขา้โครงการก่อน และในปี 2561 บริษทัจะด าเนินการยืน่เจตนารมณ์
การร่วมโครงการอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม คณะท างานไดมี้การรายงานความคืบหนา้การด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็น
อยา่งสม ่าเสมอ 

        
                     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
       

 
       (รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                 1 มีนาคม 2561          
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
เพ่ือให้เขา้ใจและเป็นแนวทางส าหรับการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของ บริษทั 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)  
“ให้สามารถเป็นผูผ้ลิตท่ีมีทั้งคุณภาพและตน้ทุนท่ีแข่งขนัได้ ด้วยการน านวตักรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เขา้มาพฒันา

ระบบการบริหาร การผลิต เพ่ือท าให้บริษทัก้าวไปอยา่งมัน่คง ซ่ือตรง ได้รับการเช่ือถือ 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 โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องคก์ร ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจดัการบริหารความเส่ียง มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัจึงมี
แนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตข้ึนอยา่งย ัง่ยืน โดยให้ความส าคญักบัความสมดุลทั้งด้านการเงิน  ลูกคา้ กระบวนการด าเนินงาน และ 
ผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล 
(Balance) ภายใตภ้าวะความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Fair risk) โดยกระบวนการตดัสินใจอยูบ่นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการด าเนินงาน 
ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียทั้ งหมด (Stakeholder analysis) มีการวดั 
วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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100.00% 

 

55.00% 

 

77.00% 

 

99.99% 

 

92.30% 

 

6.48% 

 
5.45% 

 

 

19.13% 

 
3.07% 

 
40.69% 

 

 

11.51% 

 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษทั และบริษทัย่อย  
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในฐานะผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละแบตเตอร่ีจกัรยานยนตภ์ายใต้

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 Market) ผ่านบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์
ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั ซ่ึงบริษทัถือหุ้นอยูร้่อยละ 99.99 บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก GYIN ในการจดัจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
"YUASA" ในตลาดท่ีอยูน่อกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กมัพูชา และพม่า โดยปกติแล้ว GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษทัอีกทาง
หน่ึง โดยสั่งซ้ือโดยตรงจากบริษทัหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย  บริษทัสามารถจ าหน่ายแบตเตอร่ี “YUASA” ภายในอาณาเขตท่ีก าหนด 
และจ าหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ  
 
โครงสร้างบริษทัที่เกีย่วข้อง (ณ วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2561) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
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 เซลทรัล เอเยนซิ จ  ากดั 
บริษทั มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์    

ดีเวลลอปเมน้ท ์ จ  ากดั 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน จ ากดั 

บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จ ากดั บริษทั ฟยูเีมอร์แคนไทล ์จ  ากดั 

บริษทั จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั 
(GYIN) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

ตระกลู มนูธรรม บริษทั สยามกลการอะไหล่ จ ากดั 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษทัย่อย                           หน่วย: ล้านบาท 

รายละเอยีด 2556 2557 2558 2559 2560 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  ("บริษทั") 
1. จ าหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต์ 
- ตลาดรถใหม่ (OEM) 291.21 16.53 244.39 14.55 147.53 8.37 115.11 5.52 122.61 5.23 
- ส่งออก 251.75 14.29 289.39 17.23 279.37 15.85 325.95 15.62 319.44 13.62 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 32.00 1.82 16.13 0.96 29.24 1.66 29.43 1.41 19.19 0.82 
- อ่ืน ๆ 0.44 0.03 0.73 0.04 0.04 0.00 0.005 0.00 0.001 0.00 
2. จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์ 
- ตลาดรถใหม ่(OEM) 318.65 18.08 299.36 17.82 344.53 19.55 419.23 20.09 586.24 25.00 
- ส่งออก 117.46 6.67 80.56 4.80 103.04 5.85 183.58 8.80 249.84 10.65 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 2.97 0.17 5.20 0.31 1.04 0.06 2.67 0.13 0.91 0.04 
- ส่งออกอ่ืนๆ 0.01 0.00 0.007 0.00 0.01 0.00 0.11 0.01 0.19 0.01 
3. จ าหน่ายแบตเตอร่ีส ารองไฟ 
- ในประเทศ 41.38 2.35 54.56 3.25 70.05 3.97 26.65 1.28 28.03 1.20 
4. อ่ืนๆ 0.47 0.03 0.53 0.03 0.64 0.04 0.29 0.01 4.58 0.20 

รวมรายได้บริษทั (ก) 1,056.35 59.95 990.85 58.99 975.51 55.35 1,103.03 52.85 1,331.03 56.75 

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบิวช่ัน  (บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

1. จ าหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต์  
- ตลาดทดแทน (REM) 380.49 21.59 419.66 24.98 500.53 28.40 566.49 27.14 571.02 24.35 
2. จ าหน่ายแบตเตอร่ีจักรยานยนต์  
- ตลาดทดแทน (REM) 276.79 15.71 246.70 14.69 263.11 14.93 383.39 18.37 394.81 16.83 
3. แบตเตอร่ีส ารองไฟ/พลงังานแสงอาทิตย์ 21.46 1.22 9.51 0.57 14.10 0.80 29.49 1.41 30.34 1.29 

4. อ่ืนๆ 0.03 0.00 1.56 0.09 0.80 0.05 0.03 0.00 0.10 0.00 

รวมรายได้บริษทัย่อย (ข) 678.74 38.52 677.42 40.33 778.54 44.17 979.40 46.93 996.24 42.48 

รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข) 1,735.10 98.47 1,668.27 99.31 1,754.04 99.52 2,082.43 99.78 2,327.31 99.23 

รายได้อ่ืน 26.95 1.53 11.53 0.69 8.55 0.48 4.52 0.22 17.95 0.77 

รายได้รวม 1,762.05 100.00 1,679.80 100.00 1,762.59 100.00 2,086.95 100.00 2,345.25 100.00 
 

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

 

การเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของบริษทัในปีที่ผ่านมา  
ในปี 2560 บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตามนโยบายส าคญัของนายอิชิโระ มูราตะ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ซ่ึงไดใ้ห้นโยบายการท างาน

ส าหรับพนกังานของบริษทัท่ีส าคญัจ านวน 3 เร่ืองไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัเป็นทีม (Teamwork) การท างานดว้ยความรวดเร็ว (Speed) และการ
ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน (Goal to the top) ซ่ึงส่งผลให้มีการประสานการท างานและส่ือสารของฝ่ายผลิตและฝ่ายขายร่วมกันอย่างใกล้ชิด            
เพ่ือสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ไดม้ากยิง่ข้ึน นอกจากนั้นยงัไดป้รับปรุงอาคารส านกังาน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและสภาพแวดลอ้ม
การท างานภายในโรงงานอย่างต่อเน่ืองจากปีผ่านมา เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาคารภายในโรงงานและเคร่ืองจกัรมีการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน                
โดยพฒันาการท่ีส าคญัในดา้นการผลิตของปีน้ีมาจากการเร่ิมการประกอบแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตจ์ากสายการผลิตแบตเตอร่ีสายท่ี 5 ซ่ึงได้
จดัซ้ือในช่วงปลายปี 2560 ท่ีผ่านมา และนับเป็นปีแรกท่ียอดของแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์มีมูลค่าเกินกว่ายอดการขายแบตเตอร่ีรถยนตด์้วย 
นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตใ์หม่ ในรุ่น YTZ10 และ YTZ3V ส าหรับตลาดรถจกัรยานยนตใ์หม่  

 



4. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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และในด้านส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน บริษทัได้ท  าการปรับปรุงในหลายๆ เร่ือง เช่นการปรับปรุงเส้นทางเดิน 
(Walkway) เขา้สู่พ้ืนท่ีการท างานในส านกังานหรือโรงงาน เพ่ือสร้างความปลอดภยัและป้องกนัอุบติัเหตุมิให้เกิดกบัพนกังานในระหว่างการ
ท างานของพนักงานและระหว่างท่ีพนักงานเดินเข้าออกบริเวณพ้ืนท่ีท างาน เป็นตน้ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมรุ่นแบตเตอร่ีในตลาดให้มีความ
หลากหลายและสนองตอบต่อการขายในตลาดภายในประเทศมากข้ึน นอกจากบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ของตนเองแลว้ บริษทัยงัไดน้ าเขา้
แบตเตอร่ีจากบริษทัในเครือดว้ยเช่นกนั อาทิเช่น รุ่น 65D23, รุ่น 95D26  รุ่น 60B24, รุ่น 80D23 และ  รุ่น 115D31 เป็นตน้ 

 

 การเปลีย่นแปลงภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมแบตเตอร่ี 
แบตเตอร่ีเป็นสินคา้จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีเพราะแบตเตอร่ีสามารถใช้งานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น เป็นแหล่งก าเนิดพลงังาน 

ให้แสงสวา่งในครัวเรือน หรือใช้ส่องสตัวใ์นเวลากลางคืน ตลอดจนใชเ้ป็นช้ินส่วนประกอบจ าเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและ
ฐานข้อมูลของโลก จ าเป็นตอ้งใช้แบตเตอร่ีทั้งส้ิน จึงท าให้มีการใช้แบตเตอร่ีกนัอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอร่ีทัว่ไป 
ท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นต ่าในการผลิตจนถึงแบตเตอร่ีท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง ตามประเภทการใชง้าน 

ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ี มีการแกว่งตวัของ
ราคา โดยในปี 2560 มีราคาเฉล่ียท่ี 2,317 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพ่ิมข้ึนจากราคาเฉล่ียในปี 2559 จ านวน 446 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 23.85 
และแมว้่าราคาตะกัว่โดยเฉล่ียจะเพ่ิมสูงข้ึนก็ตาม หากพิจารณาราคาตะกัว่โดยเฉล่ียเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกัว่มีแนวโน้มปรับตวัสูงข้ึน
ตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 อยา่งไรก็ตามมีการปรับตวัลดลงอีกคร้ังในไตรมาสท่ี 2 และเร่ิมมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกคร้ังในช่วงคร่ึงหลงัของปี 
2560 ทั้งน้ีราคาตะกัว่เฉล่ียในไตรมาสท่ี 4 อยุท่ี่ระดบั 2,493 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา  

 

การผลติยานยนต์ในปี 2560 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ปริมาณการผลิตรถยนตใ์นปี 2560 เม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีผ่านมา พบว่ามีการผลิต

รถยนตน์ัง่โดยสาร รถยนตน์ัง่เพ่ือการพาณิชยแ์ละรถจกัรยานยนต ์เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.61 ร้อยละ 2.72 และร้อยละ 12.91 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการขายภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  

 

การจ าหน่ายยานยนต์ภายในประเทศในปี 2560 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย การจ าหน่ายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตโ์ดยรวมภายในประเทศส าหรับปี 2560 เม่ือ

เทียบกับปี 2559 ท่ีผ่านมา พบว่ามีอตัราการจ าหน่ายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.39 และร้อยละ 4.20 ตามล าดบั สาเหตุส าคญัมาจากการเร่ิมฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน และความเช่ือมัน่ของผูบ้ริโภคท่ีมีส่วนในการกระตุน้ตลาดให้มีการเติบโต รวมทั้ง
นโยบายรถคนัแรกของรัฐบาลท่ีเร่ิมครบอายโุครงการในปี 2560 ท่ีผา่นมา  

 

การน าเข้ายานยนต์จากต่างประเทศในปี 2560 
มูลคา่การน าเขา้รถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ท่ีผา่นมาประมาณร้อยละ 13.00 ส่วนช้ินส่วนรถยนตเ์พ่ิมข้ึน

ร้อยละ 2.32 
  
การส่งออกยานยนต์ในปี 2560 
จากขอ้มูลของกรมศุลกากร ซ่ึงถูกประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2560 โดยภาพรวมของการส่งออกยานยนตมี์การ

ปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมา ยกเวน้การการส่งออกรถยนตน์ัง่ท่ีมีจ  านวนลดลงร้อยละ 10.44 สาเหตุส าคญัมาจากเศรษฐกิจประเทศคู่คา้
หลกัซบเซา และตลาดตะวนัออกกลางมีนโยบายลด  การน าเขา้รถยนตบ์างประเภท อยา่งไรก็ตาม ช้ินส่วนอะไหล่ รวมทั้งยานยนต์ท่ีผลิตจาก
ประเทศไทยนั้นไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในตลาดโลก ท าให้ภาพรวมการส่งออกยานยนตมี์อตัราการเติบโตสูงข้ึน 

 

ส าหรับธุรกจิแบบเตอร่ียานยนต์ในปี 2560 
จากขอ้มูลดา้นการผลิต การจ าหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องโรงงานผูผ้ลิตขนาดใหญ่

จ านวน 8 ราย ของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2561 พบว่า การผลิตและการจ าหน่ายในประเทศในปี 2560 เม่ือเทียบ
กบัปี 2559 มีจ  านวนลดลงเล็กน้อยท่ีร้อยละ 0.32 และร้อยละ 0.95 ตามล าดบั ในขณะท่ีตวัเลขส่งออกแบตเตอร่ีมีจ  านวนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.43 
อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวไม่รวมถึงการน าเขา้แบตเตอร่ีเขา้มาจ าหน่าย ซ่ึงปัจจุบนัมีการน าเขา้จากหลายประเทศ เพ่ือเขา้มาจ าหน่ายภายประเทศ 
เช่น แบตเตอร่ีจากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต ้เป็นตน้ ซ่ึงจะมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัการผลิตภายในประเทศ ในขณะท่ีอาจมี
จุดอ่อนในดา้นการบริการ ท่ีดอ้ยกวา่ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตภายในประเทศ 



5. ปัจจยัความเส่ียง 
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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  ดงันั้นฝ่ายจดัการจึงไดจ้ดัตั้งคณะท างานเพื่อบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณา
สอบทานรายงานผลการประเมินความเส่ียง และให้ค  าแนะน าในการหามาตรการจดัการความเส่ียงท่ีอยู่ในระดับท่ีบริษทัยอมรับได้ ทั้ งน้ี
คณะท างานดงักล่าวไดเ้ร่ิมปฎิบติังานตั้งแต่ปี 2560 และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการของบริษทั 

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

 

1. ปัจจัยความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิ 
  ความเส่ียง : ราคาวตัถุดิบเป็นปัจจยัส าคญัในการควบคุมตน้ทุนการผลิตแบตเตอร่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคาตะกัว่และราคาพลาสติก ซ่ึง
เป็นส่วนประกอบส าคญัในการผลิตแบตเตอร่ี โดยตน้ทุนของตะกัว่และพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของตน้ทุนการผลิตรวม ดงันั้น
หากราคาวตัถุดิบผนัผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2560 บริษทัมียอดการสั่งซ้ือ
ตะกัว่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัจ านวน 1,052.53 ลา้นบาท โดยเป็นการสั่งซ้ือตะกัว่จากต่างประเทศจ านวน 165.86 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.18 
ของการสั่งซ้ือตะกัว่ทั้งหมด ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ี มีการ
แกวง่ตวัของราคาทุกปี โดยในปี 2560 มีราคาเฉล่ียท่ี 2,317 เหรียญสหรัฐต่อตนั เพ่ิมข้ึนจากราคาเฉล่ียในปี 2559 จ านวน 446 เหรียญสหรัฐต่อตนั
หรือร้อยละ 23.85 และแมว้า่ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียจะเพ่ิมสูงข้ึนก็ตาม หากพิจารณาราคาตะกัว่โดยเฉล่ียเป็นรายเดือนจะพบวา่ราคาตะกัว่มีแนวโน้ม
ปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 อยา่งไรก็ตามมีการปรับตวัลดลงอีกคร้ังในไตรมาสท่ี 2 และเร่ิมมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกคร้ังในช่วง
คร่ึงหลงัของปี 2560 ทั้งน้ีในปี 2560 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัตั้งแต่ 2,236 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนมกราคม จนถึงระดบัสูงสุดในเดือน
ธนัวาคมท่ี 2,508 เหรียญสหรัฐต่อตนั  
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัก าหนดมาตรการควบคุมการใช้และการจดัเก็บสต็อกตะกัว่ให้สอดคลอ้งตามแผนการท างานและ
ความตอ้งการผลิต และการท าสัญญาซ้ือขายระยะสั้นกบัผูข้ายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจดัการจะติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจ า
ทุกเดือน ทั้งน้ีหากเกิดความผนัผวนจนกระทบต่อราคาตน้ทุนของบริษทั ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าวไดท้นัที 
  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีฝ่ายจดัซ้ือท่ีติดตามราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเป็นรายวนั และดว้ยประสบการณ์ของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมีความ
ช านาญและอยูใ่นอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีมานานเกือบ 55  ปี ท  าให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิตวตัถุ 
และมีการพิจารณาการสัง่ซ้ือวตัถุดิบให้สอดคลอ้งกบัการวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิบริษัทร่วมทุน 
   ความเส่ียง : ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงความสามารถของบริษทัร่วมทุน จ าแนกเป็น 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี และด้าน
การตลาด  
  ในดา้นเทคโนโลย ีบริษทัไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลิตจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (บริษทัร่วมทุน) โดย
มีสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมีสัญญาเป็นรายปี ทั้งน้ีถา้ไม่มีการแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใด
ในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะได้รับการต่ออายุสัญญาโดยอตัโนมติัปีต่อปี อย่างไรก็ตามหากบริษทัไม่ได้รับการต่อสัญญาการถ่ายทอดด้าน
เทคโนโลยดีงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจดัการดา้นคุณภาพของสินคา้จากการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานไดใ้นท่ีสุด  
  ในดา้นการตลาดต่างประเทศ บริษทัสามารถกระท าได้ภายในอาณาเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั อนัไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า  นอกเหนือจากพ้ืนท่ีดงักล่าวแลว้ บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั เพ่ือไม่ให้เกิดความขดัแยง้กบัการจ าหน่ายของบริษทัในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ โดยในปี 2560 บริษทัมีการส่งออก
สินคา้อยา่งต่อเน่ืองผ่านบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทัในเครือ เป็นเงินรวม 136.05 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของ
ยอดส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 5.85 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั 
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  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) ตามสญัญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการ
ผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ์มาโดยตลอด โดยมีการค านวณค่าสิทธิเป็นรายลูกท่ีผลิตส าหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุก
เคร่ืองหมายการคา้ และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายส าหรับแบตเตอร่ีชนิดไม่ตอ้งมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด และบริษทัไดรั้บการ
ต่อสญัญาจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ นติดต่อกนัเป็นระยะเวลากว่า 55 ปีมาแลว้ ส าหรับในดา้นขอ้จ ากดัในตลาด
ต่างประเทศ บริษัทสามารถท่ีจะส่งออกได้โดยไปยงัตลาดในประเทศท่ีไม่มีบริษัทในเครือ "YUASA" ซ่ึงในปัจจุบันลูกค้าของบริษัทใน
ต่างประเทศส่วนหน่ึงเป็นลูกคา้ท่ีไม่มีการด าเนินธุรกิจของบริษทัในเครือดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยวัซ่า ท  าให้บริษทัมีแหล่งผลิตภณัฑ์
แบตเตอร่ีท่ีหลากหลายเพ่ือจ าหน่ายในตลาด 

 

3. ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 
  ความเส่ียง : ในปี 2560 บริษทัพ่ึงพิงการจ าหน่ายสินค้าลูกค้าน้อยรายในตลาดผูป้ระกอบการ (OEM) โดยบริษทัมียอดจ าหน่าย
แบตเตอร่ีรถยนต์ให้แก่ลูกคา้รายหน่ึงในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 74.26 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถยนต์ส าหรับตลาด OEM ทั้งหมด และ
บริษทัมียอดจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ให้กลุ่มลูกคา้ในตลาด OEM รายหน่ึงทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 56.03 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 จ ากดั (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 าแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพ่ือสนองความตอ้งการของลูกคา้ (4) รักษาความสมัพนัธ์กบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ และ
ลูกคา้ปัจจุบนั  พร้อมทั้งท  าสัญญาการคา้กบัผูว้่าจา้งผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ผ่านร้านคา้รูปแบบ Modern Trade 
(6) เพ่ิมความยืดหยุน่ในการผลิต เพ่ือให้สามารถรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างสม ่าเสมอ และ (7) น าเขา้แบตเตอร่ีจาก
บริษทัในเครือเพ่ือให้รุ่นท่ีจะจ าหน่ายในแบตเตอร่ีมีความหลากหลายมากข้ึนและรองรับความตอ้งการของลูกคา้ 
 

5. ปัจจัยความเส่ียงจากการจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการท างาน 
  ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับยานยนตข์องบริษทั มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
ความปลอดภยัในการท างาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอร่ีภายในโรงงาน มีความเส่ียงท่ีอาจท าให้เกิดอุบติัเหตุในการท างานจากเคร่ืองจกัร
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ และ/หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม ้และการก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เคร่ืองจกัรจากการผลิตมีเสียงดงั น ้ าเสียท่ี
ปนเป้ือนผงตะกัว่ ฝุ่ นผงจากขบวนการผลิตผงตะกัว่ ตดัแผ่น และขดัแผ่น กล่ินแก๊สจากขบวนการหลอมตะกัว่หากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ และ
เสียงจากการท างานของเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีหากไม่มีระบบการจดัการ ป้องกนัหรือการจดัให้ระบบบ าบดัของเสียท่ีเหมาะสม อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อพนกังาน ชาวบา้นขา้งเคียง และส่ิงแวดลอ้มภายในและรอบตวัโรงงาน 
  มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษทัไดจ้ดัให้มีขบวนการก าจดัหรือบ าบดัของเสียต่าง ๆ ท่ีออกจากขบวนการผลิต 
รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอเป็นประจ า ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้าเสีย เพ่ือก าจดัผงตะกัว่จากน ้าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่นอกโรงงาน การจดั
ให้มีระบบดูดฝุ่ นผงตะกัว่บริเวณท่ีอาจเกิดการกระจายของผงตะกัว่ จดัให้มีระบบเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะลดกล่ินแก๊สจากการผลิต 
และการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัเสียง หากเคร่ืองจกัรใดก่อให้เกิดเสียงดงัเกินกวา่มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด  



5. ปัจจยัความเส่ียง 
  

รายงานประจ าปี 2560          9 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

  นอกจากนั้นในดา้นความปลอดภยัในการท างานและการป้องกนัอคัคีภยั บริษทัไดด้ าเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อให้พนักงานได้รับ
การดูแลและมีความปลอดภยัในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเน้นย  ้าอยา่งสม ่าเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเช่ือว่าความประมาทเพียง
เล็กน้อยอาจน ามาซ่ึงความเสียหายท่ีประมาณค่ามิได ้การปรับปรุงและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใช้งาน การจดัอบรมพนกังาน
เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัและแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบกล่องวงจรปิด รวมทั้งแผนการฝึกซอ้มเป็นประจ า 
การจดัให้มีกิจกรรมคน้หาอนัตรายโดยพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเร่งด าเนินการปรับปรุงจุดท่ีอาจเป็นอนัตราย เพ่ือลดอุบติัเหตุภายในโรงงานและ
พนกังานไดรั้บความปลอดภยั  

 

6. ปัจจัยความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือกบัลูกค้าภายในประเทศของบริษัท 
 ความเส่ียง : เศรษฐกิจโดยรวมในปี 2560 มีแนวโน้มดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีผ่านมา ทั้งน้ีรัฐบาลได้พยายามผลกัดนัโครงการการ

ลงทุนต่าง ๆ เพ่ือให้เมด็เงินอดัฉีดเขา้สู่ระบบ นอกจากน้ีตวัเลขทางดา้นการส่งออกสินคา้ดีข้ึนเป็นล าดบั อยา่งไรก็ตามภาคเกษตรซ่ึงเป็นส่วนช้ีน า
เศรษฐกิจภายในประเทศ ราคาสินคา้เกษตรโดยเฉพาะสินคา้เกษตรหลกัๆ เช่น ขา้ว ยางพารา ยงัมีราคาไม่ดีนกั ท  าให้ก  าลงัซ้ือสินคา้ภายในประเทศ
ไม่ฟ้ืนตวัมากนัก ส าหรับการประกอบธุรกิจแบตเตอร่ี แมว้่าบริษทัจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ก็ตาม แต่
ภาวะการแข่งขนัการจ าหน่ายแบตเตอร่ีภายในประเทศมีค่อนขา้งสูง ผูผ้ลิตแต่ละรายมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ในหลายๆ รุ่นและจดัแผนส่งเสริม
การขายในประเทศอยา่งต่อเน่ือง ท าให้บริษทัจ าเป็นตอ้งหาแนวทางทางการตลาดใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษทัเช่นกนั จึงส่งผลให้เกิดความ
เส่ียงในการให้สินเช่ือเกิดข้ึน หากลูกคา้รายเดิมหรือรายใหม่ไม่สามารถจ่ายช าระหน้ีคืนให้กบับริษทัได ้ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูง
และก าลงัฟ้ืนตวั 
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดจ้ดัให้มีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการก าหนดนโยบายและวิธีการในควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
และหากเป็นลูกคา้รายใหม่ ทางบริษทัจะพิจารณาจ าหน่ายเป็นเงินสดในระยะแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใหม่ดงักล่าวจึงท า
ให้ความเส่ียงต ่า  

 

7. ปัจจัยความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน้ 
ความเส่ียง: บริษทัตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีต  ่าและอยูใ่กลก้บัทะเล  มีความเส่ียงท่ีจะเกิดน ้าท่วมภายในโรงงานเม่ือมีน ้าทะเลหนุนหรือฝนตกหนกั  

และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทั รวมทั้งระบบขอ้มูลดา้นสารสนเทศ นอกจากน้ีความช้ืนจากน ้ ายงัมีผลต่อกระบวนการผลิตต่าง ๆ 
โดยเฉพาะแผ่นธาตุซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี และเม่ือช่วงกลางปีท่ีผ่านมามีการก่อสร้างเส้นทางสันจรภายในซอยเทศบาล 55 
(หน้าโรงงาน) ซ่ึงไดมี้การยกระดบัผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสูงจากเดิมประมาณ 50 เซนติเมตรท าให้โรงงานอยูใ่นเขตความเส่ียงจากน ้ าท่วม
เพ่ิมข้ึนอีกท าให้เวลาฝนตกอาจจะมีปัญหาในการระบายน ้าออกนอกโรงงาน 

มาตรการจดัการความเส่ียง: โดยในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดป้รับปรุงระบบระบายน ้ าภายในโรงงานและจุดเช่ือมต่อระหว่างโรงงานและ
ระบบระบายน ้านอกโรงงานอยา่งต่อเน่ือง ยิ่งไปกวา่นั้นบริษทัไดจ้ดัเตรียมกระสอบทรายและป๊ัมน ้าในช่วงฤดูฝน ส าหรับระบายน ้าภายในโรงงาน
ให้รวดเร็วข้ึน นอกจากนั้ นในพ้ืนท่ีการผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีต  ่าและมีน ้ าท่วมขงับ่อย บริษทัได้มีการวางแผนและปรับปรุงการจดัวาง
เคร่ืองจกัรใหม่และระบบระบายน ้าในพ้ืนท่ีดงักล่าวดว้ย ส าหรับระบบขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัท่ีอาจไดรั้บผลกระทบจากน ้าท่วมนั้น บริษทัได้
จดัท าระบบฐานขอ้มูลส ารองเพ่ือมิให้ขอ้มูลเกิดการเสียหาย หรือเม่ือเสียหายก็สามารถเรียกขอ้มูลเดิมกลบัมาได้ โดยติดตั้งไวบ้ริเวณชั้นสองของ
อาคารส านกังาน ท าให้สามารถป้องกนัน ้าท่วมหรือเหตุการณ์ทางภยัธรรมชาติไดอี้กระดบัหน่ึง 

 

8. ปัจจัยความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเส่ียง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ปัจจุบนับริษทัมีปัจจยัเส่ียงดา้นความปลอดภยั

ของขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ความเส่ียงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอนัเกิดจากการใช้งานปกติ หรือภยัพิบติัต่าง ๆ ความเส่ียง
จากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเส่ียงจากการถูกจารกรรมขอ้มูล ซ่ึงลว้นแต่ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัหยดุชะงกั  

มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดจ้ดัท าระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกนัเบ้ืองตน้ เพ่ือให้มีเฉพาะ
บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั นอกจากน้ียงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์
ทุกเคร่ือง บริษทัมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่รหัสผ่านของตนเองเพ่ือใช้งานเพ่ือป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ในการป้องกนัความเส่ียงจาก
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเกิดจากภยัธรรมชาติ หรือภยัพิบติัอ่ืน ๆ บริษทัก าลังจดัเตรียมศูนยส์ ารองขอ้มูล (DATA 
CENTER BACKUP SITE) ซ่ึงสามารถฟ้ืนฟรูะบบเพ่ือความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ 



6. ข้อมูลทั่วไปของบริษทั   
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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 หมู ่5 ซอยเทศบาล 55 ต  าบลทา้ยบา้นใหม่ อ  าเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โทรศพัท ์0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 จดทะเบียนเป็นบริษทัจ ากดั วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2540  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี บจ. (5)1049/2540 
 

ประเภทธุรกิจ   จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์
การจ่ายเงินปันผล  ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
รอบบญัชี  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
ผูส้อบบญัชี  นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8413 
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  นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8413 

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 

โทรศพัท ์0-2126-8300 

http://www.yuasathai.com/


7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ  านวนหุ้นท่ีถือ และสดัส่วนการถือหุ้น ณ เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

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 12,389,100 11.51

4 บริษทั ฟยูเีมอร์แคนไทล ์จ  ากดั 6,971,600 6.48

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

6 กลุ่มมนูธรรม 3,304,200 3.07

   1) นางพกัตร์ร าไพ  วฒันกูล 1,341,200 1.25

   2) นายพรจกัร  มนูธรรม 995,600 0.93

   3) น.ส.จนัทร์ฉาย มนูธรรม 934,500 0.87

   4) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม 32,900 0.03

7 นายฉตัรชยั  ศรีวฒันวิบูลย์ 971,200 0.90

8 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ  ากดั 347,010 0.32

9 นางสุพรรษา  รักชาติ 300,000 0.28

10 นายโทน่ี เชาไฮ  เชน 300,000 0.28

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 94,822,030 88.10

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12,802,970 11.90
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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1.  คณะกรรมการ 
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา โดยท่ีคณะกรรมการสรรหาไดมี้การจดัตั้งเป็นคราวๆไป เม่ือ
จ าเป็นตอ้งมีการสรรหากรรมการบริษทั ส าหรับรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดงัน้ี 
 

1.1  คณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหน้าประวัติกรรมการ) 
คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีกรรมการทั้งหมด  11 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 
วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง/วนัที่เข้า
ด ารงต าแหน่ง (กรรมการ) 

1. นายอิชิโระ  มูราตะ  ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

18 กุมภาพนัธ์ 2559 
  1 มกราคม 2559 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธนัวาคม 2546 

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

4. นายมาซาอากิ ฮิโรโอกะ  กรรมการ 1 กนัยายน 2559 

5. นายสึโยชิ  คาเมะดะ  กรรมการ 6 สิงหาคม 2558 

6. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  กรรมการ 8 เมษายน 2559 

7. นายศุภวสั  พนัธ์ุวฒัน์ กรรมการ 19 เมษายน 2547 

8. นายโยธิน  วิมุกตายน  กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2551 

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

10. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 

11. รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2560 
 

หมายเหต;  นายโยธิน วิมุกตายน ไดอ้อกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ 

  รศ. พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 
 โดยมี นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั   

  

 การถ่วงดุลอ านาจของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 11 ท่าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประกอบดว้ย  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   1 ท่าน 
- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  6 ท่าน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน 

 
ส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 54.55 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบท่ี

เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 36.36 ส าหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารประกอบดว้ย 
1. นายพรจกัร มนูธรรม  กรรมการ 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม  กรรมการ 
3. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  กรรมการ 
4. นายสึโยชิ  คาเมะดะ  กรรมการ 
5. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  กรรมการ 
6. นายศุภวสั  พนัธ์ุวฒัน์  กรรมการ 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2559-2560 (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ – นามสกลุ 

 หุ้นสามญั (จ านวนหุ้น) 

ณ 
31 ธ.ค.2559 

การเปลีย่นแปลงในปี 2560 
ณ 31 ธ.ค. 2560 

จ านวน (หุ้น) สัดส่วน (%) 

1. นายอิชิโระ มูราตะ  - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 ไดม้า              670,600                        จ าหน่าย                  - 995,600 0.93 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

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

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

5. นายสึโยชิ คาเมะดะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

      คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

6. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

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

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

8. นายโยธิน วิมุกตายน  - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

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

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - - - 

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

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -                         จ าหน่าย                  - -  

11. รศ.พิศิษฐ ์วฒันสมบูรณ ์ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 

      คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
 

หมายเหตุ  นายโยธิน วิมุกตายน ไดอ้อกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ 

  รศ. พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษทั 
 ประกอบดว้ย  นายพรจกัร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือร่วมกบั นายอิชิโระ มูราตะ หรือ นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  

พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั   
  

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นด้วย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสม ่าเสมอ(Accountability to Shareholders) 
รวมทั้งการปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดให้เร่ืองดงัต่อไปน้ี เป็นอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะเป็น 
ผูพิ้จารณาอนุมติั  

1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท (Direct) และก ากับควบคุมดูแล (Monitor and 
Supervise) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) โดย
พิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 
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2. พิจารณาแผนการด าเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถของบริษทัให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
3. ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. คณะกรรมการจะด าเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit) ท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
6. กรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอก  เก่ียวกับการด าเนินการด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษทั 
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 

 

การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัมีการจดัประชุมอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยจะก าหนดวนัประชุมตลอดทั้งปี และแจง้
ให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบไวล่้วงหน้า  ในการจดัประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะเป็นผูดู้แลให้ความ
เห็นชอบก าหนดวาระการประชุม  กรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม  เลขานุการบริษทั
จะท าหน้าท่ีจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อน 7 วนั เพ่ือให้
กรรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้  ทั้งน้ีในปี 2560  บริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน  7 คร้ัง 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปนี้ 
1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจดัส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอและทนัเวลา 
2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว ้
5. ดูแลการประชุมผูถื้อหุ้นให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะให้เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแ้ก่ 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งในปี 2560 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 

2. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ม.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 

3. นายโยธิน  วิมุกตายน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ม.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2560 

4. รศ.พิศิษฐ์  วฒันสมบูรณ์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ต.ค. 2560 – 31 ธ.ค. 2560 
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หมายเหตุ  นายโยธิน วิมุกตายน ไดอ้อกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระ 

 รศ. พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 
โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ 

นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวติัของกรรมการแต่ละท่าน
ประกอบ) 

 

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนด 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผย 

อยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกยา้ยเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั     หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนด 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 
7. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ซ่ึงอาจ 

มีผลกระทบอย่างมีนัย ส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ต่อคณะกรรมการของบริษทั เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
8.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู ้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงาน รายการหรือการกระท าตามดังกล่าวข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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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 เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ 
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือ 
ผูมี้อ  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 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู ้ให้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกับ 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 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   
ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต ้
สถานการณ์ใดๆ 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 กรรมการอิสระ 
3. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระ 
4.  นายมาซาอากิ  ฮิโรโอกะ กรรมการ 

 

โดยมี นางสาวจนัทรา  ยิง่เจริญโชค   เป็นเลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

ขอบข่ายและหน้าที่ความรับผดิชอบ 

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

และนโยบายการจ่ายโบนัส ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซ้ือหุ้น และการให้เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ เงิน
สนบัสนุน และโครงการอ่ืนๆ ) 

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

ระดบัสูง 
6. คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 

 

1.4 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

2. นายอิชิโระ  มูราตะ กรรมการ 

3. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระ 

4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ 

5. นายมาซาอะกิ  ฮิโรโอกะ กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  9 ธนัวาคม 2559 
 

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 ากับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption  
Policy) อยา่งสม ่าเสมออยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้นโยบายก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)และนโยบายการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy)ของ บริษทัฯทนัสมยัและสอดคล้องกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล
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ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ และขอ้เสนอแนะขององคก์รภายในท่ีท าหน้าท่ีในการก 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 าคู่มือการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption  Policy) ของ บริษทัฯ เพ่ือให้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเป็นมาตรฐาน 

6. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑร์ะเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  

7. สามารถปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการก ากบัดูแลกิจการเม่ือมีความจ าเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

8. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป 

9. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพนัธะกิจของบริษทัฯ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในขณะนั้น  พิจารณาทบทวนวตัถุประสงคข์องบริษทัให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ท่ีก  าหนดไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)  และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ 
 

1.5 คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึง

คณะกรรมการสรรหา ชัว่คราว  ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2. นายอิชิโระ  มูราตะ กรรมการ 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ 
 

โดยมี นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์  2560 
 

อ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหา ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ดา้นการสรรหา ดงัต่อไปน้ี 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และ

องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ
เสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต  าแหน่งวา่งลง 
และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือน าเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหา เพ่ือ

สนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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1.6 คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

ก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาซ่ึงจะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆไป 
 

1.7 คณะผู้บริหาร 
ในการปฏิบติัหน้าท่ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบริษัท และ 

ในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
คณะผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานดา้นต่างๆ ภายในบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่านดงัน้ี 
1. นายอิชิโระ  มูราตะ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นายสุขแท ้      เรืองวฒันะโชติ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
3. นายคาซูมะ  ไซอิโตะ   ประธานเจา้หนา้ท่ีวิศวกรรม 
โดยมี นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ  เป็นเลขานุการคณะผูบ้ริหาร 
  
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 
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.) 
 

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

เลขานุการบริษทั ทั้ งน้ีเพ่ือให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลักการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้ งน้ีเลขานุการของบริษทัจะปฏิบติัหน้าท่ี 
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ดว้ยความรับผิดชอบ  
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีหนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

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

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 
89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั ท  าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
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นอกจากนี ้เลขานุการบริษทัยงัมีหน้าที่อ่ืนตามที่บริษทั มอบหมาย ได้แก่ 
1. ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  ของบริษทัและติดตามให้มีการปฏิบติัตาม

อยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญัให้แก่กรรมการบริษทัไดรั้บทราบ  
2. เปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ  ท่ีเป็นจริงให้กบัผูท่ี้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนักลงทุนได้รับทราบท่ีทนัต่อเหตุการณ์ให้ถูกตอ้ง 

ตามกฎหมาย 
3. เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น และนกัลงทุนทัว่ไป หรือบุคคลท่ีตอ้งการรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั 
4. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
5. ด าเนินการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 
การก าหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาถึง

หลกัเกณฑท่ี์ใช ้โดยพิจารณาจากบทบาท หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั 
จากผูถื้อหุ้นในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของทุกปี 

โดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2560 ไดก้  าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ตามรายละเอียดดงัน้ี 

 

การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

หน่วย : บาท 

กลุ่ม ต าแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม / 
ต่อคร้ัง 

ค่าตอบแทน/ 
รายปี  

ค่าตอบแทน/ 
รายไตรมาส 

สิทธิประโยชน์ 
อ่ืน 

 

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 - - - 
 

คณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

ประธาน 15,000 - - - 

กรรมการ 12,500 - - - 

 

คณะกรรมการสรรหา 
ประธาน 15,000 - - - 

กรรมการ 12,500 - - - 
 

           
นอกจากน้ีท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ยงัไดก้  าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี โดยก าหนดไวไ้ม่เกินกวา่ 

ร้อยละ 4 จากก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี ของงบการเงินรวม โดยให้คณะกรรมการเป็นผูจ้ดัสรรงบการเงินดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561  
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ท่ีจ  านวน 4.45 ลา้นบาทหรือร้อยละ 3.99 ของก าไร
สุทธิหลงัหกัภาษี โดยจดัสรรให้กรรมการจ านวน 11 ท่านคนละเท่าๆกนัตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 
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ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2559-2560 มีรายละเอยีดดงันี ้ 

 

หมายเหตุ : กรรมการผูซ่ึ้งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพ่ือทดแทน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 นายโยธิน วิมุกตายน ไดอ้อกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
 รศ. พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 
 

 ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 มีรายละเอยีดดงันี ้ 

หมายเหตุ : กรรมการผูซ่ึ้งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพ่ือทดแทน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 นายโยธิน วิมุกตายน ไดอ้อกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
 รศ. พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ 

ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 
การเข้าร่วมประชุม/การประชุม

ทั้งหมด (คร้ัง) ต่อปี 

2559 2560 2559 2560 
วาระปกติ 
(ปี 2559) 

วาระปกติ  
(ปี 2560) 

1. นายอิชิโระ มูราตะ 450,000 434,400 90,000 105,000 6/6 7/7 

2. นายพรจกัร มนูธรรม 450,000 434,400 75,000 87,500 6/6 7/7 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 450,000 434,400 75,000 87,500 6/6 7/7 

4. นายมาซาอากิ  ฮิโรโอกะ 148,750 434,400 25,000 87,500 2/3 7/7 

5. นายสึโยชิ คาเมะดะ 450,000 434,400 62,500 87,500 5/6 7/7 

6. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ 327,500 434,400 62,500 87,500 5/5 7/7 

7. นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ 450,000 434,400 75,000 87,500 6/6 7/7 

8. นายโยธิน วิมุกตายน  450,000 434,400 75,000 75,000 6/6 6/7 

9. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 450,000 434,400 75,000 87,500 6/6 7/7 

10. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ 450,000 434,400 75,000 87,500 6/6 7/7 

11. รศ.พิศิษฐ์  วฒันสมบูรณ์  - 108,600 - 37,500 - 3/3 

รวม 4,076,250 4,452,600 690,000 917,500 - - 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
รายปีและรายไตรมาส 

ค่าเบีย้ประชุม 
การเข้าร่วมประชุม/ประชุม

ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 140,000 140,000 225,000 210,000 17/17 14/14 

2. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล 120,000 120,000 212,500 175,000 17/17 14/14 

3. รศ.พิศิษฐ์  วฒันสมบูรณ์  - 30,000 - 62,500 - 5/5 

4. นายโยธิน วิมุกตายน  120,000 90,000 212,500 112,500 17/17 9/9 

รวม 380,000 380,000 680,000 560,000 - - 
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 ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในปี 2560 มีรายละเอยีดดงันี ้

 

 ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการในปี 2560 มีรายละเอยีดดงันี ้

 

 ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2560 มีรายละเอยีดดงันี ้

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 
 ค่าตอบแทนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษทั 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายของ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ได้
รวมกบัค่าใชจ่้ายในส่วนพนกังานของบริษทั 

 

 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1. นายพรจกัร  มนูธรรม 60,000 60,000 5/5 4/4 
2. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 50,000 50,000 5/5 4/4 
3. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล  50,000 50,000 5/5 4/4 
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ 25,000 50,000 2/2 4/4 
รวม 175,000 210,000 - - 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล 30,000 60,000 2/2 4/4 
2. นายอิชิโระ มูราตะ 25,000 50,000 2/2 4/4 
3. นายโยธิน วิมุกตายน 12,500 50,000 1/2 4/4 
4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 25,000 50,000 2/2 4/4 
5. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ 12,500 50,000 1/2 4/4 

รวม 105,000 260,000 - - 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2560 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล - 30,000 - 2/2 
2. นายอิชิโระ มูราตะ - 25,000 - 2/2 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม - 25,000 - 2/2 

รวม - 80,000 - - 

หน่วย : บาท 

รายละเอยีด 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษทั 

จ านวน 10 ท่าน/ปี 2559 จ านวน 10 ท่าน/ปี 2560 

1. เงินเดือน 13,659,380 14,811,339 
2. ค่าเบ้ียประชุม 539,000 542,000 
3. โบนสั 3,148,919 3,617,695 
4. สวสัดิการอ่ืนๆ  2,595,005 2,859,718 
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ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไม่มี- 
 

3. บุคลากร 
จ านวนพนักงาน 
จ านวนพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ  านวนทั้งส้ิน 665 คน โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2560 ดงัน้ี 
 

รายละเอยีด 

จ านวนพนักงาน (คน) 
ณ 31 ธันวาคม 2560 

ค่าตอบแทน 
ปี 2560 (พนับาท) 

ค่าสวสัดกิารพนักงาน 
ปี 2560 (พนับาท) 

ค่าใช้จ่ายพฒันาพนักงาน 
ปี 2560 (พนับาท) 

     บริษทั  บริษทัย่อย รวม    บริษทั บริษทัย่อย   บริษทั บริษทัย่อย    บริษทั บริษทัย่อย 

ส านกังานใหญ่ 90 40 130 32,721 17,170   3,292 2,301 81 8.99 

โรงงาน 535 - 535 200,295 -   17,758 - 419 - 

รวม 625 40 665 233,016 17,170 21,050 2,301 500 8.99 
 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทได้จดัตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุน 

ส ารองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษทัสมทบเงินจ านวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงิน
สะสมเขา้กองทุนไดใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพก็ได ้ในปี 2560 บริษทั
และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนจ านวน 3.08 ลา้นบาท 

 

การเปลีย่นแปลงของจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคญัในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
-ไม่มี- 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคญัในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมาแต่อยา่งใด 

  

การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  2560 เป็นกระบวนการท่ีเน้นระเบียบแบบแผน ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาบุคลากร 

ของบริษทั 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
ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 เบ้ืองตน้ แนะน าให้รู้จกักบัผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่าย เพ่ือให้พนกังานใหม่เขา้กบัสังคมของบริษทัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ โดยหวัขอ้การปฐมนิเทศ ไดแ้ก่  
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- ประวติัของบริษทั 
- ระเบียบปฏิบติัและสวสัดิการของบริษทั 
- ระบบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  
- ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบ้ืองตน้  
- ระบบมาตรฐานจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เบ้ืองตน้ 

2. การอบรมภายใน เป็นการจดัฝึกอบรมและพฒันาส าหรับพนกังานทุกระดบั เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพ่ิมมากข้ึน น าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน มีทั้งหลกัสูตร ระดบัหวัหนา้งานและระดบัของพนกังาน ซ่ึงจะจดัเป็นประจ าเดือนละหลกัสูตร เช่น 
- ความรู้เร่ืองประกนัสงัคม,การช าระภาษี 
- การประเมินผลงานดว้ย KPI 
- อบรม ISO 9001:2015 
- เทคนิคการประเมินผลงานและการรายงานการประเมินผล 
- การประยกุตใ์ชสู้ตรและฟังคช์ัน่ Excel ในการท างานแบบมืออาชีพ 
- กฎระเบียบของบริษทั 
- Training Email Encryption 
- กฎหมายแรงงานส าหรับหวัหนา้ 
- การผลิตของเสียให้เป็นศูนย ์
- การใชง้านรถ X-Lift 
- การปรับทศันคติในการท างาน 
- การวางแผนพฒันาส่วนบุคคล 
- การแข่งขนั QCC 
- การดบัเพลิงขั้นตน้  
- การทบทวนการใชง้านป่ันจัน่ 
- การใชง้าน Lock out Tag out 

3. การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนกังานไปอบรมขา้งนอกบริษทั กบับริษทัท่ีจดัฝึกอบรมตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นหลกัสูตรเฉพาะ
ดา้นท่ีตรงกบัสายงานนั้น ๆ เพ่ือน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน เช่น 

- BSI training Academy 
- ISO:14001:2015  
- Fortigate Fundamental lnstall  
- Tcc Risk Managemnt Business Continuitg Plan (BCP) 
- Digital Workplace by CS Loxinfo 
- Develop Windows Application by Visual Basic NET 2015 
- SAP Solution Summit 2017 
- Advance PLC (PLC 201-MELPTB) 
- Oplimze Your Enterprise Backup Sgstem by Cs Loxinfo,HPE and veeam 
- The Seminar ot Accounting Manger of japan companies in Thailand 
- Microsoft Exeel 2016 Level  
- GDN & Youtube : Secret for Beginner 
- It Security Training Program  
- อุตสาหกรรมสีเขียว 
- เครือข่ายการดูแลสุขภาพ ผูป่้วยโรคจากการท างาน ในสถานประกอบการ 
- กฎหมายการจา้งงานคนพิการ 
- การป้องกนัระบบไฟฟ้า 
- รายงานผลการส ารวจค่าจา้ง 
- กฎหมายแรงงานใหม่ กฎหมายประกนัสงัคม 
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ในการอบรมเพ่ือเพิม่ศักยภาพให้กบัพนักงาน (Employment Development) 

 

ระดบัของ
พนกังาน 

จ านวนชัว่โมงการฝึกอบรม   
     เฉล่ียทั้งหมดต่อคน 

เป้าหมายของการจดัหลกัสูตร 

ผูบ้ริหาร      30  ชม. 1. เพื่อให้ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมท่ีจะเป็นกลไกของ
องคก์รในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ขององคก์รให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ผูบ้ริหาร เป็นผูส้ร้างหรือน าการเปล่ียนแปลง และมีความพร้อมด้านบริหารจดัการ
ตามแนวทางการพฒันาองคก์ารให้ประสบความส าเร็จและเป็นรูปธรรม 

3. เพ่ือให้ผูบ้ริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
พนกังานระดบั
บริหาร/พนกังาน
ระดบัวิชาชีพ 
(ระดบั 6- 9) 

58 ชม. 1. เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันะคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานนั้นๆ เพ่ิมข้ึน 
2. เพ่ือให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพฒันาองค์กรและ
ขบัเคล่ือนภารกิจขององคก์รไปสู่เป้าหมาย 

3. เพ่ือสร้างความสามคัคีและมีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและ
แกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ 

4. เพ่ือให้พนกังานระดบับริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 

พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 
(ระดบั 0 - 5) 

72 ชม. 1. เพ่ือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระบบ ให้พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถ 
ท่ีจ  าเป็น และมีทศันคติท่ีดีส าหรับการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของหน่วยงาน 

2. เพ่ือให้บุคลากรท างานได ้ท างานดี ท างานเก่ง และท างานแทนกนัได ้
3. เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของพนกังานในองคก์ร 
4. เพ่ือเพ่ิมความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5. เพ่ือให้พนักงานระดับระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดับสากล 
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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แผนผังองค์กร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 9 มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่วศิวกรรม (CEE) 
นายคาซูมะ  ไซอิโตะ 

 

ประธานเจ้าหน้าที่การเงนิ (CFO) 
- 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฎบิัติการ (COO) 
นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั (รักษาการ) 

นายอิชิโระ มูราตะ 
 
 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) 
นายอิชิโระ มูราตะ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน 
ส านักงานกลยุทธ์การจัดการ 

- ท่ีปรึกษา (ฝ่ายขาย) 
- ท่ีปรึกษา (ฝ่ายวิศวกรรม) 
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
- ส่วนงานกฎหมาย 
- เลขานุการฝ่ายจดัการ 

กลุ่มงานสนับสนุน       
ธุรกจิ 

ผู้จัดการทั่วไป 
นายคมสนัต ์อรุณพนัธุ ์

(รักษาการ) 
 

กลุ่มงานธุรกจิ     
การจัดจ าหน่าย 
ผู้จัดการทั่วไป 

นางพณัณ์ชิตา ชีวีวฒัน์ 

กลุ่มงานการเงนิ       
และบัญชี 

ผู้จัดการทั่วไป 
นางสาวพชัรี อภิรักษ ์

 

กลุ่มงานวศิวกรรม    
 

ผู้จัดการทั่วไป 
นายคมสนัต ์อรุณพนัธุ ์

 

กลุ่มงานคุณภาพ       
และเทคนิค 

ผู้จัดการทั่วไป 
นายคาซูมะ ไซอิโตะ 

(รักษาการ) 

กลุ่มงานการผลติ      
 

ผู้จัดการทั่วไป 
 นายสมัพนัธ์ หงษว์ะชิน 
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 นายอชิิโระ มูราตะ 
 ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ(รักษาการ) ,รองประธานกรรมการและ 
    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 มกราคม 2559 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 2 ปี 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา /การอบรม /การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืน 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  2 ปี 
 กรรมการสรรหา 11 เดือน 

อายุ 
 52 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

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

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
        -  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2559 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 
 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ(รักษาการ), รองประธานกรรมการ, ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร, 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และ กรรมการสรรหา  
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ บริษทัของ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์    
ดิสทริบิวชัน่ 

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 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 4/4  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา         : 2/2  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 



8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร                                              

รายงานประจ าปี 2560         28 | P a g e  
 

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 
 

 
 

 นายพรจักร มนูธรรม 
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 ธันวาคม 2546 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 14 ปี 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  5 ปี 

อายุ 
 63 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 995,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 เป็นนอ้งชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

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

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย- 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
บริษทัจดทะเบียน 

 ไม่ม ี
บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่ 14 ปี 
 กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส  23 ปี 
 กรรมการ บจ. ฟยู ีเมอร์แคนไทล ์  20 ปี 
 กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเยนซิ   22 ปี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 
 
 

2546-ปัจจุบนั กรรมการบริษทัและประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี 
ประเทศไทย และ กรรมการบริษทัของ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 4/4  คร้ัง 

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

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ   2 ปี  
 กรรมการสรรหา 11 เดือน 

อายุ 
 71  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 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
บริษทัจดทะเบียน 
 ประธานกรรมการ     บมจ. เซียร์พร็พเพอร์ต้ี                           6 ปี 

บริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
 กรรมการ     บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่                   5 ปี 
 กรรมการ     บจ. มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์ดีเวลล็อปเมน้ท ์   25 ปี 
 กรรมการ      บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 6 ปี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการก ากบัดูแลกิจการและกรรมการสรรหา ของ  บมจ. ยวัซ่า
แบตเตอร่ี ประเทศไทยและกรรมการของ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

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

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 4/4  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา         : 2/2  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 คุณศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ 
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  19 เมษายน 2547 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 13 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 63 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 
- หลกัสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่น14/2547 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

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

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 นายสึโยชิ คาเมะดะ 
 ต าแหน่ง   กรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  6 สิงหาคม 2558 

 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 2 ปี 4 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 53 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

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

ประวตัิการอบรม 
 ยงัไม่ไดรั้บการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน และบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ 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. 

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 นายฮิเดะโตชิ    อูเอะดะ 
 ต าแหน่ง                    กรรมการบริษทั  
   วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 เมษายน 2559 

 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ปี 8 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 56 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Faculty of Economics, Hitotsubashi University, Japan  

ประวตัิการอบรม 
 ยงัไม่ไดรั้บการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน และบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย   
2557-ปัจจุบนั Entered into Yuasa Corporation 

2555-2557 General Manager, Planning Division, International Business Unit, GS Yuasa 
International Ltd 

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
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 นายมาซาอะก ิ  ฮิโรโอกะ 
 ต าแหน่ง               กรรมการบริษทั  
  วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 กนัยายน 2559 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 1 ปี 4 เดือน 
 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน   1 ปี 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  1  ปี 

อายุ 
 54 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Faculty of Foreign Studies with a degree of Bachelor of Arts, Kobe City 

University, Chinese  
ประวตัิการอบรม 
 ยงัไม่ไดรั้บการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน และบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทั, กรรมการก าหนดค่าตอบแทนและกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ บจ. ยวัซ่าเซลล ์แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

ส.ค.2558-ปัจจุบนั Deputy Division Manager, Business Development Division, GS Yuasa International Ltd. 
(GYIN) and General Manager, 3rd Business Development, GYIN 

เม.ย.2558-ก.ค.2558 General Manager, International Business Unit Planning Division, GYIN and General 
Manager, Corporate Strategic Planning Office, GYIN  

เม.ย.2555-มี.ค.2558 General Manager, Corporate Strategic Planning Office, GYIN 

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน     :  4/4  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ          :  4/4  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลล ์แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั                           :   6/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น                                                :   1/1  คร้ัง 
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 รศ.ดร.ลาวณัย์  ถนัดศิลปกลุ 
 ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  21 เมษายน 2553 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 7 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ  3 ปี 
(ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ปี) 
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  5 ปี 
 ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 2 ปี 
 ประธานกรรมการสรรหา  11 เดือน 

อายุ 
 61 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 Director Examination(EXAM) รุ่น 35/2555 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 14/2554 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2554 
- หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 22/2556 
- หลกัสูตร Director Luncheon Briefing (M-DLB) รุ่น 2/2559 
- หลกัสูตร National Director Conference (NDC) รุ่น 1/2559 
- หลกัสูตร Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559 
- หลกัสูตร Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2559 
- หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 
- หลกัสูตร Anti Corruption : The Practical Guide (ACPG) 35/2560 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ ประธาน
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ และประธานกรรมการสรรหาบมจ. 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 

เบลเยี่ยม,สหราชอาณาจกัรฯและอาจารยบ์รรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลยัต่างๆ 
เช่น มหาวิทยาลยัศรีปทุมและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยฯ  

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7      คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 14/14  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 4/4      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 4/4      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการสรรหา                         : 2/2      คร้ัง 
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 คุณประเสริฐ  กติิศักดิ์กลุ 
 ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  21 เมษายน 2553 
 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  
 กรรมการก าหนดค่าตอบแทน   3 ปี 

อายุ 
 67  ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 2,000 หุ้น หรือ 0.002% 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต(บริหารธุรกิจ)  มหาวิทยาลยั La sale ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน และบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2552-ปัจจุบนั กรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า 
ปัจจุบนั ประธานท่ีปรึกษากรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงานต ารวจ 

สน. พลบัพลาไชย 2 
2555-2559 ประธานคณ ะกรรมก าร ติดตามและตรวจสอบการบ ริห ารงานต ารวจ 

สน. พลบัพลาไชย 2 
2546-2548 ผูช้  านาญการประจ าคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผูแ้ทนฯ ,

คณะท างานติดตามการบริหารงบประมาณของส่วนราชการใน กทม.และ
ปริมณฑล คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผูแ้ทนฯ 

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 7/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 1/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 13/14  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 4/4  คร้ัง 
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 คุณโยธิน วมุิกตายน 
 ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการบริษทั 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  22 เมษายน 2551 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 9 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 กรรมการตรวจสอบ   9 ปี 8 เดือน 
 กรรมการก ากบัดูแลกิจการ   2 ปี 

อายุ 
 70 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 
การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

 
 

 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2551-2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2552-ปัจจุบนั กรรมการสมาคมวดัเบญจมบพิตรในบรมราชูปถมัภ ์
2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/7  คร้ัง 
 การประชุมผูถื้อหุ้น   : 0/1  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 9/14  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 4/4  คร้ัง 

หมายเหตุ : นายโยธิน วิมุกตายน ไดอ้อกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน2560  
แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
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 รศ.พศิิษฐ์          วฒันสมบูรณ์ 
 ต าแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 ตุลาคม 2560 
 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง         3 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 60  ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตรสุขาภิบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ประวตัิการอบรม 
 ยงัไม่ไดรั้บการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน และที่ไม่ใช่จดทะเบียน 
 ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
 ไม่มี 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2556 หัวหน้าภาค วิชาวิทยาศาสตร์อน ามัยส่ิ งแวดล้อม   คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
2549-2556 ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตร มหาบณัฑิตสาขาวิชา สุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอ้ม 
2545-2549 หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
2543-2545 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมคณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดล 
2539-2545 กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรวิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต

สาขา วิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
2535-2539 ผูป้ระสานงานคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2560) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 3/3  คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 5/5  คร้ัง 

หมายเหตุ : รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 
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นายสุขแท้ เรืองวฒันะโชติ 
ต าแหน่ง    เลขานุการบริษทัและประธานเจ้าหน้าทีป่ฏบิัติการ 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  25 กมุภาพนัธ์ 2548  
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  11 ปี 10 เดือน  

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา / การอบรม / ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนในบริษทั 
 เลขานุการบริษทั 11 ปี 10 เดือน 
 เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 11 เดือน 

อายุ 
 50  ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ดา้นการพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
       (นิดา้) 
 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวิทยาลยั 
       รามค าแหง 
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการ เลขานุการบริษทั และ เลขานุการคณะผูบ้ริหาร 
และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

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

2547-2548 ผูจ้ดัการ(อาวโุส)ฝ่ายนโยบายและแผนงาน ) เลขานุการบริษทั และ เลขานุการ
คณะผูบ้ริหาร บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2546-2547 ผูจ้ดัการส านกังานประธานผูบ้ริหาร 
 

 นายคาซูมะ   ไซอโิตะ 
 ต าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าทีว่ศิวกรรม 
 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 เมษายน 2560 

 ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง 8 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

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

การด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 39 ปี 

สัญชาติ 
 ญ่ีปุ่ น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Graduated from Materials Science and Processing; Master's Program: 
Graduate School of Engineering, Osaka University , Japan 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ไม่มี 

ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีวิศวกรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2559-2560 Assistant Manager and Manager, Motorcycle Battery Group, Automotive 

Battery Technical Department, Global Technical Headquarters, GS Yuasa 
International Ltd. 

2554 Assistant Manager, GroupⅠ, Department Ⅲ, Technical Development 
Division, Global Technical Headquarters, GS Yuasa International Ltd. 

2553 Development Group, R&D Department, Technical Development Division, GS 
Yuasa International Ltd. 

2550 Technical Department, Technical Development Headquarter, GS Yuasa 
Manufacturing Ltd. 
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นายคมสันต์ อรุณพนัธ์ุ 
ต าแหน่ง    ผู้จัดการทัว่ไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 สิงหาคม 2557 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง   3 ปี 4 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 48 ปี 

สัญชาติ  
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลยันเรศวร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานสนบัสนุนทางเทคนิค) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2551-2557 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ดา้นคุณภาพ)  และ ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน (การผลิต)  
บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2549-2550 ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 

นายสัมพนัธ์ หงษ์วะชิน 
ต าแหน่ง    ผู้จัดการทัว่ไป (กลุ่มงานการผลติ) 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 กรกฎาคม 2558 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  2 ปี 5 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 47 ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) มหาวิทยาลยับรูพา 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการผลิต) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2558 ผูจ้ดัการทัว่ไป (โรงงาน) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2557 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (โรงงาน) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
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นางพณัณ์ชิตา  ชีววีฒัน์ 
ต าแหน่ง   ผู้จัดการทัว่ไป (กลุ่มงานธุรกจิจัดจ าหน่าย) 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง                  1 พฤษภาคม 2559 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง                    1 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 42  ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบณัฑิต ส่ือสารมวลชน   มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ไม่มี 

ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานธุรกิจจดัจ าหน่าย)  
บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2557-2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขายทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และฝ่าย
การตลาด) บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย Modern Trade )  
บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
 

นางสาวพชัรี อภิรักษ์ 
ต าแหน่ง    ผู้ช่วยผู้จัดการทัว่ไป (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 กรกฎาคม 2558 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  2 ปี 5 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 46  ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

ปัจจุบนั ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการเงินและบญัชี) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศ
ไทย และ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2540 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
 



8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร                                              

รายงานประจ าปี 2560         41 | P a g e  
 

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัดิ์ 
ต าแหน่ง    ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  3 เมษายน 2549 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  11 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 
ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

ประวตัิการศึกษา การอบรม และข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การด ารงต าแหน่งบริหารอ่ืนในบริษทั 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  11 ปี 8 เดือน 
 เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 1 ปี 

อายุ 
 49  ปี 

สัญชาติ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 

ประวตัิการอบรม 
        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 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน , เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ บมจ.ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
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การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากจะช่วยให้เกิดความโปร่งใส เพ่ิมความเช่ือมัน่

ของผู ้มีส่วนเก่ียวข้อง และความเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่บริษัท  ทั้ งหมดน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้ เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการขยายธุรกิจอยา่งต่อเน่ืองและมัน่คง  ยิ่งไปกว่านั้น เพ่ือให้สอดรับกบันโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเพ่ือให้ทุก ฝ่ายงาน ท่ี เก่ียวข้องได้ตระหนักและน าเร่ืองดังก ล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
บริษทัจึงไดม้อบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ าทุกปี มีการติดตามข่าวสาร 
การออกแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัท าแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการ
ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และเสนอต่อฝ่ายจดัการเพ่ือพิจารณาและ
ติดตามผลการปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ าทุกไตรมาส จากการด าเนินการดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอส่งผลให้คะแนนการก ากบัดูแลกิจการ
ของบริษทัท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นระดบัเกินกวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนและ
มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
1. คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดวิสัยทศัน์และกลยทุธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานท่ีส าคญัของบริษทั 

โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและมีการวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม 
2. คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้มีการปฏิบติั และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูล ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่งเท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย 
3. คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษทั 
4. คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจของบริษทั ให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงาน ท่ีจะสร้าง 

ความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวท่ีย ัง่ยืนภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
บริหารงานดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

5. คณะกรรมการบริษทัจะค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6. คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
7. คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การด าเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและตามก าหนดเวลา 
8. บริษทัมีการก าหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือให้กรรมการและพนกังานถือปฏิบติั 

 

หลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดี 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางขา้งตน้ บริษทัขอรายงานเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีก าหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

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

สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน แสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตดัสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษทั การอนุมติัธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางใน
การด าเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองการอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นอนัไดแ้ก่ 
1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 28 กันยายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้ งประกาศหลัก เกณฑ์และระบุขั้ นตอน ท่ีชัด เจนไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท
www.yuasathai.com ในส่วนของ “ขอ้มูลการลงทุน”  
 
 

http://www.yuasathai.com/
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2. มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น และประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณาพิเศษ 

3. มีการเผยแพร่หนังสือนดัประชุม วาระการประชุมและขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนจดัส่ง
เอกสาร  ประมาณ 1 เดือน  พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม  และสิทธิการออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้น 

4. น าเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

5. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซักถาม ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบับริษทัได้ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งมาท่ี sukthae@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของเลขานุการบริษทั 

6. บริษทัได้อ  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นได้โดยบริษทั 
มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระไวใ้ห้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนๆ เป็นตวัแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีท่ี 
ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้

7. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  หรือขอ้ซกัถามในวาระต่างๆ  อยา่งเป็นอิสระก่อน
การลงมติของวาระนั้น 

8. บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพ่ือตอบขอ้ซกัถามในวาระท่ีผูถื้อหุ้นมีประเด็นสงสยั 
9. บริษทัได้อ  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนั (ถ้ามี) ในการเขา้ร่วมประชุมผุถื้อหุ้น โดยบริษทัจะ

คัดเลือกสถานท่ีประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพ่ือให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุม 
ไดอ้ยา่งสะดวก 
 

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

การป้องกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นราย
อ่ืน ทั้งน้ีบริษทัไดค้  านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกนัทุกราย ดงัน้ี  

1. ให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
2. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระในการประชุม รวมทั้ งเสนอช่ือกรรมการโดยมี

แบบฟอร์มการใช้สิทธ์ิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ทั้ งน้ีผู ้ท่ีมีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม 
หรือเสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทันั้นตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่น้อยกว่า 5% ของจ านวนหุ้นทั้งหมดและจะต้อง 
ถือหุ้นต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่  12 เดือนนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3. คณะกรรมการบริษทัไดก้  าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน (Inside information) โดยการน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
กบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ และบริษทัไดอ้อกประกาศห้ามกรรมการบริษทั  รวมถึงกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และ
ผูบ้ริหาร ซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษัท ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา  3 วนั และ
ก าหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัท าการให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ 
และจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทั เป็นประจ า 

4. บริษทัจะจดัส่งขอ้มูลของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดีและหนงัสือมอบฉันทะ เป็นตน้  ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุม 7 วนัท าการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้

5. หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเสร็จส้ินแล้วนั้นทางบริษทัจะจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 
14 วนั พร้อมทั้งจดัส่งรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่รายงานดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยผ่าน
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี ตามหลักการ ระเบียบ ข้อบังคบัของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั 
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ท าการ ทั้งน้ีในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถ้วน เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้

ในการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้ งส้ิน 9 ท่าน จากทั้ งหมด 10 ท่าน โดยประธาน 
ในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และตั้งค  าถามต่อท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษทั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงได้บนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแล้ว นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัได้เลือกสถานท่ี 
ในการประชุม ท่ีมีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางส าหรับผูถื้อหุ้นดว้ย 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัรวมถึง
สภาพแวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจากบริษทัไดต้ระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความส าเร็จและความมัน่คงในระยะ
ยาวของบริษทั ดังนั้นทางบริษทัจึงค  านึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียของทุกๆ ฝ่าย รวมทั้ งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบติัท่ีดีของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน  

บริษทั ตระหนักดีว่า พนักงานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษทั 
ท่ีจะให้การปฏิบติัเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในบริษทั 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
2. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังานและจดัให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือโบนสัแก่พนักงาน ตามผลประกอบการท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละปี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
โดยนายจา้งสมทบเงินจ านวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน
ไดใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแต่ละราย โดยในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพจ านวน 3.08 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 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรือสร้างความ

กดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
10. มีสวสัดิการรถรับ-ส่งพนักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบติังานของพนักงาน และจดัสวสัดิการอาหารกลางวนัและเงิน

ช่วยเหลือเช่น งานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของพนักงาน รวมทั้ งสวสัดิการเงินกู้ยืมซ่อมแซมท่ีพกัอาศยัและเงินเพ่ือ
การศึกษาบุตร 

ทั้งน้ีบริษทัให้ความส าคญัแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ืองท่ีคบัข้องใจ
เก่ียวกบัการท างานต่อผูบ้งัคบับญัชาผ่านศูนยก์ลางขอ้มูลร้องทุกข์ได้ ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆ จะน าไปพิจารณาอยา่งเป็นธรรม เพ่ือหาแนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากนั้นยงัสามารถแจง้ผ่านคณะกรรมการผูดู้แลกฎระเบียบ (Compliance Committee) 
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเก็บเป็นความลบัเพ่ือ
สร้างความมัน่ใจให้กบัผูแ้จง้เบาะแส 
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3.2 นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัตระหนักดีว่าผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ และบริษทัมีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงก าหนดให้ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจน ตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ  และเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 

2. น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ ด้วยความสม ่าเสมอ และ
ครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในดา้นบวกและลบบนพ้ืนฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลและเหตุผลท่ี
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืน  โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือด าเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

 

3.3 นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า 
บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน บริษทัไดก้  าหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัพึงดูแลลูกคา้และให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยไม่มีการกล่าว

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

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

 

3.4 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า 

บริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของ
การได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ งปฏิบัติตาม 
พนัธสญัญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง ตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด แต่ถ้าในกรณี ท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันได ้
ตอ้งรีบแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ทนัที เพ่ือจะไดช่้วยกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

2. ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อไปในทางท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
3. ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามจ าเป็นตอ้งมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้

อยา่งเป็นธรรม และรวดเร็ว 
ทั้งในการคดัเลือกคู่คา้ของบริษทั ตามคู่มือจดัซ้ือของบริษทัจะมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้โดยให้ครอบคลุมถึงความสามารถในการ

จดัหา ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนและการด าเนินคดี และความเส่ียงจากการ
ให้บริการของคู่คา้ดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวจะช่วยปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 

 

3.5 นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี ้ 

บริษทัไดต้ระหนกัอยูเ่สมอว่าการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้หน้ีนั้นจะตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งแสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเสมอภาคทั้งสองฝ่าย 
2. ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได้ จะแจง้สาเหตุ 

ให้เจา้หน้ีทราบทนัที เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ข โดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
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3.6 นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทั มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
ทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่สุจริตหรือฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. มีความซ่ือสตัยใ์นวิชาชีพ โดยยดึหลกัและปฏิบติัภายใตก้ฎระเบียบและ กติกาของการแข่งขนั 
2. ไม่กล่าวร้ายเพ่ือท ารายช่ือเสียงทางการคา้ของคู่แข่งขนั 
3. ไม่ใช้วิธีการกลัน่แกลง้คู่แข่งขนั เพ่ือให้คู่แข่งขนัเสียโอกาส เช่นการขายตดัราคา  การทุ่มสินคา้เขา้ตลาด การขโมยขอ้มูลของ 

คู่แข่งขนัมาใชโ้ดยมิชอบธรรม 
 

3.7 นโยบายและการปฏิบัติต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยรวม 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษทั ตั้งอยูแ่ละเป็นนโยบายของบริษทั เช่นเดียวกนัท่ีจะยดึมัน่ถือปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีทั้ง
ในดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทัและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นมุ่งมัน่
ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะด าเนินการยกระดบัคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มและการดูแลความปลอดภยั ทั้งท่ีด าเนินการเองและร่วมมือกบั
รัฐและชุมชน 

 

3.8 นโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

บริษทัจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของทุกขั้นตอนในการผลิต โดยมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการเก่ียวกับ
ส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบติั และการประเมินผลอยา่งชัดเจน รวมทั้งด าเนินการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกบัพนกังาน ลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป และยงัตระหนกัถึงการน า
ทรัพยากรมาใช้อยา่งประหยดั เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและสังคม 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 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้น และผู ้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ 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  หรือ 02-769-7300 
หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานท่ี บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 

ถนนสุขมุวิท ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10280  
ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของ 

ผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กบัผูแ้จง้เบาะแส 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน

และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพ่ือความโปร่งใส ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจดัการและผลด าเนินงานของบริษทั
เพ่ือให้บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั 

นอกจากน้ีบริษัทยงัได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั www.yuasathai.com ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายใน
เวบ็ไซตจ์ะแบ่งเป็นหมวดๆ เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ดูขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทั เช่น ประวติัโดยยอ่ของกรรมการ โครงสร้างบริษทั 

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

mailto:sukthae@yuasathai.com
mailto:darawan@yusasthai.com
http://www.yuasathai.com/
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4.1 การเปิดเผยรายการที่เกีย่วโยงกนั (รายละเอยีดในเร่ืองรายการระหว่างกนั) 

บริษทัตระหนกัถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพ่ือป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษทัจึงมีนโยบายท่ีชดัเจนในการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนได้เสียของบริษทั โดยบริษทัจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตาม 
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546  

ส าหรับรายการท่ีเกิดข้ึน จะมีการพิจารณาขนาดของรายการ และน าเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป นอกจากน้ียงัมีการรายงานรายการระหว่างกนัพร้อมดว้ยงบการเงินของบริษทัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัในทุกๆ ไตรมาส  ทั้ งน้ีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกนัของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการท ารายการ ผลประโยชน์ของบริษทั ราคาหรือผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง กตล. และตลท. ท่ีไดก้  าหนดไว ้ดงันั้นบริษทัจึงเช่ือมัน่วา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เป็นธรรม 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเปิดเผยจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านไปด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนและบริษทั
จ ากดัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัต่อท่าน ไวใ้นประวติัของกรรมการแต่ละท่าน  

 

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) 
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายของบริษทั 

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

 

5.1 ภาวะผู้น าและวสัิยทัศน์ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 
ตลอดจนก ากบัดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 
และความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น 

 

5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (ซ่ึงมีรายละเอียดใน

หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ) 
 

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ซ่ึงมีรายละเอยีดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เร่ืองค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ) 

 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทัไดก้  าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม  โดยค านึงถึงผล
ประกอบการของบริษทัและผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
 

5.4 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 

บริษทัมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (GYIN) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการ
เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร อยา่งไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวนไม่น้อย
กวา่ 3 ท่าน  ซ่ึงตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์จ  านวนดงักล่าวเพียงพอต่อการถ่วงดุลและการสอบการบริหารงาน 
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5.5 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ
ในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และ
ถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูล
ทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของบริษทั และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนั
ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

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

 

5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินการปฏิบติังานของตนเองแบบทั้งคณะ อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนวา่ไดมี้การก ากบัดูแล
ให้มีการก าหนดและหรือด าเนินการต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนเพ่ือให้ฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง พฒันาการบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยได้แจง้ผลประเมินให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือน าไปสู่การ
ด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

 เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กลต.ท่ีได้ก  าหนดไว้ ให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นผู ้ประเมิน 
ในช่วงไตรมาสท่ี 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดงักล่าว เพ่ือท าการประเมินผล 

 เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการไดท้ราบในช่วงตน้ปีถดัไป และจะท า
การวิเคราะห์และประเมิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีข้ึนต่อไป 
 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้ร่วม อบรมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ 
ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย (IOD) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสถาบนัอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัท  าทะเบียนประวติัการ เขา้ร่วม
อบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งน าเสนอหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพ่ือพิจารณาเขา้ร่วมอบรม โดยในปี 2560 มี รศ. ดร.
ลาวณัย ์ถนัดศิลปกุล กรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมอบรม The Practical Guide (รุ่น ACPG 35/2560) , Director Dinner Talk (รุ่น M-DDT 
2/2560 , Fellow Member Group Meeting (รุ่น M-FM 1/25560) และ Board Matters and Trends (รุ่น BMT 3/2560)  กบัสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่  บริษทัมีนโยบายให้มีการจดัการปฐมนิเทศแก่กรรมการ  โดยเลขานุการบริษทัจะส่งมอบคู่มือกรรมการ  ซ่ึง
จะมีเน้ือหาท่ีส าคญัประกอบดว้ย บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบ การถือและซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ การรายงานเร่ืองผลประโยชน์
ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ การติดต่อกบัฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ตารางอ านาจด าเนินการ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั  และในปี 2560 ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมคู่มือกรรมการส าหรับกรรมการท่ี
เขา้ใหม่จ  านวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ 

 

5.8 รายงานการมีส่วนได้เสีย 

บริษทัได้ก  าหนดให้กรรมการและผูมี้อ  านาจในการจดัการ จดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้
เลขานุการบริษทัเม่ือเขา้มาด ารงต าแหน่งหรือท างานในบริษทัและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ซ่ึงเลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีจดัเก็บและจดัท า
รายงานการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แจง้ไปยงักรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
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5.9 จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทั ได้ให้ความส าคญักับการปฏิบติัเก่ียวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อการ
ด าเนินงาน ของผูบ้ริหารและพนกังาน เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคนในองคก์ร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหน้าท่ี ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อองคก์ร และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม 
รวมถึงมาตรฐานการปฏิบติัตามท่ีบริษทั และผูถื้อหุ้นได้คาดหวงัไว ้เพ่ือให้บรรลุวิสัยทศัน์ และส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางไว ้ทั้งน้ีบริษทัได้
เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  www.yuasathai.com 

ทั้งน้ีคู่มือจริยธรรมธุรกิจพนกังานของบริษทัทุกคนจะไดรั้บทราบและท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว เพ่ือยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการ
ท างาน หากมีผูล้ะเวน้เป็นปฎิบติัตามจะไดรั้บการสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นให้พน้จากการเป็นพนกังาน  และ
อาจถูกด าเนินคดีตามกฏหมายในกรณีการกระท านั้ นผิดกฎหมาย คู่ มือจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจก าหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี  
หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมิได้ก  าหนดไว้   ควรปรึกษาหรือสอบถาม
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั หรือผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการแลว้แต่กรณี 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และถือหุ้นของบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ไม่เป็น
ผูบ้ริหารของบริษทั และมีความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีแบ่งเบา
ภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลให้บริษทัมีระบบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งหนา้ท่ีในการให้วิสัยทศัน์ และให้
ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงส่งผลให้รายงาน 
ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพ่ิมต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีการประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือก ากบัดูแล และติดตามเร่ืองต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
โดยมีผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ังในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทางการเงิน 

ปัจจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผูจ้ดัประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม จดัเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยงัมีหน้าท่ีบนัทึก
รายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเก็บเอกสารการประชุมดว้ย 
 

 คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 4  ท่าน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีดูแลให้บริษทัมีการด าเนินการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ได้แก่ การเปรียบเทียบกบั
ระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

 

 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการมีหน้าท่ี ก  าหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ปฏิบติั
หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ 
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ  

 

 คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบริษทัจะมีการจดัตั้งคณะกรรมการสรรหาเม่ือจ าเป็นตอ้งสรรหากรรมการใหม่ ซ่ึงล่าสุดเม่ือปี 2560 ท่ีผา่นมา ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 ไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาซ่ึงประกอบกรรมการจ านวน 3 ท่าน มีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
นโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ก าหนด

http://www.yuasathai.com/
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คุณสมบติัของกรรมการอิสระ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี และพิจารณาสรรหา 
คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระท่ีครบวาระ และ/หรือ มีต  าแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม  
  

 คณะอนุกรรมการอ่ืน 

บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหา 

 

5.10    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

วธีิคดัเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ในการเสนอแต่งตั้ งกรรมการใหม่แต่ละคร้ังทางบริษัทจะมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการบริษทัเป็นคราวๆไป ทั้งน้ีบริษทัไดก้  าหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการจะเป็นผู ้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ ความสามารถ และอุปนิสัยและน าเสนอ  
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่ง อย่างน้อยจ านวนหน่ึง 
ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีท่ีตอ้งการเลือกกรรมการท่ีพน้ต าแหน่งกลบัเข้าเป็นกรรมการอีก 
ตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงในการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเลือกตั้ง บริษทัจะจดัให้มีประวติัและรายละเอียด
ของบุคคลประกอบเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตดัสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรั้บ 

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

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ  านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ 

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการ 
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

5.11   การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

เน่ืองจากบริษทัถือหุ้นในบริษทักว่าร้อยละ 99.99 ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัส่งกรรมการบางส่วนของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษทัยอ่ย และบริษทัไดก้  าหนดระเบียบให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
หรือการท ารายการส าคญัอ่ืนใดของบริษทัย่อย เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะ
เดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 

5.12   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน บริษทัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ 
ไดดู้แลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูลภายในของบริษทัไปใช้เพ่ือประโยชน์ 
ส่วนตนดงัน้ี 

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการ  
ท่ีเก่ียวโยงกนั พร้อมทั้ งได้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นนั้ นๆอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเง่ือนไขในการท ารายการจะเหมือนกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจ าเป็น ไวใ้นรายงานประจ าปี และแบบ 56-1 ซ่ึงมีรายละเอียดในหวัขอ้ รายการระหวา่งกนั) 

 

นโยบายและวธีิการดูแลการน าข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลการน าข้อมูลภายในของบริษัท  
ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ในระหวา่งท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
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ผูบ้ริหารจะจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตวัเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบก าหนดในขอ้บงัคบัว่า
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 

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

บริษทัจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท าให้บริษทั ไดรั้บความ
เส่ือมเสียและความเสียหาย 

 

5.13    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 40 ซ่ึงไดก้  าหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้พิจารณาในขั้นต้น 
จาก ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน รวมทั้งตอ้งมีความเป็นอิสระ
และมีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จากนั้นคณะกรรรมการตรวจสอบจะ
เสนอให้คณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไป นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บ
การคดัเลือกจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั กรรมการ และ ผูบ้ริหารแต่อยา่งใด  

ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดงัน้ี 
 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 

ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั เป็นจ านวนเงินรวม 1.76 ลา้นบาท แบ่งเป็นบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1.34 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย 
จ านวน 0.42 ลา้นบาท 

 

 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดให้แก่ผูส้อบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั
รวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 



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

Social Responsibility : CSR) ดว้ยความตระหนกัและให้ความส าคญัในการสนบัสนุนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง 
ใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี นายหน้า ชุมชน โดยรอบท่ีบริษทัประกอบ
กิจการและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ  

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

1.1 การก ากบัดูแลกจิการ : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการด าเนินธุรกิจแบตเตอร่ีส าหรับ
ยานยนต ์ดว้ยการด าเนินธุรกิจท่ียดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบติัตนบนหลกัความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษทัใหค้วามส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการ
ไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเด็ก และต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

1.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัจะก ากบัดูแลใหค้่าจา้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการและสอดคลอ้งกบัระดบัของ
การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองคก์รนั้นจะด าเนินการอยา่งรับผิดชอบโดยอยูภ่ายใต้
กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย  

บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการเป็นส่ือกลางให้ความช่วยเหลือใน
เร่ืองสวสัดิการต่างๆแก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
รวมทั้งยงัมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือสร้างหลกัประกนัให้พนกังาน  

บริษทัให้ความส าคญักับการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างานโดยมีการจดัตั้ งคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อมในโรงงาน เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนักงานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของสถานท่ีท างานสม ่าเสมอ  เช่น การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถงัดบัเพลิง และประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีการ
ฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี  ในส่วนของโรงงานจะเน้นขอ้บงัคบัเก่ียวขอ้งกับอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี มีความปลอดภยัส าหรับพนกังาน ผูรั้บเหมา และผูม้าเยีย่มชมโรงงาน โดยมีมาตรการ
ควบคุมให้ทุกคนปลอดภยัจากอุบติัเหตุ และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

1.4  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยปฏิบติัตามกฎหมาย
และมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ บริษทัจดัให้มีระบบเพ่ือขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินกิจการเพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาให้ดียิ่งข้ึนต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้พลงังานและก าจดัของเสีย ภายใตกิ้จการ 3R ได้แก่ Reuse Reduce และ Recycle ดว้ยการจดัการ
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตวัอยา่งในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียของกิจการ เพ่ือขจดัตะกอนตะกัว่ท่ีปนอยูก่บั 
น ้ าเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยน ้ าออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจดัสร้างระบบก าจดัฝุ่ น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้
เทคโนโลย ีระบบบ าบดัอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นตน้ 

1.5 การด าเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบติัตามกฎหมาย 
เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง 

1.6 ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษทัมุ่งเน้นการผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยัเพ่ือความพอใจของลูกคา้ มีความจริงใจ 
ต่อการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมทั้งพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกนั 
บริษทัมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บสินคา้และบริการในลกัษณะเดียวกนัน้ีจากบริษทัผูจ้ดัหาสินคา้ โดยบริษทัมุ่งเน้นท่ีจะคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ 
ท่ีย ัง่ยนืกบัลูกคา้และผูจ้ดัหา 

1.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัโครงการเพ่ือชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นงานดา้นการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานดา้นการศึกษา และงานอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลกัษณะของการท างานแบบบุคคล หรือ
ท าเป็นหมู่คณะ  
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1. กจิกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ในปี 2560  
2.1  ด้านความปลอดภยัและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 

บริษัทได้จดัสภาพแวดล้อมและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพยสิ์น มีการจดัตั้ งคณะกรรมการ 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพ่ือจดัให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภยัภายในโรงงาน ซ่ึงมีการ
ประชุมเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมโครงการท่ีสร้างเสริมและกระตุน้ให้พนักงานตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภยั 
เพื่อลดอุบติัเหตุในการท างาน  บริษทัไดร่้วมกบั บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมนูแฟคเจอร่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั 
คู่คา้ในการจดักิจกรรมด้านความปลอดภยัเพ่ือคน้หาและประเมินอนัตรายในท่ีท างาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity 
(CCCF) ปีละ 2 คร้ัง  กิจกรรมด้านความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองจกัรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) 
กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพ่ือปรับปรุงด้านคุณภาพ   นอกจากน้ียงัมีการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประจ า 
อยา่งต่อเน่ือง  เช่น การอบรมเก่ียวกบัการขบัข่ีรถยก เครน การดบัเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกัว่ และการปฏิบติัตนเพ่ือลดความเส่ียงจากการ
ปนเป้ือนสารตะกัว่ของพนกังานเม่ือตอ้งสัมผสักบัสารตะกัว่  ในปี 2560 บริษทัมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานจ านวน 2 คร้ัง  โดยไม่มี
พนกังานเสียชีวิต 
 

2.2  ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
ในปี 2560 บริษทัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กบัทางชุมชน และสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 

1. การเขา้ร่วมโครงการมอบของขวญัวนัเด็กใหก้บัชุมชนหมู่บา้นไทรงามท่ีอยูใ่กลก้บัโรงงาน  
 
 
 
 
 
 
                                 

    
2. จดัท าโครงการทาสีสะพานชุมชนไทรงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มอบของขวญัวนัแม่ท่ีชุมชนไทรงาม และซอยยวัซ่า 
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4. จดัท าโครงการร่วมลอกคลองชลประทานสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จดัท าโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. เขา้ร่วมโครงการปลูกป่าและปล่อยปูกบัหน่วยงานตากอากาศบางปู และบริจาคอาหารฟรีกบัผูเ้ขา้ร่วมช่วยปลูกป่าปล่อยปู 
 
 
 
 
 
 
 

7. งานไวอ้าลยัและเขา้กราบสกัการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

8. พิธีถวายพระพรชยัมงคล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวรัชกาลท่ี 10        
 
 
 
 
 
 
 



10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
  

รายงานประจ าปี 2560           55 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

2.3  ด้านการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนักดีว่า การด าเนินธุรกิจแบตเตอร่ีของบริษทัอาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

ท่ีบริษทัด าเนินการอยู ่เราเช่ือว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษทัท่ีจะจดัการกบัผลกระทบเหล่าน้ี และหาทางแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิผลเท่าท่ี
จะท าได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาบทบาททางด้านส่ิงแวดล้อมน้ีและหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืนต่อไป 
ดว้ยการจดัการความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน และลดการใช้พลงังานเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความตระหนกัรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร โดยในปี 2560 ท่ีผา่นมา มีการด าเนินการในหลายเร่ือง ต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงโครงสร้างอาคารกริดเดิม เพ่ือให้รองรับการยา้ยสายการผลิตตดั ขดั และคดัแผ่น ในปี 2560 และการจดัเก็บ
แผ่นธาตุของสายการผลิตให้เป็นสถานท่ีเดียวกนัเพ่ือให้การจดัเก็บแผ่นธาตุมีการควบคุมการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัช่วยลดการ
ฟุ้งกระจายของสายการผลิตตดั ขดั และคดัแผ่นเดิมอีกดว้ย ส าหรับสายการผลิตตดั ขดัและคดัแผ่นในพ้ืนท่ีใหม่ บริษทัไดด้ าเนินการวางระบบ
บ าบดัอากาศเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกัว่ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

2. การปรับปรุงระบบรางระบายน ้ าใหม่ภายในโรงงาน เพ่ือป้องกนัมิให้น ้าเสียจากการใชง้านและการผลิต ไหลลน้ออกไป
นอกบริเวณโรงงาน ซ่ึงจะกระทบต่อประชาชนท่ีอยูข่า้งโรงงาน รวมทั้งป้องกนัมิให้เกิดน ้าท่วมภายในโรงงานในช่วงฤดูฝน ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าว
เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจากปีก่อน 

3. การปรับปรุงรางประจุไฟแผน่ธาตุ พ้ืนท่ีการท างาน และระบบบ าบดัอากาศ ณ บริเวณดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือรักษา
คุณภาพและส่ิงแวดลอ้มในการท างาน ซ่ึงเป็นการพฒันาต่อเน่ืองจากปีก่อน 

4. การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพง์าน บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการสั่งซ้ือกระดาษและสนบัสนุนพนกังานให้
น ากระดาษท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่  มีการส่งเสริมให้พนกังานใช้การส่ือสารในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสารแลว้จดัเก็บในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษทัไดย้งัหาแนวทางลดการใช้เคร่ืองพิมพท่ี์ติดตั้งไวแ้ต่ละหน่วยงาน  และลดการใช้หมึกพิมพง์านท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพของพนกังานดว้ยการจดัให้มีเคร่ืองพิมพส่์วนกลาง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือในการช่วยลดความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
กระบวนการท างาน และสามารถท าให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส จึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานระบบควบคุม
ภายในของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้ึนอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตามระบบควบคุมภายในของบริษทั และเม่ือได้รับรายงานของฝ่ายบญัชีและการเงิน รวมทั้ง
รายงานผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในแลว้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่อการด าเนินงานของบริษทัแลว้ จะขอเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และน าเสนอแนวทางป้องกนัต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 ส าหรับระบบควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2560 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในมีความเพียงพอท่ีจะ
ท าให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีและการ
ปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง 
พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคบัต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี  
9 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั และบริษทัยอ่ย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีค าแนะน าเพ่ิมเติมบางประการ เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เพ่ือให้ขั้นตอนการจา้งเหมางานก่อสร้างภายในบริษทัสอดคลอ้งกบัคู่มือจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดก้  าหนดข้ึนและเพ่ือให้การตรวจรับมอบ
งานก่อสร้างมีความชดัเจนและถูกตอ้ง คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้แนะน าให้ฝ่ายจดัการไดท้บทวนและปรับปรุงขั้นตอนการจา้งเหมาก่อสร้าง 
และการจดัให้มีการก าหนดชนิด ประเภท วสัดุท่ีใช้ และราคากลางของงานก่อสร้างให้มีรายละเอียดมากข้ึน ทั้งน้ีในเร่ืองดงักล่าว ฝ่ายจดัการได้
ด าเนินการไปเรียบร้อยแลว้ 

2) เพ่ือให้การเบิกใช้งบประมาณการลงทุนและค่าใช้จ่ายมีความถูกตอ้งแม่นย  า และง่ายต่อการควบคุม คณะกรรมการตรวจสอบได้
แนะน าให้ฝ่ายจดัการไดป้รับปรุงเร่ืองดงักล่าว โดยปัจจุบนัฝ่ายจดัการไดม้อบหมายฝ่ายบญัชีและการเงิน และฝ่ายเทคโนโลยีสารเทศ ไดร่้วมกนั
หาแนวทางเพ่ือปรับปรุงเร่ืองดงักล่าว 

3) เพ่ือให้การจดัท าส่วนลด (Rebate) ของฝ่ายขายให้กบัลูกคา้มีแนวทางปฎิบติัท่ีเป็นท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน คณะกรรมการตรวจสอบได้
แนะน าให้ฝ่ายจดัการจดัท าขั้นตอนการปฏิบติังานให้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซ่ึงฝ่ายจดัการอยูร่ะหวา่งการด าเนินงานเร่ืองดงักล่าว 

นอกจากน้ี ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้บริษทัเขา้ร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต” โดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารมีความเห็นวา่โครงการน้ีจะประสบความส าเร็จไดจ้ากการร่วมมือของหลายหน่วยงานภายในบริษทั จึงได้
จดัตั้งคณะท างานข้ึน เพ่ือเตรียมความพร้อมและท าความเขา้ใจในขั้นตอนการเขา้โครงการก่อน และในปี 2561 บริษทัจะด าเนินการยืน่เจตนารมณ์
การร่วมโครงการอยา่งเป็นทางการ อยา่งไรก็ตาม คณะท างานไดมี้การรายงานความคืบหนา้การด าเนินงานต่อคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการเป็น
อยา่งสม ่าเสมอ  

 

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
ตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในส าหรับพนกังานตรวจสอบ 
(COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง และการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความ
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี  
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ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ)   
 

การบริหารความเส่ียง 

ในปี 2560 บริษัทได้ให้ความส าคญักับการบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบติังาน (Operational Risk) จึงได้มีการให้หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในระบบงานส าคญั ๆ ของบริษทั ท าการประเมินความเส่ียงทุกเดือน โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบเป็น
หน่วยงานในการรวบรวมขอ้มูล และรายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมผูบ้ริหารทุกเดือน  
 อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญักบัการปฏิบติัตามกฎหมาย และตระหนกัดีว่าการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะตอ้งระมดัระวงัเก่ียวกบัการไม่กระท าความผิดภายใต ้พระราชบญัญติัความรับ
ผิดทางอาญาของผูแ้ทนนิติบุคคล (Directors Liabilities Act) ซ่ึง คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าบริษทัตอ้งป้องกันความเส่ียงทางด้านกฎหมาย 
(Legal Risk) ดงักล่าว ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ฝ่ายจดัการจดัตั้งคณะท างานข้ึน เพ่ือรวบรวมกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทั และจดัท า Checklist เพ่ือให้ฝ่ายกฎหมายใช้เป็นแนวทางในการติดตามการปฏิบติังาน และป้องกนัมิให้บริษทัเกิดการกระท าผิด
กฎหมายต่าง ๆ 
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บริษัท มีการท ารายการระหว่างบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. รายการระหว่าง บริษทั กบั บริษทั จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (ประเทศญี่ปุ่น) (“GYIN") 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ : GYIN เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัจ านวนร้อยละ 40.69 

 

 

2. รายการค้าอ่ืนๆ กบับริษทัในเครือที่มีบริษทัใหญ่สูงสุดร่วมกนั 
 

บริษัท  ลกัษณะรายการ 
จ านวน/(ล้านบาท) การก าหนดราคา  

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2559 2560 
- บจ. ยวัช่าแบตเตอร่ี (มาเลเซีย) - บริษทั ขายแบตเตอร่ี 

- บริษทัมียอดคา้งรับ 
128.54 
9.34 

129.00 
20.04 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 
 

- บจ. ไตห้วนั  ยวัซ่า  แบตเตอร่ี - รายไดค้่านายหนา้ 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 

1.79 
0.42 

2.00 
0.41 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 
 

- บจ. สยาม ยีเอส แบตเตอร่ี - บริษทัซ้ือเคร่ืองจกัร 
- บริษทัมียอดคา้งจ่าย 

8.98 
1.92 

- 
- 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 

เป็นรายการคา้ปกติท่ีเป็นไปตามสญัญา 
ซ่ึงสมเหตุสมผลและยุติธรรม 

- บจ. สยามยีเอสเซลล ์ - บริษทัขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 
- บริษทัซ้ือแบตเตอร่ี 

11.84 
- 
- 

5.56 
0.92 
1.97 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 

- บจ. สยามแบตเตอร่ี ซุนเด - บริษทัขายแบตเตอร่ี 
-บริษทัมียอดคา้งรับ 

0.02 
0.02 

1.32 
0.21 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 

- บจ. ยีเอส แบตเตอร่ี ไตห้วนั - บริษทัขายแบตเตอร่ี - 3.45 ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสญัญาซ้ือขาย 
- 

               3. กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นกองมรดกของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่กลุ่มมนูธรรม ซ่ึงถือหุ้นในบริษทัจ านวนร้อยละ 2.49 
 

ลกัษณะรายการ 
จ านวน / (ล้านบาท) การก าหนดราคา  ค่าธรรมเนียม 

และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2559 2560 

- ค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากการเสียชีวิต 
     - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของกองมรดก 

 
16.00 

 
- 

ค่าตอบแทนพิจารณาเทียบเคียงกบั
ขอ้บงัคบัการท างานและอายุการ
ท างานของประธาน 

รายการดงักล่าวท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 19/2556 ไดมี้มติอนุมติั
ให้จ่ายแก่กองมรดกของอดีตประธานกรรมการโดยแบ่งจ่าย
จ านวน 4 คร้ัง คร้ังละ 4 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี  
(ในปี 2560 บริษทัไดจ่้ายเงินใหก้บักองมรดกเรียบร้อยแลว้) 

 

ลกัษณะรายการ 
จ านวน/(ล้านบาท) การก าหนดราคา  ค่าธรรมเนียม 

และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2559 2560 
- สญัญาใหใ้ชช่ื้อทางการคา้ ("YUASA")    
โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย 

31.16 
 

31.16 

37.00 
 

37.00 

เป็นอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเป็นไป 
ตามสัญญา ซ่ึงสมเหตุสมผล และ
ยุติธรรม 

GYIN  ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตให้บริษทั และอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายการค้า 
บริษัทได้ท าสัญญาช าระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็น
สัญญาปีต่อปี โดยมีค่าใช้จ่ายอ่ืนคือ คิดค่าฝึกอบรม 
40,000 เยนต่อวันต่อกรณี ท่ีผู ้ให้การอบรมมีความ
จ าเป็นตอ้งฝึกอบรมเกินกวา่ 60 วนัในหน่ึงปี 

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

111.67 
4.90 
19.66 
0.11 
0.05 

130.22 
2.48 
33.52 
0.07 
0.71 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย แต่มีใบสั่งซ้ือเป็น
งวดๆ ทั้งน้ีราคาท่ีซ้ือจากบริษทั จะเป็นราคาท่ีไม่สูงกว่า
ราคาท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้รายอ่ืนๆ 
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ผลการด าเนินงานของกจิการ (หน่วย: ล้านบาท) 
 2556 2557 2558 2559 2560 
รายได้จากการขาย 1,735.10 1,668.27 1,754.04 2,082.43 2,327.31 

ต้นทุนขาย 1,442.83 1,393.54 1,423.59 1,628.54 1,835.57 

ก าไรขั้นต้น 292.27 274.73 330.45 453.89 491.74 

รายได้อ่ืน 26.95 11.53 8.55 4.52 17.95 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 299.84 291.45 287.94 315.02 370.88 

ก าไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 19.38 (5.20) 51.06 143.40 138.80 

ดอกเบีย้จ่าย 5.33 5.64 4.55 2.47 0.47 

ภาษเีงนิได้ 1.38 1.78 (2.57) (27.20) (26.88) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 15.43 (9.50) 43.94 113.73 111.46 

สินทรัพย์รวม 925.01 873.39 894.89 1,065.52 1,163.30 

หนีสิ้นรวม 572.34 542.69 519.64 585.26 592.03 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 352.67 330.71 375.25 480.26 571.27 

ข้อมูลพ้ืนฐานต่อหุ้น (หน่วย:บาทต่อหุ้น) 
 2556 2557 2558 2559 2560 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.14 (0.08) 0.41 1.06 1.04 

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 3.28 3.07 3.49 4.46 5.31 

มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด 7.00 5.80 6.55 28.25 19.80 

เงนิปันผลต่อหุ้น 0.03 0.00 0.08 0.19 - 

อตัราส่วนทางการเงิน  
 2556 2557 2558 2559 2560 
อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 0.88 (0.54) 2.49 5.45 4.75 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 1.65 (1.01) 4.97 11.60 10.00 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 4.44 (2.69) 12.45 26.59 21.20 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิส าหรับปี (%) 20.98 N/A 19.55 17.98 - 

อตัราก าไรส าหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 0.88 (0.54) 2.50 5.46 4.79 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.62 1.64 1.38 1.22 1.04 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อก าไรต่อหุ้น (เท่า) 50.00 (72.50) 15.98 26.65 19.04 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 43 42 43 42 46 

ระยะเวลาการจ่ายช าระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 80 68 65 68 61 
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ด้านฐานะทางการเงนิ 
 

 

สินทรัพย์รวม 
 สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีจ  านวน 1,163.30 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ  านวน 97.77  

ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.18 ซ่ึงเป็นผลมาจาก 1) การเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 21.32 ลา้นบาท 2) ลูกหน้ีการคา้
จ านวน 30.53 ลา้นบาท 3) ลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 16.11 ลา้นบาท 4) สินคา้คงเหลือจ านวน 15.40 ลา้นบาท 5) รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
จ านวน 19.12 ล้านบาท และ 6) ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 1.11 ล้านบาท ในขณะท่ีสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนมีจ านวนลดลง จ านวน 5.82  
ลา้นบาท 

ส าหรับการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2560 สาเหตุส าคญัมาจากผลก าไรจากการประกอบกิจการในปี 
2560 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายจ านวน 244.88 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.76 ประกอบกบัการควบคุมการใชจ่้ายของบริษทัให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม 

ส าหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนนั้ น มาจากการลงทุนเพ่ือปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร และ
สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ซ่ึงได้ด าเนินการต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมาสินคา้คงเหลือมีมูลค่าโดยรวมเพ่ิมข้ึน สาเหตุ
ส าคญัมาจากราคาวตัถุดิบหลกัท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อนอยา่งไรก็ตามบริษทัไดค้วบคุมสินคา้คงคลงั ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 
 

 

หนีสิ้นรวม 
 หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีมูลค่า 592.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาจ านวน 6.76 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 1.16 จาก 1) การลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้ นจ านวน 20 ล้านบาท จากการช าระหน้ีคืนให้กับสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 2) เจา้หน้ี
หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 7.19 ลา้นบาท และ 3) ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย จ  านวน 3.92 ลา้นบาท ในขณะท่ี 1) เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึนจ านวน 30.04 ลา้นบาท
จากปริมาณการสัง่ซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใช้ในการผลิตและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 2) การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินสญัญาเช่าทางการเงินจ านวน 
3.35 ลา้นบาท และ 3) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนจ านวน 4.47 ลา้นบาท  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัสุทธิมีจ  านวน 571.27 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 91.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
18.95 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา สาเหตุเกิดจากผลก าไรของบริษทัในปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นในปี 2560 ท่ีผา่นมา 
 
ด้านกระแสเงนิสด 

ณ วนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 116.99 ล้านบาทลดลงเป็นจ านวน 
135.15 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นผลมาจาก 1) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 46.09 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย
ในตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออก 2) สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ านวน 16.17 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากราคาวตัถุดิบหลกัปรับตวั
สูงข้ึนจากปีก่อนประกอบกบัจ าเป็นตอ้งมีการการส ารองวตัถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต 3) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 21.78 ลา้น
บาท เน่ืองจากจ านวนการสั่งซ้ือวตัถุดิบและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัส่งเสริมการขาย  4) การลดลงของภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนกังาน จ านวน 
2.93 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจา้ง 5) สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนลดลงจ านวน 5.82 ลา้นบาท และ 6) ผลก าไรจากการ
ด าเนินงานในปี 2560 จ  านวน 111.46 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2559 ท่ีบริษทั มีผลก าไรสุทธิจ านวน 113.73 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีเงินสดจากการ
ด าเนินงานลดลง 
 ส าหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 73.34 ล้านบาท เป็นการลงทุนเพื่อ 1) ซ้ือทรัพยสิ์นถาวรและสินทรัพยท่ี์ไม่ตวัตน
จ านวน 52.64 ลา้นบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราวในพนัธบตัรรัฐบาล จ านวน 19.79 ลา้นบาท และ 3) เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรจ านวน 
0.91 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ยอดเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมข้ึน 1.92 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัมีการ
ลงทุนในเคร่ืองจกัรเพ่ือปรับปรุง Productivity และเพ่ิมการผลิตภายในโรงงาน 
 ส าหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 42.17 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษทัมีการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้นและการช าระ
ดอกเบ้ียจากเงินกู้ยืมให้กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง จ  านวน 21.10 ล้านบาท การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นจ านวน 20.45 ลา้นบาท และการ
จ่ายเงินตามสญัญาเช่าทางการเงิน จ านวน 1.62 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินลดลงจ านวน 
39.73 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2560 บริษทัไม่มีการกูย้มืเงินเพ่ิมหลงัจากช าระเงินกูย้มืเสร็จส้ินแลว้ 
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ด้านผลการด าเนินงาน 

ในปี 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจ านวน 2,327.31 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 244.88 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 11.76 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ และตลาดส่งออก บริษทัมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 
6.99 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลก าไรเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ  านวน 9.66 ลา้นบาท จากการผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ และมีรายไดอ่ื้นจ านวน 10.95 
ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ  านวน 3.76 ลา้นบาท จากการกลบัรายการส ารองยอดประมาณการหน้ิสินจากการฟ้องร้อง 

ในดา้นตน้ทุนขาย บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 1,835.57 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.87 ของรายไดจ้ากการขาย ทั้งน้ีตน้ทุนขาย
ดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 0.67 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบหลกัปรับตวัสูงข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 

ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2560 มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ีคือ  
ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตวัของราคาทุกปี โดยในปี 2560 มีราคาเฉล่ียท่ี 2,317 เหรียญ

สหรัฐต่อตนั เพ่ิมข้ึนจากราคาเฉล่ียในปี 2559 จ านวน 446 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 23.85 และแมว้า่ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียจะเพ่ิมสูงข้ึนก็ตาม 
หากพิจารณาราคาตะกัว่โดยเฉล่ียเป็นรายเดือนจะพบวา่ราคาตะกัว่มีแนวโนม้ปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ไตรมาสท่ี 1 อยา่งไรก็ตามมีการปรับตวัลดลงอีก
คร้ังในไตรมาสท่ี 2 และเร่ิมมีการปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองอีกคร้ังในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560  

ทั้งน้ีในปี 2560 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัตั้งแต่ 2,236 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนมกราคม จนถึงระดบัสูงสุดในเดือนธนัวาคมท่ี 
2,508 เหรียญสหรัฐต่อตนั อยา่งไรก็ตามราคาตะกัว่เฉล่ียในช่วง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ปี 2560 อยูท่ี่ 2,131 เหรียญต่อตนั ซ่ึงลดต ่าลงจากช่วง
ไตรมาสท่ี 1 แต่ราคายงัคงสูงกว่าราคาตะกัว่ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาจ านวน 417 เหรียญต่อตนัหรือร้อยละ 24.33  และในคร่ึงปีหลงัราคา
ตะกัว่ไดเ้ร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีราคาเฉล่ียในไตรมาสท่ี 4 จ  านวน 2,493 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนั
กบัปีท่ีผา่นมา 

ส าหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2560 มียอดรวม 370.88 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 15.94 ของรายไดจ้ากการขาย โดยเพ่ิมข้ึน
จากปี 2559 จ  านวน 55.86 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.73 เน่ืองจากการเพ่ิมข้ึนของค่าใชจ่้ายในส่งเสริมการขายและการตลาด การเพ่ิมข้ึนของภาษี
สรรพสามิตจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายใหม่ของภาษีสรรพสามิตและค่าสิทธิ (Royalty) เน่ืองจากยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในดา้นดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2560 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 0.47 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาเป็นจ านวน 2.00 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 81.11 เน่ืองจากการจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นให้แก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวน 20 ลา้นบาท ท าให้ภาระดอกเบ้ียจ่ายลดลง 

โดยสรุปผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน ปี 2560 มีผลก าไรเบด็เสร็จจ านวน 111.46 ลา้นบาท หรือคิดเป็นก าไรสุทธิ 1.04 
บาทต่อหุ้น 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัในปี 2560 คือ 1.51 เท่า อตัราส่วนดงักล่าวเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมีอตัราท่ี 1.35 เท่า เน่ืองจาก
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีปรับตวัเพ่ิมสูงข้ึนจ านวน 83.36 ลา้นบาท ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียนปรับตวัลดลงจ านวน 0.25 ลา้นบาท  
 อตัราการหมุนของลูกหน้ีปี 2560 อยูใ่นระดบั 8.35 เท่า ทั้งน้ีในปี 2560 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียคือ 44 วนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเม่ือเทียบ
กบัปีท่ีผา่นมาท่ีจ  านวน 42 วนั ในขณะท่ีมีระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีประมาณ 74 วนั เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีจ  านวน 69 วนั 
 ส าหรับอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ ในปี 2560 เท่ากบัร้อยละ 21.13 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 สาเหตุส าคญัมาจากราคาวตัถุดิบหลกั
ปรับตวัสูงข้ึนจากปีท่ีผา่นมา 
 ในปี 2560 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคือ 1.04 เท่า ลดลงจากอตัราดงักล่าว ณ ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ท่ีมีจ  านวน 
1.22 เท่า เน่ืองจากภาระหน้ีสินท่ีลดลง ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมข้ึนจากผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2560 
 นอกจากน้ีความสามารถในการช าระหน้ีของบริษทัในปี 2560 พิจารณาจากอตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนคิดเป็น 
309.91 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาท่ีมีอตัรา 114.31 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั โดยในปี 2560 คิดเป็น 4.85 
เท่า ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกบัปี 2559 ท่ีมีอตัรา 5.64 เท่า  
 การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2560  มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการด าเนินงานปี 2559 แก่ผูถื้อหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท เป็นจ านวนเงิน 20.45 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินปันผลแล้ว 
เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2560 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู ้ถือหุ้นจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 แก่ผู ้ถือหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท เป็นจ านวนเงิน  
25.83 ลา้นบาท 
 



15. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
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คณะกรรมการบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีการท ารายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

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

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจ
อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญั ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

(พรจกัร   มนูธรรม)     (อิชิโร มูราตะ) 
   กรรมการบริษทั      กรรมการบริษทั 

 



16. งบการเงนิ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่ม
บริษทั) และของเฉพาะบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง    การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงิน
สดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค  ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจา้ ข้าพเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบ ัน  ข้าพ เจ้าได้น า เ ร่ือง เหล่ า น้ีม าพิจารณาในบ ริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขอ้ 3(ฉ) และ 8 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 

กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงเหลือท่ีมี
นยัส าคญัซ่ึงมีตะกัว่เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี ราคาตะกัว่
จึงเป็นปัจจยัส าคญัของตน้ทุนสินคา้คงเหลือ หากมีความผนัผวนของ
ราคาวตัถุดิบตามภาวการณ์ของตลาด โดยเฉพาะในช่วงท่ีราคาปรับตวั
สูงข้ึน ในขณะท่ีราคาขายแบตเตอร่ียงัไม่มีการเปล่ียนแปลง อาจส่งผล
ให้มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บของสินคา้คงเหลือต ่ากว่าราคาทุน เร่ือง
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกับดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ดงันั้นขา้พเจา้จึงถือเป็น
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจา้รวมถึงการท าความเข้าใจเก่ียวกับการ
ก าหนดราคาขายสินค้า การบริหารสินค้าคงเหลือตามแผนการผลิต 
และการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการค านวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ และสุ่ม
เปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ี
คาดการณ์ไว ้(เช่น ราคาขายในใบแจง้หน้ีล่าสุด หักดว้ยประมาณการ
ตน้ทุนในการท าต่อให้เสร็จและค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นโดยประมาณในการ
ขาย) ขา้พเจา้ยงัได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลท่ี
เก่ียวกบัสินคา้คงเหลือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

 

ข้อมูลอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
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ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือ
จดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ  าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน  เฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงิน  เฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจา้ได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจา้ได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    
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 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสาร
กบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อ
ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบ   งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ข้าพเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  

 
 
 
 

(นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 8413 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
9 กุมภาพนัธ์ 2561 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 
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หมายเหตุ สารบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนชัว่คราว 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 สินคา้คงเหลือ 
9 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
10 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
13 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
14 เจา้หน้ีการคา้ 
15 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
16 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
17 ทุนเรือนหุ้น 
18 ส ารองตามกฎหมาย 
19 ส่วนงานด าเนินงาน 
20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ภาษีเงินได ้
23 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
24 เงินปันผล 
25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
26 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
27 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่     จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 164 
หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวิท ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ  าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2537 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 40.69) ซ่ึงเป็น      นิติบุคคลท่ีจดัตั้ งข้ึนใน
ประเทศญ่ีปุ่ น และบริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 19.13) ซ่ึงเป็น     นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงนิ 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพ
บญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   

  

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1  มกราคม 2560 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง                   การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใช้ส าหรับ
การจดัท างบการเงินน้ี    
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ 

   ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ 
ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใช้จ่าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียน
ทนัทีเป็นตน้ไป 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีส าคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยส าคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการปรับปรุง
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้  16 การวดัมูลค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ก่ียวกบั 
   ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญั 

การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบ
โดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัอยา่งสม ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจาก
บุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ี
สนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
อยา่งเหมาะสม  
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดมู้ลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดั
ประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ข้อมูลระดับ 3 เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดัมูลค่า
ยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนัยส าคญั
ส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินดงัต่อไปน้ี 
 

• หมายเหตุขอ้ 10 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ 
• หมายเหตุขอ้ 25  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
 

บริษัทย่อย 
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บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการ
เก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบ
การเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัย่อยนั้นออก รวมถึงส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมใน
บริษทัยอ่ยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่ห้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
การตัดรายการในงบการเงิน 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการใน
กลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม 

 

(ข) รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใช้เพ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
ท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้ อยา่งไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่เขา้เง่ือนไข การ
ก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพ่ือคา้ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าวบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใช้มูลค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ให้เป็นมูลค่า
ยติุธรรมบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าถือตามราคาตลาดของสญัญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน   
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 

(จ) ลกูหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ีจะถูกตดั
จ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
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(ฉ) สินค้าคงเหลอื 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค  านวณโดยใช้ตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย ยกเวน้วสัดุโรงงานค านวณโดยใช้วิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณี
ของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ ค  านวณโดยการใช้ตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคา
ทุนถวัเฉล่ีย รวมถึงการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นโดยประมาณในการขาย 
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชวิ้ธีราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีอ่ื้น 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด 
แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูก
ตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายขุองตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ  าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ช้วิธีถวั
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขาย
ตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรง
ทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  
ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ 
แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พ่ือให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความ
ประสงค ์และตน้ทุนการกูย้มื ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นให้ถือ
วา่ ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญั
แยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน 
อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า หักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึก
โดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทน
อ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑอ์ายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 33 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 10 - 15 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และเคร่ืองใชส้ านกังาน 3 และ 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
สะสม  
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้
เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
สินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ี
จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความ
เหมาะสม 
  

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการ
ประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด เงินสด สูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บ
คืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนั
ท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้น 
 
การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
หกัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต
จะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงภาษีเงินไดเ้พ่ือให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลา
และความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ี
เร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่า
ตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน 
 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนักงานไดท้  างาน
ให้กบักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั 
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วย
ท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริษทั  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้
รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดั
มูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจาก
การสมทบเงินและการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต 
หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระ
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
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ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวด
ปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระ
ผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท  างานให้ในอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 

(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดใน
ตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้แก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใช้จ่ายพิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความ
เสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

(ณ) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไปให้กบัผูซ้ื้อแลว้  และจะไม่รับรู้
รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
จากการขายสินคา้นั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับ
คืนสินคา้   
 

รายได้ค่าเช่า 
 

รายไดค้่าเช่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า  
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใช้จ่ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุน
ส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใช้เองหรือเพ่ือ
ขาย 
 

(ต) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่   
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณา
จากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บัการใช้สินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และขอ้ตกลงนั้นจะ
น าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าให้กลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนส าหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืนโดยใช้
มูลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปว่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้อยา่งน่าเช่ือถือ ให้
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจ านวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจ านวนหน้ีสินจะลดลงตาม
จ านวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทั 
 

(ถ) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัรา
ภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้
เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหาก
เป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือ
ท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งค  านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ี
ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษี
เงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินน้ี    อยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ 
อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะ
กระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั
ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการ
ใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ี
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ท) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัของ
บริษทั ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุ้นสามญัท่ีซ้ือคืน  
 

(ธ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึง
รายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หากกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม
หรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือ
ในทางกลับกนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนัยส าคญัเดียวกันกบับุคคลหรือกิจการนั้น การ
เก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 ส าหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
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 
บริษทั ยเีอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จ  ากดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ไตห้วนั ยวัซ่า แบตเตอร่ี จ  ากดั ไตห้วนั มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั จีเอส แบตเตอร่ี ไตห้วนั จ  ากดั ไตห้วนั มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั จีเอส แบตเตอร่ี เวียดนาม จ ากดั เวียดนาม มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
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 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   
บริษทั สยามยเีอสแบตเตอร่ี จ  ากดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั สยามยเีอสเซลส์ จ  ากดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd. จีน มีบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดร่วมกนั 
กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม ไทย เป็นกองมรดกของกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย, ญ่ีปุ่ น บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สัง่การและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการก าหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดค้่านายหนา้ ตามราคาท่ีตกลงกนั 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ ราคาตามสญัญา 
รายไดค้่าบริการ ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตามราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าสิทธิ ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลจ่าย ตามท่ีประกาศจ่าย 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี    
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  943,755  912,705 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ -  -  1,367  1,367 
รายไดค้่าบริการ -  -  662  587 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 141,810  145,306  141,810  145,306 
ซ้ือวตัถุดิบและสินคา้ 130,215  111,673  128,249  111,673 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,968  8,974  1,968  8,974 
รายไดค้่านายหน้า 2,001  1,792  2,001  1,792 
ค่าสิทธิ 36,995  31,156  36,995  31,156 
        
ผู้บริหารส าคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 28,236  21,136  23,633  18,546 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,290  702  724  580 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคญั 29,526  21,838  24,357  19,126 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
 

ลกูหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั -  -  229,599  230,684 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) จ  ากดั 20,042  9,336  20,042  9,336 
บริษทั สยามยเีอสเซลส์ จ  ากดั 916  -  916  - 
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd. 214  24  214  24 
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 73  107  73  107 
รวม 21,245  9,467  250,844  240,151 

 

ลกูหนี้หมุนเวียนอ่ืน - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั -  -  288  253 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไตห้วนั ยวัซ่า แบตเตอร่ี จ  ากดั 410  421  410  421 
รวม 410  421  698  674 

 

เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 33,517  19,658  33,517  19,658 

 

เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย        
บริษทัย่อย        
บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั -  -  -  25 
        
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั สยามยเีอสแบตเตอร่ี จ  ากดั -  1,920  -  1,920 
        
ค่าสิทธิค้างจ่าย        
กจิการอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 36,995  31,156  36,995  31,156 
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เจ้าหนี้หมุนเวียนอ่ืน งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้บริหารค้างจ่าย        
บุคคลที่เกีย่วข้องกนั        
กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม -  16,000  -  12,000 
รวม 36,995  49,076  36,995  45,101 

 

สัญญาส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกี่ยวข้องกนั 
 

สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 บริษทัไดท้  าสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยคู่สัญญาตกลงท่ีจะให้
สิทธิบริษทัในการใชค้วามรู้ทางเทคนิคและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รวมถึงการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ของ จี เอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ โดยทางบริษทัจะจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สัญญาน้ีจะยงัมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 
ปี และจะไดรั้บการต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกคราวละหน่ึงปี เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยกเลิกสัญญาโดยแจง้ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งน้อย 90 
วนัก่อนวนัหมดอายขุองสญัญา  
 

สัญญาให้เช่า 
 

เม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดท้  าสัญญาให้เช่ากบับริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั เพ่ือให้เช่าพ้ืนท่ีส านกังาน พ้ืนท่ีคลงัสินคา้
และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายไดค้่าเช่าและค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี และจะต่ออายอีุกเป็นรายปี 
 

5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินสดในมือ 78  103  18  33 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 41  97  3  59 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 150,785  148,664  112,926  110,905 
เช็คในมือ 371  970  -  - 
รวม 151,275  149,834  112,947  110,997 

 

6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 บริษทัมีเงินลงทุนชัว่คราวไดแ้ก่พนัธบตัรรัฐบาลซ่ึงบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนด เงินลงทุนท่ีจะถือจน
ครบก าหนดมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.4 ต่อปีและครบก าหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2561 
 

7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 21,245  9,467  250,844  240,151 
กิจการอ่ืน  278,925  262,170  122,730  115,444 
รวม  300,170  271,637  373,574  355,595 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ  (6,218)  (8,211)  (146)  (338) 
สุทธิ  293,952  263,426  373,428  355,257 
         
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  
   (กลบัรายการ) ส าหรับปี  

 
(629)  1,187  (192)  142 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 21,172  9,467  250,771  240,151 
เกินก าหนดช าระ:        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน 73  -  73  - 
 21,245  9,467  250,844  240,151 

กจิการอ่ืน        
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ     236,025  205,385  114,185  91,117 
เกินก าหนดช าระ:        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน  33,752  46,945  8,399  23,989 
     มากกวา่ 12 เดือน   9,148  9,840  146  338 
 278,925  262,170  122,730  115,444 
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (6,218)  (8,211)  (146)  (338) 
 272,707  253,959  122,584  115,106 

สุทธิ 293,952  263,426  373,428  355,257 
 

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 

8 สินค้าคงเหลือ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
   (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 68,571  70,119  55,254  52,583 
สินคา้ระหวา่งผลิต   46,605  39,838  46,605  39,838 
วตัถุดิบก่ึงส าเร็จ 50,655  51,671  50,655  51,671 
วตัถุดิบ 97,009  76,415  97,009  76,415 
วสัดุโรงงาน 24,563  24,915  24,490  24,902 
สินคา้ระหวา่งทาง 8,349  16,623  8,349  16,623 
รวม 295,752  279,581  282,362  262,032 
หัก ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ (4,483)  (3,715)  (3,394)  (3,193) 
สุทธิ 291,269  275,866  278,968  258,839 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
   สินคา้ 

       

  - ตน้ทุนขาย 1,834,802  1,624,168  1,841,602  1,639,637 
  - การปรับลดมูลคา่เป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ 
        จะไดรั้บ  

 
767 

  
4,369 

  
201 

  
3,968 

รวม 1,835,569  1,628,537  1,841,803  1,643,605 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีตน้ทุน 

       

   ในการจดัจ าหน่าย        
  - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ 
        จะไดรั้บ  - 

  
104 

 
- 

  
104 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี  
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

เงินปันผลรับ 
  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                         

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ 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 ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดินทริบิวชัน่ จ  ากดั (ซ่ึงถือตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ล่าสุด) ต  ่ากวา่ราคาทุนของเงินลงทุน ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาตั้งค่าเผ่ือ
การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจ  านวน 
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10 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   4,281  4,189  92  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 -  92  -  92 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  4,281  4,281  92  92 

         
ค่าเส่ือมราคา         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,593  1,497  -  - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  95  96  -  - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่า  50  -  -  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  1,738  1,593  -  - 

         
มูลค่าสุทธิทางบัญชี         
ณ วนัที่ 1 มกราคม   2,688  2,692  92  - 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   2,543  2,688  92  92 
 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จ านวน 28.2 ลา้นบาท (2559: 20.1 ล้านบาท) ประเมินราคาโดยผู ้
ประเมินราคาอิสระโดยพิจารณาราคาตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใช้งานอยูใ่นปัจจุบนัการวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ถูก
จดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มูลท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อคา้จ  านวนหน่ึงท่ีถูกพิจารณาให้ขายและให้เช่า         แก่บุคคลท่ีสาม สญัญาเช่าน้ี
ไม่สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี การต่ออายสุญัญาภายหลงัจะเป็นไปตาม             การต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ีได้
มีการโอนท่ีดินแห่งหน่ึงจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์        (ดูหมายเหตุขอ้ 11) เน่ืองจากบริษทัไม่ใช้ประโยชน์จากท่ีดินนั้นอีกต่อไป บริษทัได้
ตดัสินใจท่ีจะน าทรัพยสิ์นนั้นให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม 
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11 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงนิรวม 

       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559  23,433    121,460    792,614    44,999    1,358   7,437  991,301 
เพ่ิมข้ึน 4,449  46  8,307  2,905  3,002  38,697  57,406 
โอน  -  5,425  9,105  4,478  -  (19,008)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (92)  -  -  -  -  -  (92) 
จ าหน่าย/ ปรับปรุง -  -  (28,472)  (3,909)  -  (154)  (32,535) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
   1 มกราคม 2560 27,790  126,931  781,554  48,473  4,360  26,972  1,016,080 
เพ่ิมข้ึน -  474  11,847  5,620  4,584  35,902  58,427 
โอน  -  16,305  35,608  435  -  (52,348)  - 
จ าหน่าย -  (21)  (4,827)  (938)  (602)  -  (6,388) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 27,790  143,689  824,182  53,590  8,342  10,526  1,068,119 
              
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -   43,376    594,324    34,721    1,358   -  673,779 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,071  27,320  3,744  378  -  34,513 
จ าหน่าย -  -  (27,582)  (3,893)  -  -  (31,475) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
   1 มกราคม 2560 -  46,447  594,062  34,572  1,736  -  676,817 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,442  29,003  4,850  947  -  38,242 
จ าหน่าย -  (8)  (4,769)  (938)  (602)  -  (6,317) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 -  49,881  618,296  38,484  2,081  -  708,742 
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 งบการเงนิรวม 
       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั  23,433    78,084    198,290    10,278   -  7,437   317,522 
              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
   1 มกราคม 2560              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 27,790  80,484  186,322  13,901  -  26,972  335,469 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  1,170  -  2,624  -  3,794 
 27,790  80,484  187,492  13,901  2,624  26,972  339,263 
              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 27,790  93,808  204,851  15,106  -  10,526  352,081 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  1,035  -  6,261  -  7,296 
 27,790  93,808  205,886  15,106  6,261  10,526  359,377 
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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 2559  23,433    121,460    792,614    41,236    757    7,211    986,711  
เพ่ิมข้ึน 4,449  46  8,307  2,640  3,002  38,697  57,141 
โอน  -  5,425  9,105  4,478  -  (19,008)  - 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (92)  -  -  -  -  -  (92) 
จ าหน่าย -  -  (28,472)  (3,690)  -  -  (32,162) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
   1 มกราคม 2560 27,790  126,931  781,554  44,664  

 
3,759  

 
26,900  

 
1,011,598 

เพ่ิมข้ึน -  473  11,847  5,318  4,584  35,902  58,124 
โอน  -  16,305  35,608  363  -  (52,276)  - 
จ าหน่าย -  (21)  (4,827)  (562)  -  -  (5,410) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 27,790  143,688  824,182  49,783  8,343  10,526  1,064,312 
              
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 -   43,376    594,324    31,420    757   -   669,877  
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,071  27,320  3,532  378  -  34,301 
จ าหน่าย -  -  (27,582)  (3,674)  -  -  (31,256) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
   1 มกราคม 2560 -  46,447  594,062  31,278  1,135  -  672,922 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  3,442  29,003  4,623  947  -  38,015 
จ าหน่าย -  (8)  (4,769)  (562)  -  -  (5,339) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 -  49,881  618,296  35,339  2,082  -  705,598 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
       เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เคร่ืองจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ท่ีดิน  ส่ิงปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เคร่ืองใชส้ านกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  23,433    78,084    198,290    9,816   -   7,211    316,834  

              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ  
   1 มกราคม 2560 

             

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 27,790  80,484  186,322  13,386  -  26,900  334,882 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  1,170  -  2,624  -  3,794 

 27,790  80,484  187,492  13,386  2,624  26,900  338,676 

              
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 27,790  93,807  204,851  14,444  -  10,526  351,418 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  1,035  -  6,261  -  7,296 
 27,790  93,807  205,886  14,444  6,261  10,526  358,714 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  มีจ  านวน 434.4 ล้านบาท และ 431.8 ล้านบาท ตามล าดับ (2559: 407.0 ล้านบาท และ 403.6 ล้านบาท 
ตามล าดับ) 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัและบริษทัจ านวน          30 ลา้นบาท (2559: 30 ล้าน
บาท) ไดจ้ดจ านองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือบางส่วนท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 
 

การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

ในระหว่างปี 2559 มีการโอนสินทรัพยไ์ปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 10) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้งานสินทรัพย์
ดงักล่าวและไดต้ดัสินใจให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม 
 

12 ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 

 สินทรัพย์  หนีสิ้น 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 15,472  15,790  (5,205)  (6,636) 
การหกักลบรายการของภาษี (5,205)  (6,636)  5,205  6,636 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 10,267  9,154  -  - 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
รวม 11,953  12,255  (5,205)  (6,636) 
การหกักลบรายการของภาษี (5,205)  (6,636)  5,205  6,636 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 6,748  5,619  -  - 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2560 
  
ก าไรหรือขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,317  (181)  -  1,136 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 743  154  -  897 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
   พนกังาน 12,268  888  -  13,156 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 487  (487)  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 489  (447)  -  42 
อ่ืนๆ 486  (245)  -  241 
รวม 15,790  (318)  -  15,472 
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 งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2560 

  
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 

2560 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (6,596)  1,462  -  (5,134) 
สญัญาเช่าการเงิน  (40)  (31)  -  (71) 
รวม (6,636)  1,431  -  (5,205) 
        
สุทธิ 9,154  1,113  -  10,267 
 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
       

ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 90  1,227  -  1,317 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 267  476  -  743 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
   พนกังาน 10,016  2,225  27  12,268 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 445  42  -  487 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  489  -  489 
อ่ืนๆ -  486  -  486 
รวม 10,818  4,945  27  15,790 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (1,969)  (4,627)  -  (6,596) 
สญัญาเช่าการเงิน  -  (40)  -  (40) 
รวม (1,969)  (4,667)  -  (6,636) 

สุทธิ 8,849  278  27  9,154 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2560 
  
ก าไรหรือขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 38  (38)  -  - 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 639  40  -  679 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 200  -  -  200 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
   พนกังาน 10,402  630  -  11,032 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 487  (487)  -  - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 489  (447)  -  42 
รวม 12,255  (302)  -  11,953 
        
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (6,596)  1,462  -  (5,134) 
สญัญาเช่าการเงิน  (40)  (31)  -  (71) 
รวม (6,636)  1,431  -  (5,205) 
        
สุทธิ 5,619  1,129  -  6,748 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที่  

1 มกราคม 2559 
  
ก าไรหรือขาดทุน 

  
ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 90  (52)  -  38 
ค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้ 267  372  -  639 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 200  -  -  200 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์        
   พนกังาน 10,016  353  33  10,402 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 445  42  -  487 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  489  -  489 
รวม 11,018  1,204  33  12,255 

        

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (1,969)  (4,627)  -  (6,596) 
สญัญาเช่าการเงิน  -  (40)  -  (40) 
รวม (1,969)  (4,667)  -  (6,636) 
        
สุทธิ 9,049  (3,463)  33  5,619 

 

13 หนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวยีน        
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน        
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั -  20,000  -  20,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง        
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,814  977  1,814  977 
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ระยะส้ัน 1,814  20,977  1,814  20,977 
        
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 5,126  2,616  5,126  2,616 
        
รวมหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ 6,940  23,593  6,940  23,593 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษทัมีตัว๋สัญญาใช้เงินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจ านวนเงิน 20 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.75 ต่อปี 
และบริษทัไดช้ าระคืนทั้งจ  านวนในเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัมีวงเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้จากสถาบนัการเงินหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 712.8 ล้านบาท (2559: 637.3 ล้าน
บาท) โดยวงเงินส่วนหน่ึงจ านวนเงิน 137.5 ลา้นบาท (2559: 137.5 ล้านบาท) จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดรั้บการจดจ านองโดยท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีวงเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใช้จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 5 ลา้นบาท (2559: 5 ล้านบาท) ซ่ึงค  ้าประกนั
โดยบริษทัใหญ่ 
 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี  
 งบการเงนิรวม  / งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 

 มูลค่าอนาคต
ของจ านวน 

เงินขั้นต ่าท่ีตอ้ง
จ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย  

มูลค่าอนาคต
ของจ านวน
เงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของ

จ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ครบก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี 

 
2,319 

  
(505) 

  
1,814 

  
1,171 

  
(194) 

  
977 

ครบก าหนดช าระหลงัจาก
หน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 

 
 

5,898 

  
 

(772) 

  
 

5,126 

  
 

2,926 

  
 

(310) 

  
 

2,616 
รวม 8,217  (1,277)  6,940  4,097  (504)  3,593 

 
บริษทัได้ท  าสัญญาเช่าทางการเงินส าหรับอุปกรณ์และยานพาหนะ สัญญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวนัท่ี
แตกต่างกันในปี 2561 ถึงปี 2565 ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการส าหรับสินทรัพยท่ี์เช่า 
 

14 เจ้าหนีก้ารค้า 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 33,517  19,658  33,517  19,658 
กิจการอ่ืนๆ  352,430  336,249  352,430  336,249 
รวม  385,947  355,907  385,947  355,907 

 

15 เจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 36,995  49,076  36,995  45,101 
         
กจิการอ่ืนๆ         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  66,500  53,753  29,830  27,617 
เงินรับล่วงหนา้  3,351  9,260  2,663  8,925 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  7,072  4,040  7,072  4,040 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  5,322  5,563  3,726  4,578 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  210  2,447  210  2,447 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง  -  2,433  -  2,433 
อ่ืนๆ  1,331  1,406  1,090  1,180 
รวม  120,781  127,978  81,586  96,321 
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ตามค าพิพากษาของศาลแรงงานกลางมีค  าสัง่ให้บริษทัจ่ายค่าชดเชยส าหรับการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมเป็นจ านวนเงิน 2.8 ลา้นบาท พร้อมกบัอตัรา
ดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นการตดัสินต่อศาลเป็นจ านวนเงิน 4.7 ลา้นบาท โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจ าไวก้บัศาลจ านวน 2.3 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัได้
ยืน่คดัคา้นค าพิพากษาต่อศาลฎีกา ซ่ึงในระหวา่งเดือนมีนาคม 2560 ผลของคดีไดเ้ป็นท่ีส้ินสุดและศาลฎีกาตดัสินให้บริษทัจ่ายค่าชดเชยพร้อมกบั
ดอกเบ้ียเป็นจ านวนเงินรวม 1 ลา้นบาท และจ่ายคืนเงินมดัจ าส่วนท่ีเหลือให้แก่บริษทั ในการน้ีบริษทับนัทึกกลบัรายการยอดประมาณการหน้ีสิน
จากการฟ้องร้องในระหวา่งปี 2560 
 

16 ประมาณการหนีสิ้นส าหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ประมาณการหนีสิ้นส าหรับ  

 
 

    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 64,649  60,251  54,066  50,999 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,163  1,088  1,096  1,011 
รวม 65,812  61,339  55,162  52,010 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 
 

    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,140  7,497  5,810  6,285 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 261  108  246  90 
รวม 7,401  7,605  6,056  6,375 
        
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณการตาม        
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน        
   ระหวา่งปี -  (136)  -  (166) 

ก าไร (ขาดทุน) สะสมจากการประมาณการ        
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 596  596  (556)  (556) 

 

โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผล
ประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
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  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
    (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  61,339  58,229  52,010  50,078 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุน 20        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  5,548  5,794  4,485  4,836 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  1,853  1,934  1,571  1,663 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  
-  (123)  

 
-  (124) 

  7,401  7,605  6,056  6,375 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน         
ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

  
-  136  

 
-  166 

         
อ่ืนๆ         
ผลประโยชน์จ่าย  (2,928)  (4,631)  (2,904)  (4,609) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  
   ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
65,812  61,339  

 
55,162  52,010 

 

ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ -  2,188  -  2,220 
ขอ้สมมติทางการเงิน -  (4,084)  -  (3,280) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ -  1,760  -  894 
รวม -  (136)  -  (166) 

 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยั 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.02 และ 3.18  3.02 และ 3.18  3.18  3.18 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 0 - 17  0 - 17  0 - 17  0 - 17 

 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็น 14.73 ปี         (2559: 14.73 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน 
โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (6,420)  7,501  (5,299)  6,194 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
     (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
6,253 

  
(5,423) 

  
5,038 

  
(4,359) 

อตัราหมุนเวียนพนกังาน  
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
(5,351) 

  
2,246 

  
(4,659) 

  
1,939 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เพ่ิมข้ึน  ลดลง  เพ่ิมข้ึน  ลดลง 
        
อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,898)  6,906  (4,867)  5,697 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
     (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
5,619 

  
(4,855) 

  
4,501 

  
(3,881) 

อตัราหมุนเวียนพนกังาน  
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
(4,941) 

  
2,148 

  
(4,292) 

  
1,843 

 

แมว้า่การวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
 

17 ทุนเรือนหุ้น 
 มูลค่าหุ้น  2560  2559 
 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 

 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นในท่ีประชุม
ของบริษทั   
 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้
บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

18 ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงิน
ส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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19 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัด าเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานเพียงส่วนเดียว บริษทัเป็นผูผ้ลิตแบตเตอร่ีและมีรายได้
มาจากแต่ละกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตลาดผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตลาดผูบ้ริโภคและตลาดส่งออก กลุ่มลูกคา้อ่ืนๆรวมถึงผลิตภณัฑอ่ื์นนอกเหนือจากแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รายไดข้องแต่ละ
กลุ่มลูกคา้ถูกจดัท าและน าเสนอในรายงานการจดัการภายในให้แก่ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 
 
 ตลาดผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม 
  

ตลาดผู้บริโภค 
  

ตลาดส่งออก 
  

อ่ืนๆ 
  

รวม 

 2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559  2560  2559 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 708,855  534,336  996,275  979,405  589,566  541,739  32,612  26,951  2,327,308  2,082,431 

รายไดจ้ากภายใน -  -  943,292  912,280  -  -  463  425  943,755  912,705 

รวมรายได้ 708,855  534,336  1,939,567  1,891,685  589,566  541,739  33,075  27,376  3,271,063  2,995,136 

ตดัรายการรายไดจ้ากภายใน -  -  (943,292)  (912,280)  -  -  (463)  (425)  (943,755)  (912,705) 

รายได้รวม 708,855  534,336  996,275  979,405  589,566  541,739  32,612  26,951  2,327,308  2,082,431 

ตน้ทุนขาย (549,881)  (441,534)  (758,115)  (705,312)  (504,607)  (460,585)  (22,966)  (21,106)  (1,835,569)  (1,628,537) 

ก าไรขั้นต้นรวม 158,974  92,802  238,160  274,093  84,959  81,154  9,646  5,845  491,739  453,894 

ป 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจ ผลิตและมีส านักงานขายเฉพาะในประเทศเท่านั้ น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมี
สาระส าคญั 

 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

 รายได้ 
 2560  2559 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 1,740,615  1,544,309 
ประเทศอ่ืนๆ 586,693  538,122 
รวม 2,327,308  2,082,431 

 

ลกูค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 452.2 ลา้นบาท (2559: 344.8 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

20 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั  266,536  256,728  244,683  234,156 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว ้ 16 7,401  7,605  6,056  6,375 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  3,077  2,801  2,710  2,468 
ค่าตอบแทนกรรมการ  7,503  5,361  7,503  5,361 
อ่ืนๆ  25,015  24,082  22,349  21,570 
รวม  309,532  296,577  283,301  269,930 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 
โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุก
เดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ 
ดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า         
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป 
   และงานระหวา่งท า 8 

 
(4,263)  9,001  

 
(8,422)  14,382 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  1,334,782  1,119,139  1,334,782  1,119,139 
ค่าซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  104,930  96,748  102,965  96,748 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก  (111,026)  (72,918)  (98,100)  (62,831) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 20 227,718  219,526  227,718  219,526 
ค่าสาธารณูปโภค  66,231  64,074  66,231  64,074 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  34,919  32,093  34,919  32,093 
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา  33,049  33,109  33,049  33,109 
อ่ืนๆ  149,229  127,765  148,661  127,365 
รวม  1,835,569  1,628,537  1,841,803  1,643,605 

 
 

 
งบการเงนิรวม 

  
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท)  

รวมอยู่ในต้นทุนในการจัดจ าหน่าย         
ภาษีสรรพสามิต  177,088  147,130  177,088  147,130 
ค่าสิทธิ 4 36,995  31,156  36,995  31,156 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 20 25,846  25,139  9,616  9,788 
ค่าขนส่ง  23,575  22,728  13,389  12,843 
อ่ืนๆ  27,591  20,332  11,353  7,926 
รวม  291,095  246,485  248,441  208,843 
         

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร         
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 20 55,968  51,912  45,967  40,616 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ  4,693  4,219  4,256  3,801 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  5,347  4,036  4,218  2,948 
ค่าเช่า  2,030  2,350  2,030  2,350 
อ่ืนๆ  11,749  6,017  8,962  2,530 
รวม  79,787  68,534  65,433  52,245 
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22 ภาษเีงนิได้ 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ของปีปัจจุบัน         
ส าหรับปีปัจจุบนั  28,089  27,480  27,966  24,008 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป        (99)  -  (99)  - 
  27,990  27,480  27,867  24,008 
         
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    12 (1,113)  (278)  (1,129)  3,463 
รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้  26,877  27,202  26,738  27,471 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั -  - 

 

- 

 

(136)  27 

 

(109) 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณการ
ตาม 

   หลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั -  -  - 

 

(166)  33  (133) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 งบการเงนิรวม 
 2560  2559 
 อัตรา    อัตรา   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   138,337    140,933 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  27,667  20  28,187 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิมทางภาษี   (1,231)    (1,188) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   -    (899) 
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีบนัทึกไว ้   403    1,004 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   121    107 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป    (99)    - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและอ่ืนๆ  

  
16 

 
 

 
(9) 

รวม 19  26,877  19  27,202 
  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559 
 อัตรา    อัตรา   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   137,893    114,737 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  27,578  20  22,947 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พ่ิมทางภาษี   (1,211)    (1,169) 
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีบนัทึกไว ้   403    5,600 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้ามทางภาษี   67    93 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกสูงไป    (99)    - 
รวม 19  26,738  24  27,471 

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อย
ละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

23 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและ
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี  
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ 
   หุ้นสามญัของบริษทั (ขั้นพ้ืนฐาน) 111,460  

 
113,731  111,155  

 
87,267 

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

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.04  1.06  1.03  0.81 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

รายงานประจ าปี 2560                                                                  108 | P a g e  

Yuasa Battery (Thailand) Public Company 

Limited 

24 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 6 เมษายน 2560 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.19 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 20.45 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2560 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.08 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 8.61 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2559 
 

25 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเก็งก าไรหรือ
การคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ี
ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการ
จดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน 
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษาความเช่ือมัน่ของนกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและ
ก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของ
ผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญั  
 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิด
จากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 13) อยา่งไรก็ตาม กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอตัราตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 

อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระมีดงัน้ี 
  งบการเงนิรวม และ งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ีย        
 ท่ีแทจ้ริง   หลงัจาก 1 ปี     
 (ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
ปี 2559         
หมุนเวยีน         
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.75 20,000  -  -  20,000 
รวม  20,000  -  -  20,000 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทั
ไดท้  าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายไุม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการ
เงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2560  2559  2560  2559 
  (พันบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  575  2,731  575  2,731 
ลูกหน้ีการคา้  58,195  57,511  58,195  57,511 
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  410  421  410  421 
เจา้หน้ีการคา้  (44,746)  (212,791)  (44,746)  (212,791) 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  (445)  (1,702)  (445)  (1,702) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มีความเส่ียง  13,989  (153,830)  13,989  (153,830) 
         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  32,555  86,790  32,555  86,790 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ินสุทธิ  46,544  (67,040)  46,544  (67,040) 
         
สกลุเงินเยนญี่ปุ่ น         
เจา้หน้ีการคา้  (7,541)  (1,600)  (7,541)  (1,600) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงนิที่มีความเส่ียง  (7,541)  (1,600)  (7,541)  (1,600) 
         
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  -  -  -  - 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ินสุทธิ  (7,541)  (1,600)  (7,541)  (1,600) 
 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบก าหนด 
ฝ่ายบริหารไดก้  าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้น
สินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้
จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่ผลเสียหายจากการรับช าระหน้ีจะเกินกวา่ส ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ 
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายตุิธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
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 งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2560          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัด

มูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 210  -  210  -  210 
 งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 

         

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 2,447  -  2,447  -  2,447 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ของเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ขั้นตอนการประเมินมูลค่าไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 2(ง) 
 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

 การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค  านวณโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน
ของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

26 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 3,282  2,901  3,282  2,901 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 2,448  5,808  2,448  5,808 
เคร่ืองใชส้ านกังาน 630  273  630  115 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ -  504  -  504 
รวม 6,360  9,486  6,360  9,328 
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2560  2559  2560  2559 

   (พันบาท)   

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

   ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 4,267  5,539  4,066  5,287 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้าปี 1,626  5,605  1,612  5,390 
รวม 5,893  11,144  5,678  10,677 

        
ภาระผกูพนัอ่ืน        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 7,169  8,446  7,169  8,446 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมี 
 

(ก) สัญญาเช่าด าเนินงานส าหรับคลังสินค้า  อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช้ส านักงาน และยานพาหนะ ส าหรับบริษทั และสัญญาเช่า
เคร่ืองใช้ส านักงานและยานพาหนะส าหรับบริษทัย่อย เป็นระยะเวลา 1 ถึง 7 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวนัท่ีแตกต่างกันในปี 
2561 ถึงปี 2563 
 

(ข) หนังสือค ้าประกันท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแก่บริษทั ส าหรับการใช้ไฟฟ้าและเพ่ือเป็นหลักประกันการปฏิบติัตามสัญญา 
 

(ค) ค าสั่งซ้ือวตัถุดิบท่ีผูข้ายสินค้าของบริษทัตกลงแล้วในปริมาณ 9,074 เมตริกตนั (2559: 1,500 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามท่ีก าหนด
ไวใ้นค าสั่งซ้ือ โดยก าหนดระยะเวลาส่งมอบภายในปี 2561 (2559: ภายในปี 2560) 
 

27 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัมี 
 

(ก) การค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชีให้บริษทัย่อยจ านวน 5 ล้านบาท (2559: 5 ล้านบาท) 
(ข) การค ้าประกันสัญญาเช่าด าเนินงานให้บริษทัย่อยจ านวน 0.07 ล้านบาท (2559: 0.19 ล้านบาท) 
 

28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการมีมติให้เสนอต่อผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้น
ละ 0.24 บาท การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น 
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