


สารบัญ 
  

รายงานประจาํปี 2559              0 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

  หนา้ 
 

1. สาส์นจากคณะกรรมการ 1     
 

2. รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 2     
 

3. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 3  
 

4. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 4     
 

5. ปัจจยัความเส่ียง 7    
 

6. ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 11  
 

7. โครงสร้างผูถื้อหุน้และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 12    
 

8. โครงสร้างการจดัการ  13 
 8.1 แผนผงัองคก์ร 26 
 8.2 คณะกรรมการและผูบ้ริหาร 27 
 

9. การกาํกบัดูแลกิจการ 43 
 

10. ความรับผดิชอบต่อสงัคม 53 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 57 
 

12. รายการระหวา่งกนั 59 
   

13. ขอ้มูลทางการเงิน 60   
 

14. การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 61   
 

15. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 63   
 

16. งบการเงิน 64 



1. สาส์นจากประธานกรรมการ   

รายงานประจาํปี 2559                     1 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

ปี 2559 นับเป็นปีท่ีสําคญัอีกปีหน่ึงท่ีบริษทัสามารถสร้างผล
การดาํเนินงานท่ีน่าพอใจ เพื่อตอบแทนผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งดูแลสนบัสนุน
ลูกคา้อยา่งใกลชิ้ด แมว้า่ตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายจากสภาวะแวดลอ้มทาง
เศรษฐกิจทั้งภายในและต่างประเทศ ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทย
ขยายตวัในอตัราเพียงร้อยละ 3.2 และสถานการณ์ในตลาดอุตสาหกรรม
ยานยนตท่ี์ไม่ดีนกั แต่ยอดขายของบริษทัโดยภาพรวมเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 18 
และมีกาํไรสุทธิ 113 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรต่อหุ้น 1.06 บาท นอกจากนั้น
บริษทัยงัไดจ่้ายคืนเงินกูย้ืมกบัธนาคารแห่งหน่ึงกว่า 70 ลา้นบาท จากผล
การดาํเนินงานของบริษทั ทาํใหฐ้านะการเงินมีความมัน่คงข้ึนมาก  

ในดา้นการผลิต บริษทัยงัคงปรับปรุงพฒันาประสิทธิภาพการ
ผลิตแบตเตอร่ีอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดการสูญเสียในทุกขั้นตอน พร้อมกบั
การปรับปรุงพื้นท่ีทํางานเพื่อให้ทุกฝ่ายมีการประสานการทาํงานเป็น
ทีมงาน ส่ือสารและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วตามนโยบายหลกั
ของฝ่ายจดัการ ซ่ึงทุกฝ่ายจะมีเป้าหมายร่วมกนัเพื่อให้บริษทัมีการเติบโต
อยา่งย ัง่ยืน และบริษทัยงัไดเ้พิ่มสายการผลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตอี์ก 
1 สายการผลิตเพื่อรองรับกบัความตอ้งการในตลาดท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงแลว้เสร็จ

และสามารถเร่ิมการผลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตไ์ดต้ั้งแต่ปี 2560 เป็นตน้ไป 
กล่าวโดยสรุปในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,082 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาจากตลาดทดแทนภายในประเทศ

และตลาดส่งออก บริษทัมีตน้ทุนขาย 1,628 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 78.20 ซ่ึงลดลงจากปีท่ีผ่านมา จากการลดลงของราคาวตัถุดิบและการ
ปรับปรุงดา้นการผลิต และสําหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซ่ึงรวมถึงตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 317 ลา้นบาท ทาํให้มีผลกาํไรสุทธิ
สาํหรับปีจาํนวน 113 ลา้นบาท 

ตลอดระยะเวลา 54 ปี นบัแต่เปิดดาํเนินกิจการ บริษทัยงัคงมุ่งมัน่ทาํหนา้ท่ี ผลิตแบตเตอร่ีท่ีมีคุณภาพตามความตอ้งการของลูกคา้ ตาม
สโลแกนของบริษทัท่ีวา่ “คุณภาพด ีไม่เคยเปลีย่น” พร้อมกบันาํเทคโนโลยใีหม่ๆเขา้มาพฒันาระบบการผลิตใหมี้ศกัยภาพ และตระหนกัถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม โดยไดผ้นวกจิตสํานึกน้ีเขา้กบันโยบายการดาํเนินงานและแผนธุรกิจ อีกทั้งยงัให้การสนับสนุนชุมชนผ่านกิจกรรมดา้น
สงัคมและส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อยา่งหลากหลาย 

สุดทา้ยน้ี ในนามของคณะกรรมการบริษทั ผมขอขอบคุณผูถื้อหุ้น ลูกคา้ผูมี้อุปการคุณ สถาบนัการเงิน และพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีให้
การสนบัสนุนบริษทัดว้ยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณคณะผูบ้ริหารและเพื่อนพนกังานทุกท่าน ท่ีอุทิศทั้งแรงกายและแรงใจ กา้วเดินไปขา้งหนา้
ตามนโยบายและแผนการดาํเนินงานของบริษทั และยดึมัน่ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกิจการ ทั้งน้ี ความสําเร็จทั้งหมดทั้งมวลท่ี
บริษทัไดรั้บในปี 2559 ท่ีผ่านมานั้นจะเกิดข้ึนไม่ไดห้ากขาดซ่ึงการสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนร่วมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเช่ือมัน่ว่า บริษทัจะยงัคง
มุ่งมัน่ทุ่มเทในการดาํเนินธุรกิจเพื่อกา้วไปขา้งหนา้อยา่งย ัง่ยนืและสร้างผลตอบแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
 
                    

              ในนามคณะกรรมการ 
 
 
 

(อิชิโระ มูราตะ) 
                                    ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
                         1 มีนาคม 2560 
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ รศ.ดร.
ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ นายโยธิน วมุิกตายน และนายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ โดย รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  

โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 17 คร้ัง ซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ
ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และมีการพิจารณาทบทวนเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงสรุปประเดน็สาํคญั ดงัน้ี  

1. สอบทานงบการเงินประจาํเดือน ประจาํไตรมาสและประจาํปีของบริษทั ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป  
และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอครบถว้น รวมทั้งไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบถามประเด็นสาํคญั
ท่ีตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษทัทุกไตรมาส 

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  พร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะในงานตรวจสอบและพิจารณาแผนการ
ตรวจสอบประจาํปีของฝ่ายตรวจสอบภายใน  เพื่อให้การปฏิบติังานเกิดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทาํให้บริษทัมีระบบควบคุม
ภายในท่ีเหมาะสม  รวมทั้งป้องกนัและลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

3. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยสอบทานรายการท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทั ซ่ึงบริษทัได ้
ถือปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

4. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

5. พิจารณาและใหข้อ้เสนอแนะในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั 
6. คณะกรรมการตรวจสอบจะเขา้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรมท่ีจดัโดยตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย หรือ

หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับภาระงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะรายงานผลการประชุม การสัมมนา ฝึกอบรมแก่ท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบ เพื่อพฒันาศกัยภาพ รวมทั้งมีการติดตามความเปล่ียนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจน
แนวทางปฏิบติัใหท้นัสมยัเป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ    

จากการพิจารณาสอบทานเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทัจดัทาํข้ึนอย่างถูกตอ้ง 
ตามควร บริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอ เป็นไปตามมาตรฐานบญัชี และปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตามขอ้กาํหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีคาํแนะนาํเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. เม่ือบริษทัมีการปรับปรุงโครงสร้างในระดบัสายงาน หรือฝ่ายงาน ควรมีการปรับปรุง Organization Chart เพื่อให้เกิด
ความ เข้าใจ ท่ีชัด เจนใน เร่ืองของสายการบังคับบัญชา  (Command Line) รวมถึง  การป รับป รุงภาระหน้ าท่ี 
(Job Description) ของตาํแหน่งงานท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลง  

2. ตามท่ี ภาครัฐไดเ้พิ่มความเขม้งวดดา้นการปฏิบติัตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค เร่ืองการระบุความครบถว้นบนฉลาก
สินคา้นั้น จากประเด็นน้ี บริษทัควรเพิ่มความระมดัระวงัเก่ียวกบัขอ้ความท่ีตอ้งระบุบนกล่องแบตเตอร่ีให้ครบถว้น 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

3. บริษทัมีนโยบายการให้ Rebate แก่ลูกคา้ เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย โดยอตัราการจ่ายมีความหลากหลายข้ึนกบักลุ่ม
ลูกคา้ในแต่ละตลาด ซ่ึงปัจจุบนัการปฏิบติังานในส่วนน้ีเป็นการดาํเนินการตามประเพณีปฏิบติั ดงันั้น บริษทัควรกาํหนด
ขั้นตอนการปฏิบติังานเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางให้กบัหน่วยงานขาย และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  

   นอกจากน้ี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบยงัตระหนกัในเร่ืองการเขา้ร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต” จึงไดน้าํเสนอความเห็นน้ีต่อคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการเห็นว่าการเขา้ร่วมโครงการจาํเป็นตอ้งใช้เวลาในการเตรียมความพร้อมและทาํความเขา้ใจในขั้นตอนก่อน อย่างไรก็ตาม บริษทัเห็นว่า
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตเป็นส่ิงสาํคญั และบริษทัไดมี้การประกาศ Anti-corruption Policy ต่อบุคคลภายนอกผา่นทาง Website ของบริษทั 

        
                       ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
       
 

 
       (รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ) 
        ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                 1 มีนาคม 2560            
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจและเป็นแนวทางสาํหรับการติดตามทิศทางการดาํเนินธุรกิจของ บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)  

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

วสัิยทัศน์และ ภารกจิ ในการดาํเนินธุรกจิ 
  

วสัิยทศัน์ (Vision )  
“เราจะเป็นผูน้ําการผลิตแบตเตอร่ีในด้านเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพระดบัโลก ในตน้ทุนท่ีแข่งขนัได้ และเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่ง

การตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง” 
 

ภารกจิ (Mission)  
“ให้สามารถเป็นผูผ้ลิตท่ีมีทั้งคุณภาพและตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ดว้ยการนาํนวตักรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญาใหม่ๆ เขา้มาพฒันา

ระบบการบริหาร การผลิต เพื่อทาํให้บริษทักา้วไปอย่างมัน่คง ซ่ือตรง ไดรั้บการเช่ือถือ เป่ียมดว้ยคุณภาพ และการบริการ ทั้งการดาํเนินงาน 
บุคลากร รวมทั้งความรักความสามคัคีท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัสาํคญัใหบ้รรลุสู่เป้าหมายในการครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 20 ภายใน 5 ปีขา้งหนา้” 
 

แนวทางในการดาํเนินธุรกจิ  
 บริษทัจะดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัจะคงไวซ่ึ้งขั้นตอนและ

วธีิการในการประกอบธุรกิจท่ีซ่ือสตัย ์ 
 บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า การประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตของความซ่ือสัตย ์มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการ

ประกอบธุรกิจท่ีดีซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจบริษทัเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง  
 บริษทัจะใหค้วามเคารพและยดึถือในขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 บริษทัจะประกอบธุรกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสตัย ์ ซ่ึงรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่างงบประมาณ และการประเมินการ

ลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีรัดกมุและโปร่งใส  
 บริษทัมุ่งหวงัใหก้รรมการและพนกังานทุกคนของบริษทั ยดึมัน่อยา่งซ่ือสตัยต่์อนโยบายของบริษทั กระบวนการดา้นบญัชี และ

เกณฑก์ารควบคุมอ่ืนๆ ทั้งน้ี พนกังานควรท่ีจะรายงานต่อทีมบริหารทนัที ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัใด ๆ วา่อาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรม
องคก์รซ่ึงก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิหรือก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทั  

 

เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัในการเป็นผูน้าํในการผลิตแบตเตอร่ีสําหรับยานยนตท่ี์มีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้และการ

ใหบ้ริการดา้นพลงังานแก่ลูกคา้อยา่งครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกบัลูกคา้ โดยมุ่งเนน้การสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่องคก์ร ผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย มุ่งเนน้ให้มีระบบธรรมาภิบาล การจดัการบริหารความเส่ียง มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัจึงมี
แนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตข้ึนอย่างย ัง่ยืน โดยให้ความสําคญักบัความสมดุลทั้งดา้นการเงิน  ลูกคา้ กระบวนการดาํเนินงาน และ 
ผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร ซ่ึงจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล 
(Balance) ภายใตภ้าวะความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Fair risk) โดยกระบวนการตดัสินใจอยูบ่นพื้นฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดาํเนินงาน 
ทั้ งภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียทั้ งหมด (Stakeholder analysis) มีการวดั 
วเิคราะห์ และปรับปรุงผลการดาํเนินงานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิของบริษทั และบริษทัย่อย  
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ดาํเนินธุรกิจในฐานะผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละแบตเตอร่ีจกัรยานยนตภ์ายใต้

ช่ือ YUASA เพื่อจาํหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ  ทั้ งยงัเป็นผูน้ําเข้าแบตเตอร่ีอุตสาหกรรม ซ่ึงใช้เป็นแหล่งพลังงานสํารองใน
อุตสาหกรรมต่างๆ   นอกจากน้ีบริษัทยงัทําการผลิตและจําหน่ายแบตเตอร่ีภายใต้เค ร่ืองหมายการค้าท่ีบริษัทพัฒนาข้ึนเอง  ได้แก่ 
"THUNDERLITE" และ"YUCON"  บริษทัตอ้งจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (GYIN) ซ่ึงจะคิด
เป็นรายลูกท่ีผลิตสาํหรับแบตเตอร่ีชนิดพื้นฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสาํหรับแบตเตอร่ีชนิดไม่ตอ้งการดูแลรักษา (Maintenance 
Free) ทุกชนิด 

ในดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้ ทางบริษทัจดัจาํหน่ายสินคา้สาํหรับตลาดทดแทน (Replacement Market) ผา่นบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์
ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั ซ่ึงบริษทัถือหุน้อยูร้่อยละ 99.99 บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก GYIN ในการจดัจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
"YUASA" ในตลาดท่ีอยู่นอกเหนืออาณาเขตประเทศไทย ลาว กมัพูชา และพม่า โดยปกติแลว้ GYIN จะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษทัอีกทาง
หน่ึง โดยสั่งซ้ือโดยตรงจากบริษทัหรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย  บริษทัสามารถจาํหน่ายแบตเตอร่ี “YUASA” ภายในอาณาเขตท่ีกาํหนด 
และจาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งอิสระ  
 
โครงสร้างบริษทัทีเ่กีย่วข้อง (ณ วนัที ่16 มนีาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 

บริษทั จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (GYIN) ถือหุน้ในบริษทัจาํนวนร้อยละ 40.69 โดย GYIN เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 
จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่น (GYC) ซ่ึงเกิดจากการควบรวมกิจการระหวา่งบริษทั เจแปน สตอเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั และบริษทั ยวัซ่า 
คอร์ปอเรชัน่ ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)   
 
 
 
 

 
 

บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วสิ จาํกดั บริษทั ฟูยเีมอร์แคนไทล ์จาํกดั 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบวิช่ัน จํากดั 

บริษทั จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั 
(GYIN) ตระกูล มนูธรรม 

บริษทั เซลทรัล เอเยนซิ จาํกดั 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

บริษทั มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์    
ดีเวลลอปเมน้ท ์ จาํกดั 

100.00%  77.00% 

55.00% 

 

19.13% 3.12% 40.69% 

99.99% 

92.30% 

6.48% 5.45% 
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โครงสร้างรายได้ของบริษทั และบริษัทย่อย 

รายละเอยีด 2555 2556 2557 2558 2559 

รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % รายได ้ % 
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  ("บริษทั") 
1. จําหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต์ 
- ตลาดรถใหม่ (OEM) 298.70 15.43 291.21 16.53 244.39 14.55 147.53 8.37 115.11 5.52 
- ส่งออก 246.69 12.74 251.75 14.29 289.39 17.23 279.37 15.85 325.95 15.62 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 25.59 1.32 32.00 1.82 16.13 0.96 29.24 1.66 29.43 1.41 
- อ่ืน ๆ 0.03 0.00 0.44 0.03 0.73 0.04 0.04 0.00 0.005 0.00 
2. จําหน่ายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์ 
- ตลาดรถใหม่ (OEM) 447.42 23.11 318.65 18.08 299.36 17.82 344.53 19.55 419.23 20.09 
- ส่งออก 95.43 4.93 117.46 6.67 80.56 4.80 103.04 5.85 183.58 8.80 
- ส่งออกผา่นตวัแทน* 3.25 0.17 2.97 0.17 5.20 0.31 1.04 0.06 2.67 0.13 
- ส่งออกอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.01 0.00 0.007 0.00 0.01 0.00 0.11 0.01 
3. จําหน่ายแบตเตอร่ีสํารองไฟ 
- ในประเทศ 66.58 3.44 41.38 2.35 54.56 3.25 70.05 3.97 26.65 1.28 
4. อ่ืนๆ 4.56 0.24 0.47 0.03 0.53 0.03 0.64 0.04 0.29 0.01 

รวมรายได้บริษทั (ก) 1,188.28 61.38 1,056.35 59.95 990.85 58.99 975.51 55.35 1,103.03 52.85 

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบวิช่ัน  (บริษทั ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

1. จําหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต์  
- ตลาดทดแทน (REM) 468.37 24.19 380.49 21.59 419.66 24.98 500.53 28.40 566.49 27.14 
2. จําหน่ายแบตเตอร่ีจักรยานยนต์  
- ตลาดทดแทน (REM) 208.87 10.79 276.79 15.71 246.70 14.69 263.11 14.93 383.39 18.37 
3. แบตเตอร่ีสํารองไฟ/พลงังานแสงอาทติย์ 24.13 0.01 21.46 1.22 9.51 0.57 14.10 0.80 29.49 1.41 

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

รวมรายได้บริษทัย่อย (ข) 702.88 36.31 678.74 38.52 677.42 40.33 778.54 44.17 979.40 46.93 

รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข) 1,891.17 97.68 1,735.10 98.47 1,668.27 99.31 1,754.04 99.52 2,082.43 99.78 

รายได้อ่ืน 44.86 2.32 26.95 1.53 11.53 0.69 8.55 0.48 4.52 0.22 

รายได้รวม 1,936.04 100.00 1,762.05 100.00 1,679.80 100.00 1,762.59 100.00 2,086.95 100.00 
 

ทีม่า  ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
หมายเหตุ   *เป็นการจาํหน่ายในประเทศใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายเพื่อการส่งออก 
 

 

การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัของบริษทัในปีทีผ่่านมา  
ในปี 2559 เป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงอีกปีหน่ึงของบริษทั โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ตามมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ งให้ นายอิชิโระ มูราตะ เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารคนใหม่  แทนนายคัทซึมิ  นากาโตะ ตั้ งแต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2559  ทั้งน้ีนายอิชิโระ มูราตะ ยงัคงสานต่อการทาํงานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารท่านเดิม และไดเ้พิ่มเติมนโยบายของบริษทัท่ี
สําคัญจาํนวน 3 เร่ืองได้แก่ การทาํงานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) การทาํงานด้วยความรวดเร็ว (Speed) และการไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
(Goal to the top)  

สําหรับในด้านการขายและการผลิต มีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัๆ กล่าวคือ ในด้านการผลิต บริษทัได้ปรับปรุง 
Productivity ของการผลิตและลดของเสียจากการผลิตอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้ นเพื่อให้รองรับความต้องการแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์
ในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน บริษทัไดจ้ดัซ้ือเคร่ืองจกัรประกอบแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์เพิ่มเติมเพื่อรองรับความ
ตอ้งการดงักล่าว ซ่ึงไดติ้ดตั้งแลว้เสร็จและเร่ิมการผลิตตั้งแต่ตน้ปี 2560 นอกจากน้ีบริษทัยงัคงปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการทาํงาน อาคารและ



4. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
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สถานท่ีภายในบริษทัอย่างต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา รวมทั้ งกาํลงัวางแผนเพื่อปรับปรุงพื้นท่ีและทศันียภาพภายในโรงงานให้สวยงามและ
สอดคลอ้งกบัการทาํงานของฝ่ายงานต่างๆให้มากข้ึนอีกดว้ย และในดา้นการออกผลิตภณัฑใ์หม่ๆ บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีรถยนต ์
ใหมี้ประสิทธิภาพและช่วยลดตน้ทุนการผลิต เพื่อจาํหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศ จาํนวน 4 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่น NS60 รุ่น NX120 รุ่น105D31 
และ รุ่น 6TN อีกทั้งยงัไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ใหม่ ในรุ่น YTZ8V ซ่ึงส่งจาํหน่ายให้กบัตลาดผูป้ระกอบรถใหม่ 
(OEM) เพื่อใชก้บัรถจกัรยานยนตข์นาดใหญ่ (Big bite) นอกจากน้ีบริษทัยงัไดผ้ลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตเ์พื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายระดบักลาง 
ในช่ือ รุ่นYTZ5Max เพื่อส่งออกใหก้บัตลาดต่างประเทศ และช่ือ I-RACER เพื่อส่งใหก้บัตลาดทดแทนภายในประเทศ  
  

การเปลีย่นแปลงภาพรวมของภาวะอุตสาหกรรมแบตเตอร่ี 
แบตเตอร่ีเป็นสินคา้จาํเป็นต่อชีวิตประจาํวนั ทั้งน้ีเพราะแบตเตอร่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งกวา้งขวาง เช่น เป็นแหล่งกาํเนิดพลงังาน 

ใหแ้สงสวา่งในครัวเรือน หรือใชส่้องสัตวใ์นเวลากลางคืน ตลอดจนใชเ้ป็นช้ินส่วนประกอบจาํเป็นในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและ
ฐานขอ้มูลของโลก จาํเป็นตอ้งใช้แบตเตอร่ีทั้งส้ิน จึงทาํให้มีการใช้แบตเตอร่ีกนัอย่างแพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอร่ีทัว่ไป 
ท่ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นตํ่าในการผลิตจนถึงแบตเตอร่ีท่ีใชเ้ทคโนโลยชีั้นสูง ตามประเภทการใชง้าน 

ในดา้นราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ีนั้น มีการขยายตวัของ
ราคา ทั้งน้ีในปี 2559 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิขยายตวัตั้งแต่ 1,647 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนมกราคม จนถึงระดบัสูงสุดในเดือนธนัวาคมท่ี 2,230 
เหรียญสหรัฐต่อตนั อยา่งไรก็ตามราคาตะกัว่เฉล่ียในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ี่ 1,777 เหรียญต่อตนั ซ่ึงตํ่ากว่าราคาตะกัว่ในช่วงเดียวกนั
ของปีท่ีผา่นมาจาํนวน 43 เหรียญต่อตนัหรือร้อยละ 2.38 และในไตรมาสท่ี 4 ราคาตะกัว่ไดเ้ร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีราคาเฉล่ียในไตร
มาสท่ี 4 จาํนวน 2,149  เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา และดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้แมว้า่ราคาตะกัว่จะ 
เพิ่มสูงข้ึนบ้างในช่วงไตรมาสท่ี 4 แต่โดยภาพรวมของต้นทุนการผลิตในปีท่ีผ่านมามีจาํนวนท่ีตํ่าลง สาเหตุสําคญัมาจากการการปรับปรุง 
Productivity ในการผลิตของบริษทั 

การผลติยานยนต์ในปี 2559 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ปริมาณการผลิตรถยนตใ์นปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีผา่นมามีการผลิตรถยนต์

นัง่โดยสารและรถจกัรยานยนต ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.78 และร้อยละ 0.72 ตามลาํดบั ส่วนรถยนตน์ัง่เพื่อการพาณิชยล์ดลงร้อยละ 1.13  สาํหรับการ
ผลิตรถยนตเ์ม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีผา่นมา แมว้า่การผลิตเพื่อการส่งออกจะเพ่ิมสูงข้ึนบา้ง แต่การผลิตเพื่อการขายภายในประเทศเป็นส่วนสาํคญัท่ี
ทาํใหก้ารผลิตรถยนตมี์สัดส่วนเพิ่มข้ึนไม่มากนกั เน่ืองจากกาํลงัซ้ือของประชาชนในประเทศท่ียงัคงไม่เพิ่มข้ึน จากนโยบายโครงการรถคนัแรก
ของรัฐบาล และภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีมีการฟ้ืนตวัอยา่งชา้ๆ และราคาสินคา้เกษตรภายในประเทศท่ีมีราคาตํ่า สําหรับภาคการผลิต
รถจกัรยานยนตมี์การเติบโตไม่มากนกัเม่ือเทียบกบัปี 2558 ทั้งน้ีเป็นการผลิตเพื่อจาํหน่ายใหก้บัตลาดภายในประเทศเป็นหลกั 

การจําหน่ายยานยนต์ภายในประเทศในปี 2559 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ในดา้นการจาํหน่ายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นประเทศในปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 

2558 ท่ีผ่านมา พบว่าปริมาณการจาํหน่ายรถยนต์นั่งโดยสารและรถยนต์นั่งเพื่อการพาณิชย ์มีอตัราการจาํหน่ายลดลงร้อยละ 6.35 และ 2.20 
ตามลาํดบั ในขณะท่ีรถจกัรยานยนต ์มีอตัราการจาํหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ 6.04 สําหรับการจาํหน่ายรถยนตซ่ึ์งมียอดจาํหน่ายภายในประเทศลดลง 
ปัญหาสําคญัยงัคงมาจากนโยบายโครงการรถคนัแรก ภาวะเศรษฐกิจในประเทศท่ีมีการฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ ภาระหน้ีสินครัวเรือนท่ียงัคงอยู่ใน
ระดบัสูง และราคาสินคา้เกษตรท่ียงัคงมีราคาตํ่า ทาํใหอ้าํนาจซ้ือของประชาชนภายในประเทศยงัไม่ดีนกั 

การนําเข้ายานยนต์จากต่างประเทศในปี 2559 
มูลค่าการนาํเขา้รถยนตแ์ละช้ินส่วนรถยนต ์ในปี 2559 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ท่ีผา่นมาประมาณร้อยละ 9.81 และ 13.17 
การส่งออกยานยนต์ในปี 2559 
จากขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย การส่งออกรถยนตน์ัง่ รถจกัรยานยนต ์ช้ินส่วนและอุปกรณ์สาํหรับยานยนตเ์พิ่มข้ึนร้อยละ 

26.06  ร้อยละ 6.82 และร้อยละ 9.50 ตามลาํดบั ในขณะท่ีการส่งออกรถกระบะ รถบรรทุกและยานพาหนะอ่ืนๆ ลดลงร้อยละ 17.73 และร้อยละ 
13.92ตามลาํดบั โดยภาพรวมยอดการส่งออกยานยนต์ปรับตวัเพิ่มข้ึน ยกเวน้การจาํหน่ายรถกระบะและรถบรรทุก สาเหตุสําคญัมาจากการ
ส่งออกรถยนตข์นาดเลก็หรือ Eco car ไดเ้พิ่มข้ึน 
 สําหรับธุรกิจแบบเตอร่ียานยนต์ในปี 2559 จากขอ้มูลดา้นการผลิต การจาํหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอร่ีรถยนต์และ
รถจกัรยานยนตข์องโรงงานผูผ้ลิตขนาดใหญ่จาํนวน 8 ราย ของสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560 พบวา่การเติบโต
ในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในปี 2559 เพิ่มข้ึนจากปี 2558 ทั้งในดา้นการผลิต และการจาํหน่ายในประเทศในอตัราร้อยละ 7.35  และ 9.88  ในขณะ
ท่ีการส่งออกลดลงในอตัราร้อยละ 5.36 อย่างไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวไม่รวมถึงการนาํเขา้แบตเตอร่ีเขา้มาจาํหน่าย ซ่ึงปัจจุบนัมีการนาํเขา้จาก
หลายประเทศ เพื่อเขา้มาจาํหน่ายภายประเทศ เช่น แบตเตอร่ีจากประเทศจีน อินเดีย และเกาหลี เป็นตน้ ซ่ึงจะมีราคาถูกเม่ือเทียบกบัการผลิต
ภายในประเทศ ในขณะท่ีอาจมีจุดอ่อนในดา้นการบริการ ท่ีดอ้ยกวา่ผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตภายในประเทศ 



5. ปัจจัยความเส่ียง 
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การประกอบธุรกิจของบริษทัย่อมมีความเส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกบริษทัท่ีอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในและภายนอก โดยฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้าํหนดนโยบายและ
ประเมินความเส่ียงร่วมกบัผูบ้ริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจยัท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัการใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้และ
พิจารณาผลกระทบ โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อกาํหนดมาตรการจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบับริษทัยอมรับได ้ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามผลการ
ดาํเนินงานของแต่ละฝ่ายงานเป็นประจาํทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขนั กลยทุธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และ
ความคืบหนา้ของแผนธุรกิจ อนัจะช่วยให้บริษทัสามารถวางแผนจดัการความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ยา่งทนัท่วงที อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมี
ขนาดองคก์รท่ีเติบโตข้ึนและความเส่ียงต่างๆ เกิดข้ึนในหลายรูปแบบ  ดงันั้นฝ่ายจดัการจึงมีแผนท่ีจะจดัตั้งคณะทาํงานเพื่อบริหารความเส่ียง เพื่อ
พิจารณาสอบทานรายงานผลการประเมินความเส่ียง และใหค้าํแนะนาํในการหามาตรการจดัการความเส่ียงท่ีอยูใ่นระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้ทั้งน้ี
คณะทาํงานดงักล่าวไดเ้ร่ิมปฎิบติังานตั้งแต่ปี 2560 และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการของบริษทั 

นอกจากน้ี ในปัจจุบนั บริษทัมีปัจจยัเส่ียงท่ีสาํคญับางประการ อนัอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน หรือผลการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายงานฉบบัน้ี อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี 
หรือพิจารณาในขณะน้ีวา่ไม่เป็นสาระสาํคญั แต่อาจเป็นปัจจยัเส่ียงท่ีมีความสาํคญัในอนาคตได ้รายละเอียดของความเส่ียงพอสรุปไดด้งัน้ี 

 

1. ปัจจัยความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดบิ 
  ความเส่ียง : ราคาวตัถุดิบเป็นปัจจยัสําคญัในการควบคุมตน้ทุนการผลิตแบตเตอร่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งราคาตะกัว่และราคาพลาสติก 
ซ่ึงเป็นส่วนประกอบสาํคญัในการผลิตแบตเตอร่ี โดยตน้ทุนของตะกัว่และพลาสติกคิดเป็นประมาณร้อยละ 70-80 ของตน้ทุนการผลิตรวม ดงันั้น
หากราคาวตัถุดิบผนัผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2559 บริษทัมียอดการสั่งซ้ือ
ตะกัว่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัจาํนวน 852.23 ลา้นบาท โดยเป็นการสั่งซ้ือตะกัว่จากต่างประเทศจาํนวน 423.23 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 49.66 ของ
การสั่งซ้ือตะกัว่ทั้งหมด สําหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตแบตเตอร่ี ทั้งน้ี 
ในปี 2559 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิขยายตวัตั้งแต่ 1,647 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนมกราคม จนถึงระดบัสูงสุดในเดือนธนัวาคมท่ี 2,230 เหรียญสหรัฐ
ต่อตนั อยา่งไรก็ตามราคาตะกัว่เฉล่ียในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ี่ 1,777 เหรียญต่อตนั ซ่ึงตํ่ากวา่ราคาตะกัว่ในช่วงเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา
จาํนวน 43 เหรียญต่อตนัหรือร้อยละ 2.38 และในไตรมาสท่ี 4 ราคาตะกัว่ไดเ้ร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีราคาเฉล่ียในไตรมาสท่ี 4 
จาํนวน 2,149 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา   
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทักาํหนดมาตรการควบคุมการใชแ้ละการจดัเก็บสต็อกตะกัว่ให้สอดคลอ้งตามแผนการทาํงานและ
ความตอ้งการผลิต และการทาํสัญญาซ้ือขายระยะสั้นกบัผูข้ายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจดัการจะติดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจาํ
ทุกเดือน ทั้งน้ีหากเกิดความผนัผวนจนกระทบต่อราคาตน้ทุนของบริษทั ฝ่ายจดัการสามารถดาํเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าวไดท้นัที 
  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีฝ่ายจดัซ้ือท่ีติดตามราคาวตัถุดิบอยา่งใกลชิ้ดเป็นรายวนั และดว้ยประสบการณ์ของผูบ้ริหารของบริษทัท่ีมีความ
ชาํนาฐญและอยูใ่นอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีมานานเกือบ 54 ปี ทาํให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง มีความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูผ้ลิต
วตัถุดิบ และมีการพจิารณาการสัง่ซ้ือวตัถุดิบใหส้อดคลอ้งกบัการวางแผนการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2. ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิบริษัทร่วมทุน 
ความเส่ียง : ความเส่ียงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษทัร่วมทุน จาํแนกเป็น 2 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ ดา้นเทคโนโลย ีและดา้นการตลาด  
ในดา้นเทคโนโลยี บริษทัไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (บริษทัร่วมทุน)  

โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมีสัญญาเป็นรายปี ทั้งน้ีถา้ไม่มีการแกไ้ขส่วนหน่ึง 
ส่วนใดในสัญญา ให้ถือวา่สัญญาจะไดรั้บการต่ออายสุัญญาโดยอตัโนมติัปีต่อปี อยา่งไรกต็ามหากบริษทัไม่ไดรั้บการต่อสัญญาการถ่ายทอดดา้น
เทคโนโลยดีงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจดัการดา้นคุณภาพของสินคา้จากการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานไดใ้นท่ีสุด 
  ในดา้นการตลาดต่างประเทศ บริษทัสามารถกระทาํไดภ้ายในอาณาเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล 
จาํกดั อนัไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า  นอกเหนือจากพื้นท่ีดงักล่าวแลว้ บริษทัตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั เพื่อไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้กบัการจาํหน่ายของบริษทัในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ ในปี 2559 บริษทัมีการส่งออกสินคา้
อย่างต่อเน่ืองผ่านบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั และบริษทัในเครือ เป็นเงินรวม 133.47 ลา้นบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 24.64 
ของยอดส่งออกทั้งหมด หรือร้อยละ 26.01 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธ์ิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการ
ผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ์มาโดยตลอด (โดยมีการคาํนวณค่าสิทธ์ิเป็นรายลูกท่ีผลิตสําหรับแบตเตอร่ีชนิดพื้นฐานทุกชนิดและ 
ทุกเคร่ืองหมายการคา้ และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายสาํหรับแบตเตอร่ีชนิดไม่ตอ้งมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด) และบริษทัไดรั้บ
การต่อสัญญาจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ประเทศญ่ีปุ่นติดต่อกนัเป็นระยะเวลากว่า 54 ปีมาแลว้ สําหรับในดา้นขอ้จาํกดั 



5. ปัจจัยความเส่ียง 
  

รายงานประจาํปี 2559                    8 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

ในตลาดต่างประเทศ บริษทัสามารถท่ีจะส่งออกไดโ้ดยไปยงัตลาดในประเทศท่ีไม่มีบริษทัในเครือ "YUASA" ซ่ึงในปัจจุบนัลูกคา้ของบริษทัใน
ต่างประเทศส่วนหน่ึงเป็นลูกคา้ท่ีไม่มีการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในเครือ ดว้ยขอ้ไดเ้ปรียบจากเครือข่ายจีเอส ยวัซ่า ทาํใหบ้ริษทัมีแหล่งผลิตภณัฑ์
แบตเตอร่ีท่ีหลากหลายเพ่ือจาํหน่ายในตลาด  

 

3. ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 
 ความเส่ียง : ในปี 2559 บริษทัพึ่ งพิงการจาํหน่ายสินค้าลูกค้าน้อยรายในตลาดผูป้ระกอบการ (OEM) โดยบริษทัมียอดจาํหน่าย

แบตเตอร่ีรถยนต์ให้แก่ลูกคา้รายหน่ึงในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 69.91 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถยนต์สําหรับตลาด OEM ทั้งหมด และ
บริษัทมียอดจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ให้กลุ่มลูกค้าในตลาด OEM รายหน่ึงทั้ งในประเทศและต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 57.73 
จากยอดขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตส์าํหรับตลาด OEM ทั้งหมด ดงันั้นหากลูกคา้ดงักล่าวยกเลิกการซ้ือขายดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั 

 มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัมีนโยบายท่ีจะผลิตแบตเตอร่ีให้แก่ลูกคา้เป็นบางรายในตลาด OEM เพื่อเป็นการโฆษณาบริษทั
ทางออ้ม ขณะเดียวกนัลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตเ์องก็ตอ้งการแบตเตอร่ีคุณภาพสูงเช่ือถือได ้ราคายติุธรรมและเป็นท่ียอมรับ
โดยทัว่ไป จากความสัมพนัธ์ท่ีมีมายาวนานระหวา่งบริษทัร่วมทุนประเทศญ่ีปุ่นและบริษทัแม่ของลูกคา้ อีกทั้งความสัมพนัธ์อนัดีของบริษทักบั
ลูกคา้เอง ดงันั้นการท่ีลูกคา้จะยกเลิกการสัง่ซ้ือจากบริษทัจึงมีความเป็นไปไดน้อ้ย อยา่งไรกต็ามเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้
เพียงรายเดียวหรือน้อยราย  บริษทัพยายามท่ีจะเพิ่มลูกคา้รายใหม่สําหรับตลาดแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ดว้ยการพฒันาประเภท
แบตเตอร่ีร่วมกบับริษทัจีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (GYIN) 

 

4. ปัจจัยความเส่ียงจากการแข่งขันสูง 
ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน  และมีผู ้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาด 

อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะเขา้มาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพื่อจาํหน่ายในประเทศ หรือการนาํเขา้แบตเตอร่ีจากต่างประเทศเขา้มาจาํหน่าย 
ในประเทศ  ประกอบกบัตลาดในประเทศมีปริมาณจาํกดั ทาํให้ภาวะแข่งขนัเพิ่มข้ึน  ค่าใชจ่้ายในการขายสูงข้ึน โดยเฉพาะจากการลดราคา และ
แผนต่าง ๆ ท่ีออกมาจูงใจลูกคา้ใหซ้ื้อสินคา้ของตนเอง  ทั้งหมดน้ีทาํใหผ้ลกาํไรลดลง และกระทบผลการดาํเนินงาน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑข์องบริษทัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม่) และ REM 
(ตลาดทดแทนภายในประเทศ) วา่เป็นแบตเตอร่ีท่ีมีคุณภาพ  และบริษทัไดเ้ตรียมมาตรการรองรับการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ดงัน้ี (1) ปรับปรุงเทคโนโลยี
การผลิตให้ทนัสมยัอยู่เสมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิตและลดการสูญเปล่าของเคร่ืองจกัร เพื่อให้ไดต้น้ทุนการผลิตท่ีตํ่าลง และ 
ราคาท่ีแข่งขนัได ้(3) จดัทาํแผนพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆออกสู่ตลาด เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ (4) รักษาความสมัพนัธ์กบัผูจ้าํหน่ายวตัถุดิบ 
และลูกคา้ปัจจุบนั  พร้อมทั้งทาํสัญญาการคา้กบัผูว้า่จา้งผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ผา่นร้านคา้รูปแบบ Modern Trade 
และ (6) เพิ่มความยดืหยุน่ในการผลิต เพื่อใหส้ามารถรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งสมํ่าเสมอ 

 

5. ปัจจัยความเส่ียงจากรายได้ รายจ่ายและเงนิกู้ที่เป็นเงนิสกลุต่างประเทศ 
ความเส่ียง : ธุรกิจของบริษทัมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชส้กุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การส่งออกสินคา้ การนาํเขา้วตัถุดิบ 

ทาํใหบ้ริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาท
จาํนวน 57.51 ลา้นบาทและ 214.88 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นการขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษทัจะวางแผนการขายในรูปสกุล
เงินบาทและจะมีการเผื่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไวป้ระมาณร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการสาํรองความผนัผวนของ
ค่าเงิน และทางผูบ้ริหารของบริษทัจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่ามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษทัได้
นาํนโยบายป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนมาใชเ้พื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 

 

6. ปัจจัยความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 
 ความเส่ียง : ในปี 2559 ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินยงัคงมีอยู่บ้าง เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร อาคารสาํนกังาน และอาคารโรงงานให้รองรับการเพิ่มกาํลงัการผลิต รวมทั้งเป็นการปรับปรุงสภาพภายในของ
โรงงานและระบบบาํบดัส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ภายในโรงงานดว้ย  ดงันั้นหากบริษทัขาดสภาพคล่องทางการเงิน อาจจะส่งผลกระทบต่อการจ่ายชาํระ
ค่าใชจ่้ายของบริษทัได ้

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดด้าํเนินการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องอยา่งรัดกุม โดยบริษทัไดจ้ดัทาํวงเงินสินเช่ือกบั
สถาบนัการเงินและขอรับการสนบัสนุนเงินกูจ้ากบริษทัร่วมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องอีกทางหน่ึงหากมีความจาํเป็น นอกจากนั้นฝ่ายจดัการยงัได้



5. ปัจจัยความเส่ียง 
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ควบคุมการดาํเนินงานดา้นต่างๆ ใหเ้กิดประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะการใชว้ตัถุดิบ การลดอตัราของเสียในกระบวนการผลิต และการลด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จาํเป็น โดยใชจ่้ายเงินท่ีมีใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

 

7. ปัจจัยความเส่ียงจากการจัดการส่ิงแวดล้อมและความปลอดภัยในการทํางาน 
 ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ีสาํหรับยานยนตข์องบริษทั มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยัในการทาํงาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอร่ีภายในโรงงาน มีความเส่ียงท่ีอาจทาํให้เกิดอุบติัเหตุในการทาํงานจากเคร่ืองจกัร
หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ และ/หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม ้และการก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เคร่ืองจกัรจากการผลิตมีเสียงดงั นํ้ าเสียท่ี
ปนเป้ือนผงตะกัว่ ฝุ่ นผงจากขบวนการผลิตผงตะกัว่ ตดัแผ่น และขดัแผ่น กล่ินแก๊สจากขบวนการหลอมตะกัว่หากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ และ
เสียงจากการทาํงานของเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีหากไม่มีระบบการจดัการ ป้องกนัหรือการจดัใหร้ะบบบาํบดัของเสียท่ีเหมาะสม อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อพนกังาน ชาวบา้นขา้งเคียง และส่ิงแวดลอ้มภายในและรอบตวัโรงงาน 

 มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษทัไดจ้ดัให้มีขบวนการกาํจดัหรือบาํบดัของเสียต่างๆ ท่ีออกจากขบวนการผลิต 
รวมทั้งการดูแลบาํรุงรักษาอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํ ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ้ าเสีย เพื่อกาํจดัผงตะกัว่จากนํ้ าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่นอกโรงงาน  
การจดัให้มีระบบดูดฝุ่ นผงตะกัว่บริเวณท่ีอาจเกิดการกระจายของผงตะกัว่ จดัให้มีระบบเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะลดกล่ินแก๊ส 
จากการผลิต และการจดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัเสียง หากเคร่ืองจกัรใดก่อใหเ้กิดเสียงดงัเกินกวา่มาตรฐานตามกฎหมายกาํหนด 

นอกจากนั้นในดา้นความปลอดภยัในการทาํงานและการป้องกนัอคัคีภยั บริษทัไดด้าํเนินการในหลายรูปแบบ เพื่อให้พนกังานไดรั้บ
การดูแลและมีความปลอดภยัในการทาํงาน ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการเนน้ย ํ้าอยา่งสมํ่าเสมอถึงความไม่ประมาท เพราะเช่ือว่าความประมาทเพียง
เล็กนอ้ยอาจนาํมาซ่ึงความเสียหายท่ีประมาณค่ามิได ้การปรับปรุงและบาํรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน การจดัอบรมพนกังาน
เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัและแผนฉุกเฉินต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบกล่องวงจรปิด รวมทั้งแผนการฝึกซอ้มเป็นประจาํ 
การจดัใหมี้กิจกรรมคน้หาอนัตรายโดยพนกังานอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเร่งดาํเนินการปรับปรุงจุดท่ีอาจเป็นอนัตราย เพื่อลดอุบติัเหตุภายในโรงงานและ
พนกังานไดรั้บความปลอดภยั 

 

8. ปัจจัยความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
ความเส่ียง : เศรษฐกิจโดยรวมในปี 2559 มีแนวโนม้ฟ้ืนตวัอยา่งชา้ แมว้า่รัฐบาลจะไดพ้ยายามผลกัดนัโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เม็ดเงิน

อดัฉีดเขา้สู่ระบบก็ตาม ตวัเลขทางดา้นส่งออกสินคา้ไม่เอ้ืออาํนวยเท่าท่ีควรต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประกอบกบัราคาสินคา้เกษตร 
ท่ีตกตํ่า โดยเฉพาะสินคา้เกษตรหลกัๆ เช่น ขา้ว ยางพารา ทาํให้กาํลงัซ้ือสินคา้ภายในประเทศตํ่าลง อยา่งไรก็ตามการประกอบธุรกิจแบตเตอร่ี
ยงัคงมีการแข่งขนัการขายภายในประเทศท่ีค่อนขา้งสูง ผูผ้ลิตแต่ละรายมีออกผลิตภณัฑใ์หม่ในหลายๆ รุ่นและจดัแผนส่งเสริมการขายในประเทศ
อยา่งต่อเน่ือง ทาํใหบ้ริษทัจาํเป็นตอ้งหาแนวทางทางการตลาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขายของบริษทัเช่นกนั จึงส่งผลใหเ้กิดความเส่ียงในการใหสิ้นเช่ือ
เกิดข้ึน หากลูกคา้รายเดิมหรือรายใหม่ไม่สามารถจ่ายชาํระหน้ีคืนใหก้บับริษทัได ้ในสภาวะเศรษฐกิจท่ียงัไม่ฟ้ืนตวัดีนกั 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดจ้ดัให้มีการควบคุมความเส่ียงดว้ยการกาํหนดนโยบายและวิธีการในควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
หากเป็นลูกคา้รายใหม่ ทางบริษทัจะพิจารณาจาํหน่ายเป็นเงินสด ในระยะแรก จากนั้นจึงจะพิจารณาใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้รายใหม่ดงักล่าว จึงทาํให้
ความเส่ียงตํ่า 

 

9. ปัจจัยความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ 
ความเส่ียง: บริษทัตั้งอยูใ่นพื้นท่ีตํ่าและอยูใ่กลก้บัทะเล  มีความเส่ียงท่ีจะเกิดนํ้าท่วมภายในโรงงานเม่ือมีนํ้ าทะเลหนุนหรือฝนตกหนกั  

และอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทั รวมทั้งระบบขอ้มูลดา้นสารสนเทศ  นอกจากน้ีความช้ืนจากนํ้ ายงัมีผลต่อกระบวนการผลิตต่างๆ 
โดยเฉพาะแผน่ธาตุซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี 
 มาตรการจดัการความเส่ียง: ในปีท่ีผ่านมา บริษทัไดป้รับปรุงระบบระบายนํ้ าภายในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง ยิ่งไปกว่านั้นบริษทัไดจ้ดั    
เตรียมกระสอบทรายและป๊ัมนํ้ าในช่วงฤดูฝน สําหรับระบายนํ้ าภายในโรงงานให้รวดเร็วข้ึน สําหรับระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัท 
บริษทักาํลงัจดัทาํระบบฐานขอ้มูลสาํรองเพ่ือมิใหข้อ้มูลเกิดการเสียหาย หรือเม่ือเสียหายกส็ามารถเรียกขอ้มูลเดิมกลบัมาได ้

 

10. ปัจจัยความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความเส่ียง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร ปัจจุบนับริษทัมีปัจจยัเส่ียงดา้นความปลอดภยั

ของขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ความเส่ียงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอนัเกิดจากการใชง้านปกติ หรือภยัพิบติัต่างๆ ความเส่ียง
จากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเส่ียงจากการถูกจารกรรมขอ้มูล ซ่ึงลว้นแต่ทาํใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษทัหยดุชะงกั  
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดจ้ดัทาํระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของ มีการดูแลและบาํรุงรักษาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจาํ มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) เป็นมาตรการป้องกนัเบ้ืองตน้ เพื่อให้มีเฉพาะ



5. ปัจจัยความเส่ียง 
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บุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั นอกจากน้ียงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์
ทุกเคร่ือง บริษทัมีมาตรการให้พนักงานทุกคนใส่รหัสผ่านของตนเองเพื่อใชง้านเพื่อป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ในการป้องกนัความเส่ียงจาก
ความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเกิดจากภัยธรรมชาติ หรือภยัพิบัติอ่ืนๆ บริษทักาํลงัจดัเตรียมศูนยส์ํารองข้อมูล (DATA 
CENTER BACKUP SITE) ซ่ึงสามารถฟ้ืนฟูระบบเพื่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ 
 

11. ปัจจัยความเส่ียจากการมผู้ีถือหุ้นรายย่อยน้อยกว่าร้อยละ 15 
ความเส่ียง: ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ืองการดาํรงสถานะ การเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2551 ไดก้าํหนดให้บริษทัจดทะเบียนตอ้งมีผูถื้อหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผูถื้อหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  
ของทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ หากบริษทัจดทะเบียนไม่สามารถดาํรงการกระจายการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อยดงักล่าวไม่ครบถว้น บริษทั 
จดทะเบียนนั้นตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมรายปีท่ีบริษทัจดทะเบียนตอ้งชาํระตามปกติ และรายงานความ
คืบหน้าในการดาํเนินการกระจายหุ้นตามแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด ทั้งน้ีในการปิดสมุดเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2560 บริษทัยงัคงมี 
ผูถื้อหุน้รายยอ่ยจาํนวนร้อยละ 13.62 ซ่ึงตํ่ากวา่หลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนดเช่นกนั 
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดต้ระหนกัถึงการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารดาํรงสถานะของบริษทัจดทะเบียน และ
อยูร่ะหวา่งศึกษาหาวธีิการท่ีจะเป็นไปไดใ้นการดาํเนินการเพ่ือใหส้ดัส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ยเป็นไปตามท่ีตลาดหลกัทรัพยฯ์ กาํหนด 
 
 



6. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั   
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รายละเอยีดเกีย่วกบับริษัท 
ช่ือบริษทั    : บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
ทะเบียนเลขท่ี   : 0107537002672 (เดิมเลขท่ี บมจ.514) 
ประเภทธุรกิจ   : ผูผ้ลิต, ผูจ้าํหน่าย และนาํเขา้แบตเตอร่ี 
สถานท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่และโรงงาน   :  เลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ 

อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 

 Website www.yuasathai.com 
 

จํานวนและชนิดของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท 
หุน้สามญัจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้    107,625,000 หุน้ 
มูลค่าหุน้ละ    1 บาท 
มูลค่ารวมทั้งส้ิน    107,625,000 บาท 
 

รายละเอยีดการถือหุ้นของบริษัท 
- บริษทัย่อย (บริษัท ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดสิทริบวิช่ัน จํากดั) 

 บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้จาํนวน 99,990 หุน้คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชาํระ
เตม็มูลค่าแลว้ โดยบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั เป็นผูบ้ริหารทางการตลาด และเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์แบตเตอร่ี
รถจกัรยานยนตใ์นประเทศแต่เพียงผูเ้ดียว 

- ข้อมูลบริษทัย่อย 
 บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั สาํนกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมือง
สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 โทรศพัท ์ 0-2769-7300 โทรสาร 0-2769-7349 จดทะเบียนเป็นบริษทัจาํกดั วนัท่ี 3 กรกฎาคม 2540  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขท่ี บจ. (5)1049/2540 
 

ประเภทธุรกิจ   จาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์
การจ่ายเงินปันผล  ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
รอบบญัชี  1 มกราคม - 31 ธนัวาคม 
ผูส้อบบญัชี  นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 หรือ นางศิริเพญ็  สุขเจริญยิง่ยง 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 หรือนางสิรินุช วมิลสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8413 
ทุนจดทะเบียนหุน้สามญั  จาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  จาํนวน 100,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้หุน้ละ 10 บาท 
 

- บุคคลทีอ้่างองิอ่ืน 
 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

    โทรศพัท ์0-2229-2800 Call center 0-2229-2888 
ผูส้อบบญัชี  นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4628 หรือนางศิริเพญ็  สุขเจริญยิง่ยง  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3636 หรือนางสิรินุช วมิลสถิตย ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8413 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ชั้น 50-51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์02-677-2000  โทรสาร 02-677-2222 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน  บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
    231 อาคารธนชาตปาร์คเพลส ชั้น 5 ถนนราชดาํริห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท ์0-2126-8300 



7. โครงสร้างผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
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โครงสร้างการถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้ งจาํนวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ  วนัปิดสมุดทะเบียนหุ้น เม่ือวนัท่ี 

 16 มีนาคม 2560 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1 GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69

2 บริษทั นครหลวงกลการ เซอร์วิส จาํกดั 20,584,370 19.13

3 บริษทั สยามกลการอะไหล่ จาํกดั 12,389,100 11.51

4 บริษทั ฟยูเีมอร์แคนไทล ์จาํกดั 6,971,600 6.48

5 บริษทั เซนทรัล เอเจนซิ จาํกดั 5,865,100 5.45

6 กลุ่มมนูธรรม 3,357,100 3.12

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

   2) นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 0.30

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

   4) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม 32,900 0.03

   5) นายรัชชานนท ์ มนูธรรม 32,900 0.03

   6) นาง อรรัตน์  มนูธรรม 20,000 0.02

7 นายฉตัรชยั  ศรีวฒันวิบูลย์ 800,800 0.74

8 นายสิทธาเกต์ิ ปุกหุต 531,600 0.49

9 กองทุนไทยพาณิชยหุ์้นทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 482,300 0.45

10 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 369,910 0.34

รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 95,141,330 88.40

ผู้ถือหุ้นรายย่อย 12,483,670 11.60
รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 107,625,000 100.00

 

ท่ีมา : บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
 
หมายเหตุ : ครอบครัวมนูธรรม เป็นผูถื้อหุ้นหลกัของ บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จาํกดั บริษทัฟูยี เมอร์แคนไทล์ จาํกัด และบริษทั  
เซนทรัล เอเยนซิ จาํกดั 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืน ๆ 

ของงบการเงิน 
 บริษทัยอ่ย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 60 ถึง 70 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สํารองตามกฎหมาย

และสาํรองอ่ืนๆ 
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1.  คณะกรรมการ 
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาจดัตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง สาํหรับรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดงัน้ี 
 

1.1  คณะกรรมการบริษัท (รายละเอยีดในหน้าประวตัิกรรมการ) 
คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง 
วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

(กรรมการ) 

1. นายอิชิโระ  มูราตะ  ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการ และ
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

18 กมุภาพนัธ์ 2559 
  1 มกราคม 2559 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธนัวาคม 2546 

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

4. นายมาซาอากิ ฮิโรโอกะ  กรรมการ 1 กนัยายน 2559 

5. นายสึโยชิ  คาเมะดะ  กรรมการ 6 สิงหาคม 2558 

6. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  กรรมการ 8 เมษายน 2559 

7. นายศุภวสั  พนัธุ์วฒัน์ กรรมการ 19 เมษายน 2547 

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

9. นายโยธิน  วมุิกตายน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 22 เมษายน 2551 

10. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 
 

หมายเหต;  นายอิชิโระ มูราตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 เพื่อทดแทน นายคทัซึมิ นากาโตะ 

  นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 1 กันยายน 2559  เพื่อทดแทนนายโกโระ อิวามิ 
ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 

  นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559  เพื่อทดแทนนายคทัซึมิ นากาโตะ   
ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 

โดยมี นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
  

 การถ่วงดุลอาํนาจของกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 10 ท่าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ประกอบดว้ย  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   1 ท่าน 
- กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  6 ท่าน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 

สาํหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมีทั้งหมด 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ และกรรมการตรวจสอบท่ีเป็น
กรรมการอิสระ 3 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 30  สาํหรับกรรมการบริษทัท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารประกอบดว้ย 

1. นายพรจกัร มนูธรรม  กรรมการ 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม  กรรมการ 
3. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  กรรมการ 
4. นายสึโยชิ  คาเมะดะ  กรรมการ 
5. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  กรรมการ 
6. นายศุภวสั  พนัธุ์วฒัน์  กรรมการ 
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รายงานการถือหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษัทในปี 2558-2559 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ – นามสกลุ 

 หุ้นสามัญ (จํานวนหุ้น) 

ณ 
31 ธ.ค.2558 

การเปลีย่นแปลงในปี 2559 

ณ 31 ธ.ค. 2559 

จํานวน  
(หุ้น) 

สัดส่วน 
 (%) 

1. นายอิชิโระ มูราตะ  - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - 325,000 0.30 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

5. นายสึโยชิ คาเมะดะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

      คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

6. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

7. นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ 500 ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - 500 0.0005 

คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

8. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

9. นายโยธิน วิมุกตายน - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - - - 

10. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ 2,000 ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - 2,000 0.002 

   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า                    -          จาํหน่าย                  - -  

11. นายคทัซึมิ นากาโตะ  - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

      คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

12. นายโกโระ  อิวามิ   - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 

      คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ - ไดม้า            -   จาํหน่าย        - - - 
 

หมายเหตุ  นายอิชิโระ มูราตะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 และดาํรงตาํแหน่งประธาน
กรรมการ (รักษาการ) และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 เพื่อทดแทน นายคทัซึมิ นากาโตะ 

  นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  ได้รับการแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 1กันยายน 2559  เพื่อทดแทนนายโกโระ อิวามิ 
ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 

  นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559  เพื่อทดแทนนายคทัซึมิ นากาโตะ   
ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 
     นายคทัซึมิ นากาโตะ ไดล้าออกจากกรรมการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 8 เมษายน 2559 
                   นายโกโระ อิวามิ ไดล้าออกจากกรรมการแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 

 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามของบริษทั 
 ประกอบดว้ย  นายพรจกัร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือร่วมกบั นายอิชิโระ มูราตะ หรือนายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  

พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั   
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 อาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ย
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดยสมํ่าเสมอ(Accountability to Shareholders) 
รวมทั้งการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทักาํหนดให้เร่ืองดงัต่อไปน้ี เป็นอาํนาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัท่ีจะเป็น 
ผูพ้ิจารณาอนุมติั  

1. คณะกรรมการมีหน้าท่ีกาํหนดนโยบายและทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั (Direct) และกาํกับควบคุมดูแล (Monitor and 
Supervise) ให้ฝ่ายจดัการดาํเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีกาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) โดย
พิจารณาถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

2. พิจารณาแผนการดาํเนินงาน และพฒันาขีดความสามารถของบริษทัใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล 
3. ประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. คณะกรรมการจะดาํเนินการให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
6. กรณีท่ีจาํเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอก เก่ียวกับการดาํเนินการด้วยค่าใช้จ่าย 

ของบริษทั 
7. กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืน ควรพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอยา่งเป็นอิสระในการพิจารณากาํหนด 

กลยทุธ์ การบริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการกาํหนดมาตรฐานการดาํเนินกิจการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะ
คดัคา้นการกระทาํของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของ
ผูถื้อหุน้ทุกราย 

8. คณะกรรมการจะจดัให้มีเลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ และช่วยให้
คณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ 

9. เสนอแต่งตั้งและส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ 
10. พิจารณาและอนุมติัการทาํธุรกรรมหรือการกระทาํใด ๆ อนัมีผลกระทบท่ีสาํคญัต่อฐานะการเงิน ภาระหน้ีสิน ยทุธศาสตร์การทาํ

ธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษทั 
11. พิจารณาการทาํรายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทัแม่ , บริษทัยอ่ย  หรือบริษทัร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ตอ้งขอมติท่ีประชุม 

หรือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ (ถา้มีสาระสาํคญั) 
12. คณะกรรมการจะจดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรม

ของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัภายในองคก์ร 
13. ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม  
14. มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการดาํเนินงาน 
15. ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยดว้ยความเสมอภาค 

 

การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัมีการจดัประชุมอยา่งนอ้ย 4 คร้ังต่อปี โดยจะกาํหนดวนัประชุมตลอดทั้งปี และแจง้
ให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบไวล่้วงหน้า  ในการจดัประชุม ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารจะเป็นผูดู้แลให้ความ
เห็นชอบกาํหนดวาระการประชุม  กรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุม  เลขานุการบริษทั
จะทาํหน้าท่ีจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าก่อน 7 วนั เพื่อให้
กรรมการไดมี้เวลาศึกษามาก่อนล่วงหนา้  ทั้งน้ีในปี 2559 บริษทัไดมี้การประชุมคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 6 คร้ัง 

 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ มดีงัต่อไปนี ้
1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจดัส่งหนงัสือนดัประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่ง

เพียงพอและทนัเวลา 
2. เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4. เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและตามระเบียบวาระท่ีกาํหนดไว ้
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5. ดูแลการประชุมผูถื้อหุน้ใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งกรรมการและผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฎหมายกาํหนดไวโ้ดยเฉพาะใหเ้ป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแ้ก่ 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายโยธิน  วมุิกตายน กรรมการอิสระ 

3. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ กรรมการอิสระ 
โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท  คือ 

นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวติัของกรรมการแต่ละท่าน
ประกอบ) 

 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ  ซ่ึงเป็นไปตามข้อกําหนด 

ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไปและมีการเปิดเผย 

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

มีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง
โยกยา้ยเลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณา  คดัเลือก  เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทน 
ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั     หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด 
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพื่อใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบติังานของงานตรวจสอบภายในและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 
7. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซ่ึงรายงานดังกล่าวต้องลงนาม 

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
7.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
7.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
7.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย ์

แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
7.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
7.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
7.6 จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7.7 ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร (Charter) 
7.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้มอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั 
8. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํดังต่อไปน้ี ซ่ึงอาจ 

มีผลกระทบอย่างมีนัย สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน 
ต่อคณะกรรมการของบริษทั เพื่อดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
8.1 รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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8.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบการควบคุมภายใน 
8.3 การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลา ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงาน รายการหรือการกระทาํตามดงักล่าวขา้งต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพย ์

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

นิยามของกรรมการอสิระ 
บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเท่ากับข้อกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุน้รายใหญ่ และมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน  ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ ผูมี้อาํนาจควบคุมของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการ 
มีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี  

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือ 
ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

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

5. ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม  หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี   ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกัดอยู่เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน  
ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมกิจการของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนเขา้รับตาํแหน่ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน  พนกังาน  ลูกจา้ง  ท่ีปรึกษาท่ีรับ
เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ  1  ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ 
อยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั   บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่  หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั   ทั้งน้ีโดยทัว่ไปการแสดง
ความเห็นอย่างอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจท่ีไดม้อบหมายโดยไม่คาํนึงผลประโยชน์ใดๆ   
ท่ีเก่ียวกับทรัพย์สินหรือตําแหน่งหน้าท่ี  และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต ้
สถานการณ์ใดๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัใหไ้ม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

ภายหลงัได้รับการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ขา้งตน้แลว้  กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทัให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ของบริษทั บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษทัย่อยลาํดับเดียวกัน 



8. โครงสร้างการจัดการ   

รายงานประจาํปี 2559                     18 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้และรายงานเร่ืองดงักล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

 

1.3 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นายพรจกัร  มนูธรรม ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ กรรมการอิสระ 
3. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ กรรมการอิสระ 
4.  นายมาซาอากิ  ฮิโรโอกะ กรรมการ 
หมายเหตุ : นายมาซาอากิ ฮิโรโอกะ  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559  เพื่อทดแทน 
นายโกโระ อิวามิ  ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 

โดยมี นางสาวจนัทรา  ยิง่เจริญโชค   เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
 

ขอบข่ายและหน้าทีค่วามรับผดิชอบ 

1. พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจาํเป็น ใหเ้สนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการของบริษทั 
2. พิจารณาทบทวน  และในกรณีท่ีจาํเป็น  เสนอให้มีการเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มสวสัดิการ นโยบายผลประโยชน์  เงินเดือน 

และนโยบายการจ่ายโบนัส สําหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น การให้สิทธิพนักงานซ้ือหุ้น และการให้เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ เงิน
สนบัสนุน และโครงการอ่ืนๆ ) 

3. รายงานการปฏิบติังานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนให ้คณะกรรมการบริษทั ทราบ  
4. รับผดิชอบต่อคณะกรรมการบริษทั  มีหนา้ท่ีใหค้าํช้ีแจงตอบคาํถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ปฏิบติังานอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสูง 
6. คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 

 

1.4 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. นายอิชิโระ  มูราตะ กรรมการ 

3. นายโยธิน  วมุิกตายน กรรมการอิสระ 

4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ 

5. นายมาซาอะกิ  ฮิโรโอกะ กรรมการ 
หมายเหตุ : นายมาซาอากิ ฮิโรโอกะ  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559  เพื่อทดแทน 
นายโกโระ  อิวามิ  ท่ีลาออกจากการเป็นกรรมการ 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี  9 ธนัวาคม 2559 
 

อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
1. กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti–Corruption 

Policy) รวมทั้งขอ้กาํหนดดา้นจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใตก้รอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบั
ท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีทาํหนา้ท่ีดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนแนวทางในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล และนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณา
อนุมติัและประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี (Best Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในทุกระดบั 
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2. เสนอแนวทางการส่งเสริมใหก้รรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯปฏิบติัหนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบใหส้อดคลอ้งและ
เป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑข์องนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
(Anti – Corruption Policy) รวมทั้งใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดาํเนินธุรกิจ ของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ 

3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption  
Policy) อยา่งสมํ่าเสมออยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใหน้โยบายกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)และนโยบายการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti–Corruption Policy)ของ บริษทัฯทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานสากล
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑ์ ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ และขอ้เสนอแนะขององคก์รภายในท่ีทาํหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลกิจการ 
รวมทั้งขอ้เสนอของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

4. กาํหนดใหมี้การติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดี 
ท่ีกาํหนดไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อ ตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti–
Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกาํกบัดูแลกิจการประจาํนาํเสนอ คณะกรรมการบริษทัฯ ภายในเดือน
มกราคมของปีถดัไปพร้อมทั้งนาํเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีจาํเป็น 

5. กาํหนดให้มีการจดัทาํคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption  Policy) ของ บริษทัฯ เพื่อให้เป็น
แนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเป็นมาตรฐาน 

6. ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อให้ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี 
ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑร์ะเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  

7. สามารถปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการกาํกบัดูแลกิจการเม่ือมีความจาํเป็น โดยบริษทัฯ เป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

8. จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
บริษทัฯภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป 

9. ปฏิบติังานอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพนัธะกิจของบริษทัฯ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจในขณะนั้น  พิจารณาทบทวนวตัถุประสงค์ของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติท่ีดี ท่ีกําหนดไวใ้นนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy)  และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ 
 

1.5 คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
 

1.6 คณะผู้บริหาร 
ในการปฏิบัติหน้าท่ี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้ งคณะผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และ 

ในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั 
คณะผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานดา้นต่างๆ ภายในบริษทั ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ท่านดงัน้ี 
1. นายอิชิโระ  มูราตะ   ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นายสุขแท ้      เรืองวฒันะโชติ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
3. นายมาซาชิ  โมริมิซึ   ประธานเจา้หนา้ท่ีวศิวกรรม 
โดยมี นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ  เป็นเลขานุการคณะผูบ้ริหาร 
  
อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร มดีงัต่อไปนี ้

 กาํกบัดูแลและประสานงานเพื่อดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายตามนโยบายท่ีไดรั้บจากคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุม ทั้งน้ีการ
มอบอาํนาจใหค้ณะผูบ้ริหารดาํเนินการนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 

1. พิจารณาอนุมติัแผนปฏิบติัการของแต่ละฝ่ายงาน 
2. พิจารณาอนุมติัคาํขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกินจากอาํนาจการสัง่การของฝ่ายงานนั้นๆ  
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3. พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีเกินอาํนาจของกลุ่มงานบริหารจดัการดูแลโดยตรง  โดยมีอาํนาจอนุมติัค่าใชจ่้ายและจดัซ้ือ    
จดัจา้งในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ตามลาํดบั ยกเวน้การจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตตามปกติ 

4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทาํธุรกิจใหม่ในขั้นตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่ออนุมติั 
5. พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ 
6. เป็นผูอ้นุมติัขั้นสุดทา้ยสาํหรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

6.1. การเปล่ียนแปลงแหล่งจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ 
6.2. การเปล่ียนแปลงหรือกาํหนดราคาขายพิจารณาขั้นตน้ในการพิจารณาข้ึนค่าจา้งและเงินรางวลัประจาํปีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี 
บริษทั ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั 

7. พิจารณาขั้นตน้ในการพิจารณาเงินรางวลัประจาํปีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีบริษทัก่อนนาํเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมติั 
8. พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกยา้ย ลงโทษ เลิกจา้ง หรือจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9. มีอาํนาจกระทาํการตามระบุในขอ้บงัคบัการทาํงาน 
10. มีอาํนาจในการลงนามในนามของบริษทั ในหลกัฐานการขายต่างๆและมีอาํนาจในการมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนกระทาํการแทนได้

เม่ือไม่สามารถทาํไดเ้ป็นการชัว่คราว 
11. อาํนาจอนุมติัต่างๆ ท่ีกล่าวมายกเวน้การมอบอาํนาจดาํเนินการอนุมติัเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั เป็นไปตามนิยามของสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 

1.7 เลขานุการบริษัท 
การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2548 วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2548 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ ดาํรงตาํแหน่งเป็น

เลขานุการบริษทั ทั้งน้ีเพื่อให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีเลขานุการของบริษทัจะปฏิบติัหน้าท่ี 
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 ดว้ยความรับผิดชอบ  
ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ีหนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ
รายงานประจาํปีของบริษทั และ ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตามมาตรา 
89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วนั ทาํการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 

นอกจากนี ้เลขานุการบริษทัยงัมหีน้าที่อ่ืนตามทีบ่ริษทั มอบหมาย ได้แก่ 
1. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย  ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ  ของบริษทัและติดตามให้มีการปฏิบติัตาม

อยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัใหแ้ก่กรรมการบริษทัไดรั้บทราบ  
2. เปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ  ท่ีเป็นจริงให้กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือนักลงทุนไดรั้บทราบท่ีทนัต่อเหตุการณ์ให้ถูกตอ้ง 

ตามกฎหมาย 
3. เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนทัว่ไป หรือบุคคลท่ีตอ้งการรับทราบรายละเอียดเก่ียวกบับริษทั 
4. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ดาํเนินการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

2. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงนิ 
การกาํหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาถึง

หลกัเกณฑท่ี์ใช ้โดยพิจารณาจากบทบาท หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ประสบการณ์ ค่าตอบแทนของบริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั 
ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั 
จากผูถื้อหุน้ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ของทุกปี 

โดยท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ไดก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย
ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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การกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

หน่วย : บาท 

กลุ่ม ตําแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม / 
ต่อคร้ัง 

ค่าตอบแทน/ 
รายปี  

ค่าตอบแทน/ 
รายไตรมาส 

สิทธิประโยชน์ 
อ่ืน 

 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธาน  15,000 - - สมาชิก 

สนามกอลฟ์ กรรมการ  12,500 - - 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน  15,000 100,000 10,000 - 

กรรมการ  12,500 80,000 10,000 - 

คณะกรรมการ 
กาํหนดค่าตอบแทน 

ประธาน  15,000 - - - 

กรรมการ  12,500 - - - 
 

คณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการ 

ประธาน  15,000 - - - 

กรรมการ  12,500 - - - 
 

หมายเหตุ : สิทธิประโยชน์เร่ืองสมาชิกสนามกอลฟ์ บริษทัมีการจ่ายใหก้รรมการ 3 ท่าน คือนายพรจกัร มนูธรรม นายอิชิโระ มูราตะ 
และนายสึโยชิ คาเมะดะ 

นอกจากน้ีท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ยงัไดก้าํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาํปี โดยกาํหนดไวไ้ม่เกินกวา่ 
ร้อยละ 4 จากกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษี ของงบการเงินรวม 

 

ค่าตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษทัในปี 2558-2559 มรีายละเอยีดดงันี ้ 

 

หมายเหตุ : กรรมการผูซ่ึ้งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพื่อทดแทน มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 นายอิชิโระ มูราตะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 และไดรั้บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ (รักษาการ) และ 
รองประธานกรรมการ เม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด 
(คร้ัง) ต่อปี 

2558 2559 2558 2559 วาระปกติ (ปี 2558) วาระปกติ (ปี 2559) 

1. นายอิชิโระ มูราตะ 10,054 450,000 - 90,000 - 6/6 

2. นายคทัซึมิ นากาโตะ 170,000 122,500 90,000 12,500 6/6 1/1 

3. นายพรจกัร มนูธรรม 170,000 450,000 62,500 75,000 5/6 6/6 

4. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 170,000 450,000 75,000 75,000 6/6 6/6 

5. นายคาซูฮิโกะ โนดะ 101,909 - 12,500 - 1/4 - 

6. นายมาซาชิ  โมริมิซึ 159,946 - 75,000 - 6/6 - 

7. นายโกโระ  อิวามิ 170,000 301,250 62,500 37,500 5/6 3/3 

8. นายสึโยชิ คาเมะดะ 68,091 450,000 25,000 62,500 2/2 5/6 

9. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ - 327,500 - 62,500 - 5/5 

10. นายมาซาอากิ  ฮิโรโอกะ - 148,750 - 25,000 - 2/3 

11. นายศุภวสั พนัธุ์วฒัน์ 170,000 450,000 75,000 75,000 6/6 6/6 

12. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 170,000 450,000 75,000 75,500 6/6 6/6 

13. นายโยธิน วมุิกตายน  170,000 450,000 50,000 75,500 4/6 6/6 

14. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ 170,000 450,000 75,000 75,500 6/6 6/6 

รวม 1,700,000 4,500,000 677,500 740,000 - - 
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 นายคทัซึมิ นากาโตะ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2548  และลาออกเม่ือวนัท่ี วนัท่ี 8 เมษายน 2559  
 นายคาซูอิโกะ โนดะ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2556 และลาออกเม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
 นายมาซาชิ โมริมิซึ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และลาออกเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2558 
 นายโกโระ อิวามิ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557 และลาออกเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
 นายสึโยชิ คาเมะดะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 
 นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 
 นายมาซาอากิ ฮิโรโอกะ  ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการทีด่าํรงตาํแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษทั 

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายของ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และบริษทัยอ่ย ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ได้
รวมกบัค่าใชจ่้ายในส่วนพนกังานของบริษทั 
 

 ค่าตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 มรีายละเอยีดดงันี ้ 

 
 

 ค่าตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนในปี 2559 มรีายละเอยีดดงันี ้

หมายเหตุ       นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 

หน่วย : บาท 

รายละเอยีด 
กรรมการทีด่าํรงตําแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษทั 

จํานวน 10 ท่าน/ปี 2558 จํานวน 10 ท่าน/ปี 2559 

1. เงินเดือน 12,209,892 13,659,380 

2. ค่าเบ้ียประชุม 374,000 539,000 

3. โบนสั 778,490 3,148,919 

4. สวสัดิการอ่ืนๆ  2,594,386 2,595,005 

หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 
รายปีและรายไตรมาส 

ค่าเบีย้ประชุม 
การเข้าร่วมประชุม/ประชุม

ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 120,000 140,000 225,000 225,000 15/15 17/17 

2. นายโยธิน วมุิกตายน 100,000 120,000 150,000 212,500 12/15 17/17 

3. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ 120,000 120,000 187,000 212,500 15/15 17/17 

รวม 440,000 380,000 562,500 680,000 - - 

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

1. นายพรจกัร  มนูธรรม 30,000 60,000 2/2 5/5 

2. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกลุ 25,000 50,000 2/2 5/5 

3.นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกลุ  25,000 50,000 2/2 5/5 

4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ   - 25,000 - 3/3 

5. นายโกโระ อิวามิ  - 25,000 - 2/2 

รวม 80,000 210,000 - - 
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  นายโกโระ อิวามิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 และไดล้าออกจากการเป็น
กรรมการตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 

 

 ค่าตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการในปี 2559 มรีายละเอยีดดงันี ้

 

หมายเหตุ       นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
  นายโกโระ อิวามิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการกาํกบัดูแลกิจการเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2558 และไดล้าออกจากการเป็น
กรรมการตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2559 
 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
 -ไม่มี- 
 

3. บุคลากร 
จํานวนพนักงาน 
จาํนวนพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวนทั้งส้ิน 649 คน โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในปี 2559 ดงัน้ี 
 

รายละเอยีด 

จํานวนพนักงาน (คน) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

ค่าตอบแทน 
ปี 2559 (พนับาท) 

ค่าสวสัดกิารพนักงาน 
ปี 2559 (พนับาท) 

ค่าใช้จ่ายพฒันาพนักงาน 
ปี 2559 (พนับาท) 

   บริษทั   บริษทัย่อย  รวม     บริษทั  บริษทัย่อย    บริษทั  บริษทัย่อย     บริษทั  บริษทัย่อย 

สาํนกังานใหญ่ 83 43 126 29,501 15,797   3,310 1,578 99 4 

โรงงาน 523 - 523 170,750 -   8,442 - 416 - 

รวม 606 43 649 200,251 15,797 11,752 1,578 515 4 
 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษทัได้จดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพในปี 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุน 

สาํรองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษทัสมทบเงินจาํนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงพนกังานสามารถเลือกจ่ายเงิน
สะสมเขา้กองทุนไดใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพก็ได ้ในปี 2559 บริษทั
และบริษทัยอ่ยไดจ่้ายสมทบเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนจาํนวน 2.59 ลา้นบาท 

 

การเปลีย่นแปลงของจํานวนพนักงานอย่างมนัียสําคญัในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 
-ไม่มี- 
 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีสํ่าคญัในระยะ 3 ปี ทีผ่่านมา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปี ท่ีผา่นมาแต่อยา่งใด 
 

   

หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ 15,000 30,000 1/1 2/2 

2. นายอิชิโระ มูราตะ 12,500 25,000 1/1 2/2 

3. นายโยธิน วมุิกตายน 12,500 12,500 1/1 1/2 

4. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 12,500 25,000 1/1 2/2 

5. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ - 12,500 1/1 1/2 

6. นายโกโระ อิวามิ  12,500 12,500 1/1 1/2 

รวม 65,000 117,500 - - 
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การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจาํปี  2559 เป็นกระบวนการท่ีเน้นระเบียบแบบแผน  ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาบุคลากร 

ของบริษทั ใหมี้ความรู้ (Knowledge)  และความชาํนาญ (Skills) เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

วตัถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
1. การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร จะทาํให้บริษทั มีพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และกาํลงัใจดี ส่งเสริมให้มีความจงรักภกัดี

ต่อองคก์ร ลดอุบติัเหตุ และความสูญเสีย อนัอาจจะเกิดข้ึนจากความไม่รู้หรือไม่ชาํนาญ 
2. พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเละพฒันา จะมีความรู้ ความชํานาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวญัและกาํลังใจดี ซ่ึงมีผลให้มี

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งท่ีสูงข้ึน 
 

กระบวนการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
1. วเิคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรมและพฒันา 
2. ตรวจสอบความตอ้งการท่ีจาํเป็นของแต่ละกลุ่มงาน 
3. วางโครงการฝึกอบรมและพฒันา 
4. เสนอโครงการเพื่อรับความเห็นชอบ  
5. จดัวางระเบียบปฏิบติัในการดาํเนินการ 
6. ประเมินผล 
 

ประเภทของการฝึกอบรม 
1. การปฐมนิเทศ สําหรับพนักงานท่ีเขา้ใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะนาํให้รู้จกักบัสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ระเบียบปฏิบติัต่าง ๆ ท่ีควร

ทราบ สวสัดิการของบริษทั การปฏิบติังานอยา่งปลอดภยัและถูกตอ้ง ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ISO14001 เบ้ืองตน้ แนะนาํใหรู้้จกักบัผูบ้ริหารและผูจ้ดัการฝ่าย เพื่อใหพ้นกังานใหม่เขา้กบัสังคมของบริษทัไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ โดยหวัขอ้การปฐมนิเทศ ไดแ้ก่  
- ประวติัของบริษทั 
- ระเบียบปฏิบติัและสวสัดิการของบริษทั 
- ระบบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน  
- ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบ้ืองตน้  
- ระบบมาตรฐานจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001 เบ้ืองตน้ 

2. การอบรมภายใน เป็นการจดัฝึกอบรมและพฒันาสาํหรับพนกังานทุกระดบั เพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถเพิ่มมากข้ึน นาํความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน มีทั้งหลกัสูตร ระดบัหวัหนา้งานและระดบัของพนกังาน ซ่ึงจะจดัเป็นประจาํเดือนละหลกัสูตร เช่น 
- ความรู้เร่ืองประกนัสงัคม,การชาํระภาษี 
- การประเมินผลงานดว้ย KPI 
- อบรม ISO 9001:2015 
- เทคนิคการประเมินผลงานและการรายงานการประเมินผล 
- การประยกุตใ์ชสู้ตรและฟังคช์ัน่ Excel ในการทาํงานแบบมืออาชีพ 
- การควบคุมคุณภาพดว้ยกิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ 
- ความคิดเชิงบวกในการทาํงาน 
- การสอนงานติดตามงาน,แกปั้ญหาและการตดัใจสิน 
- ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 
- การบริหารการจดัการสารเคมีและวตัถุอนัตรายตามกฎหมาย 
- การลดตน้ทุนการผลิต 
- การตรวจสอบภายใน 
- การแข่งขนั QCC 

3. การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนกังานไปอบรมขา้งนอกบริษทั กบับริษทัท่ีจดัฝึกอบรมตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเป็นหลกัสูตรเฉพาะ
ดา้นท่ีตรงกบัสายงานนั้น ๆ เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน เช่น 
- ผลการสาํรวจค่าจา้ง,สวสัดิการ 
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- D8L75 BM Lotus Domino 8.5 System Administration Operating Fundamentals 
- Advance ICP-OES Operation, Troubleshooting and Maintenance  
- Enhancing IT-GRC : IT Governance and Information Security Management for Enabling IT-value and Cybersecurity 

Management 
- QAD Explore Thailand 2016 
- Basic Electrical 
- ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม 
- Amazon Web Services (AWS) : IT Cloud Services 
- Customizing ARD Enterprise Application and Reporting from work 
- ผูค้วบคุมระบบบาํบดัมลพิษอากาศ 
- การจดัทาํแผนฝึกอบรมประจาํปี และตวัช้ีวดัความสาํเร็จตามแผน กลยทุธ์ 
- กาํหนดสาขาอาชีพ ท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสาธารณะ  
- ภาพรวมของการบริหารโครงการและความสาํคญัของ PMP  
- Project Management Professional Training 
 

ในการอบรมเพ่ือเพิม่ศักยภาพให้กบัพนักงาน (Employment Development) 

 

ระดบัของ
พนกังาน 

จาํนวนชัว่โมงการฝึกอบรม  
     เฉล่ียทั้งหมดต่อคน 

เป้าหมายของการจดัหลกัสูตร 

ผูบ้ริหาร      30  ชม. 1. เพื่อให้ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ มีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงพร้อมท่ีจะเป็นกลไกของ
องคก์รในการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์ขององคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2. เพื่อให้ผูบ้ริหาร เป็นผูส้ร้างหรือนาํการเปล่ียนแปลง และมีความพร้อมดา้นบริหารจดัการ
ตามแนวทางการพฒันาองคก์ารใหป้ระสบความสาํเร็จและเป็นรูปธรรม 
3. เพื่อใหผู้บ้ริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

พนกังานระดบั
บริหาร/พนกังาน
ระดบัวชิาชีพ 
(ระดบั 6- 9) 

58 ชม. 1. เพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และทศันะคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานนั้นๆ เพิ่มข้ึน 
2. เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิดพลังร่วมในการพฒันาองค์กรและ
ขบัเคล่ือนภารกิจขององคก์รไปสู่เป้าหมาย 
3. เพื่อสร้างความสามคัคีและมีวิสัยทศัน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและ
แกปั้ญหาต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ 

4. เพื่อให้พนกังานระดบับริหาร มีขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล ทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต 

พนกังานระดบั
ปฏิบติัการ 
(ระดบั 0 - 5) 

72 ชม. 1. เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีระบบ ให้พนกังานมีความรู้ ความเขา้ใจ มีความสามารถ 
ท่ีจาํเป็น และมีทศันคติท่ีดีสาํหรับการปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงของหน่วยงาน 
2. เพื่อใหบุ้คลากรทาํงานได ้ทาํงานดี ทาํงานเก่ง และทาํงานแทนกนัได ้
3. เพื่อเพิ่มคุณค่าของพนกังานในองคก์ร 
4. เพื่อเพิ่มความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5. เพื่อให้พนักงานระดับระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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แผนผงัองค์กร บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ * นายคทัซึมิ นากาโตะ ไดล้าออกจากการเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และคณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งให ้
    นายอิชิโระ มูราตะ ดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารแทน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
 
 

กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค 
ผู้จัดการทัว่ไป  

นายคมสนัต ์อรุณพนัธุ์ 

ประธานเจ้าหน้าทีว่ศิวกรรม (CEE) 
นายมาซาชิ   โมริมิซึ 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ารเงนิ (CFO) 
- 

ประธานเจ้าหน้าทีป่ฎบิตัิการ (COO) 
นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ 

คณะกรรมการบริษทั 
ประธานกรรมการบริษทั (รักษาการ) 

นายอิชิโระ มูราตะ 

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) 
นายอิชิโระ มูราตะ 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน
สํานักงานกลยุทธ์การจัดการ 

- ท่ีปรึกษา (ฝ่ายขาย) 
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
- ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ส่วนงานกฎหมาย 
- เลขานุการฝ่ายจดัการ 
- ท่ีปรึกษา (ฝ่ายวศิวกรรม) 

กลุ่มงานการผลติ 
ผู้จัดการทัว่ไป  

นายสมัพนัธ์ หงษว์ะชิน 

กลุ่มงานธุรกจิภายในประเทศ 
ผู้จัดการทัว่ไป 

นางพณัณ์ชิตา ชีววีฒัน์ 
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 นายอชิิโระ มูระตะ 

 ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ(รักษาการ) ,รองประธานกรรมการและ 

    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 มกราคม 2559 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา /การอบรม /การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่น 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   1 ปี 

อายุ 

 51 ปี 

สัญชาต ิ

 ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

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

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

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

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนและบริษัททีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ(รักษาการ),รองประธานกรรมการ,ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

บริษทั ยวัซ่า แบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

2556 Division Manager, Production Engineering Division, Global Technical Headquarters, 

GS Yuasa International Ltd. 

2553 General Manager, Production Division, Automotive Battery Business Unit and 

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

2552 Manager, Kyoto Automotive Battery Manufacturing Department, Production Division, 

Automotive Battery Business Unit, GS Yuasa Power Supply Ltd. 

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

2547 Manager, Production Engineering dept., Production Engineering Center, GS Yuasa 

Manufacturing Ltd. Assistant Manager, Production Engineering DC, Yuasa Corporation. 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ : 2/2  ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 2/2  ครั้ง 

หมายเหตุ : นายอิชิโระ มูระตะ ไดร้ับการแต่งตั้งเป็น ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตั้งแต่วนัที่  

1 มกราคม 2559 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ(รักษาการ)และรองประธานกรรมการ ตั้งแต่
วนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2559 



8.2 คณะกรรมการและผู้บริหาร                                              

รายงานประจาํปี 2559         28 | P a g e  
 

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 
 

 นายคทัซึมิ นากาโตะ *  

 ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ(รักษาการ) และรองประธานกรรมการ,  

    ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร* 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  14 ธันวาคม 2548 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 11 ปี  

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   1 ปี 

อายุ 

 62 ปี 

สัญชาต ิ

 ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Social Science Department, Osaka University, Japan 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร   

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 57/2549 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนและบริษัททีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน  

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

2549-2558 ประธานกรรมการ (รักษาการ) รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ กรรมการและรองประธานกรรมการ  

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

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

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ : 0/0  ครั้ง 

หมายเหตุ : * นายคทัซึมิ  นากาโตะ  

ไดล้าออกจากตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ตั้งแต่วนัที่  1 มกราคม 2559  

ไดล้าออกจากตาํแหน่ง ประธานกรรมการ(รักษาการ),รองประธานกรรมการ ตั้งแต่วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์
2559 และไดล้าออกจากตาํแหน่ง กรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัที่ 8 เมษายน 2559 
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 นายพรจกัร มนูธรรม 

 ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 ธันวาคม 2546 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 13 ปี 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  4 ปี 

อายุ 

 62 ปี 

สัญชาต ิ

 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 325,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.30 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นนอ้งชายของ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท  ดา้นบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี  ทางการบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี  ดา้นวิทยาศาสตร์ทัว่ไป  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.) 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย- 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 156/2555 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 28/2555 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2555  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนและบริษัททีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่ม ี

บริษทัที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน 

 กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดด์ิสทริบิวชัน่ 13 ปี 

 กรรมการ บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วสิ  22 ปี 

 กรรมการ บจ. ฟูย ีเมอร์แคนไทล ์  19 ปี 

 กรรมการ บจ. เซนทรัล เอเยนซิ   21 ปี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

 

2546-ปัจจุบนั กรรมการบริษทั และประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ 

ประเทศไทย และ กรรมการบริษทัของ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน : 5/5  ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 2/2  ครั้ง 
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 พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 

 ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 พฤษภาคม 2555 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 4 ปี 7 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   1 ปี  

อายุ 

 70  ปี 

สัญชาต ิ

 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 เป็นพี่ชายของ นายพรจกัร มนูธรรม 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท  รัฐศาสนศาสตร์มหาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 91/2554 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนและบริษัททีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

บริษทัจดทะเบยีน 

 ประธานกรรมการ     บมจ. เซียร์พร็พเพอร์ตี้     5 ปี 

บริษทัที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบยีน  

 กรรมการ     บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดด์ิสทริบิวชัน่                   4 ปี 

 กรรมการ     บจ. มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์   24 ปี 

 กรรมการ      บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 5 ปี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทัและกรรมการกาํกบัดูแลกิจการของ  บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

กรรมการของ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

2535-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอนเนอจี ประเทศไทย 

2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. เซียร์พร็พเพอร์ตี้ 

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ : 2/2  ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 2/2  ครั้ง 
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 คุณศุภวสั พนัธุ์วฒัน์ 

 ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  19 เมษายน 2547 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 12 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 ไม่มี 

อายุ 

 62 ปี 

สัญชาต ิ

 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 500 หุน้ หรือ 0.0005% 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตร์บณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Certificate of International law at Hague, Netherlands 

 ประกาศนียบตัรการจดัการและการตลาด University of California at Los 

Angeles (UCLA) Extension 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547 

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

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนและบริษัททีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทั และ ที่ปรึกษา บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-2557 ประธานเจา้หนา้ที่ปฎิบตัิการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2549-2550 กรรมการ สมาคมบริษทัจดทะเบียน 

2549-2550 กรรมการและรองประธานกรรมการ บริหารอาวโุส บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 
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 นายสึโยชิ คาเมะดะ 

 ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  6 สิงหาคม 2558 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 1 ปี 4 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 ไม่มี 

อายุ 

 52 ปี 

สัญชาต ิ

 ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Graduated from Department of Chemical Engineering of Himeji Institute of  

        Technology, Japan 

ประวตัิการอบรม 

 ยงัไม่ไดร้ับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีน และบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และ  

กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

2554-ปัจจุบนั General Manager, Technical Strategic Planning Office, Global Technical Headquarters, 

GS Yuasa International  Ltd. and General Manager, Corporate Strategic Planning 

Office, GS Yuasa International  Ltd. and General Manager, Automotive Battery 

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

2552-2554 General Manager, Automotive Battery Business Promotion Division, International 

Business GS Yuasa International  Ltd. 

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 5/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 5/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/2  ครั้ง 
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 นายฮิเดะโตชิ    อูเอะดะ 

 ตาํแหน่ง                    กรรมการบริษทั  

   วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 เมษายน 2559 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 ไม่มี 

อายุ 

 55 ปี 

สัญชาต ิ

 ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Faculty of Economics, Hitotsubashi University, Japan  

ประวตัิการอบรม 

 ยงัไม่ไดร้ับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีน และบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย   

2557-ปัจจุบนั Entered into Yuasa Corporation 

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

International Ltd 

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 5/5  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 0/0  ครั้ง 
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 นายมาซาอะก ิ  ฮิโรโอกะ 

 ตาํแหน่ง               กรรมการบริษทั  

  วนัที่ได้รับการแต่งตั้ง  1 กนัยายน 2559 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 4 เดือน 
 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   4 เดือน 

(ไดร้ับการแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2559) 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   4 เดือน 

(ไดร้ับการแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 1 กนัยายน 2559) 

อายุ 

 53 ปี 

สัญชาต ิ

 ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

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

University, Chinese  

ประวตัิการอบรม 

 ยงัไม่ไดร้ับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีน และบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บมจ.  

ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย และกรรมการบริษทัของบจ. ยวัซ่าเซลล ์แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

ส.ค.2558-ปัจจุบนั Deputy Division Manager, Business Development Division, GS Yuasa International Ltd. 

(GYIN) and General Manager, 3rd Business Development, GYIN 

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

Manager, Corporate Strategic Planning Office, GYIN  

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

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 2/3  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 0/0  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน     :  2/2  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ          :  1/1  ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลล ์แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั                           :   2/3  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้                                                :   0/0  ครั้ง 
 

หมายเหตุ : นายมาซาอะกิ  ฮิโรโอกะ ไดร้ับการแต่งตั้งเขา้มาเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัที่ 1 กนัยายน 2559 
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 นายโกโระ อวิามิ * 

 ตาํแหน่ง   กรรมการบริษทั 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  8 พฤษภาคม 2557 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 7 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   10 เดือน 

 (ไดร้ับการแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2558) 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   10 เดือน 

(ไดร้ับการแต่งตั้งเมื่อวนัที่ 5 พฤศจิกายน 2558) 

อายุ 

 44 ปี 

สัญชาต ิ

 ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

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

ประวตัิการอบรม 

 ยงัไม่ไดร้ับการอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนและบริษัททีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

ปัจจุบนั กรรมการบริษทั กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  บมจ. ยวัซ่า
แบตเตอรี่ ประเทศไทย และกรรมการบริษทัของบจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  

ปัจจุบนั Manager, 1st Business Development Department, Business Development Division, 

International Business Unit, GS Yuasa International  Ltd. 

2556 Entered into GS Yuasa International Ltd 

2552 Deputy General Manager Shibamoto & Co.,Ltd. 

2550 President, SAS Foods, Inc. (Georgia Atlanta, U.S.A.) (Employee assigned to the 

office) 

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 3/3  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน : 3/3  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ : 1/1  ครั้ง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 3/3  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

หมายเหตุ:  * นายโกโระ อิวามิ ไดล้าออกจากกตาํแหน่งกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัที่ 1 สิงหาคม 2559 
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 รศ.ดร.ลาวณัย์  ถนัดศิลปกลุ 

 ตาํแหน่ง   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  21 เมษายน 2553 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  2 ปี 

 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  4 ปี 

 ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 1 ปี 

อายุ 

 60 ปี 

สัญชาต ิ

 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
- Ph.D. (Law) Lancaster University (UK)  

- LL.M. (International Comparative Law and European Law) Vrije Universiteit   

      Brussels ประเทศเบลเยีย่ม 

- นิติศาสตร์มหาบณัฑิต(กฎหมายระหวา่งประเทศมหาวทิยาลยั ธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวตัิการอบรม 

- ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Audit committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 

- หลกัสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2554  

- หลกัสูตร Monitoring the internal Audit Function(MIA) รุ่น 11/2554 

- หลกัสูตร Monitoring the system of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุ่น 11/2554 

- หลกัสูตร Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 

13/2554 

- หลกัสูตร Director Examination(EXAM) รุ่น 35/2555 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 14/2554 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 141/2554 

- หลกัสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 22/2556 

- หลกัสูตร Director Luncheon Briefing (M-DLB) รุ่น 2/2559 

- หลกัสูตร National Director Conference (NDC) รุ่น 1/2559 

- หลกัสูตร Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559 

- หลกัสูตร Director Forum (R-DF) รุ่น 1/2559 

- หลกัสูตร Board that Make a Difference (BMD) รุ่น 3/2559 

 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

ปัจจุบนั รองศาสตราจารยป์ระจาํบณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัคิวชูประเทศญี่ปุ่น 

ปัจจุบนั ผูช้่วยศาสตราจารยป์ระจาํสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช 

ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการ สถาบนัศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหวา่งประเทศ 

ปัจจุบนั อนุญาโตตุลาการ สาํนกังานอนุญาโตตุลาการ 

ปัจจุบนั ผูต้รวจสอบ การประกนัคุณภาพภายใน ระดบัอุดมศึกษา 
ปัจจุบนั ศาสตราจารยพ์ิเศษและรองศาสตราจารยใ์นการบรรยายในต่างประเทศ เช่นประเทศญี่ปุ่น 

เบลเยี่ยม,สหราชอาณาจกัรฯและอาจารยบ์รรยายพิเศษในประเทศของมหาวิทยาลยัต่างๆ 

เช่น มหาวิทยาลยัศรีปทุมและมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยฯ  

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีน และทีไ่ม่ใช่จดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 17/17  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน : 5/5  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ : 2/2  ครั้ง 

หมายเหตุ : รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ตั้งแต่วนัที่ 27 มกราคม 2558 
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 คุณประเสริฐ  กติศิักดิ์กลุ 

 ตาํแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  21 เมษายน 2553 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 6 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 กรรมการตรวจสอบ   6 ปี 8 เดือน 

 กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   2 ปี 

อายุ 

 66  ปี 

สัญชาต ิ

 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 2,000 หุน้ หรือ 0.002% 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วทิยาศาสตร์บณัฑิต(บริหารธุรกิจ)  มหาวทิยาลยั La sale ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย   

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีน และบริษทัทีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน  

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2552-ปัจจุบนั กรรมการบริหารโรงพยาบาลเทียนฟ้า 
2549-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการบ ริห ารงานตํารวจ 

สน. พลบัพลาไชย 2 

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 1/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 17/17  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน : 5/5  ครั้ง 
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 คุณโยธิน วมิุกตายน 

 ตาํแหน่ง   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  22 เมษายน 2551 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 8 ปี 8 เดือน 

อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และการอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษทั 

 กรรมการตรวจสอบ   8 ปี 8 เดือน 

 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   1 ปี 

อายุ 

 69 ปี 

สัญชาต ิ

 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 

 ไม่มี 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา 
 รัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยับรูพา 
 นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 Mini MBA มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ประวตัิการอบรม 

 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 72/2549 

การดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบยีนและบริษัททีไ่ม่ใช่บริษทัจดทะเบยีน 

 ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในกจิการอื่นทีอ่าจทาํให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกิจการ บมจ. ยวัซ่า
แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2552-ปัจจุบนั กรรมการสมาคมวดัเบญจมบพิตรในบรมราชูปถมัภ ์

2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 

 

จํานวนครั้งทีเ่ข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ปี 2559) 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั  : 6/6  ครั้ง 

 การประชุมผูถ้ือหุน้   : 0/1  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  : 17/17  ครั้ง 

 การประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ : 2/2  ครั้ง 
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นายสุขแท้ เรืองวฒันะโชต ิ

ตาํแหน่ง    เลขานุการบริษทัและประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบัตกิาร 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  25 กมุภาพนัธ์ 2548  

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง  10 ปี 10 เดือน  
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา / การอบรม / ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งบริหารอื่นในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 49  ปี 

สัญชาต ิ
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ดา้นการพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
       (นิดา้) 
 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และ ปริญญาตรีทางบญัชี มหาวทิยาลยั 
       รามคาํแหง 
 ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช 
 ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ เลขานุการบริษทั และ เลขานุการคณะผูบ้ริหาร  
บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2549-2557 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ปฏิบตัิการ) เลขานุการบริษทั และ เลขานุการคณะผูบ้ริหาร  
บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

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

2546-2547 ผูจ้ดัการสาํนกังานประธานผูบ้ริหาร 

 

 

 นายมาซาชิ โมริมิซึ 

 ตาํแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าทีว่ศิวกรรม 

 วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  11 มิถุนายน 2556 

 ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 2 ปี 6 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั /  

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร ประวตัิการศึกษา / การอบรม / ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 
การดาํรงตําแหน่งบริหารอื่นในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 42 ปี 

สัญชาต ิ
 ญี่ปุ่น 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

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

ประวตัิการอบรม 
 ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย    

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 115/2558 
ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไม่มี 

2556-ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ที่วศิวกรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2557-2558 กรรมการบริษทั บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2554-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไป(ฝ่ายประกนัคุณภาพ) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2553 Assistant Manager, Technical Dept., Automotive Battery Division, GS Yuasa 
Manufacturing Ltd. 
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นายคมสันต์ อรุณพนัธุ์ 

ตาํแหน่ง    ผู้จดัการทัว่ไป (กลุ่มงานสนับสนุนทางเทคนิค) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 สิงหาคม 2557 

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง   2 ปี 4 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งบริหารอื่นในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 47 ปี 

สัญชาต ิ 
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) มหาวทิยาลยันเรศวร 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2557-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (ดา้นคุณภาพ) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2551-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน (การผลิต) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2549-2550 ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

 

นายสัมพนัธ์ หงษ์วะชิน 

ตาํแหน่ง    ผู้จดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการผลติ) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 กรกฎาคม 2558 

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง  1 ปี 5 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งบริหารอื่นในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 46 ปี 

สัญชาต ิ
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วทิยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี) มหาวทิยาลยับรูพา 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2558-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (โรงงาน) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2557 ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป (โรงงาน) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
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นางพณัณ์ชิตา  ชีววีฒัน์ 

ตาํแหน่ง   ผู้จดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการเงนิและบัญชี) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง                  1 พฤษภาคม 2559 

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง                    8 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งบริหารอื่นในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 41  ปี 

สัญชาต ิ
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไม่มี 

ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานธุรกิจภายในประเทศ)  

บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

  2557-2559 ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขายทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย Modern Trade และ
ฝ่ายการตลาด) บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

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

        2555 ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

 

นางสาวพชัรี อภริักษ์ 

ตาํแหน่ง    ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการเงนิและบัญชี) 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  1 กรกฎาคม 2558 

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง  1 ปี 5 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา และข้อพพิาททางกฎหมาย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งบริหารอื่นในบริษทั 
 ไม่มี 

อายุ 
 45  ปี 

สัญชาต ิ
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ไม่มี 

ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการเงินและบญัชี) บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศ
ไทย และ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2540  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ.ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
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นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัดิ์ 
ตาํแหน่ง    ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วนัทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง  3 เมษายน 2549 

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง  9 ปี 8 เดือน 
อายุ / สัญชาติ / สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั / 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
ประวตัิการศึกษา การอบรม และข้อพพิาททางกฎหมาย 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ตําแหน่งและหน่วยงาน / บริษทั 

การดาํรงตําแหน่งบริหารอื่นในบริษทั 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  9 ปี 8 เดือน 
 เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  
       (ไดร้ับการแต่งตั้งเมื่อ 9 ธนัวาคม 2559) 

อายุ 
 48  ปี 

สัญชาต ิ
 ไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
 ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ระหว่างผู้บริหาร 
 ไม่มี 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
ประวตัิการอบรม 

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

ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 

2549-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน , เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

เลขานุการคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บมจ.ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย 
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การกาํกบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เน่ืองจากจะช่วยให้เกิดความโปร่งใส เพิ่มความเช่ือมัน่

ของผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง และความเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่บริษัท  ทั้ งหมดน้ีเป็นปัจจยัสําคัญท่ีทาํให้เกิดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ืองและมัน่คง  ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้สอดรับกบันโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเพื่ อให้ ทุกฝ่ายงาน ท่ี เก่ียวข้องได้ตระหนักและนําเร่ืองดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
บริษทัจึงไดม้อบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานทบทวนการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจาํทุกปี มีการติดตามข่าวสาร 
การออกแนวปฏิบติัเพิ่มเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัทาํแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการ
ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีใหมี้ความสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง และเสนอต่อฝ่ายจดัการเพ่ือพิจารณาและ
ติดตามผลการปรับปรุงในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจาํทุกไตรมาส จากการดาํเนินการดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอส่งผลให้คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการ
ของบริษทัท่ีประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยูใ่นระดบัเกินกวา่คะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษทัจดทะเบียนและ
มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั  ดงัน้ี 

 

นโยบายเกีย่วกบัการกาํกบัดูแลกจิการที่ด ี
1. คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทสําคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบายและแผนงานท่ีสําคญัของบริษทั 

โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและมีการวางแนวทางการบริหารจดัการท่ีมีความเหมาะสม 
2. คณะกรรมการบริษทัจะดูแลใหมี้การปฏิบติั และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูล ต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สีย

อยา่งเท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย 
3. คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูน้าํในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตวัอยา่งในการปฏิบติังานตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี

ของบริษทั 
4. คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลให้มีการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการดาํเนินงาน ท่ีจะสร้าง 

ความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวท่ีย ัง่ยืนภายใต้ข้อกาํหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ 
บริหารงานดว้ยความรอบคอบ และระมดัระวงั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

5. คณะกรรมการบริษทัจะคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิใหเ้กิดปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
6. คณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลใหมี้การบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอและเหมาะสม 
7. คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การดาํเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 

แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและตามกาํหนดเวลา 
8. บริษทัมีการกาํหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อใหก้รรมการและพนกังานถือปฏิบติั 

 

หลกัการกาํกบัดูแลกจิการท่ีด ี
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางขา้งตน้ บริษทัขอรายงานเร่ืองการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ีกาํหนดข้ึน โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงัน้ี 
 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
บริษทั ใหค้วามสาํคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ และมีนโยบายในการป้องกนัสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถื้อหุน้ ไดแ้ก่ การซ้ือ ขาย หรือโอนหุ้น 

สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งในกาํไรของกิจการ การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนน แสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตดัสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษทั การอนุมติัธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางใน
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเร่ืองการอาํนวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้อนัไดแ้ก่ 
1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ล่วงหน้า ระหว่างวนัท่ี 29 กันยายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั้ งประกาศหลักเกณฑ์และระบุขั้ นตอน ท่ีชัด เจนไว้ใน เว็บไซต์ของบริษัท
www.yuasathai.com ในส่วนของ “ขอ้มูลการลงทุน” ภายใตห้วัขอ้ “ขอ้มูลการประชุมสามญัประจาํปี” 
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2. มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ และประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณาพิเศษ 

3. มีการเผยแพร่หนงัสือนดัประชุม วาระการประชุมและขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัก่อนจดัส่ง
เอกสาร  ประมาณ 1 เดือน  พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุม  และสิทธิการออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ 

4. นาํเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติัเป็นประจาํทุกปี 

5. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซักถาม ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัไดล่้วงหน้าก่อนการ
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยส่งมาท่ี sukthae@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบายและแผนงาน ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของเลขานุการบริษทั 

6. บริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคนใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดโ้ดยบริษทั 
มีการแต่งตั้ งกรรมการอิสระไวใ้ห้เป็นตัวแทน หรือจะมอบอาํนาจให้บุคคลอ่ืนๆ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมในกรณีท่ี 
ไม่สามารถเขา้ประชุมดว้ยตนเองได ้

7. ในการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น  ขอ้เสนอแนะ  หรือขอ้ซกัถามในวาระต่างๆ  อยา่งเป็นอิสระก่อน
การลงมติของวาระนั้น 

8. บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบขอ้ซกัถามในวาระท่ีผูถื้อหุน้มีประเดน็สงสยั 
9. บริษทัได้อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบนั (ถา้มี) ในการเขา้ร่วมประชุมผุถื้อหุ้น โดยบริษทัจะ

คัดเลือกสถานท่ีประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู ้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุม 
ไดอ้ยา่งสะดวก 
 

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั (Equitable Treatment of Shareholders) 
บริษทั มีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนัทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎหมาย รวมทั้งมาตรการ

การป้องกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุน้ราย
อ่ืน ทั้งน้ีบริษทัไดค้าํนึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้เพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนัทุกราย ดงัน้ี  

1. ใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
2. ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระในการประชุม รวมทั้ งเสนอช่ือกรรมการโดยมี

แบบฟอร์มการใช้สิทธ์ิดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.yuasathai.com ทั้ งน้ีผูท่ี้มีสิทธิในการเสนอวาระการประชุม 
หรือเสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทันั้นตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่น้อยกว่า 5% ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดและจะตอ้ง 
ถือหุน้ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกวา่  12  เดือนนบัจากวนัท่ีถือหุน้จนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3. คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายใน (Inside information) โดยการนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
กบับุคคลอ่ืน เป็นตน้ และบริษทัไดอ้อกประกาศห้ามกรรมการบริษทั  รวมถึงกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และ
ผูบ้ริหาร ซ้ือขายหลักทรัพยข์องบริษทั ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเป็นเวลา 3 วนั และ
กาํหนดใหก้รรมการบริษทั และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 3 วนัทาํการใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. ทราบ 
และจดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั เป็นประจาํ 

4. บริษทัจะจดัส่งขอ้มูลของบริษทัให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจดัส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งขอ้มูลประกอบการ
ประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจาํปีในรูปแบบซีดีและหนงัสือมอบฉันทะ เป็นตน้  ให้แก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ก่อนวนั
ประชุม 7 วนัทาํการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได ้

5. หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีเสร็จส้ินแลว้นั้นทางบริษทัจะจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 
14 วนั พร้อมทั้งจดัส่งรายงานให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่รายงานดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้นรับทราบโดยผา่น
เวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี  ตามหลักการ ระเบียบ  ข้อบังคับของกฎหมายหรือตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย โดยส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั 
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ทาํการ ทั้งน้ีในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้

ในการประชุมใหญ่สามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้ งส้ิน 9 ท่าน จากทั้ งหมด 10 ท่าน โดยประธาน 
ในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาใชสิ้ทธิแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษทัไดเ้ลือกสถานท่ี 
ในการประชุม ท่ีมีความสะดวกและง่ายต่อการเดินทางสาํหรับผูถื้อหุน้ดว้ย 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษทัไดใ้ห้ความสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังานและผูบ้ริหารของ

บริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ชุมชน ภาครัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงยงัรวมถึง
สภาพแวดลอ้มอีกดว้ย เน่ืองจากบริษทัไดต้ระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความสาํเร็จและความมัน่คงในระยะ
ยาวของบริษทั ดังนั้นทางบริษทัจึงคาํนึงถึงประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียของทุกๆ ฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบติัท่ีดีของบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 นโยบายและการปฏิบตัต่ิอพนักงาน  

บริษทั ตระหนกัดีว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั ท่ีมีคุณค่ายิ่ง จึงเป็นนโยบายของบริษทั 
ท่ีจะใหก้ารปฏิบติัเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพของพนกังานในบริษทั 

1. ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
2. ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนกังานและจดัให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือโบนสัแก่พนกังาน ตามผลประกอบการท่ี

เกิดข้ึนในแต่ละปี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
โดยนายจา้งสมทบเงินจาํนวนร้อยละ 3 ของเงินเดือนพนกังานเขา้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุน
ไดใ้นอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย โดยในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนสํารอง
เล้ียงชีพจาํนวน 2.59 ลา้นบาท 

3. การแต่งตั้งโยกยา้ย รวมถึงการใหร้างวลัและการลงโทษพนกังาน โดยตั้งอยูบ่นความถูกตอ้งและยติุธรรม  
4. รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นฐานความรู้ทางวชิาชีพของพนกังาน 
5. ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการจดัฝึกอบรมดา้นต่างๆ ในแต่ละหน่วยงานเพื่อความ

คล่องตวัในการทาํงานใหม้ากยิง่ข้ึน 
6. ใหก้ารสนบัสนุนพนกังานท่ีมีความสามารถในการทาํงาน โดยใหโ้อกาสอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
7. ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
8. สร้างความมัน่คงใหก้บัพนกังาน รวมทั้งทางดา้นความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 
9. หลีกเล่ียงการกระทาํใดๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนักงาน หรือสร้างความ

กดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
10. มีสวสัดิการรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของพนักงาน และจดัสวสัดิการอาหารกลางวนัและเงิน

ช่วยเหลือเช่น งานศพ บิดา มารดา คู่สมรส บุตรของพนักงาน รวมทั้งสวสัดิการเงินกู้ยืมซ่อมแซมท่ีพกัอาศยัและเงินเพื่อ
การศึกษาบุตร 

ทั้งน้ีบริษทัให้ความสําคญัแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์ในเร่ืองท่ีคบัขอ้งใจ
เก่ียวกบัการทาํงานต่อผูบ้งัคบับญัชาผ่านศูนยก์ลางขอ้มูลร้องทุกขไ์ด ้ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆ จะนาํไปพิจารณาอยา่งเป็นธรรม เพื่อหาแนวทางในการ
ป้องกนัและแกไ้ข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากนั้นยงัสามารถแจง้ผา่นคณะกรรมการผูดู้แลกฎระเบียบ (Compliance Committee) 
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเก็บเป็นความลบัเพื่อ
สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส 
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3.2 นโยบายและการปฏิบตัิต่อผู้ถือหุ้น  

บริษทัตระหนักดีว่าผูถื้อหุ้นคือเจา้ของกิจการ และบริษทัมีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึงกาํหนดให้ กรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางต่อไปน้ี 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจน ตดัสินใจดาํเนินการใดๆ ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ  และเป็นธรรมต่อผูถื้อ
หุน้รายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้โดยรวม 

2. นาํเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานการเงิน การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ ด้วยความสมํ่าเสมอ และ
ครบถว้นตามความเป็นจริง 

3. แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆ ในดา้นบวกและลบบนพื้นฐานของความเป็นไปได ้มีขอ้มูลและเหตุผลท่ี
สนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผู ้อ่ืน  โดยใช้ข้อมูลภายในบริษัท  ซ่ึงยงัไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ 
หรือดาํเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

 
3.3 นโยบายและการปฏิบตัิต่อลูกค้า 

บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัของลูกคา้ท่ีมีความพึงพอใจต่อธุรกิจเป็นอยา่งมาก บริษทัจึงแสวงหาแนวทางในการตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. บริษทัพึงดูแลลูกคา้และใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
2. ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบัสินคา้และบริการ โดยไม่มีการกล่าว

เกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุเป็นผลทาํใหลู้กคา้เขา้ใจผดิเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
3. ให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการซ้ือ-ขายให้แก่ลูกคา้ พนกังานการตลาดตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น เพียงพอต่อการตดัสินใจของ

ลูกคา้ และตอ้งใหค้วามเสมอภาคแก่ลูกคา้ทุกราย 
4. ใหค้วามสาํคญัแก่ลูกคา้ โดยเฉพาะเร่ืองการติดต่อกบัลูกคา้ และตอ้งทาํใหเ้ราเป็นท่ีไวใ้จสาํหรับลูกคา้นั้นๆ  
5. รักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยมิชอบ 
6. มีการรับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพของสินคา้ และตอ้งช้ีแจงใหลู้กคา้นั้นเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 

 
3.4 นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่ค้า 

บริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของ
การได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้ งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้ งปฏิบัติตาม 
พนัธสญัญา ใหข้อ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง ตั้งอยูบ่นพื้นฐานความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต่างๆ  ท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  แต่ถ้าในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันได ้
ตอ้งรีบแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทนัที เพื่อจะไดช่้วยกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 

2. ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อไปในทางท่ีไม่สุจริตในการคา้กบัคู่คา้ 
3. ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาวา่มีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตามจาํเป็นตอ้งมีการเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้

อยา่งเป็นธรรม และรวดเร็ว 
ทั้งในการคดัเลือกคู่คา้ของบริษทั ตามคู่มือจดัซ้ือของบริษทัจะมีหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกคู่คา้โดยใหค้รอบคลุมถึงความสามารถในการ

จดัหา ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียนและการดาํเนินคดี และความเส่ียงจากการ
ให้บริการของคู่คา้ดงักล่าว ซ่ึงการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวจะช่วยปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบริษทั 

 
3.5 นโยบายและการปฏิบตัิต่อเจ้าหนี ้ 

บริษทัไดต้ระหนกัอยูเ่สมอวา่การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้หน้ีนั้นจะตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว้
เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจระหวา่งกนั ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอยา่งแสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเสมอภาคทั้งสองฝ่าย 
2. ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขได ้จะแจง้สาเหตุ 

ใหเ้จา้หน้ีทราบทนัที เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางในการแกไ้ข โดยใชห้ลกัความสมเหตุสมผล 
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3.6 นโยบายและการปฏิบตัิต่อคู่แข่งทางการค้า 

บริษทั มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนั
ทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวธีิท่ีไม่สุจริตหรือฉอ้ฉล โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. มีความซ่ือสตัยใ์นวชิาชีพ โดยยดึหลกัและปฏิบติัภายใตก้ฎระเบียบและ กติกาของการแข่งขนั 
2. ไม่กล่าวร้ายเพื่อทาํรายช่ือเสียงทางการคา้ของคู่แข่งขนั 
3. ไม่ใชว้ิธีการกลัน่แกลง้คู่แข่งขนั เพื่อให้คู่แข่งขนัเสียโอกาส เช่นการขายตดัราคา  การทุ่มสินคา้เขา้ตลาด การขโมยขอ้มูลของ 

คู่แข่งขนัมาใชโ้ดยมิชอบธรรม 
 

3.7 นโยบายและการปฏิบตัิต่อสังคมและเศรษฐกจิโดยรวม 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสําคญักบัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษทั ตั้งอยูแ่ละเป็นนโยบายของบริษทั เช่นเดียวกนัท่ีจะยดึมัน่ถือปฏิบติัตนเป็นพลเมืองท่ีดีทั้ง
ในดา้นการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทัและปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งครบถว้นมุ่งมัน่
ท่ีจะใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะดาํเนินการยกระดบัคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มและการดูแลความปลอดภยั ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบั
รัฐและชุมชน 

 

3.8 นโยบายเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม 

บริษทัจะคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของทุกขั้นตอนในการผลิต โดยมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการจดัการเก่ียวกับ
ส่ิงแวดลอ้มให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบติั และการประเมินผลอย่างชดัเจน รวมทั้งดาํเนินการ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกบัพนกังาน ลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทัว่ไป และยงัตระหนกัถึงการนาํ
ทรัพยากรมาใชอ้ยา่งประหยดั เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและสังคม นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มของบริษทั มีดงัน้ี “เรามีความ
มุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละสภาพส่ิงแวดลอ้มตามความมุ่งหวงัขององคก์รและลูกคา้” โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 

1. พฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่าและ ISO14001 ร่วมกบัลูกคา้และผูส่้งมอบอยา่งมีประสิทธิภาพ 
2. มุ่งพฒันาในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3. ควบคุมและลดมลพิษจากนํ้าท้ิง ฝุ่ น ไอกรด ปริมาณตะกัว่และสารเคมีใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

 
3.9 ช่องทางทีผู้่ถือหุ้นและผู้มส่ีวนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียนในเร่ืองทีอ่าจเป็นปัญหากบัคณะกรรมการหรือบริษทั 

 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ มาทาง
คณะกรรมการบริษทัไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บริษทัได ้โดยผา่น Email address ของเลขานุการท่ีเก่ียวขอ้งและฝ่ายท่ีงานท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือส่งขอ้ซกัถามทางจดหมายตามท่ีอยูด่า้นล่าง 

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

ถนนสุขมุวทิ ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ รหสัไปรษณีย ์10280  
ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะไดจ้ดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งน้ีขอ้มูลของ 

ผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเกบ็เป็นความลบัเพื่อสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูแ้จง้เบาะแส 
 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัทั้งท่ีเป็นขอ้มูลทางการเงิน

และขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกตอ้งและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการจดัการและผลดาํเนินงานของบริษทั
เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไป นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดรั้บทราบขอ้มูลของบริษทั 

นอกจากน้ีบริษทัยงัได้เปิดเผยข้อมูลต่างๆ ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั www.yuasathai.com ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ภายใน
เวบ็ไซตจ์ะแบ่งเป็นหมวดๆ เพื่อใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ดูขอ้มูลข่าวสารท่ีสาํคญัของบริษทั เช่น ประวติัโดยยอ่ของกรรมการ โครงสร้างบริษทั 

รายงานประจาํปี ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั รายละเอียดสินคา้ท่ีจาํหน่าย ขอ้มูลตวัแทนจาํหน่าย ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัสินคา้ รวมทั้ง
ขอ้มูลทางการเงินท่ีเป็นรายไตรมาสและรายปี พร้อมทั้งหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้ 
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4.1 การเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนั (รายละเอยีดในเร่ืองรายการระหว่างกนั) 

บริษทัตระหนกัถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และ
เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงมีนโยบายท่ีชดัเจนในการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั โดยบริษทัจะดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตาม 
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยง
กนั พ.ศ. 2546  

สําหรับรายการท่ีเกิดข้ึน จะมีการพิจารณาขนาดของรายการ และนําเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป นอกจากน้ียงัมีการรายงานรายการระหว่างกนัพร้อมดว้ยงบการเงินของบริษทัต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัในทุกๆ ไตรมาส  ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์หรือแนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกนัของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะพิจารณาถึงเหตุผลของการทาํรายการ ผลประโยชน์ของบริษทั ราคาหรือผลตอบแทนท่ีจะ
ไดรั้บ ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง กตล. และตลท. ท่ีไดก้าํหนดไว ้ดงันั้นบริษทัจึงเช่ือมัน่วา่รายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เป็นธรรม 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเปิดเผยจาํนวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านไปดาํรงตาํแหน่งในกิจการอ่ืนทั้งท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนและบริษทั
จาํกดัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัต่อท่าน ไวใ้นประวติัของกรรมการแต่ละท่าน  

 
4.2 การเปิดเผยการถือครองหลกัทรัพย์ของกรรมการบริษทัและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี รวมถึงคู่สมรส ตอ้งจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย ์และรายงานการเปล่ียนแปลงการ
ถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี สจ.14/2540 เร่ืองการจดัทาํและเปิดเผย
รายงานการถือหลกัทรัพย ์

 

5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษทั 

ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้นและระยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง และ
ภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแลตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีไดว้างไว ้ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

5.1 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษทั 
ตลอดจนกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และงบประมาณท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และถูกตอ้งตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ 
และความมัง่คัง่สูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 
5.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท (ซ่ึงมีรายละเอียดใน

หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ ) 
 

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (ซ่ึงมรีายละเอยีดในหัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เร่ืองค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ) 

 ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทัไดก้าํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่น
ระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรม และไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้ 

 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม  โดยคาํนึงถึงผล
ประกอบการของบริษทัและผลการดาํเนินงานของผูบ้ริหารแต่ละท่าน 
 

5.4 การรวมหรือแยกตําแหน่ง 

บริษทัมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่  (GYIN) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุน้ทั้งหมด โดยประธานกรรมการ
เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร อยา่งไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวนไม่นอ้ย
กวา่ 3 ท่าน  ซ่ึงตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวนดงักล่าวเพียงพอต่อการถ่วงดุลและการสอบการบริหารงาน 
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5.5 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏ
ในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม และ
ถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีท่ีสุดในการจดัทาํ รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการดาํรงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูล
ทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น และเพียงพอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นและผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนั
ไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผดิปกติอยา่งมีสาระสาํคญั 

บริษทั ไดก้าํหนดใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจดัทาํรายงานทางการเงิน ในรายงานประจาํปี 
56-1 ซ่ึงเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้น และนกัลงทุนทราบเป็นประจาํทุกปี นอกจากน้ี ฝ่ายบริหาร ไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี
และการเงินยงัไดท้าํรายงานรับรองความถูกตอ้งของงบการเงิน และความรับผดิชอบในการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยเ์ป็น
ประจาํทุกไตรมาส 

 
5.6 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประเมินการปฏิบติังานของตนเองแบบทั้งคณะ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนวา่ไดมี้การกาํกบัดูแล
ใหมี้การกาํหนดและหรือดาํเนินการต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มูลสนบัสนุนเพื่อใหฝ่้ายบริหารนาํไปปรับปรุง พฒันาการบริหารจดัการ
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยได้แจง้ผลประเมินให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนําไปสู่การ
ดาํเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป โดยมีกระบวนการดงัน้ี 

 เลขานุการจะจัดส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กลต.ท่ีได้กําหนดไว  ้ให้กับกรรมการแต่ละท่านเป็นผู ้ประเมิน 
ในช่วงไตรมาสท่ี 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดงักล่าว เพื่อทาํการประเมินผล 

 เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการไดท้ราบในช่วงตน้ปีถดัไป และจะทาํ
การวเิคราะห์และประเมิน เพื่อนาํไปสู่การปรับปรุงใหดี้ข้ึนต่อไป 
 

5.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้ร่วม อบรมสัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ 
ท่ีจดัข้ึนโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย (IOD) สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสถาบนัอ่ืนๆ  
ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพื่อสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัทาํทะเบียนประวติัการ เขา้ร่วม
อบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งนาํเสนอหลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพ่ือพิจารณาเขา้ร่วมอบรม โดยในปี 2559 โดยในปี 2559 
มีนายอิชิโระ มูราตะ กรรมการของบริษทัไดเ้ขา้ร่วมอบรม Director Accreditation Program – DAP (รุ่นภาษาองักฤษ) รุ่น 125/2559  กบัสมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และ คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ไดเ้ขา้รับการอบรม หลกัสูตร AC Forum จากทาง KPMG 

ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่  บริษทัมีนโยบายใหมี้การจดัการปฐมนิเทศแก่กรรมการ  โดยเลขานุการบริษทัจะส่งมอบคู่มือกรรมการ  ซ่ึง
จะมีเน้ือหาท่ีสาํคญัประกอบดว้ย บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบ การถือและซ้ือขายหลกัทรัพยข์องกรรมการ การรายงานเร่ืองผลประโยชน์
ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ การติดต่อกบัฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและ
กรรมการชุดยอ่ย ตารางอาํนาจดาํเนินการ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั  และในปี 2559 ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมคู่มือกรรมการสาํหรับกรรมการท่ี
เขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ และนายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ 

 
5.8 รายงานการมส่ีวนได้เสีย 

บริษทัไดก้าํหนดให้กรรมการและผูมี้อาํนาจในการจดัการ จดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนเองและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้
เลขานุการบริษทัเม่ือเขา้มาดาํรงตาํแหน่งหรือทาํงานในบริษทัและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล ซ่ึงเลขานุการบริษทัมีหน้าท่ีจดัเก็บและจดัทาํ
รายงานการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน แจง้ไปยงักรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 
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5.9 จริยธรรมธุรกจิ 

บริษทั ได้ให้ความสําคญักบัการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็นปัจจยัสําคญัต่อการ
ดาํเนินงาน ของผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคนในองคก์ร ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อองคก์ร และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม 
รวมถึงมาตรฐานการปฏิบติัตามท่ีบริษทั และผูถื้อหุ้นไดค้าดหวงัไว ้เพื่อให้บรรลุวิสัยทศัน์ และสําเร็จตามเป้าหมายท่ีไดว้างไว ้ทั้งน้ีบริษทัได้
เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี  www.yuasathai.com 

ทั้งน้ีคู่มือจริยธรรมธุรกิจพนกังานของบริษทัทุกคนจะไดรั้บทราบและทาํความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว เพื่อยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัในการ
ทาํงาน หากมีผูล้ะเวน้เป็นปฎิบติัตามจะไดรั้บการสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความเหมาะสม อาจถึงขั้นใหพ้น้จากการเป็นพนกังาน  และ
อาจถูกดําเนินคดีตามกฏหมายในกรณีการกระทํานั้ นผิดกฎหมาย คู่มือจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจกําหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี  
หากพนักงานประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมิได้กําหนดไว  ้  ควรปรึกษาหรือสอบถาม
ผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเองไวว้างใจในทุกระดบั หรือผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการแลว้แต่กรณี 
 

คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน และถือหุ้นของบริษทัไม่เกินร้อยละ 1 ไม่เป็น
ผูบ้ริหารของบริษทั และมีความรู้ความเขา้ใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ดา้นบญัชีและ/หรือการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีแบ่งเบา
ภาระหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่หนา้ท่ีในการใหว้ิสัยทศัน์ และให้
ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอย่างครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลให้รายงาน 
ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อกาํกบัดูแล และติดตามเร่ืองต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ 
โดยมีผูส้อบบญัชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ังในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทางการเงิน 

ปัจจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผูจ้ดัประชุม จดัเตรียมระเบียบวาระ
การประชุม จดัเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยงัมีหนา้ท่ีบนัทึก
รายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผูดู้แลจดัเกบ็เอกสารการประชุมดว้ย 
 

 คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบด้วยกรรมการจาํนวน 4 ท่าน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั โดย

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีดูแลให้บริษทัมีการดาํเนินการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม ในการให้ผลตอบแทนต่อกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

ในการพิจารณาค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ ไดแ้ก่ การเปรียบเทียบกบั
ระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

 
 คณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจาํนวน  5 ท่าน  ซ่ึงแต่งตั้ งโดยคณะกรรมการบริษัท โดย
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการมีหนา้ท่ี กาํหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ปฏิบติั
หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑ์ของนโยบายกาํกบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดาํเนินธุรกิจ 
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ  
 

 คณะอนุกรรมการอ่ืน 

บริษทัยงัไม่มีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
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5.10    การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

วธีิคดัเลือกบุคคลทีจ่ะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

เน่ืองจากบริษทัไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) จึงไม่มีกระบวนการในการคดัเลือกคณะกรรมการใหม่ ในการ
เสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละคร้ังทางบริษทัจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยเพื่อเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัเป็น
คราวๆไป ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษทั ดงัน้ี 

1. คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์  วิสัยทัศน์ ความสามารถ และอุปนิสัยและนําเสนอ 
ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

2. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้กรรมการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง อย่างน้อยจาํนวนหน่ึง 
ในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีท่ีต้องการเลือกกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งกลบัเขา้เป็นกรรมการอีก 
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงในการเสนอช่ือกรรมการเพื่อเลือกตั้ง บริษทัจะจดัให้มีประวติัและรายละเอียด
ของบุคคลประกอบเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตดัสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรั้บ 

ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 
1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้ งหมดตาม (1) เลือกตั้ งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได ้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
3. บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ 

จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการ 
ท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 
 

5.11   การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย 

เน่ืองจากบริษทัถือหุ้นในบริษทักวา่ร้อยละ 99.99 ดงันั้นบริษทัจึงไดจ้ดัส่งกรรมการบางส่วนของบริษทัดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
ของบริษทัยอ่ย และบริษทัไดก้าํหนดระเบียบให้บริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการทาํรายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์
หรือการทาํรายการสําคญัอ่ืนใดของบริษทัย่อย เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํรายการขา้งตน้ในลกัษณะ
เดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหมี้การจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบ และ
รวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

 
5.12   การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน บริษทัไดใ้ห้ความสําคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ 
ไดดู้แลอยา่งรอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีการกาํหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั
เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งกาํหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งนาํขอ้มูลภายในของบริษทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ 
ส่วนตนดงัน้ี 

รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการไดท้ราบถึงรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการ 
ท่ีเก่ียวโยงกัน พร้อมทั้ งได้พิจารณาความเหมาะสมในประเด็นนั้นๆอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้ งมีการปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเง่ือนไขในการทาํรายการจะเหมือนกบัการทาํรายการกบับุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และไดเ้ปิดเผย
รายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สญัญา เหตุผล/ความจาํเป็น ไวใ้นรายงานประจาํปี และแบบ 56-1 ซ่ึงมีรายละเอียดในหวัขอ้ รายการระหวา่งกนั) 

นโยบายและวธีิการดูแลการนําข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร บริษทัมีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนําข้อมูลภายในของบริษัท 
ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งเพื่อการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
ในระหวา่งท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารจะจดัทาํและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตวัเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามแบบกาํหนดในขอ้บงัคบัวา่
ดว้ยการรายงานการถือหลกัทรัพย ์และส่งสาํเนารายงานใหแ้ก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ทั้งน้ีภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

 รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต่์อประชาชน หรือวนัท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 



9. การกาํกบัดูแลกจิการ   
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 รายงานการเปล่ียนแปลงหลกัทรัพย ์(แบบ 59-2) ทุกคร้ังเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ทั้งน้ีภายใน 3 วนั ทาํการ
นบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยน์ั้น 

บริษทัไดส่้งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบวา่ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในจะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั
ก่อนท่ีบริษทัจะมีการประกาศผลการดาํเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคา
หลกัทรัพย ์โดยในเร่ืองของงบการเงิน กาํหนดระยะเวลา คือ 45 วนั นบัจากวนัส้ินไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกนัยายน) และ 60 วนันบัจาก
วนัส้ินงวด (ธนัวาคม)  

บริษทัจะใชบ้ทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํให้บริษทั ไดรั้บความ
เส่ือมเสียและความเสียหาย 

 
5.13    ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 40 ซ่ึงไดก้าํหนดให้ท่ีประชุม
สามัญผู ้ถือหุ้นแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู ้พิจารณาในขั้นต้น 
จาก ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ และราคาค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอ่ืน รวมทั้งตอ้งมีความเป็นอิสระ
และมีรายช่ือท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จากนั้นคณะกรรรมการตรวจสอบจะ
เสนอใหค้ณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไป นอกจากน้ีผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บ
การคดัเลือกจะตอ้งไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั กรรมการ และ ผูบ้ริหารแต่อยา่งใด  

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนอ่ืนๆ ในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดงัน้ี 

 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั เป็นจาํนวนเงินรวม 1.70 ลา้นบาท แบ่งเป็นบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1.30 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย 
จาํนวน 0.40 ลา้นบาท 

 ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดให้แก่ผูส้อบบญัชีหรือสํานกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั
รวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียงัใหบ้ริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 



10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 
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1. นโยบายภาพรวมและการดาํเนินงานของบริษัท 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีนโยบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) ดว้ยความตระหนกัและใหค้วามสาํคญัในการสนบัสนุนการดาํเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้ง 
ใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง โดยยดึหลกัการดาํเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค เคารพต่อ
สิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี นายหนา้ ชุมชน โดยรอบท่ีบริษทัประกอบ
กิจการและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสงัคมและประเทศชาติ  

ทางบริษทัมุ่งมัน่พฒันาธุรกิจแบตเตอร่ีเพื่อยานยนต ์ ควบคู่ไปกบัความรับผดิชอบต่อสงัคม และปฏิบติัตามขอ้กาํหนดกฎหมาย หรือ
ขอ้กาํหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่พฒันาสร้างรากฐานของความรับผดิชอบอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื โดยมีนโยบายความ
รับผดิชอบต่อสงัคม รายละเอียดดงัน้ี 

1.1 การกาํกบัดูแลกจิการ : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการดาํเนินธุรกิจแบตเตอร่ีสาํหรับ
ยานยนต ์ดว้ยการดาํเนินธุรกิจท่ียดึหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบติัตนบนหลกัความโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 

1.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษทัใหค้วามสาํคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการ
ไม่เลือกปฏิบติั ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใชแ้รงงานเดก็ และต่อตา้นการคอรัปชัน่ 

1.3 การปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัจะกาํกบัดูแลใหค่้าจา้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการและสอดคลอ้งกบัระดบัของ
การจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบองคก์รนั้นจะดาํเนินการอยา่งรับผดิชอบโดยอยูภ่ายใต้
กรอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย  

บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการเป็นส่ือกลางให้ความช่วยเหลือใน
เร่ืองสวสัดิการต่างๆแก่พนักงานและดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทาํงานท่ีดีสามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
รวมทั้งยงัมีการจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ เพื่อสร้างหลกัประกนัใหพ้นกังาน  

บริษทัให้ความสําคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการทาํงานโดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในโรงงาน เพื่อดาํเนินงานเก่ียวกบัความปลอดภยัและสุขอนามยัท่ีดีแก่พนกังานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความ
ปลอดภยัของสถานท่ีทาํงานสมํ่าเสมอ  เช่น การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายในอาคาร ถงัดบัเพลิง และประตูหนีไฟ ตลอดจนจดัให้มีการ
ฝึกซ้อมดบัเพลิงเบ้ืองตน้และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจาํทุกปี  ในส่วนของโรงงานจะเน้นขอ้บงัคบัเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีดี มีความปลอดภยัสาํหรับพนกังาน ผูรั้บเหมา และผูม้าเยีย่มชมโรงงาน โดยมีมาตรการ
ควบคุมใหทุ้กคนปลอดภยัจากอุบติัเหตุ และอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

1.4  การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยปฏิบติัตามกฎหมาย
และมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ บริษทัจดัใหมี้ระบบเพื่อขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอยา่งท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัดา้น
ส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินกิจการเพ่ือนาํไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมใหมี้การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่ง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใชพ้ลงังานและกาํจดัของเสีย ภายใตกิ้จการ 3R ไดแ้ก่ Reuse Reduce และ Recycle ดว้ยการจดัการ
อยา่งถูกตอ้งเหมาะสม ตวัอยา่งในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัสร้างระบบบาํบดันํ้ าเสียของกิจการ เพื่อขจดัตะกอนตะกัว่ท่ีปนอยูก่บั 
นํ้ าเสียให้หมดไป ก่อนปล่อยนํ้ าออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจดัสร้างระบบกาํจดัฝุ่ น (Dust Collector) จากกระบวนการผลิต ด้วยการใช้
เทคโนโลย ีระบบบาํบดัอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber) เป็นตน้ 

1.5 การดําเนินงานอย่างเป็นธรรม : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการดาํเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม การปฏิบติัตามกฎหมาย 
เคารพกฎระเบียบของสงัคม และเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง 

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

1.7 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน : บริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมให้พนกังานเขา้ไปมีส่วนร่วมกบัโครงการเพ่ือชุมชน ไม่ว่าจะ
เป็นงานดา้นการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานดา้นการศึกษา และงานอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ทั้งในลกัษณะของการทาํงานแบบบุคคล หรือ
ทาํเป็นหมู่คณะ  
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2. กจิกรรมความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่เกดิขึน้ในปี 2559  
2.1  ด้านความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานประกอบการ 

บริษัทได้จัดสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยในสถานท่ีทาํงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตทรัพย์สิน มีการจดัตั้ งคณะกรรมการ 
อาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพื่อจดัใหมี้การตรวจสอบและปรับปรุงความปลอดภยัภายในโรงงาน ซ่ึงมีการ
ประชุมเป็นประจาํทุกเดือน นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมโครงการท่ีสร้างเสริมและกระตุน้ให้พนกังานตระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยั 
เพื่อลดอุบติัเหตุในการทาํงาน  บริษทัไดร่้วมกบั บริษทัโตโยตา้ มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เมนูแฟคเจอร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั 
คู่คา้ในการจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยัเพื่อคน้หาและประเมินอนัตรายในท่ีทาํงาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity 
(CCCF) ปีละ 2 คร้ัง  กิจกรรมด้านความปลอดภยัในการใช้เคร่ืองจกัรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) 
กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ  นอกจากน้ียงัมีการจัดอบรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยเป็นประจาํ 
อยา่งต่อเน่ือง  เช่น การอบรมเก่ียวกบัการขบัข่ีรถยก เครน การดบัเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกัว่ และการปฏิบติัตนเพื่อลดความเส่ียงจากการ
ปนเป้ือนสารตะกัว่ของพนกังานเม่ือตอ้งสัมผสักบัสารตะกัว่  ในปี 2559 บริษทัมีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการทาํงานจาํนวน 4 คร้ัง  โดยไม่มี
พนกังานเสียชีวติ 
 

2.2  ด้านการร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
ในปี 2559 บริษทัไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ กบัทางชุมชน และสนบัสนุนกิจกรรมขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 

1. การเขา้ร่วมโครงการมอบของขวญัวนัเดก็ใหก้บัชุมชนหมู่บา้นไทรงามท่ีอยูใ่กลก้บัโรงงาน  
 
 
 
 
 
 
                                 

    
2. จดัทาํโครงการช่วยเหลือคนพิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มอบของขวญัวนัแม่ท่ีชุมชนไทรงาม และซอยยวัซ่า 
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4. จดัทาํโครงการถวายเทียนพรรษา ณ วดัป่าสุขใจ ในเขตอาํเภอบางบ่อ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. จดัทาํโครงการปลูกป่า ณ สถานตากอากาศบางปู 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. จดัทาํโครงการทาํความสะอาด ซอยทางเขา้โรงงาน ร่วมกบัเทศบาลบางปู จงัหวดัสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
 

 
7. งานไวอ้าลยัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

8. โครงการร่วมประชาสมัพนัธ์แผนพฒันาชุมชนยวัซ่า      
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9. โครงการโรงงานสีขาวตรวจสารเสพติดเขา้ร่วมกบัทางรัฐบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. โครงการตรวจเยีย่มสุขภาพผูป่้วยสูงอายกุบัทางเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีชุมชนยวัซ่า,ไทรงามและ 
ชุมชน Carson จงัหวดัสมุทรปราการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.3  ด้านการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนักดีว่า การดาํเนินธุรกิจแบตเตอร่ีของบริษทัอาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

ท่ีบริษทัดาํเนินการอยู ่เราเช่ือวา่เป็นหนา้ท่ีความรับผิดชอบของบริษทัท่ีจะจดัการกบัผลกระทบเหล่าน้ี และหาทางแกไ้ขอยา่งมีประสิทธิผลเท่าท่ี
จะทาํได้ บริษทัจึงมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาบทบาททางด้านส่ิงแวดล้อมน้ีและหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืนต่อไป 
ดว้ยการจดัการความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มภายในโรงงาน และลดการใช้พลงังานเพื่อรักษาส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิด
ความตระหนกัรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร โดยในปี 2559 ท่ีผา่นมา มีการดาํเนินการในหลายเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. การปรับปรุงโครงสร้างอาคารกริดเดิม เพื่อให้รองรับการยา้ยสายการผลิต ตดั ขดั และคดัแผ่น ในปี 2560 และการจดัเก็บ
แผ่นธาตุของสายการผลิตให้เป็นสถานท่ีเดียวกนัเพื่อให้การจดัเก็บแผ่นธาตุมีการควบคุมการใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยงัช่วยลด 
การฟุ้งกระจายของสายการผลิตตดั ขดั และคดัแผ่นเดิมอีกด้วย สําหรับสายการผลิตตดั ขดัและคดัแผ่นในพื้นท่ีใหม่ บริษทัได้ดาํเนินการ 
วางระบบบาํบดัอากาศเพิ่มเติม เพื่อช่วยลดการฟุ้งกระจายของตะกัว่ไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ 

2. การจดัทาํรางระบายนํ้ าใหม่ขา้งโรงงาน เพื่อป้องกนัมิใหน้ํ้ าเสียจากการใชง้านและการผลิต ลน้ออกไปนอกบริเวณโรงงาน 
ซ่ึงจะกระทบต่อประชาชนท่ีอยูข่า้งโรงงาน ทั้งน้ีการดาํเนินการแลว้เสร็จตั้งแต่ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2559 

3. การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบาํบดัอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีการผลิตยาแผน่ธาตุ ซ่ึงช่วยให้ไม่เกิดการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่ นตะกัว่ในบริเวณการทาํงาน 

4. การปรับปรุงรางประจุไฟแผ่นธาตุ พื้นท่ีการทาํงาน และระบบบาํบดัอากาศ ณ บริเวณดงักล่าวอย่างต่อเน่ือง เพื่อรักษา
คุณภาพและส่ิงแวดลอ้มในการทาํงาน 

5. การลดการใชก้ระดาษและหมึกพิมพง์าน บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการสั่งซ้ือกระดาษและสนบัสนุนพนกังานใหน้าํ
กระดาษท่ีใช้แลว้กลบัมาใช้ใหม่  มีการส่งเสริมให้พนักงานใช้การส่ือสารในรูปแบบของอีเมล์ และการสแกนเอกสารแลว้จดัเก็บในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษทัไดย้งัหาแนวทางลดการใชเ้คร่ืองพิมพท่ี์ติดตั้งไวแ้ต่ละหน่วยงาน  และลดการใชห้มึกพิมพง์านท่ีส่งผลเสียต่อ
สุขภาพของพนกังานดว้ยการจดัใหมี้เคร่ืองพิมพส่์วนกลาง 

 



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือในการช่วยลดความเส่ียงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ในกระบวนการทาํงาน และสามารถทาํให้การปฏิบติังานมีความโปร่งใส จึงไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานระบบ
ควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคญักับระบบควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยจดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบข้ึนอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อติดตามระบบควบคุมภายในของบริษทั และเม่ือไดรั้บรายงานของฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบแลว้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาวา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ต่อการดาํเนินงานของบริษทัแลว้ จะขอเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม เพื่อสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม และนาํเสนอแนวทางป้องกนัต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั     
 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 ท่ีผ่านมา ฝ่ายจดัการมีความตั้งใจในการปรับปรุงตามคาํแนะนําของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้
ความสาํคญัในการติดตามผลการแกไ้ขปัญหา ดงัน้ี 

1. ปัญหาท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต ฝ่ายจดัการไดมี้การติดตามอยา่งใกลชิ้ด เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาเดิมซํ้ า 
2. ดา้นการขายนั้น ฝ่ายจดัการตระหนกัวา่ เศรษฐกิจในปี 2559 ไม่เอ้ืออาํนวยต่อการขายมากนกั เพื่อใหผ้ลประกอบการของบริษทั

บรรลุตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ดงันั้น ฝ่ายจดัการจึงไดติ้ดตามผลการดาํเนินงานของฝ่ายขายอยา่งใกลชิ้ด จึงทาํใหใ้นปีน้ีมียอดขายท่ีดีเยีย่ม  
3. ฝ่ายจดัการยงัเน้นดา้นความปลอดภยัในการทาํงานของพนกังานเป็นสําคญั และตระหนักถึงเร่ืองส่ิงแวดลอ้มภายในท่ีส่งผล

กระทบต่อชุมชน เน่ืองจาก โรงงานถูกลอ้มรอบดว้ยชุมชน ดงันั้น บริษทัจึงไดมี้การปรับปรุงพื้นท่ีภายในโรงงาน เพื่อปรับปรุงสภาพการทาํงาน
ของพนกังานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานดา้นความปลอดภยั และอาชีวอนามยั รวมถึงการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
 สาํหรับระบบควบคุมภายในของบริษทั ประจาํปี 2559 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความเพียงพอในการท่ีจะทาํใหร้ะบบงาน
ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในส่วนของขอ้มูลและรายงานทางการเงินเช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี 
และปฏิบติัตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้กาํหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
รวมทั้ง พนกังานปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือ
วนัท่ี 14 ก.พ.2560 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมกนัประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีคาํแนะนาํเพิ่มเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากข้ึน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. เม่ือบริษทัมีการปรับปรุงโครงสร้างในระดบัสายงาน หรือฝ่ายงาน ควรมีการปรับปรุง Organization Chart เพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีชดัเจนในเร่ืองของสายการบงัคบับญัชา (Command Line) รวมถึง การปรับปรุงภาระหนา้ท่ี (Job Description) ของตาํแหน่งงานท่ีไดมี้การ
เปล่ียนแปลง  

2. ตามท่ี ภาครัฐได้เพิ่มความเข้มงวดด้านการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผูบ้ริโภค เร่ืองการระบุความครบถ้วนบนฉลาก 
สินคา้นั้น จากประเดน็น้ี บริษทัควรเพิ่มความระมดัระวงัเก่ียวกบัขอ้ความท่ีตอ้งระบุบนกล่องแบตเตอร่ีใหค้รบถว้น เพื่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กาํหนด 

3. บริษทัมีนโยบายการให้ Rebate แก่ลูกคา้ เพื่อเป็นการกระตุน้ยอดขาย โดยอตัราการจ่ายมีความหลากหลายข้ึนกบักลุ่มลูกคา้ 
ในแต่ละตลาด ซ่ึงปัจจุบนัการปฏิบติังานในส่วนน้ีเป็นการดาํเนินการตามประเพณีปฏิบติั ดงันั้น บริษทัควรกาํหนดขั้นตอนการปฏิบติังานเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรใหช้ดัเจน เพื่อเป็นแนวทางใหก้บัหน่วยงานขาย และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
    นอกจากน้ี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบยงัตระหนกัในเร่ืองการเขา้ร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต” จึงไดน้าํเสนอความเห็นน้ีต่อคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการกาํกบัดูแล
กิจการเห็นวา่การเขา้ร่วมโครงการจาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมความพร้อมและทาํความเขา้ใจในขั้นตอนเสียก่อน อยา่งไรก็ตาม บริษทัเห็นวา่
นโยบายการต่อตา้นการทุจริตเป็นส่ิงสาํคญั และบริษทัไดมี้การประกาศ Anti-corruption Policy ต่อบุคคลภายนอกผา่นทาง Website ของบริษทั 

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั 

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตรวจสอบขั้นตอนการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมขอ้เสนอแนะ โดยรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ในการจดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปี ฝ่ายตรวจสอบใชห้ลกัการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk Management Approach) โดย
นาํหลกัการของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจาํปี 



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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บริษทัไดแ้ต่งตั้งให ้ นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ ดาํรงตาํแหน่งเป็นหวัหนา้งานตรวจสอบของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 3 เมษายน 2559 
เน่ืองจากมีประสบการณ์ดา้นงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกวา่ 10 ปี และเขา้อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นงาน
ตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในสาํหรับพนกังานตรวจสอบ 
(COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง และการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่มีความ
เหมาะสมเพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ี  

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้ตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ)   
 
การบริหารความเส่ียง 

ในปีท่ีผ่านมา บริษทัยงัไม่มีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อรับผิดชอบการบริหารความเส่ียงในมุมมองภาพกวา้งได้
ครอบคลุมทั้งบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัวา่ระบบควบคุมภายในเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยในการลดความเส่ียงภายในบริษทั ดงันั้น 
จากหนา้ท่ีการสอบทานระบบควบคุมภายในท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั จึงทาํให้คณะกรรมการตรวจสอบมีการพิจารณาความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน เม่ือไดร้ายงานต่าง ๆ ทั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทั  

อยา่งไรกต็าม ฝ่ายจดัการไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารความเส่ียงมากข้ึน จึงไดมี้วางแผนการจดัทั้งทีมบริหารความเส่ียงข้ึน โดย
ขอบเขตความรับผดิชอบของทีมคือ การบริหารความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) ของระบบงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ ระบบงานจดัซ้ือ 
ระบบสารสนเทศ ระบบงานดา้นทรัพยากรบุคคล ระบบงานดา้นการขาย ระบบงานดา้นบญัชี ระบบงานดา้นการผลิต และการปฏิบติัตาม
กฎหมาย และกฎเกณฑท์างการ ซ่ึงทีมบริหารความเส่ียงจะทาํการบ่งช้ีความเส่ียงของระบบงาน ทาํการประเมินความเส่ียง และจะกาํหนด
มาตรการ เพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน หลงัจากนั้น ทีมบริหารความเส่ียงจะตอ้งรายงานผลการประเมินความเส่ียง และความ
คืบหนา้ในการปฏิบติัตามมาตรการท่ีกาํหนดต่อฝ่ายจดัการ โดยทีมบริหารความเส่ียงจะเร่ิมดาํเนินงานคร้ังแรกในเดือน มกราคม ปี 2560 



12. รายการระหว่างกนั   
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บริษัท มีการทํารายการระหว่างบริษัท กบับุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
1. รายการระหว่าง บริษทั กบั บริษัท จีเอส ยวัซ่า อนิเตอร์เนช่ันแนล จํากดั (ประเทศญีปุ่่น) (“GYIN") 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ : GYIN เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัจาํนวนร้อยละ 40.69 

 

 

2. รายการค้าอ่ืนๆ กบับริษทัในเครือทีม่บีริษทัใหญ่สูงสุดร่วมกนั 
 

บริษัท  ลกัษณะรายการ 
จํานวน/(ล้านบาท) การกาํหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2558 2559 

- บจ. ยวัช่าแบตเตอร่ี (มาเลเซีย) - บริษทั ขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 

41.98 
10.19 

128.54 
9.34 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 

- บจ. ไตห้วนั  ยวัซ่า  แบตเตอร่ี - รายไดค่้านายหนา้ 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 

1.47 
0.30 

1.79 
0.42 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 

- บจ. สยาม ยเีอส แบตเตอร่ี - บริษทั ขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัซ้ือเคร่ืองจกัร 
- บริษทัมียอดคา้งจ่าย 

11.00 
- 
- 

- 
8.98 
1.92 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
เป็นรายการคา้ปกติท่ีเป็นไปตามสัญญา 
ซ่ึงสมเหตุสมผลและยติุธรรม 

- บจ. ยเีอส ยวัซ่า สยามอินดีสทรีย ์ - บริษทัจา้งบดผงตะกัว่ 
- บริษทัมียอดคา้งจ่าย 

2.82 
- 

- 
- 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 

- บจ. สยามยเีอสเซลล ์ - บริษทัขายแบตเตอร่ี - 11.84 ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 

- บจ. สยามแบตเตอร่ี ซุนเด - บริษทัขายแบตเตอร่ี 
-บริษทัมียอดคา้งรับ 

- 
- 

0.02 
0.02 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 

- 

               3. กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ : เป็นกองมรดกของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่กลุ่มมนูธรรม ซ่ึงถือหุน้ในบริษทัจาํนวนร้อยละ 2.49 
 

ลกัษณะรายการ 
จํานวน / (ล้านบาท) การกาํหนดราคา, ค่าธรรมเนียม 

และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2558 2559 

- ค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากการเสียชีวิต 
     - ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายของกองมรดก 

 
16.00 

 
16.00 

ค่าตอบแทนพิจารณาเทียบเคียงกบั
ขอ้บงัคบัการทาํงานและอายกุาร
ทาํงานของประธาน 

รายการดงักล่าวท่ีประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 19/2556 ไดมี้มติอนุมติั
ให้จ่ายแก่กองมรดกของอดีตประธานกรรมการโดยแบ่งจ่าย
จาํนวน 4 คร้ัง คร้ังละ 4 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี (ปัจจุบนั
ยงัไม่ไดจ่้ายเงินดงักล่าวเน่ืองจากอยู่ระหว่างขบวนการแต่งตั้ง
ผูจ้ดัการมรดก) 

 

ลกัษณะรายการ 
จํานวน/(ล้านบาท) การกาํหนดราคา, ค่าธรรมเนียม 

และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2558 2559 

- สัญญาใหใ้ชช่ื้อทางการคา้ ("YUASA")    
โดยจ่ายผลตอบแทนเป็นค่า Royalty 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย 

23.77 
 
23.77 

31.16 
 
31.16 

เป็นอัตราค่าธรรมเนียมท่ีเป็นไป 
ตามสัญญา ซ่ึงสมเหตุสมผล และ
ยติุธรรม 

GYIN  ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตให้บริษทั และอนุญาตให้ใชเ้คร่ืองหมายการคา้ 
บริษัทได้ทําสัญญาชําระค่า Royalty ให้กับ GYIN เป็น
สัญญาปีต่อปี  โดยมีค่าใช้จ่ายอ่ืนคือ  คิดค่าฝึกอบรม 
40,000 เยน ต่อวัน ต่อกรณี ท่ีผู ้ให้การอบรมมีความ
จาํเป็นตอ้งฝึกอบรมเกินกวา่ 60 วนัในหน่ึงปี 

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

81.81 
7.60 
12.37 
0.05 
0.68 

111.67 
4.90 
19.66 
0.11 
0.05 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย แต่มีใบสั่งซ้ือเป็น
งวดๆ ทั้งน้ีราคาท่ีซ้ือจากบริษทั จะเป็นราคาท่ีไม่สูงกว่า
ราคาท่ีขายใหแ้ก่ลูกคา้รายอ่ืนๆ 
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ผลการดาํเนินงานของกจิการ (หน่วย: ล้านบาท) 
 2555 2556 2557 2558 2559 
รายได้จากการขาย 1,891.17 1,735.10 1,668.27 1,754.04 2,082.43 

ต้นทุนขาย 1,559.29 1,442.83 1,393.54 1,423.59 1,628.54 

กาํไรขั้นต้น 331.88 292.27 274.73 330.45 453.89 

รายได้อ่ืน 44.87 26.95 11.53 8.55 4.52 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 312.76 299.84 291.45 287.94 315.02 

กาํไร(ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 63.99 19.38 (5.20) 51.06 143.40 

ดอกเบีย้จ่าย 10.59 5.33 5.64 4.55 2.47 

ภาษเีงนิได้ (4.49) 1.38 1.78 (2.57) (27.20) 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 48.91 15.43 (9.50) 43.94 113.73 

สินทรัพย์รวม 949.64 925.01 873.39 894.89 1,065.52 

หนีสิ้นรวม 606.97 572.34 542.69 519.64 585.26 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 342.66 352.67 330.71 375.25 480.26 

ข้อมูลพืน้ฐานต่อหุ้น (หน่วย:บาทต่อหุ้น) 
 2555 2556 2557 2558 2559 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 0.45 0.14 (0.08) 0.41 1.06 

จํานวนหุ้นถัวเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก (พนัหุ้น)  107,625  107,625  107,625 107,625 107,625 

จํานวนหุ้น ณ ส้ินงวด (พนัหุ้น)  107,625  107,625  107,625 107,625 107,625 

มูลค่าหุ้นตามบญัชี 3.18 3.28 3.07 3.49 4.46 

มูลค่าทีต่ราไว้ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลค่าหุ้นตามราคาตลาด 10.60 7.00 5.80 6.55 28.25 

เงนิปันผลต่อหุ้น 0.00 0.05 0.03 0.00 0.08 

อตัราส่วนทางการเงนิ  

 2555 2556 2557 2558 2559 
อตัราส่วนกาํไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 2.76 0.88 (0.54) 2.49 5.45 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 5.26 1.65 (1.01) 4.97 11.60 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 16.78 4.44 (2.69) 12.45 26.59 

อตัราการประกาศจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสําหรับปี (%) 34.88 20.93 N/A 19.59 17.98 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิสําหรับปี (%) 34.88 20.93 N/A 19.59 17.98 

อตัรากาํไรสําหรับปีต่อรายได้จากการขาย (%) 2.59 0.88 (0.54) 2.50 5.46 

อตัรากระแสเงนิสดทีไ่ด้จากการดาํเนินงาน/สินทรัพย์ (%) 12.92 0.43 0.58 1.51 5.66 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.77 1.62 1.64 1.38 1.22 

อตัราส่วนราคาตลาดต่อหุ้นต่อกาํไรต่อหุ้น (เท่า) 23.55 50.00 (72.50) 15.98 26.65 

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่ (วนั) 41 43 42 43 42 

ระยะเวลาการจ่ายชําระหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 73 80 68 65 68 
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ด้านฐานะทางการเงนิ 
 

สินทรัพย์รวม 

 สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 1,065.52 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 170.63 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.07 ซ่ึงเป็นผลมาจาก 1) การเพิ่มข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 117.33 ลา้นบาท 2) ลูกหน้ี
การคา้จาํนวน 43.73 ลา้นบาท 3) ลูกหน้ีอ่ืนจาํนวน 3.69 ลา้นบาท และ 4) รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิจาํนวน 22.34 ลา้นบาท ในขณะท่ี
สินคา้คงเหลือและสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืนมีจาํนวนลดลง จาํนวน 16.11 ลา้นบาทและ 0.34 ลา้นบาทตามลาํดบั  

สาํหรับการเพ่ิมข้ึนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ส้ินปี 2559 สาเหตุสาํคญัมาจากผลกาํไรท่ีเพิ่มข้ึนจากการประกอบกิจการ
ในปี 2559 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายจาํนวน 328.39 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.72 ประกอบกบัตน้ทุนขายท่ีลดลงอนัเน่ืองราคา
วตัถุดิบหลกัโดยเฉล่ียท่ีลดลงและการปรับปรุง Productivity ของการผลิตภายในโรงงาน ในดา้นลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนนั้นมาจากการ
เพิ่มข้ึนของยอดขาย  

สําหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิท่ีเพิ่มข้ึนนั้ น มาจากการลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเคร่ืองจกัร และ
สภาพแวดลอ้มภายในโรงงาน ซ่ึงไดด้าํเนินการต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมาสินคา้คงเหลือมีมูลค่าโดยรวมลดลงมา สาเหตุ
สาํคญัมาจากการการควบคุมการสัง่ซ้ือสินคา้คงคลงั จาํนวนวตัถุดิบในสายการผลิตและการจดัเกบ็สินคา้คา้สาํเร็จรูปใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
 

หนีสิ้นรวม 
 หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่า 585.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาจาํนวน 65.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 12.63 จาก 1) การเพิ่มข้ึนของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจาํนวน 114.71 ลา้นบาทจากปริมาณการสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อใชใ้นการผลิต
และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการส่งเสริมการขาย 2) การเพิ่มข้ึนของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจาํนวน 13.55 ลา้นบาท จากผลกาํไรในปี 2559 และ 3) ภาระ
ผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเพิ่มข้ึนจาํนวน 3.11 ลา้นบาท จากการเพิ่มการสาํรองผลประโยชน์พนกังาน ในขณะท่ีเงินกูย้มืระยะสั้นลดลง
จาํนวน 70 ลา้นบาท จากการชาํระหน้ีคืนใหก้บัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัสุทธิมีจาํนวน 480.26 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 105.01 ลา้นบาท หรือร้อยละ 
27.99 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา สาเหตุเกิดจากผลกาํไรของบริษทัในปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในปี 2559 ท่ีผา่นมา 
 

ด้านกระแสเงนิสด 

ณ วนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2559 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 252.14 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 
182.18 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นผลมาจาก 1) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 48.20 ลา้นบาท จากการเพ่ิมข้ึนของยอดขาย
ในตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออก 2) สินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน 11.64 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการการควบคุมสินคงคลงัให้
อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและการจาํหน่ายสินคา้เพิ่มข้ึน 3) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพิ่มข้ึนจาํนวน 108.03 ลา้นบาท เน่ืองจากจาํนวนการสั่งซ้ือ
วตัถุดิบและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัส่งเสริมการขาย  4) การลดลงของภาระผูกพนัของผลประโยชน์พนักงาน จาํนวน 4.63 ลา้นบาท จากการจ่ายเงิน
ชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจา้ง และ 5) ผลกาํไรจากการดาํเนินการงานในปี 2559 จาํนวน 113.73 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2558 ท่ีบริษทั 
มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 43.94 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษทัมีเงินสดจากการดาํเนินงานมากข้ึน 
 สําหรับเงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุนจาํนวน 52.95 ลา้นบาท เป็นการลงทุนเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นถาวรและสินทรัพยท่ี์ไม่ตวัตน
จาํนวน 53.15 ลา้นบาท และมีเงินรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวรจาํนวน 0.23 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ยอดเงินสด
ในกิจกรรมการลงทุนเพิ่มข้ึน 7.07 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2559 บริษทัมีการจดัซ้ือท่ีดินใหม่และลงทุนในเคร่ืองจกัรเพื่อปรับปรุง Productivity 
และเพิ่มการผลิตภายในโรงงาน 
 สาํหรับเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 81.90 ลา้นบาท เน่ืองจาก บริษทัมีการจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้นให้กบัสถาบนั
การเงินแห่งหน่ึง จาํนวน 70 ลา้นบาท การชาํระดอกเบ้ียจากเงินกูย้มืระยะสั้น จาํนวน 2.53 ลา้นบาท การจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวน 8.61 
ลา้นบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จาํนวน 0.76 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดั
การเงินเพิ่มข้ึนจาํนวน 37.20 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2558 ท่ีผ่านมาบริษทัมีการจ่ายชาํระหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นให้กบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพียง 
40 ลา้นบาท 
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ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 2,082.43 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 328.29 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 18.72 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของยอดขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ และตลาดส่งออก อยา่งไรกต็ามในปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนจาก
อตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 2.67 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการขาดทุนเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 6.57 ลา้นบาท จากการผนัผวนของเงินตราต่างประเทศ และ
มีรายไดอ่ื้นจาํนวน 7.19 ลา้นบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปี 2558 จาํนวน 2.54 ลา้นบาท จากการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้ากการให้บริการและบตัรภาษีจาก
ยอดขายในตลาดส่งออกท่ีเพิ่มข้ึน 

ในดา้นตน้ทุนขาย บริษทัมีตน้ทุนขายจาํนวน 1,628.54 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.20 ของรายไดจ้ากการขาย ทั้งน้ีตน้ทุนขาย
ดงักล่าวลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.96 เน่ืองจากจากการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษทัและการเพิ่มข้ึนของยอดขาย 

สาํหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2559 มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ีคือ  
ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกวง่ตวัของราคาทุกปี โดยในปี 2559 มีราคาเฉล่ียท่ี 1,870 เหรียญ

สหรัฐต่อตนั เพิ่มข้ึนจากราคาเฉล่ียในปี 2558 จาํนวน 85 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 4.76 และแมว้่าราคาตะกัว่โดยเฉล่ียจะเพิ่มสูงข้ึนก็ตาม 
หากพิจารณาราคาตะกัว่โดยเฉล่ียเป็นรายเดือนจะพบวา่ราคาตะกัว่เร่ิมปรับตวัสูงข้ึนตั้งแต่ช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2559  

ทั้งน้ีในปี 2559 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัตั้งแต่ 1,647 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนมกราคม จนถึงระดบัสูงสุดในเดือนธันวาคม 
ท่ี 2,230 เหรียญสหรัฐต่อตนั อยา่งไรก็ตามราคาตะกัว่เฉล่ียในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 อยูท่ี่ 1,777 เหรียญต่อตนั ซ่ึงตํ่ากวา่ราคาตะกัว่ในช่วง
เดียวกนัของปีท่ีผ่านมาจาํนวน 43 เหรียญต่อตนัหรือร้อยละ 2.38 และในไตรมาสท่ี 4 ราคาตะกัว่ไดเ้ร่ิมปรับตวัสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีราคา
เฉล่ียในไตรมาสท่ี 4 จาํนวน 2,149 เหรียญสหรัฐต่อตนั ซ่ึงสูงข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนักบัปีท่ีผา่นมา  

สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2559 มียอดรวม 315.02 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 15.13 ของรายไดจ้ากการขาย โดยเพ่ิมข้ึน
จากปี 2558 จาํนวน 27.08 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.41 เน่ืองจากการเพิ่มข้ึนของค่าใชจ่้ายในส่งเสริมการขายและการตลาด การเพิ่มข้ึนของภาษี
สรรพสามิตและค่าสิทธิ (Royalty) เน่ืองจากยอดขายท่ีเพิ่มข้ึน 

ในดา้นดอกเบ้ียจ่าย ในปี 2559 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายจาํนวน 2.47 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผา่นมาเป็นจาํนวน 2.09 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 48.85 เน่ืองจากการจ่ายชาํระหน้ีเงินกูย้มืระยะสั้นใหแ้ก่สถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวน 70 ลา้นบาท ทาํใหภ้าระดอกเบ้ียจ่ายลดลง 

โดยสรุปผลประกอบการของบริษทัและบริษทัย่อยใน ปี 2559 มีผลกาํไรเบ็ดเสร็จจาํนวน 113.62 ลา้นบาท หรือคิดเป็นกาํไรสุทธิ 
1.06 บาทต่อหุน้ 
 

อตัราส่วนทางการเงนิ 
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัในปี 2559 คือ 1.35 เท่า อตัราส่วนดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียน

ท่ีปรับตวัเพิ่มสูงข้ึนจาํนวน 148.64 ลา้นบาท มีมากกวา่การปรับตวัเพิ่มข้ึนของหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีเพิ่มข้ึนเพียง 59.24 ลา้นบาท  
อตัราการหมุนของลูกหน้ีปี 2559 อยูใ่นระดบั 8.62 เท่า ทั้งน้ีในปี 2559 ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ียคือ 42 วนั ซ่ึงลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบั

ปีท่ีผา่นมาท่ีจาํนวน 43 วนั ในขณะท่ีมีระยะเวลาการจ่ายชาํระหน้ีประมาณ 68 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีจาํนวน 65 วนั  
สาํหรับอตัราส่วนกาํไรขั้นตน้ ในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 21.80 เพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 สาเหตุสาํคญัมาจากการเพิ่มข้ึนของ

ยอดขายและตน้ทุนการผลิตท่ีลดลงจากการปรับปรุง Productivity ในการผลิตของบริษทั 
ในปี 2559 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคือ 1.22 เท่า ลดลงจากอตัราดงักล่าว ณ ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีมีจาํนวน 

1.38 เท่า เน่ืองจากภาระหน้ีสินท่ีลดลง ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุน้เพิ่มข้ึนจากผลกาํไรจากการดาํเนินงานในปี 2559 
นอกจากน้ีความสามารถในการชาํระหน้ีของบริษทัในปี 2559 พิจารณาจากอตัราส่วนความสามารถในการชาํระดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนคิด

เป็น 114.42 เท่า เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมาท่ีมีอตัรา 16.93 เท่า และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั โดยในปี 2559 คิดเป็น 
5.66 เท่า ซ่ึงเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีอตัรา 1.51 เท่า  

การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559  มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
จากผลการดาํเนินงานปี 2558 แก่ผูถื้อหุน้ 107,625,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นจาํนวนเงิน 8.61 ลา้นบาท และไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ เม่ือ
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2559 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
จ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้จากผลการดาํเนินงานปี 2559 แก่ผูถื้อหุน้ 107,625,000 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.19 บาท เป็นจาํนวนเงิน 20.45 ลา้นบาท 



15. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 
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คณะกรรมการบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัให้มีการทาํรายงานทางการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและ 
ผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) ไดใ้หค้วามสาํคญัต่อหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการดูแลกิจการ
บริษทั ให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี การกาํกบัดูแลงบการเงินและสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจาํปีให้มี
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น เปิดเผยอยา่งเพียงพอ งบการเงินไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลือกใชน้โยบาย
การบญัชีท่ีเหมาะสมถือปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงั รวมถึงจดัระบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิผลเพื่อใหเ้ช่ือมัน่
อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพยสิ์นมีระบบการป้องกนัท่ีดี ไม่มีรายการทุจริตหรือมีการดาํเนินการท่ีผิดปกติ 
มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอและเหมาะสม รายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการคา้
อนัเป็นธุรกิจปกติทัว่ไปอยา่งสมเหตุสมผล ยติุธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ และสามารถให้ความมัน่ใจ
อยา่งมีเหตุผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และแสดงความเห็นว่า งบการเงินของบริษทั แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญั ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

(พรจกัร   มนูธรรม)     (อิชิโร มูราตะ) 
   กรรมการบริษทั      กรรมการบริษทั 

 



16. งบการเงนิ   
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
 

ความเห็น 
 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย  
(กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและ
บริษทั ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

เร่ืองสาํคัญในการตรวจสอบ 
 
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบ ัน  ข้าพ เจ้าได้นาํ เ ร่ือง เหล่า น้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าของสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขอ้ 3 และ 7 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
กลุ่มบริษัทและบริษัทมียอดคงเหลือของบัญชีสินค้าคงเหลือท่ีมี
นยัสําคญัซ่ึงมีตะกัว่เป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี ราคาตะกัว่
จึงเป็นปัจจยัสําคญัของตน้ทุนสินคา้คงเหลือ หากมีความผนัผวนของ
ราคาวตัถุดิบตามภาวการณ์ของตลาด โดยเฉพาะในช่วงท่ีราคาปรับตวั
สูงข้ึน ในขณะท่ีราคาขายแบตเตอร่ียงัไม่มีการเปล่ียนแปลง อาจส่งผล
ใหมู้ลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตํ่ากวา่ราคาทุน เร่ือง
ดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหาร ดงันั้นขา้พเจา้จึงถือเป็น
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจา้รวมถึงการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
กาํหนดราคาขายสินค้า การบริหารสินคา้คงเหลือตามแผนการผลิต 
และการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ 
ขา้พเจา้ได้ทดสอบการคาํนวณมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับ และสุ่ม
เปรียบเทียบตน้ทุนของสินคา้คงเหลือกบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บท่ี
คาดการณ์ไว ้(เช่น ราคาขายในใบแจง้หน้ีล่าสุด หักดว้ยประมาณการ
ตน้ทุนในการทาํต่อให้เสร็จและค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการ
ขาย) ขา้พเจา้ยงัได้พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบัสินคา้คงเหลือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอีกดว้ย 

 

ข้อมลูอ่ืน 
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีน้ี 
 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  



16. งบการเงนิ   

รายงานประจาํปี 2559                  65 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือ
จดัทาํแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการกาํกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ือง
เวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัและบริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของข้าพเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บัญชีซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคญั 
ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือ
ถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและ
บริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนาํเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร    

 ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบ
จากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสาร

กบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อ

ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสาร
เร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 

(นายศกัดา เกาทณัฑท์อง) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน  4628 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 กมุภาพนัธ์ 2560 
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 149,833,900        32,506,546         110,996,649        26,410,544         

ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 263,426,034        219,697,444       355,256,506        306,226,686       

ลูกหน้ีอ่ืน 4 12,374,946          8,681,109           12,137,937          8,650,197           

สินคา้คงเหลือ 7 275,865,629        291,974,428       258,839,073        279,928,434       

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 701,500,509        552,859,527       737,230,165        621,215,861       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทนุในบริษทัย่อย 8 - - - -

อสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทนุ 9 2,688,142            2,691,677           92,000                 -

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 10 339,263,170        317,521,666       338,675,815        316,834,480       

สินทรพัย์ไม่มีตวัตน 6,076,251            5,479,051           3,832,348            2,627,967           

สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11 9,154,170            8,848,520           5,618,999            9,048,500           

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 6,837,826            7,487,076           6,188,260            7,487,076           

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 364,019,559        342,027,990       354,407,422        335,998,023       

รวมสินทรัพย์ 1,065,520,068     894,887,517       1,091,637,587     957,213,884       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หน ีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 12 20,000,000          90,000,000         20,000,000          90,000,000         

เจ้าหน้ีการคา้ 4, 13 355,907,406        259,696,294       355,907,406        259,696,294       

เจ้าหน้ีอ่ืน 4, 14 127,977,723        109,476,608       96,321,353          83,380,413         

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน

   ทีถึ่งกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 977,112               - 977,112               -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,794,945          2,240,744           13,462,380          2,240,744           

รวมหนีส้ินหมนุเวียน 520,657,186        461,413,646       486,668,251        435,317,451       

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน 12 2,615,760            - 2,615,760            -

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 15 61,339,456          58,228,759         52,010,412          50,077,510         

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 649,566               - - -

รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียน 64,604,782          58,228,759         54,626,172          50,077,510         

รวมหนีส้ิน 585,261,968        519,642,405       541,294,423        485,394,961       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 16

     ทนุจดทะเบยีน 107,625,000        107,625,000       107,625,000        107,625,000       

     ทนุทีอ่อกและชาํระแลว้ 107,625,000        107,625,000       107,625,000        107,625,000       

ส่วนเกนิมูลคา่หุ้น

     ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 16 171,075,000        171,075,000       171,075,000        171,075,000       

กาํไรสะสม

     จัดสรรแลว้

        ทนุสาํรองตามกฎหมาย 17 26,906,250          26,906,250         26,906,250          26,906,250         

     ยงัไม่ไดจ้ัดสรร 174,651,850        69,638,862         244,736,914        166,212,673       

รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 480,258,100        375,245,112       550,343,164        471,818,923       

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,065,520,068     894,887,517       1,091,637,587     957,213,884       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4, 18 2,082,431,138       1,754,044,953       2,015,731,236       1,706,670,181       

ตน้ทนุขายสินคา้ 4, 7, 20 (1,628,537,293)      (1,423,592,473)      (1,643,604,891)      (1,431,465,662)      

กาํไรขั้นต้น 18 453,893,845          330,452,480          372,126,345          275,204,519          

กาํไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิและตราสารอนุพนัธ์ (2,668,077)             3,897,067              (2,668,077)             3,897,067              

รายไดอ่ื้น 4 7,191,645              4,648,590              8,832,579              6,015,992              

คา่ใชจ่้ายในการขาย 4, 20 (246,484,580)         (214,946,248)         (208,843,462)         (181,622,464)         

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 20 (68,534,029)           (72,988,322)           (52,244,563)           (58,783,772)           

ตน้ทนุทางการเงิน (2,465,378)             (4,552,965)             (2,465,378)             (4,543,132)             

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 140,933,426          46,510,602            114,737,444          40,168,210            

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (27,202,081)           (2,566,222)             (27,470,534)           (2,566,222)             

กาํไรสําหรับปี 113,731,345          43,944,380            87,266,910            37,601,988            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกาํไรหรือขาดทุน

กาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

   สาํหรบัโครงการผลประโยชน์พนักงาน 15 (135,646)                781,774                 (166,036)                949,968                 

ภาษีเงินไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน 21 27,129                   (189,994)                33,207                   (189,994)                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (108,517)                591,780                 (132,829)                759,974                 

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 113,622,828          44,536,160            87,134,081            38,361,962            

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 113,731,345          43,944,380            87,266,910            37,601,988            

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ - - - -

กาํไรสําหรับปี 113,731,345          43,944,380            87,266,910            37,601,988            

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 

    ส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ 113,622,828          44,536,160            87,134,081            38,361,962            

    ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคมุ - - - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 113,622,828          44,536,160            87,134,081            38,361,962            

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 22 1.06                       0.41                       0.81                       0.35                       

(บาท)

บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที่ สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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บริษัท ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ สว่นเกนิมูลคา่ ทุนสํารอง ยงัไมไ่ด ้ รวมสว่นของ
ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 107,625,000 171,075,000 26,906,250 25,102,702 330,708,952 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร - - - 43,944,380                  43,944,380 
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 591,780                        591,780 
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 44,536,160                  44,536,160                    

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

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 107,625,000 171,075,000 26,906,250 69,638,862 375,245,112 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
     เงนิทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 - - - (8,609,840)                   (8,609,840)                     
     รวมเงนิทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (8,609,840)                   (8,609,840)                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไร - - - 113,731,345                113,731,345 
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - (108,517)                      (108,517)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 113,622,828                113,622,828                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 107,625,000               171,075,000               26,906,250                 174,651,850                480,258,100                  

งบการเงนิรวม

(บาท)

กาํไรสะสม
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บริษัท ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ รวมสว่นของ

ที่ออกและ สว่นเกนิมูลคา่ ทุนสํารอง ยงัไมไ่ด ้ ผูถ้ือหุน้

ชาํระแลว้ หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ของบริษทั

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 37,601,988                   37,601,988 

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - 759,974                         759,974                           

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 38,361,962                   38,361,962                      

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

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 107,625,000 171,075,000 26,906,250 166,212,673 471,818,923 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงนิทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 23 - - - (8,609,840)                    (8,609,840)                       

     รวมเงนิทุนที่จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น - - - (8,609,840)                    (8,609,840)                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร - - - 87,266,910                   87,266,910 

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - (132,829)                       (132,829)                          

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - 87,134,081                   87,134,081                      

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 107,625,000 171,075,000 26,906,250 244,736,914 550,343,164                   

งบการเงนิเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม

(บาท)
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรบัปี 113,731,345 43,944,380 87,266,910 37,601,988 

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 36,201,351 37,492,723 35,115,083 36,097,367 

ตน้ทนุทางการเงิน 2,465,378 4,552,965 2,465,378         4,543,132         

ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนทีย่งัไม่เกดิขึ้นจริง

   และตราสารอนุพนัธ์ 4,397,314         147,035            4,397,314         147,035            

คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ) 1,186,595         (12,463)            141,516            (1,963)              

คา่เผือ่การลดมูลคา่ของสินคา้ 4,472,590         3,023,150         4,072,227         2,977,084         

ตดัจําหน่ายภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่่าย 12,545              2,934                12,231              -

ขาดทนุ (กาํไร) จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 677,549 (402,181) 685,744            (28,353)            

ตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตน 29 38,291 29                     38,291              

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 7,604,963 6,912,781 6,375,280         5,844,598         

ภาษีเงินได้ 27,202,081       2,566,222         27,470,534       2,566,222         

197,951,740     98,265,837       168,002,246     89,785,401       

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (44,512,462) (21,217,847) (48,768,613) (537,909)

ลูกหน้ีอ่ืน (3,690,922) (722,043) (3,484,509) (739,503)

สินคา้คงเหลือ 11,636,209 (17,141,383) 17,017,134 (17,058,204)

สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 637,019 790,221 1,286,586 790,221 

เจ้าหน้ีการคา้ 93,905,453 5,213,216 93,905,453 5,213,216 

เจ้าหน้ีอ่ืน 14,121,485 10,565,747 8,203,450 7,233,186 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (4,629,912)       (5,703,054)       (4,608,414)       (5,693,729)       

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 649,566            - - -

เงินสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 266,068,176 70,050,694 231,553,333 78,992,679 

จ่ายภาษีเงินได้ (13,926,400)     (90,534)            (12,786,191)     (90,220)            

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนนิงาน 252,141,776     69,960,160       218,767,142     78,902,459       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที่ สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 



16. งบการเงนิ   
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บริษทั ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซือ้ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ (50,952,878) (45,165,330) (50,483,379) (45,048,645)

ขายทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 228,828 621,018 220,617            247,186            

ซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน (2,193,477)       (1,305,803)       (2,021,380)       (1,022,454)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (52,917,527)     (45,850,115)     (52,284,142)     (45,823,913)     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบี้ย (2,528,049)       (4,697,691)       (2,528,049)       (4,687,858)       

จ่ายเงินปันผล (8,609,840)       - (8,609,840)       -

ชาํระคนืเงินกูย้ ืม (70,000,000)     (40,000,000)     (70,000,000)     (40,000,000)     

จ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเชา่การเงิน (759,006)          - (759,006)          -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (81,896,895)     (44,697,691)     (81,896,895)     (44,687,858)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 117,327,354     (20,587,646)     84,586,105       (11,609,312)     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที ่1 มกราคม 32,506,546 53,094,192 26,410,544 38,019,856 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 149,833,900     32,506,546       110,996,649     26,410,544       

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหน้ีคา่ซือ้ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ 5,960,000         3,859,393         5,960,000         3,654,648         

เจ้าหน้ีคา่ซือ้สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - 2,800                - 2,800                

อุปกรณ์ไดม้าจากการทาํสญัญาเชา่การเงิน 4,351,878         - 4,351,878         -

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที่ สาํหรบัปีส้ินสุดวนัที่

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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หมายเหตุ สารบญั 
 
1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 ลูกหน้ีการคา้ 
7 สินคา้คงเหลือ 
8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
9 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
11 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
13 เจา้หน้ีการคา้ 
14 เจา้หน้ีอ่ืน 
15 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
16 ทุนเรือนหุน้ 
17 สาํรองตามกฎหมาย 
18 ส่วนงานดาํเนินงาน 
19 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
20 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21 ภาษีเงินได ้
22 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
23 เงินปันผล 
24 เคร่ืองมือทางการเงิน 
25 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
26 หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
27 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
28 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่     จดทะเบียนตั้งอยู่
เลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวทิ ตาํบลทา้ยบา้นใหม่ อาํเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2537 
 

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั (ถือหุ้นร้อยละ 40.69) ซ่ึงเป็น      นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศญ่ีปุ่น และบริษทั นครหลวงกลการเซอร์วสิ จาํกดั (ถือหุน้ร้อยละ 19.13) ซ่ึงเป็น     นิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตและจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิ 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบติั 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภา
วชิาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัในบางเร่ือง การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้
การนาํมาใชส้าํหรับการจดัทาํงบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานของกลุ่ม
บริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 28 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใชท้างเลือกในการวดัมูลค่าในแต่ละรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ มูลค่ายติุธรรม 
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 

 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
 

(ค) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
งบการเงินจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัด
เศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
ในการจดัทาํงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณและขอ้สมมติหลาย
ประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกาํหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดย
วธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการท่ีสําคญัซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนัยสําคญัท่ีเป็นเหตุให้ตอ้งมีการ
ปรับปรุงจาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซ่ึงเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้  15 ก า ร วัด มู ล ค่ าข อ งภ า ร ะ ผู ก พั น ข อ ง โ ค ร ง ก าร ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี กํ าห น ด ไ ว้ :   



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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   ขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีสาํคญั 
 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้กาํหนดให้มีการวดัมูลค่ายติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่าซ่ึงมีความ
รับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นการเงิน 
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่างสมํ่าเสมอ หากมีการใช้
ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจาก
บุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดัระดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํไดมู้ลค่ายุติธรรม
เหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสงัเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสิน

นั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้ 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ีแตกต่างกนั การวดั
มูลค่ายติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมี
นยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

• หมายเหตุขอ้  9 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ 
• หมายเหตุขอ้  24  เคร่ืองมือทางการเงิน 

 

3 นโยบายการบญัชีทีสํ่าคญั 
 

นโยบายการบญัชีท่ีนาํเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสมํ่าเสมอสาํหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
บริษทัย่อย 

 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปร
จากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนั้นทาํให้เกิดผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของ
กลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดร้วมอยูใ่นงบการเงินรวม นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

การสูญเสียการควบคุม 
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ี
ไม่มีอาํนาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการ
ควบคุมในบริษทัยอ่ยรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน  ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยเดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสีย
การควบคุม 
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การตัดรายการในงบการเงิน 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจากรายการระหว่าง
กิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัทาํงบการเงินรวม 

(ข) รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุล
เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นกาํไรหรือขาดทุน 
 

(ค) เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กนาํมาใชเ้พื่อจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเกิดจากกิจกรรมดาํเนินงาน  เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พื่อคา้ อยา่งไรก็ตาม  ตราสารอนุพนัธ์ท่ี
ไม่เขา้เง่ือนไข การกาํหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงถือเป็นรายการเพื่อคา้ 
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์จะถูกบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการทาํรายการดงักล่าว
บนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  การวดัมูลค่าใหม่ภายหลงัการบนัทึกคร้ังแรกใชมู้ลค่ายติุธรรม  กาํไรหรือขาดทุนจากการวดัมูลค่า
ใหม่ใหเ้ป็นมูลค่ายติุธรรมบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
 

มูลค่ายติุธรรมของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ถือตามราคาตลาดของสญัญาล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน   
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุน
ระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งชาํระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแส
เงินสด 

(จ) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 
 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวเิคราะห์ประวติัการชาํระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการชาํระหน้ีในอนาคตของลูกคา้  ลูกหน้ี
จะถูกตดัจาํหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ฉ) สินคา้คงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้คาํนวณโดยใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย ยกเวน้วสัดุโรงงานคาํนวณโดยใช้
วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพ
ปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้สําเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ คาํนวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการ
ปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมถึงการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคาํนึงถึงระดบักาํลงัการผลิต
ตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นโดยประมาณในการขาย 
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(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ธีิราคาทุน 
การจาํหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงกาํไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคา
หลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจาํหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การคาํนวณตน้ทุนสาํหรับเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ช้
วธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

(ซ) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไว้
เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเองรวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ 
ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน ซ่ึงคาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  
ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 20 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดิน 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวดัมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุน
ของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านได้
ตามความประสงค ์และตน้ทุนการกูย้ืม สาํหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถทาํงานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิ
ซอฟทแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมี
นยัสาํคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทุน  
 

สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดัประเภทเป็นสญัญา
เช่าการเงิน อุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยทาํสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้ง
จ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าท่ีชาํระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็น
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน และส่วนท่ีจะหกัจากหน้ีตามสญัญา เพื่อทาํใหอ้ตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีสาํหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน 
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในกาํไรหรือขาดทุน 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไป
ไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นได้
อยา่งน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจาํหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบาํรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจาํจะรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

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

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุง
ตามความเหมาะสม 
 

(ฌ) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายกุารใชง้านจาํกดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าสะสม  
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็นสินทรัพยท่ี์สามารถ
ระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจาํหน่าย 
ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจาํนวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือ
สินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5 ปี 
 

วิธีการตดัจาํหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตาม
ความเหมาะสม 

(ญ) การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะทาํ
การประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน   
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด เงินสด สูงกวา่มูลค่าท่ี
จะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของ
สินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
การคาํนวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่  ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะ
ได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคาํนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาด
ปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ สาํหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น 
จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
การกลบัรายการด้อยค่า 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มี
ขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการคาํนวณมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงั
หกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจาํหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

(ฎ) หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกในราคาทุน 

(ฏ) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนกังาน   
โครงการสมทบเงิน 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในกาํไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานได้
ทาํงานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้ 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวถู้กคาํนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงิน
สดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การคาํนวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวน้ั้นจดัทาํโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจาํทุกปี 
โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ ผลจากการคาํนวณอาจทาํให้กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใช้
มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการใน
อนาคต ในการคาํนวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นตํ่าสาํหรับโครงการต่างๆ 
ของกลุ่มบริษทั  
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิ กาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจะ
ถูกรับรู้รายการในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทักาํหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัรา
คิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดยคาํนึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว้
สุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาํระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ
ผลประโยชน์รับรู้รายการในกาํไรหรือขาดทุน 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการ
ในอดีต หรือ กาํไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนทนัที กลุ่มบริษทัรับรู้กาํไรและขาดทุนจากการ
จ่ายชาํระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 

ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทาํงานของพนกังาน
ในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน  
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ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานทาํงานให ้หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระ หากกลุ่มบริษทัมี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังานไดท้าํงานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนั
น้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 

(ฑ) ประมาณการหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัอนัเป็นผล
มาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงสามารถประมาณจาํนวนของภาระผูกพนัได้อย่างน่าเช่ือถือ และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่า
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อชาํระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่าย
ในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนคาํนึงถึงภาษีเงินได ้ เพื่อให้สะทอ้นจาํนวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้ายพิจารณาจากประวติั
การจ่ายค่าประกนัความเสียหาย และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความเสียหายดงักล่าว 
 

(ฒ) รายได ้
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้า 
รายไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัสาํคญัไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และ
จะไม่รับรู้รายได้ถา้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนท่ีมีนัยสําคญัในการได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของจาํนวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ หรือ
มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้   
 

รายได้ค่าเช่า 
รายไดค่้าเช่ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่า
รับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับและรายได้อ่ืน 
ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   

(ณ) ตน้ทุนทางการเงิน 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนับนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึก
เป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะ
นาํมาใชเ้องหรือเพื่อขาย 
 

(ด) สญัญาเช่าดาํเนินงาน  
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งนาํมารวมคาํนวณจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับ
ค่าเช่า 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 

รายงานประจาํปี 2559                     82 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

 

การจาํแนกประเภทสัญญาเช่า 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาวา่ขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็นส่วนประกอบหรือไม่ โดย
พิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยูก่บัการใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  และ
ขอ้ตกลงนั้นจะนาํไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ทาํใหก้ลุ่มบริษทัมีสิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์ 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ กลุ่มบริษทัแยกค่าตอบแทนสาํหรับสัญญาเช่า และส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบอ่ืน
โดยใชมู้ลค่ายติุธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากกลุ่มบริษทัสรุปวา่เป็นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนดงักล่าวไดอ้ยา่ง
น่าเช่ือถือ ให้รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในจาํนวนท่ีเท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนั้น หลงัจากนั้นจาํนวน
หน้ีสินจะลดลงตามจาํนวนท่ีจ่าย และตน้ทุนทางการเงินตามนยัจากหน้ีสินจะรับรู้โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั 
 

(ต) ภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและ
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนเวน้แต่รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายชาํระหรือไดรั้บชาํระ โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทุนประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยคาํนวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและ
จาํนวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ
ผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายชาํระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลบัรายการโดยใช้อตัราภาษีท่ี
ประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 

ในการกาํหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  กลุ่มบริษทัตอ้งคาํนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์
ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจทาํให้จาํนวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
เพียงพอสาํหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และ
จากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ี    อยูบ่นพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบั
เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทาํใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะนาํ
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษี
หน่วยงานเดียวกนัสาํหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั สาํหรับหน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชาํระหน้ีสิน
และสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายชาํระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่กาํไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอ
กบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ถ) กาํไรต่อหุน้  
กลุ่มบริษทัแสดงกาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับหุ้นสามญั  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุ้น
สามญัของบริษทั ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจาํนวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
 

(ท) รายงานทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 
ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน) จะ
แสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานดาํเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอยา่งสมเหตุสมผล  
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4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั  หากกลุ่มบริษทัมีอาํนาจ
ควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสําคญัต่อบุคคลหรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงิน
และการบริหารหรือในทางกลบักนั โดยท่ีกลุ่มบริษทัมีการควบคุมเดียวกนัหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระสาํคญัเดียวกนั การเก่ียวขอ้งกนัน้ี
อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 สาํหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารสาํคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

 ประเทศทีจ่ัดตั้ง  
ช่ือกจิการ /สัญชาต ิ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
   

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 99.99 
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ญ่ีปุ่น เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้บริษทัร้อยละ 40.69 
บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วสิ จาํกดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ถือหุน้บริษทัร้อยละ 19.13 
บริษทั มนูธรรมแมนชัน่ แอนด ์ดีเวลลอปเมนท ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนั 
บริษทั ฟูยเีมอร์แคนไทล ์จาํกดั ไทย มีกรรมการร่วมกนัและเป็นผูถื้อหุน้ 
บริษทั จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ญ่ีปุ่น บริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุด 
บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) จาํกดั มาเลเซีย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั จีเอส ยวัซ่า แบตเตอร่ี (สิงคโปร์) จาํกดั สิงคโปร์ มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั พีที ยวัซ่า แบตเตอร่ี อินโดนีเซีย จาํกดั อินโดนีเซีย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ทาทา ออโตค้อม จีวาย แบตเตอร่ีไพรเวท จาํกดั อินเดีย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั จีเอส ยวัซ่า พาวเวอร์ ซพัพลาย จาํกดั ญ่ีปุ่น มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ยเีอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จาํกดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั ไตห้วนั ยวัซ่า แบตเตอร่ี จาํกดั ไตห้วนั มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั จีเอส แบตเตอร่ี เวยีดนาม จาํกดั เวยีดนาม มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั สยามยเีอสแบตเตอร่ี จาํกดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
บริษทั สยามยเีอสเซลส์ จาํกดั ไทย มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd. จีน มีบริษทัใหญ่ในลาํดบัสูงสุดร่วมกนั 
กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม ไทย เป็นกองมรดกของกลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูบ้ริหารสาํคญั ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ

ควบคุมกิจกรรมต่างๆ  ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะ
ทาํหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี
รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาด 
รายไดค่้านายหนา้ ตามราคาท่ีตกลงกนั
รายไดค่้าเช่า ราคาตามสญัญา
รายไดค่้าบริการ ตามราคาท่ีตกลงกนั
ซ้ือสินคา้ ราคาตลาด 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ตามราคาท่ีตกลงกนั
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลจ่าย ตามท่ีประกาศจ่าย 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  912,705  731,163 
รายไดค่้าเช่า -  -  881  881 
รายไดค่้าบริการ -  -  1,073  972 
บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 145,306  60,580  145,306  60,580 
ซ้ือสินคา้ 111,673  81,185  111,673  81,185 
รายไดค่้านายหนา้ 1,792  1,472  1,792  1,472 
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 8,974  629  8,974  629 
ค่าลิขสิทธ์ิจ่าย 31,156  23,772  31,156  23,772 
        

ผู้บริหารสําคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 21,136  17,212  18,546  15,575 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 702  642  580  530 

    รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 21,838  17,854  19,126  16,105 

 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ท่ีมีกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี 
ลูกหน้ีการค้า-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั - - 230,684  208,759 
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) จาํกดั 9,336  10,187  9,336  10,187 
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 107  50  107  50 
Yuasa Battery (Shunde) Co., Ltd. 24  -  24  - 
บริษทั สยามยเีอสเซลส์ จาํกดั -  2,252  -  2,252 
รวม 9,467  12,489  240,151  221,248 

ลูกหน้ีอ่ืน-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัย่อย     
บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั -  -  253  279 
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั ไตห้วนั ยวัซ่า แบตเตอร่ี จาํกดั 421  301  421  301 
รวม 421  301  674  580 
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เจ้าหน้ีการค้า-กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 19,658  12,366  19,658  12,366 
 
 

เจ้าหน้ีอ่ืน-บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย        
บริษทัย่อย        
บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั -  -  25  - 
        

เจ้าหน้ีซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั สยามยเีอสแบตเตอร่ี จาํกดั 1,920  -  1,920  - 
        

ค่าลิขสิทธ์ิค้างจ่าย        
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
บริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 31,156  23,772  31,156  23,772 
        

ค่าใช้จ่ายสําหรับผู้บริหารค้างจ่าย        
กจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั        
กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ มนูธรรม 16,000  16,000  12,000  12,000 
รวม 49,076  39,772  45,101  35,772 
 

สัญญาสําคญักบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 

สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 บริษทัไดท้าํสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบับริษทั จี เอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั โดยคู่สญัญาตกลงท่ีจะให้
สิทธิบริษทัในการใชค้วามรู้ทางเทคนิคและความเช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รวมถึงการใชเ้คร่ืองหมาย
การคา้ของ จี เอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่โดยทางบริษทัจะจ่ายค่าลิขสิทธ์ิในอตัราตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีจะยงัมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 5 ปี 
และจะไดรั้บการต่ออายโุดยอตัโนมติัอีกคราวละหน่ึงปี เวน้แต่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงยกเลิกสัญญาโดยแจง้ให้ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งนอ้ย 90 วนั
ก่อนวนัหมดอายขุองสญัญา  
 

สัญญาให้เช่า 
 

บริษทัมีสัญญาให้เช่ากบับริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั สําหรับพื้นท่ีสํานักงาน พื้นท่ีคลงัสินคา้และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการตามท่ีระบุไวใ้นสัญญา สญัญาน้ีมีกาํหนดระยะเวลา 2 ปี และจะต่ออายอีุกเป็นรายปี 
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5 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 
 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  147,103  31,004  108,266  24,908 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,731  1,503  2,731  1,503 
รวม 149,834  32,507  110,997  26,411 

 
 

6 ลูกหนีก้ารค้า 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 9,467  12,489  240,151  221,248 
กิจการอ่ืน  262,170  222,028  115,444  85,430 
รวม  271,637  234,517  355,595  306,678 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (8,211)  (14,820)  (338)  (451) 
สุทธิ  263,426  219,697  355,257  306,227 
  

       

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ  
   (กลบัรายการ) สาํหรับปี  

 
1,187  (12)  142  (2) 

 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
เงินสดในมือ 103  127  33  33 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 97  96  59  58 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 148,664  32,118  110,905  26,320 
เช็คในมือ 970  166  -  - 
รวม 149,834  32,507  110,997  26,411 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี    
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 9,467  9,313  240,151  211,635 
เกินกาํหนดชาํระ:        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน -  3,176  -  9,613 
 9,467  12,489  240,151  221,248 
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  ยอดลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  214,126  196,003  298,084  268,164 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 57,511  38,514  57,511  38,514 
รวม 271,637  234,517  355,595  306,678 

7. สินค้าคงเหลือ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินคา้สาํเร็จรูป 70,132  76,144  52,583  63,976 
สินคา้ระหวา่งผลิต 39,838  50,964  39,838  50,964 
วตัถุดิบและวตัถุดิบก่ึงสาํเร็จ 128,086  120,407  128,086  120,407 
วสัดุโรงงาน 24,902  27,492  24,902  27,492 
สินคา้ระหวา่งทาง 16,623  18,425  16,623  18,425 
รวม 279,581  293,432  262,032  281,264 
หัก ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ (3,715)  (1,458)  (3,193)  (1,336) 
สุทธิ 275,866  291,974  258,839  279,928 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

       

  - ตน้ทุนขาย 1,624,168  1,420,569  1,639,637  1,428,489 
  - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่ 
        จะไดรั้บ  

 
4,369 

  
3,023 

  
3,968 

  
2,977 

รวม 1,628,537  1,423,592  1,643,605  1,431,466 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็น 
   ค่าใชจ่้าย และไดร้วมในบญัชีค่าใชจ่้ายในการขาย 

       

  - การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  104  -  104  - 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
กจิการอ่ืน        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ     205,385  181,594  91,117 75,720 
เกินกาํหนดชาํระ:        
     นอ้ยกวา่ 3 เดือน  46,945  22,656  23,989 8,968 
     มากกวา่ 12 เดือน   9,840  17,778  338 742 
 262,170  222,028  115,444 85,430 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,211)  (14,820)  (338)  (451) 
 253,959  207,208  115,106 84,979 

สุทธิ 263,426  219,697  355,257 306,227 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสาํหรับแต่ละปี มีดงันี้  
 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 ลกัษณะ

ธุรกิจ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนชาํระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

เงินปันผลรับ 
  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                  

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ 
   ดิสทริบิวชัน่ จาํกดั 

จาํหน่าย
แบตเตอรี่ 

 
99.99 

 
99.99 

  
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

  
1,000 

  
(1,000) 

  
(1,000) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

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

 
บริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในประเทศไทย ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดินทริบิวชัน่ จาํกดั (ซึ่งถือตามงบการเงินที่ตรวจสอบแลว้ล่าสุด) ตํ่ากวา่ราคาทุนของเงินลงทุน ดงันั้นบริษทัจึงพิจารณาตั้งค่าเผือ่การดอ้ย
ค่าของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งจาํนวน 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  4,189  -  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 92  4,189  92  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 4,281  4,189  92  - 

        
ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,497  -  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 -  1,450  -  - 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 96  47  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,593  1,497  -  - 

        
มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม  2,692  -  -  - 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2,688  2,692  92  - 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ประเมินราคาโดย บริษทั เอเจนซ่ี ฟอร์ เรียลเอสเตท    แอฟแฟร์ส จาํกดั ซ่ึงเป็น 
ผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินตามวิธีราคาตลาดเป็นจาํนวนเงิน 20.1 
ลา้นบาท (2558: 7.6 ล้านบาท) 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อคา้จาํนวนหน่ึงท่ีถูกพิจารณาให้ขายและให้เช่าแก่บุคคลท่ีสาม สัญญาเช่าน้ีไม่
สามารถยกเลิกไดเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี การต่ออายสุัญญาภายหลงัจะเป็นไปตามการต่อรองกบัผูเ้ช่า ทั้งน้ีไม่มีค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึน ทั้งน้ีไดมี้การโอน
ท่ีดินแห่งหน่ึงจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 10) เน่ืองจากบริษทัไม่ใชป้ระโยชน์จากท่ีดินนั้นอีกต่อไป บริษทัไดต้ดัสินใจท่ีจะนาํ
ทรัพยสิ์นนั้นใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสาม 
 

การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 

ลาํดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมีคุณสมบติัในวิชาชีพท่ี
เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัเป็นประจาํ 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจาํนวน 20.1 ลา้นบาท ถูกจดัลาํดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 3 จากเกณฑ์
ขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นเทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 
 งบการเงนิรวม 
       เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เครื่องใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 25,712  115,920  787,818  39,869 2,313 10,055 981,687 
เพิ่มขึ้น -  172   11,398   4,076  - 26,867 42,513 
โอน -  7,278   20,705   1,614  -  (29,485) 112 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  (2,279)  (1,910) - - - - (4,189) 
จาํหน่าย - -  (27,307)  (560)  (955) - (28,822) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ  
   1 มกราคม 2559  23,433   121,460   792,614   44,999   1,358  7,437 991,301 
เพิ่มขึ้น 4,449 46 8,307 2,905 3,002 38,697 57,406 
โอน  - 5,425 9,105 4,478 - (19,008) - 

โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (92) - - - - - (92) 
จาํหน่าย/ ปรับปรุง - - (28,472) (3,909) - (154) (32,535) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 27,790 126,931 781,554 48,473 4,360 26,972 1,016,080 

ค่าเสื่อมราคา        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -  41,865   591,904   32,023   2,313  - 668,105 
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  2,961   29,510   3,136  - - 35,607 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จาํหน่าย - (1,450) - - - - (1,450) 
จาํหน่าย - - (27,090) (438) (955) - (28,483) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ  
   1 มกราคม 2559 -  43,376   594,324   34,721   1,358  - 673,779 
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 งบการเงนิรวม 
       เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เครื่องใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,071 27,320 3,744 378 - 34,513 
จาํหน่าย - - (27,582) (3,893) - - (31,475) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - 46,447 594,062 34,572 1,736 - 676,817 
        

มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558        
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั  25,712   74,055   195,914   7,846  -  10,055  313,582  
        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ  
   1 มกราคม 2559        
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั  23,433   78,084   198,290   10,278  - 7,437  317,522 
        

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559        
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษทั 27,790 80,484 186,322 13,901 - 26,972 335,469 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 1,170 - 2,624 - 3,794 
 27,790 80,484 187,492 13,901 2,624 26,972 339,263 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
       เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เครื่องใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

ราคาทุน        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558  23,433   114,010   787,818   36,202   757   10,055   972,275  
เพิ่มขึ้น -   172   11,398   3,980  -  26,641   42,191  
โอน -   7,278    20,705   1,614  -  (29,485)  112  
จาํหน่าย -  -   (27,307)  (560) - -  (27,867) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ  
   1 มกราคม 2559  23,433   121,460   792,614   41,236   757   7,211   986,711  
เพิ่มขึ้น 4,449  46 8,307 2,640 3,002 38,697 57,141 
โอน  -  5,425  9,105 4,478 - (19,008) - 

โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (92)  -  - - - - (92) 
จาํหน่าย -  -  (28,472) (3,690) - - (32,162) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 27,790 126,931 781,554 44,664 3,759 26,900 1,011,598 

ค่าเสื่อมราคา        
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 -  40,463   591,904   28,981   757  -  662,105  
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี -  2,913   29,510   2,877  - -  35,300  
จาํหน่าย -  -   (27,090)  (438) - -  (27,528) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 -  43,376   594,324   31,420   757  -  669,877  
ค่าเสื่อมราคาสาํหรับปี - 3,071 27,320 3,532 378 - 34,301 
จาํหน่าย - - (27,582) (3,674) - - (31,256) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 - 46,447 594,062 31,278 1,135 - 672,922 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
       เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย ์   
   อาคารและ  เครื่องจกัร  ติดตั้ง และ    ระหวา่งก่อสร้าง   
 ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และอุปกรณ์  เครื่องใชส้าํนกังาน  ยานพาหนะ  และติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าสุทธิทางบญัชี        
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558        
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั  23,433   73,547   195,914   7,221  -  10,055   310,170  

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ  
   1 มกราคม 2559 

       

ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั  23,433   78,084   198,290   9,816  -  7,211   316,834  

        
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559        
ภายใตก้รรมสิทธิ์ของบริษทั 27,790 80,484 186,322 13,386 - 26,900 334,882 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน - - 1,170 - 2,624 - 3,794 

 27,790 80,484 187,492 13,386 2,624 26,900 338,676 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัและบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  มีจาํนวน 407.0 ลา้นบาท และ 403.6 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2558: 298.5 ล้านบาท และ 295.1 ล้านบาท 
ตามลาํดับ) 
 

การคํา้ประกัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของกลุ่มบริษทัและบริษทัจาํนวน 30 ลา้นบาท (2558: 30 ล้านบาท) ได้
จดจาํนองเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือบางส่วนท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง             (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
 

การโอนไปอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
ในระหว่างปี 2559 มีการโอนสินทรัพยไ์ปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 9) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้งานสินทรัพย์
ดงักล่าวและไดต้ดัสินใจใหเ้ช่าแก่บุคคลท่ีสาม 
 

ในระหว่างปี 2558 มีการโอนสินทรัพยไ์ปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 9) เน่ืองจากกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้งานสินทรัพย์
ดงักล่าวและไดต้ดัสินใจท่ีจะขายใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม 

 

11. ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  มีดงัน้ี 
 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2559  2558  2559  2558 

 
(พันบาท) 

รวม 12,255  11,018  (6,636)  (1,969) 
การหกักลบรายการของภาษี (6,636)  (1,969)  6,636  1,969 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ 5,619  9,049  -  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงนิรวม 
 สินทรัพย์  หนีสิ้น 

 2559  2558  2559  2558 

 
(พันบาท) 

รวม 15,790 10,818  (6,636)  (1,969) 
การหกักลบรายการของภาษี (6,636) (1,969)  6,636  1,969 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชีสุทธิ 9,154  8,849 -  - 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 2559 
  
กาํไรหรือขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 90  1,227  -  1,317 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 267  476  -  743 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,016  2,225  27  12,268 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 445  42  -  487 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  489  -  489 
อ่ืนๆ -  486  -  486 
รวม 10,818  4,945  27  15,790 
        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (1,969)  (4,627)  -  (6,596) 
สญัญาเช่าการเงิน  -  (40)  -  (40) 
รวม (1,969)  (4,667)  -  (6,636) 

        
สุทธิ 8,849  278  27  9,154 

 

 งบการเงนิรวม 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 2558 
  
กาํไรหรือขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 98  (8)  -  90 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 146  121  -  267 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,177  29  (190)  10,016 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 402  43  -  445 
รวม 10,823  185  (190)  10,818 
        
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (1,549)  (420)  -  (1,969) 
รวม (1,549)  (420)  -  (1,969) 

        
สุทธิ 9,274  (235)  (190)  8,849 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 2559 
  
กาํไรหรือขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2559 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 90  (52)  -  38 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 267  372  -  639 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 200  -  -  200 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,016  353  33  10,402 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 445  42  -  487 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ -  489  -  489 
รวม 11,018  1,204  33  12,255 

        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา (1,969)  (4,627)  -  (6,596) 
สญัญาเช่าการเงิน  -  (40)  -  (40) 
รวม (1,969)  (4,667)  -  (6,636) 

        
สุทธิ 9,049  (3,463)  33  5,619 

 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
 ณ วนัที ่ 

1 มกราคม 2558 
  
กาํไรหรือขาดทุน 

  
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที ่ 
31 ธันวาคม 2558 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบญัชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 98  (8)  -  90 
ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 146  121  -  267 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 200  -  -  200 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,177  29  (190)  10,016 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง 402  43  -  445 
รวม 11,023  185  (190)  11,018 

        

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

         
สุทธิ 9,474  (235)   (190)  9,049 
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12. หนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ส่วนทีห่มุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน     
   ส่วนท่ีไม่มีหลกัประกนั 20,000 90,000 20,000 90,000 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง     
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 977 - 977 - 
รวมหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ระยะส้ัน 20,977 90,000 20,977 90,000 
     
ส่วนทีไ่ม่หมุนเวียน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 2,616 - 2,616 - 
     
รวมหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ 23,593 90,000 23,593 90,000 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีตัว๋สัญญาใชเ้งินจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท (2558: 90 ล้านบาท) โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.75 ต่อปี (2558: ร้อยละ 3.75 ต่อปี) และจะชาํระคืนเม่ือทวงถาม 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีวงเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินหลายแห่งเป็นจาํนวนเงินรวม 637.3 ลา้นบาท (2558: 609.1 ล้าน
บาท) โดยวงเงินส่วนหน่ึงจาํนวนเงิน 137.5 ลา้นบาท (2558: 137.5 ล้านบาท) จากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงไดรั้บการจดจาํนองโดยท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้าง (ดูหมายเหตุขอ้ 10) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัยอ่ยมีวงเงินซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชจ้ากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 5 ลา้นบาท (2558: 5 ล้านบาท) ซ่ึงคํ้าประกนั
โดยบริษทัใหญ่ 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 
 

 
 
 
 
 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป -  899  -  - 
ผลแตกต่างชัว่คราว:        

- ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  2,528  -  - 

- ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  1,630  -  - 

- อ่ืนๆ -  437  -  - 

รวม -  5,494  -  - 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559  

รายงานประจาํปี 2559          98 | P a g e  

 

Yuasa Battery (Thailand) Public Company Limited 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 งบการเงนิรวม  / งบการเงนิเฉพาะกจิการ   

 
มูลค่าอนาคตของจาํนวน 
เงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่า 
ปัจจุบนัของจาํนวนเงิน

ขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่าย 
 (พันบาท) 
ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,171 (194) 977 
ครบกาํหนดชาํระหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 2,926 (310) 2,616 
รวม 4,097 (504) 3,593 

 
บริษทัไดท้าํสญัญาเช่าทางการเงินสาํหรับอุปกรณ์และยานพาหนะ สญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี และ 5 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน 2558 ถึง
เดือนสิงหาคม 2564 ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการสาํหรับสินทรัพยท่ี์เช่า 
 
13. เจ้าหนีก้ารค้า 

 
ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 19,658 12,366 19,658 12,366 
กิจการอ่ืนๆ  336,249 247,330 336,249 247,330 
รวม  355,907 259,696 355,907 259,696 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 141,516  137,157  141,516  137,157 
สกลุเงินเยนญ่ีปุ่น 1,600  59,141  1,600  59,141 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 212,791  63,324  212,791  63,324 
อ่ืนๆ -  74  -  74 
รวม 355,907  259,696  355,907  259,696 
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14. เจ้าหนีอ่ื้น 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 4 49,076 39,772 45,101 35,772 

      
กจิการอ่ืนๆ      
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานคา้งจ่าย  53,753  53,252  27,617  32,703 
เงินรับล่วงหนา้  9,260  6,441  8,925  6,344 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพยถ์าวร  4,040  3,862  4,040  3,657 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  5,563  3,702  4,578  2,500 
ประมาณการหน้ีสินจากการฟ้องร้อง  2,433  2,222  2,433  2,222 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์  2,447  -  2,447  - 
อ่ืนๆ  1,406  226  1,180  182 
รวม  127,978  109,477  96,321  83,380 

 
ตามคาํพิพากษาของศาลแรงงานกลางมีคาํสัง่ใหบ้ริษทัจ่ายค่าชดเชยสาํหรับการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมเป็นจาํนวนเงิน 2.8 ลา้นบาท พร้อมกบัอตัรา
ดอกเบ้ียตามท่ีระบุไวใ้นการตดัสินต่อศาลเป็นจาํนวนเงิน 4.7 ลา้นบาท โดยบริษทัไดว้างเงินมดัจาํไวก้บัศาลจาํนวน 2.3 ลา้นบาท ต่อมาบริษทัได้
ยืน่คดัคา้นคาํพิพากษาต่อศาลฎีกา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลของคดียงัไม่ส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสินการฟ้องร้องหกัดว้ยเงินมดัจาํท่ีจ่ายใหแ้ก่ศาลแลว้ เป็นจาํนวนเงิน 2.4 ลา้นบาท (2558: 
2.2 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นเจา้หน้ีอ่ืนในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ยอดเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตรา ไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท 126,276  108,986  94,619  82,889 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,702  491  1,702  491 
รวม 127,978  109,477  96,321  83,380 

 
15. ภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิสําหรับ   

  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 60,251 57,078 50,999 49,007 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 1,088 1,151 1,011 1,071 
รวม 61,339 58,229 52,010 50,078 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน   

  

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 7,497 7,374 6,285 6,285 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 108 (461) 90 (440) 
รวม 7,605 6,913 6,375 5,845 

รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
กาํไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตาม     
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในระหวา่งปี (136) 782 (166) 950 

กาํไร (ขาดทุน) สะสมจากการประมาณการ     
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ 596 732 (556) (390) 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการบาํเหน็จบาํนาญพนักงานตามขอ้กาํหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผล
ประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงินมีดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดั 
     ใหมี้กองทุน 

 
61,339 

 
58,229 

 
52,010 

 
50,078 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 58,229 57,801 50,078 50,877 
รับรู้ในกาํไรขาดทุน     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 5,794 5,858 4,836 4,988 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 1,934 1,744 1,663 1,510 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั 
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั (123) (689) (124) (653) 
 7,605 6,913 6,375 5,845 
รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
ขาดทุน (กาํไร) จากการประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 136 (782) 166 (950) 
อ่ืนๆ     
ผลประโยชน์จ่าย (4,629) (5,703)  (4,607) (5,694) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้  
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 61,339 58,229 52,010 50,078 
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กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สมมติฐานประชากร 2,188 1,191 2,220 1,292 
สมมติฐานทางการเงิน (4,084) (2,046) (3,280) (1,797) 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,760 1,637 894 1,455 
รวม (136) 782 (166) 950 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณติศาสตร์ประกนัภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั) ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  3.02 และ 3.18  3.32 และ 3.41  3.18  3.41 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต  5.00  4.50  5.00  4.50 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0 - 17  0 - 16  0 - 17  0 - 15 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็น 14.73 ปี         (2558: 16.33 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได ้อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน 
โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวเ้ป็นจาํนวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้  
     ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
     

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (5,898) 6,906 (4,867) 5,697 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
     (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
5,619 

 
(4,855) 

 
4,501 

 
(3,881) 

อตัราหมุนเวยีนพนกังาน  
    (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 

 
(4,941) 

 
2,148 

 
(4,292) 

 
1,843 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่าํหนดไว้  
     ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง เพิ่มข้ึน ลดลง 
     

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

 
5,156 

 
(4,424) 

 
4,208 

 
(3,600) 

แมว้า่การวเิคราะห์น้ีไม่ไดค้าํนึงการกระจายตวัแบบเตม็รูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการ
ความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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16. ทุนเรือนหุ้น 
 มูลค่าหุน้  2559  2558 
 ต่อหุน้  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ทุนจดทะเบยีน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  107,625  107,625  107,625  107,625 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 1  107,625  107,625  107,625  107,625 

   
       

ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  107,625  107,625  107,625  107,625 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม          
-  หุ้นสามญั 1  107,625  107,625  107,625  107,625 
 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้นในท่ีประชุม
ของบริษทั   

 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้
บริษทัตอ้งนาํค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนสาํรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

17. สํารองตามกฎหมาย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนสาํรอง (“สาํรองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ย
ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา จนกวา่สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงิน
สาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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18. ส่วนงานดาํเนินงาน 
 

ผูบ้ริหารเห็นวา่กลุ่มบริษทัดาํเนินกิจการในส่วนงานเดียวคือการผลิตแบตเตอรี่รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ดงันั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาวา่กลุ่มบริษทัมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนเดียว บริษทัเป็นผูผ้ลิตแบตเตอรี่และมีรายไดม้าจากแต่ละ
กลุ่มลูกคา้ที่แตกต่างกนั 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ตลาดผูป้ระกอบการอุตสาหกรรม ตลาดผูบ้ริโภคและตลาดส่งออก กลุ่มลูกคา้อื่นๆรวมถึงผลิตภณัฑอ์ื่นนอกเหนือจากแบตเตอรี่รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รายไดข้องแต่ละกลุ่มถูกจดัทาํและนาํเสนอ
ในรายงานการจดัการภายในใหแ้ก่ผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ตลาดผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

  
ตลาดผู้บริโภค 

  
ตลาดส่งออก 

  
อื่นๆ 

  
รวม 

 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 534,336 609,632 979,405 778,538 541,739 342,200 26,951 23,675 2,082,431 1,754,045 

รายไดจ้ากภายใน - - 912,280 730,694 - - 425 469  912,705 731,163 

รวมรายได้ 534,336 609,632 1,891,685 1,509,232 541,739 342,200 27,376 24,144 2,995,136 2,485,208 

ตดัรายการรายไดจ้ากภายใน - - (912,280) (730,694) - - (425) (469) (912,705) (731,163) 

รายได้รวม 534,336 609,632 979,405 778,538 541,739 342,200 26,951  23,675 2,082,431 1,754,045 

ตน้ทุนขาย (441,534) (505,977) (705,312) (584,405) (460,585) (311,385) (21,106)  (21,826) (1,628,537) (1,423,593) 

กาํไรขั้นต้นรวม 92,802 103,655 274,093 194,133 81,154 30,815 5,845  1,849 453,894 330,452 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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ส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 

กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจ ผลิตและมีสาํนกังานขายเฉพาะในประเทศเท่านั้น  
 

ในการนาํเสนอการจาํแนกส่วนงานภูมิศาสตร์ รายไดต้ามส่วนงานแยกตามท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกคา้   
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานภูมิศาสตร์ 
 
 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 
 

รายไดจ้ากลูกคา้รายหน่ึงจากส่วนงานของกลุ่มบริษทัเป็นเงินประมาณ 344.8 ลา้นบาท (2558: 336.8 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั 
 

19. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินเดือน ค่าแรงและโบนสั 256,728  219,861 234,156 199,896 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการ 
   ผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไว ้ 7,605  6,913 6,375 5,845 
ตน้ทุนบาํเหน็จบาํนาญ - โครงการสมทบ 
   เงินท่ีกาํหนดไว ้ 2,801  2,495 2,468 2,241 
ค่าตอบแทนกรรมการ 5,361  2,074 5,361 2,074 
อ่ืนๆ 24,082  26,341 21,570 23,905 
รวม 296,577 257,684 269,930 233,961 

 
โครงการสมทบเงินท่ีกาํหนดไว้ 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพสาํหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิกของกองทุน 
โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุก
เดือน กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตามขอ้กาํหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการ
กองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 

 รายได้ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ประเทศไทย 1,544,309 1,345,317 
ประเทศอ่ืนๆ 538,122 408,728 
รวม 2,082,431 1,754,045 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ต่างๆ ดงัน้ี 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในต้นทุนขายสินค้า     
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 
   และงานระหวา่งทาํ 7 9,001  (8,685)  14,382  (8,758) 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป  1,119,139  932,494  1,119,139  932,494 
ค่าซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป  96,748  83,287  96,748  83,287 
รายไดจ้ากการขายเศษซาก  (72,918)  (47,238)  (62,831)  (39,402) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 19 219,526  190,172  219,526  190,172 
ค่าสาธารณูปโภค  64,074  62,516  64,074  62,516 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา  33,109  40,999  33,109  40,999 
อ่ืนๆ  159,858  170,047  159,458  170,158 
รวม  1,628,537  1,423,592  1,643,605  1,431,466 
     

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย     
ภาษีสรรพสามิต  147,130  130,603 147,130 130,603 
ค่าลิขสิทธ์ิ 4 31,156  23,772 31,156 23,772 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 19 25,139  22,043 9,788 8,762 
ค่าขนส่ง  22,728  19,354 12,843 10,869 
อ่ืนๆ  20,332  19,174 7,926 7,616 
รวม  246,485  214,946 208,843 181,622 

 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร     
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 19 51,912 45,469 40,616 35,027 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  4,219 4,297 3,801 3,840 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย  4,036 3,748 2,948 2,353 
ค่าเช่า  2,350 2,894 2,350 2,894 
อ่ืนๆ  6,017 16,580 2,530 14,670 
รวม  68,534 72,988 52,245 58,784 

 
 
 
 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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21. ภาษเีงนิได้ 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 
  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
ภาษเีงนิได้ของปีปัจจุบนั     
สาํหรับปีปัจจุบนั 27,480 2,331 24,008 2,331 
     
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี       
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว     11 (278) 235 3,463 235 
รวมค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 27,202 2,566 27,471 2,566 

 

ภาษเีงินได้ทีรั่บรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) จาก 
  การประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั (136) 27 (108) 782 (190) 592 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

ผลประโยชน์ 
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
กาํไร (ขาดทุน) จาก 
  การประมาณการตาม 
   หลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั (166) 33 (133) 950 (190) 760 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีีแ่ท้จริง 
 

 งบการเงนิรวม 
 2559  2558 
 อัตรา    อัตรา   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  140,933  46,511 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 28,187 20 9,302 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิม่ทางภาษี  (1,188)  (226) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  (899)  (6,195) 
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีบนัทึกไว ้  1,004  - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและอ่ืนๆ  98  (315) 
รวม 19 27,202 6 2,566 
  

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อัตรา    อัตรา   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
กาํไรก่อนภาษีเงินได ้  114,737  40,168 

จาํนวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20 22,947 20 8,034 
ค่าใชจ่้ายท่ีหกัไดเ้พิม่ทางภาษี  (1,169)  (226) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก  -  (6,195) 
การกลบัรายการภาษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีบนัทึกไว ้  5,600  - 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีไม่ไดรั้บรู้เป็น 
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและอ่ืนๆ  93  953 
รวม 24 27,471 6 2,566 

 
การลดอัตราภาษเีงินได้นิติบคุคล 
พระราชบญัญติัแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อย
ละ 20 ของกาํไรสุทธิสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

22. กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 คาํนวณจากกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและ
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการคาํนวณดงัน้ี  

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
กาํไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อ 
   หุน้สามญัของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 

 
113,731 

 
43,944 

 
87,267 

 
37,602 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ 107,625 107,625 107,625 107,625 

กาํไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.06 0.41  0.81 0.35 

 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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23. เงนิปันผล 
ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 
0.08 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 8.61 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2559 
 

24. เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่
ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการเก็งกาํไรหรือ
การคา้ 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีสาํคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ี
ยอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการ
จดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 

การบริหารจัดการทุน 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่ของตลาดและก่อให้เกิดการ
พฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การกาํกบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจาก
กิจกรรมดาํเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม อีกทั้งยงักาํกบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
สามญั  

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี  กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิด
จากเงินกูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 12) อยา่งไรกต็าม กลุ่มบริษทัไดล้ดความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัอตัราตลาด เช่น อตัราดอกเบ้ียของธนาคารพาณิชย ์เป็นตน้ 
 

อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบกาํหนดชาํระมีดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม และ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 อตัราดอกเบ้ีย        
 ท่ีแทจ้ริง   หลงัจาก 1 ปี     
 (ร้อยละต่อปี) ภายใน 1 ปี  แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 
  (พันบาท) 
ปี 2559       
หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.75 20,000 - - 20,000 
รวม  20,000 - - 20,000 

ปี 2558       
หมุนเวยีน      
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3.75 90,000 - - 90,000 
รวม  90,000 - - 90,000 

 

ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทั
ได้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกินหน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขาย
สินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถดัไป 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 

ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สญัญาไม่สามารถชาํระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือครบกาํหนด 
ฝ่ายบริหารไดก้าํหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเช่ือท่ีเป็นสาระสาํคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้น
สินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้
จาํนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่ผลเสียหายจะเกินกวา่สาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญท่ีไดบ้นัทึกไวแ้ลว้ 

 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการ
ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อทาํใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึงลาํดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมสาํหรับ
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 หมายเหต ุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 2,731  1,503  2,731  1,503 
ลูกหน้ีการคา้ 6 57,511  38,514  57,511  38,514 
ลูกหน้ีอ่ืน  421  301  421  301 
เจา้หน้ีการคา้ 13 (212,791)  (63,324)  (212,791)  (63,324) 
เจา้หน้ีอ่ืน 14 (1,702)  (491)  (1,702)  (491) 
ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่คีวามเส่ียง  (153,830)  (23,497)  (153,830)  (23,497) 

  
       

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  86,790  18,159  86,790  18,159 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ินสุทธิ  (67,040)  (5,338)  (67,040)  (5,338) 

สกลุเงินเยนญีปุ่่ น         
เจา้หน้ีการคา้ 13 (1,600)  (59,141)  (1,600)  (59,141) 
ยอดบญัชีในงบแสดงฐานะการเงนิทีม่คีวามเส่ียง  (1,600)  (59,141)  (1,600)  (59,141) 

 
        

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ  -  26,757  -  26,757 
ยอดรวมความเส่ียงทั้งส้ินสุทธิ  (1,600)  (32,384)  (1,600)  (32,384) 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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 งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2559          
สินทรัพย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงินทีว่ัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

         

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

 งบการเงนิรวมและงบเฉพาะกจิการ 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวาคม 2558          
สินทรัพย์ทางการเงนิและหน้ีสินทางการเงินทีว่ัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 

         

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 928  -  928  -  928 

 
การวดัมูลค่ายุติธรรม  
เคร่ืองมือทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  
 

25. ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 

ประเภท  เทคนิคการประเมนิมูลค่า  
ข้อมูลทีไ่ม่สามารถ 

สังเกตได้ทีม่นัียสําคญั  

ความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลทีไ่ม่
สามารถสังเกตได้ทีม่นัียสําคญั
และการวดัมูลค่ายุติธรรม 

 
สญัญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ 

 เทคนิคการเปรียบเทียบราคาตลาด มูลค่ายติุธรรม
อา้งอิงราคาเสนอซ้ือขายจากนายหนา้ สญัญาแบบ
เดียวกนัท่ีมีการซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
และราคาเสนอซ้ือขายสะทอ้นลกัษณะรายการท่ี
แทจ้ริงสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเหมือนกนั 

 ไม่เก่ียวขอ้ง  ไม่เก่ียวขอ้ง 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 2,901 3,071 2,901 2,880 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 5,808 3,633 5,808 3,633 
อุปกรณ์สาํนกังาน 273 - 115 - 
คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 504 180 504 117 
รวม 9,486 6,884 9,328 6,630 



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
จํานวนเงินขัน้ต่ําทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้ส้ิน 
   ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 5,539 5,644 5,287 5,152 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 5,605 9,588 5,390 9,120 
รวม 11,144 15,232 10,677 14,272 

     
ภาระผกูพนัอ่ืน     
หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร 8,446 8,475 8,446 8,475 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมี 

 

(ก) สัญญาเช่าดาํเนินงานสําหรับคลงัสินคา้ อุปกรณ์โรงงาน เคร่ืองใช้สํานักงาน  และยานพาหนะ สําหรับบริษทั และสัญญาเช่า
เคร่ืองใช้สาํนักงานและยานพาหนะสาํหรับบริษทัย่อย เป็นระยะเวลา 1 ถึง 7 ปี โดยจะหมดอายุสัญญาในวนัท่ีแตกต่างกนัในปี 
2560 ถึงปี 2564 

(ข) หนังสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยสถาบนัการเงินแก่บริษทั สาํหรับการใช้ไฟฟ้าและเพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญา 
(ค) คาํสั่งซ้ือวตัถุดิบที่ผูข้ายสินคา้ของบริษทัตกลงแลว้ในปริมาณ  1,500 เมตริกตนั  (2558: 4,800 เมตริกตัน) โดยมีราคาตามท่ี

กาํหนดไวใ้นคาํสั่งซ้ือ โดยกาํหนดระยะเวลาส่งมอบภายในปี 2560 (2558: ภายในปี 2559) 
 

26. หนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมี 
(ก) การคํ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชีให้บริษทัย่อยจาํนวน 5 ลา้นบาท (2558: 5 ล้านบาท) 
(ข) การคํ้าประกนัสัญญาเช่าดาํเนินงานให้บริษทัย่อยจาํนวน 0.19 ลา้นบาท (2558: 0.54 ล้านบาท) 

 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติใหเ้สนอต่อผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุน้ละ 0.19 บาท การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 
 
 

28. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีย่งัไม่ได้ใช้     
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละไม่ไดน้าํมาใชใ้นการจดัทาํงบ
การเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบ
การเงินสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได ้



บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 

  
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2559) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 (ปรับปรุง 2559) การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) ส่วนงานดาํเนินงาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2559) การวดัมูลค่ายติุธรรม 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 

(ปรับปรุง 2559) 
การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 

(ปรับปรุง 2559) 
ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและ
ปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 
2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2559) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

ประกาศสภาวชิาชีพบญัชี ฉบบัท่ี 5/2559 แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินในเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   
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