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สําหรับการดําเนินกิ จการในป  25 56 ถือเปนปแ หงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพภายในโรงงานบางปูของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 
(มหาชน) หลังจากไดมีการขายทรัพยสินของโรงงานที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และยายฐานการผลิตจากโรงงานดังกลาว มารวมกันที่โรงงาน 
บางปูเพียงแหงเดียว บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงอาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ และ
สิ่งแวดลอมภายในโรงงาน รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพในสายการผลิตดวยการ
พัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการผลิตเพ่ือ
สนองตอบตอความตองการของลูกคา และสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งที่ไดจากการยาย
ฐานการผลิตใหมาอยูทีแ่หงเดียวกัน ทําใหการบริษัทสามารถบรรลุเปาหมายของการ
ยายโรงงานดวยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ดานผลการดําเนินงาน ป 2556 ที่ผานมา บริษัทมีรายไดจากการขายรวม 1,735.10 ลานบาทและรายไดอื่นอีกจํานวน 26.95 ลานบาท 
บริษัทตนทุนขาย 1,442.83 ลานบาท และคาใชจายในการขายและบริหาร ซึ่งรวมถึงตนทุนทางการเงินจํานวน 305.17 ลานบาท ทําใหบริษัทมีผล
กําไรสุทธิสําหรับปจํานวน 15.43 ลานบาท ลดลงจากป 2555 ที่ผานมา สาเหตุสําคัญมาจากยอดจําหนายสินคาที่ลดลงในตลาดรถใหม ซึ่งเปนผล
มาจากสภาพเศรษฐกิจเร่ิมชะลอตัว จากปญหาความไมสงบทางเมือง อยางไรก็ตามยอดจําหนายสินคาในตลาดสงออกเพ่ิมขึ้นจากการเร่ิมฟนตัว
ของเศรษฐกิจโลก แตยังไมเพียงพอที่จะทําใหยอดขายของบริษัทเพ่ิมขึ้นได นอกจากนี้ปญหาเร่ืองตนทุนที่ปรับเพ่ิมขึ้นจากคาแรงงานและวัตถุดิบ
ในปที่ผานมา เปนอีกเร่ืองหนึ่งที่ทําใหผลการดําเนินงานลดลง กลาวคือปญหาการขาดแคลนแรงงานทําใหเกิดความลาชาในการยายโรงงานและ
การฟนตัวของการผลิต ทําใหบริษัทไมสามารถผลิตแบตเตอร่ีไดเพียงพอในตลาด และจากภาวะความผันผวนของราคาตะกั่วบริสุทธิใ์นตลาดโลก
ของปที่ผานมา ทําใหตนทุนการผลิตผันผวนตามไปดวย อยางไรก็ตามบริษัทยังคงปรับปรุงการผลิตอยางตอเนื่อง รวมทั้งดําเนินกิจกรรมการลด
ตนทุนและคาใชจายที่ไมจําเปนลง ทําใหคาใชจายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 

ดานความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทตระหนักและใหความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจการเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ 
รวมทั้งใสใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได และมีจริยธรรม โดยในป 2556 ที่ผานมา บริษัท
ไดเขารวมกับหนวยงานทองถิ่นเพ่ือจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน เชน การดําเนินโครงการตรวจสุขภาพคนชราและเย่ียมผูปวยในเขต
พ้ืนที่ใกลเคียงโรงงาน และการทําความสะอาดในซอยทางเขาโรงงาน เปนตน นอกจากนี้บริษัทยังไดสงเสริมใหพนักงานของบริษัทเขารวม
โครงการการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน และการปฎิบัติธรรม ณ วัดในชุมชนใกลโรงงาน และนอกเหนือจากกิจกรรมเพ่ือสังคมภายนอกดังกลาว
แลว บริษัทไดดําเนินการปรับปรุง อาคาร อุปกรณ และระบบบําบัดของเสียภายในโรงงานใหดีย่ิงขึ้น 

ในป 2557 นั้น บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จะยังคงมุงมั่นดําเนินกิจการผลิตแบตเตอร่ีอยางเต็มกําลังเพ่ือ
เสริมสรางความแข็งแกรงในทุกๆ ดานใหกับบริษัท เพ่ือใหบริษัทกาวทันกับสถานการณตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาในเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน  

ในความสําเร็จของการดําเนินงานทั้งในอดีต ปจจุบันและอนาคตเปนผลมาจากความรวมมือรวมใจ และการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานในทุกระดับ ที่มีความมุงมั่นในการทํางานดวยใจอยางเต็มกําลัง และพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมาย รวมทัง้
ใหความสําคัญตอการบริหารจัดการที่ดีภายใตหลักธรรมาภิบาล ผมขอขอบพระคุณทาน ผูถือหุน ลูกคา คูคา พันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้ง 
ผูมีสวนไดเสียทกุภาคสวนที่ใหความเช่ือมั่น ไววางใจและสนับสนุนกิจการบริษัทดวยดีเสมอมา 

 

       ในนามคณะกรรมการ 
 

 

 (คัทซึมิ   นากาโตะ) 
                        ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
เพ่ือใหเขาใจและเปนแนวทางสําหรับการติดตามทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

“(บริษัท)” และบริษัท ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวช่ัน จํากัด “(บริษัทยอย)” บริษัทจะอธิบายถึงภาพรวม ที่มา ลักษณะการประกอบธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทยอย ดังตอไปนี ้
 

วิสัยทัศนและ ภารกิจ ในการดําเนินธุรกิจ 
 

 วิสัยทัศน (Vision )  
 “เราจะเปนผูนําการผลิตแบตเตอร่ีในดานเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก ในตนทุนที่แขงขันได และเพ่ิมยอดขายและสวนแบง

การตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง” 
 

ภารกิจ (Mission)  
“ใหสามารถเปนผูผลิตที่มีทั้งคุณภาพและตนทุนที่แขงขันได ดวยการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหมๆ เขามาพัฒนา

ระบบการบริหาร การผลิต เพ่ือทําใหบริษัทกาวไปอยางมั่นคง ซื่อตรง ไดรับการเช่ือถือ เปยมดวยคุณภาพ และการบริการ ทั้งการดําเนินงาน 
บุคลากร รวมทั้งความรักความสามัคคีที่จะเปนแรงผลักดันสําคัญใหบรรลุสูเปาหมายในการครองสวนแบงตลาดรอยละ 20 ภายใน 5 ปขางหนา" 
  

 แนวทางในการดําเนินธุรกิจ  
 บริษัทจะดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะคงไวซึ่งขั้นตอนและ

วิธีการในการประกอบธุรกิจที่ซื่อสัตย  
 บริษัทมีความเช่ือมั่นวา การประกอบธุรกิจภายใตขอบเขตของความซื่อสัตย มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเปนนโยบายการ

ประกอบธุรกิจที่ดีซึ่งจะสงผลใหธุรกิจบริษัทเจริญกาวหนาอยางมั่นคง  
 บริษทัจะใหความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นนั้น  ๆ 
 บริษัทจะประกอบธุรกิจของบริษัทดวยความซื่อสัตย ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงรางงบประมาณ และการประเมินการ

ลงทุนในโครงการตางๆ ที่รัดกุมและโปรงใส  
 บริษัทมุงหวังใหกรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดมั่นอยางซื่อสัตยตอนโยบายของบริษัท กระบวนการดานบัญชี และ

เกณฑการควบคุมอื่น  ๆ ทั้งนี ้ พนักงานควรที่จะรายงานตอทีมบริหารทันท ี ในกรณีที่มีขอสงสัยใด ๆ วาอาจมีการฝาฝนจริยธรรม
องคกรซึ่งกอใหเกิดการกระทําผดิหรือกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอช่ือเสียงของบริษัท  

 

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือใหบรรลเุปาหมายของบริษัทในการเปนผูนําในการผลิตแบตเตอร่ีสําหรับยานยนตที่มีคุณภาพ ดวยตนทุนที่แขงขันได และการ

ใหบริการดานพลังงานแกลูกคาอยางครบวงจรและเติบโตไปพรอมกบัลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนได
สวนเสีย มุงเนนใหมีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทจึงมี
แนวทางในการบริหารองคกรใหเติบโตขึน้อยางย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับความสมดุลทัง้ดานการเงิน  ลูกคา กระบวนการดําเนินงาน และ 
ผลลัพธดานการบริหารองคกร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเปนไปได (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอยางสมดุล 
(Balance) ภายใตภาวะความเสี่ยงที่ยอมรับได (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานของการวเิคราะห เปรียบเทียบการดําเนินงาน 
ทั้งภายในและภายนอกองคกร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทัง้หมด (Stakeholder analysis) มีการวัด 
วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกร อยางตอเนื่อง 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย 
 บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจเปนผูผลิตผลิตภัณฑแบตเตอร่ีรถยนต แบตเตอร่ีจักรยานยนต ภายใต
ช่ือ YUASA เพ่ือจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งยังเปนผูนําเขาแบตเตอร่ีอุตสาหกรรม ซึ่งใชเปนแหลงพลังงานสํารองใน
อุตสาหกรรมตางๆ นอกจากนี้บริษัทยังทําการผลิตและจําหนายแบตเตอร่ีภายใตเคร่ืองหมายการคาที่บ ริษัท พัฒนาขึ้นเองอันไดแก 
"THUNDERLITE" และ"YUCON" โดยบริษัท ตองจายคาสิทธิ (Royalty Fee) ใหแกบริษัทรวมทุน (บริษัท จีเอส ยัวซา  อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด) ซึ่งจะคิดเปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิด และคิดเปนรอยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอร่ีชนิดไมตองการดูแล
รักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด 
 ในการขายสินคาของบริษัทนั้น การขายภายในประเทศในตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market) ทางบริษัทจะจัดจําหนาย
ผานบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกทีบ่ริษัทถือหุนรอยละ 99.99 และ ในการขายในตลาดตางประเทศที่อยู
นอกเหนืออาณาเขตประเทศ (ยกเวน ลาว กัมพูชา พมา) นั้น การจัดจําหนายของบริษัทภายใตเคร่ืองหมายการคา "YUASA" บริษัทตองไดรับ
ความเห็นชอบจากบริษัทรวมทุน ซึ่งโดยปกติบริษัทรวมทุนจะชวยหาตลาดสงออกใหบริษัทอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทรวมทุนอาจจะซื้อของทั้ง
จํานวนจากบริษัทหรือคิดเปนคานายหนาในการขาย นอกจากนั้นหากเปนการขายสินคาภายในอาณาเขตของบริษัท หรือการจําหนายสินคาภายใต
เคร่ืองหมายการคาอื่น ๆ บริษัท สามารถจัดจําหนายไดโดยอิสระ 
 

โครงสรางบริษัทท่ีเกี่ยวของ (ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2557) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย)จํากัด 
 
 บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (GYIN) ถือหุนในบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 โดยเปนบริษัทยอยของ   บริษัท จีเอส 
ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน ทั้งนี้บริษัทดังกลาวเกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน  ซึ่งเปนผูถือหุนเดิม
ของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอร่ี จํากัด  
 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด บริษัท นครหลวงกลการเซอรวสิ จํากัด 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
(GYIN) ตระกูล มนูธรรม 

บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มนูธรรม แมนช่ัน แอนด     
ดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

100.00%  77.00% 

92.30% 

55.00% 

6.48% 5.45% 19.13% 3.20% 40.69% 

99.99% 
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รายละเอียด 2552 2553 2554 2555 2556 
รายได % รายได % รายได % รายได % รายได % 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  ("บริษัท")           
1. จําหนายแบตเตอร่ี รถยนต           
- ตลาดรถใหม (OEM) 160.06 10.01 251.62 13.44 204.56 10.79 298.70 15.43 291.21 16.53 
- สงออก 180.99 11.32 186.58 9.96 218.00 11.50 246.69 12.74 251.75 14.29 
- สงออกผานตัวแทน* 33.08 2.07 30.27 1.62 32.19 1.70 25.59 1.32 32.00 1.82 
- อ่ืน ๆ 0.32 0.02 0.07 0.00 0.11 0.01 0.03 0.00 0.44 0.03 
2. จําหนายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต           
- ตลาดรถใหม (OEM) 220.45 13.78 286.73 15.31 396.05 20.90 447.42 23.11 318.65 18.08 
- สงออก 45.60 2.85 106.16 5.67 110.92 5.85 95.43 4.93 117.46 6.67 
- สงออกผานตัวแทน* 1.57 0.10 3.99 0.21 5.95 0.31 3.25 0.17 2.97 0.17 
- สงออกอ่ืนๆ 0.22 0.01 0.41 0.02 0.04 0.00 0.05 0.00 0.01 0.00 
3. จําหนายแบตเตอร่ีสํารองไฟ           
- ในประเทศ 13.42 0.84 20.48 1.09 76.28 4.02 66.58 3.44 41.38 2.35 
- ตางประเทศ - - - - - - - - - - 
4. อื่นๆ 117.41 41.00 66.70 3.56 0.45 0.02 4.56 0.24 0.47 0.03 
รวมรายไดบริษัท (ก) 773.12 48.34 953.01 50.88 1,044.53 55.11 1,188.28 61.38 1,056.35 59.95 
บจ. ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 
(บริษัท ถือหุนรอยละ 99.99) 

          

1. จําหนายแบตเตอร่ี รถยนต           
- ตลาดทดแทน (REM) 653.03 40.83 707.78 37.79 615.65 32.48 468.37 24.19 380.49 21.59 
2. จําหนายแบตเตอร่ีจักรยานยนต           
- ตลาดทดแทน (REM) 147.80 9.24 192.54 10.28 189.33 9.99 208.87 10.79 276.79 15.71 
3. แบตเตอร่ีสํารองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย 24.05 1.50 16.83 0.90 20.36 1.07 24.13 0.01 21.46 1.22 
4. อื่นๆ 1.44 0.09 2.71 0.14 0.21 0.01 1.64 0.08 0.03 0.00 
รวมรายไดบริษัทยอย (ข) 826.32 51.66 919.86 49.11 825.56 43.56 702.88 36.31 678.74 38.52 

รวมรายไดจากการขาย (ก) + (ข) 1,480.64 92.57 1,803.43 96.29 1,870.09 98.67 1,891.17 97.68 1,735.10 98.47 
รายไดอื่น 118.85 7.43 69.40 3.71 25.13 1.33 44.86 2.32 26.95 1.53 
รายไดรวม 1,599.44 100.00 1,872.87 100.00 1,895.22 100.00 1,936.04 100.00 1,762.05 100.00 

 

ท่ีมา  ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ   *เปนการจําหนายในประเทศใหแกตัวแทนจําหนายเพ่ือการสงออก 

 

การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในปท่ีผานมา 
  สําหรับป 2556 นับเปนปที่สําคัญปหนึ่งหลังจากการจําหนายทรัพยสิน ณ โรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย โดยหลังจากที่บริษัทได
ดําเนินการยายเคร่ืองจกัรและอุปกรณบางสวนจากโรงงานที่ 2 เพ่ือมาติดตั้ง ณ โรงงานที่ 1 แลวบริษัทไดเร่ิมดําเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ใหไดตามเปาหมายที่วางไวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไดทําการปรับปรุงพ้ืนทีอ่าคารภายในโรงงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดลอมดวยเชนกัน 
และในดานผลิตภัณฑ บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑแบตเตอร่ีรถยนตใหมเพ่ือรองรับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต ไดแกรุน 
N150LW ชนิด Light weight สําหรับรถบรรทุกขนาดใหญ และรุน N120ZLMF สําหรับรถยนตขนาดใหญที่ใชในราชการทหาร นอกจากนั้น
บริษัทยังอยูระหวางการพัฒนาแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตสําหรับรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike)   ที่เปนที่นิยมในตางประเทศและกําลังเร่ิม
เปนที่นิยมในประเทศไทย 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทยและธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะอุตสาหกรรมรถยนตภายในประเทศในป 2556 

เมือ่เทียบกับป 2555 มียอดการผลิตรถยนตเติบโตเล็กนอยเพียงรอยละ 0.12 ในขณะที่ยอดการผลิตรถจักรยานยนต ลดลงกวารอยละ 14.85 ทั้งนี้
ในป 2556 ที่ผานมา อุตสาหกรรมยานยนตตองเผชิญกับความผันผวนอยางมาก ทั้งผลกระทบจากโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจภายในประเทศที่
ชะลอตัว และปญหาทางการเมือง ทําใหการขายรถยนตในชวงคร่ึงปแรกกับคร่ึงปหลังแตกตางกัน อยางไรก็ตามการผลิตเพ่ือการสงออกยังคง
ขยายตัวจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายการสงออกใหกับตลาดใหมๆ เชน สหรัฐอเมริกาและแคนาดา สําหรับการผลิต
รถจักรยานยนตมีอัตราลดลงจากสาเหตุของปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัวจากผลกระทบจากปญหาทางการเมือง  

สําหรับการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่ผานมา พบวาปริมาณการจําหนาย
รถยนตและรถจักรยานยนต มีอัตราการจําหนายลดลงรอยละ 7.38 และรอยละ 5.92 ตามลําดับ จากผลกระทบของโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่ชะลอตัว และปญหาทางการเมือง ในขณะที่การสงออกรถยนตและรถจักรยานยนตในป 2556 มีอัตราเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 
2555 จากเศรษฐกิจโลกที่เร่ิมฟนตัวและการสงออกไปยังตลาดใหม ๆ ของผูประกอบการในประเทศ 

สําหรับอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีของผูผลิตหลักจํานวน 8 ราย จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในป 2556 เมื่อเทียบกับป 
2555 ที่ผานมา พบวาการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในดานการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงออก มีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.71 
รอยละ 2.58 และรอยละ 11.10 ตามลําดับ ทั้งนี้การเติบโตของการจําหนายแบตเตอร่ีสําหรับยานยนตในประเทศเพ่ิมขึ้นไมมากนักจากสภาพ
เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวและสถานการณความไมสงบทางการเมือง อยางไรก็ตามการผลิตเพ่ือการสงออกยังคงเพ่ิมขึ้นจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก 

สําหรับราคาตะกั่วซึง่เปนวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอร่ี ในป 2556 อยูที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐตอตัน เพ่ิมขึ้นจํานวน 80 
เหรียญสหรัฐตอตันหรือรอยละ 3.88 จากป 2555 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2,061 เหรียญสหรัฐตอตัน ในระหวางป 2556 ราคา
ตะกั่วบริสุทธิ์แกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 2,027-2,375 เหรียญสหรัฐตอตัน โดยในไตรมาสแรกของป 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยสูง
เกือบ 3,000 เหรียญสหรัฐตอตัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นตอเนื่องจากชวงปลายป 2555 อยางไรก็ตามราคาตะกั่วบริสุทธิ์ไดเร่ิมลดลงอีกคร้ังในชวงไตรมาสที่ 2 
ทําใหราคาตะกั่วบริสุทธโดยเฉลี่ยในไตรมาสคงเหลือเพียง 2,054 เหรียญสหรัฐตอตัน และในชวง 6 เดือนหลังของป 2556 ราคาตะกั่วยังคงมี
ความผันผวนในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นจากชวงคร่ึงแรกของป โดยราคาตะกั่วบริสุทธิโ์ดยเฉลี่ยในไตรมาสที่ 3 และ 4 อยูที่ 2,102 เหรียญสหรัฐตอตัน 
และ 2,110 เหรียญสหรัฐตอตัน บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินคาเพ่ือชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แตในบางตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะ
ตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไมสามารถปรับราคาสินคาได ดวยขอจํากัดในดานการแขงขัน 

ในดานการแขงขันในธุรกิจแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีเปนสวนประกอบสําคัญ ในการเปนแหลงพลังงานในรถยนตและจักรยานยนต ซึ่ง
นอกจากจะใชเปนช้ินสวนติดยานยนตแลวยังใชเปนช้ินสวนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใชแบตเตอร่ีจึงมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณรถยนต
และรถจักรยานยนต 

ผูผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการรวมลงทุนโดยบริษัทตางชาติ (ประเทศญ่ีปุน) กับผูผลิตไทย และไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทรวมทุนโดยลักษณะบริษัทรวมทุนจะไดรับประโยชนจากความสัมพันธอันใกลชิดกับบริษัทผูผลิตรถยนตสัญชาติ
ญ่ีปุน การผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือใชสําหรับรถยนตและจักรยานยนตซึ่งเปนแบตเตอร่ีแบบพ้ืนฐาน 
ในอนาคตผูผลิตจะเร่ิมใหความสนใจในการผลิตแบตเตอร่ีสําหรับใชในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซึ่งใชเปนพลังงานสํารองใน
โรงงาน อาคาร สํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอรมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันยังตองนําเขาแบตเตอร่ีชนิดนี้อยูและมีแนวโนมความตองการสูงขึ้น 
ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ มีความจําเปนตองใชแบตเตอร่ีชนิดสํารองระบบไฟ (Power Supply) มากขึ้น 

ในป 2556 ที่ผานมามีภาวการณแขงขนัที่รุนแรงทั้งในตลาดภายในประเทศ และตลาดสงออก  ประกอบกับราคาตนทุนวัตถุดิบหลักเพ่ิม
สูงขึ้น ผูผลิตแตละรายเกรงวาจะเสียสวนแบงตลาดไป ในป 2556 บริษัทมีสวนแบงการตลาดแบตเตอร่ีรถยนตโดยประมาณรอยละ 8 ในตลาด 
OEM และรอยละ 4 ในตลาด REM และบริษัทมีสวนแบงตลาดแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตในป 2556 โดยประมาณที่รอยละ 38 ในตลาด OEM และ
รอยละ 18 ในตลาด REM 

ทั้งนี้บริษัทพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาบุคลากร และโครงสรางการดําเนนิงานใหดีขึ้น นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใช
เพ่ือลดตนทุนการดําเนินงาน รวมทั้งไดพยายามพัฒนาผลติภัณฑใหมที่มีตนทุนต่ํา แตประสิทธิภาพคงเดิมเขาสูตลาด ทั้งนี้การแขงขันในดาน
ตางๆ ที่สําคัญในชวงปที่ผานมา ในดานการสงเสริมการขาย แมวาตนทุนวัตถุดิบจะเพ่ิมขึ้น ผูผลิตแตละรายยังคงพยายามหาชองทางการขยาย
ตลาด เพ่ือแยงชิงสวนแบงตลาด ทําใหเกิดสภาวะการแขงขันดานการตลาดและการสงเสริมการขายคอนขางสูง เชน การใหสวนลดพิเศษ และ
การสรางความสัมพันธกับลูกคาในรูปแบบตางๆ เปนตน 
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การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมมีความเสี่ยงจากปจจัยภายในและภายนอกบริษัทที่อาจสงผลกระทบตอฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงภายในและภายนอก โดยฝายจัดการจะเปนผูกําหนดนโยบายและ
ประเมินความเสี่ยงรวมกับผูบริหารจากฝายงานตางๆ โดยระบุปจจัยที่อาจสงผลใหบริษัทไมสามารถจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และ
พิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพ่ือกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับบริษัทยอมรับได ทั้งนี้ฝายจัดการจะติดตามผลการ
ดําเนินงานของแตละฝายงานเปนประจําทุกเดือน ทั้งในสวนของการผลิต การขาย สภาพการแขงขัน กลยุทธทางการตลาด การบริหารการเงิน และ
ความคืบหนาของแผนธุรกิจ อันจะชวยใหบริษัทสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมี
ขนาดองคกรที่เติบโตขึ้นและความเสี่ยงตางๆเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นเมื่อตนป 2557 ฝายจัดการจึงไดเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาสอบทานรายงานผลการประเมินความเสี่ยงและใหคําแนะนําในการหามาตรการจัดการความเสี่ยงที่
อยูในระดับที่บริษัทยอมรับได ทั้งนี้เร่ืองดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
  และในปจจุบัน บริษัทมีปจจัยเสี่ยงที่สําคัญบางประการ อันอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ ฐานะทางการเงินหรือผลการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต อยางไรก็ตามนอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานฉบับนี ้อาจมีปจจัยอื่นๆ ซึ่งบริษัทไมอาจทราบไดใน
ขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ แตอาจเปนปจจัยเสี่ยงที่มีความสําคัญในอนาคตได รายละเอียดของความเสี่ยงพอสรุปไดดังนี ้
 

1. ปจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ความเสี่ยง : ราคาวัตถุดิบเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมตนทุนการผลิตแบตเตอร่ี โดยเฉพาะอยางย่ิงราคาตะกั่วและราคาพลาสติก ซึ่ง
เปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอร่ี โดยตนทุนของตะกั่วและพลาสติกคิดเปนประมาณรอยละ 70-80 ของตนทุนการผลิตรวม ดังนั้น
หากราคาวัตถุดิบผันผวนไปตามสภาพตลาดจะสงผลกระทบโดยตรงตอผลประกอบการ และฐานะการเงิน ในป 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์ผันผวน
มาก โดยกระบวนการจัดซื้อตะกั่วนั้น ผูขายจะยืนยันราคาในการสั่งซื้อลวงหนา 1 เดือนกอนสงสินคา โดยราคาจะอางอิงจากตลาด London 
Metal Exchange ทั้งนี้ราคาเฉลี่ยของตะกั่วบริสุทธิ์ในป 2556 อยูที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐตอตัน เพ่ิมขึ้นจํานวน 80 เหรียญสหรัฐตอตันหรือ
รอยละ 3.88 จากป 2555 ที่มีราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยอยูที่ระดับ 2,061 เหรียญสหรัฐตอตัน และในระหวางป 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกวง
ตัวอยูในกรอบระหวาง 2,027-2,375 เหรียญสหรัฐตอตัน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทกําหนดมาตรการควบคุมการการใชและการจัดเก็บสต็อกตะกั่วใหสอดคลองตามแผนการทํางาน
และความตองการผลิต และการทําสัญญาซื้อขายระยะสั้นกับผูขายหลายราย รวมทั้งฝายจัดการจะติดตามผลการดําเนินงานของฝายงานขายเปน
ประจําทุกเดือน ทั้งนีห้ากเกิดความผันผวนจนกระทบตอราคาตนทุนของบริษัท ฝายจัดการสามารถดําเนินการจัดการความเสี่ยงดังกลาวไดทันที 
 

2. ปจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบริษัทรวมทุน 
ความเสี่ยง : ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงความสามารถของบริษัทรวมทุน จําแนกเปน 2 ดานหลัก ไดแก ดานเทคโนโลยี และดาน

การตลาด  
ในดานเทคโนโลยี บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) 

โดยมีสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีสัญญาเปนรายป ทั้งนี้ถาไมมีการแกไขสวนหนึ่ง
สวนใดในสัญญา ใหถือวาสัญญาจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติปตอป อยางไรก็ตามหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาการถายทอดดาน
เทคโนโลยีดังกลาว อาจสงผลกระทบตอการจัดการดานคุณภาพของสินคาจากการผลิต ซึ่งอาจสงผลกระทบตอผลการดาํเนินงานไดในที่สุด 

ในดานการตลาดตางประเทศ บริษัทสามารถกระทําไดโดยตรงภายในอาณาเขตที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยัวซา  
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา นอกเหนือจากพ้ืนที่ดังกลาวแลว บริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท 
จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงกับการจําหนายของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ในป 2556 
บริษัทมีการสงออกสินคาอยางตอเนื่องโดยผานบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัทในเครือเปนเงินรวม 53.25 ลานบาทหรือ
คิดเปนประมาณรอยละ 18.85 ของยอดสงออกทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 3.07 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทไดมีการจายคาตอบแทนในรูปคาสิทธิ์ (Royalty fee) ตามสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคการ
ผลิตแบตเตอร่ีและการพัฒนาผลิตภัณฑมาโดยตลอด (โดยมีการคํานวณคาสิทธิ์เปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุก
เคร่ืองหมายการคา และคิดเปนรอยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอร่ีชนิดไมตองมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด) และบริษัทไดรับ
การตอสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญ่ีปุนติดตอกันเปนระยะเวลากวา 51 ปมาแลว สําหรับในดานขอจํากัดใน
ตลาดตางประเทศ บริษัทสามารถที่จะสงออกไดโดยไปยังตลาดในประเทศที่ไมมีบริษัทในเครือ "YUASA" ซึ่งในปจจุบันลูกคาของบริษัทใน
ตางประเทศสวนหนึ่งเปนลูกคาที่ไมมีบริษัทในเครือ 
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3. ปจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคานอยราย 
ความเสี่ยง : ในป 2556 บริษัทการพึงพิงการจําหนายสินคาลูกคานอยรายในตลาดผูประกอบการ (OEM) โดยบริษัทมียอดจําหนาย

แบตเตอร่ีรถยนตใหแกลูกคารายหนึ่งในประเทศคิดเปนปริมาณรอยละ 95.40 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตสําหรับตลาด OEM ทั้งหมด และ
บริษัทมียอดจําหนายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตใหกลุมลูกคาในตลาด OEM รายหนึ่งทั้งในประเทศและตางประเทศคิดเปนรอยละ 85.88 จาก
ยอดขายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตสําหรับตลาดOEM ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกคาดังกลาวยกเลิกการซื้อขายดังกลาว จะกระทบตอผลการดําเนินงาน
ของบริษทั 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายทีจ่ะผลิตแบตเตอร่ีใหแกลูกคาเปนบางรายในตลาด OEM เพ่ือเปนการโฆษณาบริษัท
ทางออม ขณะเดียวกันลูกคาซึ่งเปนผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตเองก็ตองการแบตเตอร่ีคุณภาพสูงเช่ือถือได ราคายุติธรรมและเปนที่ยอมรับ
โดยทั่วไป จากความสัมพันธที่มีมายาวนานระหวางบริษัทรวมทุนประเทศญ่ีปุนและบริษัทแมของลูกคา อีกทั้งความสัมพันธอันดีของบริษัทกับ
ลูกคาเอง ดังนั้นการที่ลูกคาจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความเปนไปไดนอย อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการกระจายความเสี่ยงจากการพ่ึงพิง
ลูกคาเพียงรายเดียวหรือนอยราย บริษัทพยายามที่จะเพ่ิมลูกคารายใหมสําหรับตลาดแบตเตอร่ีรถยนตและรถจักรยานยนตใหมากขึ้น 
 

4. ปจจัยความเสี่ยงจากการแขงขันสูง 
ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต เปนธุรกิจที่ไมซับซอน และมีผูประกอบการรายใหมเขามาแยงสวนแบงตลาดอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งอาจจะเขามาในรูปแบบการกอตั้งโรงงานผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ หรือการนําเขาแบตเตอร่ีจากตางประเทศเขามาจําหนายใน
ประเทศ ประกอบกับตลาดในประเทศมีปริมาณจํากัด ทําใหภาวะแขงขันเพ่ิมสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะการจูงใจใหลูกคาสั่งซื้อสินคาของตนเองดวย
การจัดแผนสงเสริมการขาย หรือลดราคาสินคา อาจทําใหคาใชจายในการขายเพ่ิมมากขึ้นและกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : ปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม) และ REM 
(ตลาดทดแทนภายในประเทศ) วาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และบริษัทไดเตรียมมาตรการรองรับการแขงขันที่สูงขึ้น ดวยการ 1) ปรับปรุง
เทคโนโลยีการผลิตใหทันสมัยอยูเสมอ  2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิตและลดการสูญเปลาของเคร่ืองจักร เพ่ือใหไดตนทุนการผลิตที่
ต่ําลง และแขงขันในเร่ืองราคาได  3)การจัดทําแผนพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกสูตลาด เพ่ือสนองความตองการของลูกคาในตลาด  4) การรักษา
ความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบ ลูกคาปจจุบัน  และทําสัญญาการคากับ ผูวาจางผลิตบางราย 5) การหาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหม
ผานรานคารูปแบบ Modern Trade และ  6) การเพ่ิมความยืดหยุนในการผลิต เพ่ือใหสามารถรองรับและตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางสม่ําเสมอ 
 

5. ปจจัยความเสี่ยงจากรายได รายจายและเงินกูท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ 
ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวของกับการใชสกุลเงินตางประเทศ ในหลายรูปแบบ ไดแกการสงออกสินคา การ

นําเขาวัตถุดิบ และการรับการสนับสนุนดานการเงินจากบริษัท บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) ทําใหบริษัทมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศเทียบเปนเงินบาทจํานวน 43.53 
ลานบาทและ 174.35 ลานบาท ตามลําดับ โดยในสวนหนี้สินดังกลาวเปนเงินกูยืมสกุลเงินเยนจํานวน 235 ลานเยน หรือ 74.23 ลานบาทจาก
บริษัทรวมทุน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทจะติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเปนประจําทุกเดือนและพยายามที่จะลดความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนดวยการทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับการนําเขาวัตถุดิบ และในดานการขายสินคาไปยังตางประเทศ 
ฝายงานขายตางประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเผื่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศไวประมาณรอยละ 5-10 เพ่ือเปนการสํารองความผันผวนของคาเงิน และทางผูบริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงมูลคา
มาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษัทไดนํานโยบายปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนมา
ใช 
 

6.  ปจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน 
 ความเสี่ยง : ในชวงปลายป 2556 ที่ผานมา ปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินยังคงมีอยูบาง เนื่องจากคาใชจายดานการลงทุนที่
เพ่ิมขึ้นเพ่ือปรับปรุงอุปกรณ เคร่ืองจักร อาคารสํานักงาน และอาคารโรงงานใหรองรับการเพ่ิมกําลังการผลิต รวมทั้งเปนการปรับปรุงสภาพ
ภายในของโรงงานและระบบบําบัดสิ่งแวดลอมตางๆภายในโรงงานดวย ดังนั้นหากบริษัทขาดสภาพคลองทางการเงิน อาจจะสงผลกระทบตอ
การจายชําระคาใชจายของบริษัทได 
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มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทไดดําเนินการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองอยางรัดกุม โดยบริษัทไดจัดทําวงเงินสินเช่ือกับ
สถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกูจากบริษัทรวมทุนเพ่ือเสริมสภาพคลองอีกทางหนึ่งหากจําเปน นอกจากนั้นฝายจัดการยังไดควบคุม
การดําเนินงานดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการใชวัตถุดิบ การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดคาใชจาย
ที่ไมจําเปน โดยใชจายเงินที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท 
 

7.  ปจจัยความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
ความเสี่ยง : ปญหาความเสี่ยงดานการขาดแคลนแรงงานตอเนื่องจาก ป 2555 จนถึงป 2556 ซึ่งอุปทานดานแรงงานเติบโตไมทันกับ

ความตองการแรงงานเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวและเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตขี้นอยางตอเนือ่ง ปญหาดังกลาวทําใหบริษัท
จําเปนตองจัดทําแผนรองรับเพราะหากมีการขาดแคลนแรงงานหรือมีอัตราการเขาออกของแรงงานที่สูงจะทําใหแรงงานขาดทักษะในการทํางาน 
และสงผลใหผลการผลิตไมตรงตามเปาหมาย อีกทั้งพนักงานรายใหมที่ยังไมมีทักษะการทํางานที่เพียงพอ อาจทาํใหมีอัตราของเสียจากการผลิต
เพ่ิมมากขึ้นดวย  

มาตรการจัดการความเสี่ยง : เพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและลดอัตราการเขาออกของแรงงาน บริษัทจึงไดมีการเพ่ิม
คาแรงงานและสวัสดิการเพ่ือจูงใจใหพนักงานเขาทํางานกับบริษัท และใชบริการผูรับเหมาแรงงานภายนอก ซึ่งตองระบุเงื่อนไขตอผูใหบริการ
ดังกลาววาจะสามารถหาจํานวนแรงงานมาทดแทนไดตามจํานวนที่บริษัทตองการเพ่ือความตอเนื่องของการผลิต อยางไรก็ตามการจัดการ
ดังกลาวสงผลกระทบใหตนทุนคาแรงงานของบริษัทสูงขึ้นเชนกัน และหากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนแรงงานดังกลาวเกินกวาการเพ่ิมขึ้นของ 
Productivity จะทําใหอุตสาหกรรมสูญเสียความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันทางธุรกิจในตางประเทศได 

 

8.  ปจจัยความเสี่ยงจากการจัดการสิ่งแวดลอม 
ความเสี่ยง : เนื่องจากธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ีสําหรับยานยนตของบริษัท มีความเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

กลาวคือขบวนการผลิตแบตเตอร่ีภายในโรงงาน กอใหเกิดของเสียหรือมลพิษ เชน น้ําเสียที่ปนเปอนผงตะกั่ว ฝุนผงจากขบวนการผลิตผงตะกั่ว 
ตัดแผน และขัดแผน กลิ่นแกสจากขบวนการหลอมตะกั่วหากการเผาไหมไมสมบูรณ และเสียงจากการทํางานของเคร่ืองจักร ทั้งนี้หากไมมีระบบ
การจัดการ ปองกันหรือระบบบําบัดของเสียที่เหมาะสม อาจกอใหเกิดผลกระทบตอพนักงาน ชาวบานขางเคียง และสิ่งแวดลอมภายในและ
รอบตัวโรงงาน 

มาตรการจัดการความเสี่ยง : บริษัทไดจัดใหมีขบวนการกําจัดหรือบําบัดของเสียตางๆ ที่ออกจากขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแล
บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอเปนประจํา ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือกําจัดผงตะกั่วจากน้ําเสีย กอนปลอยออกสูนอกโรงงาน การจัดใหมีระบบดูด
ฝุนผงตะกั่วบริเวณที่อาจเกิดการกระจายของผงตะกั่ว จัดใหมีระบบเผาไหมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดกล่ินแกสจากการผลิต และการจดัให
มีอุปกรณปองกันเสียง หากเคร่ืองจักรใดกอใหเกิดเสียงดังเกินกวามาตรฐานตามกฎหมายกําหนด 
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รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 
ช่ือบริษัท    : บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที ่   : 0107537002672(เดิมเลขที่ บมจ.514) 
ประเภทธุรกิจ   : ผูผลิต, ผูจําหนาย และนําเขาแบตเตอร่ี 
 

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน   
: เลขที่ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ตําบลทายบานใหม 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
โทรศัพท 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 

 Website www.yuasathai.com 
 

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

รายละเอียดการถือหุนของบริษัท 
- บริษัทยอย (บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด) 

 บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุนจํานวน 99,990 หุนคดิเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
เต็มมูลคาแลว โดยบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด เปนผูบริหารทางการตลาด และเปนตัวแทนจําหนายแบตเตอร่ีรถยนต แบตเตอร่ี
รถจักรยานยนตในประเทศแตเพียงผูเดียว 

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

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

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ทุนจดทะเบียนหุนสามัญ จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท 
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว จํานวน 100,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 10 บาท 
จํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น  7 ราย 
 

- คณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
1. นายพรจักร  มนูธรรม 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 
3. นายคัทซึม ิ  นากาโตะ 
4. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ 
5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 
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- บุคคลท่ีอางอิงอ่ืน 
 

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

    โทรศัพท 0-2229-2800 Call center 0-2229-2888 
 

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

 

ที่ปรึกษาทางการเงิน  บริษัท หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
    231 อาคารธนชาตปารคเพลส ช้ัน 5 ถนนราชดําริห แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 

โทรศัท 0-2126-8300 
 



7. โครงสรางผูถือหุนและนโยบายการจายเงินปนผล 
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โครงสรางการถือหุน 
รายช่ือกลุมผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือ และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน เมื่อวันที ่

21 มีนาคม 2557 
 

 รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน(%) 
1. GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69 
2. บริษัท นครหลวงกลการ เซอรวิส จํากัด 20,584,370 19.13 
3. บริษัท สยามกลการอะไหล จํากัด 8,142,800 7.57 
4. บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด 6,971,600 6.48 
5. บริษัท เซนทรัล เอเจนซิ จํากัด 5,865,100 5.45 
6. กลุมมนูธรรม 3,447,100 3.20 
 1) ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม 2,682,400 2.49 
 2) นายพรจักร  มนูธรรม 325,000 0.30 
 3) น.ส.จันทรฉาย มนูธรรม 263,900 0.25 
 4) นางพักตรรําไพ วัฒนกูล 110,000 0.10 
 5) พ.ต.ท.วราวุฒิ  มนูธรรม 32,900 0.03 
 6) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม 32,900 0.03 

7. นายยูทากะ  อูเอดา 2,363,700 2.20 
8. นายโสภณ  มิตรพันธพานิชย 1,132,000 1.05 
9. นางสาวอัญชนา  พินิจกุศลจิต 460,000 0.43 
10. นายประวิทย  ศรีประทักษ 345,000 0.32 

 รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 93,101,120 86.51 
 ผูถือหุนรายยอย 14,523,880 13.49 
 รวมผูถือหุนท้ังหมด 107,625,000 100.00 

 

หมายเหต ุ: ครอบครัวมนูธรรม เปนผูถือหุนหลักของ บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด 
ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
 

นโยบายการจายเงินปนผล 
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลสํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ 

ของงบการเงิน 
 บริษัทยอย มีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 60 ถึง 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สํารองตามกฎหมาย

และสํารองอื่น  ๆ
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1. คณะกรรมการ 
โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอยูระหวางการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคาดวาจะ
จัดตั้งแลวเสร็จในป 2557 ทั้งนี้รายละเอียดของคณะกรรมการแตละชุดเปนดังนี ้
 

1.1  คณะกรรมการบริษัท (รายละเอียดในหนาประวัติกรรมการ) 
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง วันท่ีไดรับการแตงตั้ง 
1. นายคัทซึม ิ นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) และ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
14 ธันวาคม 2548 

2. นายพรจักร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธันวาคม 2546 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม    กรรมการ 8 พฤษภาคม 2555 
4. นายปราโมทย  มนูธรรม กรรมการ 19 เมษายน 2547 
5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ กรรมการ 4 มีนาคม 2556 
6. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ กรรมการ 4 พฤศจิกายน 2554 
7. นายเออิชิโระ  คาโตะ กรรมการ 4 สิงหาคม 2554 
8. นายศุภวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 19 เมษายน 2547 
9. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอิสระ 21 กุมภาพันธ 2549 
10. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2551 
11. นายประเสริฐ  กิติศักดิ์กุล กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 
12. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 

หมายเหต;  นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ัง
ที่ 3/2556 ไดแตงตั้งนายคาซูฮิโกะ โนดะ เพ่ือเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก 
 

  การถวงดุลอํานาจของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย  

- กรรมการที่เปนผูบริหาร   2 ทาน 
- กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  6 ทาน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน 

สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารมีทั้งหมด 6 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบที่เปน
กรรมการอิสระคิดเปนรอยละ 33.33 สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารประกอบดวย 

1. นายพรจักร  มนูธรรม  กรรมการ 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม  กรรมการ 
3. นายปราโมทย  มนูธรรม  กรรมการ 
4. นายทาเคโอะ   ยามาโมโตะ กรรมการ 
5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ  กรรมการ 
6. นายเออิชิโระ   คาโตะ  กรรมการ 

 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
 ประกอบดวย นายพรจักร  มนูธรรม  หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม ลงลายมือรวมกับ นายคัทซึมิ นากาโตะ หรือ  นายทาเคโอะ 
ยามาโมโตะ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 
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อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุนดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดยสม่ําเสมอ(Accountability to Shareholders) 
รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเปนผู
พิจารณาอนุมัติ  

1. คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท (Direct) และกํากับควบคุมดูแล (Monitor and 
Supervise) ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) โดย
พิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมดวย 

2. พิจารณาแผนการดําเนนิงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
3. ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. คณะกรรมการจะดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
6. กรณีที่จําเปนคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอก เกี่ยวกับการดําเนินการดวยคาใชจายของ

บริษัท 
7. กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอื่น ควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระในการพิจารณากําหนด 

กลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงตั้งกรรมการและการกําหนดมาตรฐานการดําเนินกิจการ ตลอดจนพรอมที่จะ
คัดคานการกระทําของกรรมการอื่น ๆ หรือฝายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเร่ืองที่มผีลกระทบตอความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุนทุกราย 

8. คณะกรรมการจะจัดใหมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพ่ือชวยดูแลกิจกรรมตางๆ ของคณะกรรมการ และชวยให
คณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของตาง  ๆ

9. เสนอแตงตั้งและสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ 
10. พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการทํา

ธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 
11. พิจารณาการทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทแม , บริษัทยอย  หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่เกีย่วโยงกัน ตองขอมติที่ประชุม 

หรือขอมติที่ประชุมผูถือหุน (ถามีสาระสําคัญ) 
12. คณะกรรมการจะจัดใหมีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรม

ของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติภายในองคกร 
13. ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางเปนธรรม  
14. มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงาน 
15. ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยดวยความเสมอภาค 

 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแก 
2. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายโยธิน  วิมุกตายน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
4. นายประเสริฐ  กิติศักดิ์กุล  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ  สุขสวัสดิ์  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท มีกรรมการที่เปนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 4 ทานคิดเปนรอยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะและบุคคล

ที่มีความรูและประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการ แตละทาน
ประกอบ) 
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อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยอยาง

เพียงพอ 
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผลและพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตั้ง
โยกยายเลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา  คัดเลือก  เสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน     หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6. สอบทานและใหความเห็นตอแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผูสอบบัญชี 
7. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนามโดย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้
7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกบัธุรกิจของบริษัท 
7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
7.6 จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
7.7 ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (Charter) 
7.8 รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท 
8. ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปนี้ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบอยางมีนัย สําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ
คณะกรรมการของบริษัท เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8.1 รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
8.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
8.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลา ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงาน รายการหรือการกระทําตามดังกลาวขางตนตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพย 

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 นิยามของกรรมการอิสระ 

บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระซึ่งมีมาตรฐานเทียบเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้
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กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เกี่ยวของของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดวย 
2. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน  ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา ผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี
ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

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

4. ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่อาจ
เปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน  รวมทั้งไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนใหญ  กรรมการซึ่งไมใชกรรมการ
อิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5. ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน 
ผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม  หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี   ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญหรือผูมอีํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยูเวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย
กวา 2 ป 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับ
คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรือผูมีอํานาจควบคุมกจิการ
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการ
มีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

7. ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูเกี่ยวของกับ 
ผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8. ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุน
รายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน  พนักงาน  ลูกจาง  ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ  1  ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ 
อยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท   บริษัทยอย บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ  หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง 

9. ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัท   ทั้งนี้โดยทั่วไปการแสดง
ความเห็นอยางอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ไดมอบหมายโดยไมคํานึงผลประโยชนใดๆ   
ที่เกี่ยวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใตอิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมอยูภายใตสถานการณ
ใดๆ ที่อาจบีบบังคับใหไมสามารถแสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม  1  ถึง 9  ขางตนแลว  กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทใหสอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเร่ืองที่เกี่ยวของ ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได และรายงานเร่ืองดังกลาว
ตอคณะกรรมการบริษัท 

 

1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2555 วันที่ 4 กันยายน 2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 
1 นายพรจักร มนูธรรม  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
2 ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
3 ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
4 นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
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หมายเหต ุ : นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ไดลาออกจากกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2556 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 5/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไดแตงตั้งนายทาเคโอะ ยามาโมโตะ แทนกรรมการที่ลาออก 

โดยมี นางสาวจันทรา  ย่ิงเจริญโชค     เปนเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ขอบขายและหนาท่ีความรับผิดชอบ 
1. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน ใหเสนอคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการของบริษัท 
2. พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน เงินเดือน และ

นโยบายการจายโบนัส สําหรับผูบริหารระดับสูง (เชน การใหสิทธิพนักงานซื้อหุน และการใหเบี้ยเลีย้ง สวัสดิการ เงินสนับสนุน 
และโครงการอื่นๆ ) 

3. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนให คณะกรรมการบริษัท ทราบ  
4. รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัท  มีหนาที่ใหคําช้ีแจงตอบคําถามเกี่ยวกับคาตอบแทนของกรรมการบริษัทในทีป่ระชุมผูถือหุน 
5. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

ระดับสูง 
6. คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต 

 

1.4 คณะอนุกรรมการอื่น 
บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการสรรหา และคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน 
 

1.5 คณะผูบริหาร 
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูแตงตั้งคณะผูบริหารซึ่งเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัท และในการ

กํากับดูแลกิจการของบริษัท 
คณะผูบริหารที่ปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในบริษัท ซึ่งประกอบดวย 2 ทานดังนี ้
1. นายคัทซึม ิ นากาโตะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายศุภวัส พันธุวัฒน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

โดยมี นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ  เปนเลขานุการคณะผูบริหาร 
 อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีดังตอไปนี ้

 กํากับดูแลและประสานงานเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายที่ไดรับจากคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม ทั้งนี้การ
มอบอํานาจใหคณะผูบริหารดําเนินการนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและกฎระเบียบขอบังคับของบริษัท 

1. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของแตละฝายงาน 
2. พิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินจากอํานาจการสั่งการของฝายงานนั้นๆ  
3. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจางที่เกินอํานาจของกลุมงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง  โดยมีอํานาจอนุมัติคาใชจายและจัดซื้อ    

จัดจางในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ ยกเวนการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใชในการผลิตตามปกต ิ
4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทําธุรกิจใหมในขั้นตนกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัต ิ
5. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกต ิ
6. เปนผูอนุมัติขั้นสุดทายสําหรับกรณีดังตอไปนี ้

6.1. การเปลี่ยนแปลงแหลงจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและตางประเทศ 
6.2. การเปลี่ยนแปลงหรือกําหนดราคาขายพิจารณาขั้นตนในการพิจารณาขึ้นคาจางและเงินรางวัลประจําปของพนักงานเจาหนาที ่
บริษัท กอนนําเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัต ิ

7. พิจารณาขั้นตนในการพิจารณาเงินรางวัลประจําปของพนักงานเจาหนาทีบ่ริษัทกอนนําเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัต ิ
8. พิจารณาความดีความชอบ แตงตั้ง โยกยาย ลงโทษ เลิกจาง หรือจัดจางเจาหนาที่บริหาร 
9. มีอํานาจกระทําการตามระบุในขอบังคับการทํางาน 
10. มีอํานาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายตางๆและมีอํานาจในการมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทนได

เมื่อไมสามารถทําไดเปนการช่ัวคราว 
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11. อํานาจอนุมัติตางๆ ที่กลาวมายกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหวางกัน เปนไปตามนิยามของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 

 

1.6 เลขานุการบริษัท 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมตแิตงตั้ง นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ ดํารงตําแหนงเปน

เลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ด ี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหนาที่ตามที่
กําหนดไวในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ดวยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี ้

1. จัดทําและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจําปของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตามมาตรา 
89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน ทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

3. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบริษัท มอบหมาย คือ 

1) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเกี่ยวกับขอกฎหมาย  ระเบียบและขอบังคับตางๆ  ของบริษัทและติดตามใหมกีารปฏิบัติตาม
อยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญใหแกกรรมการบริษัทไดรับทราบ  

2) เปดเผยขอมูลและขาวสารตางๆ  ที่เปนจริงใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือนักลงทุนไดรับทราบที่ทันตอเหตุการณใหถูกตอง
ตามกฎหมาย 

3) เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลที่ตองการรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท 
4) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน 
5) ดําเนินการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
ที่ประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 19 ป 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ เปนดังนี ้
การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ 

หนวย : บาท 

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

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

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

 

คณะกรรมการ 
กําหนดคาตอบแทน 

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

 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป โดยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 4 จากกําไรสุทธิหลังหักภาษี 
ของงบการเงินรวม 
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คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2555 - 2556 มีรายละเอียดดังนี ้ 
หนวย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ 
คาตอบแทนรายป คาเบ้ียประชุม การเขารวมประชุม/การประชุม

ท้ังหมด(คร้ัง)ตอป 

2556 2555 2556 2555 วาระปกต ิ
(ป 2556) 

วาระปกต ิ
(ป 2555) 

1. นายคัทซึมิ นากาโตะ 50,000 85,000 100,000 87,500 7/7 8/8 
2. นายพรจักร มนูธรรม 50,000 85,000 70,000 80,000 7/7 8/8 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 50,000 56,666 70,000 40,000 7/7 4/8 
4. นายปราโมทย มนูธรรม 50,000 85,000 70,000 80,000 7/7 8/8 
5. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 8,493 85,000 20,000 70,000 2/7 7/8 
6. นายคาซูฮิโกะ โนดะ 41,507 - 20,000 - 2/7 - 
7. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ 50,000 85,000 40,000 40,000 4/7 4/8 
8. นายเออิชิโระ คาโตะ 50,000 85,000 50,000 50,000 5/7 5/8 
9. นายศุภวัส พันธุวัฒน 50,000 85,000 70,000 80,000 7/7 8/8 
10. ดร.กุศยา ลฬีหาวงศ 50,000 85,000 105,000 80,000 7/7 8/8 
11. นายโยธิน วิมุกตายน  50,000 85,000 85,000 70,000 5/7 7/8 
12. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล 50,000 85,000 95,000 80,000 6/7 8/8 
13. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 50,000 85,000 105,000 70,000 7/7 7/8 

รวม 600,000 991,666 900,000 827,500 - - 
 

หมายเหต ุ: กรรมการผูซึ่งลาออกและมีการแตงตั้งใหมเพ่ือทดแทน มีรายช่ือดังตอไปนี ้
1. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ในลําดับที่ 3 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 แทน ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม 

ที่ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 
2. นายคาซูฮิโกะ โนดะ ในลําดับที่ 6 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท แทน นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ที่ลาออกจากการดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 
 

 คาตอบแทนของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร และผูบริหารของบริษัท 

หมายเหต ุ : คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวยคาใชจายของ บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และบริษัทยอย ทั้งนี้คาตอบแทนดังกลาวไมได
รวมกับคาใชจายในสวนพนักงานของบริษัท 
 
 
 
 

หนวย : บาท 

รายละเอียด 
กรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร / ผูบริหารของบริษัท 
จํานวน 11 ทาน/ป 2556 จํานวน 10 ทาน/ป 2555 

1. เงินเดือน 13,456,175 12,649,863 
2. คาเบี้ยประชุม 200,500 265,500 
3. โบนัส 1,554,728 2,150,942 
4. สวัสดิการอื่นๆ  2,808,130 3,129,560 
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 คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 มีรายละเอียดดังนี ้ 

 

 คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนในป 2556 มีรายละเอียดดังนี ้

 

หมายเหต ุ : นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ไดลาออกจากกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทคร้ังที่ 5/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไดแตงตั้งนายทาเคโอะ ยามาโมโตะ แทนกรรมการที่ลาออก 

 

คาตอบแทนอ่ืน 
 -ไมม-ี 
 

3. บุคลากร 
 จํานวนพนักงาน 

จํานวนพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนทั้งสิ้น 621 คน โดยมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในป 2556 ดังนี้ 
 

รายละเอียด 
จํานวนพนักงาน(คน) 
ณ 31 ธันวาคม 2556 

คาตอบแทน 
ป 2556 (พันบาท) 

คาสวัสดิการพนักงาน 
ป 2556 (พันบาท) 

คาใชจายพัฒนาพนักงาน 
ป 2556 (พันบาท) 

    บริษัท  บริษัทยอย รวม    บริษัท บริษัทยอย   บริษัท บริษัทยอย    บริษัท บริษัทยอย 

ฝายจัดการสํานักงานใหญ 68 42 110 33,252 14,557 3,460 5,205 103 - 
โรงงาน 511 - 511 152,950 - 8,350 - 337 - 

รวม 579 42 621 186,202 14,557 11,810 5,205 440 - 
 

 
 
 
 

หนวย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 
คาตอบแทน 

รายปและรายไตรมาส คาเบ้ียประชุม การเขารวมประชุม/ประชุม
ท้ังหมด(คร้ัง)ตอป 

ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555 
1. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 135,000 120,000 175,000 200,000 14/14 16/16 
2. นายโยธิน วิมุกตายน 115,000 100,000 120,000 130,000 12/14 13/16 
3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล 115,000 100,000 140,000 160,000 14/14 16/16 
4. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 115,000 100,000 140,000 160,000 14/14 16/16 
รวม 480,000 420,000 575,000 650,000 - - 

หนวย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คาเบ้ียประชุม การเขารวมประชุม/ประชุม

ท้ังหมด(คร้ัง)ตอป 
ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555 

1. นายพรจักร  มนูธรรม 27,500 12,500 2/2 1/1 
2. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 20,000 10,000 2/2 1/1 
3. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 20,000 10,000 2/2 1/1 
4. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 10,000 10,000 1/2 1/1 
5. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ - - - - 
รวม 77,500 42,500 - - 



8. โครงสรางการจัดการ 
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คาตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการใหคาตอบแทนที่กลาวมาแลว บริษัท ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในป 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจํานวนรอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสม
เขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย หรือไมเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็ได ในป 2556 บริษัทและ
บริษัทยอยไดจายสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนจํานวน 2.46 ลานบาท 

 

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจําป 2556  เปนกระบวนการที่เนนระเบียบแบบแผน ซึ่งมุงหมายที่จะพัฒนาบุคลากรของ 

บริษัท ใหมีความรู (Knowledge)  และความชํานาญ (Skills) เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงคของการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
1. การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทําใหบริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกําลังใจดี สงเสริมใหมีความจงรักภักดี

ตอองคกร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจจะเกิดขึ้นจากความไมรูหรือไมชํานาญ 
2. พนักงานที่ไดรับการฝกอบรมเละพัฒนา จะมีความรู ความชํานาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวัญและกําลังใจดี ซึ่งมีผลใหมี

ความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้น 
กระบวนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
1. วิเคราะหความตองการในการฝกอบรมและพัฒนา 
2. ตรวจสอบความตองการที่จําเปนของแตละกลุมงาน 
3. วางโครงการฝกอบรมและพัฒนา 
4. เสนอโครงการเพ่ือรับความเห็นชอบ  
5. จัดวางระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการ 
6. ประเมินผล 
ประเภทของการฝกอบรม 
1. การปฐมนิเทศ สําหรับพนักงานที่เขาใหม จุดมุงหมายคือ แนะนําใหรูจักกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่ควร

ทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและถูกตอง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจัดการ
สิ่งแวดลอม ISO14001 เบื้องตน แนะนําใหรูจักกับผูบริหารและผูจัดการฝาย เพ่ือใหพนักงานใหม เขากับสังคมของ 
บริษัทไดอยางรวดเร็ว และลดความเครียดตาง ๆ โดยหัวขอการปฐมนิเทศ ไดแก 1) ประวัติของบริษัท 2) ระเบียบปฏิบัติและ
สวัสดิการของบริษัท 3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบื้องตน 5) ระบบมาตรฐาน
จัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001 เบื้องตน 

2. การอบรมภายใน เปนการจัดฝกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงานทุกระดับ เพ่ือใหมีความรู  ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น นําความรู
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับหัวหนางานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะจัดเปนประจําเดือนละ 
1 หลักสูตร เชน การอบรมดับเพลิงเบื้องตน , หลักการประเมินผลงานดวย KPIs , การผลิตของเสียใหเปนศูนย , ความรูเกี่ยวกับ
ภาษีบุคคลธรรมดา , การคิดเชิงบวก เปนตน 

3. การอบรมภายนอก เปนการสงพนักงานไปอบรมขางนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝกอบรมตามสถานที่ตางๆ ที่เปนหลักสูตรเฉพาะ
ดานที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน  

4. การจัดศึกษาดูงานนอกบริษัท เปนการจัดพนักงานออกไปศึกษาดูงานที่บริษัทตาง ๆ เพ่ือเปดมุมมองและประสบการณใหมๆ และ
นําความรูมาประยุกตใชในบริษัท เพ่ือนําไปสูการพัฒนาตอไป  

 



8.1 แผนผังองคกร 
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แผนผังองคกร บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 
 

ประธานกรรมการบริษัท 
 

ฝายงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร (CEO) 
นายคัทซึมิ  นากาโตะ 

ผูจัดการทั่วไป 
          (ปฎิบัติการ) , (GMO) 

นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ 

  ผูจัดการทั่วไป (การตลาด) 
       นายทาดาฮิโตะ  นากาฮิระ 
  สํานักงานประธานเจาหนาที่บริหาร 
     - ฝายนโยบายและแผนงาน 
     - ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     - นิติกร 
 

ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม (CEE) 
นายมาซาชิ   โมริมิซึ 

 

ประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO) 
 
 

ประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ (COO) 
นายศุภวัส  พันธุวัฒน 

 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายประกันคุณภาพ), (GMQ) 

 ผูจัดการทั่วไปโรงงาน 
(โรงงาน), (GMP) 

นายคมสันต  อรุณพันธุ 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายวิศวกรรม), (GME) 

นายฮิโรอะกิ   ซาซากิ 



8.2. คณะกรรมการและผูบริหาร 
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นายคัทซึมิ   นากาโตะ 

ตําแหนง                  รองประธานกรรมการ 
        ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง     14  ธันวาคม  2548                 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง                     8  ป 

สัดสวนการถือหุน          -ไมมี- 

อายุ  59 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Social Science Department, Osaka University, Japan 
ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2549-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
2549  กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ 
  กรรมการ บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  9/9 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 

 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
 

สัดสวนการถือหุน               325,100 หุน หรือ 0.30% 

นายพรจักร   มนูธรรม 

ตําแหนง  กรรมการบริษัทและ 
            ประธานกรรมการกําหนดตอบแทน   
  

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง     8  ธันวาคม  2546                 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง                     10  ป 

อายุ     58 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท ดานบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  ปริญญาตรีทางการบริหาร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอย 
  พระจุลจอมเกลา(จปร.) 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

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

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

กรรมการบริษัท  บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร เปนนองชายของ นายปราโมทย มนูธรรม และ

พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 2/2      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  9/9 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน  -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 4 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

 
บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 

1. บจ.ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น   กรรมการ       10 ป 
2. บจ.นครหลวงกลการเซอรวิส  กรรมการ       19 ป 
3. บจ.ฟูยี เมอรแคนไทล   กรรมการ       16 ป 
4. บจ.เซนทรัล เอเยนซิ   กรรมการ       18 ป 
 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
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สัดสวนการถือหุน          -ไมมี- 

พล.ต.ต.ศุภชาญ   มนูธรรม 

ตําแหนง                              กรรมการบริษัท  
   
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง     8  พฤษภาคม 2555 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง             1 ป 7 เดือน     

อายุ     67 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ

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

เปนพี่ชายของ นายพรจักร  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  9/9 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน จํานวน 1 บริษัท 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

 
บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 

1. บจ.ยัวซา เซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น  กรรมการ      1 ป 7 เดือน 
2. บจ.มนูธรรม แมนชั่น แอนด ดีเวลล็อปเมนท กรรมการ      21 ป 
3. บจ.นอรทอีสท กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย กรรมการ        2 ป 
4. บมจ.เซียรพร็อพเพอรตี ้   ประธาน        2 ป 
 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
 

คุณปราโมทย   มนูธรรม 

ตําแหนง                              กรรมการบริษัท    
 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง     19  เมษายน  2547 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง           9  ป 8 เดือน 
 

อายุ     69 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ณ กรุงโตเกียว 
  ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (นิวยอรค)  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
66/2550  

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

Security Center. 
  ประธานโครงการ Kungkamu the family Housing 
2546-ปจจุบัน  ที่ปรึกษา Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd. และ 

  ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ Tekton International Co., Ltd. และ 
Properties Turnkey Consultant. 

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

นายพรจักร  มนูธรรม 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน  -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน จํานวน 3 บริษัท ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

 
บริษัท    ตําแหนง      ระยะเวลา 

1. Taisei General Contractor Co.,ltd.  กรรมการ        31 ป 
2. Johoku Wirehardness Co.,ltd.  กรรมการ        26 ป 
3. Sahachai Electronics (Thailand) Co.,ltd. ประธาน        19 ป 
 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
 

สัดสวนการถือหุน          -ไมมี- 
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นายเออิชิโระ   คาโตะ 

ตําแหนง                             กรรมการบริษัท    
 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง      4  สิงหาคม  2554
ระยะเวลาดํารงตําแหนง            2 ป 4 เดือน 

สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 

อายุ     44 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Master Degree of Industrial Chemistry, Kanazawa 

University,Japan 
ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ 
  บริษัทไทย 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2554-ปจจุบัน กรรมการบริษทั บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2553-ปจจุบัน Group Manager , Business Promotion Group,  
  Business Promotion Department , Automotive  
  Battery Business Promotion Division GS Yuasa  
  International Ltd. 
2552 Manager, Business Promotion  Group, Business Promotion  

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

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

 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   0/1      คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 

 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 

สัดสวนการถือหุน          -ไมมี- 

นายทาเคโอะ   ยามาโมโตะ 

ตําแหนง                      กรรมการบริษัทและ 
                         กรรมการกําหนดตอบแทน    
 

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง    4  พฤศจิกายน 2554
ระยะเวลาดํารงตําแหนง             2 ป 1 เดือน 

อายุ     51 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Major in English, Osaka  University of Foreign 

Studies,Japan 
ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

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

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

Department, International Business Unit, GS Yuasa 
International Ltd. 

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

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

 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   0/1      คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 0/0      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  4/9 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 

 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
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นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 

ตําแหนง                           กรรมการบริษัท 
 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง         4  มีนาคม 2556 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง                 8 เดือน 

สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 

อายุ     53 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Kansai University , Department of Economics, Faculty of 

Economics Japan 
 
ยังไมไดรับการอบรม หลักสูตรกรรมการ ของ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ

กรรมการบริษัท  บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 
2555-ปจจุบัน General Manager, Business Management Department, 

International Business unit, GS Yuasa International Ltd. 
2550  President, Ztong Yee industrial Co., Ltd. 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  2/4 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   0/1      คร้ัง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  2/6 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 

 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
 
หมายเหตุ นายคาซูฮิโกะ โนดะ ไดรับการแตงตั้งเขามาเปนกรรมการของบริษัทตั้งแต
วันที่ 4 มีนาคม 2556 
 

นายศุภวัส   พันธุวัฒน 

ตําแหนง                       กรรมการบริษัทและ 
     ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 
 

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง    19  เมษายน  2547 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง          9 ป  8 เดือน 

สัดสวนการถือหุน                           500 หุน   หรือ   0.0005% 

อายุ     59 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Certificate of International law at Hague, Netherlands 
  ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด, 

University of California at Los Angeles (UCLA) Extension 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)21/2547  

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
2549-ปจจุบัน กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่ปฎิบัติการ  
 บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2549-2550  กรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียน 
2549-2550  กรรมการ และรองประธานกรรมการ บริหารอาวุโส  

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 

 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
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สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 

ดร.กุศยา   ลีฬหาวงศ 
ตําแหนง                                   กรรมการอิสระ 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ          
                   และกรรมการกําหนดคาตอบแทน
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง     21 กุมภาพันธ 2549 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง             7 ป 10 เดือน 

อายุ     56 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ดุษฎีบัณฑิต (การเงนิ) มหาวิทยาลัยเซาทเทิรน ควีนแลนด  
  ประเทศออสเตรเลีย 
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงิน)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา)  
  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

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

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

อาจารยพเิศษดานการบริหารเชิงกลยุทธการบริหารการเงินและ
วิชาตางๆ ดานการเงินในมหาวิทยาลัยในประเทศ เชน  
ม.ธรรมศาสตร ม.บูรพา เปนตน 
โครงการปริญญาเอก ม. ราชภัฎสวนดุสิต 

  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธโครงการปริญญาเอกทางบริหารธุรกิจ  
  ม.เซาทออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 

 อาจารยบรรยายวิทยาลัยการปกครองสวนทองถิ่น  ม.ขอนแกน 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 

 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1      ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  2/2      ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  14/14      ครั้ง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี  

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
 

นายโยธิน   วิมุกตายน 

ตําแหนง                         กรรมการอิสระและ 
                   กรรมการตรวจสอบ 
 

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง       22  เมษายน 2551
ระยะเวลาดํารงตําแหนง           5 ป 8 เดือน 

อายุ     66 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  นิติศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทยหลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
72/2549 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
ปจจุบัน  กรรมการสมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ 
2547-2550  รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   0/1 คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  12/14 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 

 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
 
 
 

สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 
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อายุ     63 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัย La Salle 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

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

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2552-ปจจุบัน กรรมการบริหารโรงพยาบาลเทียนฟา  
2549-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบริหารงาน 
  ตํารวจ สน. พลับพลาไชย2 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 
 
จํานวนคร้ังที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/7 คร้ัง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1 คร้ัง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  14/14 คร้ัง 

 
ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 

 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 

 
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน -ไมม-ี 
 

นายประเสริฐ   กิติศักดิ์กุล 

ตําแหนง                       กรรมการอิสระและ 
                 กรรมการตรวจสอบ 

 

วันท่ีไดรับการแตงตั้ง     21 เมษายน 2553 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง         3 ป 8 เดือน 

สัดสวนการถือหุน                            2,000 หุน หรือ   0.002% 

ผศ.ดร.ลาวัณย   ถนัดศิลปกุล 

ตําแหนง                               กรรมการอิสระ 
                   กรรมการตรวจสอบ          

                 และกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง     21 เมษายน 2553 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง             3 ป 8 เดือน 

สัดสวนการถือหุน                                                    -ไมมี- 
อายุ     57 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา  Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) 

LL.M. (International Comparative Law and European Law)  
  Vrije Universiteit Brussels ประเทศเบลเยี่ยม 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายระหวางประเทศ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
อบรม ประกาศนียบัตร ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

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

 

ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

รองศาสตราจารยประจําบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยคิวชูประเทศญี่ปุน 

  ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร  
  มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช 
  ผูอํานวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ 
  ระหวางประเทศ 
 อนุญาโตตุลาการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ 
  ผูตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
  ศาสตราจารยพิเศษและรองศาสตราจารยในการบรรยายใน

ตางประเทศ เชนประเทศญี่ปุน,เบลเยี่ยม,สหราชอาณาจักรฯ 
  อาจารยบรรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลัยตางๆ เชน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมและมหาวิทยาลัยหอการคาไทยฯ 

ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมม-ี 
ขอพิพาททางกฎหมาย  -ไมม-ี 

 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ป 2556) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  7/7 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน   1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  2/2 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  14/14 ครั้ง 

ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทอื่น 
 บริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี 
 ไมใชบริษัทจดทะเบียน   -ไมม-ี  

กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน  -ไมม-ี 
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นายมาซาชิ  โมริมิซึ 

ตําแหนง       ประธานเจาหนาท่ีวิศวกรรม 
 
 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง      2 ป 8 เดือน 
 
สัดสวนการถือหุน                                                    -ไมมี- 

 
อายุ     39 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Bachelor Degree of Physics, Faculty of Science and 

Engineering, Chou University 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 
2555-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
2555  ผูจัดการทั่วไป(ฝายประกันคุณภาพ) 
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
2553 Technical Dept.,Automotive Battery Division, GS 

Yuasa Manufacturing ltd. 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
 

นายสุขแท   เรืองวัฒนะโชติ 

ตําแหนง                เลขานุการบริษัท    
 
วันท่ีไดรับการแตงตั้ง    25 กุมภาพันธ 2548 
ระยะเวลาดํารงตําแหนง       7 ป 10 เดือน  
 
สัดสวนการถือหุน                                                    -ไมมี- 

 
อายุ     46 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ดานการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร และปริญญาตรทีางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

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

เลขานุการคณะบริหาร  
 บมจ. ยัวซาแบตเตอรี ่ประเทศไทย 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
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นายฮิโรอากิ   ซาซากิ 

ตําแหนง  ผูจัดการท่ัวไป (ฝายวิศกรรม)   
 
 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง    2 ป 8 เดือน 

สัดสวนการถือหุน                                                    -ไมมี- 

 
อายุ     40 ป 
สัญชาติ     ญี่ปุน 
วุฒิการศึกษา Master Degree of Mechanical Engineering, Fukui 

University 
 

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

นายคมสันต   อรุณพันธุ 

ตําแหนง              ผูจัดการท่ัวไปโรงงาน  
                                              (การผลิต) 
 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง                5 ป 
 
สัดสวนการถือหุน                                                    -ไมมี- 

 
อายุ     44 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 
ปจจุบัน  ผูจัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต)  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย   
2549-2551  ผูจัดการโรงงาน 
2549  ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
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นางสาวภัทรพร   ทัศนเสวี 

ตําแหนง    ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  
 
 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง    6 ป 
 
สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 

 
อายุ     60 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  บัญชีบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  CIA (Certified Internal Auditor) 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 
2549-2556  ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
 
หมายเหตุ : นางสาวภัทรพร ทัศนเสวี ไดเกษียณอายุออกจากบริษัทต้ังแตวันที่  
31 ธันวาคม 2556 และไดแตงต้ัง นางสาวเสาวลักษณ มุงหามณี เปนผูจัดการฝาย
บัญชีและการเงินต้ังแตวันที่ 5 มีนาคม 2557 
 
 

นางสาวดาราวรรณ   สุขสวัสดิ์ 

ตําแหนง    ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  
 
 

ระยะเวลาดํารงตําแหนง       7  ป 7 เดือน 
 
สัดสวนการถือหุน         -ไมมี- 
 
 
อายุ     46 ป 
สัญชาติ     ไทย 
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อบรม หลักสูตร“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” 

 
ประสบการณการทํางานในระยะเวลา 5 ป 
 
2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน  
  บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
 
ความสัมพันธกับผูบริหาร  -ไมมี- 
ขอพิพาททางกฎหมาย   -ไมมี- 
 
 
 



9. การกํากับดูแลกิจการ 
  

   32 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2556 
 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

การกํากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีเนื่องจากเล็งเห็นวาการมีบรรษัทภิบาลที่ดีจะทําให

เกิดความโปรงใสและเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และเปนสวนสําคัญในการสงเสริมกิจการของบริษัท ใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและมั่นคงตอไป เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และ
เปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพ่ือใหทุกฝายงานที่เกี่ยวของไดตระหนักและนําเร่ืองดังกลาวไปปฎิบัติอยาง
ตอเนื่อง บริษัทจึงไดมอบหมายใหฝายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําทุกป มีการติดตาม
ขาวสารการออกแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจัดทําแผนงาน (Action Plan) การ
ปรับปรุงการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินผลอยางตอเนื่อง และเสนอตอฝายจัดการเพ่ือ
พิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเร่ืองดังกลาวเปนประจําทุกไตรมาส จากการดําเนินการดังกลาวอยางสม่ําเสมอสงผลใหคะแนนการกํากับ
ดูแลกิจการของบริษัทที่ประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูในระดับเกินกวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจด
ทะเบียนและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

บริษัทขอรายงานเร่ืองการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ที่กําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้ 

 

1. สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 
บริษัท ใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการปองกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก การซื้อ ขาย หรือโอนหุน 

สิทธิในการไดรับสวนแบงในกําไรของกิจการ การเขารวมประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะ การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน แสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะตางๆ ในการประชุม สิทธิในการรวมตัดสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางใน
การดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลวบริษัทยังไดดําเนินการในเร่ืองการอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุนอันไดแก 
1) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ

ลวงหนา ระหวางวันที่  4 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑและระบุขั้นตอนที่ ชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัท
www.yuasathai.com ในสวนของ “ขอมูลการลงทุน” ภายใตหัวขอ “ขอมูลการประชุมสามัญประจําป” 

2) มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญประจําปผูถือหุน และประชุมวิสามัญผูถือหุน ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ 
3) มีการเผยแพรหนังสือนัดประชุม วาระการประชุมและขอมูลเกี่ยวกับการประชุมผูถอืหุนไวในเว็บไซตของบริษัทกอนจัดสง

เอกสาร  ประมาณ 1 เดอืน  พรอมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม  และสิทธิการออกเสียงลงมติของผูถือหุน 
4) นําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหผูถือหุนพิจารณา

อนุมัติเปนประจําทุกป 
5) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถาม ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับบริษัทไดลวงหนากอนการ

ประชุมผูถือหุน โดยสงมาที่ planning@yuasathai.com ของฝายนโยบายและแผนงาน ซึ่งอยูในความดูแลของ
เลขานุการบริษัท 

6) บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถอืหุนทุกคนใชสิทธิโดยการมอบฉันทะในการเขารวมประชุมผูถือหุนไดโดยบริษัท มี
การแตงตั้งกรรมการอิสระไวใหเปนตัวแทน หรือจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นๆ เปนตัวแทนเขารวมประชุมในกรณีที่ไม
สามารถเขาประชุมดวยตนเองได 

7) ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคดิเห็น  ขอเสนอแนะ  หรือขอซักถามในวาระตางๆ  อยางเปนอิสระกอน
การลงมติของวาระนั้น 

8) บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญในแตละสาขาเพ่ือตอบขอซักถามในวาระที่ผูถือหุนมีประเด็นสงสัย 
 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษัท มีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เพ่ือความเปนธรรม และเปนไปตามขอกําหนด กฎหมาย รวมทั้งมาตรการ

การปองกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน เพ่ือหาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนราย
อื่น ทั้งนี้บริษัทไดคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนเพ่ือใหเกิดความเทาเทียมกันทุกราย ดังนี้  
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1) ใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง 
2) กอนการประชุมผูถือหุนทางบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระในการประชุม รวมทัง้เสนอช่ือกรรมการโดยมี

แบบฟอรมการใชสิทธิ์ดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.com ทั้งนี้ผูที่มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือ
เสนอรายช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทนั้นตองถือหุนในบริษัทไมนอยกวา 5% ของจํานวนหุนทั้งหมดและจะตองถือหุน
ตอเนื่องกันไมนอยกวา  12  เดือนนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 

3) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (Inside information) โดยการนําขอมูลภายในไปเปดเผย
กับบุคคลอื่น เปนตน และบริษัทไดออกประกาศหามกรรมการบริษัท  รวมถึงกรรมการที่พนตําแหนงในชวงเวลา6 เดือน 
และผูบริหาร ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท กอนประกาศงบการเงินเปนเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเปนเวลา 3 วัน และ 
กําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหารมีหนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต. 
ทราบ และจัดสงรายงานดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัท เปนประจํา 

4) บริษัทจะจัดสงขอมูลของบริษัทใหแกผูถือหุนอยางเพียงพอ เชนการจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการ
ประชุมตามวาระตางๆ รายงานประจําปในรูปแบบซีดีและหนังสือมอบฉันทะ เปนตน  ใหแกผูถือหุนทราบลวงหนากอนวัน
ประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน 
เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได 

5) หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเสร็จสิ้นแลวนั้นทางบริษัทจะจัดทําบันทึกรายงานการประชุมใหเสร็จภายใน 14 
วัน พรอมทั้งจัดสงรายงานใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเผยแพรรายงานดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบโดยผาน
เว็บไซตของบริษัท 
 

การประชุมผูถือหุน 
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามหลักการ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพย 

แหงประเทศไทย โดยสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วัน 
ทําการ ทั้งนี้ในแตละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถ
ตรวจสอบได 

นอกจากนั้นในการประชุมแตละคร้ังกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุม และตอบคําถามในประเด็นตางๆ ตอที่ประชุม โดยประธานใน
ที่ประชุมได ใหโอกาสผูถือหุนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และตั้งคําถามตอที่ประชุมในการสอบถามประเด็นตางๆ ของการ
ดําเนินงานของบริษัท และขอเสนอแนะตางๆ ไวในรายงานการประชุม 

ในการประชุมผูถือหุนประจําป 2556 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 10 ทาน จากทั้งหมด 12 ทาน โดยประธานในที่ประชุมไดให
โอกาสผูถือหุนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และตั้งคําถามตอที่ประชุมในการสอบถามประเด็นตางๆ ของการดําเนินงานของบริษัท 
และขอเสนอแนะตางๆ ไวในรายงานการประชุมแลว 

 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแกพนักงานและผูบริหารของ

บริษทัและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ ชุมชน ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งยังรวมถึง
สภาพแวดลอมอีกดวย เนื่องจากบริษัทไดตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ซึ่งเปนการสรางความสําเร็จและความมัน่คงในระยะ
ยาวของบริษัท ดังนั้นทางบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสียของทุกๆ ฝาย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติที่ดีของบริษัท มีดังตอไปนี ้

 

3.1 นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  
บริษัท ตระหนักดีวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัท ที่มีคุณคาย่ิง จึงเปนนโยบายของบริษัทที่

จะใหการปฏิบัติเปนธรรมทั้งในดานโอกาสและผลตอบแทน การแตงตั้ง การโยกยาย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของพนกังานในบริษัท 
1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน นอกจากนี้บ ริษัทยังไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกพนักงานตาม

พระราชบัญญัติ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยนายจางสมทบเงินจํานวนรอยละ 3 ของเงินเดือนพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย 

3) การแตงตั้งโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยูบนความถูกตองและยุติธรรม  
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4) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
5) ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝกอบรมดานตางๆ ในแตละหนวยงานเพ่ือ

ความคลองตัวในการทํางานใหมากย่ิงขึ้น 
6) ใหการสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทํางาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัด 
8) สรางความมั่นคงใหกับพนักงาน รวมทั้งทางดานความปลอดภัยและทรัพยสิน 
9) หลีกเลี่ยงการกระทําใดๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงในหนาที่การงานของพนักงาน หรือสรางความ

กดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน 
10) มีสวัสดิการรถรับ-สงพนักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหารกลางวันและเงิน

ชวยเหลือเชน งานศพ บิดา มารดา คูสมรส บุตรของพนักงาน รวมทั้งสวัสดิการเงินกูยืมซอมแซมที่พักอาศัยและเงินเพ่ือ
การศึกษาบุตร 

ทั้งนี้บริษัทใหความสําคัญแกพนักงาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางสื่อสาร เสนอแนะและรองทุกขในเร่ืองที่คับของใจ
เกี่ยวกับการทํางานตอผูบังคับบัญชาผานฝายศูนยกลางขอมูลรองทุกขได ซึ่งขอเสนอตางๆ จะนําไปพิจารณาอยางเปนธรรม เพ่ือหาแนวทางใน
การปองกันและแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกๆ ฝาย 
 

3.2 นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน  
บริษทัตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ และบริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุนในระยะยาว จึงกําหนดให กรรมการ 

ผูบริหาร พนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทางตอไปนี ้
1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ  และเปนธรรมตอผู

ถือหุนรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 
2) นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ดวยความสม่ําเสมอ และ

ครบถวนตามความเปนจริง 
3) แจงใหผูถือหุนทราบตามความเปนจริงถึงแงมุมตางๆ ในดานบวกและลบบนพ้ืนฐานของความเปนไปได มีขอมูลและเหตุผล

ที่สนับสนุนอยางเพียงพอ 
4) หามไมใหแสวงหาผลประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น โดยใชขอมูลภายในบริษัท ซึ่งยังไมไดเปดเผยตอสาธารณะ 

หรือดําเนินการใดๆ ที่อาจเปนขอขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 
 

3.3 นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา 
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาที่มีความพึงพอใจตอธุรกิจเปนอยางมาก บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น บริษัทไดกําหนดนโยบายและขอปฏิบัติตอลูกคาดังตอไปนี ้
1) บริษัทพึงดูแลลูกคาและใหบริการแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน 
2) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เพ่ือใหทราบเกี่ยวกับสินคาและบริการ โดยไมมีการ

กลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุเปนผลทําใหลูกคาเขาใจผิดเกี่ยวกับคณุภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินคาหรือบริการ
นั้นๆ 

3) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซื้อ-ขายใหแกลูกคา พนักงานการตลาดตองมีขอมูลที่ถูกตองครบถวน เพียงพอตอการตัดสินใจของ
ลูกคา และตองใหความเสมอภาคแกลูกคาทุกราย 

4) ใหความสําคัญแกลูกคา โดยเฉพาะเร่ืองการติดตอกับลูกคา และตองทําใหเราเปนที่ไวใจสําหรับลกูคานั้นๆ  
5) รักษาความลับของลูกคาและไมนําไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูที่เกี่ยวของโดยมิชอบ 
6) มีการรับฟงเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินคา และตองช้ีแจงใหลูกคานั้นเขาใจเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น 

 

3.4 นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา 
บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ

การไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตาม 
พันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริงและถูกตอง ตั้งอยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี ้
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1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด แตถาในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได 
ตองรีบแจงใหทราบลวงหนาทันที เพ่ือจะไดชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหาตางๆ 

2) ไมรับหรือเรียกรองหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่สอไปในทางที่ไมสุจริตในการคากับคูคา 
3) ในกรณีที่มีการกลาวหาวามีการรับ หรือเรียกรอง หรือจายผลประโยชนใดๆ ก็ตามจําเปนตองมีการเปดเผยรายละเอียดตอคูคา

อยางเปนธรรม และรวดเร็ว 
 

3.5 นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหนี้  
บริษัทไดตระหนักอยูเสมอวาการสรางความสัมพันธอันดีกับเจาหนี้นั้นจะตองปฏิบัติควบคูไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว

เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและความไววางใจระหวางกัน ดังนี ้
1) ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางแสมอภาคและเปนธรรม และตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับคาตอบแทนอยางเสมอภาคทั้งสองฝาย 
2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได จะแจงสาเหตุให

เจาหนี้ทราบทันที เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการแกไข โดยใชหลักความสมเหตุสมผล 
 

3.6 นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแขงขัน

ทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไมสุจริตหรือฉอฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี ้
1) มีความซื่อสัตยในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใตกฎระเบียบและ กติกาของการแขงขัน 
2) ไมกลาวรายเพ่ือทํารายช่ือเสียงทางการคาของคูแขงขัน 
3) ไมใชวิธีการกลั่นแกลงคูแขงขัน เพ่ือใหคูแขงขันเสียโอกาส เชนการขายตัดราคา  การทุมสินคาเขาตลาด การขโมยขอมูลของ

คูแขงขันมาใชโดยมิชอบธรรม 
 

3.7 นโยบายและการปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นที่หนวยงานของบริษัท ตั้งอยูและเปนนโยบายของบริษัท เชนเดียวกันที่จะยึดมัน่ถือปฏิบัติตนเปนพลเมืองที่ดทีั้ง
ในดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัทและปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เกีย่วของอยางครบถวนมุงมัน่
ที่จะใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดลอมและการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับ
รัฐและชุมชน 

 

3.8 นโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
บริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของทุกขั้นตอนในการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการเกี่ยวกับ

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

1) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเทาและ ISO14001 รวมกับลูกคาและผูสงมอบอยางมปีระสิทธิภาพ 
2) มุงพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของทางดานสิ่งแวดลอม 
3) ควบคุมและลดมลพิษจากน้ําทิ้ง ฝุน ไอกรด ปริมาณตะกั่วและสารเคมีใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

3.9 ชองทางท่ีผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย สามารถติดตอรองเรียนในเร่ืองท่ีอาจเปนปญหากับคณะกรรมการหรือบริษัท 
บริษัทไดมีการเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียน เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตางๆ มาทาง

คณะกรรมการบริษัทได เพ่ือใหขอแนะนําอันเปนประโยชน และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับทางบริษัทได โดยผาน Email address ของฝายนโยบายและ
แผนงาน planning@yuasathai.com หรือสงขอซักถามทางจดหมายได ตามที่อยูดังตอไปนี้  
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 ท้ังนี้ เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผดิชอบในการรับเอกสารและสงตอใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  
 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่เปนขอมูลทางการเงิน

และขอมูลขาวสารตางๆ อยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใส ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการจัดการและผลดําเนินงานของบริษัท
เพ่ือใหบุคคลทั่วไป นักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบขอมูลของบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทยังไดเปดเผยขอมูลตางๆ ไวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.comทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใน
เว็บไซตจะแบงเปนหมวดๆ เพ่ือใหผูที่เกี่ยวของสามารถเขาดูขอมูลขาวสารที่สําคัญของบริษัท เชน ประวัตโิดยยอของกรรมการ โครงสรางบริษทั 

รายงานประจําป ระเบียบขอบังคับบริษัท รายละเอียดสินคาที่จําหนาย ขอมูลตัวแทนจําหนาย ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสินคา รวมทั้ง
ขอมูลทางการเงินที่เปนรายไตรมาสและรายป พรอมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผูสอบบัญชี เปนตน 
 

4.1 การเปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกัน (รายละเอียดในเร่ืองรายการระหวางกัน) 
บริษัทตระหนกัถึงผลประโยชนของผูถือหุนและเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพ่ือปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน และเพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนในการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน เพ่ือเปนการ
เสริมสรางความมั่นใจแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท โดยบริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ    เงื่อนไขและวิธีการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของ
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ทัง้นี้บริษัท ไดมีการเปดเผยจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานไปดํารงตําแหนงในกิจการอื่นทั้งที่เปน
บริษัทจดทะเบียนและบริษัทจํากัดไดไมเกิน 5 บริษัทตอทาน ไวในประวัติของกรรมการแตละทาน 
 

4.2 การเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ผูบริหาร และผูสอบบัญชี รวมถึงคูสมรส ตองจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพยของบริษัท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ สจ.14/2540 เร่ืองการจัดทําและเปดเผย
รายงานการถือหลักทรัพย 
 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัท 

รวมกบัผูบริหารระดับสูงในการวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และ
ภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่ไดวางไว ดังรายละเอียดดังตอไปนี ้

 

5.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศนของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท 

ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กําหนดไวอยางมีสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และถูกตองตามกฎระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานที่กํากับดูแลและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ 
และความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน 
  

5.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท (ซึ่งมีรายละเอียด
ในหัวขอ โครงสรางการจัดการ ) 

 

5.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอ โครงสรางการจัดการ เร่ืองคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน) 

ถึง  ฝายนโยบายและแผนงาน 
      บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
      เลขท่ี 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท 
      ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
      จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10280 
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 คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และโปรงใส โดยคาตอบแทน
อยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว 

 คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบื้องตนที่เหมาะสม  โดย
คํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

 

5.4 การรวมหรือแยกตําแหนง 
บริษัทมีนโยบายที่จะสรางการถวงดุลซึ่งกันและกันระหวางตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและประธานเจาหนาที่บริหาร โดยมี

บทบาทอํานาจและหนาที่ที่แบงแยกจากกันอยางชัดเจน นอกจากนั้นคณะกรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของ 
บริษัท เพ่ือใหมีความถูกตอง โปรงใส  สามารถตรวจสอบได และตามโครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการ
ตรวจสอบ ไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดความถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดอีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่พึงมีออกจากตําแหนง 
ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงกับสัดสวน 1 ใน 3 ที่สุด 

อยางไรก็ตามเนื่องจากประธานกรรมการปวยและไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการช่ัวคราวตั้งแตปลายป 2553 จนกระทั่งทานได
เสียชีวิตลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2553 ไดมีมติแตงตั้งประธานเจาที่บริหารให 
ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัท จึงไดปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการแทนจนถึงปจจุบัน สําหรับตําแหนง
ประธานกรรมการ คณะกรรมการอยูระหวางการพิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงตอไป 
 

5.5 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏ

ในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสม และ
ถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพ่ือใหมั่นใจไดอยางมีเหตผุลวาการบันทึกขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตองครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและผลประโยชนของบริษัท และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกนั
ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ 

บริษัท ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการเงิน ในรายงานประจําป 
56-1 ซึ่งเผยแพรใหผูถือหุน และนักลงทุนทราบเปนประจําทุกป นอกจากนี้ ฝายบริหาร ไดแก ประธานเจาหนาที่บริหาร และผูจัดการฝายบญัชี
และการเงินยังไดทํารายงานรับรองความถูกตองของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยเปน
ประจําทุกไตรมาส 
 

5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพ่ือทบทวนวาไดมีการกํากับดูแล

ใหมีการกําหนดและหรือดําเนินการตาง ๆ อยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนเพ่ือใหฝายบริหารนําไปปรับปรุง พัฒนา การบริหารจัดการ
ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยไดแจงผลประเมินใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะหผลการประเมิน เพ่ือนําไปสูการ
ดําเนินการของฝายบริหารตอไป 
 

5.7 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารวม อบรมสัมมนาในหลักสูตรตางๆ 

ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของ ทั้งนีเ้พ่ือสรางความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจดัทําทะเบียนประวัติการ เขารวม
อบรมของคณะกรรมการ พรอมทัง้นําเสนอหลักสูตรที่เหมาะสมตอกรรมการแตละทานเพ่ือพิจารณาเขารวมอบรม 

ในกรณีที่มีกรรมการใหม บริษัทมีนโยบายใหมกีารจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ือแนะนํา
ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษทันอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหเขารับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ 
 
 



9. การกํากับดูแลกิจการ 
  

   38 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2556 
 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

5.8 จริยธรรมธุรกิจ 
บริษัท ไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเปนปจจัยสําคัญตอการ

ดําเนินงาน ของผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ทุกคนในองคกร ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตย สุจริต ตอองคกร และผูที่มีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม 
รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติตามทีบ่ริษัท และผูถือหุนไดคาดหวังไว เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว ทั้งนี้บริษัทได
เปดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวในเว็บไซตของบริษัทที่  www.yuasathai.com 

 

5.9 การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด 
วิธีคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการ 
บริษัท มีการคัด เลือก บุคคลที่ จ ะแ ตง ตั้ ง เปนก รรมก ารข อ งบ ริษัท  โดยไมไดผ านขั้นตอ นของ คณะกรรมก ารสรรหา 

(Nominating committee) ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ดังนี ้
1) คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ วิสัยทัศน ความสามารถ และอุปนิสัยและนําเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุน 
2) ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองพนจากตําแหนง อยางนอยจํานวนหนึ่งใน

สาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พนตําแหนงกลับเขาเปนกรรมการอีก ตอง
ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งในการเสนอช่ือกรรมการเพ่ือเลือกตั้ง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของ
บุคคลประกอบเพ่ือใหผูถือหุนสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ไดรับ 

ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้
1. ผูถือหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 
2. ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เปนกรรมการก็ได แต

จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมหีรือ

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกนิจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

5.10 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 
เนื่องจากบริษัทถือหุนในบริษัทกวารอยละ 99.99 ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดสงกรรมการบางสวนของบริษัทดํารงตําแหนงเปนกรรมการ

ของบริษัทยอย และบริษัทไดกําหนดระเบียบใหบริษัทยอยมีขอบังคับในเร่ืองการทํารายการที่เกี่ยวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
หรือการทํารายการสําคัญอื่นใดของบริษัทยอย เปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะ
เดียวกับหลักเกณฑของบริษัท รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย 
 

5.11 การดูแลเร่ืองการใชขอมูลภายใน 
การปองกันการใชขอมูลภายใน บริษัทไดใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการได

ดูแลอยางรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เกี่ยวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวน
ตนดังนี ้

รายการทีอ่าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่เกี่ยว
โยงกันและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
เงื่อนไขในการทํารายการจะเหมือนกับการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียดมูลคารายการ คูสัญญา 
เหตุผล/ความจําเปน ไวในรายงานประจําป และแบบ 56-1 ซึ่งมีรายละเอียดในหัวขอ รายการระหวางกัน) 

นโยบายและวิธีการดูแลการนําขอมูลไปใชของผูบริหาร บริษัทมีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนําขอมูลภายในของบริษัท ไป
ใชเพ่ือประโยชนสวนตนรวมทั้งเพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของผูบริหาร โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน ใน
ระหวางที่หลักทรัพยของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี ้
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ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตัวเอง คูสมรส และบตุรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามแบบกําหนดในขอบังคับวา
ดวยการรายงานการถือหลักทรัพย และสงสําเนารายงานใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สงรายงานตอสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังตอไปนี ้

 รายงานการถือหลักทรัพยคร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอประชาชน หรือ
วันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร 

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

บริษัทไดสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายในจะตองระงับการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท
กอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน) หรือขอมูลขาวสารที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปลีย่นแปลงของราคา
หลักทรัพย โดยในเร่ืองของงบการเงิน กําหนดระยะเวลา คือ 45 วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจาก
วันสิ้นงวด (ธันวาคม)  

บริษัทจะใชบทลงโทษสูงสุด หากพบวาผูบริหารใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทําใหบริษัท ไดรับความ
เสื่อมเสียและความเสียหาย 
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1. นโยบายภาพรวมและการดําเนินงานของบริษัท 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) ดวยความตระหนักและใหความสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส
ใจดูแลสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนินธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค เคารพตอสิทธิ
มนุษยชน และผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ นายหนา ชุมชนโดยรอบทีบ่ริษัท ประกอบกิจการ
และหนวยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ  

ทางบริษัท มุงมั่นพัฒนาธุรกิจแบตเตอร่ีเพ่ือยานยนต ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตามขอกําหนดกฎหมาย หรือ
ขอกําหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวของ เพ่ือพัฒนาสรางรากฐานของความรับผิดชอบอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยมีนโยบายความ
รับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังนี ้

1.1  การกํากับดูแลกิจการ : บริษัทมุงมั่นที่สรางความเช่ือมั่นใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินธุรกิจแบตเตอร่ี
สําหรับยานยนต ดวยการดําเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตนบนหลักความโปรงใสและนาเช่ือถือ 

1.2  การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัท ใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริมการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพดวย
การไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนช้ัน ไมใชแรงงานเด็ก และตอตานการคอรัปช่ัน 

1.3  การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม : บริษัท จะกํากับดูแลใหคาจางอยูในระดับที่เหมาะสมกับกิจการและสอดคลองกับระดับ
ของการจางงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสราง และการจัดระเบียบองคกรนั้นจะดําเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยู
ภายใตกรอบแหงกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย  

บริษัท จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการเปนสื่อกลางใหความชวยเหลือใน
เร่ืองสวัสดิการตางๆแกพนักงานและดูแลพนักงานใหมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือสรางหลักประกันใหพนักงาน  

บริษัท ใหความสําคัญกับการดูแลเร่ืองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอมในโรงงาน เพ่ือดําเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงานโดยจัดใหมีการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของสถานที่ทํางานสม่ําเสมอ  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมีการฝกซอมดับเพลิง
เบื้องตน การฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกป และในสวนของโรงงานจะเนนขอบังคับเกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยาง
เครงครัด สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มีความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเย่ียมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมใหทุกคน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได  

1.4  การดูแลรักษาสิ่งแวดลอม : บริษัท มีนโยบายดานสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัด โดยปฏิบัติตาม
กฎหมายและมาตรฐานทางดานสิ่งแวดลอมตางๆ บริษัทจัดใหมีระบบเพ่ือขจัดปญหาสิ่งแวดลอมอยางที่มีประสิทธิภาพ พรอมการตรวจสอบ 
ตรวจวัดดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนินกิจการเพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นตอไป รวมทั้งการสงเสริมใหมีการใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมกิจกรรมการลดการใชพลังงานและกําจัดของเสีย ภายใตกิจการ 3R ไดแก Reuse Reduce และ 
Recycle ดวยการจัดการอยางถูกตองเหมาะสม ตัวอยางในดานการจัดการสิ่งแวดลอม เชน การจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียของกิจการ เพ่ือขจัด
ตะกอนตะกั่วที่ปนอยูกับน้ําเสียใหหมดไป กอนปลอยน้ําออกสูภายนอกโรงงาน และการจัดสรางระบบกําจัดฝุน (Dust Collector) จาก
กระบวนการผลิต ดวยการใชเทคโนโลยี ระบบบําบัดอากาศแบบเปยก (Wet Scrubber) เปนตน 

1.5  การดําเนินงานอยางเปนธรรม : บริษัท มีความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎหมาย 
เคารพกฎระเบียบของสังคม และเปนองคกรที่มีความเปนกลางทางการเมือง 

1.6  ความสัมพันธกับลูกคา และผูจัดหา : บริษัท มุงเนนการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยเพ่ือความพอใจของลูกคา มีความจริงใจ
ตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา รวมทั้งพยายามแกไขขอบกพรองตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน 
บริษัท มีความคาดหวังที่จะไดรับสินคาและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผูจัดหาสินคา โดยบริษัทมุงเนนที่จะคงไวซึ่งความสัมพันธที่
ย่ังยืนกับลูกคาและผูจัดหา 

1.7  การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน : บริษัท สนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานเขาไปมีสวนรวมกับโครงการเพ่ือชุมชน ไมวาจะ
เปนงานดานการบริจาคเงินชวยเหลือ งานดานการศึกษา และงานอาสาสมัครชวยเหลือชุมชนตางๆ ทั้งในลักษณะของการทํางานแบบบุคคล หรือ
ทําเปนหมูคณะ  
 
 
 
 



10. ความรับผิดชอบตอสังคม 
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2. กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในป 2556 
2.1 ดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 
ในป 2556 ที่ผานมา คณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการของบริษัท มีการประชุมเปน

ประจําทุกเดือนและมคีวามกระตือรือรนในการนําเสนอโครงการที่สรางเสริมและกระตุนความสนใจของพนักงานในเร่ืองของสุขภาพและความ
ปลอดภัยตางๆ นอกจากนั้นเพ่ือลดอบุัติเหตุในการทํางาน บริษัทไดรวมกับบริษัทคูคา (บริษัท โตโยตา มอเตอร เอเซีย แปซิฟค เอ็นจิเนีย แอนด 
เมนูแฟคทอร่ิง จํากัด) ในการจัดกิจกรรมดานความปลอดภัยเพ่ือคนหาและประเมินอันตรายในที่ทํางานที่เรียกเปนทางการวาโครงการ CCCF 
หรือ Completely Check Completely Find-out Activity ปละ 2 คร้ัง และเพ่ือเนนความปลอดภัยเกี่ยวกับการใชเคร่ืองจักรบริษัทยังไดจัดกิจกรรม
เพ่ิมเติมในดานความปลอดภัยเกี่ยวกับเคร่ืองจักรภายในโรงงานดวย กิจกรรม TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) นอกจากนี้ยังจัด
ใหมกีิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพ่ือปรับปรุงดานคุณภาพ นอกจากนั้นบริษัทไดจัดทําระบบบําบัดสิ่งแวดลอมในกระบวนการผลิต 
และกิจกรรมเสริมอื่นๆ เชน การอบรมพนักงานเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับการขับขี่รถยก การอบรมพนักงานเพ่ือใหความรูเกี่ยวกับเครนเบื้องตน การ
อบรมการดับเพลิงเบือ้งตน และการอบรมเกี่ยวกับสารเคมีเบื้องตน และเพ่ือลดความเสี่ยงจากการปนเปอนสารตะกั่วของพนักงานในบริษัท 
บริษัทยังไดดําเนินการจัดอบรมพนักงานใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพิษของสารตะกั่วและการปฎิบัติตน เมื่อตองสัมผัสกับสารตะกั่วอยาง
ตอเนื่องเปนประจํา  

2.2 ดานการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
ในป 2556 บริษัทไดมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม ไดแก การเขารวมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลตางๆ และการสนับสนุนองคกร

ตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกับองคกรสวนทองถิ่น 
1. การเขารวมโครงการมอบของขวัญวันปใหมและวันเด็กใหกับชุมชนหมูบานไทรงามที่อยูใกลกับโรงงาน  
2. จัดทําโครงการชวยเหลือคนพิการ ณ มูลนิธิศิริวัฒนา เชสเชียร  
3. การเขารวมกับเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือดําเนินการโครงการตรวจสุขภาพคนชราและโครงการเย่ียมผูปวย

ในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงกับโรงงาน 
4. จัดทําโครงการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนและการปฏิบัติธรรม ณ วดัโสธรนิมิตร ซึ่งอยูใกลกับโรงงาน 
5. จัดทําโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วดัโสธรนิมิตร ซึ่งอยูใกลกับโรงงาน 
6. จัดทําโครงการปลูกปา ณ สถานตากอากาศบางป ู
7. จัดทําโครงการทําความสะอาด ซอยทางเขาโรงงาน รวมกับเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

2.3  ดานการดแูลและรักษาสิ่งแวดลอม 
บริษัทตระหนักดีวา การดําเนินธุรกิจแบตเตอร่ีของบริษัท อาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนที่

บริษัทดําเนินการอยู ซึ่งบริษัทเช่ือวาเปนหนาที่ความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะจัดการกับผลกระทบเหลานี้ และหาทางแกไขอยางมีประสิทธิผล
เทาที่จะทําได บริษัทจึงมุงมั่นที่จะพัฒนาบทบาททางดานสิ่งแวดลอมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืนตอไปดวย
การจัดการความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน และลดการใชพลังงานเพ่ือรักษาสิ่งแวดลอม ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ
ตระหนักรูในเร่ืองสิ่งแวดลอมในองคกร โดยในป 2556 ที่ผานมา มีการดําเนินการในหลายเร่ืองดังตอไปนี ้

1. การติดตั้งเคร่ืองบําบัดไอกรดในแผนกฟอรมแผนธาตุ เนื่องจากกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นหลังจากการยายฐานการผลิต 
บริษัทจึงดําเนินการติดตั้งเคร่ืองบําบัดไอกรดอีก 1 เคร่ือง ซึ่งแลวเสร็จตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่ผานมา  

2. การปรับปรุงระบบการเผาไหมแกสของ แผนกบดผง แผนกหลอมตะกั่ว แผนกกริด และแผนกหลอขั้ว จากการเผาไหมที่
ไมสมบรูณทําใหเกิดกลิ่นจากแกสออกจากระบบลอยสูภายในบริเวณโรงงาน ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงและติดตั้ง
ระบบ Burner ขึ้นใหม และปรับปรุงระบบควบคุมอื่นๆ เชน เพ่ิมสารกรอง และการจัดทําหัวฉีดน้ํา เพ่ือควบคุมปริมาณ
แกสที่เหลือจากการเผาไหม (ถาม)ี 

3. การปรับปรุงเพ่ือลดเสียง และการสั่นสะเทือนจากเคร่ืองบําบัดอากาศ ของแผนกประกอบแบตเตอร่ีรถยนต ดวยการใส
Vibration absorber ซึ่งแลวเสร็จตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา 

4. การลดการใชกระดาษและหมึกพิมพงาน บริษัทมีความมุงมั่นที่จะลดยอดการสั่งซื้อกระดาษและสนับสนุนพนักงานใหนํา
กระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม และพนักงานไดรับการสนับสนุนใหใชการสื่อสารแบบอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของ
อีเมลและการสแกนเอกสารแลวจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้นบริษัทยังไดหาแนวทางการลดการใช 
หมึกพิมพงานที่สงผลตอสุขภาพของพนักงาน ดวยการจัดใหมีเคร่ืองพิมพสวนกลางและลดการใชเคร่ืองพิมพที่ติดตั้งไว
แตละหนวยงาน 



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในดาน

การเงิน การบริหาร และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบที่เกีย่วของ และมุงเนนใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Tread way Organization) โดย
ครอบคลุมดานองคกรและสภาพแวดลอม (Organizational and Control Environment) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมการ
ปฏิบัติงานของฝายบริหาร (Management Control) ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการ
ติดตามผล (Monitoring) 

นอกจากนี้มีการกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการอนุมัติและดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลายลกัษณอักษรอยางชัดเจน มี
การควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัท ใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจาก
กัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม นอกจากนีบ้ริษัท ยังจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอตอสายงานที่
รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย และรายงานตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อยางนอยปละคร้ัง และทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกทาน ฝายบริหาร และฝายตรวจสอบภายใน ไดรวมประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสําหรับป 2556 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่งมี
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝายบริหาร รวมประชุมเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 
และบริษัทยอย ในดานตางๆ 5 สวน กลาวคือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ
สารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และระบบการติดตามดูแลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบ วาระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจัดทํางบการเงินของบริษัทไดอยางถูกตองตามควร บริษัทมีการเปดเผย
ขอมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไดมีขอแนะนําเพ่ิมเติมดังนี ้

 

1. โครงสรางองคกรในระดับฝายงาน : บริษัทควรกําหนดอํานาจหนาที่ในการสั่งการและการแบงแยกหนาที่ใหชัดเจน และใหมี
ระบบการตรวจสอบถวงดุลระหวางกันอยางเพียงพอ 

2. ดานบรรษัทภิบาล : บริษัทควรสงเสริมใหบริษัทมีบรรษัทภิบาลภายในใหมากขึ้น เพ่ือใหเกิดจริยธรรมภายในบริษัทมากขึ้น 
3. บริษัทควรสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในกระบวนการวัดผลงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล รวมทั้งการลงโทษเมื่อมี

การกระทําผิด 
4. บริษัทควรสรางใหหนวยงานมีทัศนคติดานการบริหารความเสี่ยงภายในใหมากขึ้น พรอมทัง้สงเสริมใหผูบริหารทุกระดับมีสวน

รวมใหมากขึ้น 
5. บริษัทควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวิเคราะหขอมูลภายในบริษัทใหมีความ

รวดเร็วเพียงพอและถูกตองแมนยํามากขึ้น  เพ่ือใหทันตอการตัดสินใจของผูบริหาร 
 

จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการไดดําเนินการในเร่ืองตางๆ ไปแลวดังนี ้
1 การจัดผังโครงสรางองคกร: ภายหลังการยายฐานการผลิตมาไวแหงเดียวกัน บริษัทไดมีการปรับโครงสรางผังองคกรภายใน 

รวมถึงกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหมเพ่ิมเติมในระดับฝายงาน เพ่ือใหการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเพ่ือใหการดําเนินการในสายการผลิตมีความคลองตัวและสามารถฟนกําลังการผลิตใหกลับมาอยูใน
ระดับปกติ ในขณะเดียวกันฝายจัดการยังคงใหความสําคัญกับติดตามการตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายงานตางๆ ซึ่งสอดคลอง
กับกฎและระเบียบภายในบริษัท 

2 ฝายจัดการไดใหความสําคัญและสงเสริมการมีพ้ืนฐานดานบรรษัทภิบาลที่ดีเพ่ือใหปราศจาการคดโกงภายในบริษัท ดวยการ
จัดทําคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เพ่ือใหผูบริหารและพนักงานยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน และการติดตาม
และใหคําแนะนําของฝายจัดการผานกิจกรรมของบริษัทเปนประจําทุกวัน และในป 2557 บริษัทจะเนนการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
จริยธรรมและจรรยาบรรณใหกับพนักงานทุกระดับใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมและลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน อันจะเปนพ้ืนฐานในการรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ย่ังยืนในอนาคต 

 
 
 



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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3 การวัดผลการทํางาน: ฝายจัดการอยูระหวางการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลงานของพนักงานดวยการนําระบบ 
Key Performance Indicator มาใชรวมกับการประเมินผลการทํางานในดานอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม สรางแรงจูงในการ
ทํางาน และมุงผลสําเร็จของงานเพ่ือการใหรางวัลอยางมีประสิทธิภาพ 

4 การบริหารความเสี่ยง: การบริหารความเสี่ยงขององคกรเปนเร่ืองสําคัญ ซึ่งหากเกิดความเสียหายขึ้นจะสงผลกระทบตอผลการ
ดําเนินงานของบริษัทโดยตรง ฝายจัดการจึงได เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทใหมีการพิจารณาจัดตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผานมา ทั้งนี้อยูระหวางการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดังกลาว อยางไร
ก็ตามในดานการจัดการความเสี่ยง ฝายจัดการมีการประชุมรวมกันเปนประจําทุกสัปดาหเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและมีการ
ประชุมรวมกับผูบริหารของแตละฝายงานเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ดังนั้นหากพบความเส่ียงที่เกิดขึ้นจะ
ชวยใหฝายจัดการสามารถวางแผนจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 

5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ฝายจัดการไดมอบหมายใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายงานบัญชีและการเงิน และ
ฝายที่เกี่ยวของอื่น ไดพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทและบริษัทยอยอยางตอเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาระบบความปลอดภัย
ดานขอมูลขาวสารและระบบบัญชี เพ่ือชวยสนับสนุนการทํางาน และการวิเคราะหขอมูลของฝายที่เกี่ยวของ 
 

หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท 
บริษัทไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร โดยทําหนาที่รับผิดชอบใน

การสอบทานและรายงานความเช่ือถือได และความครบถวนของระบบบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบสําคัญตอ
การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติขององคกร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพยสินและทดสอบ
วาทรัพยสินนั้นมีอยูจริง รวมถึงการประเมินการใชทรัพยากรขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในดวยการใชเทคนิคในการตรวจสอบดวยวิธีตางๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทําการประเมินอยางเปนระบบและ
สนับสนุนใหมีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุม เพ่ือสรางความมั่นใจวา
ระบบตางๆ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร เพ่ือใหองคกรมีการจัดการความเสี่ยง
อยางเหมาะสมและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองคกร นอกจากนี้การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเปนงานอยางหนึ่งของ
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหดีขึ้น  

 

ดังนั้นเพ่ือใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึง
กําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตาม
แผนงานตรวจสอบประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบ และขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่
บริหาร อยางทันเวลาและสม่ําเสมอ 
 บริษัทไดแตงตั้งใหนางสาวดาราวรรณ  สุขสวัสดิ์  ดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท มีผลตั้งแตวันที่ 
3 เมษายน 2549  เนื่องจากมีประสบการณดานงานตรวจสอบภายในมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป และเคยเขารับการอบรมในหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานงานตรวจสอบภายใน ไดแก การควบคุมภายในสําหรับพนักงานตรวจสอบ (COSO)  การตรวจสอบภายในตาม
ฐานความเสี่ยงและการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเสี่ยง   ตลอดจนมีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวามี
ความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 
 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัทจะตองผานการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัท ไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั้งจากความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและภายนอกที่มี

ผลกระทบตอบริษัท เพ่ือใหคงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมตางๆ ของลักษณะงานหรือกิจกรรมตางๆ 
ของแตละหนวยงาน โดยสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว รวมทั้งสนับสนุนใหมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 



12. รายการระหวางกัน 
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บริษัท มีการทํารายการระหวางบริษัท กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
1. รายการระหวาง บริษัท กับ บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ประเทศญ่ีปุน) (“GYIN") 

- GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 

 
 
 

ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ หมายเหต ุ
2555 2556 

- สัญญาใหใชชื่อทางการคา ("YUASA")    
โดยจายผลตอบแทนเปนคา Royalty 
- บริษัทมียอดคงคางจาย 

25.81 
 

25.81 

24.68 
 

24.68 

เปนอัตราคาธรรมเนียม 
ที่เปนไป ตามสัญญา  
ซ่ึงสมเหตุสมผลและ 
ยุติธรรม 

GYIN  ใหความชวยเหลืออบรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตใหบริษัท และอนุญาตใหใช
เคร่ืองหมายการคา บริษัทไดทําสัญญาชําระคา
Royalty ใหกับ GYIN เปนสัญญาปตอป โดยมี
คาใชจายอื่นคือ คิดคาฝกอบรม 40,000 เยนตอวันตอ
กรณีที่ผูใหการอบรมมีความจําเปนตองฝกอบรม
เกินกวา 60 วันในหน่ึงป 

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

90.10 
0.26 

13.66 
0.01 

- 
- 

61.66 
1.35 
4.81 
0.02 
5.30 
3.64 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย แตมีใบส่ังซ้ือ
เปนงวดๆ ทั้งน้ีราคาที่ซ้ือจากบริษัท จะเปนราคาที่
ไมสูงกวาราคาที่ขายใหแกลูกคารายอื่นๆ 

- เงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน 291 ลานเยน 
- เงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน 235 ลานเยน 
- ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 1.65 ลานเยน 
- ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน 1.29 ลานเยน 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายคํานวณโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยนของ ธนาคารแหงประเทศไทย  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 
 
 
 
 

104.17 
- 

0.59 
- 

- 
74.23 

- 
0.41 

อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย มี ค ว า ม
สมเหตุสมผลและเปนไปใน
ลักษณะการกู ยืมโดยทั่วไป
ตามราคาตลาด 

- ในเดือน มี.ค.50 บริษัทไดกูยืมเงินจาก GYIN 
จํานวน 170 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 
12 เดือน + 1% ตอป  โดยมีอายุสัญญา 1 ป ซ่ึงในวัน
ครบกําหนด บริษัทมีการจายชําระ เงินกูบางสวน 
และมีการตออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ป และ
ลาสุดมีการตออายุสัญญาจากวันซ่ึงครบกําหนดใน
เดือน มี.ค.55 ไปจนถึงเดือน ก.ค.55 จํานวน 120 
ลานเยน และบริษัทไดจายคืนเงินกู ยืมที่ เหลือ
ทั้งหมดดังกลาวแลว  
- ในเดือน ส.ค.50 บริษัทไดกูยืมเงินจาก GYIN 
จํานวน 320 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 
12 เดือน + 1% ตอป โดยมีอายุสัญญา 1ป ซ่ึงในวัน
ครบกําหนด บริษัทมีการจายชําระเงินกูบางสวน 
และมีการตออายุสัญญาออกไปคราวละ 1  ป 
(ปจจุบันครบกําหนด ส.ค.56) ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 
และ 55 เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือสุทธิ จํานวน  235 
ลานเยน  
- ในเดือน มี .ค.51  บริษัทไดกู ยืม เงินเพิ่มอีก 
จํานวน 80 ลานเยน อัตราดอกเบี้ย LIBOR ประเภท 
12 เดือน + 1% ตอป โดยมีอายุสัญญา 6 – 12 เดือน 
ซ่ึงในวันครบกําหนดบริษัทมีการจายชําระเงินกู
บางสวน ณ วันที่  31 ธ .ค.55 เ งินกู ยืมดังกลาว
คงเหลือจํานวน 56 ลาน และใน มี.ค. 56 บริษัทได
จายคืนเงินกูยืมที่เหลือทั้งหมดดังกลาวแลว 
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2. รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีส จํากัด  (GYSI) 
- GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 
- GYIN ถือหุนใน GYSI จํานวนรอยละ 60  

 

ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ หมายเหต ุ
2555 2556 

- ในป 2552 บริษัท ใหเชาพื้นที่โรงงาน สํานักงาน 
อาคารคลังสินคา และพื้นที่เก็บตะกั่วกับทาง GYSI 
มีพื้นที่ 2,300 ตร.ม., 700 ตร.ม., 1,508.75 ตร.ม., 
และ 26 ตร.ม. ตามลําดับ โดยมีคาเชา 90 บาท 
ตอตร.ม.ตอเดอืน สําหรับพื้นที่โรงงาน และ 135
บาทสําหรับพื้นที่สํานักงานนอกจากน้ันยังเก็บคา
สวนกลางในอัตรา 20 บาทตอตร.ม. ตอเดือนตาม
พื้นที่การเชาทั้งหมด 
- ในป 2553 บริษัท ฯ ใหเชาพื้นที่เพิ่มเติม(เก็บ
ตะกั่ว 23 ตร.ม. ,พื้นที่ขยะ 80 ตร.ม.,โรงงาน 
609.69 ตร.ม. และคลังสินคา 322.5 ตร.ม.) โดยมีคา
เชา 90 บาทตอตร.ม และ 45 บาทตอตร.ม.สําหรับ
พื้นที่เก็บขยะ และคาสวนกลาง 20 บาทตอตร.ม. 
ตามพื้นที่การเชาทั้งหมด 
- ในป 2554 บริษัท ใหเชาพื้นที่เพิ่มเติม (โรงงาน 
378.99 ตร.ม. คลังสินคา 3 ตร.ม.และสํานักงานของ
อาคารโรงงาน389.10ตร.ม)  
โดยมีคาเชา 90 บาทตอตร.ม.และ 135 บาทตอตร.
ม.สําหรับสํานักงาน และคาสวนกลาง 20 บาท
ตอตร.ม.ตามพื้นที่การเชาทั้งหมด 
- ในป 2555 มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ัง
ที่ 1/2555 ใหขายที่ดินอาคาร และเคร่ืองจักร
บางสวนใหกับ GYSI และไดมีมติใหตออายุสัญญา
เชาพื้นที่ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสิน หรือจนถึงวันที่ 15 ก.ค.55 
 
- รายไดคาเชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- 

ราคาเชาพื้นที่ดังกลาว เปนราคา
ที่เปนธรรมและเหมาะสมตาม
สภาวะตลาดทั่วไป 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา 3 ป 1 วัน เร่ิมตั้งแต 17 พ.ย.51 จนถึง 17 พ.ย.54 
ในอัตราคาเชาเดือนละ 90 บาทตอตร.ม. พื้นที่ 2,300 
ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน โดยมี
อายุสัญญาเชา 3 ป 1 วัน เร่ิมตั้งแต 1 ธ.ค.51 จนถึง  
1 ธ.ค.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 135 บาทตอตร.ม. 
พื้นที่ 700 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่อาคารคลัง สินคาโดยมี
อายุสัญญาเชา 2 ป 7 เดือน เร่ิมตั้งแต 1 พ.ค.52 
จนถึง 30 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 90 บาท
ตอตร.ม. พื้นที่ 1,500 ตร.ม และพื้นที่สวนเพิ่มเติม
อีกจํานวน 8.75 ตร.ม. ในอัตราคาเชาเดียวกัน 
- GYSI ทําสัญญาเชาหองวิศวกรรมโดยมีอายุสัญญา
เชา 1 ป เร่ิมตั้งแต 1 ม.ค.52 จนถึง  31 ธ.ค.52 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท(รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม.พื้นที่ 42 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่เก็บตะกั่วโดยมีอายุ
สัญญาเชา 3 ป เร่ิมตั้งแต 1 ธ.ค. 51 จนถึง 30 พ.ย. 54 
ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตร.ม. พื้นที่ 26 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาชําระคาสวนกลางโดยมีอายุ
สัญญา 3 ป 1 วัน ตั้งแต 1 ธ.ค.51 จนถึง 1 ธ.ค.54 ใน
อัตราเดือนละ 20บาทตอตร.ม.พื้นที่รวม 5,820ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่เก็บตะกั่ว โดยมีอายุ
สัญญา 1 ป 9 เดือน เร่ิม 1 มี.ค. 53 ถึง 30 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตร.ม.พื้นที่ 23 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่เก็บขยะ โดยมีอายุสัญญา 
1 ป 8 เดือน เร่ิม 1 เม.ย.53 ถึง  30 พ.ย.54 ในอัตราคา
เชาเดือนละ 65 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตร.ม. 
พื้นที่ 80 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 
1 ป 7 เดือน 17 วัน เร่ิม 1 เม.ย.53  ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม.พื้นที ่253.26 ตร.ม . 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา 
1 ป 3 เดือน 17 วัน เร่ิม 1 ส.ค.53 ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท(รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม.พื้นที ่321.39 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่คลังสินคา โดยมีอายุ 
สัญญา 1 ป 4 เดือน 1 วัน เร่ิม 1 ส.ค.53 ถึง 1 ธ.ค.54 
ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตร.ม. พื้นที่ 322.50 ตร.ม. 

 



12. รายการระหวางกัน 
  

   46 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2556 
 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีส จํากัด (GYSI) (ตอ) 
 

ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ หมายเหต ุ
2555 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา 9 เดือน 2 วัน เร่ิม 15 ก.พ.54 ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตร.ม. พื้นที่ 255.97 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา 8 เดือน 2 วัน เร่ิม 15 มี.ค.54 ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม. พื้นที่ 71.5 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่โรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา 4 เดือน 16 วัน เร่ิม 1 ก.ค.54  ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง)
ตอตร.ม. พื้นที่ 51.52 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นที่สํานักงานบริเวณชั้นลอย
ของโรงงานโดยมีอายุสัญญาเชา 9 เดือน 2 วัน เร่ิม 
15 ก.พ.54 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 155 
บาท (รวมคาสวนกลาง)ตอตร.ม.พื้นที่ 389.10 ตร.ม. 
**หมายเหตุ บริษัทไดตอสัญญาเชาทุกสัญญาออก 
ไปจนถึงโอนกรรมสิทธิ์ของการจําหนายทรัพยสิน
ใหกับทาง GYSI ตามมติที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2555 

-  เงินสดรับจากขายทรัพยสิน 
- บริษัทจางผลิตผงตะกั่ว 
-  บริษัทรับจางผลิตผงตะกั่ว แผนธาต ุ
  อบแผน  Soaking และบริการอื่น  ๆ

-  บริษัทมียอดคงคางรับ 
- บริษัทมียอดคงคางจาย 
- บริษัทมียอดรับลวงหนาคาทรัพยสิน 
- เงินสดรับจากรายไดอื่น 

217.03 
16.87 
26.64 

 
1.12 
8.25 
0.74 

16.36 

1.32 
4.27 

- 
 

- 
1.44 

- 
0.11 

ราคาที่ตกลงรวมกัน -บริษัทขายทรัพยสินใหกับ GYSI ตามมติที่ประชุม
ผูถือหุนวิสามัญคร้ังที่ 1/2555  
-รายการอื่นเปนรายการคาปกติ จากการจางหรือ
รับจางผลิต ผงตะกั่ว, แผนธาตุ, อบแผนและการ 
Soaking ทั้งน้ีราคาที่จางหรือรับจางผลิตจากบริษัท 
จะเปนราคาเกิดจากการเจรจาและเปนราคาตลาด
โดยทั่วไปที่ไมแตกตางจากราคาที่จางหรือรับจางแก
ลูกคารายอื่น  ๆ

 

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

 

ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ หมายเหต ุ
2555 2556 

- คาธรรมเนียมในการค้ําประกันเงินกู 0.10 0.04 ราคาที่ตกลงรวมกัน เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

 

4.  รายการกองมรดก  ของ ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 

 

ลักษณะรายการ 
จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ หมายเหต ุ
2555 2556 

- คาตอบแทนผูบริหารคางจาย - 16.00 คาตอบแทนพิจารณาเทียบเคียง
กับขอบังคับการทํางานและอายุ
การทํางานของประธาน 

รายการดังกลาวที่ประชุมผูถือหุนคร้ังที่ 19/2556 ได
มีมติอนุมัติใหจายแกกองมรดกของอดีตประธาน
กรรมการ โดยแบงจายจํานวน 4 คร้ัง คร้ังละ 4 ลาน
บาท ภายในระยะเวลา 4 ป (ปจจุบันยังไมไดจายเงิน
ดังกลาวเน่ืองจากอยูระหวางขบวนการแตงตั้ ง 
ผูจัดการมรดก) 
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5.  รายการคาอ่ืนๆ กับบริษัทในเครือท่ีมีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 

บริษัท  ลักษณะรายการ 
 จํานวน/(ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ หมายเหต ุ
2555 2556 

บจ. ยัวชาแบตเตอร่ี 
มาเลเซีย 

- เงินสดรับจากการขายเคร่ืองจักร และอุปกรณ 
- บริษัท ขายแบตเตอร่ี 
- บริษัทมียอดคางรับ 

1.64 
46.69 

4.74 

- 
51.90 

5.09 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

บจ. ไตหวัน        
ยัวซาแบตเตอร่ี 

- รายไดคานายหนา 
- บริษัทมียอดคางรับ 

1.99 
0.80 

2.63 
0.52 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

บจ. จีเอส ยัวชา 
แบตเตอร่ี สิงคโปร 

- บริษัท ขายแบตเตอร่ี 1.86 - ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 
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ผลการดําเนินงานของกิจการ (หนวย: ลานบาท) 
 2552 2553 2554 2555 2556 
รายไดจากการขาย  1,533.25 1,774.89  1,870.09 1,891.17 1,735.10 
รายไดรวม   1,599.50 1,836.89 1,943.53 1,936.04 1,762.05 
ตนทุนขาย   1,217.36 1,455.33 1,550.67 1,559.29 1,442.83 
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา - - 31.40 - - 
คาใชจายขายและบริหาร 298.45 312.96 317.84 312.76 299.84 
ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน 3.37 - - - - 
กําไร(ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 80.30 68.60 106.42 63.99 19.38 
ดอกเบ้ียจาย 36.19 24.53 15.74 10.59 5.33 
ภาษีเงินได - - - (4.49) 1.34 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 44.12 44.07 90.68 48.91 15.38 
สินทรัพยรวม 1,136.53 1,014.41 1,082.56 949.64 925.00 
หนี้สินรวม 957.56 820.40 788.80 606.97 572.34 
สวนของผูถือหุน 178.96 194.01 293.76 342.67 352.67 

ขอมูลพื้นฐานตอหุน (หนวย:บาท) 
 2552 2553 2554 2555 2556 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน 0.41 0.41   0.84 0.45 0.14 
จํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก (หุน)  107,625,000  107,625,000  107,625,000  107,625,000 107,625,000 
จํานวนหุน ณ สิ้นงวด (หุน)  107,625,000  107,625,000  107,625,000  107,625,000 107,625,000 
มูลคาหุนตามบัญชี 1.66 1.80   2.73 3.18 3.28 
มูลคาท่ีตราไว 1.00 1.00   1.00 1.00 1.00 
มูลคาหุนตามราคาตลาด 1.48 3.72 4.90 10.60 7.00 
เงินปนผลตอหุน 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 

อัตราสวนทางการเงิน(หนวย:บาท) 
 2552 2553 2554 2555 2556 
อัตราสวนกําไรสุทธิตอรายไดรวม (%) 2.73 2.40   4.67 2.52 0.87 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%) 3.89     4.10 8.69    5.29 1.64 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 28.12 23.63 37.89 16.78 4.42 
อัตราการประกาศจายเงินปนผลตอกําไรสําหรับป (%) - - - 34.88 20.93 
อัตราการจายเงินปนผลตอกําไรสุทธิสําหรับป (%) - - - 34.88 N/A 
อัตรากําไรสําหรับปตอรายไดจากการขาย (%) 2.87 2.48 4.85 2.59 0.89 
อัตรากระแสเงินสดท่ีไดจากการดําเนินงาน/สินทรัพย (%) 18.06 (0.34) (2.68) 12.92 2.62 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  5.35 4.23 2.69 1.77 1.62 
อัตราสวนราคาตลาดตอหุนตอกําไรตอหุน (เทา) 3.61 9.07 5.83 23.55 50.00 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย 49 52 47 41 43 
ระยะเวลาการจายชําระหนี้เฉล่ีย 72 81 79 73 80 
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ดานฐานะทางการเงิน 
 

สินทรัพยรวม 
 สินทรัพยรวมของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 925.01 ลานบาท ลดลงจากป 2555 จํานวน 24.63  
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.59 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 64.12 ลานบาท ในขณะที่มีการ
เพ่ิมขึ้นของ รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธ ิและลูกหนี้การคา จํานวน 22.79 ลานบาท และจํานวน 12.78 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ สิ้นป 2556 สาเหตสุําคัญมาจากการจายคืนชําระหนี้บางสวนและการลงทุนเพ่ือปรับปรุงอาคาร 
อุปกรณและเคร่ืองจักร รวมทั้งสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน เพ่ือรองรับการยายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวยที่ผูถือหุนไดมีมติใหจําหนาย
ทรัพยสินโรงงานตั้งแตป 2555 ที่ผานมา และสําหรับลูกหนี้การคาที่เพ่ิมขึ้น ณ วันสิ้นงวด สาเหตุเกิดจากการสั่งซื้อแบตเตอร่ีของลูกคาในชวง
เดือนธันวาคมป 2556 ที่ผานมา 
 

หนี้สินรวม 
 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  มีมูลคา 572.34 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมาจํานวน 34.63 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตรารอยละ 5.71 เนื่องจาก  1) การชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวใหกับสถาบันการเงินรวม 20 ลานบาท  2) การชําระคืนเงินกูระยะสั้นใหกับกิจการ
ที่เกี่ยวโยงกันจํานวน 20.05 ลานบาท และ 3) อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวดที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 เนื่องจากเงินกูจากกิจการที่เกี่ยวโยงกัน
เปนเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ 
 สําหรับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นในป 2556 มีมูลคารวม 327.50 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 9.95 ลานบาท เนื่องจากยอด
การสั่งซื้อแบตเตอร่ีในชวงปลายปทีเ่พ่ิมขึ้น ทําใหการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือผลิตแบตเตอร่ีเพ่ิมขึ้นดวย 
 

สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2556 สวนของผูถือหุนของบริษัทสุทธิมีจํานวน 352.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 10.01 ลานบาท หรือ รอยละ 
2.92 เมื่อเทียบกับปทีผ่านมา สาเหตเุกิดจากผลกําไรของบริษัทในป 2556 หลังจากหักการจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 จํานวน 5.38 
ลานบาท โดยเงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนเมือ่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 10 
เมษายน 2556 

 

ดานกระแสเงินสด 
ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีป 2556 บริษัทมเีงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 24.28 ลานบาทหรือลดลงเปนจํานวน 

98.39 ลานบาท เมื่อเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจาก  1) ผลกําไรจากการดําเนินงานที่ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 39.35 ลานบาทเนื่องจากยอด
การจําหนายสินคาภายในประเทศที่ลดลง จากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกจิภายในประเทศจากปญหาทางการเมือง  2) จํานวนสินคาคงคลังที่
เพ่ิมขึ้นจํานวน 3.24 ลานบาท  3) ลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 10.99 ลานบาท จากการสั่งซื้อสินคาของลูกคาในชวงปลายป และ 
4) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นเพ่ิมขึ้นจํานวน 11.28 ลานบาท  
 สําหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนลดลงจํานวน 42.97 ลานบาท เนื่องจากการจายเงินเพ่ือซื้อทรัพยสินถาวรและสนิทรัพยทีไ่มตัวตน
จํานวน 58.79 ลานบาท ในขณะที่มีเงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน 15.82 ลานบาท อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับป 2555 
ยอดเงินสดในกิจกรรมการงทุนลดลงกวา 190.92 ลานบาท เนื่องจากในป 2555 มีเงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน 219.62 ลานบาท
ในขณะที่มีเงินสดจายเพ่ือทรัพยสินถาวรจํานวน 71.66 ลานบาท 
 สําหรับเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 45.43 ลานบาทหรือลดลง 132.60 ลานบาทจากป 2555 เนื่องจากในป 2555 บริษัทมี
การจายชําระหนีเ้งินกูระยะสั้นใหกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวโยงกัน และการจายเงนิกูระยะยาว จํานวนรวม 178.03 ลานบาท ในขณะที่
ป 2556 มีการจายชําระหนี้เงินกูระยะสั้นใหกับสถาบันการเงินและกิจการที่เกี่ยวโยงกัน การจายคืนเงินกูยืมเงินระยะยาว และเงินจายปนผล 
จํานวน 20.05 ลานบาท 20 ลานบาท และ 5.38 ลานบาทตามลําดับ 

 

ดานผลการดําเนินงาน 
ในป 2556 บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,762.05 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขายจํานวน 1,735.10 ลานบาท 

และรายไดอื่นจํานวน 26.95 ลานบาท เฉพาะรายไดจากการขาย บริษัทมยีอดขายต่ํากวาป 2555 ที่ผานมาจํานวน 156.07 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 8.25 เนื่องจากการลดลงของยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดรถใหม และยอดขายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต 
ในตลาดทดแทนภายในประเทศจากการชะลอตัวของภาคเศรษฐกิจ และการลดลงของแบตเตอร่ีรถยนตในตลาดทดแทนภายในประเทศจากการ
ผลิตแบตเตอร่ีที่ไมเพียงพอ ซึ่งสาเหตุสําคัญมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอร่ี 
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สําหรับรายไดอื่นจํานวน 26.95 ลานบาท มาจากกําไรจากการขายสินทรัพยใหกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่ยังไมเกิดขึ้น ซึ่งตัวเลขดังกลาวลดลงจากป 2555 จํานวน 17.92 ลานบาท เนื่องจากใน 2555 บริษัทมีรายไดอื่นอีกสวนจากการรับจางผลิตใหกับ
บริษัทที่เกีย่วโยงกัน 

ในดานตนทุนขาย บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 1,442.83 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.16 ของรายไดจากการขายซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป
ที่ผานมาคือรอยละ 82.45 เนื่องจากราคาตะกั่วที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมขึ้นของคาแรงงานจากปญหาการขาด
แคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอร่ี ซึ่งทําใหเกิดการลาชาในการยายโรงงานและการฟนตัวของการผลิต อันสงผลใหบริษัทไมสามารถผลิต
แบตเตอร่ีไดเพียงพอในตลาด 

สําหรับราคาตะกั่วบริสุทธิ์ที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอร่ี ในป 2555 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้คือ  
ราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉลี่ยในป 2556 อยูที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐตอตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่ราคาเฉลี่ยอยูที่ระดับราคา 2,061 

เหรียญสหรัฐตอตัน โดยในระหวางป 2556 ราคาตะกั่วบริสุทธิ์แกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 2,027-2,375 เหรียญสหรัฐตอตัน โดยในชวง 2 เดือน
แรกของป อยูที่ระดับ 2,357 เหรียญสหรัฐตอตัน และไดปรับตัวลดลง ถึงสิ้นป มีระดับราคาโดยเฉลี่ย 2,098 เหรียญสหรัฐตอตัน 

สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 มียอดรวม 299.84 ลานบาทคิดเปนรอยละ 17.02 ของรายไดรวม โดยเปนการลดลง
จากป 2555 จํานวน 12.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.13 เนื่องจากการลดลงของภาษีสรรพสามิตจากการขายที่ลดลง อยางไรก็ตามมีคาใชจายใน
การบริหารบางสวนที่เพ่ิมขึ้นจากการบันทึกการจายคาตอบแทนใหกับอดีตประธานกรรมการบริษัทจํานวน 16 ลานบาท 

ในดานดอกเบี้ยจาย ในป 2556 บริษัทมีดอกเบี้ยจายจํานวน 5.33 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาเปนจํานวน 5.26 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 49.64 เนื่องจากจํานวนเงินกูยืมที่ลดลงหลังจากการชําระคืนเงินกู 
 โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2556 มีผลกําไรเบ็ดเสร็จจํานวน 15.39 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิ 0.14 
บาทตอหุน 
 

 อัตราสวนทางการเงิน 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในป 2556 คือ 1.20 เทา ลดลงเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา โดยสินทรัพยหมุนเวียน

ปรับตัวลดลงจํานวน 46.72 ลานบาท และหนี้สินหมนุเวียนลดลงจํานวน 31.37 ลานบาท ทั้งนี้สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมาจากเงินสดจากการ
ชําระหนี้คากอสรางอาคาร และเคร่ืองจักรเพ่ือรองรับการผลิตที่ยายมาจาก โรงงานเกตเวย สําหรับในดานหน้ีสินหมุนเวียนมีมูลคาลดลงเนื่องจาก
การชําระคืนเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหนึ่งป กับสถาบันการเงินและบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน 

อัตราการหมุนของลูกหนี้ป 2556 อยูในระดับประมาณ 8.31 เทา ทั้งนี้ในป 2556 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 43 วัน ซึ่งเพ่ิมขึ้นเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา ในขณะที่มรีะยะเวลาการจายชําระหนี้ประมาณ 80 วัน เพ่ิมขึ้นเชนกันเมื่อเทียบกับปที่ผานมาซึ่งมีจํานวน 73 วัน  

สําหรับอัตราสวนกําไรขั้นตน ในป 2556 เทากับรอยละ 16.84 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป 2555 สาเหตุสําคัญมาจากตนทุน
คาแรงงานและราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น 

ในป 2556 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคอื 1.62 เทาลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากภาระหนี้สินที่ลดลง ในขณะที่สวนของ 
ผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากผลกําไรสุทธิในป 2556 

นอกจากนี้ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทปรับลดลงโดยพิจารณาจากอัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและ
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน โดยในป 2556 คิดเปน 5.57 เทาและ 0.43 เทา ตามลําดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2555 ที่มีอัตรา
ดังกลาว 12.58 เทา และ 1.46 เทาตามลําดับ 

การจายเงินปนผล ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556  มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล
จากผลการดําเนินงานป 2555 แกผูถือหุน 107,625,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 5.38 ลานบาท ไดจายเงินปนผลแลว เมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือจายเงิน
ปนผลแกผูถือหุนจากผลประกอบการป 2556 จํานวนอัตราหุนละ 0.03 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 3.23 ลานบาท 

 



15. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 
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คณะกรรมการบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการทํารายงานทางการเงินเพ่ือแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 ตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

 
คณะกรรมการบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไดใหความสําคัญตอหนาที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการ

บริษัท ใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การกํากับดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปใหมี
ขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน เปดเผยอยางเพียงพอ งบการเงินไดถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบาย
การบัญชีที่เหมาะสมถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมถึงจัดระบบการควบคุมภายในใหมีประสิทธิผลเพ่ือใหเช่ือมั่น
อยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสินมีระบบการปองกันที่ดี ไมมีรายการทุจริตหรือมีการดําเนินการที่ผิดปกต ิ
มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเปนรายการจริงทางการคา
อันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล ยุติธรรม และเปนประโยชนสูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของ  

 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา ระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยูในระดับที่นาพอใจ และสามารถใหความมั่นใจ
อยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัท ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่ รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวา งบการเงินของบริษัท แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานและกระแส 
เงินสด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

(พรจักร   มนูธรรม)     (คัทซึมิ   นากาโตะ) 
   กรรมการบริษัท        กรรมการบริษัท 

 



16. งบการเงิน 
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ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย และของเฉพาะบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเร่ืองอื่นๆ 

 

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงิน  
ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี 
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดใหขาพเจาปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือใหได
ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม 

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูสอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอัน
เปนสาระสําคัญของงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดในการประเมินความเสี่ยงดังกลาว ผูสอบบัญชีพิจารณาการควบคุม
ภายในที่เกี่ยวของกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตองตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพ่ือวตัถุประสงคในการแสดงความเห็นตอประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิน
ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยผูบริหาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม 

ขาพเจาเช่ือวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
 

ความเห็น 
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขางตนนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกจิการของ 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และของเฉพาะบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ  และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน    
 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 
 โดยมิไดแสดงความคิดเห็นอยางมีเงื่อนไข ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.12 และ 4 ซึ่งอธิบายถึงผลกระทบ
ตอบริษัทฯ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีใหม เนื่องจากนํามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ืองภาษีเงินไดมาถือปฏิบัต ิ
 
 

 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 

 

 
(นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ)  

     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 
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                                 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 
 

 หนวย : บาท 
    

หมายเหตุ 
งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ  

    2556 2555 1 มกราคม 2555 2556 2555 1 มกราคม 2555 

สินทรัพย   (ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม)  (ปรบัปรงุใหม) (ปรบัปรงุใหม) 
 
สินทรัพยหมุนเวียน    

 
  

 

 เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด 5 109,148,474 173,266,525 80,671,896 89,147,642 155,827,294 51,668,102 
 ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน        
 ลูกหน้ีการคา 6.1 194,384,320 181,606,359 195,860,214 294,373,272 278,016,169 292,003,798 
 ลูกหน้ีอ่ืน – กิจการที่เก่ียวของกัน 21.2 519,879 1,917,765 12,377,145 774,146 2,034,492 12,493,872 
 ลูกหน้ีอ่ืน – ที่ไมเก่ียวของกัน 6.2 17,237,871 12,180,553 19,312,711 16,986,168 12,098,276 18,990,711 
 สินคาคงเหลือ 7 311,468,655 310,504,155 342,337,973 298,300,316 301,364,524 319,091,455 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน  632,759,199 679,475,357 650,559,939 699,581,544 749,340,755 694,247,938 

           
สินทรัพยไมหมุนเวียน        
 เงินลงทุนในบริษัทยอย 8 - - - - - 999,900 
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  9 273,077,020 250,291,787 408,809,980 269,753,807 246,544,224 404,747,578 
 สินทรัพยไมมีตัวตน  10 2,466,507 2,850,783 5,804,766 2,289,298 2,584,467 3,971,334 
 สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญช ี 11 5,970,148 4,576,853 9,066,554 6,170,128 4,776,833 9,066,554 
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน   10,736,830 12,443,702 8,316,816 10,736,829 12,443,702 6,635,155 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  292,250,505 270,163,125 431,998,116 288,950,062 266,349,226 425,420,521 

รวมสินทรัพย  925,009,704 949,638,482 1,082,558,055 988,531,606 1,015,689,981 1,119,668,459 

        
หน้ีสินและสวนของผูถือหุน        

 
หน้ีสินหมุนเวียน    

 
  

 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 12 70,000,000 70,000,000 160,000,000 70,000,000 70,000,000 160,000,000 

 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน – กิจการที่เก่ียวของกัน 21.2 52,677,241 49,054,451 
 

46,696,919 48,677,241 49,054,451 
 

46,696,919 
 เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน – ที่ไมเก่ียวของกัน 13 327,496,225 317,548,383 312,663,782 309,744,960 293,781,994 276,381,065 
 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14 5,000,000 20,000,000 26,168,208 5,000,000 20,000,000 26,168,208 
 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 21.3 74,229,215 104,166,360 181,871,046 74,229,215 104,166,360 181,871,046 

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน  529,402,681 560,769,194 727,399,955 507,651,416 537,002,805 691,117,238 

        
หน้ีสินไมหมุนเวียน        
 เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 - 5000,000 25,000,000 - 5,000,000 25,000,000 
 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 15.1 42,934,673 41,203,076 36,400,455 40,557,834 37,915,453 33,818,755 

  รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน  42,934,673 46,203,076 61,400,455 40,557,834 42,915,453 58,818,755 

 รวมหน้ีสิน   572,337,354 606,972,270 788,800,410 548,209,250 579,918,258 749,935,993 

        
สวนของผูถือหุน        
ทุนเรือนหุน         
 ทุนจดทะเบียน        
 หุนสามัญ จํานวน 107,625,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 

 ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว        
 หุนสามัญ จํานวน 107,625,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  171,075,000 171,075,000 171,075,000 171,075,000 171,075,000 171,075,000 
กําไร (ขาดทุน) สะสม        
 จัดสรรแลว        
 สาํรองตามกฎหมาย 16 26,906,250 26,906,250 26,906,250 26,906,250 26,906,250 26,906,250 
 ยังไมไดจัดสรร   47,066,100 37,059,962 (11,848,605) 134,716,106 130,165,473 64,126,216 

 รวมสวนของผูถือหุน  352,672,350 342,666,212 293,757,645 440,322,356 435,771,723 369,732,466 

รวมหน้ีสินและสวนของผูถือหุน  925,009,704 949,638,482 1,082,558,055 988,531,606 1,015,689,981 1,119,668,459 

 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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                               หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 หนวย : บาท 

  

ทุนที่ออกและเรียก 
ชําระแลว 

สวนเกินมูลคาหุน 
สามัญ 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 

รวมสวนของผูถือหุน 

  
สาํรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 

 หมายเหตุ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (กอนปรับปรุง)   107,625,000 171,075,000 26,906,250 32,483,109 338,089,359 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,11 - - - 4,576,853 4,576,853 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 37,059,962 342,666,212 
จายเงินปนผล 17 - - - (5,381,139) (5,381,139) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  - - - 15,427,246 15,427,246 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป  - - - (39,969) (39,969) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  107,625,000 171,075,000 26,906,250 47,066,100 352,672,350 

 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (กอนปรับปรุง) 

 
107,625,000 171,075,000 26,906,250 (20,915,159) 284,691,091 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,11 - - - 9,066,554 9,066,554 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังปรับปรุง)   107,625,000 171,075,000 26,906,250 (11,848,605) 293,757,645 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม)  - - - 48,908,567 48,908,567 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 37,059,962 342,666,212 

  
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

 งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 หนวย : บาท 

  

ทุนที่ออกและเรียก 
ชําระแลว 

สวนเกินมูลคาหุน 
สามัญ 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 

รวมสวนของผูถือหุน 

  
สาํรองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร 

 หมายเหตุ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (กอนปรับปรุง)   107,625,000 171,075,000 26,906,250 125,388,640 430,994,890 
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,11 - - - 4,776,833 4,776,833 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 130,165,473 435,771,723 
จายเงินปนผล 17 - - - (5,381,139) (5,381,139) 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป  - - - 11,003,975 11,003,975 
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับป  - - - (1,072,203) (1,072,203) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  107,625,000 171,075,000 26,906,250 134,716,106 440,322,356 

 
ยอดยกมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (กอนปรับปรุง) 

 
107,625,000 171,075,000 26,906,250 55,059,662 360,665,912 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 4,11 - - - 9,066,554 9,066,554 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (หลังปรับปรุง)   107,625,000 171,075,000 26,906,250 64,126,216 369,732,466 
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป (ปรับปรุงใหม)  - - - 66,039,257 66,039,257 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (หลังปรับปรุง)  107,625,000 171,075,000 26,906,250 130,165,473 435,771,723 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

 

 

หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555 

   (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
 
รายไดจากการขาย  1,735,098,850 1,891,173,513 1,690,643,185 1,848,079,644 

ตนทนุขาย  (1,442,831,790) (1,559,287,873) (1,450,407,419) (1,549,483,734) 

กําไรข้ันตน  292,267,060 331,885,640 240,235,766 298,595,910 

รายไดอ่ืน 19 26,949,453 44,866,318 26,316,300 45,330,150 

กําไรกอนหักคาใชจาย  319,216,513 376,751,958 266,552,066 343,926,060 

 
คาใชจาย      

คาใชจายในการขาย  (215,074,507) (234,656,349) (184,879,381) (200,241,599) 

คาใชจายในการบริหาร  (84,764,588) (78,106,737) (66,460,479) (62,764,909) 

ตนทุนทางการเงิน  (5,333,475) (10,590,604) (5,333,475) (10,590,574) 

รวมคาใชจาย  (305,172,570) (323,353,690) (256,673,335) (273,597,082) 

กําไรกอนภาษีเงินได  14,043,943 53,398,268 9,878,731 70,328,978 

รายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได 4,11 1,383,303 (4,489,701) 1,125,244 (4,289,721) 

กําไร(ขาดทุน) สําหรับป  15,427,246 48,908,567 11,003,975 66,039,257 

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน      
กําไร(ขาดทุน)จากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานสุทธิ 
จากภาษเีงนิได  (39,969) - (1,072,203) - 

กําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป  15,387,277 48,908,567 9,931,772 66,039,257 

 
การแบงปนกําไร      

สวนที่เปนของบริษัทใหญ  15,387,277 48,908,567 9,931,772 66,039,257 

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม  - - - - 

  15,387,277 48,908,567 9,931,772 66,039,257 

 
กําไรตอหุน      

  กําไร(ขาดทุน) สําหรับปตอหุนข้ันพื้นฐาน  0.14 0.45 0.10 0.61 

  จํานวนหุนสามัญถ่ัวเฉล่ีย  107,625,000 107,625,000 107,625,000 107,625,000 

      

 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
งบกระแสเงินสด 

สําหรับป สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
 

หนวย : บาท 
 

       งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

       2556 2555 2556 2555 

     
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน     
    กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 14,043,943 53,398,268 9,878,731 70,328,978 

รายการปรับปรุงกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน     
ประมาณการผลประโยชนพนักงาน 4,892,233 7,385,079 4,500,545 6,679,155 
คาเสื่อมราคาทรัพยสิน 28,657,858 30,388,023 28,227,156 29,736,024 
คาตัดจําหนาย 1,547,026 1,650,585 1,414,019 1,518,467 
ดอกเบีย้จาย 5,333,475 10,590,604 5,333,475 10,590,574 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตน - 1,500,000 - - 
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดข้ึน (6,713,614) 728,854 (6,713,614) 728,854 
คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโอนกลับบัญชี (875,953) (1,070,258) (705,915) (54,000) 
คาเผื่อการลดมูลคาสินคาและรายการโอนกลับบัญชี 2,281,600 (319,289) 1,737,069 (360,743) 
ขาดทุนจากการลดมูลคาเงินลงทุน - - - 999,900 
ขาดทุนจากสินคาสูญหาย - 585,500 - - 
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหนายทรัพยสิน 5,750 (72,487) 5,750 (72,487) 
(กําไร) ขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ (11,190,345) (16,823,552) (10,688,112) (16,817,740) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยและหน้ีสิน
ดาํเนินงาน 

37,981,973 87,941,327 32,989,104 103,276,982 

สินทรัพยจากการดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง     
ลูกหน้ีการคา (10,986,912) 15,290,742 (14,736,092) 13,954,257 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการที่เก่ียวของกัน 1,397,886 10,459,381 1,260,346 10,459,381 
ลูกหน้ีอ่ืน-ที่ไมเก่ียวของกัน (5,057,318) 7,132,157 (4,887,892) 6,946,434 
สินคาคงเหลือ (3,246,100) 31,567,608 1,327,139 18,087,674 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 1,561,471 (428,868) 1,561,472 (1,960,525) 

สินทรัพยจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน (16,330,973) 64,021,020 (15,475,027) 47,487,221 

หน้ีสินจากการดําเนินงาน เพิ่มข้ึน (ลดลง)     
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - กิจการที่เก่ียวของกัน (1,524,456) 11,399,057 (5,524,456) 4,069,610 
เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน - ที่ไมเก่ียวของกัน 12,797,904 (21,296,794) 18,813,029 (1,451,019) 
จายผลประโยชนพนักงาน (3,210,597) (2,582,458) (3,198,418) (2,582,458) 

หน้ีสินจากการดําเนินงานเพิ่มข้ึน (ลดลง) 8,062,851 (12,480,195) 10,090,155 36,133 

เงินสดรับ (จาย) จากการดาํเนินงาน     
จายดอกเบีย้ (5,581,646) (12,967,365) (5,581,646) (12,967,335) 
รับเงินคืนคาภาษี 242,797 - 242,797 - 
จายภาษีเงินได (97,396) (3,848,021) (97,396) (3,848,021) 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 24,277,606 122,666,766 22,167,987 133,984,980 

     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน       

เงินจายเพื่อซื้อทรัพยสินถาวร (57,629,562) (71,463,829) (57,623,199) (71,276,640) 
เงินจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (1,162,750) (196,602) (1,118,850) (131,600) 
เงินรับจากการจําหนายทรัพยสินถาวร  15,823,554 219,617,402 15,321,309 219,611,560 

เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมการลงทุน (42,968,758) 147,956,971 (43,420,740) 148,203,320 

     
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน  (20,045,760) (61,860,900) (20,045,760) (61,860,900) 
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - (90,000,000) - (90,000,000) 
เงินจายคืนเงินกูยืมระยะยาว  (20,000,000) (26,168,208) (20,000,000) (26,168,208) 
เงินจายปนผล (5,381,139) - (5,381,139) - 

เงินสดสุทธ ิ(ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน (45,426,899) (178,029,108) (45,426,899) (178,029,108) 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มข้ึน (ลดลง) สุทธิ (64,118,051) 92,594,629 (66,679,652) 104,159,192 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด  173,266,525 80,671,896 155,827,294 51,668,102 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด 109,148,474 173,266,525 89,147,642 155,827,294 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับป ส้ินสุด 31 ธันวาคม 2556 

 
1. ขอมูลทั่วไป 
ชื่อ   : บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
การจดทะเบียน  : เปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทยและเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 21  

พฤศจิกายน 2537 
ที่อยู  สํานักงานใหญ  : เลขที่ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ   จังหวัดสมุทรปราการ 
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจําหนายแบตเตอร่ีรถยนตและรถจักรยานยนต 
ผูถือหุนรายใหญ  : หาอันดับแรก ณ 31 ธันวาคม 2556 ไดแก  
  1. บริษัท จี เอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ถือหุนรอยละ 40.69 
  2. บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด ถือหุนรอยละ 19.13 
      3. บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด ถือหุนรอยละ 6.48 
      4. บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด ถือหุนรอยละ 5.45 

5. กลุมมนูธรรม ถือหุนรอยละ 3.31  
 

2. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินและนําเสนองบการเงิน 
2.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ.  2547   และแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่  28  กันยายน  2554    เร่ือง  กําหนดรายการยอ

ที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา  และนําเสนอ

รายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทฯ        จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน   ยกเวนรายการที่เปดเผยไวใน

นโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ     
2.2 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมระหวางงวด 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทาง

บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขางลางนี้    
มาตรฐานการบัญชี  เร่ือง 

ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได  
ฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเผยขอมูล

เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล 
 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ 
 

มาตรฐานรายงานทางการเงนิ  เร่ือง 
ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน  

 การตีความมาตรฐานบัญชี  
ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล-กรณีที่ไมมีความเกี่ยวของอยาง

เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน 
 

ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได-การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อมราคา

ที่ตีราคาใหม 
 

ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได-การเปลี่ยนแปลงสถานะภาพทางภาษีของกิจการหรือของ

ผูถือหุน 
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แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพยทางการเงิน  

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีขางตนไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินนี้ ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ได

เปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 

มาตรฐานรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งมีผลบังคับสําหรับงบการเงินที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เปน

ตนไปและไมไดมีการนํามาใชสําหรับการจัดทํางบการเงินนี้ มีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี เร่ือง 

ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) 

วันที่มีผลบังคับใช 

การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนพนักงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
   ตางประเทศ 

 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2557 

 มาตรฐานรายงานทางการเงนิ  

ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

 การตีความมาตรฐานการบัญชี  

ฉบับที่ 15 สิ่งจูงใจสัญญาเชาดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาของรายการที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหมายตาม 
สัญญาเชา 

 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 29 การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน – ตนทุนเว็ปไซต 1 มกราคม 2557 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการร้ือถอน 
การบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน 

 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 4 การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ 

   ปรับปรุงสภาพสภาพแวดลอม 
 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เร่ือง การ 
   รายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีเงินเฟอรุนแรง 

 
1 มกราคม 2557 

ฉบับที่ 10 เงินการเงินระหวางกาลและการดอยคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

ฉบับที่ 13 
วันที่มีผลบังคับใช 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา 1 มกราคม 2557 

 ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกลาว  
2.3 ในการจัดทํางบการเงินรวม ประกอบดวยงบการเงินของ บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทใหญ โดย

เขาถือหุนในบริษัทยอย ดังนี้         

     
 สัดสวนการถือหุน 

รอยละ 
ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธ 

บริษัท ยัวซาเซลล แอนด  
ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

99.99 ขายแบตเตอร่ีรถยนตและ 
รถจักรยานยนต 

ผูถือหุน, ควบคุมโดยกรรมการ 

2.4 รายการบัญชีระหวางกัน 
ในการจัดทํางบการเงินรวม รายการบัญชีระหวางกันที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกในการทํางบการเงินรวมแลว 

2.5 งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงฐานะการเงินรวม  และผลการดําเนินงานรวมของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทานั้น  การใชขอมูลตามงบการเงินรวมเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน  อาจมีขอจํากัดดานลักษณะที่คอนขาง

แตกตางกันในบรรดาบริษัทยอยที่นํางบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม      
       

3. สรุปนโยบายบัญชีท่ีสําคัญ 
3.1 การรับรูรายไดและคาใชจาย 

3.1.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายสินคาเมื่อไดสงมอบและโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปน

เจาของสินคาที่มีนัยสําคัญไปใหกับผูซื้อแลว 
3.1.2 รายไดคาเชาและบริการที่เกี่ยวของในที่ดิน  อาคารและอุปกรณรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง  
3.1.3 รายไดเงินปนผลรับรูเมื่อมีสิทธิไดรับเงินปนผลแลว 
3.1.4 รายไดอ่ืนและคาใชจายรับรูตามเกณฑคงคาง        

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายรวมถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารที่ถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน และ

ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
3.3 ลูกหนี้การคาและคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย แสดงลูกหนี้การคาดวยยอดสุทธิจากคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากความเสียหาย

ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินลูกหนี้ไมไดโดยพิจารณาจากลูกหนี้เปนรายตัว ฐานะการเงินและประสบการณในอดีต 
3.4 สินคาคงเหลือ 

สินคาคงเหลือในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรั บแลวแตราคาใดจะตํ่า

กวาราคาทุน คํานวณโดยใชตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงโดยวิธีเขากอนออกกอน  
3.5 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงโดยวิธีราคาทุน หักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)    

3.6 การบันทึกตนทุนการกูยืมเปนราคาทุนของสินทรัพย 
บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกตนทุนการกูยืมที่เกิดขึ้นในชวงระหวางการกอสรางและหรือติดต้ังสินทรัพยถาวรเปนตนทุนของ

สินทรัพยและจะหยุดบันทึกและรับรูเปนคาใชจายเมื่อสินทรัพยนั้นสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค  
3.7 ที่ดิน อาคาร อุปกรณและคาเสื่อมราคา 

3.7.1 ที่ดิน แสดงในราคาทุน   
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3.7.2 อาคารและอุปกรณ แสดงในราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผ่ือการดอยคา(ถามี) คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง 

ตามอายุการใชงานโดยประมาณ ดังนี้ 

      
จํานวนป 

อาคารและสิ่งปลูกสราง  
  

33 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

  
10-15 

เคร่ืองใชสํานักงานและเคร่ืองตกแตง 
  

5 
ยานพาหนะ 

     
5 

บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรวมตนทุนที่ประมาณในเบื้องตนสําหรับการร้ือ  การขนยาย    และการบูรณะสถานที่ต้ังของสินทรัพย ซึ่ง

เปนภาระผูกพันของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนสวนหนึ่งของราคาทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ และบริษัทฯ และบริษัทยอยไดคิดคาเสื่อม

ราคาสําหรับสวนประกอบของที่ดิน     อาคารและอุปกรณแตละสวนแยกตางหากจากกันเมื่อสวนประกอบแตละสวนนั้นมีตนทุนที่มีนัยสําคัญ

เมื่อเทียบกับตนทุนทั้งหมดของสินทรัพยนั้น      นอกจากนี้ ไดทบทวนอายุการใชประโยชน มูลคาคงเหลือและวิธีการคิดคาเสื่อมราคาอยางนอย

ที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี          
3.8 สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตน ไดแก  โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงในราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรง

ตามอายุการใชงานโดยประมาณ 5 ป          
3.9 การดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ เงินลงทุนและสินทรัพยไมมีตัวตนตาง  ๆ    

เมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยจะเกิดการดอยคาโดยพิจารณาจากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  หากมีราคาตํ่ากวาราคาตามบัญชีถือวา     

สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคาจะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ  และบริษัทยอยจะบันทึกกลับรายการ

จากการดอยคา      ตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคานั้นไมมีอยูอีกตอไปหรือยังมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง   

 มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย หมายถึง  ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชสินทรัพย แลวแตราคาใดจะสูงกวา  และจะ

ประมาณจากสินทรัพยแตละรายการ หรือหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี      
3.10 สญัญาเชาระยะยาว 

สัญญาเชาดําเนินงาน          

 สัญญาเชาซึ่งความเสี่ยงและผลประโยชนสวนใหญจากการเปนเจาของสินทรัพยยังคงอยูกับผูใหเชา บันทึกเปนสัญญาเชา

ดําเนินงาน   คาเชาที่เกิดขึ้นจากสัญญาเชาดังกลาวรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชาในอัตราเสนตรง 
สัญญาเชาการเงิน          
 สัญญาเชาระยะยาวที่เปนสัญญาเชายานพาหนะที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผู

เชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของ

จํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะตํ่ากวา  ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงิน  จะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว  

สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอายุสัญญาเชา  สินทรัพยที่ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุ

การใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชาแลวแตระยะเวลาใดจะตํ่ากวา     
3.11 คาตอบแทนกรรมการและคาตอบแทนผูบริหาร 

3.11.1 คาตอบแทนกรรมการ 
 คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหกับกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ตามมาตรา 90 ของ

พระราชบัญญัติบริษัท (มหาชน) จํากัดโดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการในฐานะผูบริหาร   
3.11.2 คาตอบแทนผูบริหาร 

คาตอบแทนผูบริหารนี้เปนคาใชจายเกี่ยวกับ  เงินเดือน และผลประโยชนอ่ืนใหแกกรรมการเฉพาะในฐานะผูบริหารและ

ใหแก ผูบริหารตามนิยามในประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย อันไดแก ผูจัดการหรือผูดํารงตําแหนง

ระดับบริหารสี่รายแรกตอจากผูจัดการลงมา  และผูซึ่งดํารงตําแหนง เทียบเทาระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และใหหมายความรวมถึงผูดําร ง

ตําแหนงระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เปนระดับผูจัดการฝายขึ้นไปหรือเทียบเทา  
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3.12 ภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปประกอบดวยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี   ภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน

และภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีรับรูในกําไรหรือขาดทุน     เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับ   รายการที่รับรูโดยตรงในสวนของผูถือหุนหรือกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น           

 ภาษีเงินไดของงวดปจจุบันไดแกภาษีที่คาดวาจะจายชําระหรือไดรับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรือขาดทุนประจํางวดที่ตองเสียภาษี

โดยใชอัตราภาษีที่ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช  ณ  วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวด 
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีบันทึกโดยคํานวณจากผลแตกตางชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหวางมูลคาตามบัญชีของสินทรัพย แล ะหนี้สินและ

จํานวนที่ใชเพ่ือความมุงหมายทางภาษี           ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะไมถูกรับรูหากเปนไปไดวาจะไมมีการใชประโยชนในอนาคตอันใกล  
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีวัดมูลคาโดยใชอัตราภาษีที่คาดวาจะใชกับผลแตกตางชั่วคราว เมื่อมีการปรับปรุงโดยใชอัตราภาษีที่

ประกาศใชหรือที่คาดวามีผลบังคับใช ณ วันที่รายงาน        
ในการกําหนดมูลคาของภาษีเงินไดของงวดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     กลุมบริษัท/บริษัทตองคํานึงถึงผลกระทบของ

สถานการณทางภาษีที่ไมแนนอน และอาจทําใหจํานวนภาษีที่ตองจายเพ่ิมขึ้นและมีดอกเบี้ยที่ตองชําระ  กลุมบริษัท/บริษัท เชื่อวาไดต้ังภาษีเงิน

ไดคางจายเพียงพอสําหรับภาษีเงินไดที่จะจายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปจจัย  รวมถึงการตีความทางก ฎหมายภาษี  

และจากประสบการณในอดีต  การประเมินนี้อยูบนพ้ืนฐานการประมาณการและขอสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจเกี่ยวกับ

เหตุการณในอนาคต  ขอมูลใหมๆอาจจะทําใหกลุมบริษัท/บริษัทเปลี่ย นการตัดสินใจ โดยขึ้นอยูกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายที่มีอยู  

การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใช จายภาษีเงินไดในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง    
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนํา

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินไดของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษี

หนวยงานเดียวกันสําหรับหนวยภาษีเดียวกันหรือหนวยภาษีตางกัน   สําหรับหนวยภาษีตางกันนั้น  กิจการมีความต้ังใจจะจายชําระหนี้สินและ

สินทรัพยภาษีเงินไดของงวดปจจุบันดวยยอดสุทธิ หรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพยและจายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะบันทึกตอเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา กําไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจํานวน

เพียงพอกับการใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวดังกลาว   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ  ทุกวันที่รายงานและจะถูก

ปรับลดลงเทาที่ประโยชนทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจริง         
3.13 ประมาณการทางบัญชี 

ประมาณการและขอสมมติฐานที่อาจมีความเสี่ยงตอการปรับปรุงบัญชีในปถัดไปตอมูลคาสินทรัพยยกไป  ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ

การเงินไดแก   สํารองผลประโยชนของพนักงาน     เปนมูลคาที่ประมาณการโดยผูเชี่ยวชาญ    ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยและผูบริหารให

การรับรองการประมาณการในเร่ืองนี้คอนขางมีความไมแนนอน อันเนื่องมาจากลักษณะของโครงการที่มีระยะเวลายาว การประมาณการในเร่ือง

อ่ืน ๆ ไดถูกเปดเผยในแตละสวนที่เกี่ยวของของหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้       
3.14 ประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯ    และบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สิน      เมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของการเกิดภาระผูกพันในปจจุบัน ตาม

กฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณในอดีต    ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหสูญเสียทรัพยากรที่มี

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจเพ่ือจายชําระภาระผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ      หากบริษัทฯ   และบริษัทยอย

คาดวาจะไดรับคืนรายจายชําระไปตามประมาณการหนี้สินทั้งหมดหรือบางสวนอยางแนนอน  บริษัทฯ  และบริษัทยอยจะรับรูรายจายไดรับคืน

เปนสินทรัพยแยกตางหากแตตองไมเกินจํานวนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวของ       
3.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ   หมายถึง   บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  หรือ   ถูกควบคุมโดยบริษัทฯ   

ไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมหรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ   นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง

บริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ   ผูบริหารคนสําคัญ   กรรมการ  หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ

วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ          
3.16 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ 

3.16.1 รายการสินทรัพยและหนี้สินที่มีคาเปนเงินตราตางประเทศ บันทึกเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ  ยอด

คงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงินไดแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น 
 กําไรขาดทุนจากการแลกเปลี่ยนเงินตราถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป   
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3.16.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Swap) และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward) 

ในการบริหารความเสี่ยงของสินทรัพยและหนี้สิน และหนี้สินที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ตางประเทศ   กําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญาดังกลาวซึ่งใชเพ่ือปองกันความเสี่ยงเกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สิน  รับรูเปนรายไดหรือ

คาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
3.17 กําไรตอหุน 

กาํไร(ขาดทุน)ตอหุน   ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน   ซึ่งคํานวณโดยหารยอดกําไร

(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จสําหรับป  ดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    
3.18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะเงินประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ลูกหนี้การคา สินทรัพยหมุนเวียน

อ่ืน      หนี้สินทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินประกอบดวยเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  เจาหนี้การคา หนี้สินหมุนเวียนอ่ืนและเงิน

กูยืมระยะยาว  ซึ่งนโยบายการบัญชีเฉพาะสําหรับรายการแตละรายการไดเปดเผยแยกไวในแตละหัวขอที่เกี่ยวของ    
3.19 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ ผลประโยชนของพนักงาน 

3.19.1 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 
บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  ซึ่งเปนลักษณะของแผนการจายสมทบตามที่ไดกําหนดการจา ย

สมทบไวแลว สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไดแยกออกไปจากสินทรัพยของบริษัทฯ และไดรับการบริหารโดยผูจัดการ กองทุนภายนอก      

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาวไดรับเงินสะสมเขากองทุนจากพนักงานและเงินสมทบจากบริษัทฯ  เงินจายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึก

เปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น      
3.19.2 ผลประโยชนของพนักงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จัดใหมีผลประโยชนของพนักงานหลังจากการเลิกจางเพ่ือจายใหแกพนักงานเปนไปตามก ฎหมาย

แรงงานไทย    มูลคาปจจุบันของหนี้สินผลประโยชนพนักงานใหถูกรับรูรายการในงบแสดงฐานะการเงิน โดยการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย   โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว   ภายใตสมมติฐานเกี่ยงกับเหตุการณในอนาคตที่บริษัทฯ   และบริษัท

ยอยกําหนดขึ้นอยางเหมาะสม     สมมติฐานที่ใชในการประเมินคาใชจายผลประโยชนของพนักงานสุทธิประจําป    ไดรวมถึงอัตราสวนลด   

อัตราการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนพนักงานและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน  การเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน การเปลี่ยนแปลงใน

อัตราเหลานี้มีผลตอประมาณการคาใชจายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงานสุทธิในทุกป   บริษัทฯ และบริษัทยอยไดมีการทบทวนอัตรา

สวนลดที่เหมาะสม   ซึ่งสะทอนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรนํา มาใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจายในอนาคตที่คาดวา  

จะตองจายใหกับพนักงานในการประเมินอัตราสวนลดที่เหมาะสม       บริษัทฯและบริษัทยอย จะพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล      

ซึ่งจายในสกุลเงินที่ไดรับประโยชน         
สมมติฐานทางสถิติที่สําคัญที่ใชในการคํานวณสรุปไวดังนี้ 

  ขอสมมติฐาน 
       อัตราคิดลด 
      

3.89% 
อัตราการเพ่ิมเงินเดือน 

     
4.50% 

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน 

      
5.00% 

อัตราการมรณะ 
      

0-9% 

 
4. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

เมื่อวันที่  1  มกราคม  2556      บริษัทฯ   ไดเร่ิมใชนโยบายการบันทึกบัญชีภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     โดยบริษัทฯ  บันทึกภาษีเงิน

ไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน    ณ   วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของ

สินทรัพยและหนี้สินนั้น โดยใชอัตราภาษีที่ผลบังคับใช  ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตามหมายเหตุขอ 3.12  โดยนําผลสะสมที่คํานวณขึ้น

เสมือนวาบริษัทฯ       ใชวิธีบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีมาโดยตลอดมาปรับปรุงกําไรสะสมตนงวดของป 2556  และปรับ ยอนหลังงบ

การเงินของป 2555 ใหม  ผลจากการเร่ิมใชนโยบายการบันทึกบัญชีดังกลาว   ทําใหงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ กิจการสําหรับป  สิ้นสุด

วันที่  31 ธันวาคม 2555   มีกําไรสะสมตนงวดเพ่ิมขึ้น จํานวน  9.07 ลานบาท (เฉพาะกิจการ จํานวน 9.07 ลานบาท)  และสินทรัพยสุทธิเพ่ิมขึ้น

ดวยจํานวนเดียวกัน และทําใหงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 มี

การเปลี่ยนแปลงดังนี้            
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 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บาท) 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - 9,066,554 9,066,554 
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร (20,915,159) (11,848,605) 9,066,554 
  

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - 9,066,554 9,066,554 
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร 55,059,662 64,126,216 9,066,554 

 

 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม (บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - 4,576,853 4,576,853 
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร 32,483,109 37,059,962 4,576,853 
  

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - 4,776,833 4,776,833 
กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร 125,388,640 130,165,473 4,776,833 
  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (บาท) 
 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
ภาษีเงินได - (4,489,701) 4,489,701 
กําไรสุทธิ 53,398,268 48,908,567 (4,489,701) 
กําไรตอหุน 0.50 0.45 0.05 

  
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (บาท) 

 สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 กอนปรับปรุง หลังปรับปรุง ผลตาง 
ภาษีเงินได - (4,289,721) 4,289,721 
กําไรสุทธิ 70,328,978 66,039,257 (4,289,721) 
กําไรตอหุน 0.65 0.61 0.04 

 
 
 
 

   



 

 65 

 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2012 

YUASA BATTERY 
Annual   Report   2556 

Yuasa Battery (Thailand)   Public Company Limited 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

         
 หนวย : บาท 

   
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

 
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

เงินสด 212,350 
 

206,959 
 

96,502 
 

75,622 
เงินฝากกระแสรายวัน 94,800 

 
95,000 

 
57,800 

 
57,000 

เงินฝากออมทรัพย 
 

108,187,421 
 

171,664,977 
 

88,993,340 
 

155,110,909 
เช็ครอนําฝาก 

 
653,903 

 
1,299,589 

 
- 

 
583,763 

 
รวม 

 
109,148,474 

 
173,266,525 

 
89,147,642 

 
155,827,294 

 
6. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 

6.1 ลูกหนี้การคาและต๋ัวเงินรับ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

           
หนวย : บาท 

   
หมายเหตุ 

 
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

 
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

กิจการที่เกี่ยวของกัน 
              ยังไมถึงกําหนดชําระ 

  
5,108,368 

 
4,411,933 

 
177,686,003 

 
146,387,004 

     เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือน 
  

- 
 

343,206 
 

20,438,379 
 

30,040,979 

 
   รวมกิจการที่เกี่ยวของกัน 21.2 

 
5,108,368 

 
4,755,139 

 
198,124,382 

 
176,427,983 

กิจการอ่ืน 
               ยังไมถึงกําหนดชําระ 

  
166,258,508 

 
158,386,881 

 
84,465,435 

 
93,780,416 

     เกินกําหนดชําระ 
          

 
นอยกวา 3 เดือน 

  
18,081,287 

 
12,899,238 

 
10,691,162 

 
7,807,733 

 
มากกวา 3-6 เดือน 

  
1,093,205 

 
1,246,235 

 
1,092,256 

 
- 

 
มากกวา 6-12 เดือน 

  
2,221 

 
6,111 

 
- 

 
- 

 
มากกวา 12 เดือน 

  
29,012,028 

 
30,360,005 

 
497,446 

 
1,203,361 

 
   รวมกิจการอ่ืน 

  
214,447,249 

 
202,898,470 

 
96,746,299 

 
102,791,510 

     หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
  

(25,171,297) 
 

(26,047,250) 
 

(497,409) 
 

(1,203,324) 

 
   กิจการอ่ืน - สุทธ ิ

  
189,275,952 

 
176,851,220 

 
96,248,890 

 
101,588,186 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ
   

194,384,320 
 

181,606,359 
 

294,373,272 
 

278,016,169 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทยอยมีลูกหนี้การคาที่คางเกินกําหนดชําระมากกวาหนึ่งปขึ้นไปจํานวน 1 ราย จํานวน 2.93 ลานบา ท ซึ่งลูกหนี้

ดังกลาวมีที่ดินเปนหลักประกันและอยูระหวางผอนชําระและขายหลักประกันซึ่งผูบริหารเชื่อวาเพียงพอกับมูลหนี้ที่คงคางจึงไมไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

            
6.2 ลูกหนี้อ่ืน - ที่ไมเกี่ยวของกัน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 
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หนวย : บาท 

    
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

 
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

ลูกหนี้อ่ืน  6,620,494 
 

4,357,894 
 

6,246,261 
 

3,985,450 
คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อ่ืน 

 
(372,444) 

 
(372,444) 

 
- 

 
- 

 
ลูกหนี้การคาอ่ืน-สุทธิ 

 
6,248,050 

 
3,985,450 

 
6,246,261 

 
3,985,450 

คาใชจายจายลวงหนา 
  

3,047,056 
 

1,476,426 
 

2,993,227 
 

1,445,385 
ลูกหนี้กรมสรรพากร 

  
4,930,533 

 
2,523,052 

 
4,930,533 

 
2,523,052 

เงินทดรองจาย 
  

568,876 
 

1,862,919 
 

417,012 
 

1,847,418 
เงินชดเชยภาษี 

  
1,856,516 

 
1,274,343 

 
1,856,516 

 
1,274,343 

อ่ืนๆ 
   

586,840 
 

1,058,363 
 

542,619 
 

1,022,628 

 
รวม 

  
17,237,871 

 
12,180,553 

 
16,986,168 

 
12,098,276 

 
7. สินคาคงเหลือ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

        
หนวย : บาท 

    
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

 
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

สินคาสําเร็จรูป 
  

68217318  91593025  54451330  82400276 
สินคาระหวางผลิต   46545355  33263529  46545355  33263529 
วัตถุดิบและวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป 

 
168472994  157174478  168472994  157174478 

        หนวย : บาท 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
วัสดุสิ้นเปลือง 

 
28,732,176  26,599,936  28,732,176  26,599,936 

สินคาระหวางทาง 
  

2,287,291  2,378,066  2,287,291  2,378,066 
รวม 

  
314,255,134  311,009,034  300,489,146  301,816,285 

หัก คาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือ (2,786,479)  (504,879)  (2,188,830)  (451,761) 
สินคาคงเหลือ – สุทธ ิ

  
311,468,655  310,504,155  298,300,316  301,364,524 

 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ หนวย: บาท 

ชื่อบริษัท  สัดสวนการถือหุน ทุนชําระแลว วิธีราคาทุน 
  31 ธันวาคม 2556/ 

31 ธันวาคม 2555 
31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

บจ.ยัวซาเซลล  99.99%     
แอนด ดิสทริบิวชั่น ยอดคงเหลือ  1,000,000 1,000,000 999,900 999,900 
 คาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุน - - (999,900) (999,900) 
 รวม  1,000,000 1,000,000 - - 

 
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัท บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด (ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบแลวลาสุด) ตํ่ากวาราคาทุนของ

เงินลงทุน   บริษัทฯ จึงพิจารณาต้ังคาเผ่ือการลดมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย ในงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจํานวน     
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9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

   

งบการเงินรวม 

   
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2554 
 

เพิ่มขึ้น 
 

จําหนาย/ 

ตัดบัญชี 
 

โอนเขา (ออก) 
 

ปรับปรุง 
 

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2555 

   

          

ราคาทุน : 

 

 

          ท่ีดิน 

 

71,522,905  10,754,364  (57,344,375)  -  -  24,932,894 

    อาคารและสิ่งปลูกสราง 348,055,005  1,048,259  (257,964,522)  5,717,030  (14,823,923)  82,031,849 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 773,646,408  20,738,697  (64,475,322)  31,574,091  (1,098,304)  760,385,570 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 

      สํานักงาน 39,244,282  2,457,214  (2,616,027)  42,600  (392,746)  38,735,323 

    ยานพาหนะ  5,747,556  -  -  -  -  5,747,556 

 

รวม 

 

1,238,216,156  34,998,534  (382,400,246)  37,333,721  (16,314,973)  911,833,192 

คาเสื่อมราคาสะสม :            

    อาคารและสิ่งปลูกสราง (135,790,618)  (4,170,882)  93,007,873  -  9,496,847  (37,456,780) 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (639,975,535)  (23,201,741)  55,505,003  -  1,076,730  (606,595,543) 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 

       สาํนักงาน (32,081,933)  (2,764,465)  2,595,080  -  381,443  (31,869,875) 

    ยานพาหนะ  (5,456,795)  (250,935)  -  -  -  (5,707,730) 

 

รวม 

 

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

    ทรัพยสินระหวางกอสราง 17,829,585  39,592,659  -  (37,333,721)  -  20,088,523 

    คาเผ่ือการดอยคา (33,930,880)  -  28,498,440  -  5,432,440  - 

    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 408,809,980          250,291,787 

   

งบการเงินรวม 

   
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2555 
 

เพิ่มขึ้น 
 

จําหนาย/ 

ตัดบัญชี 
 

โอนเขา (ออก) 
 

ปรับปรุง 
 

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2556 

   

          

ราคาทุน : 

            ท่ีดิน 

 

24,932,894  779,000  -  -  -  25,711,894 

    อาคารและสิ่งปลูกสราง 82,031,849  90,750  -  7,408,758  -  89,531,357 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 760,385,570  9,620,955  (55,405,983)  8,485,753  (1,653,576)  721,432,719 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 

      สาํนักงาน 38,735,323  2,995,519  (3,648,749)  -  (5,907)  38,076,186 

    ยานพาหนะ  5,747,556  -  (2,691,174)  -  -  3,056,382 

 

รวม 

 

911,833,192  13,486,224  (61,745,906)  15,894,511  (1,659,483)  877,808,538 

คาเสื่อมราคาสะสม :            

    อาคารและสิ่งปลูกสราง (37,456,780)  (1,974,749)  -  -  -  (39,431,529) 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (606,595,543)  (23,960,779)  50,782,727  -  1,647,826  (578,125,769) 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 

       สํานักงาน (31,869,875)  (2,682,518)  3,638,805  -  5,907  (30,907,681) 

    ยานพาหนะ  (5,707,730)  (39,812)  2,691,165  -  -  (3,056,377) 

 

รวม 

 

(681,629,928)  (28,657,858)  57,112,697  -  1,653,733  (651,521,356) 

    อาคารระหวางกอสราง 13,500,205  12,742,493  -  (7,408,758)  -  18,833,940 

    เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 6,588,318  29,853,333  -  (8,485,753)  -  27,955,898 

    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธ ิ 250,291,787          273,077,020 

 

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 28.66 ลานบาท 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2554 
 

เพิ่มขึ้น 
 

จําหนาย/ 

ตัดบัญชี 
 

โอนเขา (ออก) 
 

ปรับปรุง 
 

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2555 

   

          

ราคาทุน : 

ท่ีดิน 
           

69,394,001  10,604,364  (57,344,375)  -  -  22,653,990 

    อาคารและสิ่งปลูกสราง 346,144,303  1,048,259  (257,964,522)  5,717,030  (14,823,923)  80,121,147 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 773,646,408  20,738,697  (64,475,322)  31,574,091  (1,098,304)  760,385,570 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 

      สํานักงาน 35,556,811  2,270,024  (1,967,549)  42,600  (392,746)  35,509,140 

    ยานพาหนะ  1,206,850  -  -  -  -  1,206,850 

 

รวม 

 

1,225,948,373  34,661,344  (381,751,768)  37,333,721  (16,314,973)  899,876,697 

คาเสื่อมราคาสะสม :            

    อาคารและสิ่งปลูกสราง (134,674,830)  (4,075,347)  93,007,873  -  9,496,847  (36,245,457) 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (639,975,535)  (23,201,741)  55,505,003  -  1,076,730  (606,595,543) 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 

       สาํนักงาน (29,242,286)  (2,458,936)  1,946,632  -  381,443  (29,373,147) 

    ยานพาหนะ  (1,206,849)  -  -  -  -  (1,206,849) 

 

รวม 

 

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

    ทรัพยสินระหวางกอสราง 17,829,585  39,592,659  -  (37,333,721)  -  20,088,523 

    คาเผ่ือการดอยคา (33,930,880)  -  28,498,440  -  5,432,440  - 

    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธิ 404,747,578          246,544,224 

   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2555 
 

เพิ่มขึ้น 
 

จําหนาย/ 

ตัดบัญชี 
 

โอนเขา (ออก) 
 

ปรับปรุง 
 

ยอดคงเหลือ ณ 

31 ธันวาคม 2556 

   

          

ราคาทุน : 

            ท่ีดิน 

 

22,653,990  779,000  -  -  -  23,432,990 

    อาคารและสิ่งปลูกสราง 80,121,147  90,750  -  7,408,758  -  87,620,655 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ 760,385,570  9,620,955  (55,405,983)  8,485,753  (1,653,576)  721,432,719 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช      

สาํนักงาน 35,509,140  2,989,155  (3,599,980)  -  (5,907)  34,892,408 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ณ     จําหนาย/      ยอดคงเหลือ ณ 

 31 ธันวาคม 2555  เพิ่มขึ้น  ตัดบัญชี  โอนเขา (ออก)  ปรับปรุง  31 ธันวาคม 2556 

    ยานพาหนะ  1,206,850  -  (450,000)  -  -  756,850 

 

รวม 

 

899,876,697  13,479,860  (59,455,963)  15,894,511  (1,659,483)  868,135,622 

คาเสื่อมราคาสะสม :            

    อาคารและสิ่งปลูกสราง (36,245,457)  (1,879,214)  -  -  -  (38,124,671) 

    เคร่ืองจักรเคร่ืองมือและอุปกรณ (606,595,543)  (23,960,779)  50,782,727  -  1,647,826  (578,125,769) 

    เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใช 

       สํานักงาน (29,373,147)  (2,387,163)  3,590,040  -  5,907  (28,164,363) 

    ยานพาหนะ  (1,206,849)  -  449,999  -  -  (756,850) 

 

รวม 

 

(673,420,996)  (28,227,156)  54,822,766  -  1,653,733  (645,171,653) 

    อาคารระหวางกอสราง 13,500,205  12,742,493  -  (7,408,758)  -  18,833,940 

    เคร่ืองจักรระหวางติดต้ัง 6,588,318  29,853,333  -  (8,485,753)  -  27,955,898 

    ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ -สุทธ ิ 246,544,224          269,753,807 

 

คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 28.23 ลานบาท 
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         หนวย : ลานบาท 

รายการ 
   

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุนของอาคารและอุปกรณที่หักคาเสื่อมราคาหมดแลว

และยังคงใชงานอยูของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 

  318.83 348.44 314.77 342.90 

ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางบนที่ดินดังกลาวบางแปลง ไดจดจํานองเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารตามหมายเหตุ 12 และ 14 
 

10. สินทรัพยไมมีตัวตน 

    

งบการเงินรวม หนวย: บาท 

    

ยอดคงเหลือ ณ   เพ่ิมขึ้น   จําหนาย/   โอนเขา(ออก) 

 

ยอดคงเหลือ ณ 

    

31 ธันวาคม 2555       ตัดบัญชี   ปรับปรุง   31 ธันวาคม 2556 

ราคาทุน : 

          โปรแกรมคอมพิวเตอร 19,051,157  1,162,750  -  -  20,213,907 

 

รวม  

 

19,051,157  1,162,750  -  -  20,213,907 

คาตัดจําหนายสะสม : 

 

         

โปรแกรมคอมพิวเตอร (16,200,374)  (1,547,026)  -  -  (17,747,400) 

 

รวม 

  

(16,200,374)  (1,547,026)  -  -  (17,747,400) 

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 2,850,783        2,466,507 

 

คาตัดจําหนายสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 1.55 ลานบาท 

    

งบการเงินเฉพาะกิจการ หนวย: บาท 

    

ยอดคงเหลือ ณ   เพ่ิมขึ้น   จําหนาย/   โอนเขา(ออก) 

 

ยอดคงเหลือ ณ 

    

31 ธันวาคม 2555       ตัดบัญชี   ปรับปรุง   31 ธันวาคม 2556 

ราคาทุน : 

          โปรแกรมคอมพิวเตอร 17,261,995  1,118,850  -  -  18,380,845 

 

รวม  

 

17,261,995  1,118,850  -  -  18,380,845 

คาตัดจําหนายสะสม : 

 

         

โปรแกรมคอมพิวเตอร (14,677,528)  (1,414,019)  -  -  (16,091,547) 

 

รวม 

  

(14,677,528)  (1,414,019)  -  -  (16,091,547) 

สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ 2,584,467        2,289,298 

 

คาตัดจําหนายสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 1.41 ลานบาท 
 

11. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

           หนวย : บาท 

 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

31 ธันวาคม  

2556 

 

31 ธันวาคม 

2555  

1 มกราคม  

2555  

31 ธันวาคม  

2556  

31 ธันวาคม  

2555  

1 มกราคม 

 2555 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 8,648,815 

 

7,914,108  9,066,554  8,848,795  8,114,088  9,066,554 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,678,667)  (3,337,255)  -  (2,678,667)  (3,337,255)  - 

สุทธิ 5,970,148  4,576,853  9,066,554  6,170,128  4,776,833  9,066,554 

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปมีดังนี้ 
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สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

  งบการเงนิรวม 

  

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

2555  

บันทึกเปนรายจาย 

/(รายได) ในกําไร 

หรือขาดทุน  

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2555  

บันทึกเปนรายจาย 

/(รายได) ในกําไร 

หรือขาดทุน  

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

         

ลูกหน้ีการคา (หน้ีสงสัยจะสูญ)  251,465  10,800  240,665  141,183  99,482 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อสินคาลาสมัย 

   และการลดมลูคาของสินคา)  162,501  72,149  90,352  (347,414)  437,766 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ           

(ผลแตกตางของการคํานวณคาเส่ือมราคา)  1,888,837  1,888,837  -  -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  6,763,751  (819,340)  7,583,091  (528,476)  8,111,567 

รวม  9,066,554  1,152,446  7,914,108  (734,707)  8,648,815 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ           

(ผลแตกตางของการคํานวณคาเส่ือมราคา)  -  3,337,255  (3,337,255)  (658,588)  (2,678,667) 

รวม  -  3,337,255  (3,337,255)  (658,588)  (2,678,667) 

สุทธิ  9,066,554  4,489,701  4,576,853  (1,393,295)  5,970,148 

 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556           

  งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

  

ณ วันท่ี 

1 มกราคม 

2555  

บันทึกเปนรายจาย 

/(รายได) ในกําไร 

หรือขาดทุน  

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2555  

บันทึกเปนรายจาย 

/(รายได) ในกําไร 

หรือขาดทุน  

ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2556 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 

         

ลูกหน้ีการคา (หน้ีสงสัยจะสูญ)  251,465  10,800  240,665  141,183  99,482 

สินคาคงเหลือ (คาเผื่อสินคาลาสมัย 

   และการลดมลูคาของสินคา)  162,501  72,149  90,352  (347,414)  437,766 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ           

(ผลแตกตางของการคํานวณคาเส่ือมราคา)  1,888,837  1,888,837  -  -  - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย  -  (199,980)  199,980  -  199,980 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  6,763,751  (819,340)  7,583,091  (528,476)  8,111,567 

รวม  9,066,554  952,466  8,114,088  (734,707)  8,848,795 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี           

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ           

(ผลแตกตางของการคํานวณคาเส่ือมราคา)  -  3,337,255  (3,337,255)  (658,588)  (2,678,667) 

รวม  -  3,337,255  (3,337,255)  (658,588)  (2,678,667) 

สุทธิ  9,066,554  4,289,721  4,776,833  (1,393,295)  6,170,128 
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คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดดังนี ้

   
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ                                      หนวย : บาท 

    
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
2556 

 
2555 

 
2556 

 
2555 

ภาษีเงินไดปจจุบัน:        
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป        
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:        
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตาง   
   ชั่วคราว และการกลับรายการผลแตกตาง 
   ชั่วคราว 

- ที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 1,393,295  (4,489,701)  1,393,295  (4,289,721) 
- ที่บันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (9,992)  -  (268,051)  - 

รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดในงบกําไรขาดทุน 1,383,303  (4,489,701)  1,125,244  (4,289,721) 

 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

และ 2555 สามารถแสดงไดดังนี ้

        
หนวย : บาท 

    
งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

 
31 ธันวาคม 2556 

 
31 ธันวาคม 2555 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 14,043,943  53,398,268  9,878,731  70,328,978 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%  23%  20%  23% 
กาํไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคลคูณ 2,808,789  12,281,602  1,975,746  16,175,665 
   อัตราภาษี        
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:        
   รายจายที่เกณฑบัญชีตางจากเกณฑภาษี (1,415,494)  (16,771,303)  (582,451)  (20,465,386) 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินไดที่แสดงอยูในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,393,295  (4,489,701)  1,393,295  (4,289,721) 

อัตราภาษีเงินไดที่แทจริง -%  8.41%  -%  6.10% 
        
12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

         

หนวย : บาท 

   

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

 

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

เงินกูยืมระยะสั้น - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 70,000,000  70,000,000  70,000,000  70,000,000 

 

รวม 

 

70,000,000  70,000,000  70,000,000  70,000,000 

 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ  และบริษัทยอย มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารแหงหนึ่ง  จํานวน 26.50 ลานบาท  (เฉพาะกิจการ  จํานวน  21.5 

ลานบาท)  ค้ําประกันโดยที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9  และ บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นและสินเชื่ออ่ืนจากธนาคารสอง

แหง จํานวนรวม 431 ลานบาท  โดยไมมีหลักประกัน     
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13. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน – ท่ีไมเก่ียวของกัน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

 

         

หนวย : บาท 

   

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

 

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

เจาหนี้การคา 

 

270,408,768  218,553,168  270,408,768  218,553,168 

คาใชจายคางจาย 

 

42,572,754  55,895,632  26,307,707  33,478,947 

เจาหนี้คาทรัพยสิน 

 

2,522,819  10,310,447  2,522,819  10,310,447 

เงินรับลวงหนา 

 

3,695,390  3,066,348  3,307,966  2,925,132 

เจาหนี้สรรพากร 

 

2,237,614  5,719,948  1,177,317  4,526,460 

เจาหนี้ตามสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  4,989,050  17,915,356  4,989,050  17,915,356 

เจาหนี้ตามสัญญาซื้อขายลวงหนาเงินตราตางประเทศ  850,702  5,867,802  850,702  5,867,802 

อ่ืนๆ  219,128  219,682  180,631  204,682 

 

รวม 

 

327,496,225  317,548,383  309,744,960  293,781,994 

 

14. เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

           

หนวย : บาท 

     

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

 

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

เงินกูยืมจากธนาคาร 5,000,000  25,000,000  5,000,000  25,000,000 

หัก สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (5,000,000)  (20,000,000)  (5,000,000)  (20,000,000) 

 

เงินกูยืมระยะยาว 

 

-  5,000,000  -  5,000,000 

บริษัทฯ มีวงเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร ดังนี้  
บริษัทฯ มีวงเงิน 100 ลานบาท  (เบิกใชแลวทั้งจํานวน)    เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ 2552    กําหนดชําระคืนเงินตน    20  งวด  ทุกสามเดือนงวดละ  5  

ลานบาท   เร่ิมงวดแรกเดือนพฤษภาคม 2552  งวดสุดทายเดือนกุมภาพันธ 2557  อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 7.10  ตอป  กําหนดชําระทุกงวดสามเดือนพรอมเงิน

ตน   ค้ําประกันโดยบริษัท  จีเอสยัวซา  คอรปอเรชั่น จํากัด    

      
15. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

15.1 การเปลี่ยนแปลงในมูลคาปจจุบันภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

      

    หนวย : บาท 

      

งบการเงิน 

      งบการเงินรวม  เฉพาะกิจการ 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน  ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 41,203,076  37,915,453 

ตนทุนโครงการปจจุบันและดอกเบี้ย 

   

4,892,233  4,500,545 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ในระหวางป 49,961  1,340,254 

จายผลประโยชนพนักงาน    (3,210,597)  (3,198,418) 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 42,934,673  40,557,834 
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15.2 คาใชจายที่รับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

          

หนวย : บาท 

    

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

2556  2555  2556  2555 

ตนทุนขาย  

  

3,150,478  4,994,489  3,150,478  4,994,489 

คาใชจายในการขาย 

 

466,068  457,725  270,008  202,104 

คาใชจายในการบริหาร 

 

1,275,687  1,932,865  1,080,059  1,482,563 

 

รวม 

  

4,892,233  7,385,079  4,500,545  6,679,156 

16. สํารองตามกฎหมาย 
  ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจํางวดเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

ประจําปหลังหักดวยขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวาเงินสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ   25  ของทุนจดทะเบียน     สํารองตา ม

กฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได  
  ตามขอบังคับของบริษัทยอยกําหนดใหตองจัดสรรกําไรสุทธิประจํางวดเปนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปจนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได 

          
17. เงินปนผลจาย 

  ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป  2555  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2556    มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการ

ดําเนินงานป 2555  แกผูถือหุน 107,625,000 หุน  ในอัตราหุนละ 0.05 บาท  เปนจํานวนเงิน 5.38 ลานบาท  บริษัทฯ ไดจายเงินปนผลแลวเมื่อ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556           
 
18. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  
 

  บริษัทฯ  และบริษัทยอยและพนักงาน     ไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 

2530 โดยบริษัทฯ  และบริษัทยอยและพนักงานจายเงินสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ   3  ของเงินเดือน    กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

นี้ บริหารโดยบริษัท  หลักทรัพยจัดการกองทุน   ธนชาต   จํากัด         และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวย

กองทุนของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2556   บริษัทฯ และบริษัทยอยจายเงินสมทบเขากองทุน เปนจํานวนเงิน  

2.46  ลานบาท  (งบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.14 ลานบาท)        

    
19. รายไดอ่ืน 

สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย 

           

หนวย : บาท 

     

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

2556   2555 

 

2556   2555 

รายไดคาเชาและบริการ 463,500  14,058,829  1,907,580  15,756,297 

กําไรจากการขายทรัพยสิน 

  

11,190,345  16,823,552  10,688,112  16,817,740 

กาํไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 7,532,195  4,023,121  7,532,195  4,023,121 

อ่ืนๆ 

    

7,763,413  9,960,816  6,188,413  8,732,992 

 

รวม 

   

26,949,453  44,866,318  26,316,300  45,330,150 
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20. คาใชจายตามลักษณะ 
คาใชจายที่สําคัญสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ซึ่งจําแนกตามลักษณะที่สําคัญ มีดังนี ้

           

หนวย : บาท 

     

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

2556   2555 

 

2556   2555 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและ

สินคาระหวางผลิต 10,093,881  23,565,738  14,667,120  17,513,832 

ซื้อสินคาสําเร็จรูป 

   

53,608,461  103,822,671  53,608,461  103,822,671 

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 962,849,447  1,001,036,863  962,849,447  1,001,036,863 

คาใชจายพนักงาน 

   

206,224,383  245,304,421  185,438,909  224,995,039 

คาจางเหมาบุคลภายนอก 

  

44,595,667  32,170,890  44,595,667  32,170,890 

ผลประโยชนพนักงาน 

  

4,892,233  7,385,079  4,500,545  6,679,155 

 

 

           

หนวย : บาท 

     

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     

2556   2555 

 

2556   2555 

            คาตอบแทนผูบริหาร 

  

33,819,033  17,930,365  27,743,515  16,288,998 

คาตอบแทนกรรมการ 

  

2,917,166  1,995,500  2,917,166  1,995,500 

ภาษีสรรพาสามิต 

   

131,326,203  151,322,146  131,326,203  151,322,146 

คาไฟฟา 

   

55,131,370  75,371,371  55,131,370  75,371,371 

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 30,204,884  32,038,608  29,641,175  31,254,491 

คาสงเสริมการขาย 

   

16,636,318  15,509,181  7,441,545  1,193,485 

คาซอมแซมและบํารุงรักษา 42,813,851  37,185,729  42,573,633  36,830,348 

คาสิทธิ 

   

24,680,660  25,812,282  24,680,660  25,812,582 

ขาดทุนจากการลดมูลคาสินคา

และรายการโอนกลับบัญชี 

 

2,281,600  (319,289)  1,737,069  (360,743) 

ขาดทุนจากสินคาขาดสตอค -  585,500  -  - 

คาขนยายทรัพยสิน 

   

5,526,337  6,637,758  5,526,337  6,637,758 

คาใชจายในการขายทรัพยสิน -  8,570,628  -  8,570,628 

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับบัญช ี (875,953)  (1,070,258)  (705,915)  (54,000) 

ขาดทุนจากการทําลายสินคา 7,367,584  -  7,367,584  - 

 

21. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
ในระหวางงวด  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตาม

เงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ 
 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวของกันสรุปไดดังนี ้

21.1 รายชื่อกิจการที่เกี่ยวของกัน   ลักษณะธุรกิจ      ลักษณะความสัมพันธ

บจ. ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น  

  

  
ผูจัดจําหนายแบตเตอร่ียัวซา 

 
บริษัทยอย 99.99% 

บจ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

ถือหุนในบริษัทฯ 40.69% 

บจ. นครหลวงกลการเซอรวิส  
  

ขนสงยานยนต 
   

ถือหุนในบริษัทฯ 19.13% 
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รายช่ือกิจการที่เก่ียวของกัน 

  
ลักษณะธุรกิจ 

  บจ. จีเอส ยัวซา แมนูแฟคเจอร่ิง  

ลักษณะความสัมพันธ 

  
ผลติแบตเตอร่ี 

   
มีผูถือหุนรวมกัน 

  บจ. มนูธรรมแมนชั่น แอนด ดีเวลลอปเมนท 
  

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

มีกรรมการรวมกัน 
 บจ. ฟูยีเมอรแคนไทล  

  
กิจการลงทุน 

   
มีกรรมการรวมกันและเปนผูถือหุน 

บจ. ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย)  
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร)  
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. พีที ยัวซา แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย 
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ทาทา ออโต คอมจวีาย แบตเตอร่ีไพรเวท 
 

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ซีทงยี อุตสาหกรรม 
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ.จเีอส ยัวซา พาวเวอร ซพัพลาย 
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี 
  

ผลติแบตเตอร่ี 
   

มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. จีเอส แบตเตอร่ี เวียดนาม   ผลติแบตเตอร่ี    มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บจ. จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น 
  

กิจการลงทุน 
   

บริษัทใหญของกลุมบริษัท 

กองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม                       -       เปนกองมรดกของกลุมผูถือหุนรายใหญ 
 

21.2 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวของกัน มีดังนี ้

        

หนวย : บาท 

      

งบการเงินรวม 

21.2.1 สินทรัพยและหนี้สินคงเหลือ 

  

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

 

ลูกหนี้การคา 

   

   

  

บจ. จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  

 

 18,147  12,337 

  

บจ. ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย)  

 

 5,090,221  4,742,802 

   

รวม 

 

 5,108,368  4,755,139 

 

ลูกหนี้อ่ืน - รายไดคางรับ 

 

    

  

บจ. ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

 

 -  1,121,973 

  

บจ. ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี 

 

 519,879  795,792 

   

รวม 

 

 519,879  1,917,765 

 

เจาหนี้การคา 

  

    

  

บจ.จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 

 4,441,446  13,658,708 

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

 

 727,544  8,252,016 

 

คาสิทธิคางจาย 

  

    

  

บจ.จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 

 24,680,660  25,812,582 

 

ดอกเบี้ยจายคางจาย 

  

    

  

บจ.จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล 

 

 406,552  589,992 

 

เงินรับลวงหนาคาขายทรัพยสิน 

 

    

  

บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส 

 

 -  741,153 

 เจาหนี้คาทรัพยสิน      

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล   5,300,156  - 

 คาใชจายอ่ืนคางจาย      
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    หนวย : บาท 

    งบการเงินรวม 

    31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น   38,411  - 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส   716,712  - 

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล   365,760  - 

 คาตอบแทนผูบริหารคางจาย      

 กองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม   16,000,000  - 

   

รวม 

  

52,677,241  49,054,451 

        หนวย: บาท 

      

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

      31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

21.2.2 รายไดและคาใชจาย       

รายไดจากการขาย      

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 1,349,596  256,890 

 บจ.จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร) ราคาตลาด -  1,860,424 

 บจ.ยัวซาแบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาตลาด 51,901,931  46,687,764 

 รายไดคาเชา       

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา -  5,213,852 

    หนวย: บาท 

    

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

    31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 รายไดคาบริการ      

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา -  26,638,758 

 รายไดคานายหนา     

 บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 2,626,175  1,990,246 

  ตามบันทึกขอตกลง    

 รายไดอ่ืน     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 107,700  16,355,865 

  ตามบันทึกขอตกลง    

 ซื้อสินคา     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 49,761,667  83,783,470 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาตลาด 943,440  16,871,198 

 คาบริการ     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 3,639,773  - 

  ตามบันทึกขอตกลง    

 คาสิทธิจาย     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ตามสัญญา 24,680,660  25,812,582 

 ดอกเบี้ยจาย     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ตามสัญญา 1,116,051  2,141,970 
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     หนวย: บาท 

   

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 คาเชาจาย     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีย ตามสัญญา 990,878  - 

 คาจางบดผงตะกั่ว     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 3,325,052  - 

 คาใชจายอ่ืน     

 บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น ราคาที่ตกลงรวมกัน 38,411  - 

 คาตอบแทนผูบริหาร     

 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม  16,000,000  - 

   หนวย: บาท 

   

งบการเงินรวม 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

   31 ธันวาคม 2556  

31 ธันวาคม 

2555 

21.2.3 รายการอ่ืน     

 ขายสินทรัพยถาวร     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีย ราคาที่ตกลงรวมกัน 1,320,362  217,033,851 

 บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาที่ตกลงรวมกัน -  1,640,121 

 บจ.จีเอส แบตเตอร่ี เวียดนาม ราคาที่ตกลงรวมกัน 12,665,482  - 

 ซื้อทรัพยสินถาวร     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 11,903,318  6,318,247 

   หนวย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

21.2.4 สินทรัพยและหนี้สินคงเหลือ     

 ลูกหนี้การคา     

 บริษัทยอย      

 บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น  193,016,014  171,672,844 

 กิจการเกี่ยวของอ่ืน     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  18,147  12,337 

 บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย)  5,090,221  4,742,802 

 รวม  5,108,368  4,755,139 

 รวมลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 198,124,382  176427983 

 ลูกหนี้อ่ืน-รายไดคางรับ     

 บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น  254,267  116,727 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส  -  1,121,973 

 บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี  519,879  795,792 

 รวมลูกหนี้อ่ืน-กิจการที่เกี่ยวของกัน  774,146  2,034,492 
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     หนวย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 เงินลงทุนในบริษัทยอย-ราคาทนุ     

 บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น  -  999,900 

 เจาหนี้การคา     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  4,441,446  13,658,708 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส  727,544  8,252,016 

 เจาหนี้อ่ืน     

 คาสิทธิคางจาย     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  24,680,660  25,812,582 

 ดอกเบี้ยจายคางจาย     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  406,552  589,992 

 เงินรับลวงหนาคาขายทรัพยสิน     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส  -  741153 

 เจาหนี้คาทรัพยสิน     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชันแนล  5,300,156  - 

 คาใชจายอ่ืน     

 บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น  38,411  - 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส  716,712  - 

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  365,760  - 

 คาตอบแทนผูบริหารคางจาย     

 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม  12,000,000  - 

 รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 48,677,241  49,054,451 

      

   หนวย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

21.2.5 รายไดและคาใชจาย     

 รายไดจากการขาย   

 บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น ราคาตลาด 634,289,140  659,795,358 

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 1,349,596  256,890 

 บจ.จีเอส ยัวซา แบตเตอร่ี (สิงคโปร) ราคาตลาด -  1,860,424 

 บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาตลาด 51,901,931  46,687,764 

 รายไดคาเชา     

 บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น ตามสัญญา 880,704  880,704 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา -  5,213,852 

 รายไดคาบริการ     

 บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น ตามสัญญา 839,376  816,764 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา -  26,638,758 
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     หนวย: บาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 

   31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 

 รายไดคานายหนา     

 บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี ราคาที่ตกลงรวมกัน 2,626,175  1,990,246 

 รายไดอ่ืน     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 107,700  16,355,865 

  บันทึกขอตกลง    

 บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น ราคาตลาด 785  - 

 ซื้อสินคา     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 49,761,667  83,783,470 

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาตลาด 943,440  16,871,198 

 คาบริการ     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาที่ตกลงรวมกัน/ 3,639,773  - 

  บันทึกขอตกลง    

 คาสิทธิจาย     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ตามสัญญา 24,680,660  25,812,582 

 ดอกเบี้ยจาย     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ตามสัญญา 1,116,051  2,141,970 

 คาเชาจาย     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาที่ตกลงรวมกัน 990,878  - 

 คาจางบดผงตะกั่ว     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ตามสัญญา 3,325,052  - 

 คาใชจายอ่ืน     

 บจ.จีเอส ยัวซา คอรปอเรชั่น ราคาที่ตกลงรวมกัน 38,411  - 

 คาตอบแทนผูบริหาร     

 กองมรดกของ ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม  12,000,000  - 

21.2.6 รายการอ่ืน     

 ขายสินทรัพยถาวร     

 บจ.ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส ราคาที่ตกลงรวมกัน 1,320,362  217,033,851 

 บจ.ยัวซา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) ราคาที่ตกลงรวมกัน -  1,640,121 

 บจ.จีเอส แบตเตอร่ี เวียดนาม ราคาที่ตกลงรวมกัน 12,665,482  - 

 ซื้อทรัพยสินถาวร     

 บจ.จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล ราคาตลาด 11,903,318  6,318,247 
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21.3 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

        

          

หนวย : บาท 

    

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

    

ยอดคงเหลือ    

เพิ่มขึ้น 

  

(ลดลง) 

  

(กําไร)ขาดทุน

จากอตัรา   
ยอดคงเหลอื  

    

ณ วันท่ี  
 

  

แลกเปลี่ยน 

 

ณ วันท่ี  

    

31 ธนัวาคม

2555  

  

ท่ียังไมเกิดขึ้น

จริง 

 

31 ธันวาคม 

2556 

 

งบการเงินรวม 

         เงินกูยืมระยะสั้น 

          บจ. จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  104,166,360  -  (20,045,760)  (9,891,385)  74,229,215 

รวม 

 

104,166,360  -  (20,045,760)  (9,891,385)  74,229,215 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ         

เงินกูยืมระยะสั้น 

 

         

บจ. จเีอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล  104,166,360  -  (20,045,760)  (9,891,385)  74,229,215 

รวม 

 

104,166,360  -  (20,045,760)  (9,891,385)  24,229,215 

 

21.3.1 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินจากบริษัท  จีเอส  ยัวซา  อินเตอรเนชั่นแนล  จํากัด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556  คงเหลือวงเงินจํานวน  320 ลานเยน 

อัตราดอกเบี้ย LIBOR +1 เงินกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมระยะสั้นเพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียน  ครบกําหนดชําระไมเกิน  1  ป  ต้ังแตวันเร่ิมกูจนถึงปจจุบัน  ผูให

กูไดขยายเวลาชําระคืนเปนคราว ๆ ระยะเวลาคราวละ 1 ป ซึ่งบริษัทฯ ไดทยอยจายคืนเงินกูบางสวนคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 235 ลาน

เยน เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556  บริษัทฯ ไดทําสัญญาขยายระยะเวลาการชําระคืนโดยแบงเปนจํานวนเงินกูคงเหลือรอยละ 50 จะครบกําหนดชําระคืนวันที่ 

7 กุมภาพันธ 2557  สวนที่เหลือชําระคืนวันที่ 8 สิงหาคม 2557        

21.3.2 ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2556    บริษัทฯ   ไดทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ( SWAP)  กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง ในวงเงิน  

100  ลานบาท  สําหรับเงินตนของเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันดังกลาวขางตน  ซึ่งประกอบดวย     
 

วันที่ในสัญญา 

จํานวน

เงิน 
ระยะเวลา 

จํานวนเงิน

ตามสัญญา 

SWAP (บาท) 

 จํานวนเงิน

ตามอัตราซื้อ 

(บาท) 

 
กาํไร(ขาดทุน)

จากอัตรา

แลกเปลี่ยนที่ยัง

ไมเกิดขึ้นจริง 
(ลานเยน)   

7 สิงหาคม  2556 117.5 7 สิงหาคม 2556 - 7 กุมภาพันธ 2557 38,692,750  36,403,850  (2,288,900) 

7 กนัยายน  2556 117.5 7 สิงหาคม2556 - 8 สิงหาคม 2557 39,104,000  36,403,850  (2,700,150) 

รวม  235 

   

77,796,750  72,807,700  (4,989,050) 

21.4 คาตอบแทนผูบริหาร 

ตามรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป  2556  เมื่อวันที่  10  เมษายน  2556  มีมติอนุมัติใหจายคาตอบแทนใหแกกองมรดกของ  ร.ต.ท.

ชาญ    มนูธรรม   อดีตประธานกรรมการจํานวน   16  ลานบาท     แบงจายจากบริษัทจํานวน   12   ลานบาท    และจายจากบริษัทยอย (บริษัท ยัวซาเซลส 

แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด) อีกจํานวน 4 ลานบาทและแบงจายเปนจํานวน 4 ครั้ง ครั้งละ 4 ลานบาท ภายในระยะเวลา 4 ป 

           

22. ภาษีเงินได 
  สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2556  และ  2555     บริษัทฯ  มีกําไรสุทธิแตไมมีภาษีเงินไดเนื่องจากใชประโยชนทางภาษีจากผลขาดทุน

สะสมที่ยกมาและไดรับยกเวนภาษีเงินได     สําหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนและเมื่อ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหยกเลิกบัตรสงเสริมการลงทุนแลว       
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23. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
  บริษัทและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางธุรกิจเดียวคือ ผลิตและจําหนายแบตเตอร่ีและดําเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  
สําหรับปสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี ้

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

         

หนวย : พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะบริษทั บริษัทยอย   
หัก 

งบการเงินรวม 

    
ผลติภัณฑแบตเตอร่ี  

ผลติภัณฑ 

  ผลติภัณฑ   
ผลติภัณฑแบตเตอร่ี  

ผลติภัณฑ 

  

      แบตเตอร่ี   
รายการ 

  

  

  

ตลาด

ผูประกอบการ

อตุสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม ตลาด รวม ตลาด

ผูประกอบการ

อตุสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม 

  ผูบริโภค     ผูบริโภค   
ระหวางกนั 

ผูบริโภค     

                  

                 รายไดจากการขาย 761,935 633,964 282,449 12,295 1,690,643 678,745 2,369,388 (634,289) 761,935 678,420 282,449 12,295 1,735,099 

 ตนทุนขาย (670,270) (545,799) (276,686) (15,567) (1,508,322) (626,028) (2,134,350) 633,604 (670,270) (538,223) (276,686) (15,567) (1,500,746) 

  หัก รายไดจากการขายเศษวัสดุ   - - - - 57,914 - 57,914 - - - - - 57,914 

 ตนทุนขายสุทธิ (670,270) (545,799) (276,686) (15,567) (1,450,408) (626,028) (2,076,436) 633,604 (670,270) (538,223) (276,686) (15,567) (1,442,832) 

  กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน 91,665 88,165 5,763 (3,272) 240,235 52,717 292,952 (685) 91,665 140,197 5,763 (3,272) 292,267 

  รายไดอื่น 
    

26,316 2,354 28,670 (1,721) 
    

26,949 

  คาใชจายในการขาย 
    

(184,879) (30,195) (215,074) - 
    

(215,074) 

  คาใชจายในการบริหาร 
    

(66,460) (19,671) (86,131) 1,366 
    

(84,765) 

  
กาํไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการ

เงินและภาษเีงินได     
15,212 5,205 20,417 (1,040) 

    
19,377 

  ตนทุนทางการเงิน 
    

(5,333) - (5,333) - 
    

(5,333) 

  ภาษเีงินได 
    

1,125 - 1,125 258 
    

1,383 

 กําไรเบ็ดเสร็จอื่น     (1,072) 1,290 218 (258)     (40) 

  กาํไร (ขาดทุน) สุทธเิบ็ดเสร็จรวม  
    

9,932 6,495 16,427 (1,040) 
    

15,387 

                 ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
             

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
    

269,754 3,323 273,077 - 
    

273,077 

  สินทรัพยอื่น 
    

718,778 128,703 847,481 (195,548) 
    

651,933 

  รวมสนิทรัพย 
    

988,532 132,026 1,120,558 (195,548) 
    

925,010 
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555                  หนวย : พนับาท 

    งบการเงินเฉพาะบริษทั บริษัทยอย   
หัก 

งบการเงินรวม 

    
ผลติภัณฑแบตเตอร่ี  

ผลติภัณฑ 

  ผลติภัณฑ   
ผลติภัณฑแบตเตอร่ี  

ผลติภัณฑ 

  

      แบตเตอร่ี   
รายการ 

  

  

  

ตลาด

ผูประกอบการ

อตุสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม ตลาด รวม ตลาด

ผูประกอบการ

อตุสาหกรรม 

ตลาด 

ตลาดสงออก 

อื่นๆ รวม 

  ผูบริโภค     ผูบริโภค   
ระหวางกนั 

ผูบริโภค     

                  

               
  รายไดจากการขาย 908,727 658,864 264,608 15,881 1,848,080 702,889 2,550,969 (659,796) 908,727 701,957 264,608 15,881 1,891,173 

  ตนทุนขาย   (774,342) (553,298) (255,280) (12,627) (1,595,547) (672,297) (2,267,844) 662,493 (774,342) (563,102) (255,280) (12,627) (1,605,351) 

 หัก รายไดจากการขายเศษวัสดุ - - - - 46,063 - 46,063 - - - - - 46,063 

 ตนทุนขายสุทธิ (774,342) (553,298) (255,280) (12,627) (1,549,484) (672,297) (2,221,781) 662,493 (774,342) (563,102) (255,280) (12,627) (1,559,288) 

  กาํไร (ขาดทุน) ขั้นตน 134,385 105,566 9,328 3,254 298,596 30,592 329,188 2,697 134,385 138,855 9,328 3,254 331,885 

  รายไดอื่น     45,330 1,234 46,564 (1,698)     44,866 

  คาใชจายในการขาย     (200,242) (34,415) (234,657) -     (234,657) 

  คาใชจายในการบริหาร     (62,765) (17,708) (80,473) 2,366     (78,107) 

  
กาํไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการ

เงินและภาษเีงินได 
    80,919 (20,297) 60,622 3,365     63,987 

  ตนทุนทางการเงิน     (10,590) - (10,590) -     (10,590) 

  ภาษเีงินได     (4,290) - (4,290) (199)     (4,489) 

  กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม      66,039 (20,297) 45,742 3,166     48,908 

  
             

  ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555              

  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ     246,544 3,748 250,292 -     250,292 

  สินทรัพยอื่น     769,146 103,228 872,374 (173,028)     699,346 

  รวมสนิทรัพย     1,015,690 106,976 1,122,666 (173,028)     949,638 

หมายเหตุ        
           1. บริษัทมิไดแสดงสินทรัพยจําแนกตามสวนงานเนื่องจากบริษัทใชสินทรัพยรวมกันในทุกสวนงาน        

2. บริษัทฯ มีรายไดจากการขายเศษวัสดุบางสวน ซึ่งไมสามารถแยกตนทุนขายได จึงไมไดแสดงจําแนกตามสวนงาน       
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24. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 
24.1 ความเสี่ยงจากสภาพคลอง 

ความเสี่ยงสภาพคลองเกิดจากความเปนไปไดที่บริษัทฯ จะไมสามารถชําระภาระผูกพันทางการเงิน เชน การจายชําระเจาหนี้ พนักงาน   

บริษัทฯ ลดความเสี่ยงจากสภาพคลองโดยไดจัดทําวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินหลายแหงและการขยายเงินกูยืมระยะสั้นเปนเงินกูยืมระยะยาวจาก

ธนาคารแหงหนึ่ง   นอกจากนี้เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันก็ไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่โดยการตออายุเงินกูยืมเมื่อถึงกําหนดชําระ  

24.2 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ 

ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา   ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ  และบริษัท

ยอยเพ่ือปองกันความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายการใหสินเชื่อที่ระมัดระวังและมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย  บริษัทฯ    และบริษัทยอย

คาดวาจะไมไดรับความเสียหายจากการเก็บหนี้จากลูกคาเกินกวาจํานวนที่ไดต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวในงบการเงิน    

24.3 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่อาจเปลี่ยนแปลงไป          ซึ่งจะสงผลกระทบตอดอกเบี้ยจายของ

บริษัทฯ ในงวดปจจุบันและในปตอไป  บริษัทฯ คาดวาอาจจะไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ตอการดําเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทยอยคาดวา    จะไมไดรับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปตอการดําเนินงานของบริษัทยอย    เนื่องจากบริษัทยอยไมมี

เงินกูยืมที่มีสาระสําคัญ             

ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย และวันครบกําหนดชําระไดเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวของแลว    

24.4 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกอใหเกิดผล

เสียหายแกบริษัทฯ ในงวดปจจุบันและในปตอ ๆ ไป          

ปจจุบันบริษัทฯ    มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน       โดยการทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  ( SWAP) 

ตามที่กลาวในหมายเหตุ 21.3.2 และสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ( Forward) อยางไรก็ตาม  บริษัทยังคงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สําหรับสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศในสวนที่บริษัทไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนไว   

ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556   บริษัทฯ  มีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  ( Forward)  จากสถาบันการเงินสามแหงรวมจํานวน  300 

ลานบาท              

วันที่  31  ธันวาคม  2556   บริษัทฯ มีสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งไมไดมีการทําสัญญาปองกันความเสี่ยง

ในอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้            

รายการ 
 

สกุลเงิน 

  

จํานวนเงิน 

  
สวนที่ปองกัน 

ความเสี่ยง 

  สวนที่ไมได

ปองกันความ

เสี่ยง       

ลูกหนี้การคา 

  

USD 

 

1,045,638  -  1,045,638 

รายไดคานายหนาคางรับ 

 

USD 

 

15,957  -  15,957 

เจาหนี้การคา 

  

JYP 

 

301,907,359  207,908,543  93,998,816 

    

USD 

 

86,401  -  86,401 

   EUR  9,768  -  9,768 

ดอกเบี้ยคางจาย     JYP   1,287,092  2,700,000  - 

 

24.5 มูลคายุติธรรม 

 ฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยเชื่อวามูลคายุติธรรมของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินดังกลาวจะไมแตกตางอยางเปน

สาระสําคัญกับมูลคาตามบัญชี            

 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้น 

25.1 ภาระผูกพัน 

25.1.1 ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2556   บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญารายจายฝายทุนจํานวน  8.06  ลาน 
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25.1.2 ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาคาเชาและคาบริการจํานวน   6.42 ลานบาท  (งบ

การเงินเฉพาะกิจการ จํานวน  5.05 ลานบาท)   

25.1.3 บริษัทมีภาระที่ตองจายคาสิทธิใหแกบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งคํานวณจากยอดขายและปจจัยอ่ืนประกอบ  

25.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงานระยะยาวสําหรับรถยนตโดยมีคาเชาที่ตองจาย  ภายใต

สัญญาเชา  ดังนี้   

   

หนวย: บาท 

   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ไมเกินหนึ่งป 

  

2,462,120 

 

2,462,120 

เกินหนึ่งปแตไมเกินหาป 3,974,806 

 

3,974,806 

 

รวม 

 

6,436,926 

 

6,436,926 

25.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

25.2.1 ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2556   บริษัทฯ  มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น    จากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกันจํานวนเงิน 7.99  

ลานบาท     

25.2.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารใหบริษัทยอย จํานวน 5 

ลานบาท  

25.2.3 บริษัทฯ ถูกฟองในคดีแรงงานมูลฟองรวม 3 ลานบาท  โดยศาลแรงงานไดตัดสินใหบริษัทฯ แพคดี บริษัทฯ ไดย่ืนอุทธรณ และคดี

ดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

 

26. การจัดประเภทบัญชีใหม 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ไดมีการจัดประเภทบัญชีใหมเพ่ือใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบ

การเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2556  ไดมีการจัดประเภทรายการใหม ดังนี้      

  

      

     หนวย: บาท 

 งบการเงินรวม 

 
กอนจัดประเภทใหม  จัดประเภทใหม  หลังจัดประเภทใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

รายไดอ่ืน 90,929,000  (46,062,682)  44,866,318 

ตนทุนขาย (1,605,350,555)  46,062,682  (1,559,287,873) 

กําไรขั้นตน 285,822,958  46,062,682  331,885,640 

     หนวย: บาท 

 งบเฉพาะกิจการ 

 
กอนจัดประเภทใหม  จัดประเภทใหม  หลังจัดประเภทใหม 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      

รายไดอ่ืน 91,392,832  (46,062,682)  45,330,150 

ตนทุนขาย (1,595,546,416)  46,062,682  (1,549,483,734) 

กําไรขั้นตน 252,533,228  46,062,682  298,595,910 

    

27. การบริหารจัดการทุน 

  วัตถุประสงคของบริษัทฯ  ในการบริหารทางการเงินคือ   การดํารงไวซึ่งความสามารถ    ในการดําเนินงานอยางตอเนื่องและการดํารงไวซึ่ง

โครงสรางของเงินทุนที่เหมาะสม  
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  255 6 และ 2555 บริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนสรุปไดดังนี้ 

    

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

 

31 ธันวาคม 2556 

 

31 ธันวาคม 2555 

   

(ปรับปรุงใหม) 

   

(ปรับปรุงใหม) 

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน 1.62  

 

1.77  

 

1.25  

 

1.33  

 

28. อนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2557 
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