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สวนท่ี 1 
 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 

ช่ือบริษัท   บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 
ช่ือยอหลักทรัพย  YUASA 
 
เลขทะเบียนบริษัท  0107537002672 (เดิมเลขที่ บมจ. 514) 
 
ประกอบธุรกิจ  ผลิต รับจางผลิตและจําหนายแบตเตอร่ีรถยนต แบตเตอรี่รถจักรยานยนต 

และแบตเตอรี่สํารองไฟ เพ่ือจําหนายภายในประเทศ และตางประเทศ ตลอดจนนําเขา ระบบ
ไฟฟาสํารอง เพ่ือจําหนายภายในประเทศ 

 
ทุนจดทะเบียน 107,625,000 บาท 
 ประกอบดวยหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน  107,625,000 หุน 
 มูลคาหุนละ 1 บาท 

 
ที่ต้ังสํานักงานใหญและโรงงาน  
 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท  
 ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
 จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
 โทรศัพท : 0-2769-7300 
 โทรสาร : 0-2769-7349 

 
Homepage   www.yuasathai.com 
 
บริษัทยอย บริษัท ยัวซาเซลล แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 
  จําหนายแบตเตอรี่รถยนต รถจักรยานยนตและแบตเตอรี่สํารองไฟ 
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บุคคลอางอิงอ่ืนๆ  
 
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
   เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท 02-229-2800  โทรสาร 02-654-5642 
 
ผูสอบบัญชี  นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ 
   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 
   บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อนิเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
   เลขท่ี 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท 
   แขวงคลองเคย  เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท 02-259-5300  โทรสาร 02-260-1553 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 
 231 อาคารธนชาต ปารคเพลส ช้ัน 5 
 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2126-8300 
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2. ปจจัยความเส่ียง 
 2.1 ปจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ราคาวัตถุดิบเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมตนทุนการผลิตแบตเตอร่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งราคา ตะก่ัวและราคา
พลาสติก ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยตนทุนของตะก่ัวและพลาสติกคิดเปนประมาณรอยละ 
70-80 ของตนทุนการผลิตรวม สําหรับการจัดซื้อตะก่ัวน้ัน ผูขายจะยืนยันราคาในการสั่งซื้อลวงหนา 1 เดือนกอนสง
ของ โดยราคาจะอางอิงจากตลาด London Metal Exchange นอกจากน้ีราคาตะก่ัวยังอางอิงกับราคาน้ํามันในตลาดโลก
ซึ่งเพ่ิมขึ้นและผันผวนมาโดยตลอด ต้ังแตป 2546 เปนตนมาจนถึงป 2555 โดยราคาตะกั่วบริสุทธิ์โดยเฉล่ียในป 2555 
อยูที่ระดับ 2,061 เหรียญตอตัน ลดลงจากป 2554 ที่ราคาเฉล่ียอยูที่ระดับราคา 2,398 เหรียญตอตัน โดยในระหวางป 
2555 ราคาตะก่ัวบริสุทธิ์แกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 1,854-2,274 เหรียญตอตัน โดยในชวง 8 เดือนแรกของป อยูที่
ระดับ 1,995 เหรียญตอตัน และไดปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจนถึงสิ้นป โดยเฉพาะตะก่ัวบริสุทธิ์ในเดือนธันวาคม 
2555 มีระดับราคาโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นสูงถึง 2,274 เหรียญตอตัน ทั้งน้ีในชวง 4 เดือนหลังซึ่งราคาตะกั่วบริสุทธิ์มีระดับ
ราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปชวง 8 เดือนแรกของป 2554 บริษัทพยายามท่ีจะปรับราคาสินคาเพ่ือชดเชยราคาท่ี
ปรับตัวสูงขึ้น แตในบางตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไมสามารถปรับราคา
สินคาได ดวยขอจํากัดในดานการแขงขัน อยางไรก็ตามบริษัทวางแผนที่จะปรับราคาสินคาในตลาดดังกลาวใหได
ภายในไตรมาสแรกของป 2556 เพ่ือชดเชยราคาตะก่ัวที่เพ่ิมสูงขึ้น และนอกจากการปรับราคาสินคาเพ่ือใหสอดคลอง
กับความผันผวนของวัตถุดิบแลว บริษัทยังไดกระจายความเสี่ยงดวยการควบคุมการจัดเก็บสต็อกตะก่ัว และทําสัญญา
ซื้อขายระยะสั้นกับผูขายหลายราย  
 
 2.2 ปจจัยความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบริษัทรวมทุน 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงความสามารถของบริษัทรวมทุน จําแนกเปน 2 ดานหลัก ไดแก ดานเทคโนโลยี และ
ดานการตลาด  

บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) 
โดยมีสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีสัญญาเปนรายป ทั้งน้ีถา
ไมมีการแกไขสวนหน่ึงสวนใดในสัญญา ใหถือวาสัญญาจะไดรับการตออายุสัญญาโดยอัตโนมัติปตอป และในการ
ดําเนินงานที่ผานมาบริษัทไดมีการจายคาตอบแทนในรูปคาสิทธิ์ (Royalty fee) มาโดยตลอด (โดยมีการคํานวณคาสิทธิ์
เปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอรี่ชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการคา และคิดเปนรอยละจากยอดขาย
สําหรับแบตเตอร่ีชนิดไมตองมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ทั้งน้ีบริษัทไดรับการตอสัญญาจากบริษัท จี
เอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญี่ปุนติดตอกันเปนระยะเวลากวา 50 ปมาแลว 

ดานตลาดตางประเทศ บริษัทดําเนินการจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา "YUCON" 
"THUNDERLITE" โดยผานการวางแผนการจําหนายของบริษัทเอง สวนการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคา 
"YUASA" ในตางประเทศน้ันบริษัทสามารถกระทําไดโดยตรงภายในอาณาเขตท่ีไดรับมอบหมายจากบริษัท จีเอส ยวั
ซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา นอกเหนือจากพ้ืนที่ดังกลาวแลว บริษัทจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงกับการจําหนายของ
บริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ทั้งน้ีบริษัทยังมีนโยบายเนนการทําตลาดแบตเตอรี่ในตางประเทศภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทเอง อันไดแก "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพ่ิมขึ้น ในป 2555 บริษัทมีการสงออก
สินคาโดยผานบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัทในเครือเปนเงินรวม 48.81 ลานบาทหรือคิดเปน
ประมาณรอยละ 18.45 ของยอดสงออกทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 2.58 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท 
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2.3 ปจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคานอยราย 
ยอดขายแบตเตอรี่รถยนตสําหรับตลาดรถใหม (OEM) บริษัทมีการจําหนายใหแกกลุมลูกคารายหน่ึงทั้งใน

ประเทศและตางประเทศคิดเปนปริมาณรอยละ 99.96 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตสําหรับตลาดรถใหมทั้งหมด ทั้งน้ี
บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอร่ีใหแกลูกคาเปนบางราย เพ่ือเปนการโฆษณาบริษัทในทางออม ขณะเดียวกันลูกคา
ซึ่งเปนผูผลิตรถยนตเองก็ตองการแบตเตอรี่ที่คุณภาพสูงเช่ือถือได ราคายุติธรรมและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป จาก
ความสัมพันธที่มีมายาวนานระหวางบริษัทรวมทุนประเทศญี่ปุนและบริษัทแมของลูกคา อีกทั้งความสัมพันธอันดีของ
บริษัท กับลูกคาเอง  ดังน้ันการที่ลูกคาดังกลาวจะยกเลิกการสั่งซื้อจากบริษัทจึงมีความเปนไปไดนอย 

สําหรับแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตในตลาดรถใหม (OEM) บริษัท มีการจําหนายใหกลุมลูกคารายหนึ่งทั้งใน
ประเทศและตางประเทศคิดเปนรอยละ 90.88 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตสําหรับตลาดรถใหมทั้งหมด การ
พ่ึงพิงลูกคารายเดียวในตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนตภายในประเทศเน่ืองจากลูกคาเปนผูนําในตลาดรถจักรยานยนต
และมีสวนแบงตลาดรถจักรยานยนตสูงถึงรอยละ 70-75 ของตลาดภายในประเทศ จากการเปนบริษัทคูคาที่ทําธุรกิจกัน
มานานต้ังแตลูกคาเริ่มกอต้ังโรงงานผลิตในประเทศไทยประกอบกับราคาที่จําหนายใหลูกคาถือเปนราคาตลาดท่ี
ยุติธรรมและความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทรวมทุนประเทศญ่ีปุน รวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอร่ีทําให
โอกาสท่ีลูกคาจะยกเลิกการสั่งซื้อแบตเตอรี่จากบริษัทมีความเปนไปไดนอย 
 

2.4 ปจจัยความเสี่ยงจากการเขามาแขงขันของผูประกอบการรายใหม 
เน่ืองจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต เปนธุรกิจที่ไมซับซอน มีความเปนไปไดที่ผูประกอบการรายใหมจะเขามา

แยงสวนแบงตลาด ซึ่งอาจจะเขามาในรูปแบบการกอต้ังโรงงานผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ และการนําเขาแบตเตอรี่
จากตางประเทศเขามาจําหนายในประเทศ ทั้งน้ีในป 2554 ที่ผานมามีผูประกอบการรายใหมเขามากอต้ังโรงงานและเริ่ม
ผลิตและจําหนายแบตเตอรี่รถยนตในชวงตนป 2555 นอกจากน้ันในป 2555 มีผูประกอบการนําเขาแบตเตอรี่จาก
ตางประเทศเขามาจําหนายภายในประเทศดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามในปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการ
ยอมรับจากลูกคาทั้งในตลาด OEM (ตลาดรถใหม) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) วาเปนผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพสูง และบริษัทไดเตรียมมาตรการรองรับการแขงขันที่สูงขึ้น โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหทันสมัยอยู
เสมอ และมีตนทุนการผลิตที่ตํ่าเพ่ือสนองความตองการของลูกคา และยังรักษาความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบ ทํา
สัญญาการคากับ ผูวาจางผลิตบางราย และรักษาความสัมพันธอันดีกับลูกคาปจจุบัน   และหาชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมผานรานคารูปแบบ Modern Trade  รวมท้ังเพ่ิมความยืดหยุนในการผลิต เพ่ือใหสามารถรองรับและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางสม่ําเสมอ 
 

2.5 ปจจัยความเสี่ยงจากรายไดและเงินกูท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ 
ในป 2555 ที่ผานมาบริษัทมีรายไดที่เปนเงินสกุลตางประเทศเปนมูลคา 11.03 ลานดอลลารสหรัฐ ในการวาง

แผนการขายของฝายขายตางประเทศจะเปนการประมาณการการขายในรูปสกุลเงินบาท และในการขายที่ผานมาจะมี
การเผ่ือการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไวประมาณรอยละ 5-10 ซึ่งในปที่ผานมาไดมีการ
สํารองเผ่ือความผันผวนของคาเงินไวแลว ในกรณีที่คาเงินบาทแข็งคากวาที่ประมาณการไวทางผูบริหารของบริษัทจะมี
การประชุมเพ่ือปรับปรุงมูลคามาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขายและบริษัทไดนํานโยบายการปองกัน
ความเสี่ยงมาใชเพ่ือปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
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นอกจากน้ันบริษัทไดกูยืมเงินเปนสกุลเงินตราตางประเทศเพ่ือมาใชในการบริหารงานของบริษัท และณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 มูลคารวม 291 ลานเยนจาก บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (บริษัทรวมทุน) โดยหน้ีสิน
ดังกลาวบริษัทไดปองกันความเสี่ยงดวยการซื้อสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศลวงหนาไวกับธนาคารแลว 
 
 2.6 ปจจัยความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน 
 ปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงินของบริษัทยังคงมีอยูบางในชวงปลายป 2555 ที่ผานมาเนื่องจากราคา
วัตถุดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้น คาใชจายที่เพ่ิมขึ้นจากการยายฐานการผลิตหลังจากการจําหนายที่ดินและทรัพยสินโรงงาน
เกตเวย และการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือปรับปรุงอุปกรณ เครื่องจักร อาคารสํานักงาน และอาคารโรงงาน ของที่ต้ังโรงงาน
ในปจจุบัน เพ่ือรองรับการเพ่ิมกําลังการผลิต อยางไรก็ตามในป 2555 ที่ผานมาบริษัทไดรับเงินจากการจําหนาย
ทรัพยสินของโรงงานต้ังแตชวงกลางป 2555 ที่ผานมา และบริษัทยังสามารถทํากําไรจากการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ทํา
ใหบริษัทมีสภาพคลองสวนเกินและยังสามารถชําระเงินคืนหน้ีเงินกูบางสวนได นอกจากนั้นเพ่ือใหมีสภาพคลอง
เพียงพออยางตอเน่ือง บริษัทยังไดควบคุมการดําเนินงานดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพอยางเต็มที่ โดยเฉพาะการใช
วัตถุดิบ และการลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดคาใชจายที่ไมจําเปน โดยใชจายเงินที่มีใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัทและเพ่ือลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองทางการเงิน บริษัทไดจัดทําวงเงินสินเช่ือกับ
สถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกูจากบริษัทรวมทุนเพ่ือเสริมสภาพคลองอีกทางหน่ึง ซึ่งก็ไดรับการ
สนับสนุนอยางเต็มที่ โดยมีการตออายุสัญญาเงินกูเมื่อครบกําหนดชําระเงินคืน 

 
2.7 ปจจัยความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงาน 
ปญหาความเสี่ยงที่สําคัญอีกประการหน่ึงในป 2555 ตอเน่ืองจนถึงป 2556 มาจากการขาดแคลนแรงงาน ซึ่ง

อุปทานดานแรงงานเติบโตไมทันกับความตองการแรงงานเน่ืองมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศที่เติบโตขี้นอยางตอเน่ือง ปญหาดังกลาวทําใหบริษัทตองปรับเพ่ิมคาแรงงานและสวัสดิการเพ่ือจูงใจให
พนักงานเขาทํางานกับบริษัท ซึ่งสงผลกระทบตอตนทุนคาแรงงานที่สูงขึ้นเชนกัน การเพ่ิมขึ้นของตนทุนแรงงาน
ดังกลาวเกินกวาการเพ่ิมขึ้นของ Productivity ซึ่งทําใหอุตสาหกรรมสูญเสียการแขงขันกับคูแขงขันทางธุรกิจใน
ตางประเทศ 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
3.1 ความเปนมา 
กลุมตระกูลมนูธรรม เริ่มประกอบธุรกิจโดยเปนผูนําเขาและตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่ "YUASA" จาก

ประเทศญี่ปุน ในนามของบริษัท ฟูยี เมอรแคนไทล จํากัด ต้ังแตป 2501 และในป 2506 บริษัท ยัวซา แบตเตอร่ี ประเทศ
ไทย จํากัด จึงถูกกอต้ังขึ้นโดยกลุมตระกูลมนูธรรม และผูรวมทุนจากประเทศญี่ปุน คือ บริษัท ยัวซา คอรปอเรช่ัน 
จํากัด ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนหน่ึงในผูผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดําเนินงานอันยาวนานของประเทศญี่ปุน ในสัดสวน
การลงทุน 60:40 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตแบตเตอร่ีสําหรับรถยนต 
และรถจักรยานยนตเพ่ือจําหนายภายในประเทศและไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) โดยมีโรงงานแหงแรก ต้ังอยูที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ บนเน้ือที่ประมาณ 14 ไร ปจจุบันมีกําลังการผลิตสําหรับแบตเตอร่ีรถยนตประมาณ 1.1 ลานลูก
ตอป และแบตเตอร่ีรถจักรยานยนตประมาณ 3 ลานลูกตอป 

ในป 2540 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนตชนิด Maintenance Free (YT) จํานวน 800 ลูกตอเดือน 
(ปจจุบันผลิตไดประมาณ 150,000-160,000 ลูกตอเดือน) และในปเดียวกัน บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยคือ บริษัท  
ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจจําหนายแบตเตอรี่ภายในประเทศโดยจําหนายในตลาดประเภท
อะไหลเพ่ือการทดแทน (REM) ตอมาในป 2543 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอร่ีรถยนตชนิด Maintenance Free (MF) จํานวน 
2,000 ลูกตอเดือน (ปจจุบันผลิตไดประมาณ 15,000 ลูกตอเดือน) และในเดือนกันยายน 2544 เริ่มดําเนินการกอสราง
โรงงานแหงที่สอง ต้ังอยูที่ 111 หมู 9 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเริ่มทําการผลิตในป 2546 
และปจจุบันมีกําลังการผลิตประมาณ 400,000 ลูกตอป 
 ในวันที่ 26 ตุลาคม 2544 บริษัทมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 10 บาทเปน 5 บาทตอ
หุน และตอมาบริษัทไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนบริษัทจดทะเบียน ในหมวดธุรกิจขนาด
กลาง และเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2545 ในช่ือยอหลักทรัพยวา "YUASA" 
 จากลักษณะการประกอบธุรกิจในปจจุบันที่ธุรกิจทกุแขนงตองการความสําเร็จประกอบกับสภาวะการแขงขัน
ที่รุนแรง ไมวาจะดานราคา คุณภาพสินคา และคุณภาพของกระบวนการผลิต ทําใหบริษัท มีการพัฒนากระบวนการ
ผลิตสินคาและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล จนไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ 
มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2547 บริษัทไดจดทะเบยีนเปล่ียนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 5 บาทเปน 1 บาท ตอหุน 
ทําใหหุนสามัญจดทะเบียนเดิม 21,525,000 หุน เพ่ิมขึ้นเปน 107,625,000 หุน 

และในวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัท ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุน (YCJ) ซึ่งเปนผูรวมลงทุนหลักของ
บริษัท ไดทําสัญญาควบรวมกิจการกับ บริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอร่ี จํากัด ภายใตบริษัทใหมที่ช่ือ บริษัท จีเอส  
ยัวซา คอรปอเรช่ัน จํากัด (GYC) ภายหลังจากที่มีการควบรวมกิจการแลว ทางกลุม GYC มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจ
ภายนอกประเทศญี่ปุน ซึ่งรวมถึงการถือหุนในบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ใหอยูภายใตการ
ดูแลของบริษัทที่จัดต้ังใหมซึ่ง GYC ถือหุนรอยละ 100 คือ บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (GYIN)  
 นอกจาก GYIN จะถือหุนในบริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) แลว GYIN ยังไดรวมทุน
กับกลุมสยามมอเตอร กรุป ในบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด ผูผลิตแบตเตอรี่ “GS” ซึ่งเปนคูแขงทางการคาของ
บริษัทอยางไรก็ตามตัวแทนจาก GYIN ที่เปนกรรมการของบริษัท และบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด เปนคนละ
ชุดกัน และยังมีผูถือหุนกลุมอื่นของแตละบริษัทชวยถวงดุลอํานาจกันและกัน ดังน้ันจึงชวยลดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนลงไดอีกทางหน่ึง 
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 ในป 2548 บริษทั ไดเพ่ิมกําลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต ของโรงงานแหงที่ 1 และ 2 โดยโรงงาน
แหงที่ 1 ไดปรับปรุงสายการผลิตและเพิ่มสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนตชนิด Maintenance Free อีก 1 สายรวม
เปน 4 สายการผลิตและโรงงานแหงที่ 2 ไดขยายกําลังผลิตจากเดิมที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนตไดจํานวน 400,000 ลูกตอป 
เปน 700,000 ลูกตอป เพ่ือรองรับการขยายตัวทั้งในตลาดรถใหมและตลาดทดแทนภายในประเทศ  
 ในป 2549 บริษัทไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารจากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหาร มาเปนการแตงต้ังนายคัทซึมิ นากาโตะ ซึ่งเปนตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ใหดํารง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร ต้ังแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 
 ในป 2550 บริษัทไดปรับปรุงแบตเตอร่ีรถยนตบางรุน (Light Grid Battery) เพ่ือลดปริมาณการใชตะก่ัว 
ในขณะที่คุณภาพของแบตเตอรี่ยังมีมาตรฐานเหมือนเดิม รวมท้ังไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมประเภท Maintenance Free 
สําหรับรถจักรยานยนต ช่ือรุน X-Super 5 โดยมีเปาหมายท่ีจะจําหนายในตลาดทดแทนภายในประเทศในป 2551 
นอกจากน้ันในป 2550 บริษัทไดกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียของโรงงานที่ 1 ซึ่งใชเงินลงทุนประมาณ 15 ลานบาท  

ในป 2551 บริษัทไดยายที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทใหญและบริษัทยอยจาก อาคารมนูธรรมแมนช่ัน เลขที่ 
33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู ณ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 
ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

และเพ่ือใหเกิดรายไดจากการเชาและรายไดจากการใหบริการในการผลิต รวมทั้งลดภาระคาเสื่อมราคาของ
โรงงานที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาการใหเชาอาคารโรงงานและสํานักงาน
ของโรงงานที่ 2 ซึ่งต้ังอยู ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ใหแกบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด (ผูเชา) เพ่ือผลิต
แบตเตอร่ีสําหรับรถยก ทั้งน้ีบริษัทและผูเชา มีผูถือหุนรายใหญรวมกันคือ GYIN โดยถือหุนในบริษัทจํานวน 40.69% 
และถือหุนในผูเชา จํานวน 60% นอกจากน้ันกลุมสยามมอเตอร กรุป ผูผลิตแบตเตอรี่ “GS” ซึ่งเปนคูแขงทางการคา
ของบริษัทยังถือหุนในบริษัทผูเชาอีกจํานวน 40% และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
1/2551 ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหดําเนินการในเรื่องดังลาว นอกจากน้ันบริษัทยังไดมีการออกแบบและผลิต
แบตเตอร่ีสําหรับรถถังและรถบรรทุกของหนวยงานราชการ เพ่ือสนองความตองการใหกับตลาดกองทัพและหนวยงาน
ราชการ 

ในป 2552 บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหมทั้งแบตเตอรี่รถยนตที่ใชกับรถบรรทุกของหนวยงานราชการ และ
แบตเตอร่ีรถจักรยานยนตรุนใหมสําหรับบริษัทไทยฮอนดาฯ ไดแก YTZ4V และ YTZ6V รวมท้ังปรับปรุงระบบการ
ผลิตใหม เพ่ือใหโรงงานเกตเวย สามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนตรุน B24 เพ่ือรองรับความตองการของแบตเตอรี่สําหรับ
รถเล็ก นอกจากน้ีบริษัทกําลังวางแผนออกผลิตภัณฑใหมที่ใชกับหนวยงานราชการและแบตเตอรี่รถจักรยานยนตรุน 
YTZ6-BS ซึ่งจะขายในตลาดทดแทนเพื่อแกปญหาการคายประจุไฟฟาโดยธรรมชาติในตัวแบตเตอรี่ 
 ในป 2553 บริษทัไดออกผลิตภัณฑใหมเพ่ือใชกับรถแทก็ซี่ และพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใชกับหนวยราชการขนาด 
6 โวลท 200Ah นอกจากน้ันบริษัทไดวางแผนพัฒนาปรับปรุงการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนตรุน YTZ4V และ
YTZ6V ชนิด Case formation ที่ใช Unformed plate ในการประกอบ ทําใหลดขั้นตอนและตนทุนในการผลิต 
 ในป 2554 บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหมสําหรับแบตเตอรี่ที่ใชกับหนวยงานราชการ รุน 7DHR ความจุขนาด 
6V 200Ah สําหรับตลาดในประเทศและตางประเทศ ไดมีการออกแบบผลิตภัณฑเปนแบบฝา 2 ช้ัน (Double Lid) ใน
แบตเตอร่ีรุน MF2000 นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑในแบตเตอร่ีรุน N70 (65D31) และมีการเปล่ียนรูปแบบ
กลองผลิตภัณฑในแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐาน (Conventional) ทุกรุน  
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และเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ไดมีมติใหจําหนายทรัพยสินของ
โรงงานที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งเปนผูที่เก่ียวโยงกันตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนการลดภาระ
คาใชจายและตนทุนทางการเงิน รวมท้ังการจําหนายทรัพยสินที่เกินความจําเปนทั้งดานพ้ืนที่และเครื่องจักร อันจะ
สงผลใหโครงสรางทุนของบริษัทดีขึ้น นอกจากน้ันในป 2555 บริษัทยังไดออกผลิตภัณฑใหมสําหรับแบตเตอร่ี
รถจักรยานยนตรุน YTZ5S High performance สําหรับลูกคาในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑชนิดน้ี
สามารถลดการคายประจุไฟไดเปนอยางดี และไดพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับแบตเตอรี่รถยนตรุน N200LW ใหมีกําลัง
สตารทสูงขึ้น พรอมทั้งมีการออกจําหนายแบตเตอรี่รถยนตแบบฝา 2 ช้ัน (Double Lid) ชนิดที่ไมตองบํารุงรักษาตลอด
อายุการใชงานในรุน MF2000 ซึ่งใชสําหรับรถยนตน่ังขนาดเครื่องยนตไมเกิน 1,600CC และรุน MF3000 ใชสําหรับ
รถยนตเพ่ือการพาณิชย 

 
3.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืนๆ 
 

 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทรวมทุนระหวางไทย - ญี่ปุน โดยไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญี่ปุน (“บริษัทรวมทุน”) ทั้งน้ีบริษัทเปน
ผูผลิตผลิตภัณฑแบตเตอรี่รถยนต แบตเตอรี่จักรยานยนต แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่รถเพ่ือการเกษตร และ
เรือประมง เพ่ือจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากน้ีบริษัทยังเปนผูนําเขาแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซึ่งใช
เปนแหลงพลังงานสํารองในอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการผลิตจากบริษัทรวมทุน 
และบริษัทในเครือ "YUASA" ทั้งน้ีบริษัทไดดําเนินงานมากวา 47 ปแลวภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" ซึ่งเปน
เครื่องหมายการคาของบริษัทรวมทุนประเทศญี่ปุน นอกจากน้ีบริษัทยังทําการผลิตและจําหนายแบตเตอรี่ภายใต
เครื่องหมายการคาที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองอันไดแก "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษัท ตองจายคาสิทธิ์ 
(Royalty Fee) ใหแกบริษัทรวมทุน โดยจายคาสิทธิ์เปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิด และคิดเปน
รอยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอร่ีชนิดที่ไมตองการการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด ในการขายสินคา
ของบริษัทน้ัน การขายในตลาดทดแทนภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษัทจะจัดจําหนายผาน
บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลูกที่บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 และการขายในตลาด
ตางประเทศท่ีอยูนอกเหนืออาณาเขตประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พมา บริษัทจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา 
"YUASA" จะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัทรวมทุนซึ่งโดยปกติบริษัทรวมทุนจะชวยหาตลาดสงออกใหบริษัทใน
อีกทางหน่ึง โดยบริษัทรวมทุนอาจจะซื้อของทั้งจํานวนจากบริษัทหรือคิดเปนคานายหนาในการขาย ถาเปนการขาย
สินคาภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาอื่นๆ บริษัทสามารถจัดจําหนายได
โดยอิสระ การจัดจําหนายนอกเหนือจากน้ีบริษัทจะจัดจําหนายเองโดยตรง 
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โครงสรางบริษัทท่ีเก่ียวของ  (ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2556) 
 
 
 
 
 
                      77.00%             100.00% 
 
 
                          55.00%                           92.30% 
 
 
          

      6.48%                         5.45%                           19.13%                                                          3.31%           40.69% 
 
 
               

  99.99%  

 
 
ที่มา: บริษทั ศนูยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 เปน
ตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดทดแทนภายในประเทศ 
 บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (GYIN) ถือหุนในบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 โดยเปนบริษัท
ยอยของบริษัท จีเอส ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุน ทั้งน้ีบริษัทดังกลาว (GYIN) เกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง 
ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอรี่ จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มนูธรรม แมนชั่น 
แอนดดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากดั บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด 

ตระกูล มนูธรรม บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชันแนล จํากัด 
(GYIN) 
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3.3 โครงสรางรายได 
                                     หนวย : (พันบาท) 

รายละเอียด 
2553 2554 2555 

รายได % รายได % รายได % 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย ("บริษัท") 
1. จําหนายแบตเตอรี่ รถยนต 
- ตลาดรถใหม (OEM) 251,616.72 13.70 204,563.18 10.53 298,702.08 15.07 
- สงออก 186,586.05 10.16 219,722.69 11.31 246,694.68 12.45 
- สงออกผานตัวแทน* 30,273.75 1.65 32,186.73 1.66 25,596.63 1.29 
- อ่ืน ๆ 7.24 0.00 114.54 0.01 39.75 0.00 
2. จําหนายแบตเตอรี่จักรยานยนต       
- ตลาดรถใหม (OEM) 286,731.92 15.61 396,054.80 20.38 447,418.26 22.57 
- สงออก 106,164.08 5.78 110,922.21 5.71 95,425.80 4.81 
- สงออกผานตัวแทน* 3,995.10 0.22 5,950.26 0.31 3,254.82 0.16 
- สงออกอ่ืนๆ 410.88 0.02 4.45 0.00 5.50 0.00 
3. จําหนายแบตเตอรี่สํารองไฟ       
- ในประเทศ 20,476.68 1.11 76,279.47 3.92 66,579.78 3.36 
- ตางประเทศ - - - - - - 
รวมรายไดจากการขาย 886,262.42 48.25 1,045,798.33 53.81 1,183,717.30 59.72 
รายไดอ่ืน  66,697.84 3.63 72,158.49 3.71 95,157.86 4.80 
รวมรายไดบริษัท 952,960.26 51.88 1,117,956.82 57.52 1,278,875.16 64.52 

บริษัท  ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด  
(บริษัท ถือหุนรอยละ 99.99) 

 
 

 
 

 
 

1. จําหนายแบตเตอรี่ รถยนต       
- ตลาดทดแทน (REM) 679,529.41 36.99 615,671.39 31.68 468,371.41 23.63 
2. จําหนายแบตเตอรี่จักรยานยนต       
- ตลาดทดแทน (REM) 184,859.21 10.06 189,329.87 9.74 208,870.29 10.54 
3. แบตเตอรี่สํารองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย 16,834.92 0.92 20,360.45 1.05 24,132.71 1.22 
รวมรายไดจากการขาย  881,223.54 47.97 825,361.71 42.47 701,374.41 35.39 
รายไดอ่ืน  2,710.14 0.15 213.01 0.01 1,852.95 0.09 
รวมรายไดบริษัทยอย 883,933.68 48.12 825,574.72 42.48 703,227.36 35.48 

ยอดรวม 1,836,893.94 100.00 1,943,531.53 100.00 1,982,102.51 100.00 

 
ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
หมายเหตุ: *เปนการจําหนายในประเทศใหแกตัวแทนจําหนายเพื่อการสงออก 
 

3.4 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการเปนผูนําในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานยนตที่มีคุณภาพ ดวยตนทุนที่
แขงขันได และการใหบริการลูกคาอยางครบวงจรและเติบโตไปพรอมกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแก
องคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนนใหมีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุม
ภายในท่ีดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทฯจึงมีแนวทางในการบรหิารองคกรใหเติบโตขึ้นอยางยั่งยืน โดยให
ความสําคัญกับความสมดุลทั้งดานการเงิน  ลูกคา กระบวนการดําเนินงาน และ ผลลัพธดานการบริหารองคกร ซึ่งจะ
พิจารณาถึงความเปนไปได (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอยางสมดุล (Balance) ภายใตภาวะ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห เปรียบเทียบการดําเนินงานทั้ง
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ภายในและภายนอกองคกร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (Stakeholder 
analysis) มีการดําเนินวิธีการวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกร อยางตอเน่ือง 
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4. การประกอบธุรกิจของแตละผลิตภณัฑ 
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 
ปจจุบันผลิตภัณฑหลักของบริษัท แบงเปน 4 ประเภทใหญๆ ตามลักษณะการใชงาน ไดแก 
1. แบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐาน (Conventional Type) เปนแบตเตอร่ีที่ตองมีการดูแลรักษาอยางสมํ่าเสมอดวยการ

เติมนํ้ากล่ันเพ่ือยืดอายุการใชงาน เน่ืองจากเทคนิคในการผลิตและวัสดุที่ใช ทําใหมีอัตราการระเหยของนํ้าในปริมาณที่
สูง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีอากาศรอน ดังเชน ในประเทศไทย รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดทําใหอุณหภูมิใน
หองเครื่องยนตสูงมาก ทําใหนํ้ายา Electrolyte ที่อยูในแบตเตอรี่ระเหยในอัตราที่สูง จึงจําเปนตองเติมนํ้ากล่ันอยาง
สม่ําเสมอเพ่ือยืดอายุการใชงาน 

1.1 แบตเตอร่ีสําหรับรถยนต (Automotive Battery) 
ปจจุบันผลิตภายใตเครื่องหมายการคา 3 ยี่หอ คือ 
1.1.1 “YUASA” 
1.1.2 “THUNDERLITE” 
1.1.3 “YUCON” 

1.2 แบตเตอร่ีสําหรับรถจักรยานยนต (Motorcycle Battery) 
ปจจุบันผลิตภายใตเครื่องหมายการคา 3 ยี่หอ คือ 
1.2.1 “YUASA” 
1.2.2 “THUNDERLITE” 
1.2.3 “YUCON” 

2. แบตเตอร่ีชนิดที่ไมตองการการดูแลรักษา ( Maintenance Free) 
เปนแบตเตอรี่ชนิดที่ไมตองเติมนํ้ากล่ันตลอดอายุการใชงาน เน่ืองจากโครงสรางในการใชวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิตที่แตกตางจากแบตเตอรี่ชนิดสามัญขางตน ทําใหอัตราการสูญเสียนํ้าเปนไปในระดับที่ตํ่ามาก รวมถึง
อัตราการคายไฟจาก ตัวเองก็อยูในระดับที่ตํ่า จึงเหมาะกับการใชงานที่นานๆใช ไดดีกวาแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐาน 

2.1 แบตเตอร่ีสําหรับรถยนต (Automotive Battery Wet charge type) แบตเตอร่ีชนิดน้ีถูกออกแบบใหใช
แผนก้ัน และแผนธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในขบวนการผลิตใหเปนแบตเตอรี่ที่พรอม
ใชทันทีที่ออกจากโรงงาน จึงทําใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาแบตเตอร่ีชนิดเดียวกันที่มี
จําหนายในทองตลาดโดยท่ัวไป  

2.2 แบตเตอรี่สําหรับรถจักรยานยนต (Motorcycle Battery) โดยแบตเตอรี่ชนิดน้ีไดถูกออกแบบใหมี
ความเหมาะสมในการใชงานในรถจักรยานยนต โดยมีคุณสมบัติที่สามารถติดต้ังไดทุกตําแหนง 
โดยไมมีการรั่วซึมของ นํ้ายา Electrolyze เพราะโครงสรางเปนลักษณะการปดผนึกโดยรอบ 
ปจจุบันผลิตภายใตเครื่องหมายการคา “Yuasa” 

แบตเตอร่ี 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษัทเอง นอกจากน้ีแบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตทั้งสองชนิดยัง
สามารถแบงตามวัสดุที่ใชในการทําเปลือกหมอแบตเตอรี่ดังน้ี 

 ชนิดเปลือกยางแข็ง (Hard Rubber Container) เปลือกหมอแบตเตอร่ีชนิดน้ี จะมีสีดําทึบไม
สามารถมองทะลุไดทําจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหมอชนิดน้ีจะใชในการผลิต 

แบตเตอรี่ในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปจจุบันคงมีการผลิตแตแบตเตอรี่ที่ใชกับเรือ และเคร่ืองจักร
ทางการเกษตร ทั้งน้ีเพราะมีตนทุนที่สูง และน้ําหนักมาก 
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 ชนิดเปลือกพลาสติก ซึ่งสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด ดังน้ี 
- ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหมอชนิดน้ี จะมีสีธรรมชาติเปนสีขาวขุน

สามารถมองเห็นภายในได มีความยืดหยุนสูงและน่ิมกวาเปลือกยางแข็ง ในปจจุบัน
ใชในการผลิตแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตเปนสวนใหญ เน่ืองจากตนทุนที่
ถูกและนํ้าหนักที่เบากวาเปลือกยาง 

- ชนิด “AS” และ “ABS” มีลักษณะที่ใสเหมือนแกวและแข็งกวาชนิด PP ใชในการ
ผลิตแบตเตอร่ีรถยนตและรถจักรยานยนตในรุนกอนๆ แตในปจจุบันไดลดการใชงาน
ลงมากเน่ืองจากตนทุนที่สูง คงใชในการผลิตแบตเตอร่ีบางชนิดเทาน้ัน 

บริษัทไดดําเนินการผลิตแบตเตอร่ีตามขอกําหนดมาตรฐานประเทศญี่ปุน (JIS - Japanese Industrial Standard) 
มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutshes Institute Fur Norm) นอกจากน้ีบริษัทยังไดรับ ISO9001:2008, QS-9000 
และ ISO 14001 และใบรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.6-2524 ซึ่งเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วโลก ดังน้ัน
แบตเตอร่ีของบริษัทจึงสามารถใชงานไดทั้งในเขตอากาศรอนและอากาศหนาว 

3. แบตเตอร่ีสํารองไฟฟา (Power Supply Battery) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม และแบตเตอรี่ที่ใชกําลัง
ขับเคล่ือน (Traction Battery) 

แบตเตอร่ีชนิดน้ี ประกอบไปดวยแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ตองดูแลรักษา และไมตองดูแลรักษาชนิดตางๆ โดย
ทั้งหมดจะเปนสินคานําเขาจากบริษัทรวมทุน และบริษัทในเครือของบริษัทรวมทุน โดยจะแบงตามประเภทไดดังน้ี 

3.1 แบตเตอร่ีสํารองไฟฟา (Power Supply Battery) 
แบตเตอร่ีประเภทน้ีจะเปนแบตเตอรี่ชนิดที่ไมตองดูแลรักษา มีอายุการใชงานนานถึง 5 ป ภายใต
สภาพการใชงานปกติจะเปนแบตเตอร่ีรุน NP เหมาะสําหรับการใชงานในหองปรับอากาศหรือใน
สถานที่จํากัด ไมมีการถายเทอากาศท่ีดี เน่ืองจากแบตเตอร่ีชนิดน้ีเปนแบตเตอร่ีชนิดปดผนึก (Seal 
Type) ไมมีไอระเหยหรือแกสออกมาขณะใชงาน และราคาไมแพงมาก ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึง
นิยมนํามาใชงานในอุปกรณตางๆ ดังน้ี 
3.1.1 ระบบไฟฟาฉุกเฉิน  (Emergency Light) 
3.1.2 ระบบสํารองไฟฟาของเครื่องคอมพิวเตอร  (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกวา 

UPS) 
3.1.3 เครื่องมือแพทย  (Medical Equipment) 
3.1.4 เครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณโทรคมนาคม  (Telecommunication Equipment) 
3.1.5 เครื่องมือและอุปกรณอิเล็คทรอนิคอื่นๆ(Other Electronic Devices) 

3.2 แบตเตอร่ีอุตสาหกรรม (Industrial Battery) 
แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะเปนแบตเตอรี่ที่มีอายุการใชงานนาน 10 – 20 ป มีทั้งประเภทที่ไมตองดูแลรักษา
และที่ตองดูแลรักษา 
3.2.1 ประเภทที่ไมตองดูแลรักษา (Valve Regulated Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) 

รุนที่นิยมใชมากที่สุดคือรุน UXL เปนแบตเตอร่ีที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกวารุน 
NP เหมาะสําหรับการใชงานที่ตองติดต้ังในพ้ืนที่มีการถายเทของอากาศอยางจํากัด หรือใน
หองปรับอากาศ เน่ืองจากมีโครงสรางที่ปดผนึกไมมีการระเหยของแกสในขณะใชงาน 
จากคุณสมบัติที่ไมตองการดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายุการใชงานท่ียาวนาน ไมมีไอระเหย
ของแกสที่จะไปทําลายอุปกรณตางๆดังเชนรุนธรรมดา (Vented Type) จึงเปนที่นิยมติดต้ัง
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ในระบบสื่อสารโทรคมนาคมและระบบฐานขอมูลเปนสวนใหญ เพราะระบบการสื่อสาร
เปนระบบที่มีราคาแพงไมสามารถหยุดการดําเนินการได เพราะการหยุดทํางานของระบบ
หมายถึงความเสียหายอยางมหาศาลที่นับกันเปนวินาที 

3.2.2 ประเภทที่ตองดูแลรักษา (Vented Type ) 
3.2.2.1 ชนิดตะก่ัวกรด (Lead Acid Battery) 

แบตเตอรี่ชนิดน้ีจะมีราคาถูกเหมาะสมกับการใชงานทั่วไป ที่ไมตองการความ
แนนอนมากนัก และติดต้ังในสถานที่มีการถายเทอากาศไดดี ทั้งน้ีเพราะจะมีไอระเหย
ของแกสออกมาขณะทํางาน 

3.2.2.2 ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd) 
แบตเตอรี่ชนิดมีลักษณะการทํางานเชนเดียวกันกับชนิดตะก่ัวกรด แตจะมีความ 
สามารถในการจายกระแสไฟฟาไดสูงกวา และมีอายุการใชงานที่นานกวาชนิดตะก่ัว
กรด โดยจะมีอายุการใชงานถึง 20 ป จึงมีราคาที่สูงกวา เหมาะสําหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟาที่ใชติดต้ังกับอุปกรณตางๆ ดังน้ี 

 ระบบควบคุมการจายกระแสไฟฟาในโรงผลิตไฟฟา 
 ระบบสํารองไฟทั่วไป 
 เครื่องมือสื่อสารและอุปกรณโทรคมนาคม 
 เครื่องมือและอุปกรณ อิเล็คทรอนิคอื่นๆ 

3.3 แบตเตอร่ีใชกําลังขับเคล่ือน (Traction Battery) 
แบตเตอรี่ชนิดน้ีอายุการใชงานจะเปนรอบของการใช Cycle use และมีความทนตอการจาย
กระแสไฟจนหมดไดเปนอยางดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดน้ีจะใชในรถยกไฟฟา รถกอลฟ 
และแผงไฟฟาโซลาเซลส 

4. บริการอ่ืนๆ 
บริษัทมีบริการหลังการขายของแบตเตอรี่อุตสาหกรรม นอกจากน้ันบริษัทยังมีการขายบริการบํารุงรักษา

แบตเตอร่ี (Maintenance Contract) ใหกับลูกคาที่หมดสัญญารับประกันอีกดวย 
5. เรื่องอื่นๆ 
นอกจากน้ีบริษัท ยังไดรับการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในการกอสราง

โรงงานแหงใหมเพ่ือผลิตและจําหนายแบตเตอร่ีในประเทศและสงออก โดยไดรับบัตรสงเสริมซึ่งมีสิทธิประโยชนจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จํานวน 1 ฉบับ เลขท่ี 1740/2543 ลงวันที่ 28 กันยายน 2543 และรวมถึงฉบับแกไข
เพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พน.ศ.2520 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได 
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 
 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการนับเปนระยะเวลา 7 ป 

ต้ังแตวันที่เริ่มมีรายได ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนสามารถนําผลขาดทุนประจําปที่เกิดขึ้นไปหัก
ออกจากกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินได โดยมีกําหนดไมเกิน 5 ปนับ
แตวันพนกําหนด 
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 อนุญาตใหคนตางดาวซึ่งเปนชางฝมือหรือผูชํานาญการและบุคคลซึ่งอยูในอุปการะของบุคคลดังกลาว
ใหอยูในราชอาณาจักร และไดรับอนุญาตทํางานเฉพาะตําแหนงที่ไดรับอนุญาต 

 ไดรับอนุญาตใหหักเงินไดพึงประเมินจํานวนรอยละ 5 ของรายไดที่เพ่ิมขึ้นจากปกอนจากการสงออก
เปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันที่มีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน 

 ไดรับอนุญาตใหนําหรือสงเงินออกนอกราชอาณาจักรเปนเงินตราตางประเทศ 
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขามาจากตางประเทศ เพ่ือใชในการ

ผลิตเพ่ือการสงออกเปนเวลา 1 ป นับแตการนําเขาครั้งแรก 
 ในปจจุบันสิทธิและประโยชนตามบัตรสงเสริมดังกลาวไดหมดอายุแลวตามเง่ือนไข บริษัทมีนโยบายที่จะไม
ขอตออายุในบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาวและเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหยกเลิกบัตรสงเสริมการลงทุนแลว เน่ืองจากขายทรัพยสินที่โรงงานเกตุเวย อันเปน
ที่ต้ังของบัตรสงเสริมดังกลาว ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 
 

4.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 
4.2.1 ภาวะอุตสาหกรรม 
ความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย 
แบตเตอร่ีเปนสินคาจําเปนตอชีวิตประจําวัน ทั้งน้ีเพราะแบตเตอรี่สามารถใชงานไดอยางกวางขวาง เชน เปน

แหลงกําเนิดพลังงาน ใหแสงสวางในครัวเรือน หรือใชสองสัตวในเวลากลางคืน ตลอดจนใชเปนช้ินสวนประกอบ
จําเปนในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานขอมูลของโลกจําเปนตองใชแบตเตอรี่ทั้งสิ้น จึงทําใหมีการใช
แบตเตอร่ีกันอยางแพรหลายและมีหลายประเภท ต้ังแตแบตเตอร่ีทั่วไปท่ีใชเทคโนโลยีขั้นตํ่าในการผลิตจนถึงแบตเตอร่ี
ที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง ตามประเภทการใชงาน 

จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทยและธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะอุตสาหกรรมรถยนต
ภายในประเทศในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 มียอดการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตเพ่ิมขึ้นกวารอยละ 68.31 และ
รอยละ 27.56 สาเหตุที่เพ่ิมขึ้นมาจากความตองการท่ีมากขึ้น ในป 2555 หลังการฟนตัวของอุทกภัยในชวงปลายป 2554 
และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการคืนเงินภาษีสรรพสามิตใหกับผูซื้อรถยนตคันแรกในป 2555 ซึ่งสงผลใหประชาชน
สนใจสั่งซื้อรถยนตเพ่ิมขึ้นมากดวย  

สําหรบัการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศและการสงออกรถยนตและรถจักรยานยนตใน
ป 2555 มีอัตราเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับป 2554 สาเหตุหลักมาจาภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น หลังจากการประสบ
ปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา และนโยบายการซื้อรถยนตคันแรกของรัฐบาล และการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลกอยางตอเน่ือง 

สําหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของผูผลิตหลักจํานวน 5 ราย จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
ในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 ที่ผานมา พบวาการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในดานการผลิต การจําหนายใน
ประเทศ และการสงออก มีอัตราเพ่ิมขึ้นรอยละ 25 รอยละ 24.45 และรอยละ 32.64  ตามลําดับ สาเหตุสําคัญมาจากจาก
ภาวะการเติบโตของตลาดรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศ และภาวะฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สําหรับราคา
ตะก่ัวซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ในป 2555 ราคาตะก่ัวบรสิุทธิ์โดยเฉล่ียอยูที่ระดับ 2,061 เหรียญตอตัน 
ลดลงจากป 2554 ที่ราคาเฉล่ียอยูที่ระดับราคา 2,398 เหรียญตอตัน โดยในระหวางป 2555 ราคาตะก่ัวบริสุทธิ์แกวงตัว
อยูในกรอบระหวาง 1,854-2,274 เหรียญตอตัน โดยในชวง 8 เดือนแรกของป อยูที่ระดับ 1,995 เหรียญตอตัน และได
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจนถึงสิ้นป โดยเฉพาะตะก่ัวบริสุทธิ์ในเดือนธันวาคม 2555 มีระดับราคาโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้น
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สูงถึง 2,274 เหรียญตอตัน ทั้งน้ีในชวง 4 เดือนหลังซึ่งราคาตะก่ัวบริสุทธิ์มีระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปชวง 8 
เดือนแรกของป 2554 บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินคาเพ่ือชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น แตในบางตลาดที่มีการ
แขงขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไมสามารถปรับราคาสินคาได ดวยขอจํากัดในดานการ
แขงขัน อยางไรก็ตามบริษัทวางแผนที่จะปรับราคาสินคาในตลาดดังกลาวใหไดภายในไตรมาสแรกของป 2556 เพ่ือ
ชดเชยราคาตะก่ัวที่เพ่ิมสูงขึ้น 

 
อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต 
การผลิต 
จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ปริมาณการผลิตรถยนต

ในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 ที่ผานมา พบวา มีการผลิตรถยนตน่ังโดยสาร รถยนตน่ังเพ่ือการพาณิชย และ
รถจักรยานยนต เพ่ิมขึ้นกวารอยละ 78.07 รอยละ 62.61 และรอยละ 27.56 ตามลําดับ สาเหตุที่เพ่ิมขึ้นมาจากความ
ตองการที่มากข้ึน ในป 2555 หลังการฟนตัวของอุทกภัยในชวงปลายป 2554 และนโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการคืน
เงินภาษีสรรพสามิตใหกับผูซื้อรถยนตคันแรกในป 2555 ซึ่งสงผลใหประชาชนสนใจสั่งซื้อรถยนตเพ่ิมขึ้นมากดวย 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศ (หนวย : พันคัน) 

ผลิตภัณฑ 2551 2552 2553 2554 2555 

รถยนตน่ังโดยสาร 
รถยนตน่ังเพ่ือการพาณิชย 
รถจักรยานยนต 

399 
993 

1,924 

313 
686 

1,635 

554 
1,091 
2,025 

538 
920 

2,043 

958 
1,496 
2,606 

ที่มา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย   กลุมอุตสาหกรรมยานยนต   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 ป 2551–2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556) 
 

การจําหนาย 
จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในดานการจําหนาย

รถยนตและจักรยานยนตในประเทศในป 2555 เมื่อเทียบกับป 2554 ที่ผานมา พบวาปริมาณการจําหนายรถยนตและ
รถจักรยานยนตสอดคลองกับการผลิต กลาวคือในการจําหนายรถยนตน่ังโดยสาร รถยนตน่ังเพ่ือการพาณิชย และ
รถจักรยานยนต มีอัตราการจําหนายเพ่ิมขึ้นรอยละ 86.67 รอยล 76.04 และรอยละ 6.13 ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจาก
ปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554  ทําใหผูผลิตบางรายจําเปนตองหยุดการผลิตกวา 3-4 เดือน และหลังจากการฟนตัว
ดังกลาวในป 2555 ผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตมีผลผลิตเติบโตขึ้นมากเมื่อเทียบกับป 2554 นอกจากน้ันนโยบาย
ของรัฐบาลเก่ียวกับการคืนเงินภาษีสรรพสามิตใหกับผูซื้อรถยนตคันแรกในป 2555 ยังสงผลใหประชาชนสนใจสั่งซื้อ
รถยนตเพ่ิมขึ้นมากดวย อยางไรก็ตามสําหรับการจําหนายรถจักรยานยนตปริมาณการจําหนายมีอัตราเพ่ิมขึ้นนอยกวาการ
เพ่ิมขึ้นของจําหนายรถยนต สาเหตุสําคัญมาจากการเติบโตอยางตอเน่ืองในชวงหลายปที่ผานมาทําใหเริ่มเกิดภาะอิ่มตัว
ในการจําหนาย 
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ตารางแสดง ปริมาณการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศ (หนวย : พันคัน) 
ผลิตภัณฑ 2551 2552 2553 2554 2555 

รถยนตน่ังโดยสาร 
รถยนตน่ังเพ่ือการพาณิชย 
รถจักรยานยนต 

239 
375 

1,703 

239 
310 

1,535 

363 
438 

1,846 

360 
434 

2,007 

672 
764 

2,130 
ที่มา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย   กลุมอุตสาหกรรมยานยนต   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 ป 2551–2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556) 

 
การนําเขา 
มูลคาการนําเขารถยนตและช้ินสวน และรถจักรยานยนตและช้ินสวน ในป 2555 เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ที่ผาน

ประมาณรอยละ 46.78 และรอยละ 34.77 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ดีขึ้น หลังจากการ
ประสบปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 ที่ผานมา 
 

ตารางแสดง ปริมาณการนําเขารถยนตของประเทศไทย (หนวย : ลานบาท)  

ผลิตภัณฑ 2551 2552 2553 2554 2555 

รถยนตและช้ินสวน 
รถจักรยานยนตและช้ินสวน 

225,658 
7,098 

188,078 
5,339 

288,839 
7,941 

303,587 
10,813 

445,602 
14,573 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย ป 2551-2555 ( ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556) 
 
การสงออก 
จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การสงออกรถยนตน่ัง

ลดลงรอยละ 6.97 ในขณะที่การสงออกรถกระบะและรถบรรทุกและรถจักรยานยนตเพ่ิมขึ้นรอยละ 101.34 และรอยละ 
39.46 ตามลําดับ เน่ืองจากภาวะฟนตัวของของเศรษฐกิจโลก 

 

ตารางแสดง ปริมาณการสงออกรถยนตและรถจักรยานยนตของประเทศไทย (หนวย : ลานบาท)  

ผลิตภัณฑ 2551 2552 2553 2554 2555 

รถยนตน่ัง 
รถกระบะและรถบรรทุก 
รถจักรยานยนต 
ยานพาหนะอื่นๆ 
ช้ินสวนและอุปกรณสําหรับยานยนต 

173,938 
181,392 

21,769 
10,153 

261,751 

139,241 
120,322 

19,450 
9,174 

210,769 

222,591 
185,301 

19,970 
9,285 

272,039 

188,428 
161,405 

24,729 
10,589 

315,422 

175,303 
324,978 

34,488 
13,132 

359,254 
ที่มา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย   กลุมอุตสาหกรรมยานยนต   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
 ป 2551–2555 (ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556) 
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อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี 
 จากขอมูลดานการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงอออก แบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตของ
โรงงานผูผลิตขนาดใหญจํานวน 5 ราย ของสํานักงานเศรษฐกิจอุสาหกรรมเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 พบวาการ
เติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในป 2555 เพ่ิมขึ้นจากป 2554 ทั้งในดานการผลิต การจําหนายในประเทศ และการ
สงออก ในอัตรารอยละ 25 รอยละ 24.45 และรอยละ 32.64 ตามลําดับ จากภาวะการเติบโตของตลาดรถยนตและ
รถจักรยานยนตภายในประเทศ และภาวะฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 

 

ตารางแสดง ปริมาณการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงออก แบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนต ของ 
 โรงงานผลิตขนาดใหญจํานวน  5 โรงงาน  (หนวย : พันลูก)  

แบตเตอร่ีรถยนตและ
จักรยานยนต 

2551 2552 2553 2554 2555 

การผลิต 
จําหนายในประเทศ 
สงออก 

9,069 
6,577 
2,550 

8,771 
6,642 
2,166 

10,506 
7,967 
2,424 

10,332 
7,962 
2,319 

12,915 
9,909 
3,076 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2551 – 2555 ( ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556) 
 
4.2.2 การตลาดและการแขงขัน 
แบตเตอรี่เปนสวนประกอบสําคัญ ในการเปนแหลงพลังงานในรถยนตและจักรยานยนต ซึ่งนอกจากจะใช

เปนช้ินสวนติดยานยนตแลวยังใชเปนช้ินสวนทดแทน ดังน้ันปริมาณการใชแบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับ
ปริมาณรถยนตและรถจักรยานยนต 

นอกจากนั้นการเพ่ิมการบริโภคแบตเตอร่ี เพ่ือการเกษตรและการพาณิชยอื่นๆ เชน เปนแหลงพลังงานไฟฟา
เพ่ือการดักจับหรือลาสัตว เพ่ือรถเข็นขายของ เพ่ือการดูโทรทัศนในเขตที่ไฟฟาไมถึง ซึ่งยังมีการใชงานอยูจํานวนหน่ึง
แตตลาดการใชงานหลักยังคงเปนเพ่ือการใชงานเพ่ือรถยนต และจักรยานยนต 

 
ภาพรวมผูผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย 
ผูผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการรวมลงทุนโดยบริษัทตางชาติ (ประเทศญี่ปุน) กับผูผลิต

ไทย และไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทรวมทุนโดยลักษณะบริษัทรวมทุนจะไดรับประโยชนจาก
ความสัมพันธอันใกลชิดกับบริษัทผูผลิตรถยนตสัญชาติญี่ปุน การผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการ
ผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือใชสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตซึ่งเปนแบตเตอร่ีแบบพ้ืนฐาน ในอนาคตผูผลิตจะเริ่มใหความ
สนใจในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับใชในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซึ่งใชเปนพลังงานสํารองในโรงงาน 
อาคารสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอรมากขึ้น เน่ืองจากปจจุบันยังตองนําเขาแบตเตอรี่ชนิดน้ีอยูและมีแนวโนมความ
ตองการสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ มีความจําเปนตองใชแบตเตอรี่ชนิดสํารองระบบไฟ
(Power Supply) มากขึ้น 
 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร่ี ปจจุบันมีผูผลิตรายใหญ 8-9 ราย ซึ่งมีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ
รอยละ 80 ของกําลังการผลิตทั้งหมด และผูผลิตแตละรายมีสวนแบงตลาดในป 2555 โดยประมาณดังน้ี 
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                หนวย :  รอยละ 

รายช่ือผูผลิต 
เครื่องหมาย
การคา 

สวนแบงตลาดแบตเตอรี่
รถยนตโดยประมาณ 

สวนแบงตลาดแบตเตอรี่
รถจักรยานยนตโดยประมาณ 

ตลาด 
รถใหม 

ตลาด
ทดแทน 

ตลาด 
รถใหม 

ตลาด
ทดแทน 

1. บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ
(มหาชน) 

YUASA, 
THUNDERLITE, 

YUCON 

8 6 63 30 

2. บริษัท สยามจีเอสแบตเตอรี่ จํากัด GS 42 40 16 1 
3. บริษัท ไทยสโตเรจ จํากัด (มหาชน) 3K 7 32 - 14 
4. บริษัท มิตซูชิตะแบตเตอรี่  

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
NATIONAL 12 3 - - 

5. บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี จํากัด BOLIDEN 1 1 - - 
6. บริษัท สยามฟูรุกาวา แบตเตอรี่ จํากัด FB 30 16 21 25 
7. บริษัท ไทยปโตเล่ียม สโตเรจ จํากัด  TPS - 1 - - 
8. อื่นๆ   1  30 

ที่มา: จากการประมาณการของฝายการตลาดของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  
และจากการสอบถามผูประกอบการ (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2556) 

หมายเหตุ : สวนแบงตลาดบางชวงเวลาอาจจะสูงหรือตํ่ากวาที่ประมาณการไว 
 

ลักษณะตลาดของแบตเตอร่ีในประเทศไทย จะแบงเปน 2 สวน ไดแก 
 

1. ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market)  ประกอบดวย 
 

1.1 ตลาดรถใหม (Original Equipment Market: OEM) คือ ตลาดสําหรับโรงงานประกอบรถยนตและ
จักรยานยนต 

ตลาด OEM ผูซื้อซึ่งเปนโรงงานประกอบรถยนตและรถจักรยานยนตเชน โรงงาน Honda Hino Isuzu Toyota 
และ Suzuki ซึ่งสวนใหญจะเปนการรวมทุนกับบริษัทผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศญี่ปุน โดยสวนใหญ
จะบริหาร การจัดซื้อตามนโยบายของบริษัทรวมทุนในญี่ปุนและอาศัยความสัมพันธกันระหวางผูบริหารดวยกันเอง ซึ่ง
โรงงานประกอบรถยนตและรถจักรยานยนตที่เปนบริษัทญี่ปุนน้ันมักจะซื้อแบตเตอร่ีจากบริษัทที่มีการรวมทุนกับ
บริษัทญี่ปุน โดยการซื้อสวนใหญจะไมมีการทําสัญญาระหวางกัน การขายในตลาด OEM น้ีจะมีกําไรไมสูงมากนัก 
เพราะมีการแขงขันทางดานราคาคอนขางสูง ตลาดจะเปนของผูซื้อ ทั้งน้ีบริษัท สยามจีเอส แบตเตอรี่ จํากัด มีสวนแบง
ตลาดสูงสุด สวนตลาด OEM รถจักรยานยนตยังคงเปนตลาดท่ีพอจะทํากําไรได เน่ืองจากการแขงขันทางดานราคายัง
ไมรุนแรงนักเมื่อเปรียบเทียบกับตลาด OEM รถยนต โดยบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีสวน
แบงตลาดสูงสุด 

ตลาด OEM เปนตลาดที่สําคัญสําหรับผูผลิตแบตเตอรี่ โดยผูผลิตแบตเตอรี่สวนใหญจําเปนตองเขามาใน
ตลาดน้ี ถึงแมวาจะมีกําไรคอนขางตํ่าหรือแทบไมมีกําไร แตบริษัทจะไดผลประโยชนตอเน่ืองไปถึงตลาดทดแทน 
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เน่ืองจากผูบริโภคมีแนวโนมที่จะสั่งซื้อแบตเตอร่ีที่เปนชนิดเดียวกันกับแบตเตอรี่ลูกแรกที่ติดมากับรถยนตหรือ
รถจักรยานยนต ทั้งน้ีแบตเตอรี่ที่ติดต้ังจะมีอายุการใชงานท่ียาวนานกวา เน่ืองจากอุปกรณไฟฟาเปนของใหมทั้งหมด 
ดังน้ันการเขาถึงตลาด OEM จะชวยในการสนับสนุนการโฆษณาบริษัททางออม เน่ืองจากสามารถเขาถึงผูบริโภค
โดยตรง 

 
1.2 ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือ ตลาดสําหรับผูใชรถทั่วไป (End User) 

ทั้งรถยนตและรถจักรยานยนต ตลาด REM จะเปนการจําหนายใหแกผูใชรถยนตและรถจักรยานยนต โดยผานทาง
ตัวแทนจําหนายที่มีอยูทั่วประเทศ ตลาด REM น้ีบริษัทสวนใหญจะใชกลยุทธทางการตลาด เชน การโฆษณาผานทาง
สื่อตางๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสาร เพ่ือใหผูซื้อรูจักและจดจําผลิตภัณฑของบริษัท รวมท้ังการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับตัวแทนจําหนาย ซึ่งตลาดน้ีเปนตลาดที่ทํากําไรใหผูผลิตเปนหลัก 

ปญหาในการแขงขัน คือ การครองสวนแบงตลาด (Market Share) สําหรับตลาดของรัฐบาลซึ่งไดแก 
หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ จะมีองคการแบตเตอรี่เปนผูผูกขาด สวนตลาดที่เหลือจะเปนตลาดของเอกชนซึ่งมี
การแขงขันสูง การผลิตแบตเตอร่ีสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตในปจจุบันไมตองมีเทคโนโลยีที่สูงมากนัก แตจะ
แตกตางกันในเชิงคุณภาพ ผูผลิตสวนใหญจําเปนตองเนนเรื่องเทคนิคการผลิตเพ่ือควบคุมคุณภาพและตนทุน เปน
สําคัญ 

สวนแบงตลาดแบตเตอรี่รถยนตในป 2555 โดยประมาณบริษัทที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด ไดแก บริษัท สยาม 
ยีเอสแบตเตอรี่ จํากัด มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 42 ในตลาด OEM และ รอยละ 40 ในตลาด REM โดยรองลงมา
ไดแก บริษัทสยาม ฟูรุกาวา แบตเตอร่ี จํากัด มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 30 ในตลาด OEM และรอยละ 16 ในตลาด 
REM บริษัท มิตซูชิตะแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 12 ในตลาด OEM และ
รอยละ 3 ในตลาด REM บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 8 ใน
ตลาด OEM และรอยละ 6 ในตลาด REM และบริษัท ไทยสโตเรจ จํากัด(มหาชน) มีสวนแบงตลาดในตลาด OEM 
ประมาณรอยละ 7 และรอยละ 32 ในตลาด REM  

สําหรับสวนแบงตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนตในป 2555 โดยประมาณบริษัทที่มีสวนแบงตลาดสูงสุด คือ
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีสวนแบงตลาดประมาณรอยละ 63 ในตลาด OEM ซึ่งบริษัท
ไดรับ ความไววางใจในการสั่งซื้อจากโรงงานผลิตรถจักรยานยนตช้ันนําที่ผลิตในประเทศไทยครบทุกราย และมีสวน
แบงตลาด ประมาณรอยละ 30 ในตลาด REM โดยรองลงมาไดแก บริษัท สยามฟูรุกาวา แบตเตอร่ี จํากัด มีสวนแบง
ตลาดประมาณ รอยละ 21 ในตลาด OEM และรอยละ 25 ในตลาด REM และ บริษัท สยามจีเอสแบตเตอรี่ จํากัด มีสวน
แบงตลาดรอยละ 16 ในตลาด OEM และรอยละ 1 ในตลาด REM และบริษัทไทยสโตเรจ จํากัด (มหาชน) มีสวนแบง
ตลาดรอยละ 14 ในตลาด REM เปนตน  

 
2. ตลาดสงออก (Export Market)  
ในชวงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ผูผลิตในประเทศทําการผลิตแบตเตอรี่เพ่ือทดแทนการนําเขาเทาน้ัน 

เมื่อสามารถสนองตอบความตองการภายในประเทศไดเพียงพอแลว จึงเริ่มมีการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือการสงออก โดย
ประเทศท่ีเปนผูนําเขาแบตเตอร่ีจากประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก พมา กัมพูชา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง 
อยางไรก็ตามประเทศตางๆมีความตองการแบตเตอรี่ของประเทศไทยในวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ประเทศพมาและ
กัมพูชาตองการแบตเตอรี่เพ่ือใชงานไฟฟาในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟาในประเทศคอนขางตํ่าและ
ไมเพียงพอตอการใชงานของประชาชน ในประเทศพมาประชากรที่มีไฟฟาใชมีเพียงรอยละ 37 ของประชากรทั้งหมด 



 

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1  หนา 22/95 

ขณะที่ในกัมพูชารอยละ 80 ของผูใชไฟฟาอาศัยอยูในเมืองหลวงทําใหแบตเตอร่ีมีความจําเปนอยางยิ่งในการใชงานเพ่ือ
การใชกระแสไฟฟา ในทางกลับกันประเทศในแถบตะวันออกกลางและญ่ีปุนตองการแบตเตอรี่สําหรับการใชงานของ
รถยนตโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุน ซึ่งมีการผลิตแบตเตอรี่นอยลงและมีการนําเขาในอัตราที่สูงขึ้น ดังน้ันบริษัทผลิต
แบตเตอรี่ในประเทศไทยท่ีมีบริษัทสัญชาติญี่ปุนลงทุนอยูจะไดเปรียบจากความสัมพันธกับประเทศแมรวมถึง
ความสัมพันธกับผูผลิตรถยนตในประเทศแม นอกจากน้ีแนวโนมในอนาคตคาดวาจะมีการเพ่ิมอัตราการบริโภคใน
ประเทศและในอินโดจีนมากขึ้น ทั้งน้ีประเทศไทยจะเปนประเทศท่ีไดเปรียบกวาประเทศอ่ืน จากการท่ีมีภูมิประเทศอยู
ในแถบอินโดจีนอยูแลว ทําใหการสงออกไปยังประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดตอและขนสง 

ในชวงป 2555 ราคาตะก่ัวมีการปรับตัวผันผวน กลาวคือมีอัตราทรงตัวในชวง 8 เดือนแรก และเริ่มปรับตัว
เพ่ิมขึ้นในชวง 4 เดือนสุดทายของป ทําใหบริษัทพยายามที่จะปรับราคาแบตเตอร่ีรถยนตและรถจักรยานยนตให
สอดคลองกับการราคาตะก่ัวซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตที่ผันผวนดวยเชนเดียวกัน 

 
4.2.3 ลักษณะการทําตลาดของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
1. ตลาดภายในประเทศ 
- ตลาดรถใหม (OEM) 
ในป 2555 บริษัทมีสวนแบงตลาดในการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดน้ี ประมาณ

รอยละ 8 และ 63 ตามลําดับ ในตลาดน้ีถือวาเปนตลาดที่สําคัญแมจะมีอัตรากําไรตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่น 
เน่ืองจากมีปรมิาณความตองการสูง มีความตอเน่ือง และเปนการสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑของบริษัทในทางออม 
(ดังที่ไดกลาวมาแลว) เน่ืองจากปญหาขอจํากัดในการผลิตปจจุบัน บริษัท จึงยังไมสามารถขยายสัดสวนการจัดจําหนาย
ในตลาดน้ีไดจึงยังคงจําหนายใหลูกคารายเดิมเปนหลักเพ่ือรักษาสัมพันธภาพ โดยกลุมลูกคาของบริษัท คือบริษัทผลิต
รถยนตและรถจักรยานยนต เชน Honda, Toyota, Isuzu เปนตน 

- ตลาดทดแทน (REM) และตลาด Modern Trade (MTM) 
ในป 2555 บริษัท มีสวนแบงตลาดในการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดน้ี ประมาณ

รอยละ 6 และ 30 ตามลําดับ โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง 
ทั้งน้ีในตลาดทดแทนสามารถแบงตามชองทางการจําหนายได ดังน้ี 

 การจําหนายผานตัวแทนจําหนายของบริษัท  
 การจําหนายผานศูนยบริการรถยนตและศูนยบริการ Modern Trade เชน B-quik, Autobac  
 การจําหนายไปยังผูใชโดยตรง 
 การจําหนายใหกับหนวยงานของรัฐบาล เชนกองทัพ 

บริษัท ใหความสําคัญแตละชองทางการตลาดเทาๆกัน นอกจากน้ีบริษัทยังไดเปน Exclusive Distributor 
ใหกับ B-quik และบริษัทไดใหการสนับสนุนรานคาดังกลาวในการทํากิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการ
ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 

 
2. ตลาดสงออก 
การจัดจําหนายในตลาดตางประเทศของบริษัท ในป 2555 มีมูลคาประมาณรอยละ 13.99 ของรายไดจากการ

ขาย ลูกคาที่สําคัญไดแก ประเทศอัฟกานิสถาน เลบานอน พมา และกัมพูชา เปนตน โดยชองทางการจัดจําหนายใน
ตลาดตางประเทศมีการจําหนายผานบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญี่ปุน สําหรับรถจักรยานยนต
ในสัดสวนประมาณรอยละ 0.08 ของมูลคาการสงออกในป 2555 สวนที่เหลือจะจัดจําหนายผานผูแทน และจําหนายเอง 
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ซึ่งการจําหนายเองในป 2555 เมื่อเทียบกับปที่ผานมาจะลดลงประมาณ 16.55 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 14.16 ใน
ดานการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเชนกันคิดเปนจํานวน 20.39 ลานบาท หรือรอยละ 8.09 
เน่ืองจากมีการสั่งซื้อแบตเตอร่ีรถยนตเพ่ิมขึ้นจากการชองทางการตลาดใหม ทั้งน้ีในการจัดจําหนายไปยังตางประเทศ
น้ัน นอกจากภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" แลว บริษัทยังมีการจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคา เชน 
"YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกดวยโดยผานการวางแผนการจําหนายของบริษัทเอง สวนการจําหนายภายใต
เครื่องหมายการคา "YUASA" บริษัทสามารถกระทําไดโดยตรงภายใตอาณาเขตท่ีไดรับมอบหมายจาก บริษัท จีเอส 
ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญี่ปุน อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา นอกเหนือจากพ้ืนที่ดังกลาวแลว 
บริษัท จะตองไดรับ ความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ญี่ปุน เพ่ือจะไมเกิดความขัดแยงกับ
การจําหนายจากบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ ทั้งน้ีบริษัท ยังมีนโยบายเนนการทําตลาดแบตเตอร่ีภายใต
เครื่องหมายการคาของบริษัทเอง อันไดแก "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพ่ิมขึ้น 
ตารางแสดงปริมาณการสงออกแบตเตอรี่สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ 
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
                หนวย: ลานบาท 

ปริมาณการสงออก 
2552 2553 2554 2555 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

แบตเตอร่ีรถยนต 
- ขายตรง 
- ผาน บริษัทในเครือ 
- ผานตัวแทนจําหนายอื่นๆ 

รวม 

 
147.32 

- 
33.08 

180.40 

 
57.21 

- 
12.85 
70.06 

 
186.59 

- 
30.27 

216.86 

 
56.99 

- 
9.24 

66.23 

 
219.71 

- 
32.19 

251.90 

 
59.58 

- 
8.73 

68.31 

 
246.69 

- 
25.60 

272.29 

 
66.50 

- 
6.90 

73.40 
แบตเตอร่ีรถจักรยานยนต 
- ขายตรง 
- ผานบริษัทในเครือ 
- ผานตัวแทนจําหนายอื่นๆ 

รวม 
อื่นๆ 

 
67.99 

6.53 
2.21 
76.7. 
0.38 

 
26.40 

2.54 
0.86 
29.8 
0.15 

 
100.27 

5.90 
4.00 

110.17 
0.41 

 
30.62 

1.80 
1.22 

33.65 
0.13 

 
110.93 

1.95 
4.00 

116.88 
- 

 
30.08 

0.53 
1.08 

31.69 
- 

 
95.13 

0.30 
3.25 

98.68 
- 

 
25.64 

0.08 
0.88 

26.60 
- 

รวมท้ังสิ้น 257.51 100.00 327.44 100.00 368.78 100.00 370.97 100.00 
ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุ : บริษัทในเครือหมายถึงบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
 

4.2.4 กลยุทธทางการตลาด 
1. นโยบายการผลิตเพ่ือจําหนาย 
สําหรับผลผลิตโดยรวมบริษัทจะเนนการผลิตเพ่ือจัดสงใหลูกคา OEM เปนอันดับแรก เน่ืองจากเปนขอตกลง

ระหวางบริษัทและบริษัทผลิตรถยนต สวนที่เหลือจากการจําหนายในตลาด OEM จึงจะสงไปจําหนายในตลาดทดแทน
และตลาดสงออก ปจจุบันแมวาทางบริษัท ไมสามารถผลิตไดตามความตองการของตลาด แตบริษัท ยังคงไมจางบริษัท
อื่นใหผลิตเพ่ือจัดจําหนาย เน่ืองจากบริษัท ตองการควบคุมการผลิตเอง และตองการรักษาลิขสิทธิ์เฉพาะของผลิตภัณฑ
ใหเปนความลับทางธุรกิจ นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายที่จะผลิตภายใตเครื่องหมายอื่นๆ โดยมีการปรับปรุง ตนทุน
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การผลิตใหสามารถแขงขันในตลาดได อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาหากบริษัทไมสามารถผลิตไดตามตองการ บริษัท
จะนําเขาจากบริษัทในเครือเพ่ือทดแทนการผลิตที่ขาดไป 
 

2. นโยบายการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 
ยอดการจําหนายใน ป 2555 เปนการจําหนายในประเทศประมาณรอยละ 79.22 และตางประเทศประมาณรอย

ละ 20.78 ทั้งน้ียอดจําหนายภายในประเทศมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากป 2554 ที่ผานมา แมวาความตองการใน
ตลาดภายในประเทศจะเพ่ิมสูงขึ้น สาเหตุมาจากการยายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวย (โรงงานที่ 2) มายังโรงงานที่ 1 
จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากการจําหนายทรัพยสินของโรงงานท่ี 2 และการขาดแคลนแรงงานการผลิต สงผลใหการ
ผลิตไมสอดคลองกับความตองการท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่การยอดจําหนายในตางประเทศลดลงเล็กนอยรอยละ 1.17 
 

 
ตารางแสดง สัดสวนการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศและตางประเทศ สําหรับปสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปของ บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
                         หนวย: ลานบาท 

ปริมาณการจัดจําหนาย 
2553 2554 2555 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ยอดจําหนายแบตเตอร่ีในประเทศ 
ยอดจําหนายแบตเตอร่ีตางประเทศ 

1,370.38 
323.02 

80.92 
19.08 

1,361.43 
365.44 

78.84 
21.16 

1,377.11 
361.15 

79.22 
20.78 

รวม 1,693.40 100.00 1,726.87 100.00 1,738.26 100.00 
ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 

3. การจัดจําหนายและการแบงเขตการขายภายในประเทศ 
การจัดจําหนายแบงเปนการจําหนายโดยตรงคือ การจําหนายใหลูกคา OEM กลุมโรงงานผลิตรถยนตเชน  

โตโยตา ฮอนดา อีซูซุ และบริษัทรถยนตอื่นๆ 
การจําหนายใหลูกคา REM และ MTM โดยผาน บริษัท ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวช่ัน จํากัด และจําหนาย

ผานตัวแทนจําหนายอื่นๆ 
การจําหนายใหลูกคา OEM น้ัน การกําหนดราคายังเปนการตอรองอยู เน่ืองจากเปนการซื้อขายล็อตใหญและ

ตอเน่ือง สวนการกําหนดราคาขายใหแกลูกคา REM ผานบริษัท ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวช่ัน จํากัด และการจําหนาย
ผานตัวแทนจําหนายอื่นๆ ทางบริษัทพยายามเปล่ียนใหอยูในรูปแบบขั้นบันไดที่ชัดเจน  

ในป 2555 การจําหนายโดยตรงใหลูกคาตลาด OEM มียอดจําหนายสูงขึ้น โดยมีมูลคา 805.02 ลานบาท ซึ่ง
เกิดจากการฟนตัวของการผลิตหลังจากการประสบอุทกภัยในชวงปลายป 2554 และนโยบายการคืนภาษีสรรพสามิต
ใหกับผูซื้อรถใหมของรัฐบาล ในขณะที่ยอดจําหนายผานบริษัท ยัวซาเซลสฯ ก็มียอดจําหนายลดลงโดยมีจํานวน 
659.79 ลานบาท สาเหตุมาจากการยายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวย (โรงงานที่ 2) มายังโรงงานที่ 1 จังหวัด
สมุทรปราการ หลังจากการจําหนายทรัพยสินของโรงงานที่ 2 และการขาดแคลนแรงงานผลิต สงผลใหการผลิตไม
สอดคลองกับความตองการท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งน้ีบริษัทพยายามท่ีจะแกปญหาดวยการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ เพ่ือ
ทดแทนผลิตภัณฑที่ขาดหายไป นอกจากน้ีในตลาดภายในประเทศบริษัทยังมีการจําหนายผานตัวแทนจําหนายอื่นๆ อีก
รอยละ 1.72 หรือ 25.66 ลานบาท  
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ตารางแสดงปริมาณจําหนายผานชองทางการจําหนายตางๆ ภายในประเทศ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของ
ทุกปของ บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
               หนวย : ลานบาท 

การจัดจําหนาย 
2553 2554 2555 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

จําหนายโดยตรงใหลูกคา OEM 
ผาน บ. ยัวซาเซลสฯ 
ผานตัวแทนจําหนายอื่นๆ 

538.34 
828.03 

25.71 

38.67 
59.48 

1.85 

645.33 
788.10 

68.00 

42.98 
52.49 

4.53 

805.02 
659.79 

25.66 

54.01 
44.27 

1.72 
รวม 1,392.09 100.00 1,501.43 100.00 1,490.47 100.00 

ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  
 

4. คุณภาพของสินคา 
บริษัท ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไดรับการถายทอดจาก บ. จีเอส ยัวซา อินเตอร

เนช่ันแนล จํากัด ประเทศญี่ปุนและมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจาก
การตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยทําการสุมตรวจตามอัตราสวนของวัตถุดิบที่ไดรับจากการผลิตโดยรวมของ
บริษัทไดรับรองมาตรฐานจากหลายสถาบัน JIS, DIN, มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซึ่งเปนที่ยอมรับ
กันทั่วโลก นอกจากน้ีบริษัท ยังเปนผูนําในการผลิตที่มีเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ เชน แบตเตอร่ีชนิด Maintenance Free 
มาจําหนาย ซึ่งลูกคาสวนใหญยอมรับวาผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรายอื่นในตลาดและแบตเตอร่ีมี
ความใหมของนวัตกรรมอยูเสมอ 

 
5. นโยบายราคา 
การกําหนดราคาขึ้นอยูกับเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑแบตเตอรี่ที่จะผลิต โดยยี่หอ "YUASA" ถือเปน 

Premium Brand จะมีราคาจําหนายในระดับสูง สวนยี่หอ "THUNDERLITE" และ "YUCON" จะมีราคาจําหนาย ใน
ระดับปานกลางเพ่ือทําตลาดในระดับราคาที่ตํ่ากวายี่หอ "YUASA" และไมทําลายภาพพจนของตรา "YUASA" ซึ่งเปน 
Premium Brand 

สําหรับการกําหนดราคาขายสง บริษัทมีการกําหนดชวงราคาเปนแบบข้ันบันไดที่ชัดเจนเปนมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศและมีชวงราคาแบบข้ันบันไดที่ชัดเจนในการขายในตลาดระหวางประเทศ เพ่ือความเปน
มาตรฐานสากล 

 
6. สัมพันธภาพที่ดีกับผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตรายใหญ 
จากประวัติการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตมายาวนาน และมีสัมพันธภาพอันดีตอโรงงาน

ผูผลิตแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตตลอดมาของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัท จีเอส ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศ
ญี่ปุน บริษัทแมของบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนหลักของบริษัทก็มีสัมพันธภาพอันดีกับ
บริษัทผูผลิตสัญชาติญี่ปุน ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับผูผลิต เชนกรณีการผลิตแบตเตอรี่
รถจักรยานยนตชนิด Maintenance Free รุนพิเศษใหกับรถจักรยานยนต ฮอนดาชนิด 4 จังหวะเปนตน ลักษณะการ
พัฒนาดังกลาวสงผลดีตอบริษัท ทําใหบริษัทถือครองสวนการตลาดไปตามยอดขายของจักรยานยนตรุนดังกลาวดวย 
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นอกจากน้ีดวยความสัมพันธและคุณภาพของแบตเตอรี่ของบริษัททําใหโรงงานประกอบรถยนตและจักรยานยนตของ 
ฮอนดา เลือกใชแบตเตอร่ีของบริษัทในสัดสวนมากกวารอยละ 70 (Exclusive Brand) ในรถจักรยานยนตใหมที่ผลิตจาก
โรงงานในประเทศ 

 
7. การสงเสริมการจําหนาย 
บริษัทมีการดําเนินการสงเสริมการจําหนายที่แตกตางกันตามประเภทของตลาดท่ีแตกตางกัน ดังที่กลาวแลว
ขางตน 

 การใหสวนลดกับลูกคา (Dealer)ที่สั่งซื้อตามปริมาณและเง่ือนไขที่บริษัทกําหนด 
 การแถมของ Premium 
 การจับรางวัลสําหรับผูใชแบตเตอรี่ของบริษัท (End User) 

บริษัท มีการสงเสริมการจําหนาย โดยการแถมเสื้อยืด หรือของ Premium อื่น และสําหรับตลาด REM ไดมี
การจัดโปรแกรมทองเที่ยวใหกับลูกคาที่ขายไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 การโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อ 
 การรวมกับลูกคาเพ่ือตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ใหกับผูใชแบตเตอรี่ 

บริษัทมีการโฆษณาในสื่อโทรทัศนและสิ่งพิมพ โดยมุงเนนเพ่ือสงเสริมใหเกิดความตองการตอผูบริโภค ใน
ตลาด REM เปนการสงเสริมการทําตลาดแบบ Pull Strategy โดยบริษัท จะดําเนินการเอง และมีงบประมาณต้ังไวรอย
ละ 4 ของยอดจําหนายในประเทศ โดยในสวนของตลาด OEM บริษัท แทบไมมีใชงบประมาณในการโฆษณาเลย ที่
ผานมาบริษัทมีความพึงพอใจกับผลที่ไดรับพอสมควรเนื่องจากลูกคาสามารถ จดจําสินคาไดเปนอยางดี 

 
 การจัดหาผลิตภัณฑและบริการ 

4.3.1 รายละเอียดโรงงานและท่ีต้ัง 
ในป 2555 บริษทั มีโรงงาน 2 แหง ที่ทําการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

โรงงงาน 
กําลังการผลิตแบตเตอร่ีโดยประมาณ (ลูกตอป) 

รถยนต รถจักรยานยนต 
โรงงานแหงที่ 1 (บางปู) 
โรงงานแหงที่ 2 (นิคมเกตเวย) 

400,000 
700,000 

3,000,000 
- 

   ที่มา; ขอมูลของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2555) 
   หมายเหตุ; ที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ไดมีมติใหจําหนายทรัพยสินของ
โรงงานที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวยใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ทั้งน้ีในปจุบันบริษัทไดยกเลิก
การผลิต ณ โรงงานที่ 2 แลวต้ังแตปลายป 2555 และเพ่ิมกําลังการผลิตที่โรงงานท่ี 1 จาก 400,000 ลูกตอป ไปเปน 
720,000 ลูกตอป 
 

4.3.2 กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 
ในป 2555 บริษัทมียอดการผลิตแบตเตอรี่รถยนตลดลงรอยละ 2.01 สาเหตุเน่ืองจากการยายฐานการผลิตจาก

โรงงานที่ 2 หลังจากการอนุมัติการจําหนายโรงงาน และขอจํากัดในเรื่องกําลังคน แมวาความตองการในตลาดจะสูงขึ้น
มากจากปญหาอุทกภัยของประเทศไทยในชวงปลายป 2554 ซึ่งทําใหผูผลิตบางรายไมสามารถผลิตรถยนตได และได
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เริ่มทําการผลิตมากขึ้นในป 2555 สําหรับการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต มียอดการผลิตเพ่ิมสูงขึ้นกวารอยละ 2.92 
เมื่อเทียบกับป 2554 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ อยางไรก็ตามบริษัทพยายามที่จะ
เพ่ิม Productivity ในการผลิตใหดีขึ้นอยางตอเน่ืองเพ่ือใหสามารถแขงขันกับคูแขงได หลังจากการยายฐานการผลิตจาก
โรงงานที่ 2 มาที่โรงงานที่ 1 

 
ตารางแสดงกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภัณฑสําหรับป 2552-2555 

 
กําลังการผลิตเต็มที่  (หนวย : ลูกตอป) 

แบตเตอร่ีรถยนต 
แบตเตอร่ีรถจักรยานยนต 

รวม 

2552 2553 2554 2555 

 
1,100,000 
3,000,000 
4,100,000 

 
1,100,000 
3,000,000 
4,100,000 

 
1,100,000 
3,000,000 
4,100,000 

 
1,100,000 
3,060,000 
4,160,000 

ปริมาณการผลิตจริง  (หนวย : ลูกตอป) 
แบตเตอร่ีรถยนต 
แบตเตอร่ีรถจักรยานยนต 

รวม 

 
545,160 

1,688,697 
2,233,857 

 
631,287 

1,993,210 
2,624,497 

 
577,206 

2,193,426 
2,770,632 

 
565,576 

2,257,390 
2,822,966 

การใชกําลังการผลิต (%) 
แบตเตอร่ีรถยนต 
แบตเตอร่ีรถจักรยานยนต 

รวม 

 
49.56 
56.29 
54.48 

 
57.39 
66.44 
64.01 

 
52.47 
73.11 
67.58 

 
51.42% 
73.77% 
67.86% 

อัตราการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต (%) 
แบตเตอร่ีรถยนต 
แบตเตอร่ีรถจักรยานยนต 

รวม 

 
-1.54 

-19.85 
-16.04 

 
15.80 
18.03 
17.49 

 
-8.57 
10.04 

5.57 

 
-2.01% 
2.92% 
1.89% 

ที่มา: ขอมูลของบริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 
4.3.3 แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 
วัตถุดิบสวนใหญประมาณรอยละ 70-75 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัท จะสั่งซื้อจากผู

จําหนายภายในประเทศ และเปนวัตถุดิบจากตางประเทศประมาณรอยละ 25-30 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด
ของบริษัท ทั้งน้ีตะก่ัวถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแบตเตอรี่คิดเปนประมาณรอยละ 75-80 ของตนทุนการผลิต 
โดยตะก่ัวบริสุทธิ์และสารเคมีจะมาจากแหลงผลิตตางประเทศซึ่งบางสวนสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายในประเทศและ
บางสวนสั่งซื้อจากตางประเทศโดยตรง แผนก้ันจะเปนการสั่งซื้อวัตถุดิบจากในประเทศท้ังหมด สําหรับตะก่ัวผสม
แคลเซียมปจจุบนัมีการสั่งซื้อจากตางประเทศบางสวน 
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ตารางแสดงมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบสําหรับป 2553-2555 
               หนวย: พันบาท 

 
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบในประเทศ 

ตะก่ัวบริสุทธิ์ 
ตะก่ัวผสมพลวงและแคลเซียม 
แผนก้ันแบตเตอรี่ 
อื่นๆ 

รวมมูลคาการสั่งซื้อในประเทศ 

2553 2554 2555 
 

206,702 
394,473 

55,590 
174,664 
831,789 

 
18.53% 
35.36% 

5.02% 
15.66% 
74.56% 

 

 
215,147 
375,586 

52,015 
172,730 
815,478 

 
18.24% 
31.84% 

4.41% 
14.64% 
69.14% 

 

 
108,335 
353,308 

48,580 
185,053 
695,276 

 

 
10.31% 
33.64% 

4.62% 
17.62% 
66.19% 

 
มูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบจากตางประเทศ 

ตะก่ัวบริสุทธิ์ 
ตะก่ัวผสมพลวงและแคลเซียม 
สารเคมี 
อื่นๆ 

รวมมูลคาการสั่งซื้อจากตางประเทศ 
รวมมูลคาทั้งหมด 

 
203,189 

61,555 
6,785 

12,211 
283,740 

1,115,529 

 
18.21% 

5.52% 
0.61% 
1.09% 

25.44% 
100.00% 

 

 
228.327 
115,495 

7,877 
12,363 

364,062 
1,179,540 

 
19.36% 

9.79% 
0.67% 
1.05% 

30.86% 
100.00% 

 
182,362 
147,758 

5,886 
19,118 

355,124 
1,050,400 

 
17.36% 
14.07% 

0.56% 
1.82% 

33.81% 
100.00% 

ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 

4.3.4 นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบ 
นโยบายการสั่งซื้อวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท จะใหความสําคัญกับสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานกับผูขาย

โดยเฉพาะผลประโยชนที่ไดรับทั้งของบริษัทและผูขาย ทําใหบริษัทสามารถรักษาความสัมพันธกับบริษัทผูจัดจําหนาย
ไดเปนอยางดี 

ตะก่ัว 
เน่ืองจากวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ ตะก่ัว บริษัทมีแหลงสั่งซื้อทั้งในประเทศและตางประเทศ แมวาตะก่ัวใน

ประเทศจะมีราคาถูกกวาราคานําเขาก็ตาม แตบริษัทจําเปนตองนําเขาตะก่ัว เน่ืองจากปริมาณผลิตตะก่ัว ในประเทศยัง
ไมเพียงพอตอความตองการในปจจุบัน เมื่อสั่งซื้อตะก่ัวแลวบริษัทจะดําเนินการจัดเก็บในโรงเก็บภายในโรงงานโดยมี
ระยะเวลาในการจัดเก็บประมาณ 30 วัน สัญญาสั่งซื้อตะก่ัวโดยรวม จะเปนสัญญาการสั่งซื้อระยะเวลาประมาณ 3-6 
เดือนโดยมีการคิดปริมาณการสงสินคาตอเดือน และจะคิดราคาจากราคาตลาด (Commodity Price) ของ London Metal 
Exchange กอนเดือนที่ซื้อ 1 เดือน บวกอากรขาเขา คาขนสงและคาธรรมเนียม (Premium) แตกตางตามผูจัดจําหนายแต
ละราย อยางไรก็ตามในปที่ผานมาบริษัทมีการสั่งซื้อตะก่ัวในลักษณะเปนครั้งๆ โดยราคาตะก่ัวจะคิดจากราคาตลาด แต
จะแตกตางกันที่คาธรรมเนียม ซึ่งขึ้นกับชวงเวลาในการสั่งซื้อ เพ่ือลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตะก่ัว 

เปลือกหมอพลาสติก 
ในป 2555 บริษัท มีผูจําหนายช้ินสวนเปลือกหมอจํานวน 3 ราย โดยวัตถุดิบที่บริษัทใชจะเปนพลาสติกชนิด 

PP ราคาของวัตถุดิบจะเปนไปตามกลไกตลาดและขึ้นอยูกับชวงวงจรของราคาเม็ดพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบ
ของบริษัทประมาณ 30-45 วัน 
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แผนก้ัน 
ในป 2555 บริษัทสั่งแผนก้ันจากตางประเทศ และใชแผนก้ันจากผูผลิตแผนก้ันภายในประเทศไทยจํานวน

สามราย โดยผูผลิตแบตเตอร่ีทุกรายในตลาดจะสั่งซื้อจากผูผลิตแผนก้ันสามรายน้ี โดยปกติแผนก้ันของแบตเตอร่ีแตละ
รายจะมีความแตกตางกันทั้งรูปรางและกรรมวิธีการผลิต โดยผูผลิตแบตเตอรี่แตละรายจะเปนผูสั่งใหผูผลิตแผนก้ัน
ดําเนินการผลิตตามแบบที่บริษัทกําหนด ในการดําเนินการสั่งซื้อที่ผานมาราคาท่ีซื้อมีการเปล่ียนแปลงไมมากนัก 
นอกจากน้ีเทคโนโลยีการผลิตแผนก้ันไมซับซอนมากนักแตไมคุมคาหากบริษัทจะดําเนินการผลิตเองเพราะราคาตอ
หนวยตํ่า บริษัทมนีโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน  

นํ้ากรด 
เปนวัตถุดิบที่จําเปนอีกสวนหน่ึงในขบวนการผลิตหลักและสําหรับการผลิตแบตเตอร่ีเพ่ือสงใหกับลูกคา 

OEM โดยบริษัทจะเติมนํ้ากรด (Wet Charge) ใหลูกคา OEM กอนจัดจําหนาย สําหรับลูกคา REM โดยทั่วไปรานคาจะ
เปนผูจัดหานํ้ากรดมาเติมเอง (Dry Charge) 
 

4.3.5 ระบบการสั่งซื้อ 
ปจจุบันบริษัทมีการใชระบบการสั่งซื้อโดยใชระบบ MFG Pro (ระบบ Software สําเร็จรูปชนิดหน่ึง) เพ่ือให

ขอมูลของบริษัท สามารถ เขาถึงกันไดในเวลาเดียวกัน (On Line) โดยจะเปนการเช่ือมโยงขอมูลระหวางฝายบัญชี-ฝาย
ผลิต-ฝายคลังสินคา เพ่ือใหทราบถึงสถานะปริมาณวัตถุดิบจําหนายเขาและออกในแตละวัน  
 

4.3.6 ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เน่ืองจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ วัตถุดิบที่ใช คือ ตะก่ัว ซึ่งถาเขาสูรางกายในปริมาณที่เกินกําหนด จะเปน

อันตรายตอสุขภาพ และถาปลอยสูสิ่งแวดลอมโดยไมมีการควบคุมที่ดีพอจะกอใหเกิดปญหามลภาวะเปนพิษได ดังน้ัน
จึงมีหนวยงานของราชการเขามาควบคุมดูแลหลายหนวยงานเชน กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุม
มลพิษ กรมสรรพสามิต ฯลฯ โดยมีกฎหมายที่เก่ียวของหลายฉบับเชน กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎกระทรวงสาธารณสุข 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยวาดวยสิ่งแวดลอม ประกาศกรมโรงงาน ซึ่งบริษัทตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่หนวยงาน
เหลาน้ันกําหนด เชน ระดับการปลอยของเสีย การเสียภาษีสรรพสามิต สําหรับวัตถุมีพิษและอันตราย ซึ่งเมื่อปลายป 
2548 ทางบริษัท ไดรับใบรับรองมาตรฐาน ISO14001 ของโรงงานแหงที่ 2 จากสถาบัน BVQI เก่ียวกับสภาพแวดลอม 
เปนที่เรียบรอย นอกจากน้ี ในป 2550 บริษัท ไดใชเงินลงทุนประมาณ 15 ลานบาทจัดสรางระบบบําบัดนํ้าเสียที่โรงงาน
ที่ 1 และนอกจากน้ันในแตละขบวนการผลิตของบริษัทที่กอใกเกิดไอกรด หรือฝุน บริษัทไดลงทุนเพ่ือดําเนินการจัดทํา
ระบบกําจัดฝุนและไอกรดเพ่ือปองกันผลกระทบตอพนักงานของบริษัทดวย 

 
แนวทางในการปฏิบัติท่ีดี ในการผลิตแบตเตอร่ี ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม มีดังน้ี 
1. ขั้นตอนในการบําบัดนํ้าเสียและตะกอนจากน้ําเสีย 
จากขั้นตอนการผลิตแบตเตอรี่และนํามาสูการเกิดนํ้าเสียและกากจากการผลิตน้ัน ซึ่งจะมีกรดซัลฟูริคและผง

ตะก่ัวปนออกมาจากการผลิต ทั้งน้ีบริษัทไดมีขั้นตอนการบําบัดนํ้าเสียดวยกัน 2 ระบบ คือ  
1.1 ระบบการบําบัดของเสียแลวนํากลับมาใชแบบหมุนวน โดยระบบน้ีจะนํานํ้าเสียที่มีปริมาณของเสีย

ไมมากนักกลับมาใชอีก ในขั้นตอนการหลอเย็นในระบบการผลิต  
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1.2 ระบบการบําบัดของเสียกอนปลอยออกสูสาธารณะ โดยระบบน้ีจะไหลเขาสูบอพักเพ่ือใหตะก่ัว
ตกตะกอนและผานเขาสูบอกวนนํ้า เพ่ือปรับคาความเปนกรด-ดางโดยการเติมสารเคมีเพ่ือการปรับ
คาความเปนกรด-ดางใหเปนกลางแลวจึงปลอยทิ้งออกสูรางนํ้าสาธารณะ 

ทั้งน้ีตะกอนจากนํ้าเสียหรือกากอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระบวนการผลิตที่ไมสามารถนํากลับมาใชใน
การผลิตไดแลวน้ัน บริษัทจะใหบริษัทที่มีความชํานาญ เชน บริษัท GENCO เปนบริษัทบริหารและพัฒนาเพ่ือการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด (มหาชน) ดําเนินการตอไปในการกําจัดกากอุตสาหกรรมท่ีไมสามารถใชประโยชนไดอีก 

2. เศษตะก่ัว 
เศษตะก่ัวบางสวนที่ยังเปนช้ินและมีความสะอาดจะนํากลับมาหลอมในโรงงานเอง และบางสวนที่ไมสามารถ

นํากลับมาใชไดก็จะขายออกไปเปนเศษช้ินสวน (Scrap) เพ่ือใหโรงงานทําการหลอมใหมและนํากลับมาใชไดอีกครั้ง 
ซึ่งเรียกวา ตะก่ัวรีไซเคิล 

3. ไอกรดและฝุน 
บริษัท ไดมีการบําบัดไอกรดและฝุน โดยวิธีการใชนํ้าฉีดไอกรดและฝุน แลวจึงนํามากรองของเสียออกโดย

ตัวกรองไอนํ้าไว 
4. ไอตะก่ัว 
ตามปกติของเหลวจะกลายเปนไอไดจะตองมีอุณหภูมิสูงกวาจุดเดือด ซึ่งจุดเดือดของตะก่ัวจะมีอุณหภูมิสูงถึง 

1,725 องศาเซลเซียส ในขั้นตอนการผลิตในโรงงานของบริษัท ไมมีขั้นตอนใดมีความรอนมากถึงขนาดที่ทําใหตะก่ัว
กลายเปนไอได ทั้งน้ีบริษัทจึงไมสามารถควบคุมการผลิตที่เกิดจากไอตะก่ัวได 

 
มาตรการในการปองกันและควบคุมมลพิษ 
บริษัท มีระเบียบที่รัดกุมในการใหพนักงานในโรงงานสวมหนากากปองกันฝุน สวมถุงมือในขณะปฏิบัติ

หนาที่ในโรงงานและในบางจุดที่มีเสียงดัง พนักงานตองสวมใสที่อุดหู (Ear plug) กอนเริ่มและหลังเลิกงานพนักงาน
จะตองทําความสะอาดมือและจุดสัมผัสตางๆเสมอ และมีหองอาบนํ้าเพ่ือชําระลางรางกายสําหรับพนักงานที่อยูใน
สายการผลิตที่มีความเสี่ยงตอการเปรอะเปอนสารตะก่ัว นอกจากน้ีบริษัท ไดมีการจําหนายนมสดราคาถูกใหพนักงาน
เพ่ือเปนสวัสดิการ เน่ืองจากการวิจัยพบวานมสดสามารถดูดซับสารพิษในรางกายมนุษยไดอยางดี  

ที่ผานมาบริษัท ไดใหความสําคัญตอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาโดยตลอด และสามารถควบคุมมลพิษให
เปนไปไดตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยในป 2555 มีการใชจายเพ่ืองานบําบัดนํ้าเสียและตะกอนจากนํ้าเสียรวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 10.36 ลานบาท 

การรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดและกิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคม 
ในป 2551 และตอเน่ืองจนถึงป 2555 บริษัทมีการรณรงคโรงงาน โดยโรงงานที่ 1 ไดเขารวมโครงการ 

“โรงงานอุตสาหกรรมปลอดยาเสพติด” กับสถานีตํารวจภูธรสําโรงเหนือ โดยใหพนักงานทุกๆ คนในโรงงานเขารับ
การตรวจสารเสพติด และทางบริษัท ยังตองการใหไดรับมาตรฐานเปนโรงงานสีขาวอีกดวย อยางไรก็ตามโรงงานท่ี 2 
บริษัทไดรณรงคเรื่องยาเสพติดและไดเปนโรงงานสีขาวแลวต้ังแตป 2550 ที่ผานมา และยังคงดําเนินการตอเน่ือง
เชนเดียวกัน 

ในป 2552 บริษัทไดมีนโยบายรวมกับกรมปาไม ในการปลูกปากวา 500 ไร ซึ่งโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จ
ในป 2553 และบริษัทยังมีนโยบายสงเสริมใหพนักงานรวมกันปลูกปาชายเลน เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีระหวางกัน 
และเปนการสงเสริมและพัฒนาสิ่งแวดลอมอีกทางหน่ึง 
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ในป 2554 บริษัทไดรวมกับเทศบาลตําบลบางปู จ.สมุทรปราการจัดโครงการอนุรักษสิ่งแวดลอมคลอง
ชลประทาน รวมกันเก็บขยะและลอกผักตบชวา บริเวณคลองตากาด ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จังวัด
สมุทรปราการ 
 และในป 2555 บริษัทไดดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมท้ังในดานสิ่งแวดลอมและดาน
ชุมชน ไดแก  

1) โครงการบําเพ็ญสาธารณะประโยชดวยการทําความสสะอาด ที่วัดชัยมงคล จังหวัดสมุทรปราการ  
 2) โครงการรักษลําคลอง ดวยการกําจัดผักตบชวาและลอกคลองตะกาด จังวัดสมุทรปราการ 
 3) โครงการยัวซารวมใจ ดวยการรวมกันทําความสะอาด ตัดตนไม กวาดขยะ ในซอยเทศบาล 55 อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 
 4) โครงการมอบของขวัญวันเด็ก และทาสี ซอมแซมอุปกรณในสนามเด็กเลน ในชุมชนไทรงาม และชุมชน 
ยัวซา ซึ่งอยูใกลกับโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ  

5) โครงการเล้ียงอาหารคนพิการและทุพพลภาพ (มูลนิธิสิริวัฒนา-เชสเชียรในพระบรมราชินูปถัมภ) จังหวัด
สมุทรปราการ 
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5. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 
 5.1 สินทรัพยหลักของบริษัทและบริษัทยอย 

สินทรัพยสําคัญที่ใชในการดําเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคาตามบัญชีรวม 250.29 
ลานบาท โดยมีรายละเอียดของสินทรัพยที่สําคัญ ดังน้ี 
 

ประเภทสินทรัพย มูลคาตามบัญชี (พันบาท) 

1) ที่ดิน 
2) อาคารและสิ่งปลูกสราง 
3) เครื่องจักรและเครื่องมือ 
4) เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน 
5) ยานพาหนะ 
6) ทรัพยสินระหวางกอสราง 

24,932.89 
44,575.07 

153,790.03 
6,865.45 

39.83 
20,088.52 

รวม 250,291.79 
 
 

รายละเอียดของท่ีดินและท่ีต้ังโรงงาน 

ท่ีดิน ท่ีต้ัง จํานวน 
มูลคาตามบัญชี

(ราคาทุน) 
(บาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินที่เปนที่ต้ังโรงงาน 
บางปู (โรงงานที่ 1) 

164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55  
ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบานใหม 
อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

11 ไร 5 ตรว. 1,957,626 ติดจํานองเพ่ือ  
ค้ําประกันสินเช่ือ 

3 ไร 35 ตรว. 10,000,000 - 

2. ที่ดินที่เปนที่ต้ังโรงงาน
เกตเวย (โรงงานที่ 2) 

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

30 ไร - - 

3. ที่ดินที่ต้ังโชวรูม ซอยสุขุมวิท 51 กรุงเทพฯ 19 ตรว. 92,000 - 

4.ที่ดินที่ต้ังสาขาหาดใหญ 226, 228 ถนน สัจจกุล  
ตําบลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110 

39.7 ตรว. 2,128,904 - 

รวม 14,178,530  

หมายเหตุ ; ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทไดทําการจํานายและโอนท่ีดินและอาคารของโรงงานที่ 2 (เกตเวย) ใหกับ 
บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2555  
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รายละเอียดของอาคาร 
 

อาคารและสวน 
ปรับปรุงอาคาร 

ท่ีต้ัง กรรมสิทธ์ิ 
มูลคาตามบัญชี 

(บาท) 
ภาระผูกพัน 

โรงงาน บางปู 
(โรงงานที่ 1) 

164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท  
ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่   
ประเทศไทย 

43,875,690 ติดจํานองเพ่ือ ค้ํา
ประกันสินเช่ือ 

โรงงานเกตเวย 
(โรงงานที่ 2) 

111 หมู 9 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่   
ประเทศไทย 

- 
 

- 

สาขาหาดใหญ 226, 228  ถนนสัจจกุล ตําบลหาดใหญ 
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 

บจ. ยัวซาเซลส แอนด  
ดิสทริบิวช่ัน 

699,379 - 

 รวม  44,575,690 - 
 

หมายเหตุ : 1) ในป 2554 บริษัทไดจางผูประเมินอิสระใหทําการประเมินที่ดินและอาคารของโรงงานบางปู พบวาราคา
ประเมินมีจํานวน 47.07 ลานบาท  

     2) ในเดือนกรกฎาคม 2555 บริษัทไดทําการจําหนายและโอนที่ดินและอาคารของโรงงานที่ 2 (เกตเวย) 
ใหกับ บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2555  

ที่ดินและอาคารโรงงานท่ี 1 ไดติดจํานองเพ่ือค้ําประกันสินเช่ือกับธนาคารแหงหน่ึงในวงเงิน 30 ลานบาท  
 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาระยะยาว 
- ดูรายละเอียดจากหัวขอรายการระหวางกัน 
 

5.2 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจ 
 -ไมมี- 

 

5.3 นโยบายการบริหารงานในบริษัทยอย 
นโยบายในการบริหารบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด (“บ.ยัวซาเซลสฯ”) ซึ่งบริษัท ถือหุน

อยูรอยละ 99.99 เปนไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยมีผูบริหารเปนชุดเดียวกับบริษัทและมีกรรมการ
บริษัทจํานวน 5 ทาน คือ นายพรจักร มนูธรรม พลตํารวจตรีศุภชาญ มนูธรรม นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ นายทาเคโอะ  
ยามาโมโตะ และนายคัทซึมิ นากาโตะ ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย โดยบริษัทจําหนายแบตเตอรี่รถยนต และ
รถจักรยานยนตในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอร่ีสํารองไฟฟาที่ผลิตในโรงงาน ใหแก บ.ยัวซาเซลสฯ เพ่ือจัด
จําหนายตอไป โดยบ.ยัวซาเซลสฯ จะมีงบประมาณการโฆษณาเปนของบริษัทเอง 

นโยบายในการเขาไปลงทุนในบริษัทอื่นๆ ทางบริษัทจะใหความสําคัญกับธุรกิจแบตเตอรี่เปนหลัก โดย
จะไมลงทุนในธุรกิจดานอื่นๆ ที่ไมมีความชํานาญ ปจจุบันบริษัทยงัไมมีนโยบายจะลงทุนในบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่บริษัทถือหุนอยูแลวในปจจุบัน 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัท และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายท่ียังไมสิ้นสุดซึ่งอาจมีผลกระทบ
ตอสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยตอรายที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน และไมมีขอพิพาททาง
กฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ 
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7. โครงสรางเงินทุน 
7.1 หลักทรัพยของบริษัท 
7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระแลวของ บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังน้ี 
ทุนจดทะเบียน จํานวน     107,625,000 บาท 
ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน     107,625,000 บาท 
 แบงเปนหุนสามัญ จํานวน    107,625,000 หุน 
 มูลคาที่ตราไวหุนละ       1 บาท 
ทั้งน้ีไมมีประเด็นดังตอไปน้ี 
- ลักษณะของหุนประเภทอื่นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกตางจากหุนสามัญ 
- ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซึ่งเปน
คนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง 
(NVDR) ที่มีหุนของบริษัทน้ันเปนหลักทรัพยอางอิงของบริษัทฯ 
- ลักษณะของหลักทรัพยอื่นที่ไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ต๋ัวเงิน หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหน้ี 
ของบริษัทฯ และ 
- ขอตกลงระหวางกันของกลุมผูถือหุนรายใหญ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนาม
ดวย 
 
7.2 นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สํารองตาม
กฎหมาย และสํารองอื่นๆ ของงบการเงินรวม 
 บริษัทยอย มีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 60 ถึง 70 ของกําไรหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 
สํารองตามกฎหมาย และสํารองอื่นๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1  หนา 36/95 

7.3 ผูถือหุน 
รายช่ือผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือ และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน 

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 
  

  รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน(%) 
1 GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69 
2 บริษัท นครหลวงกลการ เซอรวิส จํากัด 20,584,370 19.13 
3 บริษัท ฟูยี เมอรแคนไทล จํากัด 6,971,600 6.48 
4 บริษัท เซนทรัล เอเจนซิ จํากัด 5,865,100 5.45 
5 กลุมมนูธรรม 3,564,700 3.31 

  1) ร.ต.ท.ชาญ  มนูธรรม 2,682,400 2.49 
  2) นายพรจักร  มนูธรรม 325,000 0.30 
  3) น.ส.จันทรฉาย มนูธรรม 263,900 0.25 
 4) นางอรรัตน มนูธรรม 110,100 0.10 
 5) นางพักตรรําไพ  วัฒนกูล 110,000 0.10 
 6) พ.ต.ท.วราวุฒิ  มนูธรรม 32,900 0.03 
 7) น.ส.ชไมพร  มนูธรรม 32,900 0.03 
  8) นายอมร  มนูธรรม 7,500 0.01 

6 นายยูทากะ  อูเอดา 2,363,700 2.20 
7 นายโสภณ มิตรพันธพานิชย 1,132,000 1.05 
8 นายวีระ สิทธิ์สุกใส 600,000 0.56 
9 นางอังคณีย เกิดหนุนวงศ 570,000 0.53 

10 บริษัท สยามกลการอะไหล 450,000 0.42 
  รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 85,890,920 79.81 

 ผูถือหุนรายยอย 21,734,080 20.19 

 รวมผูถือหุนท้ังหมด 107,625,000 100.00 
 

ที่มา; บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 6 มีนาคม 2556 
หมายเหตุ ครอบครัวมนูธรรม เปนผูถือหุนหลักของ บริษัทนครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด  บริษัท เซนทรัล เอเจนซิ 
จํากัด และบริษัท ฟูยี เมอรแคนไทล จํากัด 
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8.  การจัดการ 

แผนผังองคกร บริษัท ยวัซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ณ 31 ธันวาคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัท
 

........................ 
ประธานกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ฝายงานตรวจสอบภายใน 
ประธานเจาหนาที่บริหาร 

(CEO) 
นายคัทซิมิ นากาโตะ 

สํานักงานประธานเจาหนาที่บริหาร 
- ฝายนโยบายและแผนงาน 
- ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นิติกร 

    ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม (CEE)
  นายยาซูชิ ฮอมมะ 

ผูจัดการทั่วไป 
(การผลิต) 

นายคมสันต อรุณพันธุ 

ฝายผลิตแผนธาตุ  

ฝายประกอบ 

ฝายพัสดุและวางแผน 

 

ผูจัดการโรงงาน 
นายสัมพันธ หงษวะชิน 

ฝายผลิตแผนธาตุ 

ฝายประกอบ 

ฝายพัสดุและวางแผน 

ฝายประกันคุณภาพ 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายประกันคุณภาพ) 
นายมาซาชิ โมริมิซึ 

    ประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO)
    นายคัทซึมิ  นากาโตะ (รักษาการ) 

ฝายบัญชีและการเงิน (YBTH) 

ฝายบัญชีและการเงิน (YSD) 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายสินเชื่อ 

   ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ (COO) 
นายศุภวัส  พันธุวัฒน 

ผูจัดการทั่วไป 
(ปฏิบัติการ) 

นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ 

ฝายปฏิบัติการ 

ฝายขายในประเทศ 

ฝายขาย Modern Trade 

ฝายขาย OEM 

ฝายนําเขาและสงออก 

ฝายขายสินคาพิเศษ 

ฝายการตลาด 

ฝายวิศวกรซอมบํารุง 

ฝายวิศวกรรม 1 

ฝายวิศวกรรม 2 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายวิศวกรรม) 

นายฮิโรอากิ ซาซากิ 
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8.1 โครงสรางกรรมการและคณะผูบริหารของบริษัท 
 โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
  8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1) 
คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกรรมการท้ังหมด 12 ทาน ประกอบดวย 

 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง วันท่ีไดรับการแตงต้ัง 

1. นายคัทซึมิ  นากาโตะ รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 14 ธันวาคม 2548 

2. นายพรจักร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธันวาคม 2546 

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

4. นายปราโมทย  มนูธรรม กรรมการ 19 เมษายน 2547 

5. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ กรรมการ 4 พฤศจิกายน 2554 

6. นายฮิโรชิ  ทาเทอิวะ กรรมการ 15 ตุลาคม 2553 

7. นายเออิชิโระ  คาโตะ กรรมการ 4 สิงหาคม 2554 

8. นายศุภวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 19 เมษายน 2547 

9. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอิสระ 21 กุมภาพันธ 2549 

10. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2551 

11. นายประเสริฐ  กิติศักด์ิกุล กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 

12. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 
 

หมายเหตุ นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ไดลาออกจากการเปนกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนต้ังแตวันที่ 4 
มีนาคม 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 ไดแตงต้ังนายคาซูฮิโกะ โนดะ เพ่ือเปนกรรมการแทน
นายฮิโระชิ ทาเทอิวะที่ลาออก 

โดยมี นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
 

การถวงดุลอํานาจของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย  

- กรรมการท่ีเปนผูบริหาร   2 ทาน 
 - กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร  6 ทาน 
 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน 

สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารมีทั้งหมด 6 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการท้ังคณะ และ
กรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการอิสระ 4 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหาร
ประกอบดวย 

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

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัทฯ ในป 2554 และ 2555 (รวมคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

ชื่อ – นามสกุล จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน เพ่ิม (ลด)
ระหวางป  31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 

1. นายคัทซึมิ  นากาโตะ - - - 
2. นายพรจักร  มนูธรรม 325,000 325,000 - 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม - - - 
4. นายปราโมทย  มนูธรรม - - - 
5. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ - - - 
6. นายฮิโรชิ  ทาเทอิวะ - - - 
7. นายเออิชิโระ  คาโตะ - - - 
8. นายศุภวัส  พันธุวัฒน 500 500 - 
9. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ - - - 
10. นายโยธิน  วิมุกตายน - - - 
11. นายประเสริฐ  กิติศักด์ิกุล 2,000 2,000 - 
12. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล - - - 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 
 ประกอบดวย นายพรจักร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือรวมกับ นายคัทซึมิ  
นากาโตะ หรือ นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 
 
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดย
สม่ําเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมท้ังการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

1 คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท (Direct) และกํากับ
ควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความมั่งคั่งสูงสุดใหแกผู
ถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม 

2 พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
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3 ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 
4 คณะกรรมการจะดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5 กรรมการท่ีเปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืนควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระใน

การพิจารณากําหนดกลยุทธ การบริหารงาน การใชทรัพยากร การแตงต้ังกรรมการและการกําหนด
มาตรฐานการดําเนินการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝายจัดการในกรณี
ที่มคีวามเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย 

6 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
7 ในกรณีที่จําเปนคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากที่ปรึกษาภายนอกเก่ียวกับการ

ดําเนินการดวยคาใชจายของบริษัท 
8 คณะกรรมการจะจัดใหมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพ่ือชวยดูแลกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการ และชวยใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่
เก่ียวของตางๆ 

9 เสนอแตงต้ังและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ 
10 พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะการเงิน ภาระ

หน้ีสิน ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 
11 พิจารณาการทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทแม บริษัทยอย  หรือบริษัทรวม กับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน 

ตองขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผูถือหุน (ถามีสาระสําคัญ) 
12 คณะกรรมการจะจัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) จริยธรรม

ทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติภายใน
องคกร 

13 ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผูถือหุน และผูมีสวน
ไดเสียอยางเปนธรรม  

14 มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงาน 
15 ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยดวยความเสมอภาค 

 
8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแก 
 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการ 

3. นายประเสริฐ  กิติศักด์ิกุล กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสด์ิ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ 

 ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแตละทานประกอบ) 
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อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเปนไปตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและมี

การเปดเผยอยางเพียงพอ 
2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน(Internal Audit)  ที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความ
เห็นชอบในการพิจารณาแตงต้ัง โยกยาย เลิกจางหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอื่นใดท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงต้ังบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและเสนอ
คาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมท้ังเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุม
ดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎหมายและ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือใหมั่นใจวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปน
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6) สอบทานและใหความเห็นตอแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและ
ประสานงานกับผูสอบบัญชี 

7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
(ง) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 
(ช) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 
(ซ) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ได

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
8) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 
(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 



 

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1  หนา 42/95 

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานรายการหรือการกระทําดังกลาว
ขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
นิยามของกรรมการอิสระ 
 

บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเทากับขอกําหนดขั้นตํ่าของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ี 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

 
(ก) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งน้ีใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระราย
น้ัน ๆ ดวย 

(ข) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา ผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

(ค) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คูสมรส 
พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

(ง) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุน
ใหญ กรรมการซึ่งไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 
บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป 

(จ) ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม
ของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัด
อยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

(ฉ) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือ
หุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท และไมเปนผูถือหุนทีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุมหรือ
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หุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 
ปกอนเขารับตําแหนง 

(ช) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงต้ังขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่ง
เปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

(ซ) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ บริษัทยอย 
บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน 
พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ
บริษัท บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ฌ) ไมมีลักษณะอื่นใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท ทั้งน้ี 
โดยท่ัวไปการแสดงความเห็นอยางอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได
มอบหมายโดยไมคํานึงผลประโยชนใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใต
อิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมอยูภายใตสถานการณใด ๆ ที่อาจบีบบังคับใหไมสามารถ
แสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา 

ภายหลังไดรับการแตงต้ังใหกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ขางตนแลว 
กรรมการอิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหสอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเร่ืองที่
เก่ียวของ ของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได และรายงานเรื่อง
ดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท 

 
8.1.3 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 วันที่ 4 กันยายน 2555 ไดมีมติแตงต้ังคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทนประกอบดวย 4 ทาน ไดแก 
 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายพรจักร มนูธรรม ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการ 

4. นายฮิโรชิ  ทาเทอิวะ กรรมการ 
 

หมายเหตุ นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ไดลาออกจากกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทต้ังแตวันที่ 4 
มีนาคม 2556 

โดยมี นางสาวจันทรา ยิ่งเจริญโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

1) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน ใหเสนอคาตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหนาที่เปน
คณะกรรมการของบริษัทฯ  
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2) พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมสวัสดิการ นโยบายผลประโยชน 
เงินเดือน และนโยบายการจายโบนัส สําหรับผูบริหารระดับสูง (เชน การใหสิทธิพนักงานซื้อหุน และการให
เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอ่ืนๆ) 

3) รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนให คณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบ  

4) รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทและมีหนาที่ใหคําช้ีแจงตอบคําถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการ
บริษัทในที่ประชุมผูถือหุน 

5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเน่ืองกับการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ
และผูบริหารระดับสูง 

6) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต 
 
คณะอนุกรรมการอื่น 

บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังให นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ ทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ทั้งน้ีเพ่ือใหการ
บริหารงานของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทและติดตามใหมี
การปฏิบัติตามอยางถูกตองและสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญใหแกกรรมการบริษัท
ไดรับทราบ 

2. จัดเตรียมเรื่องการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งหนังสือนัดประชุม ให
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัท 

3. บันทึกรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทและรายงานการประชุมผูถือหุน รวมท้ังติดตามผลใหมีการ
ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมน้ันๆ  

4. เปดเผยขอมูลและขาวสารตางๆ ที่เปนจริงใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือนักลงทุนไดรับทราบที่ทันตอ
เหตุการณ 

5. เปนศูนยกลางในการติดตอสื่อสารกับผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลที่ตองการรับทราบรายละเอียด
เก่ียวกับบริษัท 

6. ดําเนินการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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คณะผูบริหาร 
ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูแตงต้ังคณะผูบริหารซึ่งเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 
คณะผูบริหารท่ีปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในบริษัท ซึ่งประกอบดวย 2 ทานดังน้ี 
1. นายคัทซึมิ นากาโตะ  ประธานเจาหนาที่บริหาร 
2. นายศุภวัส พันธุวัฒน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

 โดยมี นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เปนเลขานุการคณะผูบริหาร 
 
อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีดังตอไปน้ี 

 กํากับดูแลและประสานงานเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ไดรับจาก
คณะกรรมการบริษัท ทั้งน้ีการมอบอํานาจใหคณะผูบริหารดําเนินการน้ัน ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ
กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท  

1. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของแตละฝายงาน 
2. พิจารณาอนุมัติคําขอจากฝายงานตางๆ ที่เกินอํานาจการสั่งการของฝายงานน้ันๆ  
3. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อหรือจัดจางที่เกินอํานาจของกลุมงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอํานาจ

อนุมัติคาใชจายและจัดซื้อจัดจางในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดับ 
4. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทําธุรกิจใหมในขั้นตนกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ 
5. พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ 
6. เปนผูอนุมัติขั้นสุดทายสําหรับกรณีดังตอไปน้ี 

6.1 การเปล่ียนแปลงแหลงจัดซื้อวัตถุดิบทั้งภายในและตางประเทศ 
6.2 การเปล่ียนแปลงหรือกําหนดราคาขาย 

7. พิจารณาขั้นตนในการพิจารณาเงินรางวัลประจําปของพนักงานเจาหนาที่บริษัท กอนนําเสนอ
คณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ 

8. พิจารณาความดีความชอบ แตงต้ัง โยกยาย ลงโทษ เลิกจาง หรือจัดจางเจาหนาที่บริหาร 
9. มีอํานาจกระทําการตามระบุในขอบังคับการทํางาน 
10. มีอํานาจในการลงนามในนามของบริษัท ในหลักฐานการขายตางๆ และมีอํานาจในการมอบหมายให

บุคคลอื่นกระทําการแทนไดเมื่อไมสามารถทําไดเปนการช่ัวคราว 
11. อํานาจอนุมัติตางๆ ที่กลาวมายกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเก่ียวกับรายการระหวางกัน เปนไป

ตามนิยามของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) 
 

8.2 วิธีคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงต้ังเปนกรรมการ 
 บริษัทมีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัท โดยไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา (Nominating committee) ทั้งน้ีบริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงต้ังกรรมการบริษัท ดังน้ี 

1. คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ วิสัยทัศน ความสามารถ และอุปนิสัย
และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

 2. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการตองพนจากตําแหนง 
อยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการท้ังหมด และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการท่ี
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พนตําแหนงกลับเขาเปนกรรมการอีก ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งในการเสนอช่ือ
กรรมการเพ่ือเลือกต้ัง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อใหผูถือหุน
สามารถตัดสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรับ 

 
  ทั้งน้ี ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 
(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 

เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน 

กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 
 

8.3 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 
ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 18 ป 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ เปนดังน้ี 
 

การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2555 
                    หนวย : บาท 

กลุม ตําแหนง 
คาเบี้ยประชุม 

คร้ัง/คน 
คาตอบแทน 

ป/คน 
คาตอบแทน 

รายไตรมาส/คน 

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 12,500 100,000 5,000 
กรรมการ 10,000 80,000 5,000 

 

นอกจากน้ีที่ประชุมยังไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป โดยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 4 จาก
กําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม 
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คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
                           หนวย : บาท 

รายชื่อคณะกรรมการ 
เบี้ยประชุม 
ป 2554 

เบี้ยประชุม 
ป 2555 

การเขารวมประชุม/การประชุมท้ังหมด
(คร้ัง)ตอป 

  วาระปกติ(ป2554) วาระปกติ(ป2555) 
1. ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม - - 0/13 0/8 
2. นายพรจักร มนูธรรม 120,000 80,000 13/13 8/8 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม - 40,000 - 4/8 
4. นายอะคิโอะ ฟูรูกาวา 7,500 - 1/13 - 

5. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ - 40,000 0/13 4/8 
6. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 65,000 70,000 8/13 7/8 
7. นายคัทซึมิ นากาโตะ 142,500 100,000 13/13 8/8 
8. นายศุภวัส พันธุวัฒน 110,000 80,000 12/13 8/8 
9. นายโทรุ โบโมโตะ 27,500 - 3/13 - 

10. นายเออิชิโระ คาโตะ 30,000 50,000 3/13 5/8 
11. นายปราโมทย มนูธรรม 120,000 80,000 13/13 8/8 
12. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 140,000 80,000 13/13 8/8 
13. นายโยธิน วิมุกตายน 122,500 70,000 11/13 7/8 
14. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล 140,000 80,000 13/13 8/8 
15. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 140,000 70,000 13/13 7/8 

รวม 1,165,000 840,000   
 

หมายเหตุ  
กรรมการผูซึ่งลาออกและมีการแตงต้ังใหมเพ่ือทดแทน มีรายช่ือดังตอไปน้ี 

1. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ในลําดับที่ 3 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 255 
        แทน ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ที่ถึงแกกรรม เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 
2. นายเออิชิโระ คาโตะ ในลําดับที่ 10 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทน นายโทรุ โบโมตะ ที่

ลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 
3. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ ในลําดับที่ 5 ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัท แทน นายอะคิโอะ ฟูรูกา

วา ที่ลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 
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คาตอบแทนของกรรมการที่ดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร และผูบริหารของบริษัท 
                     หนวย : บาท 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวยคาใชจายของ บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี และบริษัทยอย ทั้งน้ีคาตอบแทน
ดังกลาวไมไดรวมกับคาใชจายในสวนพนักงานของบริษัท 

 

คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
                                            หนวย : บาท 

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทน 
รายปและรายไตรมาส 

คาเบี้ยประชุม 
การเขารวมประชุม/ประชุม

ท้ังหมด(คร้ัง)ตอป  

ป 2554 ป 2555 ป 2554 ป 2555 ป 2554 ป 2555 

1. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 120,000 120,000 230,000 200,000 20/20 16/16 
2. นายโยธิน วิมุกตายน 100,000 100,000 180,000 130,000 19/20 13/16 
3. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล 100,000 100,000 190,000 160,000 20/20 16/16 
4. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 100,000 100,000 190,000 160,000 20/20 16/16 

รวม 420,000 420,000 790,000 650,000   
 

คาตอบแทนและจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนในป 2555 มีรายละเอียดดังน้ี 
                    หนวย : บาท 

รายชื่อกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คาเบี้ยประชุม 

การเขารวมประชุม/ประชุม
ท้ังหมด(คร้ัง)ตอป  

ป 2554 ป 2555 ป 2554 ป 2555 

1. นายพรจักร มนูธรรม - 12,500 - 1/1 
2. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ - 10,000 - 1/1 
3. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล - 10,000 - 1/1 
4. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ - 10,000 - 1/1 

รวม - 42,500   
 
 

คาตอบแทนอ่ืน -ไมมี- 
 

รายละเอียด 
กรรมการที่ดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร / ผูบริหารของบริษัท 

จํานวน 10 ทาน/ป 2554 จํานวน 10 ทาน/ป 2555 
1. เงินเดือน 15,261,600 11,194,690 
2. คาเบี้ยประชุม 517,000 265,500 
3. โบนัส 1,950,301 1,964,748 
4. สวัสดิการอ่ืนๆ  2,592,656 3,129,560 
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8.4 บุคลากร 
 จํานวนพนักงาน 
 จํานวนพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนทั้งสิ้น 663 คน โดยมีคาใชจายที่เกิดขึ้นในป 2555 ดังนี้ 

 
 จํานวนพนักงาน(คน) 

ณ 31 ธันวาคม 2555 
คาตอบแทน 

ป 2555 (พันบาท) 
คาสวัสดิการพนักงาน 
ป 2555 (พันบาท) 

คาใชจายพัฒนาพนักงาน 
ป 2555 (พันบาท) 

บริษัท บริษัทยอย รวม บริษัท บริษัทยอย บริษัท บริษัทยอย บริษัท บริษัทยอย 
 
ฝายจัดการสํานักงานใหญ 
โรงงาน 1 
โรงงาน 2 

รวม 

 
71 

395 
149 
615 

 
48 

- 
- 

48 

 
119 
395 
149 
663 

 
31,924 

128,039 
42,907 

202,870 

 
14,046 

- 
- 

14,046 

 
3,694 
6,430 
4,198 

14,322 

 
5,841 

- 
- 

5,841 

 
390 
182 

- 
572 

 
- 
- 
- 
- 

 
  คาตอบแทนอื่น 

 นอกเหนือจากการใหคาตอบแทนที่กลาวมาแลว บริษัท ไดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในป 2548 ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 2530 โดยบริษัท
สมทบเงินจํานวนรอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของ
พนักงานแตละราย หรือไมเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพก็ได ในป 2555 บริษัทและบริษัทยอยไดจายสมทบเขากองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไร
ขาดทุนจํานวน 2.69 ลานบาท 
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การเปล่ียนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ป ท่ีผานมา 
- ไมมี- 

 
ขอพิพาทดานแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ป ท่ีผานมา 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีขอพิพาทแรงงานที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมาแตอยางใด 
 
การพัฒนาบุคลากร 

ในป 2555 บริษัทยังมุงเนนดานการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือ
เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับพนักงาน โดยมีนโยบายในการพัฒนาใหพนักงานมีความรูความเขาในการปฏิบัติงานใน
แตละดานดังตอไปน้ี 

1. การพัฒนาดานบุคคลากร 
บริษัทจัดใหมีการอบรมและพัฒนาบุคลากรโดยสม่ําเสมอ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและสรางความชํานาญใหกับ

พนักงาน โดยบริษัทมีนโยบายและแผนการจัดฝกอบรมประจําปสําหรับพนักงานโรงงาน และพนักงานใหมจะไดรับ
การฝกอบรมกอนเขาปฏิบัติงานในโรงงาน โดยหลักสูตรการอบรมเปนประเภทหลักๆ ดังน้ี 

- การปฐมนิเทศนสําหรับพนักงานใหมใหมีความเขาใจในองคกร 
- การอบรมของฝายงาน ดานโครงสรางการจัดการและความสัมพันธแตละหนวยงาน 
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
- การพัฒนาหัวหนางาน 
- การปองกันและระงับอัคคีภัย 
- การอบรมปองกันเรื่องยาเสพติด 
- กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ 

นอกจากน้ีบริษัทยังมีการเชิญผูเช่ียวชาญจาก บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (GYIN) 
ประเทศญี่ปุน เขามาทําการฝกอบรมทางดานเทคนิคในการผลิต 

 
ทั้งน้ีเพ่ือใหพนักงานมีการพัฒนาศักยภาพทางดานการทํางานของตนเองใหมากยิ่งขึ้น และนําความรูมาพัฒนา

บริษัทตอไป ตามหนาที่ที่มีความจําเปนตองใชทักษะ ความรู และเทคนิคในการปฏิบัติงาน บริษัทไดเปดโอกาสให
พนักงานไดรับการฝกอบรม ซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ 

1. การจัดอบรมภายในองคกร (In House Training)  
เปนการจัดฝกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงานทุกระดับ เพ่ือใหมีความรู  ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น นํา
ความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับหนางานและระดับของพนักงาน ซึ่งจะ
จัดเปนประจําเดือนละ 1 หลักสูตร ดังตอไปน้ี  

 เทคนิคการมอบหมายงาน สั่งงาน และติดตามงาน  
 จิตวิทยาในการบริหารงานของหัวหนางาน 
 ระบบทรัพยสิน และตนทุน 
 การกําหนดดัชนีวัดความสําเร็จของงาน (KPI) 
 ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 
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 ระบบมาตรฐานจัดการสิ่งแวดลอม ISO14001 
 การปองกันระวังภัยและซอมอพยพหนีไฟ 

 
2. จัดสงพนักงานไปอบรมกับสถาบันฝกอบรมภายนอก (Public Training)  

เปนการสงพนักงานไปอบรมขางนอกบริษัทฯ กับบริษัทที่จัดฝกอบรมตามสถานที่ตาง ๆ ที่เปนหลักสูตร
เฉพาะดานที่ตรงกับสายงานน้ัน ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน มีดังตอไปน้ี 

 การพัฒนาทักษะ “การคิด” เพ่ือการแกปญหาสําหรับหัวหนางาน 
 หลักเกณฑสําคัญในกระบวนการจัดซื้อ 
 การบริหารงานเอกสาร  
 การสํารวจและวิเคราะหความจําเปนและการจัดทําแผนอบรมประจําป 2013 
 บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย 
 ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษนํ้า 
 ทางออกของนายจางกับการจางคนพิการ 
 เทคนิคการบริหารสินคาคงคลังและสินคาอยางมีประสิทธิภาพ 
 การลดตนทุนแหงความสูญเปลา 7 ประการ 
 108:1900 วิธีพิชิตปญหาจาก 5 Core Tools 
 เทคนิคการเตรียมเอกสาร ISO 14001 
 เยี่ยมชมโครงการเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
 การพัฒนาประสิทธิภาพกรรมการลูกจาง 
 ผูปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 
 กลยุทธการบริหารงานระบบดานซอมบํารุง 
 การใช GX Developer  
 การจัดเก็บเอกสารใหหางายและเปนระบบ 
 QCC และ QC Story 
 เทคนิคการกําหนด KPI ของแตละตําแหนงงาน 
 Workshop กลยุทธการบริหารคาจาง เพ่ือรับมือคาจางขั้นตํ่า 300 บาท 
 วิกฤติแรงงานไทย 
 การกําหนดโครงการและเสริมสรางอนุรักษพลังงาน 
 เทคนิคการลดคาใชไฟฟาในโรงงานอุตสาหกรรมดวยการใชขอมูลเชิงสถิติ 
 เลขานุการในฐานะผูชวยผูบริหาร 
 Panasonic Eco Ideas for Factory Solutions 
 Auto CAD Update Training (ADS) 
 สารพันปญหา HRD 
 การเสริมสรางความรูเก่ียวกับการประพกอบอาชีพคนพิการ 
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3. การศึกษาดูงาน  
เปนการจัดพนักงานออกไปศึกษาดูงานที่บริษัทตาง ๆ เพ่ือเปดมุมมองและประสบการณใหม ๆ และนํา
ความรูมาประยุกตใชในบริษัทฯ เพ่ือการพัฒนาตอไป ดังตอไปน้ี 

 บริษัทโตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด (บานโพธิ์) จ.ฉะเชิงเทรา เรื่องระบบการผลิต
แบบลีน 

 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี เรื่อง กระบวนการกลั่นนํ้ามันจากนํ้ามันดิบและ
การดูแลสิ่งแวดลอม 

 
2. การพัฒนาดานระบบคอมพิวเตอร 
บริษัทมีการควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเครือขายและระบบฐานขอมูลภายในองคกร เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานใหดียิ่งขึ้น และชวยลดขั้นตอนการทํางานที่ซ้ําซอนในบางเรื่อง ทั้งน้ีการพัฒนา
ดังกลาว จะคํานึงถึงความปลอดภัยของขอมูลเปนสําคัญ และในป 2551 บริษัทไดมีการพัฒนาดานระบบ Server เพ่ือ
ชวยปองกันการบุกรุกของผูที่ไมพึงประสงคจากภายนอก ซึ่งสงผลใหระบบใชงานไมได นอกจากนั้นบริษัทไดวางแผน
ปรับปรุงระบบงานและระบบการควบคุมตางๆ ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับ
ระบบคอมพิวเตอรซึ่งไดประกาศใชในชวงปลายป พ.ศ. 2550  
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9. การกํากับดูแลกิจการและการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เน่ืองจากเล็งเห็นวาการมี

บรรษัทภิบาลจะทําใหเกิดความโปรงใสและเพ่ิมความเช่ือมั่นใหแกผูถือหุนและผูที่เก่ียวของ ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมกิจการของบริษัทใหมีการขยายตัวอยางตอเน่ืองและมั่นคง
ตลอดจนสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการ
บรษิัทจึงไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังน้ี 
 
 9.1 นโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธตลอดจนนโยบายและแผนงาน
ที่สําคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปจจัยเสี่ยงและมีการวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความ
เหมาะสม 

2. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติ และปกปองผลประโยชนตลอดจนการเปดเผยขอมูล ตอผู
ถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยาง เทาเทียมเปนธรรมทุกฝาย 

3. คณะกรรมการบริษัทจะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรมและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนว
ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  

4. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายการ
ดําเนินงาน ที่จะสรางความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลคาใหแกธุรกิจในระยะยาวที่ยั่งยืนภายใตขอกําหนด
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานดวยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

5. คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยง
ทางผลประโยชน 

6. คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ
และเหมาะสม 

7. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการดําเนินงานมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผย
ขอมูลสารสนเทศแกผูที่เก่ียวของอยางถูกตองและตามกําหนดเวลา 

8. บริษัทมีการกําหนดจรยิธรรมทางธุรกิจเพ่ือใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ 
 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางขางตน บริษัท จึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ให
เปนไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่กําหนดขึ้นในป 2550 โดยแบงออกเปน 5 หมวด ตาม
หัวขอ 9.2 ในเรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
 9.2 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1. สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย (Role of Stakeholders) 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 
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1. สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 
บริษัท ใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการปองกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก 

การซื้อ ขาย หรือโอนหุน สิทธิในการไดรับสวนแบงในกําไรของกิจการ การเขารวมประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะ 
การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการประชุม สิทธิในการรวมตัดสินใจใน
การเลือกต้ังกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลวบริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิ
ของผูถือหุน อันไดแก 

1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเขารับการพิจารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการลวงหนา ระหวางวันที่ 24 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยแจงใหผูถือหุนทราบ
ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอนที่
ชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.com ในสวนของ “ขอมูลการลงทุน” ภายใตหัวขอ “ขอมูล
การประชุมสามัญประจําป” 

2. มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญประจําปผูถือหุน และประชุมวิสามัญผูถือหุน ในกรณีที่มีวาระพิจารณาพิเศษ 
3. มีการเผยแพรหนังสือนัดประชุม, วาระการประชุม และขอมูลเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซตของ

บริษัทกอนจัดสงเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พรอมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม และสิทธิ
การออกเสียงลงมติของผูถือหุน 

4. นําเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหผู
ถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

5. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามในเร่ืองที่เก่ียวของกับบริษัทได
ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน โดยสงมาที่ planning@yuasathai.com ของฝายนโยบายและแผนงาน ซึ่ง
อยูในความดูแลของเลขานุการบริษัท 

6. บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคน ในการใชสิทธิโดยมอบฉันทะการเขารวมประชุมผูถือ
หุนได โดยบริษัทไดแตงต้ังกรรมการอิสระใหเปนตัวแทน หรือจะมอบอํานาจใหบุคคลอื่นๆ เปนตัวแทน
เขารวมประชุมในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได 

7. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือซักถามในวาระตางๆ อยาง
เปนอิสระ กอนการลงมติในวาระน้ันๆ 

8. บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรูความเช่ียวชาญในแตละสาขาเพ่ือตอบขอซักถาม ในวาระใดที่ผูถือหุน
มีประเด็นสงสัย 

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัท มีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เพ่ือความเปนธรรม และเปนไปตามขอกําหนด 
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแก
ตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการเอาเปรียบผูถือหุนรายอื่น ทั้งน้ีบริษัทไดคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนเพ่ือให
เกิดความเทาเทียมกันทุกราย ดังน้ี  

1) ใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหน่ึงหุนมีสิทธิเทากับหน่ึงเสียง 
2) กอนการประชุมผูถือหุนทางบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม รวมท้ังเสนอช่ือ

กรรมการ โดยมีแบบฟอรมการใชสิทธิ์ดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งน้ีผูที่มี
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สิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทน้ันตองถือหุนใน
บริษัทไมนอยกวา 5% ของจํานวนหุนทั้งหมด และจะตองถือหุนตอเน่ืองกันไมนอยกวา 12 เดือนนับจาก
วันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 

3) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (Inside information) โดยการนํา
ขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลอื่น เปนตน และบริษัทไดออกประกาศหามกรรมการบริษัท รวมถึง
กรรมการท่ีพนตําแหนงในชวงเวลา 6 เดือน และผูบริหาร ซื้อขายหลักทรัพยของบริษัท กอนประกาศงบ
การเงินเปนเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเปนเวลา 3 วัน และกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหารมี
หนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทําการใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบ และจัดสงรายงาน
ดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัท เปนประจํา 

4) บริษัทจะจัดสงขอมูลของบริษัท ใหแกผูถือหุนอยางเพียงพอ เชน การจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้ง
ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ, รายงานประจําปในรูปแบบซีดี  และหนังสือมอบฉันทะ เปน
ตน ใหแกผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของ
คณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได 

5) หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเสร็จสิ้น บริษัทจะจัดทําบันทึกรายงานการประชุมใหแลว
เสร็จภายใน 14 วัน  พรอมทั้งจัดสงรายงานแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรรายงาน
ดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท 

 
2.1 การประชุมผูถือหุน 
บริษัทจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามหลักการ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายหรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุน
ทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทําการ และไดนําหนังสือเชิญประชุมเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลกอนวันประชุม ทั้งน้ีในแตละวาระจะมี
ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ
ได 

นอกจากน้ันในการประชุมแตละครั้งกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุม และตอบคําถามในประเด็นตางๆ ตอ
ที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มาใชสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และ
สอบถามประเด็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และเสนอแนะในที่ประชุม 
 ในการประชุมผูถือหุนประจําปครั้งที่ 18/2555 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งสิ้น 8 ทาน จากทั้งหมด 11 ทาน 
โดยประธานในท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มาใชสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และต้ังคําถามตอที่
ประชุมในประเด็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และขอเสนอแนะตางๆ ซึ่งไดบันทึกไวในรายงานการ
ประชุมแลว 
 

2.2 การปองกันการใชขอมูลภายใน 
บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยาง

รอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีการกําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการ
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ที่เก่ียวโยงกันเปนลายลักษณอักษร รวมท้ังกําหนดนโยบายและวิธีการดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูล
ภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดังน้ี 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยงกันและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมท้ังมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเง่ือนไขในการทํารายการจะเหมือนกับการทํารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจําเปน ไวใน
รายงานประจําป และแบบ 56-1 (หนาที่ 64 หัวขอ 10 เรื่องรายการระหวางกัน) 
 

2.3 นโยบายและวิธีการดูแลการนําขอมูลไปใชของผูบริหาร 
 บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนรวมทั้ง
เพ่ือการซื้อขายหลักทรัพยของผูบริหาร โดยเฉพาะในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน ในระหวางที่
หลักทรัพยของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 

ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตัวเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตามแบบ
กําหนดในขอบังคับวาดวยการรายงานการถือหลักทรัพย และสงสําเนารายงานใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สง
รายงานตอสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ีภายในระยะเวลาดังตอไปน้ี 

 รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ 
ประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร 

 รายงานการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย 
ทั้งน้ีภายใน 3 วัน ทําการนับแตวันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยน้ัน 

บริษัท ไดสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซื้อขาย
หลักทรัพยของบริษัทกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงิน) หรือขอมูลขาวสารท่ีเปน
สาระสําคัญ ซึ่งมีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย โดยในเรื่องของงบการเงิน กําหนดระยะเวลา คือ 45 วัน 
นับจากวันสิ้นไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวด (ธันวาคม) 

บริษัท จะใชบทลงโทษสูงสุด หากพบวาผูบริหารใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทํา
ใหบริษัท ไดรับความเสื่อมเสียและความเสียหาย 

 
2.4 การประเมินการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบใหความสําคัญกับระบบควบคุมภายในของบริษัทอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน รวมถึงความนาเช่ือถือของรายงานทางการเงิน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบกําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทอยาง
สม่ําเสมอ ซึ่งฝายตรวจสอบภายในจะยึดหลัก COSO 5 ดาน ประกอบดวย สภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมิน
ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานภายในหนวยงาน การควบคุมสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการ
ติดตามดูแลของผูบริหารในหนวยงาน เปนแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ 
ระบบการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งในแตละหนวยงานอาจมีหลายระบบงาน ดังน้ัน  ฝายตรวจสอบภายในจึงใชหลักการ
ตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk Management Approach) มาเปนเกณฑในการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดย
แผนการปฏิบัติงานประจําปของฝายตรวจสอบภายในจะไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดรับรายงานผลการตรวจสอบหรือเหตุการณผิดปกติที่เปนสาระสําคัญจากฝาย
ตรวจสอบภายในและประเด็นสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงานของบริษัท จากการรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือน
จากฝายบัญชีและการเงินของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอขอมูลดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกไตรมาส พรอมทั้งเสนอแนวทางปองกันและแกไข นอกจากน้ี ยังติดตามความคืบหนาผลการแกไขขอสังเกต
จากการสอบทานระบบงานของผูสอบบัญชีภายนอกในการประชุมรวมกันทุกไตรมาส 

นอกจากน้ี จากการประชุมใหญวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1 ประจําป 2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมได
มีมติอนุมัติการขายทรัพยสินบางสวนของโรงงานเกตเวยใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งผลจากมติ
ดังกลาว ทําใหในระหวางป 2555 บริษัทตองสงมอบทรัพยสินที่ขาย และขนยายทรัพยสินบางสวนที่ไมไดขายมายัง
โรงงานบางปู  ดังน้ัน ในการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในแตละเดือน คณะกรรมการตรวจสอบจะให
ความสําคัญกับรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการขายและขนยายทรัพยสินดังกลาว ซึ่งปรากฏวาการสงมอบ
ทรัพยสินดังกลาวลาชากวาแผนที่กําหนดไวและรายการดังกลาวมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

 
3. การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก
พนักงานและผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหน้ี ชุมชน 
ภาครัฐและหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงสภาพแวดลอม เน่ืองจากบริษัทไดตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวน
ไดเสียตางๆ ซึ่งเปนการสรางความสําเร็จและความมั่นคงในระยะยาวของบริษัท ดังน้ันบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังตอไปน้ี 

3.1 นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน 
3.2 นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน 
3.3 นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา 
3.4 นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา 
3.5 นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหน้ี 
3.6 นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 
3.7 นโยบายและการปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 
3.8 นโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
3.9 ชองทางที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียนในเร่ืองที่อาจเปนปญหากับบริษัท 
 หรือคณะกรรมการ 
 

3.1 นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  
บริษัท ตระหนักดีวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่มีคุณคายิ่ง จึง

เปนนโยบายของบริษัทที่จะใหการปฏิบัติเปนธรรมทั้งในดานโอกาสและผลตอบแทน การแตงต้ัง การโยกยาย ตลอดจน
การพัฒนาศักยภาพของพนักงานในบริษัท 

1. ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
2. ใหผลตอบแทนท่ีเปนธรรมตอพนักงาน นอกจากน้ีบริษัทยังไดจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแก

พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยนายจางสมทบเงินจํานวนรอยละ 3 ของ
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เงินเดือนพนักงานเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3 
ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย 

3. การแตงต้ังโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยต้ังอยูบนความถูกตองและ
ยุติธรรม 

4. รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะซึ่งต้ังอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 
5. ใหความสําคัญตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน โดยมีการจัดฝกอบรมดานตางๆ ในแต

ละหนวยงาน เพ่ือความคลองตัวในการทํางานใหมากยิ่งขึ้น 
6. ใหการสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทํางาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและเสมอภาค 
7. ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัด 
8. สรางความม่ันคงใหกับพนักงาน รวมท้ังทางดานความปลอดภัยและทรัพยสิน 
9. หลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของ

พนักงาน หรือสรางความกดดันตอสภาพจิตใจของพนักงาน’ 
10. มีสวัสดิการรถรับ-สงพนักงาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของพนักงาน และจัดสวัสดิการอาหาร

กลางวัน และเงินชวยเหลือเชน งานศพ บิดา มารดา คูสมรส บุตรของพนักงาน รวมท้ังสวัสดิการเงินกูยืม
ซอมแซมที่พักอาศัย และเงินเพ่ือการศึกษาบุตร 

ทั้งน้ีบริษัทใหความสําคัญแกพนักงาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางส่ือสาร เสนอแนะและรองทุกข
ในเรื่องที่คับของใจเก่ียวกับการทํางานตอผูบังคับบัญชาผานศูนยกลางขอมูลรองทุกขได ซึ่งขอเสนอตางๆ จะนําไป
พิจารณาอยางเปนธรรม เพ่ือหาแนวทางในการปองกันและแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกๆ ฝาย 

 
 3.2 นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน  
 บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ และบริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุนในระยะยาว จึง
กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทางดังน้ี 

1. ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตลอดจน ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวังรอบคอบ 
และเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

2. นําเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ ดวย
ความสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจริง 

3. แจงใหผูถือหุนทราบตามความเปนจริงถึงแงมุมตางๆในดานบวกและลบ บนพ้ืนฐานของความเปนไป
ได มีขอมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอยางเพียงพอ 

4. หามไมใหแสวงหาผลประโยชนตอตนเองหรือผูอื่น โดยใชขอมูลภายในบริษัท ที่ยังไมไดเปดเผยตอ
สาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ที่อาจเปนขอขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

 
3.3 นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา 

บริษัท ตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาทีมีตอธุรกิจเปนอยางมาก บริษัทจงึแสวงหาแนวทางในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท
จึงกําหนดนโยบายและขอปฏิบัติตอลูกคาดังตอไปน้ี 

1. บริษัทพึงดูแลลูกคาและใหบริการแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน 
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2. ใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตองและเพียงพอและทันตอเหตุการณแกลูกคา เก่ียวกับสินคาและบริการ โดยไมมี
การกลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุเปนผลทําใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไข
ใด ๆ ของสินคาหรือบริการน้ัน ๆ 

3. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการซื้อ-ขายใหแกลูกคา พนักงานการตลาดตองมีขอมูลที่ถูกตองครบถวน เพียงพอ
ตอการตัดสินใจของลูกคา และใหความเสมอภาคแกลูกคาทุกราย 

4. ใหความสําคัญแกลูกคา โดยเฉพาะเรื่องการติดตอกับลูกคา และทําใหเปนที่ไวใจของลูกคา 
5. รักษาความลับของลูกคาและไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูที่เก่ียวของโดยมิ

ชอบ 
6. รับฟงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคา และช้ีแจงใหลูกคาเขาใจเก่ียวกับปญหาหรืออุปสรรคท่ี

เกิดขึ้น 
 

3.4 นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา 
บริษัท มีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุด

ของบริษัท และอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธะสัญญา ใหขอมูลที่ เปนจริงและถูกตอง อยูบนพ้ืนฐาน
ความสัมพันธทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. ปฏิบัติตามเง่ือนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด แตในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีตกลง
กันได ตองรีบแจงใหทราบลวงหนาทันที เพ่ือจะไดชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหา 

2. ไมรับหรือเรียกรองหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่สอไปในทางที่ไมสุจริตในทางการคากับคูคา 
3. ในกรณีที่มีการกลาวหาวามีการรับ หรือเรียกรอง หรือจายผลประโยชนใดๆ ก็ตาม ตองมีการเปดเผย

รายละเอียดตอคูคาอยางเปนธรรม และรวดเร็ว 
 

3.5 นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหน้ี  
 บริษัทตระหนักอยูเสมอวาการสรางความสัมพันธอันดีกับเจาหน้ีน้ันจะตองปฏิบัติควบคูไปกับการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดไว เพ่ือสรางความเช่ือมั่นและความไวใจวางระหวางกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังน้ี 

1. ปฏิบัติตอเจาหน้ีอยางแสมอภาคและเปนธรรม และอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนอยางเสมอ
ภาคท้ังสองฝาย 

2. ปฏิบัติตามสัญญาและเง่ือนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข
ได จะแจงสาเหตุใหเจาหน้ีทราบทันที เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการแกไข โดยใชหลักความ
สมเหตุสมผล 

 
3.6 นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

บริษัท มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมาย
เก่ียวกับหลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่
ไมสุจริตหรือฉอฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1. มีความซื่อสัตยในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใตกฎระเบียบและ กติกาของการแขงขัน 
2. ไมกลาวรายเพ่ือทําลายช่ือเสียงทางการคาของคูแขง 
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3. ไมใชวิธีการกล่ันแกลงคูแขง เพ่ือใหคูแขงเสียโอกาส เชนการขายตัดราคา การทุมสินคาเขาตลาด การ
ขโมยขอมูลของคูแขงมาใชโดยมิชอบ 

 
3.7 นโยบายและการปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

 บริษัท มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่หนวยงานของบริษัทต้ังอยูและเปนนโยบายของบริษัท 
เชนเดียวกันที่จะยึดมั่นและถือปฏิบัติเปนพลเมืองที่ดี ทั้งในดานการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยจาก
กิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงมั่นที่จะใชความพยายามอยาง
ตอเน่ืองที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของสิ่งแวดลอมและการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดําเนินการเองและรวมมือกับ
หนายงานของรัฐและชุมชน 
 

3.8 นโยบายเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
บริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

จัดการเก่ียวกับสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการปฏิบัติ และการ
ประเมินผลอยางชัดเจน รวมท้ังดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารและใหความรวมมือกับพนักงาน ลูกคา หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยังตระหนักถึงการนําทรัพยากรมาใชอยางประหยัด เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกรและสังคม  

นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดลอมของบริษัท มีดังน้ี “เรามีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑและ
สภาพสิ่งแวดลอมตามความมุงหวังขององคกรและลูกคา” 

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ TS 16949 หรือเทียบเทา และ ISO 14001 รวมกับลูกคาและผูสงมอบอยางมี

ประสิทธิภาพ 
2. มุงพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของทางดานสิ่งแวดลอม 
3. ควบคุมและลดมลพิษจากนํ้าทิ้ง ฝุน ไอกรด ปริมาณตะก่ัวและสารเคมีใหดีขึ้นอยางตอเน่ือง 

 
 3.9 ชองทางที่ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียนในเร่ืองท่ีอาจเปนปญหากับคณะกรรมการ
หรือบริษัท 
 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียน เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ตางๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได เพ่ือเปนประโยชน และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทได โดยผาน Email address 
ของฝายนโยบายและแผนงาน planning@yuasathai.com หรือสงขอสอบถามทางจดหมายได ตามท่ีอยูดังตอไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 ทั้งน้ี เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสารและสงตอใหคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ  

ฝายนโยบายและแผนงาน 
บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท 
ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10280 
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4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส : (Disclosure and Transparency) 
บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท

ทั้งที่เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลขาวสารตางๆ อยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใส ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
แนวทางในการจัดการและผลดําเนินงานของบริษัทเพ่ือใหบุคคลทั่วไป นักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบขอมูล
ของบริษัท 

นอกจากน้ีบริษัทยังเปดเผยขอมูลตางๆ ไวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต จะแบงเปนหมวดๆ เพ่ือใหผูที่เก่ียวของสามารถเขาดูขอมูลขาวสารที่สําคัญของบริษัท เชน 
ประวัติโดยยอของกรรมการ โครงสรางบริษัท รายงานประจําป ระเบียบขอบังคับบริษัท รายละเอียดสินคาที่จําหนาย 
ขอมูลตัวแทนจําหนาย ความรูทั่วไปเก่ียวกับสินคา รวมท้ังขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายป รวมท้ังหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินและรายงานจากผูสอบบัญชี เปนตน  

 
4.1 การเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน (ดูหนาท่ี 64 หัวขอรายการระหวางกัน) 

 บริษัทตระหนักถึงผลประโยชนของผูถือหุนและความเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพ่ือปองกันความขัดแยง
ทางผลประโยชน และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือเปนการเสริมสรางความมั่นใจแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท 
โดยบริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธีการตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

ทั้งน้ีบริษัท ไดมีการเปดเผยจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานไปดํารงตําแหนงในกิจการอื่นทั้งที่เปนบริษัท
จดทะเบียนและบริษัทจํากัดไดไมเกิน 5 บริษัทตอทาน ไวในประวัติของกรรมการแตละทาน 

 
 4.2 การเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี รวมถึงคูสมรส ตองจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย และ
รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย 
 
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : (Board Responsibilities) 

 คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายของบริษัท รวมกับผูบริหารระดับสูงในการวางแผนในการดําเนินงานท้ังระยะสั้นและระยาว ตลอดจน
กําหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง ในภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนท่ีวางไว โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 
5.1 ภาวะผูนําและวิสัยทัศนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และ
งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานที่
กํากับดูแลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ังคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน  
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5.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท (หนา 37-45 หัวขอ 8.1 เร่ืองโครงสรางกรรมการและผูบริหารของบริษัท ) 

 
5.3 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (หนา 45-47 หัวขอ 8.3 เร่ืองคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน) 

 คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และโปรงใส 
โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามกระบวนการพิจารณาคาตอบแทนเบ้ืองตนที่
เหมาะสม  โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหารแตละทาน 

 
5.4 การรวมหรือแยกตําแหนง 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรางการถวงดุลซึ่งกันและกันระหวางตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและประธาน
เจาหนาที่บริหารโดยมีบทบาทอํานาจและหนาที่ที่แบงแยกจากกันอยางชัดเจน นอกจากน้ันคณะกรรมการทุกคนมีอิสระ
ในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหมีความถูกตอง โปรงใส  สามารถตรวจสอบได และตาม
โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการท่ีเปนกรรมการตรวจสอบ จํานวนหน่ึงในสามของกรรมการ
ทั้งหมด ทั้งน้ีตองไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดอีกทางหน่ึง 

ทั้งน้ีในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีพึงมีพน
วาระการดํารงตําแหนง ถาจํานวนกรรมการท่ีจะพนวาระแบงเปน 3 สวนไมได ก็ใหพนวาระในจํานวนใกลเคียงกับ
สัดสวน 1 ใน 3 ที่สุด 

อยางไรก็ตามเน่ืองจากประธานกรรมการปวยและไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการช่ัวคราวต้ังแตปลายป 
2553 จนกระทั่งทานไดเสียชีวิตลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 รองประธานกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
6/2553 ไดมีมติแตงต้ังประธานเจาที่บริหารใหดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัท จึงไดปฏิบัติหนาที่ประธานใน
ที่ประชุมของคณะกรรมการแทนจนถึงปจจุบัน สําหรับตําแหนงประธานกรรมการ คณะกรรมการอยูระหวางการ
พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงตอไป 

 
5.5 รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมออ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังง
และประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพ่ือใหมั่นใจไดอยางมี
เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซึ่งทรัพยสินและ
ผลประโยชนของบริษัท และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี
สาระสําคัญ 

บริษัท ไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการ
เงิน ในสวนที่ 2 ของรายงานประจําป 56-1 ซึ่งเผยแพรใหผูถือหุน และนักลงทุนรับทราบเปนประจําทุกป นอกจากน้ี 
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ไดแก นายพรจักร มนูธรรม และนายคัทซึมิ นากาโตะ ยังไดทํารายงานรับรอง
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ความถูกตองของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยเปนประจําทุกไตรมาส 
 

5.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท ไดมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือ

ทบทวนวาไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนดและหรือดําเนินการตาง ๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุน
เพ่ือใหฝายบริหารนําไปปรับปรุง พัฒนา การบรหิารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยไดแจงผลประเมินใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะหผลการประเมิน เพ่ือนําไปสูการดําเนินการของฝายบริหารตอไป 

 
5.7 จริยธรรมธุรกิจ 

บริษัท ไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเปน
ปจจัยสําคัญตอการดําเนินงาน ของผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความซื่อสัตย 
สุจริต ตอองคกร และผูที่มีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผูถือ
หุนคาดหวังเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งน้ีบริษัทไดเปดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวใน
เว็บไซตของบริษัทที่ www.yuasathai.com 
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10. รายการระหวางกัน 
 บริษัท มีการทํารายการระหวางบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

10.1 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ("GYIN") 
- GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่นๆ 
หมายเหตุ 

2554 2555 

บริษัท จีเอส ยัวซา 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด ("GYIN") 

- สัญญาใหใชชื่อทางการคา ("YUASA") 
โดยจายผลตอบแทนเปนคา Royalty 
- บริษัทมียอดคงคางจาย 

22.95 
 

22.95 

25.81 
 

25.81 

เปนอัตราคาธรรมเนียม 
ที่เปนไป ตามสัญญา  
ซึ่งสมเหตุสมผลและ 
ยุติธรรม 

GYIN  ใหความชวยเหลืออบรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิตใหบริษัท และอนุญาตให
ใชเคร่ืองหมายการคา บริษัทไดทําสัญญา
ชําระคาRoyalty ใหกับ GYIN เปนสัญญาป
ตอป โดยมีคาใชจายอื่นคือ คิดคาฝกอบรม 
40,000 เยนตอวันตอกรณีที่ผูใหการอบรมมี
ความจําเปนตองฝกอบรมเกินกวา 60 วันใน
หนึ่งป 

 - บริษัทซื้อ แบตเตอร่ี วัตถุดิบ เคร่ืองจักร 
และอะไหล 
- บริษัทขายแบตเตอร่ีใหกับ GYIN 
- บริษัทมียอดคงคางจาย  
- บริษัทมียอดคงคางรับ 

 
84.87 
1.96 

21.41 
0.05 

 
90.10 
0.26 

13.66 
0.01 

ราคาซ้ือขายเปนราคา
ตลาด 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย แตมี
ใบส่ังซ้ือเปนงวดๆ ทั้งน้ีราคาทีซื้อจากบริษัท 
จะเปนราคาท่ีไมสูงกวาราคาท่ีขายใหแกลูกคา
รายอ่ืนๆ 

 - เงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน  441  ลานเยน 
- เงินกูยืมระยะส้ัน จํานวน  291 ลานเยน 
- ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน   5.69 ลานเยน 
- ดอกเบี้ยคางจาย จาํนวน   1.65 ลานเยน 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจาย 
คํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 
 
 
 
 
 

181.87 
 

2.34 
 

 
104.17 

 
0.59 

อัตราดอกเบ้ียมีความ
สม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ
เปนไปในลักษณะการ
กู ยื มโดยทั่ ว ไปตาม
ราคาตลาด 

- ในเดือน มี.ค . 2550 บริษัทไดกูยืมเงินจาก 
GYIN จํ านวน  170  ล าน เยน  อัตราดอกเ บ้ีย 
LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ตอป  โดยมีอายุ
สัญญา 1 ป ซึ่งในวันครบกําหนด บริษัทมีการจาย
ชําระ เงินกูบางสวน และมีการตออายุสัญญา 
ออกไปคราวละ 1 ป  และลาสุดมีการตออายุ
สัญญาจากวันซึ่งครบกําหนดในเดือน มีนาคม 55 
ไปจนถึง เดือน กรกฎาคม 2555 จํานวน 120 ลาน
เยน และบริษัทไดจายคืนเงินกูยืมท่ีเหลือท้ังหมด
ดังกลาวแลว จํานวน 120 ลานเยน  และ ณ สิ้นป 
2554 เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือ จํานวน 130 ลาน
เยน 
- ในเดือน ส.ค . 2550 บริษัทไดกูยืมเงินจาก 
GYIN จํ านวน  320 ล าน เ ยน  อัตราดอก เ บ้ี ย 
LIBOR ประเภท 12 เดือน + 1% ตอป โดยมีอายุ
สัญญา 1 ป ซึ่งในวันครบกําหนด บริษัทมีการจาย
ชําระ เงินกูบางสวน และมีการตออายุสัญญา 
ออกไปคราวละ 1 ป ( ปจจุบันครบกําหนด 
สิงหาคม 2556 )  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 
2554 เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือสุทธิ จํานวน  235 
ลานเยน และ 245 ลานเยน ตามลําดับ 
- ในเดือน มี.ค. 2551 บริษัทไดกูยืมเงินเพิ่มอีก 
จํ านวน  80  ล าน เยน  อัตราดอกเ บ้ีย  LIBOR 
ประเภท 12 เดือน + 1% ตอป  
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รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ("GYIN") (ตอ) 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่นๆ 
หมายเหตุ 

2554 2555 

บริษัท จีเอส ยัวซา 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด ("GYIN") 

    โดยมีอายุสัญญา 6-12  เดือน ซึ่งในวันครบกําหนด
บริษัทมีการจายชําระเงินกูบางสวน (ปจจุบันครบ
กําหนด มีนาคม  2556) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และ 2554  เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือ จํานวน 56 ลาน
เยนและ 66 ลานเยน ตามลําดับ  

 

10.2 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด  (GYSI) 
- GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 
- GYIN ถือหุนใน GYSI จํานวนรอยละ 60  

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่นๆ 
หมายเหตุ 

2554 2555 

บริษัท ยีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรีย 
จํากัด ("GYSI") 

-ในป 2552 บริษัท ใหเชาพื้นที่โรงงาน 
สํานักงาน อาคารคลังสินคา และพ้ืนที่
เก็บตะก่ัวกับทาง GYSI มีพื้นที่ 2,300 
ตร.ม., 700 ตร.ม., 1,508.75 ตร.ม., 
และ 26 ตร.ม.ตามลําดับ โดยมีคาเชา 
90 บาท ตอตารางเมตรตอเดือน 
สําหรับพื้นที่โรงงาน และ 135 บาท
สําหรับพื้นที่สํานักงาน นอกจากนั้นยัง
เก็บคาสวนกลางในอัตรา 20 บาทตอ
ตารางเมตร ตอเดือนตามพื้นที่การเชา
ทั้งหมด 
- ในป 2553 บริษัท ฯ ใหเชาพื้นที่
เพิ่มเติม (เก็บตะก่ัว 23 ตร.ม. ,พื้นที่
ขยะ 80 ตร.ม.,โรงงาน 609.69 ตร.ม. 
และคลังสินคา 322.5 ตร.ม. ) โดยมีคา
เชา 90 บาทตอตารางเมตร และ 45 
บาทตอตารางเมตรสําหรับพื้นที่เก็บ
ขยะ และคาสวนกลาง 20 บาทตอ
ตารางเมตร ตามพื้นที่การเชาท้ังหมด 
- ในป 2554 บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่
เพิ่มเติม (โรงงาน 378.99 ตร.ม. 
คลังสินคา 3 ตร.ม. และสํานักงานของ
อาคารโรงงาน 389.10 ตร.ม.)  
 

  ราคาเชาพื้นที่ดังกลาว
เปนราคาท่ีเปนธรรมและ
เหมาะสมตามสภาวะ
ตลาดท่ัวไป 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา 3 ป 1 วัน เริ่มต้ังแต 17 พ.ย.2551 จนถึง 17 พ.ย.
2554 ในอัตราคาเชาเดือนละ 90 บาทตอตารางเมตร 
พื้นท่ี 2,300 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารสํานักงานโดยมี
อายุสัญญาเชา 3 ป 1 วัน เริ่มต้ังแต 1 ธ.ค.2551 จนถึง 
1 ธ.ค.2554 ในอัตราคาเชาเดือนละ 135 บาทตอ
ตารางเมตร พื้นท่ี 700 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารคลังสินคาโดยมี
อายุสัญญาเชา 2 ป 7 เดือน เริ่มต้ังแต 1 พ.ค.2552 
จนถึง 30 พ.ย.2554 ในอัตราคาเชาเดือนละ 90 บาท
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 1,500 ตร.มและพื้นท่ีสวน
เพิ่มเติมอีกจํานวน 8.75 ตารางเมตร ในอัตราคาเชา
เดียวกัน 
- GYSI ทําสัญญาเชาหองวิศวกรรมโดยมีอายุสัญญา
เชา 1 ป เริ่มต้ังแต 1 ม.ค.2552 จนถึง 31 ธ.ค.2552ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 42 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีเก็บตะก่ัวโดยมีอายุ
สัญญาเชา 3 ป เริ่มต้ังแต 1 ธ.ค.2551 จนถึง 30 พ.ย.
2554ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคา
สวนกลาง) ตอตารางเมตร พื้นท่ี 26 ตร.ม.  
- GYSIทําสัญญาชําระคาสวนกลางโดยมีอายุสัญญา 
3 ป 1 วัน เริ่มต้ังแต 1 ธ.ค.2551 จนถึง 1 ธ.ค.2554ใน
อัตราเดือนละ 20 บาท ตอตารางเมตร พื้นท่ีรวม 
5,820 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีเก็บตะก่ัว โดยมีอายุ
สัญญา 1 ป 9 เดือน เริ่ม 1 มี.ค. 53 ถึง 30 พ.ย.54 ใน 
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รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด  (GYSI) (ตอ) 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่นๆ 
หมายเหตุ 

2554 2555 

บริษัท ยีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรีย 
จํากัด ("GYSI") 

โดยมีคาเชา 90 บาทตอตารางเมตร 
และ 135 บาทตอตารางเมตรสําหรับ
สํานักงาน และคาสวนกลาง 20 บาท
ตอตารางเมตร ตามพื้นที่การเชา
ทั้งหมด 
- ในป 2555 มีมติจากที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 ใหขายท่ีดนิ 
อาคาร และเคร่ืองจักรบางสวนใหกับ 
GYSI และไดมีมติใหตออายุสัญญาเชา
พื้นที่ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสิน หรือจนถึงวันที่ 15 
กรกฎาคม 2555 
 
- รายไดคาเชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.21 

 อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 23 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีเก็บขยะ โดยมีอายุสัญญา 
1 ป 8 เดือน เริ่ม 1 เม.ย. 53 ถึง 30 พ.ย.54 ในอัตราคา
เชาเดือนละ 65 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตาราง
เมตร พื้นท่ี  80 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา 
1 ป 7เดือน 17 วัน เริ่ม 1 เม.ย. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี  253.26 ตร.ม.  
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา 
1 ป 3เดือน 17 วัน เริ่ม 1 ส.ค. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 321 39 ตร.ม. 
- GYSI  ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา 
1 ป 3 เดือน 7 วัน  เริ่ม 11 ส.ค. 53 ถึง 17 ธ.ค. 54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 35.04 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีคลังสินคา โดยมีอายุ
สัญญา 1 ป 4 เดือน 1 วนั เริ่ม 1 ส.ค. 53 ถึง 1 ธ.ค. 
54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคา
สวนกลาง) ตอตารางเมตร พื้นท่ี 322 .50 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ี โรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา 9 เดือน 2 วัน.เริ่ม 15 ก.พ. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 255.97 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ี โรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา.8 เดือน 2 วัน เริ่ม 15 มี.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 71.5 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ี โรงงาน โดยมีอายุสัญญา
เชา 4 เดือน 16 วัน เริ่ม 1 ก.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ใน
อัตราคาเชาเดือนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) 
ตอตารางเมตร พื้นท่ี 51.52 ตร.ม. 
- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงานบริเวณช้ันลอย
ของโรงงาน โดยมีอายุสัญญาเชา 9 เดือน 2 วัน.เริ่ม 
15 ก.พ. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราคาเชาเดือนละ 
155 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร พื้นท่ี 
389.10 ตร.ม. 
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รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีย จํากัด  (GYSI) (ตอ) 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่นๆ 
หมายเหตุ 

2554 2555 

บริษัท ยีเอส ยัวซา 
สยามอินดัสตรีย 
จํากัด ("GYSI") 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  **หมายเหตุ บริษัทไดตอสัญญาเชาทุกสัญญา
ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ของการจําหนาย
ทรัพยสินใหกับ GYSI ตามมติท่ีประชุมผูถือหุน
วิสามัญคร้ังท่ี 1/2555 

 - เงินสดรับจากขายทรัพยสิน 
- บริษัทขาย วัตถุดิบ  
- บริษัทจางผลิตผงตะก่ัว 
- บริษัทรับจางผลิตผงตะก่ัว แผนธาตุ 
  อบแผน  Soaking และบริการอื่น ๆ 
- บริษัทมียอดคงคางรับ 
- บริษัทมียอดคงคางจาย 
- บริษัทมียอดรับลวงหนาคาทรัพยสิน 

- 
- 
- 

36.86 
 

11.48 
- 
- 

217.03 
- 

16.87 
26.64 

 
1.12 
8.25 
0.74 

ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขายสําหรับการ
ขายทรัพยสินและวัตถุดิบ แตมีใบสัญญารับจางผลิต
สําหรับการผลิตผงตะก่ัว, แผนธาตุ อบแผน และการ 
Soaking ท้ังน้ีราคาทีขายและรับจางผลิตจากบริษัท 
จะเปนราคาตลาดโดยท่ัวไปท่ีไมตํ่ากวาราคาท่ีขาย
ใหแกลูกคารายอ่ืนๆ 

 
10.3 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท จีเอส  ยัวซา  คอรปอเรชั่น  จํากัด (GYC) 

- GYC เปนผูถือหุนใหญของบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํานวนรอยละ 100.00 

บริษัท ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่นๆ 
หมายเหตุ 

2554 2555 

บริษัท จีเอส ยัวซา 
คอรปอเรช่ัน จํากัด 
("GYC") 

- คาธรรมเนียมในการค้ําประกันเงินกู 0.15 0.14 ราคาท่ีตกลงรวมกัน เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย 

 
10.4 รายการคาอ่ืนๆ กับบริษัทในเครือท่ีมีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 

บริษัท  ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอื่นๆ 
หมายเหตุ 

2554 2555 

บริษัท ยัวชา แบตเตอรี่ (มาเลเซีย ) 
 
 
 
 
บริษัท ไตหวัน ยัวซา แบตเตอรี่ 
 
 
- บริษัท จีเอส ยัวชา แบตเตอรี่ 
(สิงคโปร) 

- เงินสดรับจากการขาย
เครื่องจักรและอุปกรณ 
- บริษัท ขายแบตเตอร่ี 
- บริษัทมียอดคางรับ 
 
- รายไดคานายหนา 
- บริษัทมียอดคางรับ 
 
- บริษัท ขายแบตเตอรี่ 
 

- 
 

10.41 
- 
 

2.05 
0.90 

 
2.08 

 

1.64 
 

46.69 
4.74 

 
1.99 
0.80 

 
1.86 

 

ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 
ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 
ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 
 
ราคาซื้อขายเปนราคาตลาด 
 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย 
 
เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย 
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10.5 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 
การทํารายการระหวางกันดังกลาวขางตนเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยรายการคาเชา

และรายการทางการคาที่เกิดขึ้นในป 2554-2555 เปนรายการทางการคาปกติที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน มีความ
ยุติธรรมและสมเหตุสมผล โดยแบงเปน 4 ประเภทคือรายการประเภทคาเชาระหวางกัน รายการคาปกติ รายการ
สนับสนุนดานการเงิน และรายการคา Royalty และอื่นๆ 

รายการคาเชาระหวางกันที่เกิดขึ้นคือ คาเชาอาคารโรงงาน อาคารคลังสินคา และอาคารสํานักงาน โดย
สัญญาสวนใหญมีอายุสัญญาประมาณ 2-3 ป เปนการเชาเพ่ือใช พ้ืนที่ในการประกอบการดําเนินการปกติของบริษัทที่
เก่ียวโยงกัน สัญญาเชาดังกลาวมีราคาคาเชาที่เปนราคาตลาด หรือไดมีการปรับปรุงคาเชาใหเปนราคาตลาดแลวซึ่ง
เปนไปตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551  

รายการคาปกติระหวางกันคือ รายการซื้อวัตถุดิบ แบตเตอร่ี เครื่องจักร และอะไหล จากบริษัทรวมทุน 
(GYIN) และรายการขายแบตเตอร่ีใหกับ GYIN และบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน รายการดังกลาวมาน้ี
ถือไดวามีราคาเปนไปตามราคาตลาด มีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัท ทั้งดานการผลิตและการ
จําหนาย ในการส่ังซื้อสินคาบางรายการถาซื้อจากผูจําหนายรายอ่ืนอาจจะมีคาจัดสงราคาแพง เน่ืองจากมีปริมาณการ
สั่งซื้อนอยและอาจไมมีคุณภาพ สวนรายการขายสินคาเปนการชวยจําหนายในตลาดที่บริษัท ไมสามารถเขาถึงได 
เชน ประเทศท่ีหางไกล 

สําหรับรายการปกติระหวางกันอีกรายการหน่ึงคือรายการขายวัตถุดิบ การรับจางผลิต และการจาง
ผลิต กับบริษัท GYSI ซึ่งรายการดังกลาวมีราคาเปนไปตามราคาตลาด มีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินการของ
บริษัททั้งดานการผลิตและการจําหนาย 

รายการสนับสนุนดานการเงิน เปนรายการใหกูยืมเงินจากบริษัทรวมทุน (GYIN) ซึ่งมีสวนชวยเสริม
สภาพคลองของบริษัท ทั้งน้ีอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทไดรับเปนไปตามสัญญาที่ไดเจรจาตอรองกัน โดยเมื่อเทียบกับ
อัตราดอกเบี้ยภายในประเทศท่ีบริษัทไดใชอยู เปนอัตราที่ใกลเคียงกัน  

รายการคาสิทธิ์และอื่นๆ เปนรายการท่ีเกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใชเครื่องหมายการคาและการ
ถายทอดเทคโนโลยี โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นอยูในระดับที่สามารถแขงขันได 

 
10.6 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนจะตองผานการกล่ันกรองจากฝายบริหารของบริษัท และเสนอใหแกคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ 
และตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องน้ัน ๆจะไมมีสิทธิออกเสียง 

 
10.7 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทํารายการระหวางกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน คือ รายการที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบรษิัท โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ  

 แนวโนมของรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกลาวในอนาคต คือ  
1. รายการซื้อวัตถุดิบ ซื้อและขายสินคา ตามการคาปกติระหวางบริษัท และบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอร 

เนช่ันแนล จํากัด ซึ่งมีผูถือหุนใหญเปนรายเดียวกัน 
2. รายการรับการสนับสนุนดานการเงิน จากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุน

ใหญ 
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3. รายการคา Royalty และความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยี จากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ 

4. รายการเชาพ้ืนที่อาคารโรงงาน อาคารสํานักงาน และอาคารคลังสินคา กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม
อินดัสตรีย จํากัด ซึ่งมีผูถือหุนใหญ (GYIN) รวมกัน 

5. รายการจางผลิตผงตะกั่ว กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีย จํากัด ซึ่งมีผูถือหุนใหญ (GYIN) 
รวมกัน 

6. รายการขายเคร่ืองเครื่องจักรและอุปกรณ ณ โรงงานเกตเวย ใหกับบริษัทในเครือซึ่งมีผูถือหุนใหญ 
(GYIN) รวมกัน 
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11. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
 11.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

จากรายงานการสอบบัญชีป 2550-2554 สรุปไดดังน้ี 
สําหรับงบการเงินป 2550 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียน 3440 ของบริษัท ดีลอยช ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด ในฐานะผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ มีความเห็นวา
งบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาดังกลาว
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งน้ีไดใหขอสังเกตซึ่งไมใชความเห็นอยางมี
เง่ือนไขไดแก การปรับปรุงนโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุนในงบ
การเงินเฉพาะกิจการ และแกไขขอผิดพลาดของงบป 2549 อันเน่ืองมาจากผลตางระหวางตนทุนมาตรฐานและตนทุน
จริงของบัญชีงานระหวางทํา และการจัดประเภทรายการใหมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประจําป 
2549 
 สําหรับงบการเงินประจําป 2551 ตรวจสอบโดยนางสาวธนาวรรณ อนุรัตนบดี ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3440 ของบริษัท ดีลอยช ทูช โธมัทสุ ไชยยศ จํากัด ในฐานะผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ มี
ความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯตลอด
ระยะเวลา ดังกลาวโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็นอยางไมมี
เง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว 
 สําหรับงบการเงินประจําป 2552-2553 ซึ่งตรวจสอบโดยนางเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 76 ของสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ในฐานะผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานฯ มีความเห็นวางบ
การเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาดังกลาวโดย
ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงิน
ดังกลาว 
 สําหรับงบการเงินประจําป 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2982 ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในฐานะผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานฯ 
มีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัท ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็น
อยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว และมีวรรคเนนในประเด็นเรื่องการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออก
และปรับปรุงใหมและจัดประเภทรายการบัญชีใหมที่เริ่มบังคับใชในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ของงบการเงินที่
นํามาแสดงเปรียบเทียบ เพ่ือใหสอดคลองกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ซึ่งไมกระทบตอความเห็นของผูสอบบัญชี 
 สําหรับงบการเงินประจําป 2555 ซึ่งตรวจสอบโดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 2982 ของบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ในฐานะผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงานฯ 
มีความเห็นวางบการเงินของบริษัทฯ สําหรับป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 
และกระแสเงินสดของบริษัท ถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยแสดงความเห็น
อยางไมมีเง่ือนไขตองบการเงินดังกลาว 
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ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
 

               (หนวย: พันบาท) 
รายการ 2552 2553 2554 2555 

รายไดรวม 
ตนทุนขาย 
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา 
คาใชจายในการขายและบริหาร 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กําไร(ขาดทุน)เบื้องตนกอนดอกเบี้ยจาย 
ดอกเบี้ยจาย 

1,616,732 
1,233,783 

- 
299,272 

3,373 
- 

80,304 
36,187 

1,836,894 
1,455,330 

- 
312,958 

- 
- 

68,606 
24,533 

1,943,532 
1,550,669 

31,396 
317,843 

- 
- 

106,415 
15,735 

1,982,103 
1,605,351 

- 
312,763 

- 
- 

63,989 
10,591 

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  44,117 44,073 90,680 53,398 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 44,117 44,073 90,680 53,398 
จํานวนหุน (หุน) 107,625 107,625 107,625 107,625 
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 101,258 87,633 80,672 173,267 
ลูกหน้ีการคา 216,436 238,625 195,860 181,606 
สินคาคงเหลือ 287,222 279,488 342,338 310,504 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 629,814 629,527 650,560 679,475 

สินทรัพยถาวร (สุทธ)ิ 427,363 372,325 408,810 250,292 

สินทรัพยรวม 1,136,525 1,014,409 1,073,491 945,062 

เจาหน้ีการคา 300,153 352,569 329,350 289,344 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น 260,000 140,000 160,000 70,000 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 869,395 736,100 727,400 560,769 

หน้ีสินรวม 957,563 820,398 788,800 606,972 

สวนของผูถือหุน 178,962 194,011 284,691 338,089 

กําไรสะสม (99,738) (84,689) 5,991 59,389 

เงินปนผล - - - - 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 205,220 156,148 51,545 122,667 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (9,925) (3,471) (28,783) 147,957 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (147,814) (166,302) (29,723) (178,029) 

 
 

 



 

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1  หนา 72/95 

 
ตารางแสดงขนาดสัดสวนตอรายไดของงบกําไรขาดทุน และขนาดสัดสวนตอสินทรัพยรวมของงบดุล 

 

รายการ  2552 2553 2554 2555 

(สัดสวนตอรายได)     
รายไดรวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
ตนทุนขาย 76.31% 79.23% 79.79% 80.99% 
กําไรจากการกลับบัญชีขาดทุนจากการดอยคา - - 1.62% - 
คาใชจายในการขายและบริหาร 18.51% 17.04% 16.35% 15.78% 
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย 0.21% - - - 
กําไร(ขาดทุน)เบื้องตนกอนดอกเบี้ยจาย 4.97% 3.73% 5.48% 3.23% 
ดอกเบี้ยจาย 2.24% 1.34% 0.81% 0.53% 
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได  2.73% 2.40% 4.67% 2.69% 
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ 2.73% 2.40% 4.67% 2.69% 

รายการ 2552 2553 2554 2555 
(สัดสวนตอสินทรัพยรวม)     
เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 8.91% 8.64% 7.51% 18.33% 
ลูกหน้ีการคา 19.04% 23.52% 18.25% 19.22% 
สินคาคงเหลือ 25.27% 27.55% 31.89% 32.86% 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 55.42% 62.06% 60.60% 71.90% 
สินทรัพยถาวร (สุทธิ) 37.60% 36.70% 38.08% 26.48% 
ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน - - - - 
เจาหน้ีการคา 26.41% 34.76% 30.68% 30.62% 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้น 22.88% 13.80% 14.90% 7.41% 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 76.50% 72.56% 67.76% 59.34% 
หน้ีสินรวม 84.25% 80.87% 73.48% 64.23% 
สวนของผูถือหุน 15.75% 19.13% 26.52% 35.77% 
กําไรสะสม -8.78% -8.35% 0.56% 6.28% 
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ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 
 

รายการ  2552 2553 2554 2555 

อัตราสวนสภาพคลอง      
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 0.72  0.86 0.89 1.21 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา) 0.39  0.44 0.38 0.63 
อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด (เทา) 0.22  0.19 0.07 0.19 
อัตราการหมุนของลูกหนี้ (เทา) 7.41  6.89 7.66 8.88 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 49   52 47 41 
อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ (เทา) 14.87  5.14 4.99 4.92 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 24 70 72 73 
อัตราการหมุนของเจาหนี้ (เทา) 5.01  4.46 4.55 5.38 
ระยะเวลาการจายชําระหนี้เฉล่ีย (วัน) 72  81 79 67 
Cash Cycle (วัน) 1  42 40 47 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร       
อัตรากําไรขั้นตน (%) 19.46  18.00 17.08 15.11 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 5.24  2.48 4.85 2.82 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 255.55  354.29 56.84 229.72 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.73  2.40 4.67 2.69 
อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 28.12  23.63 37.89 17.15 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน       
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 3.89  4.10 8.69 5.29 
อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวรสุทธิ (%) 22.91  23.26 30.40 24.82 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 1.43  1.71 1.86 1.96 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน       
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 5.35   4.23 2.77 1.80 
อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 6.67   7.36 4.28 12.58 
อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน(เกณฑเงินสด) (เทา) 0.74  4.57 0.84 1.46 
อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00  0.00 0.00 0.00 

อัตราสวนตอหุนรวม (Fully diluted)       
มูลคาหุนบัญชีตอหุน (บาท) 1.66  1.80 2.65 3.14 
กําไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.41  0.41 0.84 0.50 
อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาท) 0.00  0.00 0.00 0.00 

อัตราการเติบโต       
รายไดรวม (%) (13.25)  13.62 5.81 1.98 
ตนทุนการผลิต (%) (18.04)  17.96 6.55 3.53 
คาใชจายขายและบริหาร (%) (8.68)  4.57 1.56 (1.60) 
กําไรจากการดําเนินการ (ขาดทุน) (%) 489.13  (14.57) 55.11 (39.87) 
กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (%) 240.88  -0.10 105.75 (41.11) 
สินทรัพยรวม (%) 0.37  (10.74) 5.82 (11.96) 
หนี้สินรวม (%) (4.00)  (14.32) (3.85) (23.05) 
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11.2 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯและบริษัทยอย 
 
ดานฐานะการเงิน 
 
สินทรัพยรวม 
 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวน 945.06 ลานบาท ลดลงจากป 
2554 จํานวน 128.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.96 ซึ่งเปนผลมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือจํานวน 31.83 
ลานบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิลดลงจํานวน 158.52 ลานบาท สําหรับการลดลงของสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป 
2555 สาเหตุมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่ ทําใหการผลิตแบตเตอร่ีลดลง ซึ่งสงผลกระทบใหลูกหน้ี
การคาลดลงจํานวน 14.25 ลานบาท ณ วันสิ้นงวด สําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณลดลงที่ลดลงน้ัน สาเหตุมาจากการ
จําหนายทรัพยสินของโรงงานเกตเวยใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกันตามมติที่ประชุมผูถือหุนวิสามัญในชวงตนป 2555 
 
หน้ีสินรวม 
 หน้ีสินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีมูลคา 606.97 ลานบาท ลดลงจากปทีผานมาจํานวน 181.83 
ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 23.05 เน่ืองจาก 1) การชําระหน้ีเงินกูยืมระยะยาวใหกับสถาบันการเงินรวม 116.17 
ลานบาท 2) การชําระคืนเงินกูระยะสั้นใหกับกิจการที่เก่ียวโยงกันจํานวน 61.86 ลานบาท และ 3) อัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นงวดที่ลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 เน่ืองจากเงินกูจากกิจการที่เก่ียวโยงกันเปนเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ 
 สําหรับเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่นในป 2555 มีมูลคารวม 289.34 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 40.01 
ลานบาท เน่ืองจากยอดการสั่งซื้อแบตเตอรี่ในชวงปลายปที่ลดลง ทําใหการสั่งซื้อวัตถุดิบเพ่ือผลิตแบตเตอรี่ลดลงดวย 
 
สวนของผูถือหุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สวนของผูถือหุนของบริษัทสุทธิมจีํานวน 338.09 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 53.40 
ลานบาท หรือรอยละ 18.76 เมื่อเทียบกับปทีผานมา จากผลกําไรของกิจการในป 2555 
 
ดานกระแสเงินสด 

ณ วันสิ้นสุดของรอบระยะเวลาบัญชีป 2555 เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทเพ่ิมขึ้นเปนจํานวน 
71.12 ลานบาท เน่ืองจากยอดสินคาคงคลังที่ลดลงในชวงสิ้นปจํานวน 31.57 ลานบาทเมื่อเทียบกับป 2554 ที่ผานมา และ
ลูกหน้ีการคาที่ลดลงกวา 28.38 ลานบาท จากยอดการจําหนายแบตเตอร่ีลดลงจากการผลิตที่ลดลง 
 สําหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมขึ้นจํานวน 176.74 ลานบาท เน่ืองจากมีการขายที่ดิน อาคารและ
อุปกรณบางสวน ณ โรงงานเกตุเวย 
 สําหรับเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพ่ิมขึ้นจํานวน 148.31 ลานบาท เน่ืองจากในป 2555 บริษัทมีการจาย
ชําระหนี้ใหกับสถาบันการเงินและกิจการที่เก่ียวโยงกัน โดยมีการจายชําระหน้ีเงินกูระยะสั้น และระยะยาว ไปจํานวน 
178.03 ลานบาท ในขณะที่ป 2554 มีการจายชําระหน้ีใหกับสถาบันการเงินและกิจการที่เก่ียวโยงกัน และการกูยืมเงิน 
สุทธิจํานวน 29.72 ลานบาท 
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ดานผลการดําเนินงาน 
ในป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,982.10 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขาย

จํานวน 1,891.17 ลานบาท และรายไดอื่นจํานวน 90.93 ลานบาท ทั้งน้ีหากพิจารณาเฉพาะรายไดจากการขายบริษัทจะมี
ยอดขายสูงกวาป 2554 ที่ผานมาจํานวน 21.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.13 เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย
แบตเตอร่ีรถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดรถใหม สาเหตุสําคัญที่ทําใหยอดขายแบตเตอรี่เพ่ิมสูงขึ้นมาจากการพ้ืน
ตัวของการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตของผูผลิตจากปญหาอุทกภัยในชวงปลายป 2554 และการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายรถยนตคันแรก ในขณะที่มีการลดลงของยอดขายแบตเตอร่ีรถยนตในตลาดทดแทน
ภายในประเทศเน่ืองจากมีการแขงขันสูงและบริษัทมีแบตเตอร่ีไมเพียงพอที่จะจําหนายในตลาดดังกลาว ซึ่งสาเหตุ 
สําคัญมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่ 

สําหรับรายไดอื่นจํานวน 90.93 ลานบาท มาจากการรับจางผลิตและกําไรจากการขายสินทรัพยใหกับบริษัทที่
เก่ียวโยงกัน และการจําหนายของเสียจากการผลิต ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากที่ป 2554 จํานวน 17.49 ลานบาท 

ในดานตนทุนขาย บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 1,605.35 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 84.89 ของรายไดจาก
การขายซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาคือรอยละ 82.92 เน่ืองจากราคาตะกั่วที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่เพ่ิมขึ้น 
และการเพิ่มขึ้นของคาแรงขั้นตํ่า ตามนโยบายของรัฐบาล 

สําหรับราคาตะก่ัวบริสุทธิ์ที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอร่ี ในป 2555 มีรายละเอียดสรุปไดดังน้ีคือ  
ราคาตะก่ัวบริสุทธิ์โดยเฉล่ียในป 2555 อยูที่ระดับ 2,061 เหรียญตอตัน ลดลงจากป 2554 ที่ราคาเฉล่ียอยูที่

ระดับราคา 2,398 เหรียญตอตัน โดยในระหวางป 2555 ราคาตะก่ัวบริสุทธิ์แกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 1,854-2,274 
เหรียญตอตัน โดยในชวง 8 เดือนแรกของป อยูที่ระดับ 1,995 เหรียญตอตัน และไดปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองจนถึง
สิ้นป โดยเฉพาะตะก่ัวบริสุทธิ์ในเดือนธันวาคม 2555 มีระดับราคาโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นสูงถึง 2,274 เหรียญตอตัน 

สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2555 มียอดรวม 312.76 ลานบาทคิดเปนรอยละ 15.78 ของรายได
รวม โดยเปนการลดลงจากป 2554 จํานวน 5.08 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.60 เน่ืองจากการลดลงคาใชจายในการ
สงเสริมการขายของบริษัทและคาใชจายในการติดต้ังแบตเตอรี่ อยางไรก็ตามมีคาใชจายบางสวนเพ่ิมขึ้นจากคาใชจายใน
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณบางสวนของโรงงานใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

ในดานดอกเบี้ยจาย ในป 2555 บริษัทมีดอกเบี้ยจายจํานวน 10.59 ลานบาท ลดลงจากปที่ผานมาเปนจํานวน 
5.15 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 32.72 เน่ืองจากจํานวนเงินกูที่ลดลงจากการชําระคืนเงินกู 
โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2555 มีผลกําไรสุทธิจํานวน 53.40 ลานบาท หรือคิดเปนกําไร
สุทธิ 0.50 บาทตอหุน 
 
อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในป 2555 คือ 1.21 เทา เพ่ิมขึ้นเล็กนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 
เน่ืองจากสินทรัพยหมุนเวียนปรับตัวเพ่ิมขึ้น ในขณะที่หน้ีสินหมุนเวียนลดลง ทั้งน้ีสินทรัพยหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นจากเงิน
สดรับจากการขายโรงงานเกตุเวย สําหรับในดานหน้ีสินหมุนเวียนมีมูลคาลดลงเน่ืองจากการชําระคืนเจาหน้ีเงินกูยืม
ระยะยาวที่ถึงกําหนดภายในหน่ึงป กับสถาบันการเงินและบริษัทที่เก่ียวโยงกันกัน และเจาหน้ีการคาลดลง 

อัตราการหมุนของลูกหน้ีป 2555 อยูในระดับประมาณ 8.88 เทา ทั้งน้ีในป 2555 ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย
ประมาณ 41 วัน ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ในขณะที่มีระยะเวลาการจายชําระหน้ีประมาณ 67 วัน ลดลงเมื่อเทียบ
กับปที่ผานมาซึ่งมีจํานวน 79 วัน  
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สําหรับอัตราสวนความสามารถในการทํากําไร ในป 2555 เทากับรอยละ 15.11 ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับชวงป 
2554  เน่ืองจากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนตะก่ัวซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอร่ี 

ในป 2555 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนคือ 1.80 เทาลดลงจากปที่ผานมา เน่ืองจากภาระหน้ีสินที่
ลดลง ในขณะที่สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากผลกําไรสุทธิในป 2555 

นอกจากน้ีความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทปรับตัวดีขึ้นโดยพิจารณาจากอัตราสวนความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยและอัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน โดยในป 2555  คิดเปน 12.58 เทาและ 1.46 เทา 
ตามลําดับ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับป 2554 ที่มีอัตราดังกลาว 4.28 เทา และ 0.84 เทาตามลําดับ 

การจายเงินปนผล ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2556 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือ
จายเงินปนผลแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 5.38 ลานบาท 

 
11.3 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 
- คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
ในป 2555 บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร 

เนช่ันแนล จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวนเงินรวม 1.80 ลานบาท แบงเปนบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ 
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1.30 ลานบาทและบริษัทยอย จํานวน 0.50 ลานบาท 

- คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใดใหแกผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบ

บัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไมมีการตกลงในบริการอ่ืนใดที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 
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12.  ขอมูลอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
-ไมมี- 
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สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีดวยความระมัดระวังแลว บริษัทขอ

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ตองแจงในสาระสําคัญ
นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย
แลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ
บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 .ตอผูสอบบัญชีและ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 
บริษัทไดมอบหมายให นายคัทซึมิ นากาโตะ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี
ลายมือช่ือของ นายคัทซึมิ นากาโตะ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว
ดังกลาวขางตน 
 

ผูมีอํานาจลงนามรับรอง 

ช่ือ   ตําแหนง    ลายมือช่ือ 

1. นายพรจักร  มนูธรรม กรรมการ       

2. นายคัทซึมิ  นากาโตะ กรรมการ       

ผูรับมอบอํานาจ 

ช่ือ   ตําแหนง    ลายมือช่ือ 

นายคัทซึมิ  นากาโตะ ประธานเจาหนาที่บริหาร      
 



 

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1                         เอกสารแนบ 1  หนา 79/95 

เอกสารแนบ 1  กรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายคัทซึมิ  นากาโตะ 
อาย ุ
 58 ป 
สัญชาติ 
 ญี่ปุน 
ตําแหนง 
 รองประธานกรรมการ 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 7 ป 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Social Science Department,  
Osaka University, Japan  
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP)  รุน 57/2549 
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 
บจ.ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวชั่น 

กรรมการบริษัท บจ.ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวชั่น 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  8/8 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายพรจักร  มนูธรรม 
อาย ุ
 57 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการ 
 ประธานคณะกรรมการกําหนด  
    คาตอบแทน 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 9 ป 

325,000 หุน 
คิดเปนรอยละ0.30 

เปนนองชายของ 
นายปราโมทย  มนูธรรม
และพล.ต.ต.ศุภชาญ  
มนูธรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) 
 ปริญญาตรีทางการบริหาร  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน 23/2547   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

2549-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2546-ปจจุบัน กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  
 กรรมการ                       บจ.ยัวซาเซลล แอนดดิสทริบิวชั่น 
 กรรมการ                       บจ.นครหลวงกลการ เซอรวิส 
 กรรมการ                       บจ.ฟูยี เมอรแคนไทล 
 กรรมการ                       บจ.เซนทรัล เอเยนซ ิ

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
- ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน :  1/1  ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  8/8 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 
อาย ุ
 66 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 7 เดือน 

-ไมมี- เปนนองชายของ 
นายปราโมทย มนูธรรม 
และเปนพี่ชายของ 
นายพรจักร มนูธรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตรของสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร 
Director Accreditation Program (DAP)  
 

2555-ปจจุบัน กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

2555-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2535-ปจจุบัน กรรมการ บจ.มนูธรรมแมนชั่นแอนดดีเวลลอปเมนท 

2554-ปจจุบัน กรรมการ บจ.นอรทอีสท กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 

2554-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.เซียรพร็อพเพอรตี้ 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  
 ประธานกรรมการ         บจม.เซียรพร็อพเพอรตี้  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  
 กรรมการ         บจ.ยัวซาเซลล แอนดดสิทริบิวชั่น 
 กรรมการ         บจ.นอรทอีสท กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 
 กรรมการ         บจ.มนูธรรม แมนชั่น แอนด ดีเวลล็อปเมนท 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
- ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 0/1 ครั้ง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  5/8 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายปราโมทย  มนูธรรม 
อาย ุ
 68 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 8 ป  8 เดือน 

-ไมมี- เปนพี่ชายของ 
พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 
และนายพรจักร มนูธรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร                      
ณ กรุงโตเกียว 
 ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (นิวยอรค) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตร  หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

2551-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2547-ปจจุบัน ผูกอตั้งและผูถือหุน 
 

Asec Company Limited  
The Asian Security Center 

ประธานโครงการ Kungkamu the Family Housing 

2546-ปจจุบัน ที่ปรึกษา Ars Chemical (Thailand) Co., Ltd  

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

2538-ปจจุบัน ประธาน บจ.สหชัย อิเล็คโทรนิค ประเทศไทย 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  
-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  
 กรรมการ                       Taisei General Contractor Co., Ltd. 
 กรรมการ                       Johoku Wirehardness Co., Ltd. 
 ประธาน                        Sahachai Electronic (Thailand) Co., Ltd. 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
-ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ 
อาย ุ
 50 ป 
สัญชาติ 
 ญี่ปุน 
ตําแหนง 
 กรรมการ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 1 ป 1 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Major in English,  Osaka University  
of Foreign Studies, Japan 
 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี - 

ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

2553-ปจจุบัน Manger Business Management Group 
Planning Department ,  
GS Yuasa International 

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

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 0/1 ครั้ง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/8 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายฮิโรชิ  ทาเทอิวะ 
อาย ุ
 55 ป 
สัญชาติ 
 ญี่ปุน 
ตําแหนง 
 กรรมการ 
 กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 2 ป  2 เดือน 
 
หมายเหตุ; นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ได
ลาออกจากการเปนกรรมการและ
กรรมการกําหนดคาตอบแทนตั้งแต
วันที่ 4 มีนาคม 2556 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Faculty of Arabic Language, Osaka 
University  of Foreign Studies, Japan 
 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี - 

2553-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

2553-ปจจุบัน Division Manager Industrial Battery Business Promotion 
Division, International Business Unit, 
GS Yuasa International Ltd. 

2551 Director GS Yuasa International Ltd. 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

- ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  
 กรรมการ                       GS Yuasa International Ltd. 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
- ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน :  1/1  ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 0/1 ครั้ง 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  7/8 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายเออิชิโระ คาโตะ 
อาย ุ
 43 ป 
สัญชาติ 
 ญี่ปุน 
ตําแหนง 
 กรรมการ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 1 ป 4 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Master Degree of Industrial 
Chemistry, Kanazawa University, Japan 
 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี - 

ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2553-ปจจุบัน Group Manager Business Promotion Department, 
Automotive Battery Business Promotion 
Division, GS Yuasa International 

2552 Manager Business Promotion Department, 
Global Q.A.& Technical Support 
Headquarters, GS Yuasa International 

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

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายศุภวัส  พันธุวฒัน 
อาย ุ
 58 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการ 
 ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 8 ป 8 เดือน 

500 หุน 
คิดเปนรอยละ0.0005 

-ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศาสตรบัณฑิต  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 Certificate of International law  
at Hague Netherlands  
 ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด 
University of California at Los Angeles 
(UCLA) Extension 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน 21/2547   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

2549-ปจจุบัน กรรมการและประธาน
เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-2550 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 
อาย ุ
 55 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 6 ป 10 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน)  
มหาวิทยาลัยเซาทเทิรน ควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย 
 พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงิน)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP)  รุน54/2549  และDirector Certification Program (DCP)  
รุน92/2550 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประกาศนียบัตรหลักสูตร CEO 
Succession and Effective Leadership Development  
 Diploma of Director Certification Program, Australian 
Institute of Company Director (Nov.2007) 
 ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 
27/2009  และหลักสูตรตอเนื่องไดแก Monitoring The Internal 
Control & Risk Management (MIR)รุน 6/2009, Monitoring 
The System of Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009, 
Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 
7/2009, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน
5/2011 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554, 
Role of the Chairman Program (RCP) 28/2555 , Chartered 
Director Class (CDC) 6/2555 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระและ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  
 

อาจารยพิเศษดานการบริหาร
เชิงกลยุทธการบริหารการเงิน
และวิชาตางๆ ดานการเงิน 

มหาวิทยาลัยในประเทศ เชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
โครงการปริญญาเอก
บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเซาทออสเตรเลีย 
ประเทศออสเตรเลีย 

อาจารยบรรยายวิทยาลัยการ
ปกครองสวนทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมมี - 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน :  1/1  ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 16/16 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายโยธิน  วิมุกตายน 
อาย ุ
 65 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 4 ป  8 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสต)   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต       
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน 72/2549   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

ปจจุบัน กรรมการ สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ 

2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมมี - 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 13/16 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ  กิติศักดิ์กุล 
อาย ุ
 62 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 2 ป  8 เดือน 

2,000 หุน 
คิดเปนรอยละ0.002 

-ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอมริกา 
 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุน 39/2548   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุน 139/2552   
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2552-ปจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟา 

2549-2553 ประธานคณะกรรมการ
ติดตามและตรวจสอบ
การบริหารงานตํารวจ  

สน.พลับพลาไชย 2 

 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 
การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมมี - 
จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8/8 ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 16/16 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

ผศ.ดร. ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล 
อาย ุ
 56 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกําหนดคาตอบแทน 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 2 ป  8 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Ph.D. (Law) 
Lancaster University (UK) 
 LL.M.(International Comparative Law and 
European Law) Vrije Universiteit Brussels, 
Belgium 
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหวาง
ประเทศ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประวัติการอบรม 
 ประกาศนียบัตร หลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุน  141/2553 ของ 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
 ประกาศนียบัตร  Audit Committee Program 
(ACP) รุน 35/2552 และหลักสูตรตอเนื่องไดแก 
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 
6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุน6/2554, Monitoring the 
Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554,  
Monitoring the system of Internal Control and 
Risk Management (MIR) รุน 11/2554 Role of the 
Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 
14/2554 , Director Certification Program (DCP) 
141/2554 , Director Examination(EXAM) 
35/2555 

2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย  

ปจจุบัน รองศาสตราจารย ประจําบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร  
มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุน 

ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผูอํานวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหวาง
ประเทศ 

อนุญาโตตุลาการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ 

ศาสตราจารยพิเศษและ 
รองศาสตราจารย 

ในการบรรยายในตางประเทศ เชน ญี่ปุน เบลเยีย่ม 
สหราชอาณาจักร เปนตน 

อาจารยบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ  
-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  
-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 
-ไมมี - 

จํานวนครั้งที่เขาประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง/ ป 2555) 
บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 
 การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/8 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน :  1/1  ครั้ง 
 การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 ครั้ง 
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 16/16 ครั้ง 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือ

หุน 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายยาซูชิ ฮอมมะ 
อาย ุ
 54 ป 
สัญชาติ 
 ญี่ปุน 
ตําแหนง 
 ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 1 ป 5 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Mechanical Engineering, Tohoku University 
 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี- 

2554-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2552 ที่ปรึกษาดานเทคนิค 
(การผลิต) 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2552 General Manger Osadano Automotive Battery 
Manufacturing Department, 
GS Yuasa Manufacturing Ltd. 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือ

หุน 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ 
อาย ุ
 45ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 เลขานุการบริษัท 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 6 ป  

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ดานการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
 ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร และปริญญาตรี
ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี- 

2549-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป (ปฎิบัติการ) 
เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะบริหาร 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือ

หุน 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายฮิโรอากิ ซาซากิ 
อาย ุ
 39 ป 
สัญชาติ 
 ญี่ปุน 
ตําแหนง 
 ผูจัดการทั่วไป (ฝายวิศวกรรม) 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 1 ป 8 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Master Degree of Mechanical Engineering, 
Fukui University 
 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี- 

2554-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป  
(ฝายวิศวกรรม) 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2552-2553 ที่ปรึกษาฝายวิศวกรรม บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2552 Production Engineering 
Department 

GS Yuasa International Ltd. 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือ

หุน 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายมาซาชิ โมริมิซึ 
อาย ุ
 38 ป 
สัญชาติ 
 ญี่ปุน 
ตําแหนง 
 ผูจัดการทั่วไป (ฝายประกันคุณภาพ) 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 1 ป 8 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 Physics, Faculty of Science and Engineering, 
Chou University 
 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี- 

2554-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป  
(ฝายประกันคุณภาพ) 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2553 Technical Department Automotive Battery Division, 
GS Yuasa International Ltd. 
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ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือ

หุน 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายคมสันต อรุณพนัธุ 
อาย ุ
 43 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 ผูจัดการทั่วไปโรงงาน (การผลิต) 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 4 ป 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี- 

2551-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไปโรงงาน  
(การผลิต) 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2549-2551 ผูจัดการโรงงาน บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2535-2549 ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือ

หุน 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ 
ทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาวภัทรพร ทัศนเสว ี
อาย ุ
 59 ป 
สัญชาติ 
 ไทย 
ตําแหนง 
 ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 
ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
 5 ป 10 เดือน 

-ไมมี- -ไมมี- คุณวุฒิการศึกษา 
 เศรษฐศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 CIA (Certified Internal Audit) 
ประวัติการอบรม 
-ไมมี- 

2549-ปจจุบัน ผูจัดการฝายบัญชีและ
การเงิน 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย 

 

 

ขอพิพาททางกฎหมายหรือประวัตกิารทําผิดกฎหมายของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ในระยะ 5 ป ยอนหลัง  :  ไมมี 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 
 
ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
ช่ือ บ.ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) 
บ. ยัวซาเซลส แอนด  
ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

1. นายคัทซึมิ นากาโตะ 
2.นายพรจักร  มนูธรรม 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 
4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ 
5. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 
6. นายเออิชิโระ คาโตะ 
7. นายปราโมทย  มนูธรรม 
8. นายศุภวัส พันธุวัฒน 
9. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 
10. นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล 
11. นายโยธิน  วิมุกตายน 
12. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 
13. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี 
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X    = ประธานกรรมการ 
XX = กรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร 
/     = รองประธานกรรมการ 
//    = กรรมการ 
///   = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
*     = คณะผูบริหาร 

**     = ผูจัดการฝายบัญชี 
 
 



 

YUASA BATTERY (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 
แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 56-1  เอกสารแนบ 3   หนา 95/95 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการ
อิสระ 4 ทาน คือ ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ นายโยธิน วิมุกตายน นายประเสริฐ กิติศักด์ิกุล และ ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 
โดย ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ  

 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท  โดยในป 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งหมด 16 ครั้ง และมีการพิจารณา
ทบทวนเรื่องตาง ๆ ซึ่งสรุปประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

1. สอบทานงบการเงินประจําเดือน ประจําไตรมาสและประจําปของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  และมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอครบถวน รวมท้ังไดเชิญผูสอบบัญชีเขา
รวมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือสอบถามประเด็นสําคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบ
การเงินของบริษัททุกไตรมาส  

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในงานตรวจสอบ
และพิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปของฝายตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลงานที่
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทําใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  รวมท้ังปองกันและ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น  

3. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ
บริษัท ซึ่งบริษัทไดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท  

5. พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท  
จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัท

จัดทําขี้นอยางถูกตองตามควร  บริษัทมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอ เปนไปตามมาตรฐานบัญชี  มีระบบการควบคุม
ภายในที่เหมาะสม  และปฏิบัติตามขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 อยางไรก็ตาม ในป 2555 บริษัทไดมีการขายทรัพยสินของโรงงานเกตเวยใหกับ บริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม 
อินดัสตรีส จํากัด ซึ่งเดิมเปนผูเชาพ้ืนที่โรงงานเกตเวย และวาจางใหบริษัทบดผงตะก่ัว ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบ
จึงใหความสําคัญกับรายการท่ีกอใหเกิดรายไดและคาใชจายจากรายการดังกลาว ซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน และเปน
รายการที่เก่ียวโยงกัน  

สําหรับประเด็นในการแตงต้ังประธานกรรมการคนใหมแทนอดีตทานประธานกรรมการผูวายชนม ขณะน้ีกําลัง
อยูในขั้นตอนการสรรหา และในระหวางการสรรหานี้ รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารจะปฏิบัติ
หนาที่เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนการช่ัวคราวจนกวาจะมีการแตงต้ังประธานกรรมการจน
เรียบรอยเสร็จการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความสําคัญกับประเด็นน้ี เพ่ือใหการบริหารเปนไปตามหลัก
บรรษัทภิบาล 
     ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 
            (ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ) 
       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
               12 มีนาคม 2555 
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