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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
เพื่อให้เขา้ใจและเป็นแนวทางส าหรับการติดตามทิศทางการด าเนินธุรกิจของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชั่น จ ากดั (“บริษทัย่อย”) บริษทัจะอธิบายถึงภาพรวม 
ท่ีมา ลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
 

1.1 วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ภารกิจ แนวทางในการด าเนินธุรกิจ และการด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
“เราจะเป็นผูน้ าการผลิตแบตเตอร่ีในดา้นเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพระดบัโลก”  
เป้าหมาย (Target)  
“เพื่อบริหารตน้ทุนการผลิตท่ีสามารถแข่งขนัได้ และเพ่ิมยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง” 
ภารกิจ (Mission)  
“ให้สามารถเป็นผูผ้ลิตท่ีมีทั้งคุณภาพและตน้ทุนท่ีแข่งขนัได ้ดว้ยการน านวตักรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญา

ใหม่ๆ เขา้มาพฒันาระบบการบริหาร การผลิต เพื่อให้บริษทักา้วไปอยา่งมัน่คง น่าเช่ือถือ และบรรลุสู่เป้าหมาย 
แนวทางในการด าเนินธุรกิจ 

• บริษทัจะด าเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดยบริษทัจะคงไว้
ซ่ึงขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจท่ีซ่ือสัตย ์ 

• บริษทัมีความเช่ือมัน่ว่า การประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตของความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้น
เป็นนโยบายการประกอบธุรกิจท่ีดีซ่ึงจะส่งผลให้ธุรกิจบริษทัเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คง  

• บริษทัจะใหค้วามเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินนั้นๆ  
• บริษทัจะประกอบธุรกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตย ์ ซ่ึงรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่างงบประมาณ 

และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีรัดกุมและโปร่งใส  
• บริษัทมุ่งหวงัให้กรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท  ยึดมั่นอย่างซ่ือสัตย์ต่อนโยบายของบริษัท 

กระบวนการดา้นบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งน้ี พนักงานควรท่ีจะรายงานต่อทีมบริหารทนัที ใน
กรณีท่ีมีขอ้สงสัยใดๆ ว่าอาจมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองคก์รซ่ึงก่อให้เกิดการกระท าผิดหรือก่อใหเ้กิดความเส่ือม
เสียต่อช่ือเสียงของบริษทั  

การด าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษทัในการเป็นผูน้ าในการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ท่ีมีคุณภาพ ดว้ยตน้ทุนท่ี
แข่งขนัได ้และการให้บริการดา้นพลงังานแก่ลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกคา้ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาลการจดัการบริหารความเส่ียง มี
ระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษทัจึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึ้นอย่าง
ย ัง่ยืน โดยให้ส าคญักบัความสมดุลทั้งดา้นการเงิน ลูกคา้ กระบวนการด าเนินงาน และ ผลลพัธ์ดา้นการบริหารองคก์ร ซ่ึงจะ
พิจารณาถึงความเป็นไปได ้(Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใตภ้าวะ
ความเส่ียงท่ียอมรับได ้(Fair risk) โดยกระบวนการตดัสินใจอยูบ่นพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการด าเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้เสียทั้ งหมด (Stakeholder 
analysis) มีการวดั วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินงานขององคก์รอยา่งต่อเน่ือง 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
ส าหรับกิจการของบริษทั เร่ิมตน้มาจากกลุ่มตระกูลมนูธรรม ไดเ้ร่ิมประกอบธุรกิจโดยเป็นผูน้ าเขา้และตวัแทน

จ าหน่ายแบตเตอร่ี "YUASA" จากประเทศญ่ีปุ่ น ในนามของบริษทั ฟูยี เมอร์แคนไทล ์จ ากดั ตั้งแต่ปี 2501 และในปี 2506 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มตระกูลมนูธรรม และผูร่้วมทุนจากประเทศญ่ีปุ่ น คือ 
บริษทั ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูผ้ลิตแบตเตอร่ีท่ีมีประวติัการด าเนินงานอนัยาวนานของ
ประเทศญ่ีปุ่ น ในสัดส่วนการลงทุน 60:40 ตามล าดบั ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 6 ลา้นบาทโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิต
แบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศและได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแห่งแรก ตั้งอยู่ท่ี 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ต าบลทา้ยบา้น
ใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ บนเน้ือท่ีประมาณ 14 ไร่ มีก าลงัการผลิตส าหรับแบตเตอร่ีรถยนต์
ประมาณ 0.6 ลา้นลูก/ปี และแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตป์ระมาณ 3.6 ลา้นลูก/ปี 

ปี 2540-2546 บริษัทเร่ิมผลิตแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จ านวน 800 ลูก/เดือน 
(ปัจจุบันผลิตได้ประมาณ  250,000-300,000 ลูก/เดือน) และในปีเดียวกัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อยคือ บริษัท  
ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั ซ่ึงประกอบธุรกิจจ าหน่ายแบตเตอร่ีภายในประเทศโดยจ าหน่ายในตลาดประเภท
อะไหล่เพื่อการทดแทน (REM) ปี 2543 บริษทัเร่ิมผลิตแบตเตอร่ีรถยนต์ชนิด Maintenance Free (MF) จ านวน 2,000 ลูก
ต่อเดือน (ปัจจุบนัผลิตไดป้ระมาณ 50,000 ลูก/เดือน) วนัท่ี 26 ตุลาคม 2544 บริษทัมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวจ้าก 10 บาทเป็น 5 บาท/หุ้น และต่อมาบริษทัไดรั้บอนุมติัจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยให้เป็นบริษทัจด
ทะเบียน ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง และเร่ิมท าการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยใ์หม่เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2545 ในช่ือย่อ
หลกัทรัพยว่์า "YUASA"จากลกัษณะการประกอบธุรกิจในปัจจุบันท่ีธุรกิจทุกแขนงต้องการความส าเร็จประกอบกับ
สภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรง บริษทั มีการพฒันากระบวนการผลิตสินคา้และระบบการบริหารงานท่ีมีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล จนไดรั้บใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001 

ปี 2547-2550 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2547 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวจ้าก 5 บาทเป็น 
 1 บาท/หุ้น ท าให้หุ้นสามญัจดทะเบียนเดิม 21,525,000 หุ้น เพ่ิมขึ้นเป็น 107,625,000 หุ้นวนัท่ี 1 เมษายน 2547 บริษทั ยวั
ซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น (YCJ) ซ่ึงเป็นผูร่้วมลงทุนหลกัของบริษทั ไดท้  าสัญญาควบรวมกิจการกบั บริษทั เจแปน 
สตอเรจ แบตเตอร่ีจ ากดัภายใตบ้ริษทัใหม่ท่ีช่ือบริษทัจีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (GYC) ภายหลงัจากท่ีมีการควบรวม
กิจการแลว้ ทางกลุ่ม GYC มีนโยบายท่ีจะโอนธุรกิจภายนอกประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงรวมถึงการถือหุ้นในบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ให้อยู่ภายใตก้ารดูแลของบริษทัท่ีจดัตั้งใหม่ซ่ึง GYC ถือหุ้นร้อยละ 100 คือ บริษทั จีเอส 
 ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (GYIN) นอกจาก GYIN จะถือหุ้นในบริษัท ยวัซ่า แบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) แลว้ GYIN ยงัไดร่้วมทุนกบักลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ในบริษทั สยาม ยีเอส แบตเตอร่ี จ ากดั ผูผ้ลิตแบตเตอร่ี 
“GS” ซ่ึงเป็นคู่แข่งทางการคา้ของบริษทัอย่างไรก็ตามตวัแทนจาก GYIN ท่ีเป็นกรรมการของบริษทั และบริษทั สยาม ยี
เอส แบตเตอร่ี จ ากดั เป็นคนละชุดกัน และยงัมีผูถื้อหุ้นกลุ่มอ่ืนของแต่ละบริษทัช่วยถ่วงดุลอ านาจกนัและกนั ดงันั้นจึง
ช่วยลดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ลงไดอ้ีกทางหน่ึง ปี 2548 บริษทั ไดเ้พ่ิมก าลงัการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต 
ของโรงงานแห่งท่ี 1 และ 2 โดยโรงงานแห่งท่ี 1 ไดป้รับปรุงสายการผลิตและเพ่ิมสายการผลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์
ชนิด Maintenance Free (MF) อีก 1 สายรวมเป็น 4 สายการผลิตและโรงงานแห่งท่ี 2 ได้ขยายก าลงัผลิตจากเดิมท่ีผลิต
แบตเตอร่ีรถยนต์ไดจ้ านวน 400,000 ลูก/ปี เป็น 700,000 ลูก/ปี  โดยปี 2549 บริษทัไดป้รับปรุงโครงสร้างการบริหารจาก
เดิมท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร มาเป็นการแต่งตั้งนายคทัซึมิ นากาโตะ ซ่ึงเป็นตวัแทนจากบริษทั 
จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (GYIN) ให้ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตั้งแต่วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2549 ปี 
2550 บริษทัไดป้รับปรุงแบตเตอร่ีรถยนต์บางรุ่น (Light Grid Battery) เพ่ือลดปริมาณการใชต้ะกัว่ ในขณะท่ีคุณภาพของ
แบตเตอร่ีย ังมีมาตรฐาน เหมือนเดิม รวมทั้ งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ประเภท Maintenance Free (MF) ส าหรับ
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รถจกัรยานยนต์ ช่ือรุ่น X-Super 5 โดยมีเป้าหมายท่ีจะจ าหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศในปี 2551 นอกจากนั้นใน
ปี 2550 บริษทัไดก่้อสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียของโรงงานท่ี 1 ซ่ึงใชเ้งินลงทุนประมาณ 15 ลา้นบาท  

ปี 2551-2555 ในปี 2551 บริษทัไดย้า้ยท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทัใหญ่และบริษทัย่อยจาก อาคารมนูธรรม
แมนชั่น เลขท่ี 33 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู่ท่ีโรงงานบางปู 
 ณ เลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวิท ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

เพื่อให้เกิดรายไดจ้ากการเช่าและรายไดจ้ากการให้บริการในการผลิต รวมทั้งลดภาระค่าเส่ือมราคาของโรงงาน  
ท่ี 2 คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณาการให้เช่าอาคารโรงงานและส านกังานของโรงงาน
ท่ี 2 ซ่ึงตั้งอยู่ ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ให้แก่บริษทั ยีเอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จ ากัด (ผูเ้ช่า) เพื่อผลิตแบตเตอร่ี
ส าหรับรถยก ทั้งน้ีบริษทัและผูเ้ช่า มีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ร่วมกนัคือ GYIN โดยถือหุ้นในบริษทัจ านวน 40.69% และถือหุ้น
ในผูเ้ช่า จ านวน 60% นอกจากนั้นกลุ่มสยามมอเตอร์ กรุ๊ป ผูผ้ลิตแบตเตอร่ี “GS” ซ่ึงเป็นคู่แข่งทางการคา้ของบริษทัยงัถือ
หุ้นในบริษทัผูเ้ช่าอีกจ านวน 40% และเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2551 ไดพ้ิจารณา
และมีมติอนุมติัให้ด าเนินการในเร่ืองดงัล่าว นอกจากนั้นบริษทัยงัไดมี้การออกแบบและผลิตแบตเตอร่ีส าหรับรถถงัและ
รถบรรทุกของหน่วยงานราชการ เพื่อสนองความตอ้งการให้กบัตลาดกองทพัและหน่วยงานราชการปี 2552 บริษทัไดอ้อก
ผลิตภณัฑใ์หม่ทั้งแบตเตอร่ีรถยนต์ท่ีใชก้บัรถบรรทุกของหน่วยงานราชการ และแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตรุ่์นใหม่ส าหรับ
บริษทัไทยฮอนดา้ฯ ไดแ้ก่ YTZ4V และ YTZ6V รวมทั้งปรับปรุงระบบการผลิตใหม่ เพ่ือให้โรงงานเกตเวย ์สามารถผลิต
แบตเตอร่ีรถยนต์รุ่น B24 เพื่อรองรับความต้องการของแบตเตอร่ีส าหรับรถเล็ก นอกจากน้ีบริษัทก าลงัวางแผนออก
ผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีใช้กับหน่วยงานราชการและแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์รุ่น  YTZ6-BS ซ่ึงจะขายในตลาดทดแทนเพื่อ
แกปั้ญหาการคายประจุไฟฟ้าโดยธรรมชาติในตวัแบตเตอร่ี ปี 2553 บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อใชก้บัรถแทก็ซ่ี และ
พฒันาแบตเตอร่ีท่ีใช้กับหน่วยราชการขนาด 6 โวลท์ 200Ah นอกจากนั้นบริษทัได้วางแผนพฒันาปรับปรุงการผลิต
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์รุ่น YTZ4V และYTZ6V ชนิด Case formation ท่ีใช ้Unformed plate ในการประกอบ ท าให้ลด
ขั้นตอนและต้นทุนในการผลิต ปี 2554 บริษทัไดอ้อกผลิตภณัฑ์ใหม่ส าหรับแบตเตอร่ี ท่ีใช้กับหน่วยงานราชการ รุ่น 
7DHR ความจุขนาด 6V 200Ah ส าหรับตลาดในประเทศและต่างประเทศ ไดมี้การออกแบบผลิตภณัฑ์เป็นแบบฝา 2 ชั้น 
(Double Lid) ในแบตเตอร่ีรุ่น MF2000 นอกจากนั้นยงัมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ในแบตเตอร่ีรุ่น N70 (65D31) และมีการ
เปล่ียนรูปแบบกล่องผลิตภณัฑใ์นแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐาน (Conventional) ทุกรุ่น 

 วนัท่ี 12 มกราคม 2555 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 ไดมี้มติให้จ าหน่ายทรัพยสิ์นของโรงงานท่ี 2    
ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ให้กบับริษทั ยีเอส ยวัซ่า สยาม อินดสัตรีส์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวโยงกันตามหลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและตน้ทุน
ทางการเงิน รวมทั้งการจ าหน่ายทรัพยสิ์นท่ีเกินความจ าเป็นทั้งดา้นพ้ืนท่ีและเคร่ืองจกัร อนัจะส่งผลให้โครงสร้างทุนของ
บริษทัดีขึ้น นอกจากนั้นในปี 2555 บริษทัยงัได้ออกผลิตภณัฑ์ใหม่ส าหรับแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์รุ่น YTZ5S High 
performance ส าหรับลูกคา้ในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซ่ึงผลิตภณัฑช์นิดน้ีสามารถลดการคายประจุไฟไดเ้ป็นอยา่งดี 
และได้พฒันาผลิตภณัฑ์ส าหรับแบตเตอร่ีรถยนต์รุ่น  N200LW ให้มีก าลงัสตาร์ทสูงขึ้น พร้อมทั้งมีการออกจ าหน่าย
แบตเตอร่ีรถยนตแ์บบฝา 2 ชั้น (Double Lid) ชนิดท่ีไม่ตอ้งบ ารุงรักษาตลอดอายกุารใชง้านในรุ่น MF2000 ซ่ึงใชส้ าหรับ
รถยนตน์ัง่ขนาดเคร่ืองยนตไ์ม่เกิน 1,600 CC และรุ่น MF3000 ใชส้ าหรับรถยนตเ์พื่อการพาณิชย ์

 ปี 2556-2558 เป็นช่วงเวลาท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลังจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน ณ โรงงานอุตสาหกรรม 
เกตเวย ์ในปี 2556 โดยหลงัจากท่ีบริษทัไดด้ าเนินการยา้ยเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์บางส่วนจากโรงงานท่ี 2  เพ่ือมาติดตั้ง 
 ณ โรงงานท่ี 1 (โรงงานบางปู) แลว้บริษทัไดเ้ร่ิมด าเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีวางไวอ้ย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อรองรับความตอ้งการของฝ่ายขาย ไดมี้การพฒันา ปรับปรุงและจดัระบบ พ้ืนท่ี อาคาร รวมถึงสภาพแวดลอ้ม
ในการท างานภายในโรงงาน มีการด าเนินกิจกรรมคน้หาอนัตรายภายในโรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภยั
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ในการท างานและลดอุบติัเหตุภายในโรงงาน ในดา้นการผลิตบริษทัไดย้กเลิกสายการผลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตช์นิด
พ้ืนฐาน (Conventional motorcycle battery) ในปี 2558 ซ่ึงปัจจุบนัความตอ้งการแบตเตอร่ีชนิดดงักล่าวมีน้อยลงและไม่
คุม้กบัการผลิต บริษทัจึงใช้วิธีน าเขา้จากบริษทัในเครือเพื่อเขา้มาจ าหน่ายให้กับลูกค้าภายในบริษทัแทน และในด้าน
ผลิตภณัฑ์ บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์แบตเตอร่ีรถยนต์ใหม่เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและลดตน้ทุนการผลิต 
ไดแ้ก่ แบตเตอร่ีรุ่น N150LW ชนิด Light weight ส าหรับรถบรรทุกขนาดใหญ่ และแบตเตอร่ีรุ่น N120ZLMF ส าหรับ
รถยนต์ขนาดใหญ่ท่ีใชใ้นราชการทหาร แบตเตอร่ีรุ่น MFDIN75 ส าหรับตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาดส่งออก
ส าหรับรถยนต์ขนาดเคร่ือง 2,400 ซีซี ขึ้นไป ท่ีผลิตจากประเทศยโุรป เช่น รถยนตว์อลโว่ บีเอ็มดบัเบิลยแูละเมอร์เซเดส-
เบนซ์, และแบตเตอร่ีรุ่น MF2800 ซ่ึงมีฝา 2 ชั้น (Double lid) ส าหรับรถยนต์ขนาดเคร่ือง 2,000 ซีซี เช่น รถโตโยตา้วีโก ้
โตโยตา้อลัติส และ ฮอนดา้ซีวิค และยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ส าหรับรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ 
(Big Bike) และขนาดกลาง ได้แก่ แบตเตอร่ีรุ่น YTZ10 YTZ7V และ YTZ6V เพื่อจ าหน่ายให้กับตลาดทุกประเภท 
ส าหรับผลิตภณัฑ์ขนาดเล็กไดมี้การพฒันา รุ่น YTZ3V High performance เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแบตเตอร่ีในขณะท่ี
ช่วยลดตน้ทุนการผลิตดว้ยนอกจากนั้นยงัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดเพื่อใชส้ าหรับรถกระบะในรุ่น LN3 ร่วมกบั
ผูผ้ลิตรถยนต์รายหน่ึง ซ่ึงได้ปรับเปล่ียนรุ่นการผลิตในช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2558 นอกจากนั้นบริษัทยงัไดพ้ฒันา
แบตเตอร่ีรถยนต์ในรุ่นใหม่ เช่น MFDIN65 ส าหรับตลาดภายทดแทนภายในประเทศ ซ่ึงเป็นรถยนต์จากประเทศท่ีผลิต
จากแถบยโุรป ไดแ้ก่ เชพโรเลต ออฟตา้ และอาวิโอ ้และ 40B19 ซ่ึงเป็นฝาสองชั้น (Double Lid) ส าหรับรถยนตน์ัง่ขนาด
เลก็  ปี 2559 เป็นปีแห่งการเปล่ียนแปลงอีกปีหน่ึงของบริษทั  

การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทั ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้แต่งตั้งให้ นายอิชิโระ 
 มูราตะ เป็นประธานเจา้หน้าท่ีบริหารคนใหม่ แทนนายคทัซึมิ นากาโตะ ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559  ทั้งน้ีนายอิชิโระ 
 มูราตะ ยงัคงสานต่อการท างานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารท่านเดิม และไดเ้พ่ิมเติมนโยบายของบริษทัท่ีส าคญัจ านวน
ไว ้3 เร่ืองได้แก่ การท างานร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) การท างานด้วยความรวดเร็ว (Speed) และการไปสู่เป้าหมาย
ร่วมกนั (Goal to the top) ส าหรับในดา้นการขายและการผลิต มีพฒันาการและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ กล่าวคือ ใน
ดา้นการผลิต บริษทัไดป้รับปรุง Productivity ของการผลิตและลดของเสียจากการผลิตอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้นเพื่อให้
รองรับความตอ้งการแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ในตลาดภายในประเทศและต่ างประเทศท่ีเพ่ิมมากขึ้น บริษทัไดจ้ดัซ้ือ
เคร่ืองจกัรประกอบแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับความตอ้งการดงักล่าว ซ่ึงไดติ้ดตั้งแลว้เสร็จและเร่ิมการ
ผลิตตั้งแต่ตน้ปี 2560 นอกจากน้ีบริษทัยงัคงปรับปรุงสภาพแวดลอ้มการท างาน อาคารและสถานท่ีภายในบริษทัอย่าง
ต่อเน่ืองจากปีท่ีผา่นมา รวมทั้งก าลงัวางแผนเพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีและทศันียภาพภายในโรงงานใหส้วยงามและสอดคลอ้งกบั
การท างานของฝ่ายงานต่างๆ ให้มากขึ้นอีกดว้ย และในดา้นการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ บริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ี
รถยนตใ์ห้มีประสิทธิภาพและช่วยลดตน้ทุนการผลิต เพื่อจ าหน่ายในตลาดทดแทนภายในประเทศจ านวน 4 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่น
NS60 รุ่น NX120 105D31 และ 6TN และยงัไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ใหม่ในรุ่น YTZ8V ซ่ึงส่ง
จ าหน่ายให้กบัตลาดผูป้ระกอบรถใหม่ (OEM) เพื่อใช้กบัรถจกัรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) นอกจากน้ีบริษทัยงัได้
ผลิตแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายระดบักลาง ในช่ือ YTZ5Max เพื่อส่งออกให้กบัตลาดต่างประเทศ 
และ I-RACER เพื่อส่งให้กบัตลาดทดแทนภายในประเทศ  

ปี 2560-2561 บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตามนโยบายส าคญั ไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัเป็นทีม ดว้ยความรวดเร็ว 
เพื่อการไปสู่เป้าหมายร่วมกนั โดยมีการประสานการท างาน การส่ือสารของฝ่ายผลิตและฝ่ายขายร่วมกนัอย่างใกลชิ้ด 
รวมทั้งการส่ือสารภายนอกและภายในองคก์รให้มากขึ้น โดยเฉพาะการส่ือสารระหว่างฝ่ายการผลิตและฝ่ายสนบัสนุนการ
ผลิตกบัลูกคา้ และผูจ้  าหน่ายสินคา้และวตัถุดิบ นอกจากนั้นยงัไดป้รับปรุงอาคารส านกังาน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและ
สภาพแวดลอ้มการท างานภายในโรงงานอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากพ้ืนท่ีอาคารภายในโรงงานและเคร่ืองจกัรมีการใชง้านมา
เป็นเวลายาวนาน โดยช่วงกลางปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษทัฯไดเ้ร่ิมจดัสร้างคลงัสินคา้ใหม่ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีใชจ้ดัเก็บสินคา้ส าเร็จรูป
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และวตัถุดิบจ านวน 1,800 ตรม. ทั้งน้ีในการก่อสร้างคลงัสินคา้ใหม่ดงักล่าวจะช่วยให้บริษทัมีสถานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือจดัเก็บ
สินคา้ภายในโรงงานให้รองรับหรือตอบสนองการขายไดเ้ป็นอย่างดี รวมทั้งยงัช่วยลดค่าเช่าคลงัสินคา้ให้กบับริษทัใน
ระยะยาว ซ่ึงจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษทั ในดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน บริษทัยงัคง
ปรับปรุงต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา เช่น ระบบเส้นทางเดิน (Walkway) การปรับปรุงพ้ืนท่ีการท างานให้เกิดความปลอดภยั 
การปรับปรุงอาคารส านกังานและอาคารโรงงานท่ีเก่า เป็นตน้ และเพ่ือเป็นการสร้างแบรนดสิ์นคา้ของบริษทัให้เป็นท่ีรู้จกั
อย่างต่อเน่ือง บริษทัได้พิจารณาเขา้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กบัทีมฟุตบอล ทีมชาติไทยอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีแนวทางการ
พฒันาและปรับปรุงทีมสอดคลอ้งกบักลยทุธ์การท างานของบริษทั ท่ีท างานร่วมกนัเป็นทีม รวดเร็ว และมีเป้าหมายการท่ี
ชดัเจนโดยพฒันาการท่ีส าคญัในดา้นการผลิตของปีน้ีมาจากการเร่ิมการประกอบแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์จากสายการ
ประกอบแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์สายท่ี 5 ซ่ึงบริษัทได้จัดซ้ือในช่วงปลายปี 2559 ท่ีผ่านมา นอกจากน้ียงัได้พฒันา
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ใหม่ ในรุ่น YTZ10 และ YTZ3V และเพ่ือเป็นการเพ่ิมรุ่นของแบตเตอร่ีท่ีจ าหน่ายในตลาดให้มี
ความหลากหลายและสนองตอบต่อการขายในตลาดภายในประเทศมากขึ้น นอกจากบริษทัไดพ้ฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ แลว้ 
บริษทัยงัได้น าเข้าแบตเตอร่ีรุ่นใหม่ๆ จากบริษทัในเครือด้วยเช่นกัน อาทิเช่น รุ่น 65D23, รุ่น 95D26  รุ่น 60B24, รุ่น 
80D23 และ รุ่น 115D31 เป็นตน้ 

ในปี 2562 บริษทัยงัคงใชก้ลยุทธ์ท่ีส าคญัต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมาอนัไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัเป็นทีม ดว้ยความ
รวดเร็ว เพื่อการไปสู่เป้าหมายร่วมกนั และการส่ือสารภายนอกและภายในองคก์รให้มากขึ้น เพื่อให้การท างานของทุกภาค
ส่วนมีการประสานงานกนัอย่างใกลชิ้ด ไม่เพียงแต่การปรับปรุงดา้นการประสานงานแต่บริษทัยงัคงไดป้รับปรุงอาคาร
ส านกังาน อาคารโรงงาน เคร่ืองจกัรและสภาพแวดลอ้มการท างานภายในโรงงานอย่างต่อเน่ืองจากปีผา่นๆ มาดว้ยเช่นกนั 
และปลายไตรมาสท่ี 3 ของปี 2562 ท่ีผ่านมา อาคารคลงัสินคา้ใหม่ไดจ้ดัสร้างและเร่ิมใชง้านไดเ้รียบร้อยแลว้ ซ่ึงช่วยให้
บริษทัมีสถานท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือจดัเก็บสินคา้ภายในโรงงานและช่วยลดตน้ทุนให้กบับริษทัในระยะยาว และเพื่อเป็นการสร้าง
แบรนดสิ์นคา้ของบริษทัให้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งต่อเน่ือง บริษทัได้พิจารณาเขา้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ให้กบัทีมฟุตบอล ทีมชาติ
ไทยต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสาม และไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เช่น YTZ8V และ EB130 ส าหรับรถกอลฟ์ เป็นตน้ เพื่อรองรับ
ความตอ้งการในตลาด 

1.3 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
ในดา้นภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษทัย่อย บริษทัร่วม และบริษทัอื่นๆ เป็นดงัน้ี บริษทั ยวัซ่า

แบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัร่วมทุนระหว่างไทย - ญ่ีปุ่ น โดยไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก 
บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น (GYIN) ทั้งน้ีบริษทัเป็นผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีจักรยานยนต์ แบตเตอร่ีรถบรรทุก แบตเตอร่ีรถเพื่อการเกษตร และแบตเตอร่ีเรือประมง เพื่อจ าหน่าย
ภายในประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทัยงัเป็นผูน้ าเขา้แบตเตอร่ีอุตสาหกรรม ซ่ึงใชเ้ป็นแหล่งพลงังานส ารองใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตจากบริษทัร่วมทุน และบริษทัในเครือ "YUASA" 
ทั้งน้ีบริษทัไดด้ าเนินงานมากว่า 56 ปีแลว้ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "YUASA" ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายการคา้ของบริษทัร่วม
ทุนประเทศญ่ีปุ่ น นอกจากน้ีบริษทัยงัท าการผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ท่ีบริษทัพฒันาขึ้นเองอนั
ไดแ้ก่ "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษทัตอ้งจ่ายค่าสิทธิ (Royalty Fee) ให้แก่บริษทัร่วมทุน โดยจ่ายค่าสิทธิ
เป็นรายลูกท่ีผลิตส าหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิด และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายส าหรับแบตเตอร่ีชนิดท่ีไม่
ต้องการการดูแลรักษา Maintenance Free (MF) ทุกชนิด  ในการขายสินค้าของบริษัทนั้ น การขายในตลาดทดแทน
ภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษทัจะจดัจ าหน่ายผ่านบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัลูกท่ีบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 และการขายในตลาดต่างประเทศท่ีอยูน่อกเหนืออาณาเขตประเทศ ไทย ลาว 
กมัพูชา พม่า บริษทัจดัจ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "YUASA" จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทัร่วมทุนซ่ึงโดย
ปกติบริษทัร่วมทุนจะช่วยหาตลาดส่งออกให้บริษทัในอีกทางหน่ึง โดยบริษทัร่วมทุนอาจจะซ้ือของทั้งจ านวนจากบริษทั
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หรือคิดเป็นค่านายหน้าในการขาย ถ้าเป็นการขายสินค้าภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจ าหน่ายสินค้าภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้อ่ืนๆ บริษทัสามารถจดัจ าหน่ายไดโ้ดยอิสระ การจดัจ าหน่ายนอกเหนือจากน้ีบริษทัจะจดัจ าหน่ายเอง
โดยตรง 
 

1.4 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

โครงสร้างบริษทัที่เก่ียวขอ้ง  (ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2563)  

 

 

 
 
 
                      77.00%                                                            100% 
                                    
 
                                                         55.00%                                                                      92.30% 
                              
 
                      6.48%                        5.45%                            19.13%                                          *3.07%          12.06%     40.69% 
                                      
 
                                                                                                                       99.99%    

 
 
หมายเหตุ: * จ านวนการถือหุ้นของกลุ่มมนูธรรมในบริษทัฯ ไดน้บัรวมจ านวนหุ้นของพ่ีนอ้งของกรรมการในตระกูลมนูธรรม 
ท่ีมา: บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
 

บริษัท ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด  เป็นบริษทัย่อยของบริษทั โดยบริษทัถือหุ้นร้อยละ 99.99 เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นตลาดทดแทนภายในประเทศ 

บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (GYIN) ถือหุ้นในบริษทัจ านวนร้อยละ 40.69 โดยเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทั จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น  
 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 

  บริษทั เซลทรัล เอเยนซิ จ ากดั 

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด  (มหาชน) 

บริษทั มนูธรรม แมนชัน่ 
แอนดดี์เวลลอปเมน้ท ์ จ ากดั 

บริษทั ฟูยีเมอร์แคนไทล ์จ ากดั 
 

บริษทั นครหลวงกลการเซอร์วิส จ ากดั 

ตระกูล มนูธรรม 

บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั(GYIN) 

บริษทั สยามกลการอะไหล่ จ ากดั 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายได้  
                              หน่วย : พนับาท 

รายละเอียด 
2560 2561 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

บมจ. ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย ("บริษัท")       

1. จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์       

    - ตลาดรถใหม่ (OEM) 122,612.40 5.23 130,257.56 5.41 93,166.82 4.12 
    - ส่งออก 319,435.29 13.62 248,607.98 10.32 181,391.90 8.02 
    - ส่งออกผา่นตวัแทน* 19,189.84 0.82 11,899.41 0.49 14,544.64 0.64 
    - อื่น ๆ 1.09 0.00 103.96 0.00 2,636.74 0.12 
2. จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์       
    - ตลาดรถใหม่ (OEM) 586,242.45 25.00 592,585.28 24.60 563,941.54 24.94 
    - ส่งออก 249,835.72 10.65 369,251.33 15.33 305,780.04 13.52 
    - ส่งออกผา่นตวัแทน* 910.38 0.04 397.81 0.02 - - 
    - ส่งออกอื่นๆ 194.47 0.01 - - - - 
3. จ าหน่ายแบตเตอร่ีส ารองไฟ       
    - ในประเทศ 28,030.44 1.20 25,878.73 1.07 33,501.00 1.48 
4. อื่น ๆ 4,581.04 0.20 17,900.38 0.74 26,378.81 1.17 

รวมรายได้จากการขายบริษัท  (ก) 1,331,033.13 56.75 1,396,882.45 57.99 1,221,341.49 54.01 

บริษัท  ยัวซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด  
(บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99) 

 

 

 

 

 

 
1. จ าหน่ายแบตเตอร่ี รถยนต ์       
    - ตลาดทดแทน (REM) 571,021.35 24.35 621,840.94 25.82 621,749.89 27.49 
2. จ าหน่ายแบตเตอร่ีจกัรยานยนต ์       
    - ตลาดทดแทน (REM) 394,812.46 16.83 365,480.42 15.17 393,349.24 17.39 
3. แบตเตอร่ีส ารองไฟ/พลงังานแสงอาทิตย ์ 30,339.45 1.29 12,638.47 0.52 16,615.60 0.73 
4. อื่น ๆ 101.53 0.00 9.43 0.00 5.43 0.00 
รวมรายได้จากการขายบริษัทย่อย (ข) 996,274.79 42.48 999,969.27 41.51 1,031,720.17 45.62 

รวมรายได้จากการขาย (ก) + (ข) 2,327,307.92 99.23 2,396,851.72 99.50 2,253,061.66 99.63 

รายได้อ่ืน 17,945.48 0.77 11,982.99 0.50 8,284.64 0.37 

รวมรายได้ 2,345,253.40 100.00 2,408,834.71 100.00 2,261,346.30 100.00 
 

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ: * เป็นการจ าหน่ายในประเทศให้แก่ตวัแทนจ าหน่ายเพ่ือการส่งออก 
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2.1  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ปัจจุบนัผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ตามลกัษณะการใชง้าน ไดแ้ก่ 
2.1.1 แบตเตอร่ีชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) เป็นแบตเตอร่ีท่ีตอ้งมีการดูแลรักษาอยา่งสม ่าเสมอดว้ยการเติม

น ้ ากลัน่เพ่ือยืดอายุการใช้งาน เน่ืองจากเทคนิคในการผลิตและวสัดุท่ีใช้ ท าให้มีอัตราการระเหยของน ้ าในปริมาณท่ีสูง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศท่ีมีอากาศร้อน เช่น ในประเทศไทย รวมทั้ งสภาพการจราจรท่ีติดขัดท าให้อุณหภูมิในห้อง
เคร่ืองยนตสู์งมาก ท าให้น ้ายา Electrolyte ท่ีอยูใ่นแบตเตอร่ีระเหยในอตัราท่ีสูง จึงจ าเป็นตอ้งเติมน ้ากลัน่อยา่งสม ่าเสมอเพ่ือยืด
อายกุารใชง้าน 

1) แบตเตอร่ีส าหรับรถยนต ์(Automotive Battery)  
ปัจจุบนัผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ เช่น 
(1) “YUASA” 
(2) “THUNDERLITE” 
(3) “YUCON” 

2) แบตเตอร่ีส าหรับรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Battery)  
ปัจจุบนัผลิตภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ เช่น 
(1) “YUASA” 
(2) “THUNDERLITE” 
(3) “YUCON” 
(4) “I-RACER” 
(5) “Y-SPEED” 

2.1.2 แบตเตอร่ีชนิดท่ีไม่ต้องการการดูแลรักษา (Maintenance Free) เป็นแบตเตอร่ีชนิดท่ีไม่ต้องเติมน ้ ากลั่น
ตลอดอายกุารใชง้าน เน่ืองจากโครงสร้างในการใชว้ตัถุดิบและกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างจากแบตเตอร่ีชนิดสามญัขา้งตน้ ท า
ให้อตัราการสูญเสียน ้าเป็นไปในระดบัท่ีต ่ามาก รวมถึงอตัราการคายไฟจาก ตวัเองก็อยูใ่นระดบัท่ีต ่า จึงเหมาะกบัการใชง้านท่ี
นานๆ ใช ้ไดดี้กว่าแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐาน 

1) แบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ (Automotive Battery Wet Charge Type) แบตเตอร่ีชนิดน้ีถูกออกแบบให้ใช้
แผ่นกั้น และแผ่นธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในขบวนการผลิตให้เป็นแบตเตอร่ีท่ีพร้อมใช้
ทนัทีท่ีออกจากโรงงาน จึงท าให้มีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่าแบตเตอร่ีชนิดเดียวกนัท่ีมีจ าหน่ายใน
ทอ้งตลาดโดยทัว่ไป  

2) แบตเตอร่ีส าหรับรถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Battery) โดยแบตเตอร่ีชนิดน้ีไดถู้กออกแบบให้มีความ
เหมาะสมในการใชง้านในรถจกัรยานยนต์ โดยมีคุณสมบติัท่ีสามารถติดตั้งไดทุ้กต าแหน่ง โดยไม่มีการ
ร่ัวซึมของ น ้ ายา Electrolyze เพราะโครงสร้างเป็นลกัษณะการปิดผนึกโดยรอบ ปัจจุบันผลิตภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ “YUASA” 

แบตเตอร่ี 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษทัเอง นอกจากน้ีแบตเตอร่ีท่ีบริษทัผลิตทั้งสองชนิดยงั
สามารถแบ่งตามวสัดุท่ีใชใ้นการท าเปลือกหมอ้แบตเตอร่ีดงัน้ี 

(1) ชนิดเปลือกยางแขง็ (Hard Rubber Container) เปลือกหมอ้แบตเตอร่ีชนิดน้ี จะมีสีด าทึบไม่สามารถ
มองทะลุไดท้  าจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหมอ้ชนิดน้ีจะใชใ้นการผลิตแบตเตอร่ีในยุค
แรกๆ ของการผลิต ในปัจจุบนัคงมีการผลิตแต่แบตเตอร่ีท่ีใชก้บัเรือ และเคร่ืองจกัรทางการเกษตร 
ทั้งน้ีเพราะมีตน้ทุนท่ีสูง และน ้าหนกัมาก 
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(2) ชนิดเปลือกพลาสติก ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด ดงัน้ี 
• ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหม้อชนิดน้ี จะมีสีธรรมชาติเป็นสีขาวขุ่น

สามารถมองเห็นภายในได ้มีความยืดหยุ่นสูงและน่ิมกว่าเปลือกยางแข็ง ในปัจจุบนัใชใ้น
การผลิตแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เน่ืองจากต้นทุนท่ีถูกและ
น ้าหนกัท่ีเบากว่าเปลือกยาง 

• ชนิด “AS” และ “ABS” มีลักษณะท่ีใสเหมือนแก้วและแข็งกว่าชนิด PP ใช้ในการผลิต
แบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในรุ่นก่อนๆ แต่ในปัจจุบนัไดล้ดการใช้งานลงมาก
เน่ืองจากตน้ทุนท่ีสูง คงใชใ้นการผลิตแบตเตอร่ีบางชนิดเท่านั้น 

บริษัทได้ด าเนินการผลิตแบตเตอร่ีตามข้อก าหนดมาตรฐานประเทศญ่ีปุ่ น (JIS - Japanese Industrial Standard) 
มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutsches Institut Fur Normung) นอกจากน้ีบริษัทยงัได้รับ ISO9001:2015 และ ISO 
14001:2015 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่โลก ดงันั้นแบตเตอร่ีของบริษทัจึงสามารถใช้งานไดท้ั้งในเขตอากาศร้อนและ
อากาศหนาว 
 

2.1.3 แบตเตอร่ีส ารองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอร่ีอุตสาหกรรม และแบตเตอร่ีท่ีใช้ก าลังขับเคล่ือน 
(Traction Battery) แบตเตอร่ีชนิดน้ี ประกอบไปดว้ยแบตเตอร่ีทั้งชนิดท่ีตอ้งดูแลรักษา และไม่ตอ้งดูแลรักษาชนิดต่าง ๆ โดย
ทั้งหมดจะเป็นสินคา้น าเขา้จากบริษทัร่วมทุน และบริษทัในเครือของบริษทัร่วมทุน โดยจะแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี 

1) แบตเตอร่ีส ารองไฟฟ้า (Power Supply Battery) แบตเตอร่ีประเภทน้ีจะเป็นแบตเตอร่ีชนิดท่ีไม่ตอ้งดูแล
รักษา มีอายุการใช้งานนานถึง 5 ปี ภายใตส้ภาพการใช้งานปกติจะเป็นแบตเตอร่ีรุ่น NP เหมาะส าหรับ
การใชง้านในห้องปรับอากาศหรือในสถานท่ีจ ากดั ไม่มีการถ่ายเทอากาศท่ีดี เน่ืองจากแบตเตอร่ีชนิดน้ี
เป็นแบตเตอร่ีชนิดปิดผนึก (Seal Type) ไม่มีไอระเหยหรือแก๊สออกมาขณะใชง้าน และราคาไม่แพงมาก 
ดว้ยคุณสมบติัดงักล่าวจึงนิยมน ามาใชง้านในอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี 
(1) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน  (Emergency Light) 
(2) ระบบส ารองไฟฟ้าของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกว่า UPS) 
(3) เคร่ืองมือแพทย ์ (Medical Equipment) 
(4) เคร่ืองมือส่ือสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคม  (Telecommunication Equipment) 
(5) เคร่ืองมือและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อื่น ๆ (Other Electronic Devices) 

2) แบตเตอร่ีอุตสาหกรรม (Industrial Battery) แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะเป็นแบตเตอร่ีท่ีมีอายกุารใชง้านนาน 
 10 – 20 ปี มีทั้งประเภทท่ีไม่ตอ้งดูแลรักษาและท่ีตอ้งดูแลรักษา 
(1) ประเภทท่ีไม่ต้องดูแลรักษา (Valve Regulated Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) รุ่นท่ี

นิยมใช้มากท่ีสุดคือรุ่น UXL เป็นแบตเตอร่ีท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกว่ารุ่น NP เหมาะ
ส าหรับการใช้งานท่ีตอ้งติดตั้งในพ้ืนท่ีมีการถ่ายเทของอากาศอย่างจ ากดั หรือในห้องปรับอากาศ 
เน่ืองจากมีโครงสร้างท่ีปิดผนึกไม่มีการระเหยของแก๊สในขณะใชง้าน จากคุณสมบติัท่ีไม่ตอ้งการ
ดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายุการใช้งานท่ียาวนาน ไม่มีไอระเหยของแก๊สท่ีจะไปท าลายอุปกรณ์
ต่างๆ ดังเช่นรุ่นธรรมดา (Vented Type) จึงเป็นท่ีนิยมติดตั้งในระบบส่ือสารโทรคมนาคมและ
ระบบฐานขอ้มูลเป็นส่วนใหญ่ เพราะระบบการส่ือสารเป็นระบบท่ีมีราคาแพงไม่สามารถหยุดการ
ด าเนินการได ้เพราะการหยุดท างานของระบบหมายถึงความเสียหายอย่างมหาศาลท่ีนับกนัเป็น
วินาที 
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(2) ประเภทท่ีตอ้งดูแลรักษา (Vented Type ) 
• ชนิดตะกัว่กรด (Lead Acid Battery) 

แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะมีราคาถูกเหมาะสมกบัการใชง้านทัว่ไป ท่ีไม่ตอ้งการความแน่นอน 
มากนกั และติดตั้งในสถานท่ีมีการถ่ายเทอากาศไดดี้ ทั้งน้ีเพราะจะมีไอระเหยของแก๊ส
ออกมาขณะท างาน 

• ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd) 
แบตเตอร่ีชนิดมีลกัษณะการท างานเช่นเดียวกนักบัชนิดตะกัว่กรดแต่จะมีความสามารถใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้าไดสู้งกว่า และมีอายกุารใชง้านท่ีนานกว่าชนิดตะกัว่กรด โดยจะมีอายุ
การใช้งานถึง 20 ปี จึงมีราคาท่ีสูงกว่า เหมาะส าหรับโรงงานอุตสาหกรรม และโรงผลิต
ไฟฟ้าท่ีใชติ้ดตั้งกบัอุปกรณ์ต่างๆ ดงัน้ี 

- ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงผลิตไฟฟ้า 
- ระบบส ารองไฟทัว่ไป 
- เคร่ืองมือส่ือสารและอุปกรณ์โทรคมนาคม 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ อิเลก็ทรอนิกส์อื่นๆ 

3) แบตเตอร่ีใชก้ าลงัขบัเคล่ือน (Traction Battery) 
 แบตเตอร่ีชนิดน้ีอายกุารใชง้านจะเป็นรอบของการใช ้Cycle use และมีความทนต่อการจ่ายกระแสไฟจน

หมดไดเ้ป็นอยา่งดี (Deep Discharge) แบตเตอร่ีชนิดน้ีจะใชใ้นรถยกไฟฟ้า รถกอลฟ์ และแผงไฟฟ้าโซล่า
เซลส์ 

2.1.4 บริการอ่ืนๆ บริษทัมีบริการหลงัการขายของแบตเตอร่ีอุตสาหกรรม นอกจากนั้นบริษทัยงัมีการขายบริการ
บ ารุงรักษาแบตเตอร่ี (Maintenance Contract) ให้กบัลูกคา้ท่ีหมดสัญญารับประกนัอีกดว้ย 
 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1  ภาวะอุตสาหกรรม 
ความเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในประเทศไทย 
แบตเตอร่ีเป็นสินค้าจ าเป็นต่อชีวิตประจ าวนั ทั้งน้ีเพราะแบตเตอร่ีสามารถใช้งานได้อย่างกวา้งขวาง เช่น เป็น

แหล่งก าเนิดพลงังาน ให้แสงสว่างในครัวเรือน หรือใชส่้องสัตวใ์นเวลากลางคืน ตลอดจนใชเ้ป็นช้ินส่วนประกอบจ าเป็นใน
ยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานขอ้มูลของโลกจ าเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร่ีทั้งส้ิน จึงท าให้มีการใชแ้บตเตอร่ีกนัอยา่ง
แพร่หลายและมีหลายประเภท ตั้งแต่แบตเตอร่ีทัว่ไปท่ีใชเ้ทคโนโลยีขั้นต ่าในการผลิตจนถึงแบตเตอร่ีท่ีใชเ้ทคโนโลยีชั้นสูง 
ตามประเภทการใชง้าน 

ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตวัของราคาทุกปี โดยในปี 2562 มีราคาเฉล่ีย
ท่ี 1,998 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจากราคาเฉล่ียในปี 2561 จ านวน 245 เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 10.92 หากพิจารณา
ราคาตะกัว่โดยเฉล่ียเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกัว่ในปี 2562 มีการปรับตวัขึ้นลงตลอดทั้งปีอยูใ่นช่วงสูงสุดท่ีระดบั 2,184 
เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนตุลาคม 2562 และ ต ่าสุดท่ีระดบั 1,817 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนพฤษภาคม โดยเร่ิมจากเดือน
มกราคม ราคามีแนวโนม้ปรับตวัลดลงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2561 และเร่ิมปรับตวัสูงขึ้นในเดือน กุมภาพนัธ์และ
มีนาคม 2562 และในเดือนเมษายนและพฤษภาคมไดป้รับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองอีกคร้ัง จากนั้นราคามีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นอีก
คร้ังหน่ึงจนถึงเดือนตุลาคม 2562  และเร่ิมปรับตวัลดลงในเดือน พฤศจิกายนจนถึงธนัวาคม 2562  
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ทั้งน้ีในปี 2562 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัระหว่าง 1,994 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในเดือนมกราคม จนถึงระดับต ่าใน
เดือนธนัวาคมท่ี 1,899 เหรียญสหรัฐต่อตนั  
 

อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
การผลิต 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในปี 2562 เม่ือเทียบ

กบัปี 2561 ท่ีผ่านมา พบว่ามีการผลิตรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพ่ือการพาณิชยแ์ละรถจกัรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 9.24  
ร้อยละ 5.73 และร้อยละ 5.57 ตามล าดบั สาเหตุส าคญัของการลดลงของการผลิตรถยนต์มาจากการขายภายในประเทศและ
การส่งออกท่ีหดตวัลง ซ่ึงเป็นผลกระทบจากสภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตวั และผลกระทบจากสงครามการคา้
ระหว่างสหรัฐฯและจีน ประกอบกบัค่าเงินบาทไทยท่ีแข็งค่าขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อการส่งออกของไทย ส าหรับการลดลงของการ
ผลิตรถจกัรยานยนตม์าจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตวัท าให้ยอดจ าหน่ายภายในประเทศลดต ่าลง 
 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศ                                                        หน่วย : พนัคนั   

ผลิตภัณฑ์     2558     2559     2560     2561     2562 

รถยนตน์ัง่โดยสาร 
รถยนตน์ัง่เพื่อการพาณิชย ์
รถจกัรยานยนต ์

761 
1,152 
1,807 

805 
1,139 
1,820 

818 
1,170 
2,055 

877 
1,291 
2,063 

796 
1,217 
1,948 

ท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ปี 2558–2562 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

การจ าหน่าย 
จากขอ้มูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย การจ าหน่ายรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยรวมภายในประเทศ

ส าหรับปี 2562 เม่ือเทียบกับปี 2561 ท่ีผ่านมา พบว่ามีอตัราการจ าหน่ายรถยนต์นั่งโดยสาร รถยนต์นั่งเพ่ือการพาณิชยแ์ละ
รถจกัรยานยนต์ ลดลงร้อยละ 2.50 ร้อยละ 3.75 และร้อยละ 3.86 ตามล าดบั สาเหตุส าคญัมาจากสภาพเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัทัว่
โลก ส่งผลให้เกิดความกงัวลต่อผูบ้ริโภค รวมไปถึงสถาบนัการเงินท่ีเพ่ิมความเขม้งวดในการอนุมติัสินเช่ือรถยนตเ์น่ืองจากหน้ี
ภาคครัวเรือนมีแนวโนม้ท่ีสูงขึ้น 
 

ตารางแสดง ปริมาณการจ าหน่ายรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศ                                                     หน่วย : พนัคนั 
ผลิตภัณฑ์ 2558 2559 2560 2561 2562 

รถยนตน์ัง่โดยสาร 
รถยนตน์ัง่เพ่ือการพาณิชย ์
รถจกัรยานยนต ์

356 
444 

1,639 

328 
441 

1,738 

400 
472 

1,811 

481 
560 

1,788 

469 
539 

1,719 
ท่ีมา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย ปี 2558–2562 ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 
 
 
 
 

การน าเขา้ 
ปี 2562 มูลค่าการน าเขา้รถยนตเ์พ่ิมขึ้นจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 19.48 และในส่วนของมูลค่าการน าเขา้ของ

ช้ินส่วนรถยนตล์ดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 4.60 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการจ าหน่ายรถยนตภ์ายในประเทศท่ีชะลอตวัลง 
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ตารางแสดง ปริมาณการน าเขา้รถยนตข์องประเทศไทย                                                                                หน่วย : ลา้นบาท 

ผลิตภัณฑ์ 2558 2559 2560 2561 2562 

รถยนต ์
ช้ินส่วนรถยนต ์

69,601 
247,259 

76,440 
279,851 

66,529 
286,098 

77,771 
304,309 

92,924 
290,314 

 

ท่ีมา: กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2558–2562) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

การส่งออก 
จากขอ้มูลของกรมศุลกากร ซ่ึงถูกประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ในปี 2562 โดยภาพรวมของการส่งออก

อุตสาหกรรมยานยนตล์ดลงร้อยละ 6.51 จากปี 2561 สาเหตุส าคญัมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวัจากสงครามการคา้ ซ่ึง
ถา้หากดูผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทแลว้ จะเห็นว่าทุกกลุ่มผลิตภณัฑ์มีการส่งออกท่ีลดลงยกเวน้การส่งออกรถจกัรยานยนต์ซ่ึง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 19.11 สาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการขยายตวัการส่งออกของตลาดบ๊ิกไบคใ์นเอเชีย และประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตท่ีส าคญัส าหรับผูผ้ลิตรายใหญ่ เช่นฮาร์เลย-์เดวิดสัน เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามปริมาณการส่งออกรถจกัรยานยนต์ในปี 2562 
คิดเป็นเพียงร้อยละ 4.89 จากปริมาณการส่งออกทั้งหมด 

 

ตารางแสดง ปริมาณการส่งออกรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องประเทศไทย                                       หน่วย : ลา้นบาท 

ผลิตภัณฑ์ 2558 2559 2560 2561 2562 

รถยนตน์ัง่ 
รถกระบะและรถบรรทุก 
รถจกัรยานยนต ์
ยานพาหนะอื่นๆ 
ช้ินส่วนและอุปกรณ์ส าหรับยานยนต ์

325,119 
276,956 
39,611 
17,751 
433,470 

410,836 
229,471 
42,273 
15,386 

474,475 

367,961 
247,617 
50,532 
16,137 

520,232 

358,008 
254,183 
47,239 
26,287 

544,161 

318,436 
236,142 
56,266 
17,059 

521,892 
 

ท่ีมา:  กรมศุลกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2558–2562) ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563 
 

อุตสาหกรรมแบตเตอร่ี 
 จากขอ้มูลดา้นการผลิต การจ าหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตข์องโรงงาน
ผูผ้ลิตขนาดใหญ่จ านวน 8 ราย ของส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2563 พบว่า การผลิตและการ
จ าหน่ายในประเทศปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.08 และร้อยละ 3.83 ตามล าดบั ในขณะท่ีการ
ส่งออกนั้น มีจ านวนลดลงร้อยละ 7.87 ซ่ึงสาเหตุส าคญัมาจากการปรับลดก าลงัการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนตจ์ากสภาพ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั อยา่งไรก็ตามตวัเลขดงักล่าวไม่รวมถึงการน าเขา้แบตเตอร่ีเขา้มาจ าหน่ายภายในประเทศ ซ่ึงปัจจุบนัมีการ
น าเขา้จากหลายประเทศ เช่น แบตเตอร่ีจากประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต ้เป็นตน้ ซ่ึงจะมีราคาถูกเม่ือเทียบกบั
การผลิตภายในประเทศ ในขณะท่ีอาจมีจดุอ่อนในดา้นการบริการ ท่ีดอ้ยกว่าผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตภายในประเทศ 
 

ตารางแสดง: ปริมาณการผลิต การจ าหน่ายในประเทศ และการส่งออก แบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ของโรงงาน
ผูผ้ลิตขนาดใหญ่                                                                                                                        หน่วย : พนัลูก  

แบตเตอร่ีรถยนต์และจักรยานยนต์ 2558 2559 2560 2561 2562 

การผลิต 
จ าหน่ายในประเทศ 
ส่งออก 

17,119 
11,412 

5,553 

18,394 
12,326 

5,724 

18,291 
12,171 

6,223 

17,841 
11,699 

6,026 

18,391 
12,147 

5,552 
ท่ีมา: ส านกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2558–2562 (ณ วนัท่ี 31 มกราคม 2563)  
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2.2.2  การตลาดและการแข่งขัน 
แบตเตอร่ีเป็นส่วนประกอบส าคญั ในการเป็นแหล่งพลงังานในรถยนต์และจกัรยานยนต์ ซ่ึงนอกจากจะใช้เป็น

ช้ินส่วนติดยานยนต์แลว้ยงัใช้เป็นช้ินส่วนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใช้แบตเตอร่ีจึงมีความสัมพนัธ์โดยตรงกับปริมาณ
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

นอกจากนั้นความตอ้งการใชแ้บตเตอร่ีเพื่อการเกษตรและการพาณิชยอ์ื่น ๆ เพ่ิมขึ้น เช่น เป็นแหล่งพลงังานไฟฟ้า
เพื่อการดกัจบัหรือล่าสัตว ์เพื่อส่องสว่างรถเขน็ขายของ เพือ่การดูโทรทศัน์ในเขตท่ีไฟฟ้าคลอบคลุมไม่ทัว่ถึง ซ่ึงยงัมีการความ
ตอ้งการใชง้านอยูจ่  านวนหน่ึง แตอ่ยา่งไรก็ตามตลาดการใชง้านหลกัยงัคงเป็นการใชง้านเพื่อรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

ภาพรวมผู้ผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทย 
ผูผ้ลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมลงทุนโดยบริษทัต่างชาติ (ประเทศญ่ีปุ่ น) กบัผูผ้ลิตไทย 

และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทร่วมทุนโดยลักษณะบริษัทร่วมทุนจะได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ 
อนัใกลชิ้ดกบับริษทัผูผ้ลิตรถยนต์สัญชาติญ่ีปุ่ น การผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอร่ีเพื่อใช้
ส าหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนตซ่ึ์งเป็นแบตเตอร่ีแบบพ้ืนฐาน ในอนาคตผูผ้ลิตจะเร่ิมให้ความสนใจในการผลิตแบตเตอร่ี
ส าหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซ่ึงใช้เป็นพลังงานส ารองในโรงงาน อาคารส านักงาน อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบนัยงัตอ้งน าเขา้แบตเตอร่ีชนิดน้ีอยูแ่ละมีแนวโน้มความตอ้งการสูงขึ้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมต่างๆ มีความจ าเป็นตอ้งใชแ้บตเตอร่ีชนิดส ารองระบบไฟ (Power Supply) มากขึ้น 

ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร่ี ปัจจุบันมีผูผ้ลิตรายใหญ่ 8 ราย ซ่ึงมีก าลังการผลิตรวมกันประมาณ         
ร้อยละ 80 ของก าลงัการผลิตทั้งหมด โดยมีการประมาณส่วนแบ่งตลาด ในปี 2562 ดงัน้ี  
 

ตารางแสดง ส่วนแบ่งตลาด                          หน่วย :  ร้อยละ 
รายช่ือผู้ผลติ เคร่ืองหมาย

การค้า 
ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอร่ี
รถยนต์โดยประมาณ 

ส่วนแบ่งตลาดแบตเตอร่ี
รถจักรยานยนต์โดยประมาณ 

ตลาดรถใหม่ ตลาดทดแทน ตลาดรถใหม่ ตลาดทดแทน 

1. บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

 

YUASA, 
THUNDERLITE, 

YUCON 

3 4.5 60 24 

2. บริษทั สยามยีเอสแบตเตอร่ี จ ากดั GS 42 38 - - 
3. บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั 
(มหาชน) 

3K 3 12 - 4 

4. บริษทั พานาโซนิค แบตเตอร่ี  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

PANASONIC 10 12.5 - - 

5. บริษทั สยามแบตเตอร่ี อินดสัทรี 
จ ากดั 

BOLIDEN - 1 - - 

6. บริษทั ฟูรูกาวาแบตเตอร่ี จ ากดั FB 23 20 40 14 
7. บริษทั น ้ามนัปิโตรเลียมไทย จ ากดั TPS - 2 - - 
8. บริษทั ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอร่ี 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

HITACHI 15 2 - - 

9. อื่นๆ  4 8 - 58 
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ท่ีมา: จากการประมาณการของฝ่ายการตลาดของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และจากการสอบถามผูป้ระกอบการ  
           (ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2563) 

หมายเหตุ : ส่วนแบ่งตลาดบางช่วงเวลาอาจจะสูงหรือต ่ากว่าท่ีประมาณการไว ้
 

ลักษณะตลาดของแบตเตอร่ีในประเทศไทย จะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1) ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market)  ประกอบดว้ย 

(1) ตลาดรถใหม่ (Original Equipment Market: OEM) คือ ตลาดส าหรับโรงงานประกอบรถยนตแ์ละ
รถจกัรยานยนต ์

ตลาด OEM ผูซ้ื้อซ่ึงเป็นโรงงานประกอบรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ เช่น โรงงาน Honda, Hino, Isuzu, Toyota 
และ Suzuki ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมทุนกบับริษทัผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในประเทศญ่ีปุ่ น โดยส่วนใหญ่จะ
บริหาร การจดัซ้ือตามนโยบายของบริษทัร่วมทุนในญ่ีปุ่ นและอาศยัความสัมพนัธ์กนัระหว่างผูบ้ริหารดว้ยกนัเอง ซ่ึงโรงงาน
ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ท่ีเป็นบริษทัญ่ีปุ่ นนั้นมกัจะซ้ือแบตเตอร่ีจากบริษทัท่ีมีการร่วมทุนกับบริษทัญ่ีปุ่ น โดย
การซ้ือส่วนใหญ่จะไม่มีการท าสัญญาระหว่างกัน การขายในตลาด OEM น้ีจะมีก าไรไม่สูงมากนัก เพราะมีการแข่งขัน
ทางดา้นราคาค่อนขา้งสูง ตลาดจะเป็นของผูซ้ื้อ ทั้งน้ีบริษทั สยามยีเอส แบตเตอร่ี จ ากดั มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด ส่วนตลาด 
OEM รถจกัรยานยนตย์งัคงเป็นตลาดท่ีพอจะท าก าไรได ้เน่ืองจากการแข่งขนัทางดา้นราคายงัไม่รุนแรงนกัเม่ือเปรียบเทียบกบั
ตลาด OEM รถยนต ์โดยบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 

ตลาด OEM เป็นตลาดท่ีส าคญัส าหรับผูผ้ลิตแบตเตอร่ี โดยผูผ้ลิตแบตเตอร่ีส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งเขา้มาในตลาดน้ี 
ถึงแมว่้าจะมีก าไรค่อนขา้งต ่าหรือแทบไม่มีก าไร แตบ่ริษทัจะไดผ้ลประโยชน์ตอ่เน่ืองไปถึงตลาดทดแทน เน่ืองจากผูบ้ริโภคมี
แนวโน้มท่ีจะส่ังซ้ือแบตเตอร่ีท่ีเป็นชนิดเดียวกนักบัแบตเตอร่ีลูกแรกท่ีติดมากบัรถยนตห์รือรถจกัรยานยนต ์ทั้งน้ีแบตเตอร่ีท่ี
ติดตั้งจะมีอายุการใชง้านท่ียาวนานกว่า เน่ืองจากอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นของใหม่ทั้งหมด ดงันั้นการเขา้ถึงตลาด OEM จะช่วยใน
การสนบัสนุนการโฆษณาบริษทัทางออ้ม เน่ืองจากสามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคโดยตรง 

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) คือ ตลาดส าหรับผูใ้ช้รถทั่วไป (End User) ทั้ ง
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ 

ตลาด REM จะเป็นการจ าหน่ายให้แก่ผูใ้ช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยผ่านทางตัวแทนจ าหน่ายท่ีมีอยู ่
ทัว่ประเทศ ตลาด REM น้ีบริษทัส่วนใหญ่จะใช้กลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การโฆษณาผ่านทางส่ือต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทศัน์ 
หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร เพ่ือให้ผูซ้ื้อรู้จักและจดจ าผลิตภณัฑ์ของบริษทั รวมทั้งการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกับตวัแทน
จ าหน่าย ซ่ึงตลาดน้ีเป็นตลาดท่ีท าก าไรให้ผูผ้ลิตเป็นหลกั 

ปัญหาในการแข่งขนั คือ ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ส าหรับตลาดของรัฐบาลซ่ึง ได้แก่ หน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมีองคก์ารแบตเตอร่ีเป็นผูผู้กขาด ส่วนตลาดท่ีเหลือจะเป็นตลาดของเอกชนซ่ึงมีการแข่งขนัสูง 
การผลิตแบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ในปัจจุบนัไม่ตอ้งมีเทคโนโลยีท่ีสูงมากนัก แต่จะแตกต่างกนัในเชิง
คุณภาพ ผูผ้ลิตส่วนใหญ่จ าเป็นตอ้งเนน้เร่ืองเทคนิคการผลิตเพื่อควบคุมคุณภาพและตน้ทุน เป็นส าคญั 

 

2) ตลาดส่งออก (Export Market)  
ในช่วงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีผู ้ผลิตในประเทศท าการผลิตแบตเตอร่ีเพื่อทดแทนการน าเขา้เท่านั้น เม่ือ

สามารถสนองตอบความตอ้งการภายในประเทศไดเ้พียงพอแลว้ จึงเร่ิมมีการผลิตแบตเตอร่ีเพื่อการส่งออก โดยประเทศท่ีเป็น
ผูน้ าเขา้แบตเตอร่ีจากประเทศไทยท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พม่า กมัพูชา และประเทศในแถบตะวนัออกกลาง อย่างไรก็ตามประเทศ 
ต่าง ๆ มีความตอ้งการแบตเตอร่ีของประเทศไทยในวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั ประเทศพม่าและกมัพูชาตอ้งการแบตเตอร่ีเพื่อ
ใช้งานไฟฟ้าในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟ้าในประเทศค่อนข้างต ่าและไม่เพียงพอต่อการใช้งานของ
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ประชาชน ท าให้แบตเตอร่ีมีความจ าเป็นอย่างย่ิงในการใช้งานเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้า ในทางกลบักันประเทศในแถบ
ตะวนัออกกลางและญ่ีปุ่ นตอ้งการแบตเตอร่ีส าหรับการใชง้านของรถยนตโ์ดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุ่ น ซ่ึงมีการผลิตแบตเตอร่ี
น้อยลงและมีการน าเข้าในอตัราท่ีสูงขึ้น ดังนั้นบริษทัผลิตแบตเตอร่ีในประเทศไทยท่ีมีบริษทัสัญชาติญ่ีปุ่ นลงทุนอยู่จะ
ไดเ้ปรียบจากความสัมพนัธ์กบัประเทศแม่รวมถึงความสัมพนัธ์กบัผูผ้ลิตรถยนตใ์นประเทศแม่ นอกจากน้ีแนวโนม้ในอนาคต
คาดว่าจะมีการเพ่ิมอตัราการบริโภคในประเทศและในประเทศแถบอินโดจีนมากขึ้น ทั้งน้ีประเทศไทยจะเป็นประเทศท่ี
ไดเ้ปรียบกว่าประเทศอื่น จากการท่ีมีภูมิประเทศอยู่ในแถบอินโดจีนอยู่แลว้ ท าให้การส่งออกไปยงัประเทศแถบอินโดจีนมี
ความสะดวกในการติดต่อและขนส่ง 

ในการจ าหน่ายแบตเตอร่ีส าหรับตลาดส่งออกราคาจะปรับเปล่ียนไปตามการผนัผวนของราคาตะกั่วและอตัรา
แลกเปล่ียนซ่ึงในปีท่ีผ่านมาราคาตะกัว่โลกมีค่าเฉล่ียท่ีลดลงจากปี 2561 ซ่ึงบริษทัจะปรับราคาขายให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าว นอกจากนั้นราคาขายท่ีจ าหน่ายยงัตอ้งพิจารณาถึงช่วงระยะเวลาการผลิตดว้ย 

 

2.2.3  ลักษณะการท าตลาดของบริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
1) ตลาดภายในประเทศ 

(1) ตลาดรถใหม่ (OEM) 
ปี 2562 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดในการจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดน้ี ประมาณ  

ร้อยละ 3 และ 60 ตามล าดบั ในตลาดน้ีถือว่าเป็นตลาดท่ีส าคญัแมจ้ะมีอตัราก าไรต ่าเม่ือเปรียบเทียบกบัตลาดอื่น เน่ืองจากมี
ปริมาณความตอ้งการสูง มีความต่อเน่ือง และเป็นการสนบัสนุนการโฆษณาผลิตภณัฑ์ของบริษทัในทางออ้ม (ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแล้ว) ปัจจุบันบริษทัพยายามท่ีจะขยายสัดส่วนการจัดจ าหน่ายในตลาดน้ีให้เพ่ิมขึ้น ด้วยการหาลูกค้าใหม่ๆ ในตลาด
โดยเฉพาะผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์รายใหม่ๆ ในประเทศ นอกจากนั้นยงัรักษาสัมพนัธภาพกบัลูกคา้รายเดิม ดว้ยการให้ความ
ร่วมมือในดา้นต่างๆ โดยกลุ่มลูกคา้ของบริษทั คือ บริษทัผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์เช่น Honda, Toyota, Hino, Yamaha 
และ Suzuki เป็นตน้ 

(2) ตลาดทดแทน (REM) และตลาด Modern Trade (MTM) 
ปี 2562 บริษัท มีส่วนแบ่งการตลาดในการจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในตลาดน้ี ประมาณ 

ร้อยละ 4.5 และ 24 ตามล าดบั โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูง ทั้งน้ี
ในตลาดทดแทนสามารถแบ่งตามช่องทางการจ าหน่ายได ้ดงัน้ี 

- การจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่ายของบริษทั  
- การจ าหน่ายผา่นศนูยบ์ริการรถยนตแ์ละศนูยบ์ริการ Modern Trade เช่น B-Quik, Autobacs เป็นตน้ 
- การจ าหน่ายไปยงัผูใ้ชโ้ดยตรง 
- การจ าหน่ายให้กบัหน่วยงานของรัฐบาล เช่น กองทพั 

บริษัท ให้ความส าคัญแต่ละช่องทางการตลาดเท่ากัน นอกจากน้ีบริษัทยงัได้เป็น Exclusive Distributor ให้กับ  
B-Quik และบริษทัไดใ้ห้การสนบัสนุนร้านคา้ดงักล่าวในการท ากิจกรรมสนบัสนุนการขายและการบริการตรวจเช็คแบตเตอร่ี 

2) ตลาดส่งออก 
การจดัจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศของบริษทั ในปี 2562 มีมูลค่าประมาณร้อยละ 22.27 ของรายไดจ้ากการขาย 

ลูกค้าท่ีส าคัญได้แก่ ประเทศอัฟกานิสถาน เลบานอน พม่า และกัมพูชา เป็นต้น โดยช่องทางการจัดจ าหน่ายในตลาด
ต่างประเทศมีการจ าหน่ายผ่านบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (GYIN) ประเทศญ่ีปุ่ นและบริษทัในเครือ ทั้งน้ี
ส าหรับแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์มีการจ าหน่ายผ่านบริษทั GYIN และบริษทัในเครือ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 
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6.33 และร้อยละ 20.12 ตามล าดับ ของมูลค่าการส่งออก ส่วนท่ีเหลือจะเป็นการจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทน และจดัจ าหน่าย
โดยตรง 

ในดา้นการจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตเ์พื่อการส่งออกในปี 2562 เม่ือเทียบกบัปี 2561 ลดลงจ านวน 64.57 ลา้นบาท 
หรือร้อยละ 24.79 สาเหตุส าคญัมาจากการแข่งขนัท่ีสูงขึ้นและการแข็งค่าของค่าเงินบาท ส่งผลให้ราคาสินค้าของบริษัท 
แพงขึ้น ส่วนการจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์มีจ านวนลดลง 63.87 ลา้นบาทหรือร้อยละ 17.28 เน่ืองจากมีการส่ังซ้ือ
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ท่ีลดลงจากช่องทางเดิม โดยเฉพาะในตลาดในประเทศฟิลิปปินส์ ทั้งน้ีในการจดัจ าหน่ายไปยงั
ต่างประเทศนั้น นอกจากภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ "YUASA" แลว้ บริษทัยงัมีการจ าหน่ายแบตเตอร่ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 
เช่น "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกด้วยโดยผ่านการวางแผนการจ าหน่ายของบริษทัเอง ส่วนการจ าหน่ายภายใต้
เคร่ืองหมายการคา้ "YUASA" บริษทัสามารถกระท าไดโ้ดยตรงภายใต้อาณาเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจาก บริษทั จีเอส ยวัซ่า 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ น อนัไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า นอกเหนือจากพ้ืนท่ีดังกล่าวแลว้ บริษทั
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ญ่ีปุ่ น เพื่อจะไม่เกิดความขดัแยง้กบัการจ าหน่าย
จากบริษทัในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่น ๆ ทั้งน้ีบริษทั ยงัมีนโยบายเนน้การท าตลาดแบตเตอร่ีภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้
ของบริษทัเอง  อนัไดแ้ก่ "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพ่ิมขึ้น 

 

 

ตารางแสดงปริมาณการส่งออกแบตเตอร่ีส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ของทุกปีของ บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี  
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
                      หน่วย: ลา้นบาท 

ปริมาณการส่งออก 
2559 2560 2561 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

แบตเตอร่ีรถยนต ์
- ขายตรง 
- ผา่น บริษทัในเครือ 
- ผา่นตวัแทนจ าหน่ายอื่นๆ 

รวม 

 
326.05 
50.73 
29.43 

406.22 

 
60.18 
9.37 
5.43 
74.98 

 
276.96 

42.49 
19.19 

338.65 

 
46.98 
7.21 
3.25 

57.44 

 
188.21 
60.39 
11.90 
260.51 

 
29.87 
9.58 
1.89 
41.34 

 
149.64 

31.75 
14.54 

195.94 

 
29.83 
6.33 
2.90 

39.05 
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์
- ขายตรง 
- ผา่นบริษทัในเครือ 
- ผา่นตวัแทนจ าหน่ายอื่นๆ 

รวม 

 
50.11 
82.74 
2.67 

135.52 

 
9.25 

15.28 
0.49 

25.02 

 
156.45 

93.56 
0.91 

250.92 

 
26.54 
15.87 
0.15 

42.56 

 
266.85 
102.40 
0.40 

369.65 

 
42.35 
16.25 
0.06 

58.66 

 
204.85 
100.93 

- 
305.78 

 
40.83 
20.12 
0.00 

60.95 

รวมทั้งส้ิน 541.74 100.00 589.57 100.00 630.16 100.00 501.72 100.00 
ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุ : บริษทัในเครือหมายถึง บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั, บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี (มาเลเซีย) จ ากดั, 
บริษทั สยามยีเอสเซลส์ จ ากดั  และบริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี (ซุนเด) จ ากดั 
 

2.2.4 กลยุทธ์ทางการตลาด 
1) นโยบายการผลิตเพื่อจ าหน่าย 
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ส าหรับผลผลิตโดยรวมบริษัทจะเน้นการผลิตเพื่อจัดส่งให้ลูกค้า OEM เป็นอนัดับแรก เน่ืองจากเป็นข้อตกลง
ระหว่างบริษทัและบริษทัผลิตรถยนต์ ส่วนท่ีเหลือจากการจ าหน่ายในตลาด OEM จึงจะส่งไปจ าหน่ายในตลาดทดแทน
ภายในประเทศและตลาดส่งออก โดยการควบคุมมาตรฐานการผลิตตามก าหนด และต้องการรักษาลิขสิทธ์ิเฉพาะของ
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นความลบัทางธุรกิจ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีนโยบายท่ีจะผลิตภายใต้เคร่ืองหมายอื่น ๆ โดยมีการปรับปรุง 
ตน้ทุนการผลิตให้สามารถแข่งขนัในตลาดได ้อย่างไรก็ตามในช่วงท่ีผ่านมาหากบริษทัไม่สามารถผลิตไดต้ามตอ้งการหรือ
ผลิตแล้วราคาสินค้าไม่สามารถแข่งขนัได้กบัคู่แข่ง บริษทัจะน าเขา้จากบริษัทในเครือเพื่อทดแทนการผลิตท่ีขาดไปหรือ 
เพื่อแข่งขนัในตลาด 
 

2) นโยบายการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
ยอดการจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ใน ปี 2562 เป็นการจ าหน่ายในประเทศร้อยละ 77.44 และ

ต่างประเทศร้อยละ 22.56 ของยอดจ าหน่ายรวม ทั้งน้ียอดจ าหน่ายภายในประเทศมีการปรับตวัลดลงจากปี 2561 ท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากการลดลงของยอดขายแบตเตอร่ีรถยนต์ในตลาดรถใหม่และการหาช่องทางการตลาดใหม่ๆท่ามกลางภาวะการ
แข่งขนัท่ีสูง ในตลาดทดแทนภายในประเทศ จากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีชะลอตวัตามเศรษฐกิจโลก ส าหรับยอด
จ าหน่ายในต่างประเทศมีอตัราลดลงเช่นกนั 
 

ตารางแสดง สัดส่วนการจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตใ์นประเทศและต่างประเทศ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม ของทุกปีของ บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ไม่รวมรายไดอ้ื่น) 
                                 หน่วย: ลา้นบาท 

ปริมาณการจัดจ าหน่าย 
2560 2561 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

ยอดจ าหน่ายแบตเตอร่ีในประเทศ 
ยอดจ าหน่ายแบตเตอร่ีต่างประเทศ 

1,733.06 
589.57 

74.62 
25.38 

1,748.68 
630.16 

73.51 
26.49 

1,722.32 
501.72 

77.44 
22.56 

รวม 2,322.63 100.00 2,378.84 100.00 2,224.04 100.00 
 

ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

3) การจดัจ าหน่ายและการแบ่งเขตการขายภายในประเทศ 
การจัดจ าหน่ายแบ่งเป็นการจ าหน่ายโดยตรงคือ การจ าหน่ายให้ลูกค้า OEM กลุ่มโรงงานผลิตรถยนต ์

เช่น โตโยตา้ ฮีโน่ และบริษทัรถยนตอ์ื่นๆ  
การจ าหน่ายให้ลูกค้า REM และ MTD โดยผ่าน บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จ ากดั และจ าหน่ายผ่าน

ตวัแทนจ าหน่ายอื่น ๆ 
การจ าหน่ายให้ลูกค้า OEM นั้น การก าหนดราคายงัเป็นการต่อรองอยู่ เน่ืองจากเป็นการซ้ือขายล็อตใหญ่และ

ต่อเน่ือง ส่วนการก าหนดราคาขายให้แก่ลูกคา้ REM ผ่านบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั และการจ าหน่ายผ่าน
ตวัแทนจ าหน่ายอ่ืนๆ ทางบริษทัพยายามเปล่ียนให้อยูใ่นรูปแบบขั้นบนัไดท่ีชดัเจน  

ในปี 2562 การจ าหน่ายโดยตรงให้ลูกคา้ตลาด OEM มียอดจ าหน่ายรวม 657.11 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
38.15 ของยอดการขายรวมภายในประเทศ และลดลงร้อยละ 9.09 เม่ือเทียบกบัปี 2561 เน่ืองจากการลดลงของค าส่ังซ้ือของ
แบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์จากสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศและการส่งออกของยานยนต์ท่ีหดตวัลงจาก
สภาพเศรษฐกิจ ส าหรับยอดจ าหน่ายผา่นแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตผ์า่นบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอน ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ก็มียอดจ าหน่ายรวม 1,031.71 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปี 2561 จ านวนร้อยละ 3.18 เน่ืองจากการจ าหน่ายแบตเตอร่ี
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รถจกัรยานยนต์ท่ีเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามบริษทัพยายามท่ีผลกัดนัการขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์ไปยงัช่องทางการตลาด
ใหม่ๆมากขึ้น พร้อมกบัการจดัการส่งเสริมการขายให้มากขึ้นเพื่อกระตุน้ให้เกิดการซ้ือแบตเตอร่ีจากบริษทัเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี
การจ าหน่ายในตลาดภายในประเทศยงัไดมี้การจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่ายอืน่ ๆ คิด เป็นจ านวน 33.50 ลา้นบาทหรือร้อยละ 
1.95 เม่ือเทียบกบัยอดการขายรวมภายในประเทศ 

ตารางแสดง  ปริมาณจ าหน่ายแบตเตอร่ีผ่านช่องทางการจ าหน่ายต่างๆ ภายในประเทศ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
ของทุกปีของ บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย (ไม่รวมรายไดอ้ื่น) 
              หน่วย : ลา้นบาท 

การจัดจ าหน่าย 
2560 2561 2562 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

จ าหน่ายโดยตรงให้ลูกคา้ OEM 
ผา่น บ. ยวัซ่าเซลส์ฯ 
ผา่นตวัแทนจ าหน่ายอื่นๆ 

708.85 
996.17 

28.04 

40.90 
57.48 
1.62 

722.84 
999.96 

25.88 

41.34 
57.18 
1.48 

657.11 
1,031.71 

33.50 

38.15 
59.90 
1.95 

รวม 1,733.06 100.00 1,748.68 100.00 1,722.32 100.00 
ท่ีมา: ฝ่ายบญัชีและการเงินของ บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
 

4) คุณภาพของสินคา้ 
บริษทั ผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยีการผลิตท่ีไดรั้บการถ่ายทอดจาก บริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ นและมีการตรวจสอบคณุภาพของวตัถุดิบและผลิตภณัฑใ์นทุกขั้นตอนการผลิต เร่ิมจากการตรวจสอบ
คุณภาพของวตัถุดิบ โดยท าการสุ่มตรวจตามอัตราส่วนของวตัถุดิบท่ีได้รับจากการผลิตโดยรวมของบริษัทได้รับรอง
มาตรฐานจากหลายสถาบนั JIS, DIN มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัทัว่โลก นอกจากน้ี
บริษทั ยงัเป็นผูน้ าในการผลิตท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เสมอ เช่น แบตเตอร่ีชนิด Maintenance Free มาจ าหน่าย ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่
ยอมรับว่าผลิตภณัฑข์องบริษทัมีคุณภาพสูงเม่ือเทียบกบัรายอื่นในตลาด 

5) นโยบายราคา 
การก าหนดราคาขึ้ นอยู่กับเคร่ืองหมายการค้าของผลิตภัณฑ์แบตเตอร่ีท่ีจะผลิต โดยยี่ห้อ "YUASA" ถือเป็น 

Premium Brand จะมีราคาจ าหน่ายในระดบัสูง ส่วนยี่ห้อ "THUNDERLITE" และ "YUCON" จะมีราคาจ าหน่าย ในระดับ
ปานกลางเพื่อท าตลาดในระดบัราคาท่ีต ่ากว่ายี่ห้อ "YUASA" และไม่ท าลายภาพลกัษณ์ของตรา "YUASA" ซ่ึงเป็น Premium 
Brand 

ส าหรับการก าหนดราคาขายส่ง บริษทัมีการก าหนดช่วงราคาเป็นแบบขั้นบันไดท่ีชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ทัว่ประเทศและมีช่วงราคาแบบขั้นบนัไดท่ีชดัเจนในการขายในตลาดระหว่างประเทศ เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล 

 

6) สัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูผ้ลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ 
จากประวติัการจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์มายาวนาน และมีสัมพนัธภาพอนัดีต่อโรงงานผู ้ผลิต

แบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตต์ลอดมาของบริษทั อีกทั้งการท่ีบริษทั จีเอส ยวัซ่า คอร์ปอเรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น บริษทัแม่
ของบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นหลกัของบริษทัก็มีสัมพนัธภาพอนัดีกบับริษทัผูผ้ลิตสัญชาติ
ญ่ีปุ่ น ท าให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผูผ้ลิต เช่น กรณีการผลิตแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต์ชนิด 
Maintenance Free รุ่นพิเศษให้กบัรถจกัรยานยนต์ ฮอนดา้ชนิด 4 จงัหวะเป็นตน้ ลกัษณะการพฒันาดงักล่าวส่งผลดีต่อบริษทั 
ท าให้บริษทัถือครองส่วนการตลาดไปตามยอดขายของจกัรยานยนต์รุ่นดงักล่าวดว้ย  
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7) การส่งเสริมการจ าหน่าย 
บริษทัมีการด าเนินการส่งเสริมการจ าหน่ายท่ีแตกต่างกนัตามประเภทของตลาดท่ีแตกต่างกนั  

(1) การให้ส่วนลดกบัลูกคา้ (Dealer) ท่ีส่ังซ้ือตามปริมาณและเง่ือนไขท่ีบริษทัก าหนด 
(2) การจดัใหข้อง Premium เพื่อแถมให้กบัลูกคา้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 
(3) การจบัรางวลัส าหรับผูใ้ชแ้บตเตอร่ีของบริษทั (End User)  
(4) การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ 
(5) การร่วมกบัลูกคา้เพื่อตรวจเช็คสภาพของแบตเตอร่ีให้กบัผูใ้ชแ้บตเตอร่ี 

บริษทั มีการส่งเสริมการจ าหน่าย โดยการแถมเส้ือยืด หรือของ Premium อื่น และส าหรับตลาด REM ไดมี้การจดั
โปรแกรมท่องเที่ยวให้กบัลูกคา้ท่ีขายไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

บริษัทมีการโฆษณาในส่ือโทรทัศน์ ส่ิงพิมพ์ และส่ือออนไลน์  โดยมุ่งเน้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดความต้องการ 
ต่อผูบ้ริโภค ในตลาด REM เป็นการส่งเสริมการท าตลาดแบบ Pull Strategy โดยบริษทั จะด าเนินการเอง และมีงบประมาณตั้ง
ไวร้้อยละ 4 ของยอดจ าหน่ายในประเทศ โดยในส่วนของตลาด OEM บริษทั แทบไม่มีใชง้บประมาณในการโฆษณาเลย ท่ี
ผา่นมาบริษทัมีความพึงพอใจกบัผลท่ีไดรั้บพอสมควรเน่ืองจากลูกคา้สามารถ จดจ าสินคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
2.3.1  รายละเอียดโรงงานและที่ตั้ง 
ในปี 2562 บริษทัมีโรงงานท่ีท าการผลิตแบตเตอร่ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี          

 

โรงงงาน 
ก าลังการผลิตแบตเตอร่ีโดยประมาณ (ลูกต่อปี) 

รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
โรงงาน  600,000 3,600,000 

    

ท่ีมา : ขอ้มูลของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

2.3.2  ก าลังการผลิตและปริมาณการผลติจริง 
ปี 2562 บริษทัมียอดการผลิตแบตเตอร่ีรถยนต์ลดลงร้อยละ 11.72 และแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตเ์พ่ิมขึ้นเลก็นอ้ย

จ านวนร้อยละ 0.13 เม่ือเทียบกบัปี 2561 สาเหตุส าคญัมาจากสถานการณ์การแข่งขนัท่ีมีอยูสู่ง และการขายภายในประเทศและ
การส่งออกท่ีหดตวัลง นอกจากนั้นบริษทัยงัไดมี้การน าเขา้แบตเตอร่ีจากบริษทัในเครือเขา้มาจ าหน่ายในตลาดภายในประเทศ
เพ่ิมมากขึ้น  
 

ตาราง แสดงก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภณัฑส์ าหรับปี 2559-2562                     หน่วย : ลูกต่อปี 
 2559 2560 2561 2562 
ก าลงัการผลิตเตม็ท่ี   

แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

 
600,000 

3,000,000 

 
600,000 

3,600,000 

 
600,000 

3,600,000 

 
600,000 

3,600,000 
ปริมาณการผลิตจริง  (หน่วย : ลูกต่อปี) 

แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

 
530,170 

2,875,472 

 
487,591 

3,201,841 

 
449,746 

3,239,569 

 
396,801 

3,243,923 
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ตาราง แสดงก าลงัการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภณัฑส์ าหรับปี 2559-2562 (ต่อ)           หน่วย : ลูกต่อปี 

 2559 2560 2561 2562 
การใชก้ าลงัการผลิต (%) 
แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

 
88.36 
95.85 

 
81.26 
88.94 

 
74.96 
89.99 

 
66.13 
90.11 

อตัราการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิต (%) 
แบตเตอร่ีรถยนต ์
แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

 
4.92 

38.30 

 
(8.03) 
11.35 

 
(7.76) 

1.18 

 
(11.72) 

0.13 
 

ท่ีมา: ขอ้มูลของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
 

2.3.3  แหล่งที่มาของวัตถุดิบ 
วตัถุดิบส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70-75 ของมูลค่าการส่ังซ้ือวตัถุดิบทั้งหมดของบริษทั จะส่ังซ้ือจากผูจ้  าหน่าย

ภายในประเทศ และเป็นวตัถุดิบจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 25-30 ของมูลค่าการส่ังซ้ือวตัถุดิบทั้งหมดของบริษทั ทั้งน้ี
ตะกัว่ถือเป็นวตัถุดิบที่ส าคญัในการผลิตแบตเตอร่ีคิดเป็นประมาณร้อยละ 75-80 ของตน้ทุนการผลิต ซ่ึงขึ้นกบัมูลค่าตะกัว่ใน
แต่ละปี โดยตะกัว่บริสุทธ์ิและวตัถุดิบอื่นๆ บางส่วนจะมาจากแหล่งผลิตต่างประเทศ ในขณะท่ีวตัถุดิบหลกัส่วนใหญ่จะ
ส่ังซ้ือจากตวัแทนจ าหน่ายในประเทศโดยตรง ซ่ึงอาจจะเป็นการน าเขา้จากต่างประเทศอีกทีหน่ึง แผ่นกั้นจะเป็นการส่ังซ้ือ
วตัถุดิบจากในประเทศทั้งหมด  
 
ตารางแสดงมลูค่าการส่ังซ้ือวัตถดิุบส าหรับปี 2560-2562 

               หน่วย: พนับาท 
 
มูลค่าการส่ังซ้ือวตัถุดิบในประเทศ 

ตะกัว่บริสุทธ์ิ 
ตะกัว่ผสมพลวงและแคลเซียม 
แผน่กั้นแบตเตอร่ี 
อื่นๆ 

รวมมูลค่าการส่ังซ้ือในประเทศ 

2560 2561 2562 
 

442,603 
440,060 
52,954 

235,091 
1,174,707 

 
32.50% 
32.61% 
3.89% 

17.26% 
86.26% 

 
307,846 
347,735 
42,030 
239,535 
937,146 

 
25.41% 
28.70% 
3.47% 

19.77% 
77.34% 

 
245,789 
357,748 
37,949 
227,380 
868,866 

 
25.51% 
37.13% 
3.94% 

23.60% 
90.17% 

มูลค่าการส่ังซ้ือวตัถุดิบจากต่างประเทศ 
ตะกัว่บริสุทธ์ิ 
ตะกัว่ผสมพลวงและแคลเซียม 
สารเคมี 
อืน่ๆ 

รวมมูลค่าการส่ังซ้ือจากต่างประเทศ 
รวมมลูค่าท้ังหมด 

 
23,705 

142,158 
1,704 

19,625 
187,192 

1,361,899 

 
1.74% 

10.44% 
0.13% 
1.44% 

13.74% 
100.00% 

 
111,188 
146,000  

0 
17,419 

274,607 
1,211,754 

 
9.18% 

12.05% 
0.00% 
1.44% 

22.60% 
100.00% 

 
67,983 
10,383 

0 
16,312 
94,678 

963,544 

 
7.06% 
1.08% 
0.00% 
1.69% 
9.83% 

100.00% 
ท่ีมา : ฝ่ายบญัชีและการเงินของบริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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2.3.4  นโยบายการส่ังซ้ือวัตถุดิบ 
นโยบายการส่ังซ้ือวตัถุดิบโดยรวมของบริษทั จะให้ความส าคญักบัสัมพนัธภาพท่ีดีและยาวนานกบัผูข้ายโดยเฉพาะ

ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บทั้งของบริษทัและผูข้าย ท าให้บริษทัสามารถรักษาความสัมพนัธ์กบับริษทัผูจ้ดัจ าหน่ายไดเ้ป็นอยา่งดี 
ตะกั่ว 
เน่ืองจากวตัถุดิบหลกัของบริษทัคือ ตะกั่ว บริษทัมีแหล่งส่ังซ้ือทั้งในประเทศและต่างประเทศ แม้ว่าตะกั่วใน

ประเทศจะมีราคาถูกกว่าราคาน าเข้าก็ตาม แต่บริษัทจ าเป็นต้องน าเข้าตะกั่ว เน่ืองจากปริมาณผลิตตะกั่ว ในประเทศ 
ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในปัจจุบัน เม่ือส่ังซ้ือตะกั่วแลว้บริษทัจะด าเนินการจดัเก็บในโรงเก็บภายในโรงงานโดยมี
ระยะเวลาในการจดัเก็บประมาณ 30 วนั สัญญาส่ังซ้ือตะกัว่โดยรวม จะเป็นสัญญาการส่ังซ้ือระยะเวลาประมาณ 6-12 เดือน
โดยมีการคิดปริมาณการส่งสินคา้ต่อเดือน และจะคิดราคาจากราคาตลาด (Commodity Price) ของ London Metal Exchange 
ก่อนเดือนท่ีซ้ือ 1 เดือน บวกอากรขาเข้า ค่าขนส่งและค่าธรรมเนียม (Premium) แตกต่างตามผู ้จัดจ าหน่ายแต่ละราย  
อยา่งไรก็ตามในปีท่ีผ่านมาบริษทัมีการส่ังซ้ือตะกัว่ในลกัษณะเป็นคร้ังๆ โดยราคาตะกัว่จะคิดจากราคาตลาด แต่จะแตกต่าง
กนัท่ีค่าธรรมเนียม ซ่ึงขึ้นกบัช่วงเวลาในการส่ังซ้ือ เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตะกัว่ 

เปลือกหม้อพลาสตกิและเปลือกหม้อยาง 
ปี 2562 บริษทั มีผูจ้  าหน่ายช้ินส่วนเปลือกหมอ้พลาสติกจ านวน 4 ราย และผูจ้  าหน่ายช้ินส่วนเปลือกหมอ้ยางจ านวน 

1 ราย โดยวตัถุดิบเพื่อผลิตเปลือกหมอ้ท่ีบริษทัใชจ้ะเป็นยางพาราและพลาสติกชนิด PP ราคาของวตัถุดิบดงักล่าวจะเป็นไป
ตามกลไกตลาดและขึ้นอยู่กับช่วงวงจรของราคายางและเม็ดพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวตัถุดิบของบริษัทประมาณ 
 30-45 วนั 

 

แผ่นกั้น 
บริษทัส่ังแผ่นกั้นจากต่างประเทศจ านวน 1 ราย และใช้แผ่นกั้นจากผูผ้ลิตแผ่นกั้นภายในประเทศไทยรวมจ านวน 

 3 ราย โดยผูผ้ลิตแบตเตอร่ีทุกรายในตลาดจะส่ังซ้ือจากผูผ้ลิตแผน่กั้นสามรายน้ี โดยปกติแผน่กั้นของแบตเตอร่ีแต่ละรายจะมี
ความแตกต่างกนัทั้งรูปร่างและกรรมวิธีการผลิต โดยผูผ้ลิตแบตเตอร่ีแต่ละรายจะเป็นผูส่ั้งให้ผูผ้ลิตแผ่นกั้นด าเนินการผลิต
ตามแบบท่ีบริษทัก าหนด ในการด าเนินการส่ังซ้ือท่ีผ่านมาราคาท่ีซ้ือมีการเปล่ียนแปลงไม่มากนกั นอกจากน้ีเทคโนโลยีการ
ผลิตแผ่นกั้นไม่ซับซ้อนมากนักแต่ไม่คุม้ค่าหากบริษทัจะด าเนินการผลิตเองเพราะราคาต่อหน่วยต ่า บริษทัมีนโยบายในการ
จดัเก็บวตัถุดิบประมาณ 30-45 วนั  

น ้ากรด 
เป็นวตัถุดิบที่จ  าเป็นอีกส่วนหน่ึงในขบวนการผลิตหลกัและส าหรับการผลิตแบตเตอร่ีเพื่อส่งให้กบัลูกคา้ OEM โดย

บริษทัจะเติมน ้ ากรด (Wet Charge) ให้ลูกค้า OEM ก่อนจัดจ าหน่าย ส าหรับลูกค้า REM โดยทั่วไปร้านค้าจะเป็นผูจ้ ัดหา
น ้ากรดมาเติมเอง (Dry Charge) 
 

2.3.5  ระบบการส่ังซ้ือ 
ปัจจุบนับริษทัมีการใช้ระบบการส่ังซ้ือโดยใชร้ะบบ MFG Pro (ระบบ Software ส าเร็จรูปชนิดหน่ึง) เพื่อให้ขอ้มูล

ของบริษัท สามารถเข้าถึงกันได้ในเวลาเดียวกัน (Online) โดยจะเป็นการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างฝ่ายบัญชี-ฝ่ายผลิต- 
ฝ่ายคลงัสินคา้ เพื่อให้ทราบถึงสถานะปริมาณวตัถุดิบจ าหน่ายเขา้และออกในแต่ละวนั  
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 
การประกอบธุรกิจของบริษทัยอ่มมีความเส่ียงจากปัจจยัภายในและภายนอกบริษทัที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงจดัให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในและภายนอก โดย
ฝ่ายจดัการจะเป็นผูก้  าหนดนโยบายและประเมินความเส่ียงร่วมกบัผูบ้ริหารจากฝ่ายงานต่างๆ โดยระบุปัจจยัท่ีอาจส่งผล
ให้บริษทัไม่สามารถจดัการให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้และพิจารณาผลกระทบ โอกาสท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือก าหนด
มาตรการจดัการความเส่ียงให้อยูใ่นระดบับริษทัยอมรับได ้ทั้งน้ีฝ่ายจดัการจะติดตามผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายงาน
เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งในส่วนของการผลิต การขาย สภาพการแข่งขนั กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงิน และ
ความคืบหน้าของแผนธุรกิจ อนัจะช่วยให้บริษทัสามารถวางแผนจัดการความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 
อย่างไรก็ตามเน่ืองจากบริษทัมีขนาดองคก์รท่ีเติบโตขึ้นและความเส่ียงต่างๆ เกิดขึ้นในหลายรูปแบบ  ดงันั้นฝ่ายจดัการ
จึงไดจ้ดัตั้งคณะท างานเพื่อบริหารความเส่ียง เพื่อพิจารณาสอบทานรายงานผลการประเมินความเส่ียง และให้ค  าแนะน า
ในการหามาตรการจดัการความเส่ียงท่ีอยู่ในระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้ทั้งน้ีคณะท างานดงักล่าวไดเ้ร่ิมปฏิบติังานตั้งแต ่
ปี 2560 และรายงานตรงต่อฝ่ายจดัการของบริษทั 

นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษทัมีปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญับางประการ อนัอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ฐานะ
ทางการเงิน หรือผลการด าเนินธุรกิจของบริษทัในอนาคต  นอกเหนือจากปัจจยัความเส่ียงท่ีปรากฏในรายง านฉบบัน้ี 
อาจมีปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัไม่อาจทราบไดใ้นขณะน้ี หรือพิจารณาในขณะน้ีว่าไม่เป็นสาระส าคญั แต่อาจเป็นปัจจยัเส่ียง
ท่ีมีความส าคญัในอนาคตได ้รายละเอียดของความเส่ียงพอสรุปไดด้งัน้ี 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
ความเส่ียง : ราคาวตัถุดิบเป็นปัจจยัส าคญัในการควบคุมต้นทุนการผลิตแบตเตอร่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงราคา

ตะกัว่และราคาพลาสติก ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส าคญัในการผลิตแบตเตอร่ี โดยตน้ทุนของตะกัว่และพลาสติกคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 70-80 ของตน้ทุนการผลิตรวม ดงันั้นหากราคาวตัถุดิบผนัผวนไปตามสภาพตลาดจะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อผลประกอบการ และฐานะการเงิน โดยในปี 2562 บริษทัมียอดการส่ังซ้ือตะกัว่ท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัจ านวน 
681.90 ล้านบาท โดยเป็นการส่ังซ้ือตะกัว่จากต่างประเทศจ านวน 78.37 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11.49 ของการ
ส่ังซ้ือตะกัว่ทั้งหมด ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) ซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของการ
ผลิตแบตเตอร่ี โดยในปี 2562 มีราคาเฉล่ียท่ี 1,998 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากราคาเฉล่ียในปี 2561 จ านวน 245 
เหรียญสหรัฐต่อตนัหรือร้อยละ 10.92 หากพิจารณาราคาตะกัว่โดยเฉล่ียเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกัว่ในปี 2562 มี
การปรับตวัขึ้นลงตลอดทั้งปีอยูใ่นช่วงสูงสุดท่ีระดบั 2,184 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนตุลาคม 2562 และ ต ่าสุดท่ีระดบั 
1,817 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนพฤษภาคม โดยเร่ิมจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโนม้ปรับตวัลดลงเล็กนอ้ยเม่ือเทียบ
กบัเดือนธนัวาคม 2561 และเร่ิมปรับตวัสูงขึ้นในเดือน กุมภาพนัธแ์ละมีนาคม 2562 และในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
ไดป้รับตวัลดลงอย่างต่อเน่ืองอีกคร้ัง จากนั้นราคามีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังหน่ึงจนถึงเดือนตุลาคม 2562  และเร่ิม
ปรับตวัลดลงในเดือน พฤศจิกายนจนถึงธนัวาคม 2562  

ทั้งน้ีในปี 2562 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัระหว่าง 1,994 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในเดือนมกราคม จนถึงระดบั
ต ่าในเดือนธนัวาคมท่ี 1,899 เหรียญสหรัฐต่อตนั  
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัก าหนดมาตรการควบคุมการใชแ้ละการจดัเก็บสต็อกตะกัว่ให้สอดคลอ้ง
ตามแผนการท างานและความตอ้งการผลิต และการท าสัญญาซ้ือขายระยะส้ันกบัผูข้ายหลายราย รวมทั้งฝ่ายจดัการจะ
ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายงานขายเป็นประจ าทุกเดือน ทั้งน้ีหากเกิดความผนัผวนจนกระทบต่อราคาตน้ทุนของ
บริษทั ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการจดัการความเส่ียงดงักล่าวไดท้นัที 
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  นอกจากน้ีบริษทัยงัมีฝ่ายจัดซ้ือท่ีติดตามราคาวตัถุดิบอย่างใกล้ชิดเป็นรายวนั และด้วยประสบการณ์ของ
ผูบ้ริหารของบริษทัที่มีความช านาญและอยูใ่นอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีมานานกว่า 57 ปี ท าให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจ
ได้อย่างต่อเน่ือง  มีความสัมพนัธ์อันดีกับผูผ้ลิตวตัถุ และมีการพิจารณาการส่ังซ้ือวตัถุดิบให้สอดคล้องกับการวาง
แผนการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

3.2 ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิบริษัทร่วมทุน 
  ความเส่ียง : ความเส่ียงจากการพึ่งพิงความสามารถของบริษทัร่วมทุน จ าแนกเป็น 2 ด้านหลกั ได้แก่ ด้าน
เทคโนโลยี และดา้นการตลาด  
  ในดา้นเทคโนโลยี บริษทัไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั (GYIN) โดยมีสัญญาให้ความช่วยเหลือดา้นเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมีสัญญาเป็น
รายปี ทั้งน้ีถา้ไม่มีการแกไ้ขส่วนหน่ึงส่วนใดในสัญญา ให้ถือว่าสัญญาจะไดรั้บการต่ออายุสัญญาโดยอตัโนมติัปีต่อปี 
อยา่งไรก็ตามหากบริษทัไม่ไดรั้บการต่อสัญญาการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลยีดงักล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการจดัการดา้น
คุณภาพของสินคา้จากการผลิต ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานไดใ้นท่ีสุด  
  ในดา้นการตลาดต่างประเทศ บริษทัสามารถกระท าได้ภายในอาณาเขตท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั จีเอส  
ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั อนัไดแ้ก่ ประเทศกมัพูชา ลาว และพม่า  นอกเหนือจากพ้ืนท่ีดงักล่าวแลว้ บริษทัตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั เพ่ือไม่ให้เกิดความขดัแยง้กบัการจ าหน่ายของ
บริษทัในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ โดยในปี 2562 บริษทัมีการส่งออกสินคา้อย่างต่อเน่ืองผ่านบริษทั จีเอส  
ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และบริษทัในเครือ เป็นเงินรวม 132.68 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 ของยอดส่งออก
ทั้งหมด หรือร้อยละ 5.89 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมดของบริษทั 
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนในรูปค่าสิทธิ (Royalty fee) ตามสัญญาให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตแบตเตอร่ีและการพฒันาผลิตภณัฑ์มาโดยตลอด (โดยมีการค านวณค่าสิทธิเป็นรายลูก 
ท่ีผลิตส าหรับแบตเตอร่ีชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุกเคร่ืองหมายการคา้ และคิดเป็นร้อยละจากยอดขายส าหรับแบตเตอร่ี
ชนิดไม่ตอ้งมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทุกชนิด และบริษทัไดรั้บการต่อสัญญาจากบริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากดั ประเทศญ่ีปุ่ นติดต่อกนัเป็นระยะเวลากว่า 57 ปีมาแลว้ ส าหรับในดา้นขอ้จ ากดัในตลาดต่างประเทศ 
บริษทัสามารถท่ีจะส่งออกได้สามารถส่งโดยไปยงัตลาดในประเทศท่ีไม่มีบริษทัในเครือ "YUASA" ได ้ซ่ึงในปัจจุบนั
ลูกค้าของบริษัทในต่างประเทศส่วนหน่ึงเป็นลูกค้าท่ีไม่มีการด าเนินธุรกิจของบริษทัในเครือด้วยขอ้ได้เปรียบจาก
เครือข่ายจีเอส ยวัซ่า ท าให้บริษทัมีแหล่งผลิตภณัฑแ์บตเตอร่ีท่ีหลากหลายเพื่อจ าหน่ายในตลาด 
 

3.3 ปัจจัยความเส่ียงจากการพึง่พงิลูกค้าน้อยราย 
  ความเส่ียง : ในปี 2562 บริษทัพึ่งพิงการจ าหน่ายสินค้าลูกค้าน้อยรายในตลาดผูป้ระกอบการ (OEM) โดย
บริษทัมียอดจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตใ์ห้แก่ลูกคา้รายหน่ึงในประเทศคิดเป็นปริมาณร้อยละ 100 จากยอดขายแบตเตอร่ี
รถยนตส์ าหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษทัมียอดจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตใ์ห้กลุ่มลูกคา้ในตลาด OEM ราย
หน่ึงทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าร้อยละ 50 จากยอดขายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตส์ าหรับตลาด OEM ทั้งหมด  
ดงันั้นหากลูกคา้ดงักล่าวยกเลิกการซ้ือขายดงักล่าว จะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษทั 
  มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษทัมีนโยบายท่ีจะผลิตแบตเตอร่ีให้แก่ลูกคา้เป็นบางรายในตลาด OEM เพื่อ
เป็นการโฆษณาบริษทัทางออ้ม ขณะเดียวกันลูกคา้ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์เองก็ต้องการแบตเตอร่ี
คุณภาพสูงเช่ือถือได ้ราคายุติธรรมและเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป จากความสัมพนัธ์ท่ีมีมายาวนานระหว่างบริษทัร่วมทุน
ประเทศญ่ีปุ่ นและบริษทัแม่ของลูกคา้ อีกทั้งความสัมพนัธ์อนัดีของบริษทักบัลูกคา้เอง ดงันั้นการท่ีลูกคา้จะยกเลิกการ
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ส่ังซ้ือจากบริษทัจึงมีความเป็นไปไดน้้อย อยา่งไรก็ตามเพื่อเป็นการกระจายความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคา้เพียงรายเดียว
หรือน้อยราย  บริษทัพยายามท่ีจะเพ่ิมลูกคา้รายใหม่ส าหรับตลาดแบตเตอร่ีรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ดว้ยการพฒันา
ประเภทแบตเตอร่ีร่วมกบับริษทั จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (GYIN)  
 

3.4 ปัจจัยความเส่ียงจากการแข่งขันสูง 
ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจแบตเตอร่ีรถยนต์เป็นธุรกิจท่ีไม่ซับซ้อน และมีผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มาแย่ง

ส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะเข้ามาในรูปแบบการก่อตั้งโรงงานผลิตเพ่ือ
จ าหน่ายในประเทศ การน าเข้าแบตเตอร่ีจากต่างประเทศเขา้มาจ าหน่ายในประเทศ หรือการเสนอราคาท่ีต ่ากว่าเพื่อแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดในต่างประเทศ  ท าให้ภาวะแข่งขนัเพ่ิมขึ้น  ค่าใช้จ่ายในการขายสูงขึ้น โดยเฉพาะจากการลดราคา และ
แผนต่าง ๆ ท่ีออกมาจูงใจลูกคา้ให้ซ้ือสินคา้ของตนเอง  ทั้งหมดน้ีท าให้ผลก าไรลดลง และกระทบผลการด าเนินงาน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในปัจจุบนั ผลิตภณัฑ์ของบริษทัไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทั้งในตลาด OEM 
(ตลาดรถใหม่) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) ว่าเป็นแบตเตอร่ีท่ีมีคุณภาพ  และบริษทัไดเ้ตรียมมาตรการ
รองรับการแข่งขนัท่ีสูงขึ้น ดงัน้ี (1) ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตให้ทนัสมยัอยู่เสมอ (2) การควบคุมการสูญเสียในการ
ผลิตและลดการสูญเปล่าของเคร่ืองจกัร เพื่อให้ไดต้น้ทุนการผลิตท่ีต ่าลง และราคาท่ีแข่งขนัได ้(3) จดัท าแผนพฒันา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ (4) รักษาความสัมพนัธ์กบัผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ และลูกคา้
ปัจจุบนั  พร้อมทั้งท าสัญญาการคา้กบัผูว่้าจา้งผลิตบางราย (5) หาช่องทางการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ใหม่ผา่นร้านคา้รูปแบบ 
Modern Trade (6) เพ่ิมความยืดหยุ่นในการผลิต เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่าง
สม ่าเสมอ (7) น าเขา้แบตเตอร่ีจากบริษทัในเครือเพ่ือให้รุ่นท่ีจะจ าหน่ายในแบตเตอร่ีมีความหลากหลายมากขึ้นและ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ และ (8) การลดราคาสินคา้เพื่อให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งรายอื่นและรักษาส่วนแบ่ง
ตลาดของตนเอง 

 

3.5 ปัจจัยความเส่ียงจากรายได้ รายจ่ายท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ 
ความเส่ียง : ธุรกิจของบริษทัมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชส้กุลเงินต่างประเทศหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การส่งออก

สินคา้ การน าเขา้วตัถุดิบ ท าให้บริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเป็นเงินบาทจ านวน 44.31 ลา้นบาทและ 49.31 ลา้นบาท ตามล าดบั  

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นการขายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ ฝ่ายงานขายต่างประเทศของบริษทัจะวาง
แผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเผื่อการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไวป้ระมาณ
ร้อยละ 5-10 เพื่อเป็นการส ารองความผนัผวนของค่าเงิน และทางผูบ้ริหารของบริษทัจะมีการวางแผนเพื่อปรับปรุงมูลค่า
มาตรฐานของสกุลเงินในการประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษทัไดน้ านโยบายป้องกนัความเส่ียงจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปล่ียนมาใชเ้พื่อลดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนดงักล่าว 
 

3.6 ปัจจัยความเส่ียงจากการจัดการส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในการท างาน 
 ความเส่ียง : เน่ืองจากธุรกิจการผลิตแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ของบริษทั มีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

จดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการท างาน กล่าวคือขบวนการผลิตแบตเตอร่ีภายในโรงงาน มีความเส่ียงท่ี
อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุในการท างานจากเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์อื่น ๆ และ/หรืออาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ และการ
ก่อให้เกิดของเสียหรือมลพิษ เช่น เคร่ืองจกัรจากการผลิตมีเสียงดงั น ้ าเสียท่ีปนเป้ือนผงตะกัว่ ฝุ่ นผงจากขบวนการผลิต
ผงตะกัว่ ตดัแผ่น และขดัแผ่น กล่ินแก๊สจากขบวนการหลอมตะกัว่หากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์ และเสียงจากการท างาน
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ของเคร่ืองจกัร ทั้งน้ีหากไม่มีระบบการจดัการ ป้องกนัหรือการจดัให้ระบบบ าบัดของเสียท่ีเหมาะสม อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อพนกังาน ชุมชนขา้งเคียง และส่ิงแวดลอ้มภายในและบริเวณรอบโรงงาน 

 มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดา้นส่ิงแวดลอ้มบริษทัไดจ้ดัให้มีขบวนการก าจดัหรือบ าบดัของเสียต่างๆ ท่ี
ออกจากขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบ ารุงรักษาอย่างสม ่าเสมอเป็นประจ า ไดแ้ก่ ระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพ่ือก าจดัผง
ตะกั่วจากน ้ าเสีย ก่อนปล่อยออกสู่นอกโรงงาน การจัดให้มีระบบดูดฝุ่ นผงตะกั่วบริเวณท่ีอาจเกิดการกระจายของ 
ผงตะกัว่ จดัให้มีระบบเผาไหมท่ี้มีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะลดกล่ินแก๊สจากการผลิต และการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนั
เสียง หากเคร่ืองจกัรใดก่อให้เกิดเสียงดงัเกินกว่ามาตรฐานตามกฎหมายก าหนด  

นอกจากนั้นในดา้นความปลอดภยัในการท างานและการป้องกนัอคัคีภยั บริษทัไดด้ าเนินการในหลายรูปแบบ 
เพื่อให้พนักงานได้รับการดูแลและมีความปลอดภยัในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการเน้นย  ้าอย่างสม ่าเสมอ 
ถึงความไม่ประมาท เพราะเช่ือว่าความประมาทเพียงเล็กน้อยอาจน ามาซ่ึงความเสียหายท่ีประมาณค่ามิได ้การปรับปรุง
และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมใชง้าน การจดัอบรมพนักงานเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัและแผนฉุกเฉิน 
ต่าง ๆ ซ่ึงรวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งแผนการฝึกซ้อมเป็นประจ า การจัดให้มี
กิจกรรมคน้หาอนัตรายโดยพนักงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อเร่งด าเนินการปรับปรุงจุดท่ีอาจเป็นอนัตราย เพื่อลดอุบติัเหตุ
ภายในโรงงานและพนกังานไดรั้บความปลอดภยั  

 

3.7 ปัจจัยความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือกับลูกค้าภายในประเทศของบริษัท 
ความเส่ียง : เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปี 2562 มีภาวะท่ีชะลอตวัจากผลกระทบของนโยบายกีดกนัทางการคา้

ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน โดยในปีท่ีผ่านมารัฐบาลไดพ้ยายามผลักดันโครงการการลงทุนต่าง ๆ และโครงการ
สวสัดิการแห่งรัฐ เพ่ือให้เม็ดเงินอดัฉีดเขา้สู่ระบบ อย่างไรก็ตามหน้ีภาคครัวเรือนยงัอยู่ในระดบัสูง ท าให้ก าลงัซ้ือฟ้ืน
ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งดา้นการท่องเท่ียวท่ีชะลอตวัลงตามจ านวนนักท่องเท่ียวจีน ส าหรับการประกอบธุรกิจ
แบตเตอร่ี แมว่้าบริษทัจะไดป้ระโยชน์จากการเติบโตของการผลิตและจ าหน่ายรถยนต์ก็ตาม แต่ภาวะการแข่งขนัการ
จ าหน่ายแบตเตอร่ีภายในประเทศมีค่อนข้างสูง ผูผ้ลิตแต่ละรายมีการออกผลิตภณัฑ์ใหม่ในหลายๆ รุ่นและจัดแผน
ส่งเสริมการขายในประเทศอย่างต่อเน่ือง ท าให้บริษทัจ าเป็นตอ้งหาแนวทางทางการตลาดใหม่ๆเพ่ือเพ่ิมยอดขายของ
บริษทัเช่นกนั จึงส่งผลให้เกิดความเส่ียงในการให้สินเช่ือเกิดขึ้น หากลูกคา้รายเดิมหรือรายใหม่ไม่สามารถจ่ายช าระหน้ี
คืนให้กบับริษทัได ้ในสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนักนัสูงและก าลงัฟ้ืนตวั 

มาตรการจัดการความเส่ียง : บริษัทได้จัดให้มีการควบคุมความเส่ียงด้วยการก าหนดนโยบายและวิธีการ  
ในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม และหากเป็นลูกคา้รายใหม่ ทางบริษทัจะพิจารณาจ าหน่ายเป็นเงินสด ในระยะแรก
จากนั้นจึงจะพิจารณาให้สินเช่ือแก่ลูกคา้รายใหม่ดงักล่าวจึงท าให้ความเส่ียงต ่า  
 

3.8  ปัจจัยความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึน้ 
ความเส่ียง: บริษทัตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีต ่าและอยู่ใกลก้บัทะเล  มีความเส่ียงท่ีจะเกิดน ้ าท่วมภายในโรงงานเม่ือมีน ้ า

ทะเลหนุนหรือฝนตกหนกั  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยสิ์นของบริษทั รวมทั้งระบบขอ้มูลดา้นสารสนเทศ นอกจากน้ี
ความช้ืนจากน ้ายงัมีผลต่อกระบวนการผลิตต่างๆ โดยเฉพาะแผน่ธาตุซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี  

มาตรการจัดการความเส่ียง: โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทยงัคงปรับปรุงระบบระบายน ้ าภายในโรงงานและ
จุดเช่ือมต่อระหว่างโรงงานและระบบระบายน ้ านอกโรงงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งการปรับปรุงระบบท่อบนหลงัคา
โรงงานเพื่อให้การระบายน ้ าฝนในช่วงฤดูฝนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่กระทบต่อระบบระบายน ้ าภายใน
โรงงาน ย่ิงไปกว่านั้นบริษทัไดจ้ดัเตรียมกระสอบทรายและป๊ัมน ้ าในช่วงฤดูฝน ส าหรับระบายน ้ าภายในโรงงานให้
รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นในพ้ืนท่ีการผลิตและติดตั้งเคร่ืองจกัรท่ีต ่าและมีน ้ าท่วมขงับ่อย บริษทัได้มีการวางแผนและ
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ปรับปรุงการจดัวางเคร่ืองจกัรใหม่และระบบระบายน ้าในพ้ืนท่ีดงักล่าวดว้ย ส าหรับระบบขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัท่ี
อาจได้รับผลกระทบจากน ้ าท่วมนั้น บริษทัได้จดัท าระบบฐานขอ้มูลส ารองเพื่อมิให้ขอ้มูลเกิดการเสียหาย หรือเม่ือ
เสียหายก็สามารถเรียกขอ้มูลเดิมกลบัมาได้ โดยติดตั้งไวบ้ริเวณชั้นสองของอาคารส านกังาน ท าให้สามารถป้องกนัน ้ า
ท่วมหรือเหตุการณ์ทางภยัธรรมชาติไดอี้กระดบัหน่ึง 

3.9 ปัจจัยความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความเส่ียง: เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ปัจจุบนับริษทัมีปัจจยั

เส่ียงดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ เช่น ความเส่ียงจากความเสียหายของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอนัเกิด
จากการใช้งานปกติ หรือภยัพิบติัต่างๆ ความเส่ียงจากการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ ความเส่ียงจากการถูกจารกรรมขอ้มูล 
ซ่ึงลว้นแต่ท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัอาจเกิดปัญหาได ้
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดจ้ดัท าระบบป้องกนัความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศของ มีการดูแล
และบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจ า มีการสร้างไฟร์วอลล์ (Firewall) 
เป็นมาตรการป้องกันเบ้ืองต้น เพ่ือให้มีเฉพาะบุคคลท่ีได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท 
นอกจากน้ียงัมีการติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ือง บริษทัมีมาตรการให้พนกังาน 
ทุกคนใส่รหัสผา่นของตนเองเพื่อใชง้านเพื่อป้องกนัการจารกรรมขอ้มูล ในการป้องกนัความเส่ียงจากความเสียหายของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจเกิดจากภยัธรรมชาติ หรือภยัพิบติัอื่นๆ นอกจากนั้นบริษทัยงัไดจ้ดัเตรียมศูนยส์ ารอง
ขอ้มูล (DATA CENTER BACKUP SITE) ภายในบริษทั ซ่ึงสามารถฟ้ืนฟูระบบเพ่ือความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ
หากเกิดปัญหาดา้นขอ้มูลดว้ย 
 3.10 ปัจจัยความเส่ียงด้านสุขภาพของพนักงานจากเช้ือไวรัส Coronavirus COVID-19 
 ความเส่ียง: จากเหตุการณ์เช้ือไวรัสโคโรน่าสายพนัธ์ุใหม่ท่ีเร่ิมแพร่ระบาดจากประเทศจีนในช่วงปลายปี 2562 
และยงัลุกลามต่อเน่ืองไปยงัประเทศเพื่อนบา้นรวมทั้งประเทศไทยและในอีกหลายประเทศนั้น ซ่ึงอาจจะส่งผลต่อ
สุขภาพของพนักงานของบริษทั และอาจต้องงดการปฏิบัติหน้าท่ีทันที และกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
ในทนัที เน่ืองจากทรัพยากรมนุษยเ์ป็นแรงขบัเคล่ือนท่ีส าคญัท่ีสุด 
 มาตรการจดัการความเส่ียง: บริษทัไดติ้ดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเน่ือง และไดก้ าหนด
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวงัการติดเช้ือไวรัสชนิดน้ีอย่างรัดกุม โดยได้มีการก าหนดให้พนักงานทุกคนตรวจวดั
อุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้ปฏิบติังานสม ่าเสมอ รวมไปถึงการสนบัสนุนให้พนักงานหมัน่ท าความสะอาดร่างกายอย่าง
สม ่าเสมอก่อนเขา้สถานท่ี อาทิเช่น การให้บริการแอลกอฮอล์ส าหรับการท าความสะอาดตามจุดต่างๆในบริษทัอย่าง
ทั่วถึง นอกจากน้ีในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้ก าหนดมาตรการการเข้าออกนอกประเทศอย่างเคร่งครัด  
ซ่ึงผูบ้งัคบับญัชาและผูบ้ริหารจะตอ้งรับทราบการเดินทางของพนกังานตลอดเวลาในช่วงท่ีสถานการณ์ยงัไม่คล่ีคลาย 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ 
4.1 ทรัพย์สินหลักของบริษัทและบริษัทย่อย 
สินทรัพยส์ ำคญัท่ีใชใ้นกิจกำรของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ประกอบ 3 ส่วนหลกั

ไดแ้ก่ ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทนุและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีมูลค่ำตำมบญัชีรวม 405.84 
ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีส ำคญั ดงัน้ี 

 
 

ประเภททรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี (พนับาท) 

ก) ท่ีดินอำคำรและอุปกรณ์ 
1) ท่ีดิน 
2) อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 
3) เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือ 
4) เคร่ืองมือและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 
5) ยำนพำหนะ 
6) ทรัพยสิ์นระหว่ำงก่อสร้ำง 
7) เคร่ืองจกัรระหว่ำงติดตั้ง 

 
27,789.79 

129,859.54 
206,226.23 

15,936.33 
4,250.69 
1,424.13 

14,818.14 
ข) อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทนุ 
1) ท่ีดิน 
2) อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง 

 
2,320.90 

30.63 
ค) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,186.11 

รวม (ก)+(ข)+(ค) 405,842.49 
 

รายละเอียดของที่ดนิและที่ตั้งโรงงาน 

ที่ดิน ที่ตั้ง จ านวน 
มูลค่าตาม

บัญชี(ราคาทุน) 
(พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งโรงงำน  
    บำงปู   

164 หมู่ 5 ซอยเทศบำล 55  
ถนนสุขมุวิท  
ต ำบลทำ้ยบำ้นใหม ่
อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
10280 

11 ไร่ 1 งำน 99 ตรว. 1,957.63 ติดจ ำนองเพื่อ  
ค ้ำประกนั
สินเช่ือ 

3 ไร่ 35 ตรว. 10,000.00 - 

3 งำน 50 ตรว. 
(พื้นท่ีจอดรถ) 

6,319.86 - 

3 งำน 55 ตรว. 
(พื้นท่ีจอดรถ) 

5,063.50 - 

1 งำน 15 ตรว. 4,448.80 - 

2. ท่ีดินท่ีตั้งอำคำรส ำนกังำน   
   (ให้เช่ำ)  

ซอยสุขมุวิท 51 กรุงเทพฯ      19 ตรว. 92.00 - 
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ที่ดิน ที่ตั้ง จ านวน 
มูลค่าตาม

บัญชี(ราคาทุน) 
(พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

3. ท่ีดินของบริษทัยอ่ย  226, 228 ถนนสัจจกุล  
ต ำบลหำดใหญ่  
อ ำเภอหำดใหญ ่
จงัหวดัสงขลำ 90110 

39.7 ตรว. 2,128.90 - 

4. ท่ีดินของบริษทัยอ่ย  โครงกำรสวนเกษตรเทพ
รักษเ์ลคแลนด ์2  
ถนนสำยองครักษ-์บำ้นนำ 
ต ำบลโพธ์ิแทน 
อ ำเภอองครักษ ์
จงัหวดันครนำยก 

100 ตรว. 100.00  

รวม 30,110.69 - 

 
รายละเอียดของอาคาร 

 

อาคารและส่วน 
ปรับปรุงอาคาร 

ที่ตั้ง กรรมสิทธิ์ 
มูลค่าตามบัญชี 
(พนับาท) 

ภาระผูกพนั 

โรงงำน บำงปู  
 

164 หมู่ 5 ซอยเทศบำล 55 ถนนสุขมุวิท  
ต ำบลทำ้ยบำ้นใหม่ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร 
จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10280 

บมจ. ยวัซ่ำ แบตเตอร่ี   
ประเทศไทย 

129,859.54 ติดจ ำนองเพ่ือ ค ้ำ
ประกนัสินเช่ือ
ธนำคำรกรุงเทพ 
30 ลำ้นบำท 

บริษทัยอ่ย  226, 228  ถนนสัจจกุล ต ำบลหำดใหญ่ 
อ ำเภอหำดใหญ่ จงัหวดัสงขลำ 90110 

บจ. ยวัซ่ำเซลส์ แอนด ์ 
ดิสทริบิวชัน่ 

30.63 - 

 รวม  129,890.17 - 

หมำยเหตุ  ล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 27 ธนัวำคม 2562 บริษทัไดจ้ำ้งผูป้ระเมินอิสระให้ท ำกำรประเมินท่ีดินและอำคำร  
(ไม่รวมพ้ืนท่ีจอดรถ) ของโรงงำน พบว่ำรำคำประเมินของท่ีดินมีจ ำนวน 125.12 ลำ้นบำท และอำคำรมี
จ ำนวน 53.91 ลำ้นบำท รวมทั้งส้ินเท่ำกบั 179.03 ลำ้นบำท  

    เม่ือวนัท่ี 27 ธันวำคม 2562 บริษทัไดจ้ำ้งผูป้ระเมินอิสระให้ท ำกำรประเมินท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง   
ซอยสุขมุวิท 51 พบว่ำรำคำประเมินของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมีจ ำนวน 26.60  ลำ้นบำท 

    เม่ือวนัท่ี 25 ธันวำคม 2562 บริษทัไดจ้ำ้งผูป้ระเมินอิสระให้ท ำกำรประเมินท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง  
ของบริษทัยอ่ย พบว่ำรำคำประเมินของท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมีจ ำนวน 7.80 ลำ้นบำท  

   เม่ือวนัท่ี 26 ธันวำคม 2562 บริษทัไดจ้ำ้งผูป้ระเมินอิสระให้ท ำกำรประเมินท่ีดินของบริษทัย่อย พบว่ำ
รำคำประเมินของท่ีดินมีจ ำนวน 0.1 ลำ้นบำท 
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สรุปสาระส าคัญของสัญญาเช่าระยะยาว 
- ดูรำยละเอียดจำกหวัขอ้รำยกำรระหว่ำงกนั 

 
4.2 สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
สินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มี

มูลค่ำตำมบญัชีรวม 3.82 ลำ้นบำท โดยมีรำยละเอียดของทรัพยสิ์นท่ีส ำคญั ดงัน้ี 
 

ประเภททรัพย์สินไม่ตัวตน มูลค่าตามบัญชี (พนับาท) 

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3,816.11 

รวม 3,816.11 
 

4.3  นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อย 
นโยบำยในกำรบริหำรบริษทั ยวัซ่ำเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ำกดั (บ.ยวัซ่ำเซลส์ฯ) ซ่ึงบริษทั ถือหุ้นอยู่ร้อย

ละ 99.99 เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยมีผูบ้ริหำรเป็นชุดเดียวกบับริษทัและมีกรรมกำรบริษทั
จ ำนวน 5 ท่ำน คือ นำยอิชิโระ มูรำตะ นำยพรจกัร มนูธรรม พลต ำรวจตรีศุภชำญ มนูธรรม นำยมำซำอะกิ ฮิโรโอกะ 
และนำยซึโยชิ ทำนิกุจิ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัยอ่ย โดยบริษทัจ ำหน่ำยแบตเตอร่ีรถยนต ์และรถจกัรยำนยนต์
ในตลำดทดแทน (REM) และแบตเตอร่ีส ำรองไฟฟ้ำท่ีผลิตในโรงงำน  ให้แก่ บ.ยวัซ่ำเซลส์ฯ เพื่อจดัจ ำหน่ำยต่อไป 
และบ.ยวัซ่ำเซลส์ฯ จะมีงบประมำณกำรโฆษณำเป็นของบริษทัเอง 

นโยบำยในกำรเขำ้ไปลงทุนในบริษทัอื่นๆ ทำงบริษทัจะให้ควำมส ำคญักบัธุรกิจแบตเตอร่ีเป็นหลกั โดยจะไม่
ลงทุนในธุรกิจดำ้นอื่นๆ ท่ีไม่มีควำมช ำนำญ ปัจจุบนับริษทัยงัไม่มีนโยบำยจะลงทุนในบริษทัอื่นๆ นอกเหนือจำกท่ี
บริษทัถือหุ้นอยูแ่ลว้ในปัจจุบนั  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทั และบริษทัยอ่ย ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่ส้ินสุดซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ต่อสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อรายท่ีมีจ านวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททาง
กฎหมายท่ีกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 
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6. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส ำคัญอ่ืน 
6.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัท 
ช่ือบริษทั   :  บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือยอ่หลกัทรัพย ์ :  YUASA 
เลขทะเบียนบริษทั :  0107537002672 (เดิมเลขท่ี บมจ. 514) 
ประกอบธุรกิจ   :  ผลิต รับจา้งผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์แบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์

 และแบตเตอร่ีส ารองไฟ เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ และต่างประเทศ  
 ตลอดจนน าเขา้ แบตเตอร่ีและระบบไฟฟ้าส ารอง เพื่อจ าหน่ายภายในประเทศ 

ทุนจดทะเบียน  :  107,625,000 บาท 
  ประกอบดว้ยหุน้สามญัท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจ านวน  107,625,000 หุ้น 
  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 
ท่ีตั้งส านกังานใหญ่และโรงงาน   : 164 หมู่ 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขมุวิท  
   ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 
   จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
   โทรศพัท ์: 0-2769-7300 
   โทรสาร : 0-2769-7349 
Homepage                :  www.yuasathai.com 
บริษทัยอ่ย   

ช่ือบริษทั   : บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
ประกอบธุรกิจ    : จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์รถจกัรยานยนตแ์ละแบตเตอร่ีส ารองไฟ 
เลขทะเบียนบริษทั   : 0105540062573 

บุคคลอา้งอิงอื่นๆ  
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ : บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

  เลขท่ี 93 ชั้น 14 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
  โทรศพัท ์02-009-9999  

ผูส้อบบญัชี : นางสาวสิรินุช  วิมลสถิตย ์
   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 
   บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
   ชั้น 50-51  เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
   1 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศพัท ์02-677-2000  โทรสาร 02-677-2222   

ท่ีปรึกษาทางการเงิน : บริษทั หลกัทรัพย ์ธนชาต จ ากดั (มหาชน) 
 444 อาคารเอม็บีเค ทาวเวอร์ ชั้น 18, 19 และ 20 
 ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศพัท ์02-056-8888 

http://www.yuasathai.com/
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ส่วนท่ี 2 
 

การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช าระแล้ว 
จ ำนวนทนุจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ของ บริษทั ยวัซ่ำแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีดงัน้ี 
ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 107,625,000 บำท 
ทุนท่ีเรียกช ำระแลว้ จ ำนวน 107,625,000 บำท 
แบ่งเป็นหุ้นสำมญั จ ำนวน 107,625,000 หุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ                    1 บำท 

ขอ้มูลหลกัทรัพย ์
ตลำดหลกัทรัพยท่ี์จดทะเบียน mai 
กลุ่มอุตสำหกรรม MAI Industry 
หมวดธุรกิจ ธุรกิจขนำดกลำง 

ทั้งน้ีไม่มีประเดน็ดงัต่อไปน้ี 
- ลกัษณะของหุ้นประเภทอืน่ของบริษทั ท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมญั 
- ลกัษณะของโครงกำรออกและเสนอขำยหุ้นหรือหลกัทรัพยแ์ปลงสภำพให้กองทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซ่ึงเป็น

คนต่ำงดำ้ว (Thai Trust Fund) หรือกำรออกตรำสำรแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจำกหลกัทรัพยอ์ำ้งอิง 
(NVDR) ท่ีมีหุ้นของบริษทันั้นเป็นหลกัทรัพยอ์ำ้งอิงของบริษทั 

- ลกัษณะของหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีไม่ใช่หุ้นสำมญั เช่น หุ้นกู ้ตัว๋เงิน หลกัทรัพยแ์ปลงสภำพ หรือตรำสำรหน้ี ของ
บริษทั และ 

- ขอ้ตกลงระหว่ำงกนัของกลุ่มผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อกำรออก
และเสนอขำยหลกัทรัพย ์หรือกำรบริหำรงำนของบริษทั โดยท่ีขอ้ตกลงดงักล่ำวมีบริษทัร่วมลงนำมดว้ย 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
รำยช่ือผูถื้อหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก พร้อมทั้งจ ำนวนหุ้นท่ีถือ และสัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2563 
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 

  รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
1 GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69 
2 บริษทั นครหลวงกลกำร เซอร์วิส จ ำกดั 20,584,370 19.13 
3 บริษทั สยำมกลกำรอะไหล่ จ ำกดั 12,977,900 12.06 
4 บริษทั ฟูยี เมอร์แคนไทล ์จ ำกดั 6,971,600 6.48 
5 บริษทั เซลทรัล เอเยนซิ จ ำกดั 5,865,100 5.45 
6 กลุ่มมนูธรรม 3,308,600 3.07 

  1) นำยพรจกัร มนูธรรม 1,000,000 0.93 
  2) นำงพกัตร์ร ำไพ วฒันกูล 1,341,200 1.25 
  3) น.ส.จนัทร์ฉำย มนูธรรม 934,500 0.87 
 4) น.ส.ชไมพร มนูธรรม 32,900 0.03 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562   ส่วนท่ี 2 

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ป 

หน้า 35 

 รายช่ือผู้ถือหุ้น (ต่อ) จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 
7 นำยฉตัรชยั ศรีวฒันวิบูลย ์ 1,147,100 1.07 
8 บริษทั ไทยเอน็วดีีอำร์ จ ำกดั 614,805 0.57 
9 นำยโทน่ี เชำไฮ เชน 300,000 0.28 

10 Mr. Yutaka Ueda 290,000 0.27 
  รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก 95,848,925 89.06 

 ผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ 11,776,075 10.94 

 รวมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 107,625,000 100.00 
 

ท่ีมำ : บริษทัศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ณ 27 กมุภำพนัธ ์2563 
หมำยเหตุ ครอบครัวมนูธรรม เป็นผู ้ถือหุ้นหลักของ บริษัท  นครหลวงกลกำรเซอร์วิส จ ำกัด บริษัท เซนทรัล  
เอเจนซิ จ ำกดั และบริษทั ฟูยี เมอร์แคนไทล ์จ ำกดั 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษทั มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษเีงินไดนิ้ติบคุคล ส ำรองตำม
กฎหมำย และส ำรองอื่นๆ ของงบกำรเงินรวม 
 บริษทัยอ่ย มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลประมำณร้อยละ 60 ถึง 70 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษเีงินไดนิ้ติบคุคล 
ส ำรองตำมกฎหมำย และส ำรองอื่นๆ 
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8.  โครงสร้างการจัดการ 
8.1 คณะกรรมการ 
โครงสร้างกรรมการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยอีกจ านวน 3 ชุด ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ อยา่งไรก็ตามส าหรับ
คณะกรรมการสรรหาบริษทัไดมี้การจดัตั้งเป็นคราวๆ ไปเม่ือจ าเป็นตอ้งมีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติม โดยในปี 2562 ท่ี
ผา่นมาไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ทั้งน้ีรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดเป็นดงัน้ี 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอยีดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1) 
คณะกรรมการบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ประกอบดว้ย 

 

ช่ือ – นามสกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง 

1. นายอิชิโระ มูราตะ  ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
และรองประธานกรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

18 กุมภาพนัธ ์2559 
 
1 มกราคม 2559 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธนัวาคม 2546 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม    กรรมการ 8 พฤษภาคม 2555 
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  กรรมการ 1 กนัยายน 2559 
5. นายซึโยชิ  ทานิกุจิ  กรรมการ 13 พฤษภาคม 2562 
6. นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีปฎิบติัการ 28 กุมภาพนัธ ์2561 
7. นายคาซูมะ ไซอิโตะ  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีวิศวกรรม 8 พฤศจิกายน 2561 
8. นายมนตรี เดน่ไพโรจนศ์กัด์ิ  กรรมการ 10 เมษายน 2562 
9. นายโยธิน  วิมุกตายน  กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2551 
10. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 
11. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 21 เมษายน 2553 
12. รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 1 ตุลาคม 2560 
 

หมายเหตุ      นายซึโยชิ ทานิกุจิ ในล าดบัที่ 5 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 แทน นายสึโย
ชิ  
คาเมะดะ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
  นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศกัด์ิ ในล าดบัที่ 12 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2562 

โดยมี นายพีรศกัด์ิ ขนัธวิชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
2562 
 

การถ่วงดุลอ านาจของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 12 ท่าน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  ประกอบดว้ย  

- กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร   3 ท่าน 
 - กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร  5 ท่าน 
 - กรรมการอิสระ    4 ท่าน 
 - กรรมการตรวจสอบ    3 ท่าน 
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  (แต่งตั้งจากกรรมการอิสระ)  
ส าหรับกรรมการบริษทัที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารมีทั้งหมด 5 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ และ

กรรมการตรวจสอบท่ีเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน คดิเป็นร้อยละ 25 ส าหรับกรรมการบริษทัที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร
ประกอบดว้ย 

1. นายพรจกัร มนูธรรม  กรรมการ 
2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม  กรรมการ 
3. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  กรรมการ 
4. นายซึโยชิ ทานิกุจิ  กรรมการ 
5. นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศกัด์ิ กรรมการ 

 

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ในปี 2561 และ 2562 (รวมคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ) 

 
ช่ือ – นามสกุล 

 หุ้นสามัญ (จ านวนหุ้น) 
ณ 

31 ธ.ค. 2561 

 

เปลี่ยนแปลงในปี 2562 ณ 31 ธ.ค. 2562 
จ านวน สัดส่วน  

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

2. นายพรจกัร  มนูธรรม 1,000,000 ไดม้า            -   จ าหน่าย        - 1,000,000 0.93% 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 

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

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

5. นายซึโยชิ  ทานิกุจิ   - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
6. นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 

7. นายคาซูมะ ไซอิโตะ  - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 

8.  นายมนตรี เด่นไพโรจนศ์กัด์ิ   - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
9. นายโยธิน วิมุกตายน - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 

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

11. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล 2,000 ไดม้า            -   จ าหน่าย        - 2,000 0.002% 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 

12. รศ.พิศิษฐ ์ วฒันสมบูรณ์  - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
   คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ - ไดม้า            -   จ าหน่าย        - - - 
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หมายเหตุ   นายซึโยชิ ทานิกุจิ  ในล าดับท่ี  5 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้ งแต่วันท่ี  13 พฤษภาคม 2562 แทน 
นายสึโยชิ คาเมะดะ ท่ีลาออกจากต าแหน่ง เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
  นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศกัด์ิ ในล าดบัที่ 8 ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2562 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัท 
ประกอบดว้ย  นายพรจกัร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือร่วมกบั นายอิชิโระ มูราตะ 

หรือ นายคาซูมะ ไซอิโตะ พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัและมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นโดย
สม ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้ งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดให้เร่ืองดงัต่อไปน้ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีความรับผดิชอบของคณะกรรมการ
บริษทัทีจ่ะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

1) คณะกรรมการมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท (Direct) และก ากับ
ควบคุมดูแล (Monitor and Supervise) ให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้เป็นตามนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น (Maximize Economic 
Value and Shareholders’ Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

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

(Internal Audit) ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
5) กรรมการท่ีเป็นอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืนควรพร้อมท่ีจะใชดุ้ลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระใน

การพิจารณาก าหนดกลยทุธ์ การบริหารงาน การใชท้รัพยากร การแต่งตั้งกรรมการและการก าหนดมาตรฐานการ
ด าเนินการ ตลอดจนพร้อมท่ีจะคดัคา้นการกระท าของกรรมการอื่น ๆ หรือฝ่ายจดัการในกรณีท่ีมีความเห็นขดัแยง้ใน
เร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุ้นทุกราย 

6) พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี  
7) ในกรณีท่ีจ าเป็นคณะกรรมการอาจแสวงหาความเห็นทางวิชาชีพจากท่ีปรึกษาภายนอกเก่ียวกบัการ

ด าเนินการดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษทั 
8) คณะกรรมการจะจัดให้มีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพื่อช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆ ของ

คณะกรรมการ และช่วยให้คณะกรรมการและบริษทัปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี เก่ียวขอ้ง
ต่างๆ 

9) เสนอแต่งตั้งและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ 
10) พิจารณาและอนุมติัการท าธุรกรรมหรือการกระท าใด ๆ อนัมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อฐานะการเงิน ภาระ

หน้ีสิน ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษทั 
11) พิจารณาการท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษทัแม่ บริษทัยอ่ย  หรือบริษทัร่วม กบับคุคลท่ีเก่ียวโยง

กนั ตอ้งขอมติท่ีประชุมหรือขอมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (ถา้มีสาระส าคญั) 
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12) คณะกรรมการจะจดัให้มีบทบญัญติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 
จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน (Code of Ethics) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัภายใน
องคก์ร 

13) ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั เคารพสิทธิของผูถื้อหุ้น และผูมี้
ส่วนไดเ้สียอยา่งเป็นธรรม  

14) มีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
15) ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทั้งรายใหญ่และรายยอ่ยดว้ยความเสมอภาค 

 

การประชุมคณะกรรมการ; ในการจดัประชุมของคณะกรรมการบริษทั ไดมี้การประชุมคณะกรรมการอย่าง
น้อย 4 คร้ังต่อปี โดยจะก าหนดวนัประชุมไวล่้วงหน้าตลอดทั้งปี แจง้ให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ ในการจัด
ประชุมประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร จะเป็นผูดู้แลให้ความเห็นชอบก าหนดวาระการประชุม 
และให้กรรมการแต่ละท่านมีอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้สู่วาระการประชุมดว้ย โดยเลขานุการ
บริษทัจะท าหน้าท่ีจดัส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้
กรรมการล่วงหน้า 7 วนั เพ่ือให้กรรมการได้มีเวลาศึกษามาก่อนล่วงหน้า โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการประชุม
คณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 5 คร้ัง 

และส าหรับอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของประธานกรรมการ มีดงัต่อไปน้ี 
1) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษทั และดูแลการจดัส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพ่ือให้

คณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอและทนัเวลา 
2) เป็นประธานท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
3) เสริมสร้างมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของคณะกรรมการบริษทั 
4) เป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและตามระ เบียบ

วาระท่ีก าหนดไว ้
5) ดูแลให้การติดต่อส่ือสารระหว่างกรรมการและผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6) ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีกฏหมายก าหนดไวโ้ดยเฉพาะให้เป็นหนา้ท่ีของประธานกรรมการ 

 

8.1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ 
 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
2. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. รศ.พิศิษฐ์  วฒันสมบูรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 10 
พฤษภาคม 2549 

คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั คือ นาย
ประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล เป็นบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน (รายละเอียดดูในประวติัของ
กรรมการแต่ละท่านประกอบ) 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตามขอ้บงัคบัว่าดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1) สอบทานให้บริษทัมีรายงานทางการเงินถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป

และมีการเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 
2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit)   
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
ตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ
เสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน  หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีเพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

6) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบติังานของส านกังานตรวจสอบภายในและ
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงาน
ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 
(2) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 
(3) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
(4) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(7) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(Charter) 
(8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู ้ถือหุ้นและผู ้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบท่ีไดม้อบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
8) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท า

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ
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ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร 

(1) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบ้ริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงานรายการหรือการกระท าดงักล่าว
ขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยห์รือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

9) ติดตามและประเมินผลเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั 

10) รับทราบการรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
11) ปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างท่ีดีกบัพนักงานใน

องคก์ร 
12) ปฏิบติัการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

8.1.3  กรรมการอิสระ ประกอบดว้ย 
ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล กรรมการอิสระ 
2. นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระ 
3. รศ.พิศิษฐ์  วฒันสมบูรณ์ กรรมการอิสระ 
4. นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการอิสระ 

นิยามของกรรมการอิสระ 
บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของคณะกรรมการก ากบั

ตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดงัน้ี 
กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการท่ีเป็นอิสระจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผูถื้อหุ้นรายใหญ่ และมี

คุณสมบติั ดงัน้ี 
1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ทั้งน้ีให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ 
ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า ผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บ
การเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 
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4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5) ไม่เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจ
ควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมกิจการของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นทีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวิชาชีพนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนเขา้รับต าแหน่ง 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
พนกังาน ลูกจา้ง ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ
บริษทัอื่น ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัหรือเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทั บริษทัย่อยบริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

9) ไม่มีลกัษณะอื่นใดท่ีท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  ทั้งน้ี 
โดยทัว่ไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจท่ีไดม้อบหมายโดย
ไม่ค  านึงผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัทรัพยสิ์นหรือต าแหน่งหน้าท่ี และไม่ตกอยู่ภายใตอ้ิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลใด รวมถึงไม่อยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด ๆ ท่ีอาจบีบบงัคบัให้ไม่สามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งตรงไปตรงมา 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้กรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตาม (ก) ถึง (ฌ) ขา้งต้นแลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัให้สอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ของบริษทั บริษทั
ย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกนั ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจใน
รูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้และรายงานเร่ืองดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั 
 

8.1.4  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายพรจกัร  มนูธรรม ประธานคณะกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
2. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล กรรมการอิสระ/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล กรรมการอิสระ/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ กรรมการ/กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวจนัทรา ย่ิงเจริญโชค เป็นเลขานุการคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือ
วนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2560 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
1) พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจ าเป็น ให้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ท่ีปฏิบติัหน้าท่ีเป็น

คณะกรรมการของบริษทั  
2) พิจารณาทบทวน และในกรณีท่ีจ าเป็น เสนอให้มีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมสวัสดิการ นโยบาย

ผลประโยชน์ เงินเดือน และนโยบายการจ่ายโบนสั ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง (เช่น การให้สิทธิพนกังาน
ซ้ือหุน้ และการให้เบ้ียเล้ียง สวสัดิการ เงินสนบัสนุน และ โครงการอื่นๆ) 

3) รายงานการปฏิบติังานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการ
บริษทั ทราบ  

4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและมีหน้าท่ีให้ค  า ช้ีแจงตอบค าถามเก่ียวกับค่าตอบแทนของ
กรรมการบริษทัในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

5) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายอนัเก่ียวเน่ืองกบัการก าหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

6) คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุจริต 
 

8.1.5  คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
2. นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการ/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ กรรมการ/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5. นายโยธิน วิมุกตายน กรรมการอิสระ/กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 
9 ธนัวาคม 2559 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
1) ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการ

คอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy) รวมทั้งข้อก าหนดด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของ
กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีเป็นปัจจุบนัขององคก์รท่ีท าหน้าท่ีดูแล เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนแนวทางในการก ากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
มาตรฐานสากล และน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติัและประกาศใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดี (Best 
Practices) ของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังานในทุกระดบั 

2) เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯปฏิบติัหนา้ท่ี และมีความ
รับผิดชอบให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑข์องนโยบายก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) 
นโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti – Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ 

3) พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น 
(Anti – Corruption Policy) อย่างสม ่ าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ค ร้ัง เพ่ือให้นโยบายก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
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Governance Policy)และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy) ของ บริษัทฯทันสมัยและ
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ และ
ขอ้เสนอแนะขององคก์รภายในท่ีท าหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกิจการ รวมทั้งขอ้เสนอของผูถื้อหุ้นเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี 

4) ก าหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ตาม
แนวทางการปฏิบติัท่ีดี ท่ีก าหนดไวใ้นนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการ
ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ (Anti–Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการประจ าน าเสนอ 
คณะกรรมการบริษทัฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถดัไปพร้อมทั้งน าเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีจ าเป็น 

5) ก าหนดให้มีการจดัท าคู่มือการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตามแนวทางของนโยบายการ
ก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption Policy) 
ของ บริษทัฯ เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเป็นมาตรฐาน 

6) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ทนัสมยัและสอดคลอ้ง
กบัแนวทางปฏิบติัท่ีดี ตลอดจนกฎหมาย หลกัเกณฑร์ะเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ  

7) สามารถปรึกษาหารือกบัท่ีปรึกษาหรือผูเ้ช่ียวชาญดา้นการก ากบัดูแลกิจการเม่ือมีความจ าเป็น โดยบริษทั
ฯ เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

8) จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมิน
ต่อคณะกรรมการบริษทัฯภายในเดือนมกราคมของปีถดัไป 

9) ปฏิบติังานอืน่ใดท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ มอบหมายอาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพนัธะกิจของบริษทัฯ 
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจในขณะนั้น  พิจารณาทบทวนวตัถุประสงคข์องบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ให้สอดคลอ้งตามแนวทางการปฏิบติัท่ีดี ท่ีก าหนดไวใ้น
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัฯ  เป็นตน้ 
 

8.1.6  คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการสรรหาจะไดรั้บการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป เพื่อท าหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีเหมาะสมในการด ารง

ต าแหน่งกรรมการ โดยล่าสุดท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดมี้มติแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาเพ่ือสรรหากรรมการอิสระชัว่คราว ประกอบดว้ย 

 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล ประธานคณะกรรมการสรรหา 
2. นายอิชิโระ มูราตะ กรรมการ/กรรมการสรรหา 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม กรรมการ/กรรมการสรรหา 

โดยมี นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 14 
กุมภาพนัธ์ 2560 ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาในชุดดงักล่าวไดห้มดหนา้ท่ีตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2560 

อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา 
1) ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน 

โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ก าหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 
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2) พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระท่ีครบวาระ และ/
หรือ มีต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3) ปฏิบติัการอื่นใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน าเสนอข้อมูลและเอกสารท่ี เก่ียวข้องต่อ 

คณะกรรมการสรรหา เพื่อสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

8.1.7 คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษัทยงัไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาท่ีจะมีการแต่งตั้งเป็นคราว ๆ ไป 
 

8.2  ผู้บริหาร 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะผูบ้ริหารซ่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบการด าเนินธุรกิจ

ของบริษทั และในการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั 
คณะผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ภายในบริษทั ในปี พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย 3 ท่านดงัน้ี 
1. นายอิชิโระ มูราตะ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2. นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ 
3. นายคาซูมะ  ไซอิโตะ  ประธานเจา้หนา้ท่ีวิศวกรรม 

 โดยมี นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะผูบ้ริหาร   
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แผนผังองค์กร บริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ 1 มกราคม 2563  
 

 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการบริษัท (รักษาการ) 

นายอิชิโระ มูราตะ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏบิัติการ (COO) 
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชต ิ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (CEO) 
นายอิชิโระ มูราตะ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีการจัดการ (CAO) 
นายสุขแท้ เรืองวัฒนะโชติ (รักษาการ) 

ประธานเจ้าหน้าท่ีจัดหารายได้ (CRO) ประธานเจ้าหน้าท่ีวิศวกรรม (CEE) 
นายคาซูมะ ไซอิโตะ 

กลุ่มงานผลิต 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (EMF) 

นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน 

กลุ่มงานขาย 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร (EMS) 

นางพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์ 

กลุ่มงานคุณภาพและเทคนิค 
ผู้จัดการทั่วไป (รักษาการ) 
นายคาซูมะ ไซอิโตะ 

กลุ่มงานวิศวกรรม 
ผู้จัดการท่ัวไป 

กลุ่มงานผลิต 
ผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) 
นายสัมพันธ์ หงษ์วะชิน 

กลุ่มงานปฏิบัติการ 
ผู้จัดการทั่วไป 

นายคมสันต์ อรุณพันธ์ุ 

กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
ผู้จัดการทั่วไป 

นางสาวพัชรี อภิรักษ์ 

กลุ่มงานจัดซ้ือ 
ผู้จัดการทั่วไป 

นางสาวจันทร์ฉาย สีสวาท 

กลุ่มงานขาย 
ผู้จัดการท่ัวไป (รักษาการ) 
นางพัณณ์ชิตา ชีวีวัฒน์ 

ฝ่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ 

ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

ฝ่ายเทคนิคผลิตภณัฑ ์

ฝ่ายซ่อมและบ ารุงรักษา 

ฝ่ายการก่อสร้างและ
การปรับปรุง 

ฝ่ายผลิตแผ่นธาตุ 

ฝ่ายประกอบแบตเตอร่ี 

ฝ่ายวางแผนและจดัส่ง 

ฝ่ายควบคุมคุณภาพ 

ฝ่ายความปลอดภยั 

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ฝ่ายปฏิบตัิการ 

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝ่ายการเงินและบญัชี (YBTH) 

ฝ่ายการเงินและบญัชี (YSD) 

ฝ่ายควบคุมสินเช่ือ 

ฝ่ายจดัซ้ือ 

แผนกสนบัสนุนงาน
น าเขา้และส่งออก 

แผนกคลงัสินคา้ YSD 

ฝ่ายขายตลาดทดแทน 

ฝ่ายขายตลาดสินคา้
สมยัใหม่ 

ฝ่ายการตลาด 

ฝ่ายขาย OEM 

ฝ่ายขายต่างประเทศ 

ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

ฝ่ายงานบริการลูกคา้ 

ส านักงานกลยุทธ์การจัดการ 
- ที่ปรึกษา (ฝ่ายขาย) 
- ที่ปรึกษา (ฝ่ายวิศวกรรม) 
- ฝ่ายนโยบายและแผนงาน 
- ฝ่ายกฎหมาย 
- เลขานุการฝ่ายจดัการ 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการสรรหา 
 

ฝ่ายงานตรวจสอบภายใน 
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อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร มีดังต่อไปนี ้
 ก ากบัดูแลและประสานงานเพื่อด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายและมติท่ีประชุมท่ีไดรั้บจาก
คณะกรรมการบริษทั ทั้งน้ีการมอบอ านาจให้คณะผูบ้ริหารด าเนินการนั้น ตอ้งอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑข์องกฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั  

1) พิจารณาอนุมติัแผนปฏิบติัการของแต่ละฝ่ายงาน 
2) พิจารณาอนุมติัค าขอจากฝ่ายงานต่างๆ ท่ีเกินอ านาจการส่ังการของฝ่ายงานนั้นๆ  
3) พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีเกินอ านาจของกลุ่มงานบริหารจดัการดูแลโดยตรง โดยมีอ านาจ

อนุมัติค่าใช้จ่ายและจดัซ้ือจัดจา้งในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ตามล าดับ ยกเวน้การ
จดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตปกติ   

4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือท าธุรกิจใหม่ในขั้นตน้ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติั 
5) พิจารณาอนุมติัการจดัซ้ือวตัถุดิบเพ่ือใชใ้นการผลิต ตามสภาพการผลิตปกติ 
6) เป็นผูอ้นุมติัขั้นสุดทา้ยส าหรับกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) การเปล่ียนแปลงแหล่งจดัซ้ือวตัถุดิบทั้งภายในและต่างประเทศ 
(2) การเปล่ียนแปลงหรือก าหนดราคาขาย 

7) พิจารณาขั้นต้นในการพิจารณาเงินรางวลัประจ าปีของพนักงานบริษัท ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ 
เพื่ออนุมติั  

8) พิจารณาความดีความชอบ แต่งตั้ง โยกยา้ย ลงโทษ เลิกจา้ง หรือจดัจา้งเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
9) มีอ านาจกระท าการตามระบุในขอ้บงัคบัการท างาน 
10) มีอ านาจในการลงนามในนามของบริษทั ในหลกัฐานการขายต่างๆ และมีอ านาจในการมอบหมายให้

บุคคลอื่นกระท าการแทนไดเ้ม่ือไม่สามารถท าไดเ้ป็นการชัว่คราว 
11) อ านาจอนุมติัต่างๆ ท่ีกล่าวมายกเวน้การมอบอ านาจด าเนินการอนุมติัเก่ียวกบัรายการระหว่างกนั เป็นไป

ตามนิยามของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 

8.3 เลขานุการบริษัท 
เพื่อให้การบริหารงานของบริษทัเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ีเลขานุการของบริษทัจะปฏิบติั

หนา้ท่ีตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ.2551 ดว้ยความรับผดิชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต รวมทั้งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ทั้งน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้
มติแต่งตั้ง นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2548 และไดล้าออก
จากการเป็นเลขานุการบริษทัเม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 และ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 13 
กุมภาพนัธ ์ 2562 ไดมี้มติแต่งตั้ง นายพีรศกัด์ิ ขนัธวิชยั ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั เพ่ือทดแทนนายสุขแท ้ 
เรืองวฒันะโชติ ท่ีลาออกจากต าแหน่งเลขานุการบริษทั  

ทั้งน้ีหนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทัมีดงัน้ี 
1) จดัท าและเก็บรักษาเอกสาร ก) ทะเบียนกรรมการ ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษทั และ ค) หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น และรายงาน
การประชุมผูถื้อหุ้น 
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2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งส าเนารายงานการมี
ส่วนไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 
วนั ท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 

3) ด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
 

นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอื่นตามท่ีบริษทัมอบหมาย คือ 
(1) ให้ค  าแนะน าเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทัและ

ติดตามให้มีการปฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั
ให้แก่กรรมการบริษทัไดรั้บทราบ 

(2) เปิดเผยขอ้มูลและข่าวสารต่างๆ ท่ีเป็นจริงให้กบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียหรือนกัลงทุนไดรั้บทราบท่ี
ทนัต่อเหตุการณ์ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 

(3) เป็นศูนยก์ลางในการติดต่อส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนทัว่ไป หรือบคุคลท่ีตอ้งการรับทราบ
รายละเอียดเก่ียวกบับริษทั 

(4) ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 

(5) ด าเนินการต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 

8.4 ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน 
การก าหนดค่าตอบแทนมีการพิจารณาโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน และเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทั เพื่อพิจารณาถึงหลกัเกณฑท่ี์ใช ้โดยพิจารณาจากบทบาท หน้าท่ี ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ค่าตอบแทนของ
บริษทัจดทะเบียนท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ และความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบนั โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นของ
ทุกปี 

โดยท่ีประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2562 เม่ือวัน ท่ี  10 เมษายน 2562 ได้ก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยตามรายละเอียดดงัน้ี 
 

การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 
                             หน่วย : บาท 

กลุ่ม ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

คร้ัง/คน 
ค่าตอบแทน 

ปี/คน 

ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส/

คน 

สิทธิประโยชน์
อ่ืน 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 15,000 รวมไม่เกิน 
7,000,000 บาท และ
ให้คณะกรรมการ 
เป็นผูจ้ดัสรร 

- ไม่มี 

 
กรรมการ 12,500 - ไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 15,000 100,000 10,000 ไม่มี 
 กรรมการ 12,500 80,000 10,000 ไม่มี 

คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน ประธาน 15,000 - - ไม่มี 
 กรรมการ 12,500 - - ไม่มี 
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การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 (ต่อ) 
                                                                                                                                                                        หน่วย : บาท 

กลุ่ม ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชุม 

คร้ัง/คน 
ค่าตอบแทน 

ปี/คน 

ค่าตอบแทน 
รายไตรมาส/

คน 

สิทธิประโยชน์
อ่ืน 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ ประธาน 15,000 - - ไม่มี 
 กรรมการ 12,500 - - ไม่มี 

คณะกรรมการสรรหา ประธาน 15,000 - - ไม่มี 
 กรรมการ 12,500 - - ไม่มี 

 

ส าหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัประจ าปี 2562 นั้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ
วนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ท่ีจ านวน 5.476 ลา้นบาทหรือไม่เกิน 7  
ลา้นบาท โดยจดัสรรให้กรรมการจ านวน 12 ท่านคนละเท่า ๆ กนัตามระยะเวลาการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

 

ค่าตอบแทนรายปี ค่าเบีย้ประชุม และจ านวนคร้ังในการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 
                       หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม 
การเข้าร่วมประชุม/การ

ประชุมทั้งหมด (คร้ัง) ต่อปี 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 
วาระปกต ิ
(ปี 2561) 

วาระปกต ิ
(ปี 2562) 

1. นายอิชิโระ มูราตะ  466,000 466,000 75,000 75,000 5/5 5/5 
2. นายพรจกัร มนูธรรม 466,000 466,000 62,500 62,500 5/5 5/5 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 466,000 466,000 62,500 62,500 5/5 5/5 
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  466,000 466,000 62,500 50,000 5/5 4/5 
5. นายสึโยชิ คาเมะดะ    388,300 168,526 50,000 25,000 4/5 2/2 
6. นายซึโยชิ ทานิกุจิ  - 297,474 - 37,500 - 3/3 
7. นายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์  77,700 - 12,500 - 1/1 - 
8. นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ  388,300 466,000 50,000 62,500 4/4 5/5 
9. นายฮิเดะโตชิ อูเอะดะ  466,000 - 62,500 - 5/5 - 
10. นายคาซูมะ ไซอิโตะ  77,700 466,000 12,500 50,000 1/1 4/5 
11. นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศกัด์ิ  - 349,500 - 25,000 - 2/4 
12. นายโยธิน วิมกุตายน 466,000 466,000 62,500 62,500 5/5 5/5 
13. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล  466,000 466,000 62,500 62,500 5/5 5/5 
14. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล 466,000 466,000 62,500 62,500 5/5 5/5 
15. รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์  466,000 466,000 62,500 62,500 5/5 5/5 

รวม 5,126,000 5,475,500 662,500 700,000 - - 
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หมายเหตุ  กรรมการผูซ่ึ้งไดรั้บการแต่งตั้งใหม่ และกรรมการผูซ่ึ้งลาออกและมีการแต่งตั้งใหม่เพ่ือทดแทน มี
รายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 , นายซึโยชิ ทานิกุจิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 แทนนาย 
สึโยชิ คาเมะดะ ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 , นายสุขแท ้ เรืองวฒันะโชติ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
แทนนายศุภวสั พนัธ์ุวฒัน์ ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
 , นายคาซูมะ ไซอิโตะ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 แทนนาย
ฮิเดะโตชิ อูเอะดะ ท่ีลาออกเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 
  นายมนตรี เด่นไพโรจนศ์กัด์ิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2562 
 

ค่าตอบแทนของกรรมการที่ด ารงต าแหน่งคณะผู้บริหาร และผู้บริหารของบริษัท 
                   หน่วย : บาท 

หมายเหตุ คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายของ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย และ 
บริษทัยอ่ย ทั้งน้ีค่าตอบแทนดงักล่าวไม่ไดร้วมกบัค่าใชจ้่ายในส่วนพนกังานของบริษทั 
 
 

ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561-2562 มีรายละเอียดดังนี ้
                หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทน 

รายปีและรายไตรมาส 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม

ทั้งหมด (คร้ัง) ต่อปี  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล 140,000 140,000 225,000 210,000 15/15 14/14 

2. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล 120,000 120,000 187,500 175,000 15/15 14/14 

3. รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์  120,000 120,000 187,500 175,000 15/15 14/14 

รวม 380,000 380,000 600,000 560,000 - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
กรรมการที่ด ารงต าแหน่งคณะผู้บริหาร / ผู้บริหารของบริษัท 

จ านวน 11 ท่าน/ปี 2561 จ านวน 12 ท่าน/ปี 2562 

1. เงินเดือน 16,201,816 11,233,967 

2. ค่าเบ้ียประชุม 662,500 636,500 

3. โบนสั 3,809,234 2,793,274 

4. สวสัดิการอื่นๆ  2,883,143 2,438,326.82 
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ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนในปี 2561-2562 มีดังนี ้
                                     หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. นายพรจกัร มนูธรรม 30,000 30,000 2/2 2/2 
2. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล  25,000 25,000 2/2 2/2 
3. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล  25,000 25,000 2/2 2/2 
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ  25,000 12,500 2/2 1/2 

รวม 105,000 92,500 - - 

 

ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการในปี 2561-2562 มีดังนี ้
                                    หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ 75,000 60,000 5/5 4/4 
2. นายอิชิโระ มูราตะ 62,500 50,000 5/5 4/4 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 62,500 50,000 5/5 4/4 
4. นายโยธิน วิมุกตายน 62,500 50,000 5/5 4/4 
5. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ   50,000 37,500 4/5 3/4 
รายช่ือกรรมการอ่ืนท่ีถูกเชิญเข้าร่วมประชุม     

1. คุณพรจกัร มนูธรรม 12,500 - 1/1 - 

2. คุณสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ 12,500 - 1/1 - 

รวม 337,500 247,500 - - 
 

 

ค่าตอบแทนและจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาในปี 2561-2562 มีรายละเอียดดังนี ้
                                   หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการสรรหา 
ค่าเบีย้ประชุม 

การเข้าร่วมประชุม/ประชุม
ทั้งหมด(คร้ัง)ต่อปี  

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 

1. รศ.ดร.ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกุล - - - - 
2. นายอิชิโระ มูราตะ - - - - 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม - - - - 

รวม - - - - 
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หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เม่ือการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 1/2560 วนัท่ี 
14 กุมภาพนัธ์ 2560 ในขณะท่ีปี 2561-2562 ทางบริษทัมิไดมี้การสรรหากรรมการใหม่ ดงันั้นจึงไม่มีการจ่ายค่าเบ้ีย
ประชุมของคณะกรรมการชุดดงักล่าว 
 

 ค่าตอบแทนอ่ืน -ไม่มี- 
 

8.5  บุคลากร 
 จ านวนพนักงาน 
 จ านวนพนกังานของบริษทั และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวนทั้งส้ิน 651 คน โดยมีค่าใชจ้่าย
ท่ีเกิดขึ้นในปี 2562 ดงัน้ี 
 

 
จ านวนพนักงาน(คน) 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 

ค่าตอบแทน 
ปี 2562 (พนับาท) 

ค่าสวัสดิการพนักงาน 
ปี 2562 (พนับาท) 

ค่าใช้จ่ายพฒันาพนักงาน 
ปี 2562 (พนับาท) 

บริษัท บริษัทย่อย รวม บริษัท บริษัทย่อย บริษัท บริษัทย่อย บริษัท บริษัทย่อย 

ส านกังาน 93 33 126 34,733 20,530 3,695 1,329 179 11 
โรงงาน 525 - 525 206,289 - 16,980 - 568 - 

รวม 618 33 651 241,022 20,530 20,675 1,329 747 11 

 

ค่าตอบแทนอ่ืน 
นอกเหนือจากการให้ค่าตอบแทนท่ีกล่าวมาแล้ว บริษัทได้จัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพในปี  2548  

ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษทัสมทบเงินจ านวนร้อยละ 3-4 ของเงินเดือนของพนกังานเขา้
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงพนักงานสามารถเลือกจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนไดใ้นอตัราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของ
พนกังานแต่ละราย หรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเล้ียงชีพก็ได ้ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้่ายสมทบเขา้
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงบก าไรขาดทุนจ านวน 3.60 ลา้นบาท 

 

การเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา 
- ไม่มี- 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปี ท่ีผ่านมา 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีขอ้พิพาทแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมาแต่อยา่งใด 

 

การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร ประจ าปี 2562  เป็นกระบวนการท่ีเน้นระเบียบแบบแผน ซ่ึงมุ่งหมายท่ีจะ

พฒันาบุคลากรของบริษทั ให้มีความรู้ (Knowledge)  และความช านาญ (Skills) เพื่อให้พนกังานสามารถปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร 
1) การฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร จะท าให้บริษทั มีพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น และก าลงัใจดี 

ส่งเสริมให้มีความจงรักภกัดีต่อองคก์ร ลดอุบติัเหตุ และความสูญเสีย อนัอาจจะเกิดขึ้นจากความไม่รู้หรือไม่ช านาญ 
2) พนักงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเละพัฒนา จะมีความรู้ ความช านาญ เกิดความคิดเชิงบวก มีขวญัและ

ก าลงัใจดี ซ่ึงมีผลให้มีความกา้วหนา้ในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 



 

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562            ส่วนที่ 2 

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ป 

หนา้ 53 

ประเภทของการฝึกอบรม 
1) การปฐมนิเทศ ส าหรับพนักงานท่ีเข้าใหม่ จุดมุ่งหมายคือ แนะน าให้รู้จักกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ 

ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีควรทราบ สวสัดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอย่างปลอดภยัและถูกตอ้ง ระบบมาตรฐาน 
ISO9001:2015 และ ระบบมาตรฐานจัดการส่ิงแวดล้อม ISO14001:2015 เบ้ืองต้น แนะน าให้รู้จักกับผูบ้ริหารและ
ผูจ้ดัการฝ่าย เพื่อให้พนกังานใหม่เขา้กบัสังคมของบริษทั ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และลดความเครียดต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ประวติัของบริษทั 
(2) ระเบียบปฏิบติัและสวสัดิการของบริษทั 
(3) ระบบความปลอดภยัในการปฏิบติังาน 
(4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2015 เบ้ืองตน้ 
(5) ระบบมาตรฐานจดัการส่ิงแวดลอ้ม ISO 14001:2015 เบ้ืองตน้ 

2) การอบรมภายใน  เป็นการจัดฝึกอบรมและพัฒนาส าห รับพนักงานทุกระดับ  เพื่ อให้ มีความ รู้  
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน มีทั้งหลกัสูตรในระดบัหัวหน้างานและระดบัของ
พนกังาน ซ่ึงจะจดัเป็นประจ าเดือนละ 1 หลกัสูตร ดงัต่อไปน้ี 

(1) ความรู้เร่ืองประกนัสังคม,การช าระภาษี 
(2) ISO 9001:2015 
(3) การวางแผนและควบคุมการผลิต 
(4) ISO14001:2015 
(5) ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแรงงาน 
(6)   ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 
(7) เทคนิคการขายอยา่งมืออาชีพ 
(8) การจดัการสินคา้คงคลงั 
(9) การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรดว้ยตนเอง 
(10) Just in time เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต 
(11) ความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร 
(12) การใช ้Excel อยา่งมืออาชีพ 
(13) จิตวิทยาการบริหารส าหรับหวัหน้างาน 
(14) การแข่งขนั QCC 

3) การอบรมภายนอก เป็นการส่งพนักงานไปอบรมขา้งนอกบริษทั กบับริษทัท่ีจดัฝึกอบรมตามสถานท่ี 
ต่าง ๆ ท่ีเป็นหลกัสูตรเฉพาะดา้นท่ีตรงกบัสายงานนั้น ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บัการปฏิบติังาน มีดงัต่อไปน้ี 

(1) การส ารวจค่าจา้ง HR Benchmark 
(2) Cyber Defense Initiative Conference 
(3) การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(4) ปฏิบติัการสร้างเสริมความเขม้แขง็ของการแรงงานสัมพนัธแ์ละความร่วมมือในสถาน

ประกอบการ 
(5) การเปิดบญัชีและงบประมาณ 
(6) นายจา้งมีหนา้ท่ีน าส่งเงินตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2560 ตอ้งท าอยา่งไร 
(7) QAD Thailand Annual Conference 2019 
(8) ITM086-IT Risk Management การบริหารความเส่ียงดา้น IT 
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(9) Protect your business with secure Infrastructure Network 
(10) โครงการก ากบัดูแลและส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานตามกฎหมายส าหรับโรงงานควบคุม 
(11) ITM036 ITIL Foundation 3.0-2011 
(12) กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารและผงัเมืองส าหรับนกักฎหมายมืออาชีพ 
(13) การจดัท า Action Plan ในงาน HR 
(14) Director Accreditation Program 
(15) To make Working Paper for Anti-Corruption in organization 
(16) มาตรฐานการออกแบบ แผนผงัโรงงานอุตสาหกรรม 
(17) ผูป้ฏิบติังานสถานท่ีใชก้๊าซปิโตรเลียม 
(18) คณะกรรมการความปลอดภยั 
(19) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจการปฏิบติัตามกฎหมายในการจา้งงานคนพิการ 
(20) พฒันาและส่งเสริมแรงงานสัมพนัธใ์นสถานประกอบการท่ีมีองคก์รลูกจา้ง 
(21) EMR 
(22) ตวัแทนฝ่ายบริหารการจดัการส่ิงแวดลอ้มมีบทบาทอยา่งย่ิงในการจดัท าและควบคุมระบบ 
(23) เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างาน ระดบัผูบ้ริหาร 
(24) เคลด็ไม่ลบัในการท างานจดัซ้ือ 

 

 ในการอบรมเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัพนกังาน (Employment Development) ตามท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
หากจ าแนกตามระดบัพนกังานในบริษทั จะมีรายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 
 
 

ระดับของพนักงาน 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

เฉลี่ยทั้งหมดต่อคน 
เป้าหมายของการจัดหลกัสูตร 

ผู้บริหาร 
 

168 ชัว่โมง 
 

1. เพื่ อ ให้ ผู ้บ ริห าร มี วิ สั ยทั ศ น์  มี ส ม รรถน ะและ 
ขีดความสามารถสูงพร้อมท่ีจะเป็นกลไกขององค์กร 
ในการขับ เค ล่ือนยุทธศาสตร์ขององค์ กรให้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพื่อให้ผูบ้ริหาร เป็นผูส้ร้างหรือน าการเปล่ียนแปลง 
และมีความพร้อมด้านบริหารจดัการตามแนวทางการ
พฒันาองคก์ารให้ประสบความส าเร็จและเป็นรูปธรรม 

3. เพื่อให้ผู ้บ ริหาร มีขีดความสามาถในการแข่ งขัน 
ระดบัสากลทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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ในการอบรมเพื่อเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัพนกังาน (ต่อ) 

ระดับของพนักงาน 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

เฉลี่ยทั้งหมดต่อคน 
เป้าหมายของการจดัหลกัสูตร 

พนักงานระดับบริหาร/
พนกังานระดบัวิชาชีพ 

 

216 ชัว่โมง 1.  เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนะคติ 
ท่ีมีต่อการปฏิบติังานนั้นๆ เพ่ิมขึ้น 

2.  เพื่อให้พนักงานระดับบริหาร ได้ร่วมมือกันให้เกิด 
พลงัร่วมในการพฒันาองคก์รและขบัเคล่ือนภารกิจของ
องคก์รไปสู่เป้าหมาย 

3.  เพื่ อส ร้ างความสามั คคี และ มี วิ สั ยทัศน์ ร่ วมกัน 
อย่างเป็นเอกภาพในการบริหารงานและแกปั้ญหาต่างๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัต่อสถานการณ์ 

4.  เพื่อให้พนกังานระดบับริหาร มีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัระดบัสากล ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

พนักงานระดับปฏบิัติการ 
 
 

112 ชัว่โมง 1.  เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ  ให้พนักงาน 
มีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถท่ีจ าเป็น และ 
มีทัศนคติท่ีดีส าหรับการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหน่ึง
ของหน่วยงาน 

2.  เพื่อให้บุคลากรท างานได้ ท างานดี ท างานเก่ง และ
ท างานแทนกนัได ้

3.  เพ่ือเพ่ิมคุณค่าของพนกังานในองคก์ร 
4.  เพ่ือเพ่ิมความกา้วหนา้ในอาชีพ 
5.  เพื่อให้พนักงานระดับปฏิบัติการ มีขีดความสามารถ 
ในการแข่งขนัระดบัสากล ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 
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9. การก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู ้น าท่ีต้องก ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี ได้ตระหนักถึง

ความส าคญัเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และเล็งเห็นว่าการมีบรรษทัภิบาลจะท าให้เกิดความโปร่งใสและเพ่ิมความ
เช่ือมัน่ให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงันั้นในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 
2558 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อก าหนดแนวปฏิบัติท่ีดีให้แก่กรรมการ
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และสามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการ
ปฏิบติังานไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะช่วยยกระดบัมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินงานของบริษทัให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการท่ีดี  

นอกจากน้ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2562 คณะกรรมการบริษทัได้
มีมติรับหลกัการนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีฉบบัใหม่ เพื่อพิจารณาทบทวนหลกัปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานน าไปปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม 

ซ่ึงจากการก ากบัดูแลและการด าเนินงานอย่างจริงจงัของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
ท าให้บริษทัมีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้กิจการของบริษทัมีการขยายตวั มีผล
ก าไรอยา่งต่อเน่ืองและสร้างความมัน่คงย ัง่ยืนต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

ดงันั้นเพื่อให้ทุกฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัและน าเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปประยกุตแ์ละถือปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษทัจึงไดม้อบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานท าการทบทวนแนวปฏิบติัตามหลกัการ
ก ากบัดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการติดตามข่าวสารการออกแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และจดัท าแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุงการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีให้มีความสอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑก์ารประเมินผลของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) อยา่งต่อเน่ือง และเสนอแนวปฏิบติัท่ี
ไดรั้บการปรับปรุงดงักล่าวต่อฝ่ายจดัการและคณะกรรมการก ากบักิจกิจการท่ีดีเพื่อพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุง
ในเร่ืองดงักล่าวเป็นประจ าทุกไตรมาส และรวบรวมแนวปฏิบติัท่ีไดรั้บการปรับปรุงดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาทบทวน หรือน าไปปรับใช้กบัการด าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ทั้งน้ีคณะกรรมการ
บริษทัไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัมีรายละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาน าหลกัปฏิบติั การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาปรับใชใ้นการด าเนินงาน บริษทั
จึงขอรายงานการปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย โดยแบ่งออกเป็น 8 หมวดดงัน้ี 

 

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(1) คณะกรรมการบริษทัมีบทบาทส าคญัในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทศัน์และกลยุทธ์ตลอดจนนโยบาย

และแผนงานท่ีส าคญัของบริษทั โดยจะพิจารณาถึงปัจจยัเส่ียงและมีการวางแนวทางการบริหารจดัการท่ี
มีความเหมาะสม 

(2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติ และปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูล  
ต่อผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเท่าเทียมเป็นธรรมทุกฝ่าย 

(3) คณะกรรมการบริษทัจะตอ้งเป็นผูน้ าในเร่ืองจริยธรรมและเป็นตวัอย่างในการปฏิบติัตามแนวทางการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั  
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(4) คณะกรรมการบริษัทจะก ากับดูแลให้มีการด าเนินธุรกิจของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ด าเนินงาน ท่ีจะสร้างความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลค่าให้แก่ธุรกิจในระยะยาวท่ีย ัง่ยืนภายใตข้อ้ก าหนด
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานด้วยความระมัดระวงั รอบคอบ และซ่ือสัตยสุ์จริต
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

(5) คณะกรรมการบริษทัจะค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ 

(6) คณะกรรมการบริษทัจะก ากบัดูแลให้มีการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม 

(7) คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้การด าเนินงานมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได ้และมีการเปิดเผย
ขอ้มูลสารสนเทศแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้งและตามก าหนดเวลา 

(8) บริษทัไดก้ าหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนกังานถือปฏิบติั 
(9) คณะกรรมการบริษทัจะติดตามพร้อมกบัประเมินผลการน านโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีไปปรับใช ้

และจะทบทวนการปรับใชน้โยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 

9.2  ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 
ส าหรับในดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการเพ่ือเกิดความยัง่ยืน บริษทัไดก้ าหนด

วิสัยทศัน์ ภารกิจ ค่านิยมหลกั แลเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน น าไปปฏิบติั 
(รายละเอียดอยูใ่นส่วนท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ)  
 

9.3  การเสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
 คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการ

ก าหนดนโยบายของบริษทั ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงในการวางแผนการด าเนินงานทั้งระยะส้ันและระยาว ตลอดจน
ก าหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเส่ียง ในภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทส าคญัในการก ากบัดูแลตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

9.3.1 ภาวะผู้น าและวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ี
ก ากบัดูแลและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมัง่คัง่สูงสุดให้แก่ผูถื้อหุ้น  

9.3.2 บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท 
(รายละเอียดอยูใ่นส่วนท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ) 

9.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (รายละเอียดอยูใ่นส่วนท่ี 2 โครงสร้างการจดัการ) 
1. ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษทัไดก้ าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ยา่งชดัเจน และ

โปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมและไดข้ออนุมติัจากท่ีประชุม 
ผูถื้อหุ้น 
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2. ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร : ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร เป็นไปตามกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน
เบ้ืองต้นท่ีเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประกอบการของบริษทัและผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารแต่ละท่าน 

9.3.4 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
บริษทัมีประธานกรรมการเป็นตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (GYIN) ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 40.69 ของหุ้นทั้งหมด 

โดยประธานกรรมการเป็นบุคคลเดียวกนักับประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร  อย่างไรก็ตามโครงสร้างคณะกรรมการของ
บริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงจ านวนดงักล่าวบริษทัเห็นว่าเพียงพอต่อการถ่วงดุลอ านาจระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ 

9.3.5 รายงานของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และ

สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักล่าวจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงั
และประมาณการท่ีดีท่ีสุด ในการจดัท า รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 คณะกรรมการได้จดัให้มีการด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมี
เหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไว้ซ่ึงทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์ของบริษทั และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั 
 บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการผูมี้อ านาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการ
เงินไวใ้นหน้าการรับรองความถูกต้องของข้อมูลของรายงานประจ าปี 56-1 ซ่ึงเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้น และนักลงทุน
รับทราบเป็นประจ าทุกปี นอกจากน้ี กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามของบริษทั ไดแ้ก่ นายพรจกัร มนูธรรม และนายอิชิโระ 
มูราตะ ยงัไดท้  ารายงานรับรองความถูกตอ้งของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นประจ าทุกไตรมาส 

9.3.6 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ได้มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือ

ทบทวนว่าไดมี้การก ากบัดูแลให้มีการก าหนดและหรือด าเนินการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และใช้เป็นขอ้มูลสนับสนุน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง พฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยไดแ้จง้ผลประเมินให้ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสู่การด าเนินการของฝ่ายบริหารต่อไป โดยมี
กระบวนการดงัน้ี 

- เลขานุการจะจดัส่งแบบประเมินผลตามแนวทางของ กลต.ท่ีไดก้ าหนดไว ้ให้กบักรรมการแต่ละท่าน
เป็นผูป้ระเมินในช่วงไตรมาสท่ี 4 และจะขอรับแบบประเมินผลดงักล่าว เพือ่ท าการประเมินผล 

- เลขานุการจะสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการโดยภาพรวมให้แก่คณะกรรมการไดท้ราบในช่วง
ตน้ปีถดัไป และจะท าการวิเคราะห์และประเมิน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ้นต่อไป 

9.3.7 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทัมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เขา้ร่วม อบรม
สัมมนาในหลกัสูตรต่างๆ ท่ีจดัขึ้นโดยหน่วยงานภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ บริษทัไทย (IOD) 
สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย และสถาบนัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีเพ่ือสร้างความมัน่ใจในการปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัท าทะเบียนประวติัการเขา้ร่วมอบรมของคณะกรรมการ พร้อมทั้งน าเสนอ
หลกัสูตรท่ีเหมาะสมต่อกรรมการแต่ละท่านเพื่อพิจารณาเขา้ร่วมอบรม    
 ในกรณีท่ีมีกรรมการใหม่  บริษทัมีนโยบายให้มีการจดัการปฐมนิเทศแก่กรรมการ  โดยเลขานุการบริษทั 
จะส่งมอบคู่มือกรรมการ  ซ่ึงจะมีเน้ือหาท่ีส าคญัประกอบดว้ย บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบ การถือและซ้ือขาย
หลกัทรัพยข์องกรรมการ การรายงานเร่ืองผลประโยชน์ของกรรมการ การบริหารการประชุม การเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศ การติดต่อกบัฝ่ายบริหาร ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ตารางอ านาจ
ด าเนินการ และขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั  และในปี 2562 ทางบริษทัไดจ้ดัเตรียมคู่มือกรรมการส าหรับกรรมการท่ีเขา้ใหม่
จ านวน 2 ท่าน คือ นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศกัด์ิ และนายซึโยชิ ทานิกุจิ  

9.3.8 รายงานการมีส่วนได้เสีย  
 บริษทัไดก้ าหนดให้กรรมการและผูมี้อ านาจในการจดัการ จดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งส่งให้เลขานุการบริษทัเม่ือเขา้มาด ารงต าแหน่งหรือท างานในบริษทัและเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 
ซ่ึงเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีจัดเก็บและจัดท ารายงานการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น แจ้งไปยงักรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  

9.3.9 จริยธรรมธุรกิจ 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเป็น

ปัจจยัส าคญัต่อการด าเนินงาน ของผูบ้ริหารและพนกังาน เพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก 
เพื่อให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนในองคก์ร ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติัหนา้ท่ี ดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริตต่อองคก์ร และผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบติั ตามท่ีบริษทั และผูถื้อ
หุ้นคาดหวงัเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  ทั้งน้ีบริษัทได้เปิดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทัที่ www.yuasathai.com   
 ทั้งน้ีคู่มือจริยธรรมธุรกิจพนักงานของบริษทัทุกคนจะไดรั้บทราบและท าความเขา้ใจในเร่ืองดงักล่าว เพื่อ
ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัในการท างาน หากมีผูล้ะเวน้ไม่ปฏิบติัตามจะไดรั้บการสอบสวนและลงโทษทางวินยัตามความ
เหมาะสม อาจถึงขั้นให้พน้จากการเป็นพนกังาน  และอาจถูกด าเนินคดีตามกฎหมายในกรณีการกระท านั้นผิดกฎหมาย 
การปฏิบัติตามจริยธรรมดังกล่าวไม่อาจก าหนดให้ครอบคลุมได้ในทุกกรณี  หากพนักงานประสบปัญหาในการ
ตดัสินใจหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจท่ีมิไดก้ าหนดไวค้วรปรึกษาหรือสอบถามผูบ้งัคบับญัชาท่ีตนเอง
ไวว้างใจในทุกระดบั หรือผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล หรือผูต้รวจสอบภายใน หรือกรรมการแลว้แต่กรณี 
 

9.4  การสรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคคลากร (Ensure Effective CEO and People 
Management) 

 วิธีคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่แต่ละคร้ังทางบริษทัจึงจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพ่ือเสนอ

บุคคลท่ีเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษทัป็นคราวๆ ไป ทั้งน้ีบริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษทั 
ดงัน้ี 

1) คณะกรรมการจะเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ ความสามารถ และอุปนิสัย
และน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

2) ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่ง อยา่ง
น้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีท่ีตอ้งการเลือกกรรมการท่ีพน้

http://www.yuasathai.com/
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ต าแหน่งกลับเข้าเป็นกรรมการอีก ต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงในการเสนอช่ือ
กรรมการเพ่ือเลือกตั้ง บริษัทจะจัดให้มีประวติัและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพื่อให้ผูถื้อหุ้น
สามารถตดัสินใจจากสารสนเทศท่ีไดรั้บ 

ทั้งน้ี ขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปน้ี 
(1) ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุ้นต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คน เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดให้มีกรรมการชุดย่อยเพื่อให้ท าการตรวจสอบ สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงปัจจุบนั บริษทัมีคณะกรรมการชุดยอ่ยดงัน้ี 

• คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน และถือหุ้นของบริษทัไม่เกิน

ร้อยละ 1 ไม่เป็นผูบ้ริหารของบริษทั และมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านบัญชีและ/หรือการเงิน  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัในการดูแลให้บริษทัมีระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน้าท่ีในการให้วิสัยทัศน์ และให้ความเห็นท่ีตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง
การเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษทั การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑแ์ละระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนดูแลให้
มีการเปิดเผยรายงานทางการเงินอยา่งครบถว้น และเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่งผลให้รายงาน
ทางการเงินมีความน่าเช่ือถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพ่ิมต่อองคก์ร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีการประชุมอยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพ่ือก ากบัดูแล และติดตามเร่ือง
ต่างๆ ดงักล่าวข้างตน้ โดยมีผูส้อบบัญชีของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยทุกคร้ังในวาระท่ีมีการพิจารณารายงานทาง
การเงิน 

ปัจจุบนัผูต้รวจสอบภายในของบริษทัเป็นผูดู้แลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเป็นผูจ้ดัประชุม 
จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องในการประชุม ส่งวาระการประชุมให้แก่
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยงัมีหน้าท่ีบันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเป็นผูดู้แลจัดเก็บเอกสารการ
ประชุมดว้ย 

• คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 4 ท่าน ซ่ึงแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริษทัโดยคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีดูแลใหบ้ริษทัมีการด าเนินการท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในการให้
ผลตอบแทนต่อกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั 

ในการพจิารณาค่าตอบแทนนั้นคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
การเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนั ผลประกอบการของบริษทั รวมทั้งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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• คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 5 ท่าน โดยคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการมีหน้าท่ี ก าหนดแนวทางและเสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ
ปฏิบัติหน้าท่ี และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลกัเกณฑ์ของนโยบายก ากับดูแลกิจการ 
(Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti – Corruption Policy) รวมทั้ งให้เกิดการ
ปฏิบติัท่ีดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการด าเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ บริษทัฯ  

• คณะกรรมการสรรหา 
 คณะกรรมการบริษัทจะมีการจัดตั้ งคณะกรรมการสรรหาเม่ือจ าเป็นต้องสรรหากรรมการใหม่ ซ่ึง
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน มีหน้าท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดย
พิจารณาความเหมาะสมของจ านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั ก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้แต่กรณี และ
พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระท่ีครบวาระ และ/หรือ มี
ต าแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

• คณะอนุกรรมการอ่ืน 
บริษัทยงัไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการก าหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาท่ีจะมีการแต่งตั้งเป็นคราวๆ ไป 
• การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
เน่ืองจากบริษทัถือหุ้นในบริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั กว่าร้อยละ 99.99 ดงันั้น บริษทัจึงได้

จดัส่งกรรมการบางส่วนของบริษทัด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัย่อย และบริษทัไดก้ าหนดระเบียบให้บริษทั
ยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการท่ีเก่ียวโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ีงสินทรัพย ์หรือการท ารายการส าคญัอื่นใด
ของบริษทัย่อย เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบั
หลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งก ากบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึกบญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถ
ตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 
 

9.5  การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 
Responsible Business) 

9.5.1 ด้านการส่งเสริมนวตักรรม 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อการส่งเสริมนวตักรรม โดยการร่วมมือกบัผูค้า้ (Suppliers) เพื่อพฒันาคุณภาพ

ช้ินส่วนและวตัถุดิบอยา่งต่อเน่ืองและเพื่อลดตน้ทุนราคาของช้ินส่วนและวตัถุดิบ นอกจากน้ีบริษทัไดพ้ฒันาระบบการ 
เคลมสินคา้ให้มีประสิทธิภาพและก าหนดให้มีแผนกบริการลูกคา้ (Customer Services) ท าหนา้ท่ีประสานงานและให้
ค  าแนะน าท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ซ่ึงเป็นการเพ่ิมช่องทางส่ือสารระหว่างบริษทักบัลูกคา้ให้สะดวกมากย่ิงขึ้น 

9.5.2 ด้านการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 
บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก่พนกังาน

และผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ย หรือผูมี้ส่วนไดเ้สียภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี ชุมชน ภาครัฐ
และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงสภาพแวดลอ้ม เน่ืองจากบริษทัไดต้ระหนกัถึงแรงสนบัสนุนจากผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ ซ่ึงเป็นการสร้างความส าเร็จและความมัน่คงในระยะยาวของบริษทั ดงันั้นบริษทัจึงค านึงถึงประโยชนข์องผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบติัท่ีดีของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
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9.5.2.1 นโยบายและการปฏบิัติต่อพนักงาน  
บริษทัตระหนกัดีว่า พนกังานเป็นปัจจยัแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทัท่ีมีคุณค่าย่ิง จึงเป็น

นโยบายของบริษทัท่ีจะให้การปฏิบติัเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาสและผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกยา้ย ตลอดจนการ
พฒันาศกัยภาพของพนกังานในบริษทั 

(1) ปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
(2) ให้ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อพนักงานและจัดให้มีการจ่ายผลตอบแทนพิเศษหรือโบนัสแก่

พนกังานตามผลประกอบการท่ีเกิดขึ้นในแต่ละปี นอกจากน้ีบริษทัยงัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้แก่พนกังานตาม
พระราชบัญญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยนายจา้งสมทบเงินจ านวนร้อยละ 3-4 ของเงินเดือนพนักงานเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และพนกังานจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนไดใ้นอตัราร้อยละ 3-15 ของเงินเดือนของพนกังานแต่ละราย โดย
ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพจ านวน 3.60 ลา้นบาท 

(3) การแต่งตั้งโยกยา้ย รวมถึงการให้รางวลัและการลงโทษพนกังาน โดยตั้งอยู่บนความถูกตอ้งและ
ยติุธรรม 

(4) รับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนกังาน 
(5) ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังาน โดยมีการจดัฝึกอบรมดา้นต่างๆ 

ในแต่ละหน่วยงาน เพ่ือความคล่องตวัในการท างานให้มากย่ิงขึ้น 
(6) ให้การสนบัสนุนพนกังานท่ีมีความสามารถในการท างาน โดยให้โอกาสอยา่งทัว่ถึงและเสมอภาค 
(7) ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 
(8) สร้างความมัน่คงให้กบัพนกังาน รวมทั้งทางดา้นความปลอดภยัและทรัพยสิ์น 
(9) หลีกเล่ียงการกระท าใด ๆ ท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของ

พนกังาน หรือสร้างความกดดนัต่อสภาพจิตใจของพนกังาน 
(10) มีสวสัดิการรถรับ-ส่งพนกังาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบติังานของพนกังาน และจดัสวสัดิการ

อาหารกลางวนั และเงินช่วยเหลือเช่น งานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของพนักงาน รวมทั้งสวสัดิการเงินกูยื้ม
ซ่อมแซมท่ีพกัอาศยั และเงินเพื่อการศึกษาบุตร 

ทั้งน้ีบริษทัให้ความส าคญัแก่พนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางส่ือสาร เสนอแนะและร้องทุกข์
ในเร่ืองท่ีคบัขอ้งใจเก่ียวกบัการท างานต่อผูบ้งัคบับัญชาผ่านศูนยก์ลางขอ้มูลร้องทุกข์ได ้ซ่ึงขอ้เสนอต่างๆ จะน าไป
พิจารณาอย่างเป็นธรรม เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆ ฝ่าย นอกจากน้ียงั
สามารถแจง้ผ่านคณะกรรมการผูดู้แลกฎระเบียบ (Compliance Committee) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 
ทั้งน้ีขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะไดรั้บการเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูแ้จง้เบาะแส 

9.5.2.2  นโยบายและการปฏบิัติต่อผู้ถือหุ้น  
บริษทัตระหนักดีว่าผูถื้อหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษทัมีหน้าท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูถื้อหุ้นในระยะยาว จึง

ก าหนดให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตอ้งปฏิบติัตามแนวทางดงัน้ี 
(1) ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ตลอดจน  ตัดสินใจด าเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวงั

รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นโดยรวม 
(2) น าเสนอรายงานสถานภาพของบริษทั ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การบญัชี และรายงานอื่นๆ 

ดว้ยความสม ่าเสมอ และครบถว้นตามความเป็นจริง 
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(3) แจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบตามความเป็นจริงถึงแง่มุมต่างๆในดา้นบวกและลบ บนพ้ืนฐานของความ
เป็นไปได ้มีขอ้มูลและเหตุผลท่ีสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ 

(4) ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ื่น โดยใชข้อ้มูลภายในบริษทั ท่ียงัไม่ไดเ้ปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรือด าเนินการใดๆ ท่ีอาจเป็นขอ้ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

9.5.2.3  นโยบายและการปฏบิัติต่อลูกค้า 
บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าท่ี มีต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก  บริษัทจึงแสวงหาแนวทางในการ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้นเพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษทั
จึงก าหนดนโยบายและขอ้ปฏิบติัต่อลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

(1) บริษทัพึงดูแลลูกคา้และให้บริการแก่ลูกคา้อยา่งเท่าเทียมกนั 
(2) ให้ขอ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งและเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์แก่ลูกคา้ เก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตุเป็นผลท าให้ลูกคา้เขา้ใจผิดเก่ียวกบัคุณภาพ ปริมาณ หรือเง่ือนไขใด ๆ 
ของสินคา้หรือบริการนั้น ๆ 

(3) ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการซ้ือ-ขายให้แก่ลูกคา้ พนักงานการตลาดตอ้งมีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น 
เพียงพอต่อการตดัสินใจของลูกคา้ และให้ความเสมอภาคแก่ลูกคา้ทุกราย 

(4) ให้ความส าคญัแก่ลูกคา้ โดยเฉพาะเร่ืองการติดต่อกบัลูกคา้ และท าให้เป็นท่ีไวใ้จของลูกคา้ 
(5) รักษาความลบัของลูกคา้และไม่น าขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

โดยมิชอบ 
(6) รับฟังเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินค้า และช้ีแจงให้ลูกค้าเข้าใจเก่ียวกับปัญหาหรือ

อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น 
9.5.2.4   นโยบายและการปฏบิัติต่อคู่ค้า 

บริษทัมีนโยบายในการปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั
และอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสัญญา ให้ขอ้มูลท่ีเป็นจริงและถูกตอ้ง อยู่บนพ้ืนฐานความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ 
โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ี
ตกลงกนัได ้ตอ้งรีบแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ทนัที เพื่อจะไดช่้วยกนัหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 

(2) ไม่รับหรือเรียกร้องหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีส่อไปในทางท่ีไม่สุจริตในทางการคา้กับคู่คา้ 
(3) ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาว่ามีการรับ หรือเรียกร้อง หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ก็ตาม ต้องมีการ

เปิดเผยรายละเอียดต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม และรวดเร็ว 
นอกจากน้ีในการคดัเลือกคู่คา้ของบริษทั ตามคู่มือจดัซ้ือของบริษทัจะมีหลกัเกณฑ์การคดัเลือกคู่คา้โดยให้

ครอบคลุมถึงความสามารถในการจดัหา ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ สถานภาพทางการเงิน ประวติัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การร้องเรียนและการด าเนินคดี และความเส่ียงจากการให้บริการของคู่ค้าดังกล่าว ซ่ึงการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวจะช่วยปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

9.5.2.5   นโยบายและการปฏบิัติต่อเจ้าหนี้  
บริษทัตระหนกัอยู่เสมอว่าการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัเจา้หน้ีนั้นจะตอ้งปฏิบติัควบคู่ไปกบัการปฏิบติัตาม

เง่ือนไขท่ีก าหนดไว ้เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และความไวว้างใจระหว่างกนั โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
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(1) ปฏิบติัต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และอยู่บนพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนอย่าง
เสมอภาคทั้งสองฝ่าย 

(2) ปฏิบติัตามสัญญาและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครัด ในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขได้ จะแจ้งสาเหตุให้เจ้าหน้ีทราบทันที เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไข โดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล 

9.5.2.6   นโยบายและการปฏบิัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
บริษทัมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ให้สอดคลอ้งกบัหลกัสากล ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเก่ียวกบั

หลกัปฏิบัติการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีท่ีไม่
สุจริตหรือฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

(1) มีความซ่ือสัตยใ์นวิชาชีพ โดยยึดหลกัและปฏิบติัภายใตก้ฎระเบียบ และกติกาของการแข่งขนั 
(2) ไม่กล่าวร้ายเพื่อท าลายช่ือเสียงทางการคา้ของคู่แข่ง 
(3) ไม่ใชวิ้ธีการกลัน่แกลง้คู่แข่ง เพ่ือให้คู่แข่งเสียโอกาส เช่น การขายตดัราคา การทุ่มสินคา้เขา้ตลาด 

การขโมยขอ้มูลของคู่แข่งมาใชโ้ดยมิชอบ 
9.5.2.7  นโยบายและการปฏบิัติต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความส าคญักบัการดูแลรักษา
ส่ิงแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ินท่ีหน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่และเป็นนโยบายของบริษัท 
เช่นเดียวกันท่ีจะยึดมั่นและถือปฏิบัติเป็นพลเมืองท่ีดี ทั้งในด้านการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยัจาก
กิจกรรมของบริษทั และปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น มุ่งมัน่ท่ีจะใช้ความพยายามอย่าง
ต่อเน่ืองท่ีจะด าเนินการยกระดบัคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม และการดูแลความปลอดภยั ทั้งท่ีด าเนินการเอง และร่วมมือกบั
หน่ายงานของรัฐและชุมชน 

9.5.2.8 นโยบายเกี่ยวกบัส่ิงแวดล้อม 
บริษทัจะค านึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีการพฒันาและปรับปรุงระบบการ

จัดการเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย แผนการปฏิบัติ และการ
ประเมินผลอย่างชัดเจน รวมทั้งด าเนินการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและให้ความร่วมมือกบัพนักงาน ลูกค้า หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยงัตระหนักถึงการน าทรัพยากรมาใช้อย่างประหยดั เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองคก์รและสังคม  

นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอ้มของบริษทัมีดงัน้ี “เรามีความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑ ์ และ
สภาพส่ิงแวดลอ้มตามความมุ่งหวงัขององคก์รและลูกคา้” 

โดยมีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
(1) พฒันาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเท่า และ ISO14001 ร่วมกบัลูกคา้และผูส่้งมอบ

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
(2) มุ่งพฒันาในการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้ก าหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
(3) ควบคุมและลดมลพิษจากน ้าทิ้ง ฝุ่ น ไอกรด ปริมาณตะกัว่และสารเคมีให้ดีขึ้นอยา่งต่อเน่ือง 
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9.5.2.9   การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 คณะกรรมการบริษทัไดก้ ากบัดูแลให้มีนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดให้มี
กระบวนการแจง้เบาะแส เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการสอบสวนเร่ืองร้องเรียนและมีมาตรการคุม้ครองผู ้
แจง้เบาะแสท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มีความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจทั้งทางตรงหรือทางออ้ม 
 นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษทัไดด้ าเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ
ทุจริต” ต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยบริษทัไดจ้ดัท าร่างนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่ รวมถึงนโยบายและคู่มืออื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง และไดเ้ร่ิมให้พนกังานไดท้ดลองปฎิบติัเพื่อรับทราบปัญหาก่อนประกาศใชง้านจริง 
 ทั้งน้ี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนได้เสีย สามารถติดต่อร้องเรียน เสนอข้อคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ มาทางคณะกรรมการบริษทัไดเ้พื่อเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัได ้โดยผา่น Email 
address ของเลขานุการท่ีเก่ียวขอ้งและฝ่ายท่ีงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือส่งขอ้ซกัถามทางจดหมายตามท่ีอยูด่า้นล่าง 
 ติดต่อกรรมการ; ผา่นเลขานุการบริษทั ท่ี peerasak@yuasathai.com หรือ 02-769-7300  
 ติดต่อกรรมการอิสระ; ผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท่ี darawan@yusasthai.com หรือ 02-769-7300 
หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานท่ี บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอย
เทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย ์10280 
ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งน้ี
ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูแ้จง้เบาะแส 
 

9.6  การดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม (Strengthen Effective Risk 
Management) 

9.6.1  ด้านระบบควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาและประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน และเสนอความเห็นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกปี ทั้งน้ีในปีท่ี
ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาในขั้นตน้จาก ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ปริมาณงานตรวจสอบ 
และราคาค่าสอบบญัชีเปรียบเทียบกบัคู่แข่งรายอื่น รวมทั้งตอ้งมีความเป็นอิสระและอยู่ในบญัชีรายช่ือท่ีไดรั้บความ
เห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จากนั้นคณะกรรรมการตรวจสอบจะเสนอ
ให้คณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ต่อไป นอกจากน้ี
ผูส้อบบญัชีท่ีจะไดรั้บการคดัเลือกจะตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทั กรรมการ และ ผูบ้ริหารแต่อยา่งใด  

ส าหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนอื่นๆ ในปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดงัน้ี 
• ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 
ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นจ านวนเงินรวม 1.93 ลา้นบาท แบ่งเป็น บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) จ านวน 1.46 ลา้นบาท และบริษทัยอ่ย จ านวน 0.47 ลา้นบาท 
 

• ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) 
บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจา่ยค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดใหแ้ก่ผูส้อบบญัชีหรือส านกังานสอบบญัชี

ท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 

mailto:peerasak@yuasathai.com
mailto:darawan@yusasthai.com
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9.6.2  ด้านการบริหารความเส่ียง  
 ฝ่ายจดัการไดจ้ดัตั้งคณะท างานย่อย โดยมีผูจ้ ัดการฝ่ายตรวจสอบภายในท าหน้าท่ีรวบรวม และน าเสนอ
รายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

9.6.3 ด้านการก ากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  
9.6.3.1 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองการจดัการเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการไดดู้แลอยา่ง
รอบคอบเม่ือเกิดรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีการก าหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมติัรายการ
ท่ีเก่ียวโยงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั้งก าหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าขอ้มูล
ภายในของบริษทัไปใชเ้พ่ือประโยชน์ส่วนตนดงัน้ี 

รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการท่ีมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและไดพิ้จารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกคร้ัง รวมทั้งมีการปฏิบติัตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเง่ือนไขในการท ารายการจะเหมือนกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล /ความจ าเป็น ไวใ้น
รายงานประจ าปี และแบบ 56-1 (รายละเอียดอยูใ่นส่วนท่ี 2 รายการระหว่างกนั) 

9.6.3.2 นโยบายและวิธีการดูแลการน าข้อมูลไปใช้ของผู้บริหาร  
บริษทั มีนโยบายและวิธีการในการดูแลการน าขอ้มูลภายในของบริษทั ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนรวมทั้ง

เพ่ือการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องผูบ้ริหาร โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีงบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในระหว่างท่ี
หลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดงัน้ี 

ผูบ้ริหารจะจดัท าและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องตวัเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตาม
แบบก าหนดในขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรายงานการถือหลกัทรัพย ์ และส่งส าเนารายงานให้แก่บริษทัในวนัเดียวกบัวนัท่ีส่ง
รายงานต่อส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีภายในระยะเวลาดงัต่อไปน้ี 

• รายงานการถือหลกัทรัพยค์ร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรัพยต์่อ 
ประชาชน หรือวนัท่ีไดรั้บการแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหาร 

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

บริษทัไดส่้งหนงัสือเวียนแจง้ให้ผูบ้ริหารทราบว่าผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายใน จะตอ้งระงบัการซ้ือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทก่อนท่ีบริษัทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน (งบการเงิน) หรือข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
สาระส าคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาหลกัทรัพย ์โดยในเร่ืองของงบการเงิน ก าหนดระยะเวลา คือ 45 วนั 
นบัจากวนัส้ินไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกนัยายน) และ 60 วนันบัจากวนัส้ินงวด (ธนัวาคม) 

บริษทัจะใชบ้ทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผูบ้ริหารใชข้อ้มูลภายในหรือมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะท า
ให้บริษทัไดรั้บความเส่ือมเสียและความเสียหาย 
 

9.7  การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity 
9.7.1 การรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน 

9.7.1.1 คณะกรรมการบริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการรักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและ
การเปิดเผยขอ้มูล โดยไดม้อบหมายให้ผูบ้ริหารสูงสุดสายงานบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัท าบญัชี 
และเลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หน้าท่ีรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูล และก่อนการให้ความ



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562   ส่วนท่ี 2 

       บริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ป 

หน้า 67 

เห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะรายงานทางการเงินจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
ดงัต่อไปน้ี 

• ผลประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
• ความเห็นของผูส้อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้อบบัญชี

เก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 
• ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
• ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์และนโยบายของบริษทั 

9.7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ จะติดตามดูแลและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทและ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัสถานะทางการเงินและความสามารถในการช าระ
หน้ีท่ีเป็นประจ าทุกไตรมาส ในการอนุมติัท ารายการใดๆ คณะกรรมการบริษทัจะกระท า
โดยไม่ให้มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ีของ
บริษทั 

9.7.1.3 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินจัดท าแผนการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินโดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย หากเร่ิมมีสัญญาณบ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่อง
ทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะ
ร่วมกนัหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าวอยา่งสมเหตุสมผลและรวดเร็ว  

9.7.1.4 คณะกรรมการบริษทัจะติดตามให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ 
พร้อมทั้ งก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวงั และปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูล 

9.7.2 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : (Disclosure and Transparency) 

บริษทัมีนโยบายในการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัทั้งท่ี
เป็นขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลข่าวสารต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ เพื่อความโปร่งใส ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงแนวทาง
ในการจดัการและผลด าเนินงานของบริษทัเพ่ือให้บุคคลทัว่ไป นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบขอ้มูลของบริษทั
นอกจากน้ีบริษทัยงัเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั www.yuasathai.com ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ภายในเวบ็ไซต ์จะแบ่งเป็นหมวดหมู ่เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ดูขอ้มูลข่าวสารท่ีส าคญัของบริษทั เช่น ประวติัโดย
ยอ่ของกรรมการ โครงสร้างบริษทั รายงานประจ าปี ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั รายละเอียดสินคา้ท่ีจ าหน่าย ขอ้มูลตวัแทน
จ าหน่าย ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสินคา้ รวมทั้งขอ้มูลทางการเงินรายไตรมาสและรายปี รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงินและรายงานจากผูส้อบบญัชี เป็นตน้  

9.7.2.1  การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายละเอียดอยู่ในส่วนท่ี 2 รายการระหว่างกัน) 
บริษทัตระหนกัถึงผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นและความเป็นธรรมต่อผูถื้อหุ้นทุกราย เพื่อป้องกนัความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ และเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความโปร่งใสและตรวจสอบได ้บริษทัจึงมีนโยบายท่ีชดัเจนใน
การเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
โดยบริษทัจะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  

ส าหรับรายการท่ีเกิดขึ้นจะค านึงถึงขนาดของรายการ และจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และ
เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาอนุมติัต่อไป นอกจากนั้นในทุกๆ ไตรมาส รายการระหว่างกนัไดมี้การ
น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัพร้อมกนังบการเงินของบริษทั ทั้งน้ีหลกัเกณฑ์หรือ

http://www.yuasathai.com/
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แนวทางในการพิจารณารายละเอียดของรายการระหว่างกนัของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบนั้น จะ
พิจารณาถึงเหตุผลของการท ารายการ ผลประโยชน์ของบริษัท ราคาหรือผลตอบแทนท่ีจะได้รับ ซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยท่ี
ไดก้ าหนดไว ้ดงันั้นบริษทัจึงเช่ือมัน่ว่ารายการดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เป็นธรรม 

ทั้งน้ีบริษทัไดมี้การเปิดเผยจ านวนบริษทัท่ีกรรมการแต่ละท่านไปด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนทั้งท่ีเป็นบริษทั
จดทะเบียนและบริษทัจ ากดัไดไ้ม่เกิน 5 บริษทัต่อท่าน ไวใ้นประวติัของกรรมการแต่ละท่าน 

9.7.2.2 การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูส้อบบัญชี รวมถึงคู่สมรส ตอ้งจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพย ์และ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ท่ี สจ. 14/2540 เร่ืองการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย ์ 

9.7.3 ความสัมพนัธ์กับผู้ลงทุน 

คณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั
โดยฝ่ายบริหารไดด้ าเนินการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวให้เป็นไปดว้ยความถูกตอ้งและครบถว้น เช่ือถือได ้และทัว่ถึง ทั้งน้ี
ในส่วนของงานดา้นลงทุนสัมพนัธ์ บริษทัยงัไดจ้ดัตั้งฝ่ายนโยบายและแผนงานขึ้นมาโดยเฉพาะ และให้เป็นฝ่ายงานท่ี
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผา่นช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้ง
ไดม้อบหมายให้ผูจ้ดัการทั่วไป กลุ่มงานบญัชีและการเงิน และประธานเจา้หน้าท่ีปฏิบัติการ ท าหน้าท่ีดงักล่าว ซ่ึงผู ้
ลงทุนสามารถติดต่อขอรับทราบขอ้มูลบริษทัไดใ้นเวลาท าการ ท่ี โทร 02-769-7300 

9.7.4 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านทางช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
และผ่านช่องทางเวบ็ไซตข์องบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้ฝ่ายนโยบายและแผนงานท าการเปิดเผย
ขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั 

9.7.5 การจัดท ารายงานความยั่งยืน 

บริษทัอยู่ระหว่างการพฒันา การจดัท ารายงานความยัง่ยืน เพ่ือให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ ทิศทาง
องคก์ร ขอ้มูลท่ีจ าเป็นขององคก์ร การก ากบัดูแล ขอบเขต ดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 

9.8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with 
Shareholder) 

9.8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น 
บริษทัให้ความส าคญัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้น และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผูถื้อหุ้น โดยมีนโยบายในการ

ป้องกนัสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้น ไดแ้ก่ การซ้ือ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ 
การเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น การมอบฉันทะ การใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนแสดง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่างๆ ในการประชุม สิทธิในการร่วมตดัสินใจในการเลือกตั้งกรรมการบริษทั การอนุมติั
ธุรกรรมท่ีส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ขา้งตน้แลว้บริษทัยงัไดด้ าเนินการในเร่ืองการอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิ
ของผูถื้อหุ้น อนัไดแ้ก่ 

1) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และรายช่ือผูท้รงคุณวุฒิ เข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ระหว่างวนัท่ี 23 กนัยายน 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผา่น
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ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลกัเกณฑ ์และระบุขั้นตอนท่ีชดัเจนไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.yuasathai.com ในส่วนของ “ขอ้มูลการลงทุน”  

2) มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น และประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีมีวาระพิจารณา
พิเศษ 

3) มีการเผยแพร่หนงัสือนดัประชุม วาระการประชุม และขอ้มูลเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทัก่อนจดัส่งเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พร้อมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ร่วมประชุม และสิทธิการ
ออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้น 

4) น าเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเป็นประจ าทุกปี 

5) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ หรือขอ้ซกัถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได้
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้น โดยส่งมาท่ี peerasak@yuasathai.com , sukthae@yuasathai.com ของฝ่ายนโยบาย
และแผนงาน ซ่ึงอยูใ่นความดูแลของเลขานุการบริษทั 

6) บริษทัไดอ้ านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกคน ในการใชสิ้ทธิโดยมอบฉันทะการเขา้ร่วมประชุมผู ้
ถือหุ้นได ้โดยบริษทัไดแ้ต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นตวัแทน หรือจะมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนๆ เป็นตวัแทนเขา้ร่วม
ประชุมในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้

7) ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ 
อยา่งเป็นอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ 

8) บริษทัไดจ้ดัเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาเพื่อตอบขอ้ซักถาม ในวาระท่ีผูถื้อ
หุ้นมีประเด็นสงสัย 

9) บริษทัไดอ้  านวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้น รวมถึงนกัลงทุนสถาบนั (ถา้มี) ในการเขา้ร่วมประชุมผุถื้อ
หุ้น โดยบริษทัจะคดัเลือกสถานท่ีประชุมซ่ึงมีระบบขนส่งมวลชนเขา้ถึงและเพียงพอเพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถเดินทางเขา้
ร่วมประชุมไดอ้ยา่งสะดวก 

9.8.2  การส่ือสารกับผู้ ถือหุ้นและการปฏิบัติ ต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (Communication and 
Equitable Treatment with Shareholders) 

 บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย ติดต่อร้องเรียน เสนอขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะต่างๆ 
มาทางคณะกรรมการบริษทัไดเ้พ่ือเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่บริษทัได้ โดยผ่าน Email address ของ
เลขานุการท่ีเก่ียวขอ้งและฝ่ายท่ีงานท่ีเก่ียวขอ้ง หรือส่งขอ้ซกัถามทางจดหมายตามท่ีอยูด่า้นล่าง 
 ติดต่อกรรมการ; ผา่นเลขานุการบริษทั ท่ี peerasak@yuasathai.com  หรือ 02-769-7300  
 ติดต่อกรรมการอิสระ;ผา่นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ี darawan@yusasthai.com หรือ 02-769-7300 

หรือติดต่อฝ่ายนโยบายและแผนงานท่ี บริษัท ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 164 หมู่ 5 ซอย
เทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ต าบลทา้ยบา้นใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย ์10280 
ทางฝ่ายนโยบายและแผนงานจะจดัส่งเอกสารดงักล่าวให้กบัคณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการอิสระต่อไป ทั้งน้ี
ขอ้มูลของผูแ้จง้เบาะแส (Whistle Blower) และรายละเอียดต่างๆ จะได้รับการเก็บเป็นความลบัเพ่ือสร้างความมัน่ใจ
ให้กบัผูแ้จง้เบาะแส 

บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนัทุกราย เพื่อความเป็นธรรม และเป็นไปตามขอ้ก าหนด 
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใช้ขอ้มูลภายใน เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่

http://www.yuasathai.com/
mailto:peerasak@yuasathai.com
mailto:sukthae@yuasathai.com
mailto:peerasak@yuasathai.com
mailto:darawan@yusasthai.com
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ตนเองหรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ทั้งน้ีบริษทัไดค้  านึงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นเพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกนัทุกราย ดงัน้ี  

1) ให้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุม เป็นไปตามจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากบัหน่ึงเสียง 
2) ก่อนการประชุมผูถื้อหุ้นทางบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือ

กรรมการ โดยมีแบบฟอร์มการใชสิ้ทธิดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.yuasathai.com) ทั้งน้ีผูท่ี้มีสิทธิในการเสนอ
วาระการประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็นกรรมการบริษทันั้นตอ้งถือหุ้นในบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5% ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมด และจะตอ้งถือหุ้นต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 12 เดือนนบัจากวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชุม 

3) คณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายใน (Inside information) โดยการน า
ขอ้มูลภายในไปเปิดเผยกบับุคคลอื่น เป็นตน้ และบริษทัไดอ้อกประกาศห้ามกรรมการบริษทั รวมถึงกรรมการท่ีพน้
ต าแหน่งในช่วงเวลา 6 เดือน และผูบ้ริหาร ซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ก่อนประกาศงบการเงินเป็นเวลา 1 เดือน และ
หลงัประกาศเป็นเวลา 3 วนั และก าหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพยภ์ายใน 
3 วนัท าการให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ และจดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ า 

4) บริษทัจะจดัส่งขอ้มูลของบริษทั ให้แก่ผูถื้อหุ้นอย่างเพียงพอ เช่น การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้ง
ขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ รายงานประจ าปีในรูปแบบซีดี  และหนงัสือมอบฉันทะ เป็นตน้ ให้แก่ผูถื้อ
หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนัท าการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการ
บนัทึกการประชุมถูกตอ้ง ครบถว้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้

5) หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีเสร็จส้ิน บริษทัจะจดัท าบนัทึกรายงานการประชุมให้แลว้
เสร็จภายใน 14 วนั พร้อมทั้งจดัส่งรายงานแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่รายงานดงักล่าวให้ผูถื้อหุ้น
รับทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

9.8.3  การประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษทัจะจดัให้มีการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ตามหลกัการ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของกฎหมายหรือ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผูถื้อ
หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนัท าการ และได้น าหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลก่อนวนัประชุม ทั้งน้ีในแต่ละวาระ
จะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถ
ตรวจสอบได ้

 ในการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 9 ท่าน จากทั้งหมด 11 
ท่าน โดยประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีมาใชสิ้ทธิแสดงความคิดเห็นอยา่งเท่าเทียมกนั และตั้งค  าถาม
ต่อท่ีประชุมในประเด็นต่างๆ เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั และขอ้เสนอแนะต่างๆ ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกประเด็น
ค าถามและค าตอบรวมทั้งช่ือ-นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบไวใ้นรายงานการประชุมแลว้ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
10.1  นโยบายภาพรวมและการด าเนินงานของบริษัท 
บริษทั ยวัซ่า แบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย มีนโยบายด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR) ดว้ยความตระหนักและให้ความส าคญัในการสนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลส่ิงแวดลอ้มอย่างต่อเน่ือง โดยยึดหลกัการด าเนินธุรกิจท่ีโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผูมี้ส่ วนไดเ้สีย  
อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หน้ี นายหน้า ชุมชนโดยรอบท่ีบริษทัประกอบกิจการและหน่วยงานภาครัฐ
ตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ  

บริษทัไดจ้ดัตั้งคณะท างานในดา้น CSR ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแทนจากพนกังานในฝ่ายงานต่างๆ ทั้งน้ีจากพนกังาน
โรงงานและพนกังานส านกังานเพื่อให้งานดา้น CSR มีการปฎิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมและชดัเจนย่ิงขึ้น 

ทางบริษทัมุ่งมั่นพฒันาธุรกิจแบตเตอร่ีเพ่ือยานยนต์ ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตาม
ขอ้ก าหนดกฎหมาย หรือขอ้ก าหนดอื่น ๆ รวมทั้งแนวปฏิบติัสากลท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพฒันาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบ
อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดงัน้ี 

1) การก ากับดูแลกิจการ : บริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียต่อการด าเนิน
ธุรกิจแบตเตอร่ีส าหรับยานยนต์ ดว้ยการด าเนินธุรกิจท่ียึดหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบติัตนบนหลกัความโปร่งใส
และน่าเช่ือถือ  

บริษทัฯ ไดจ้ดัท า ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) จะส่ือสารให้พนักงาน
เขา้ใจ และสามารถน าไปปฏิบัติได ้รวมทั้งไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานในทุกๆ ปี เพื่อส่ือสารให้ทุกฝ่ายงานเขา้ใจแนว
ทางการด าเนินงานและมีเป้าหมายการท างานร่วมกนั  

นอกจากน้ีบริษทัยงัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัไดอ้อกระเบียบว่าด้วยการรับ
ทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื่นใด โดยห้ามมีให้พนักงานรับทรัพยสิ์น ประโยชน์อื่นใด จากบุคคลหรือบริษทั ท่ีติดต่อธุรกิจ
กบับริษทั คู่คา้ ลูกคา้ หรือยินยอมรู้เห็นเป็นใจให้บคคุลในครอบครัวของตนกระท าการรับแทน เวน้แต่การรับของขวญั 
และสินน ้าใจ ในโอกาสปกติ ตามขนบธรรมเนียมประเพรณี หรือวฒันธรรม ซ่ึงตอ้งมีมูลค่าไม่สูงกว่าปกติวิสัยและในกรณี
พบว่าคู่คา้มีส่วนร่วมกระท าการทุจริต บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการระงบัการท าธุรกิจกบับริษทันั้นทนัที 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษทัให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมการเคารพต่อ
สิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น และไม่ใช้แรงงานเด็ก 
ตวัอยา่งท่ีส าคญัในเร่ืองดงักล่าว ท่ีบริษทัไดด้ าเนินการ ไดแ้ก่ 

• การจดัสภาพแวดลอ้มและระบบการท างานภายในส านักงานและโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภยัในการท างาน 

• การจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน 
• การไม่จ ากดัสัญชาติ เช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจา้งงานและปฏิบติัตามกฎหมายจา้งงาน

คนพิการ 
• การก าหนดระเบียบขอ้บงัคบัการท างานเพื่อมิให้รับพนักงานทดลองงานและพนกังานประจ าท่ีมีอายุต  ่ากว่า 

18 ปี เขา้ท างาน เป็นตน้ 
• การรับคนพิการเขา้ท างานเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดของกฎหมาย 
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3) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :  บริษทัจะก ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับกิจการ 
และสอดคลอ้งกบัระดบัของการจา้งงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง และการจดัระเบียบ
องคก์รนั้นจะด าเนินการอยา่งรับผิดชอบโดยอยูภ่ายใตก้รอบแห่งกฎหมายไทยรวมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย   

บริษทัจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้พนกังานมีส่วนร่วมในการบริหารงานดา้นสวสัดิการเป็นส่ือกลางให้
ความช่วยเหลือในเร่ืองสวสัดิการต่าง ๆ แก่พนกังานและดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดีสามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยงัมีการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือสร้างหลกัประกนัให้พนกังาน  

บริษทัให้ความส าคญักบัการดูแลเร่ืองความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างานโดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภยัอาชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมในโรงงาน เพ่ือด าเนินงานเก่ียวกับความปลอดภยัและสุขอนามัยท่ีดีแก่
พนักงานโดยจดัให้มีการตรวจสอบความปลอดภยัของสถานท่ีท างานสม ่าเสมอ  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภยัภายใน
อาคารถงัดบัเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจดัให้มีการฝึกซอ้มดบัเพลิงเบ้ืองตน้ การฝึกซอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจ าทุกปี และ
ในส่วนของโรงงานจะเนน้ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งเคร่งครัด สร้างสภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีมีความปลอดภยัส าหรับพนักงาน ผูรั้บเหมา และผูม้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมให้ทุกคนปลอดภยั
จากอุบติัเหตุ และอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นได ้

4) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม : บริษทัมีนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีชดัเจน และถือเป็นแนวปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 
โดยปฏิบติัตามกฎหมายและมาตรฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ บริษทัจดัให้มีระบบเพ่ือขจดัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมการตรวจสอบ ตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินกิจการ เพ่ือน าไปพิจารณาปรับปรุงและพฒันา
ให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกิจกรรมการลดการใช้
พลงังานและก าจดัของเสีย ภายใตกิ้จกรรม 3R ไดแ้ก่ Reuse Reduce และ Recycle ดว้ยการจดัการอย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
ตวัอยา่งในดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม เช่น การจดัสร้างระบบบ าบดัน ้าเสียของกิจการ เพ่ือขจดัตะกอนตะกัว่ท่ีปนอยูก่บัน ้ า
เสียให้หมดไป ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอกโรงงาน และการจดัสร้างระบบก าจดัฝุ่ น (Dust Collector) จากกระบวนผลิต ดว้ย
การใชเ้ทคโนโลยี ระบบบ าบดัอากาศแบบเปียก (Wet Scrubber)  เป็นตน้ 

5) การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม : บริษทัมีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งเป็นธรรมและมีจริยธรรม 
การปฏิบติัตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองคก์รท่ีมีความเป็นกลางทางการเมือง  ตวัอยา่งท่ีส าคญัใน
เร่ืองดงักล่าว ท่ีบริษทัไดด้ าเนินการ ไดแ้ก่ 

• การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไวก้บัผูข้ายหรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด เป็นธรรมตามสัญญาท่ีให้ไวใ้นการ
ด าเนินธุรกิจร่วมกนั อาทิ การส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงเวลาตามท่ีตกลงกบัลูกคา้ เป็นตน้ 

• การส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงาน ใช้ทรัพยสิ์น และปฎิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิบตัร อยา่งเคร่งครัด เป็นตน้ 

6) ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา : บริษทัมุ่งเนน้การผลิตท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภยั เพื่อสร้างความพึง
พอใจของลูกคา้ มีความจริงใจต่อการจดัการขอ้ร้องเรียนของลูกคา้ รวมทั้งพยายามแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
จากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกนั บริษทัมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บสินคา้และบริการในลกัษณะเดียวกนัน้ี
จากบริษทัผูจ้ดัหาสินคา้ โดยบริษทัมุ่งเนน้ท่ีจะคงไวซ่ึ้งความสัมพนัธ์ท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคา้และผูจ้ดัหา  

7) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน: บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
โครงการเพื่อชุมชน ไม่ว่าจะเป็นงานดา้นการบริจาคเงินช่วยเหลือ งานดา้นการศึกษา และงานอาสาสมคัรช่วยเหลือชุมชน
ต่าง ๆ ทั้งในลกัษณะของการท างานแบบบุคคล หรือท าเป็นหมู่คณะ  
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10.2  กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึน้ในปี 2562 
1) ด้านก ากับดูแลกิจการ: บริษทัอยูร่ะหว่างการเตรียมการจดัท านโยบาย คุ่มือและแนวปฎิบติัต่างๆ เพื่อเขา้

ร่วมกบัโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต หรือ Thailand’s Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption, CAC และไดเ้ร่ิมน าไปทดลองใชง้านเพ่ือรับทราบปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น จากนั้นบริษทั
คาดว่าจะยื่นสมคัรเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวในปี 2563 นอกจากนั้นบริษทัยงัไดเ้ขา้ร่วมและผา่นเกณฑก์ารประเมินของ 
โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือท่ีเรียกว่า CSR-DIW (Corporate Social 
Responsibility: Department of Industrial Works) ซ่ึงโครงการดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสริมการด าเนินงานดา้นความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน 

2) ด้านความปลอดภัยและสุขอนามยัในสถานประกอบการ 
บริษทัไดจ้ดัสภาพแวดลอ้มและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตทรัพยสิ์น มีการจดัตั้ง

คณะกรรมการอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มในสถานประกอบการ เพ่ือจดัให้มีการตรวจสอบและปรับปรุง
ความปลอดภยัภายในโรงงาน ซ่ึงมีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน นอกจากน้ีบริษทัยงัส่งเสริมโครงการท่ีสร้างเสริมและ
กระตุน้ให้พนกังานตระหนกัถึงสุขภาพและความปลอดภยัเพื่อลดอบุติัเหตุในการท างาน  บริษทัไดร่้วมกบั บริษทัโตโยตา้ 
มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ เมนูแฟกเจอร่ิง จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัคูค่า้ในการจดักิจกรรมดา้นความปลอดภยั
เพื่อคน้หาและประเมินอนัตรายในท่ีท างาน หรือ Completely Check Completely Find-out Activity (CCCF) ปีละ 2 คร้ัง  
กิจกรรมดา้นความปลอดภยัในการใชเ้คร่ืองจกัรภายในโรงงาน หรือ TCC-Safety Activity (Toyota Corporation Club) 
กิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพ่ือปรับปรุงดา้นคณุภาพ  นอกจากน้ียงัมีการจดัอบรมเพื่อส่งเสริมความ
ปลอดภยัเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง  เช่น การอบรมเก่ียวกบัการขบัขี่รถยก เครน การดบัเพลิง สารเคมี พิษของสารตะกัว่ 
และการปฏิบติัตนเพ่ือลดความเส่ียงจากการปนเป้ือนสารตะกัว่ของพนกังานเม่ือตอ้งสัมผสักบัสารตะกัว่  ในปี 2562 บริษทั
มีสถิติการเกิดอุบติัเหตุจากการท างานจ านวน 3 คร้ัง โดยไม่มีพนกังานเสียชีวิต 

3) ด้านการร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม   
ในปี 2562 บริษทัไดมี้ส่วนร่วมกบัชุมชนและสังคม ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลต่าง ๆ และ

การสนบัสนุนองคก์รต่าง ๆ โดยเฉพาะกิจกรรมร่วมกบัองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน 
3.1) มอบเงินสดให้สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด บา้นนนทภูมิ 

  



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562   ส่วนท่ี 2 

      บริษัท ยัวซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ป 

หน้า 74 

 

3.2) สนบัสนุนคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้กบัโรงเรียนวดัเกาะแกว้ จ.เพชรบุรี 
 

  
 

4) ด้านการดูแลและรักษาส่ิงแวดล้อม 
บริษทัตระหนักดีว่าการด าเนินธุรกิจแบตเตอร่ีของบริษทั อาจมีกิจกรรมหรือกระบวนการท่ีมีผลกระทบต่อ

ส่ิงแวดล้อมและชุมชนท่ีบริษัทด าเนินการอยู่ ซ่ึงบริษทัเช่ือว่าเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของบริษัท ท่ีจะจัดการกับ
ผลกระทบเหล่าน้ี และหาทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิผลเท่าท่ีจะท าได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาบทบาททางด้าน
ส่ิงแวดล้อมน้ีและหาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการพัฒนาองค์กรอย่างย ัง่ยืนต่อไป ด้วยการจัดการความเส่ียงด้าน
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงงานและลดการใช้พลงังานเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ตระหนกัรู้ในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มในองคก์ร โดยในปี 2562 ท่ีผา่นมา มีการด าเนินการในหลายเร่ือง อาทิ 

(1) การปรับปรุงระบบรางระบายน ้าใหม่ภายในโรงงาน ซ่ึงด าเนินการต่อเน่ืองจากปี 2561 ท่ีผา่นมา เพือ่
ป้องกนัมิให้น ้าเสียจากการใชง้านและการผลิต ไหลลน้ออกไปนอกบริเวณโรงงาน ซ่ึงจะกระทบตอ่ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
บริเวณขา้งเคียงโรงงาน รวมทั้งป้องกนัมิให้เกิดน ้าท่วมภายในโรงงานในช่วงฤดูฝน ทั้งน้ีเร่ืองดงักล่าวเป็นการด าเนินการ
ต่อเน่ืองจากปีก่อน 

(2) การลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์งาน บริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะลดยอดการส่ังซ้ือกระดาษและ
สนบัสนุนพนักงานให้น ากระดาษท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่  มีการส่งเสริมให้พนกังานใชก้ารส่ือสารในรูปแบบของอีเมล ์
และการสแกนเอกสารแลว้จดัเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนั้นบริษทัไดย้งัหาแนวทางลดการใช้เคร่ืองพิมพท่ี์
ติดตั้งไวแ้ต่ละหน่วยงาน  และลดการใช้หมึกพิมพ์งานท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพของพนักงานด้วยการจดัให้มีเคร่ืองพิมพ์
ส่วนกลาง 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นว่าระบบควบคุมภายในเป็นเคร่ืองมือในการช่วยลดความเส่ียงและความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้ นในกระบวนการท างาน และสามารถท าให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส จึงได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานระบบควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความส าคญั
กบัระบบควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยจดัให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
เพื่อติดตามระบบควบคุมภายในของบริษทั และเม่ือได้รับรายงานของฝ่ายบัญชีและการเงิน รวมทั้งรายงานผลการ
ตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในแลว้ หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายต่อการด าเนินงานของบริษทัแลว้ จะขอเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ร่วมประชุม เพ่ือสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติม 
และน าเสนอแนวทางป้องกนัต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 ส าหรับระบบควบคุมภายในของบริษทั ประจ าปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีเห็นว่าระบบควบคุมภายใน
มีความเพียงพอท่ีจะท าให้ระบบงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินเช่ือถือได ้มีการเปิดเผย
ข้อมูลเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องตามข้อก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุม
คณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบได้
ร่วมกนัพิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั และบริษทัยอ่ย ซ่ึงคณะกรรมการบริษทั
มีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบมีค าแนะน าเพ่ิมเติมบางประการ เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษทัมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีว่าภาวะเศรษฐกิจปี 2562 มีผลกระทบต่อยอดขายและการขยายตลาด 
แมว่้ายอดขายปี 2562 ต ่ากว่าปีท่ีผา่นมา อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการบริษทัมีก าไรเพ่ิมขึ้น กล่าวคือยอดขายส่วนใหญ่
มาจากลูกคา้รายใหญ่ โดยเฉพาะแบตเตอร่ีมอเตอร์ไซคใ์นตลาด MTD สัดส่วนการขายเป็นของ Dealer รายใหญ่เพียง
ไม่ก่ีราย ดงันั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นกว่าวิธีการจดัจ าหน่าย ควรมีโครงสร้างลูกคา้ท่ีสมดุล โดยการเพ่ิม 
Dealer เพื่อกระจายสินคา้และจดัจ าหน่าย 

2) ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้คยให้ค  าแนะน าให้มีการปรับปรุงเร่ืองการวิเคราะห์ขอ้มูลลูกคา้ 
และการค านวณความสามารถในการช าระหน้ีเพ่ือก าหนดวงเงินสินเช่ือ ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาค าแนะน าน้ียงัอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ เพื่อปรับปรุงให้การปฏิบติังานดา้นสินเช่ือของบริษทัมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้ม
สภาพเศรษฐกิจ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าฝ่ายจดัการควรเพ่ิมความสนใจในประเด็นน้ี เพ่ือลดความเส่ียง
ดา้นสินเช่ือและการช าระหน้ี 

3) คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถึงการปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัเป็นส่ิงส าคญั และจึงไดเ้สนอให้จดัท า Checklist การปฏิบติังาน เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับกฎหมายใช้
เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ซ่ึงปัจจุบัน Checklist ดังกล่าวยงัด าเนินการไปเพียงบางส่วน ดังนั้ น คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค ์

4) จากการออกกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในปี 2562 และจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนพฤษภาคม 2563 
นั้น คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการปฏิบติัตามกฎหมายฉบบัน้ีเป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจาก เทคโนโลยีการส่ือสารใน
ปัจจุบนัมีความทนัสมยั และสะดวกรวดเร็วขึ้น ซ่ึงอาจท าให้ผูไ้ม่ประสงค์ดีต่อบริษทัเขา้ถึงขอ้มูลไดง้่าย ดังนั้น ฝ่าย
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จดัการจึงควรจดัให้มีผูรั้บผิดชอบในการก ากบัดูแลขอ้มูล และก าหนดวิธีปฏิบติัให้มีความชัดเจน และปลอดภยั เพื่อ
ป้องกนับริษทัท าผิดกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ปี 2562 

นอกจากน้ี ในปี 2562 บริษทัไดด้ าเนินการ “โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต” ต่อเน่ืองจากปี 2561 โดยบริษทัไดจ้ดัท าร่างนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงนโยบายและคู่มืออื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

11.2 การบริหารความเส่ียง 
ส าหรับในดา้นการการบริหารความเส่ียง ในปี 2562 บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบัการบริหารความเส่ียงดา้นการ

ปฏิบัติงาน (Operational Risk) จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระบบงานส าคญั ๆ ของบริษัท ท าการ
ประเมินความเส่ียงดา้นการปฏิบติังานทุกเดือน โดยประธานเจา้หน้าท่ีบริหารไดม้อบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็น
หน่วยงานในการรวบรวมขอ้มูล และรายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุมผูบ้ริหารทุกเดือน  
 เน่ืองจาก คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัดีว่าการบริหารความเส่ียงเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินธุรกิจ ดงันั้น 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความสนใจในเร่ืองความเส่ียงของบริษทั และติดตามความเส่ียงดา้นต่าง ๆ ในมุมกวา้ง 
(Bird Eye View) ผ่านระบบการควบคุมภายใน และการรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายจัดการ อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหากบริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
ขึ้นแลว้ บทบาทหน้าท่ีและการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดน้ีจะครอบคลุมในรายละเอียดของความเส่ียงในทุก
ดา้น ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารความเส่ียงของบริษทัไดดี้ย่ิงขึ้น 
 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท 

ฝ่ายตรวจสอบเป็นหน่วยงานภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบติังานของหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อประเมินระบบควบคุมภายในพร้อมขอ้เสนอแนะ โดยรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

ในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ฝ่ายตรวจสอบใช้หลกัการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง (Risk 
Management Approach) โดยน าหลกัการของ COSO เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผูอ้นุมติัแผนการตรวจสอบประจ าปี 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งให้ นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ ด ารงต าแหน่งเป็นหัวหน้างานตรวจสอบของบริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 3 เมษายน 2549 เน่ืองจากมีประสบการณ์ดา้นงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และเขา้อบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นงานตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตรการเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายใน
รับอนุญาตสากล การตรวจสอบภายในส าหรับพนกังานตรวจสอบ (COSO) การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง 
และการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติัหนา้ท่ี  

ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบของบริษัท
จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
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12. รายการระหว่างกัน 
บริษัท มีการท ารายการระหว่างบริษัท กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
12.1 รายการระหว่าง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่ น) ("GYIN") 

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ : GYIN เป็นผูถื้อหุ้นใหญข่องบริษทัจ านวนร้อยละ 40.69 
 

 
12.2 รายการค้าอ่ืนๆ กบับริษัทในเครือท่ีมีบริษัทใหญ่สูงสุดร่วมกัน 

 

บริษัท  ลักษณะรายการ 
จ านวน / (ล้านบาท) การก าหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2561 2562 

บจ. ยวัช่า แบตเตอร่ี 
(มาเลเซีย ) 
 
บจ.ไตห้วนั ยวัซ่า 
แบตเตอร่ี 
 
บจ. สยาม ยีเอส 
เซลส์ 
 
 

- บริษทั ขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 
 
- รายไดค้่านายหนา้ 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 
 
- บริษทัขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 
- บริษทัซ้ือแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งจ่าย 
 

157.75 
32.22 

 
0.99 
0.38 

 
3.29 

- 
1.57 
0.03 

 

132.35 
21.55 

 
0.85 
0.16 

 
1.31 

- 
0.13 

- 
 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 
 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 
 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 
 
 
 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 
 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 
 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 
 
 
 

 
 
 

ลักษณะรายการ 
จ านวน / (ล้านบาท) การก าหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2561 2562 
- สัญญาให้ใชช่ื้อทางการคา้ 
("YUASA") โดยจ่ายผลตอบแทนเป็น 
ค่า Royalty 
- บริษทัมียอดจ่ายค่าบริการ 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย 

37.60 
 
 

0.65 
37.60 

34.92 
 
 

0.44 
34.92 

เป็นอตัราค่าธรรมเนียม 
ท่ีเป็นไป ตามสัญญา  
ซ่ึงสมเหตุสมผลและ 
ยติุธรรม 

GYIN ให้ความช่วยเหลืออบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตให้บริษทั และอนุญาตให้ใช้
เคร่ืองหมายการคา้ บริษทัได้ท าสัญญาช าระค่า
Royalty ให้กับ GYIN เป็นสัญญาปีต่อปี โดยมี
ค่าใช้จ่ายอื่นคือ คิดค่าฝึกอบรม 40,000 เยนต่อ
วนัต่อกรณีท่ีผูใ้ห้การอบรมมีความจ าเป็นต้อง
ฝึกอบรมเกินกว่า 60 วนัในหน่ึงปี 

- บริษทัซ้ือ แบตเตอร่ี วตัถุดิบ   
เคร่ืองจกัร และอะไหล่ 

- บริษทัขายแบตเตอร่ีให้กบั GYIN 
- บริษทัมียอดคงคา้งจ่าย  
- บริษทัมียอดคงคา้งรับ 

 
218.72 

2.10 
45.98 

0.27 

 
180.34 

2.69 
37.18 

1.15 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด เป็นรายการค้าปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย แต่มี
ใบสั่งซ้ือเป็นงวดๆ ทั้งน้ีราคาทีซ้ือจากบริษทั จะ
เป็นราคาท่ีไม่สูงกว่าราคาท่ีขายให้แก่ลูกคา้ราย
อื่นๆ 
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บริษัท  ลักษณะรายการ 
จ านวน / (ล้านบาท) การก าหนดราคา, 

ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2561 2562 

บจ. สยามแบตเตอร่ี 
ซุนเด 
 
บจ. ยีเอส แบตเตอร่ี  
ไตห้วนั 
บจ. เทียนจิน ยวัซ่า
แบตเตอร่ี 
บจ.ยวัซ่า แบตเตอร่ี  
บจ.ทาทา ออโตค้อม 
จีวาย แบตเตอร่ี ไพร
เวท 
 

- บริษทัขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัมียอดคา้งรับ 
 
- บริษทัขายแบตเตอร่ี 
 
- บริษทัซ้ือเคร่ืองจกัร 
 
- บริษทัขายแบตเตอร่ี 
- บริษทัขายแบตเตอร่ี 

4.12 
1.15 

 
1.20 

 
0.85 

 
- 
- 

8.62 
0.60 

 
- 
 

1.48 
 

0.12 
0.01 

ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 
 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 
ราคาซ้ือขายเป็นราคาตลาด 

เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 
 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 
เป็นรายการคา้ปกติไม่มีสัญญาซ้ือขาย 

 
12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการระหว่างกัน 
การท ารายการระหว่างกนัดงักล่าวขา้งตน้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั โดยรายการทางการคา้ท่ี

เกิดขึ้นในปี 2561-2562 เป็นรายการทางการคา้ปกติท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน มีความยติุธรรมและสมเหตุสมผล โดย
แบ่งเป็น 3 ประเภทคือประเภทรายการคา้ปกติ รายการค่า Royalty  และอื่น ๆ 

รายการค้าปกติระหว่างกันคือ รายการซ้ือวตัถุดิบ แบตเตอร่ี เคร่ืองจักร และอะไหล่ จากบริษัทร่วมทุน 
(GYIN) และบริษทัในเครือท่ีมีบริษทัใหญ่สูงสุดร่วมกนั และรายการขายแบตเตอร่ีให้กบั GYIN และบริษทัในเครือท่ีมี
บริษทัใหญ่สูงสุดร่วมกนั รายการดงักล่าวมาน้ีถือไดว่้ามีราคาเป็นไปตามราคาตลาด มีส่วนช่วยในการสนับสนุนการ
ด าเนินการของบริษทั ทั้งด้านการผลิตและการจ าหน่าย ในการส่ังซ้ือสินค้าบางรายการถ้าซ้ือจากผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน
อาจจะมีค่าจดัส่งราคาแพง เน่ืองจากมีปริมาณการส่ังซ้ือน้อยและอาจไม่มีคุณภาพ ส่วนรายการขายสินคา้เป็นการช่วย
จ าหน่ายในตลาดท่ีบริษทั ไม่สามารถเขา้ถึงได ้เช่น ประเทศท่ีห่างไกล 

รายการค่าสิทธิและอื่นๆ เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใช้เคร่ืองหมายการคา้และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได ้
 

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
ตามนโยบายของบริษทั ขั้นตอนการเขา้ท ารายการระหว่างกนัของบริษทั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายบริหารของบริษัท และเสนอให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริษทั เพื่ออนุมติั และตามขอ้บงัคบัของบริษทั กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองนั้นๆ จะไม่มีสิทธิออก
เสียง นอกจากนั้นจะเปิดเผยรายการดงักล่าวตามประกาศและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ/
หรือส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งการเปิดเผยรายละเอียดของรายการตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพการบญัชี และในกรณีท่ีเป็นรายการระหว่างกนัซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทางการคา้
ท่ีมีเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป คณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัหลกัการให้ฝ่ายจดัการของบริษทัมีอ านาจในการท ารายการ และ
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ฝ่ายจดัการจะจดัท ารายงานสรุปการท ารายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัภายหลงัการท ารายการในทุกไตรมาส 
(ถา้มี)  
 12.5 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

นโยบายของบริษัท ในเร่ืองการท ารายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ คือ รายการท่ีสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยค านึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั 

แนวโนม้ของรายการระหว่างกนัท่ีจะเกิดขึ้นกบับุคคลดงักล่าวในอนาคต คือ 
1) รายการซ้ือวตัถุดิบ ซ้ือและขายสินค้า ตามการค้าปกติระหว่างบริษัท  และบริษัท จีเอส ยวัซ่า 

อินเตอร์ เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทั และบริษทัในเครือซ่ึงมีผูถื้อหุ้นใหญ่เป็น
รายเดียวกนั 

2) รายการค่า Royalty และความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยี จากบริษัท  จีเอส ยวัซ่า อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ากดั ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ 
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ส่วนท่ี 3 
 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษทัย่อย 
               (หน่วย: พนับาท) 

รายการ 2559 2560 2561 2562 

รายไดจ้ากการขาย 
ตน้ทุนขาย 
ก าไรขั้นตน้ 
รายไดอ้ื่น 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 
ก าไร(ขาดทุน)เบ้ืองตน้ก่อนดอกเบ้ียจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย 

2,082,431 
1,628,537 

453,894 
4,524 

315,020 
143,398 

2,465 

2,327,308 
1,835,569 

491,739 
17,946 

370,882 
138,803 

466 

2,396,852 
1,858,092 

538,759 
11,983 

391,486 
159,256 

701 

2,253,062 
1,686,520 

566,542 
8,285 

398,959 
175,868 

383 
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได ้ 140,933 138,337 158,555 175,485 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 113,731 111,460 128,202 138,920 
จ านวนหุน้ (หุ้น) 107,625 107,625 107,625 107,625 
เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน 149,834 171,156 142,498 203,182 
ลูกหน้ีการคา้ 263,426 293,952 325,441 301,317 
สินคา้คงเหลือ 275,866 291,269 321,055 252,870 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 701,501 784,861 811,456 827,522 

สินทรัพยถ์าวร (สุทธิ) 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน 

339,263 
2,688 

359,377 
2,543 

396,100 
2,447 

400,305 
2,352 

สินทรัพยร์วม 1,065,520 1,163,298 1,226,025 1,250,495 

เจา้หน้ีการคา้ 355,907 385,947 338,255 240,101 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะส้ัน 20,000 - - - 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 520,657 520,412 481,565 388,279 

หน้ีสินรวม 585,262 592,028 552,382 478,952 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 480,258 571,270 673,643 771,543 

ก าไรสะสม 201,558 292,570 394,943 492,843 

เงินปันผลจ่าย 8,610 20,448 25,830 32,286 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 252,142 116,995 81,892 196,626 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (52,918) (73,338) (62,323) (101,254) 

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (81,897) (42,172) (28,344) (34,681) 
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ตารางแสดงขนาดสัดส่วนต่อรายได้ของงบก าไรขาดทุน และขนาดสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมของงบดุล 
 

รายการ  2559 2560 2561 2562 

(สัดส่วนต่อรายได)้     
รายไดจ้ากการขาย 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
ตน้ทุนขาย 78.20% 78.87% 77.52% 74.85% 
ก าไรขั้นตน้  21.80% 21.13% 22.48% 25.15% 
รายไดอ้ื่น 0.22% 0.77% 0.50% 0.37% 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 15.13% 15.94% 16.33% 17.71% 
ก าไร (ขาดทุน) เบ้ืองตน้ก่อนดอกเบ้ียจ่าย 6.89% 5.96% 6.64% 7.81% 
ดอกเบ้ียจ่าย 0.12% 0.02% 0.03% 0.02% 
ก าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้ 6.77% 5.94% 6.62% 7.79% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิ 5.46% 4.79% 5.35% 6.17% 
(สัดส่วนต่อสินทรัพยร์วม)     
เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน 14.06% 14.71% 11.62% 16.25% 
ลูกหน้ีการคา้ 24.72% 25.27% 26.54% 24.10% 
สินคา้คงเหลือ 25.89% 25.04% 26.19% 20.22% 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 65.84% 67.47% 66.19% 66.18% 
สินทรัพยถ์าวร (สุทธิ) 31.84% 30.89% 32.31% 32.01% 
ท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชด้ าเนินงาน 0.25% 0.22% 0.20% 0.19% 
เจา้หน้ีการคา้ 33.40% 33.18% 27.59% 19.20% 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูร้ะยะส้ัน 1.88% - - - 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 48.86% 44.74% 39.28% 31.05% 
หน้ีสินรวม 54.93% 50.89% 45.05% 38.30% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 45.07% 49.11% 54.94% 61.70% 
ก าไร(ขาดทุน)สะสม 18.92% 25.15% 32.21% 39.41% 
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ตารางแสดงอตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

 

รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 

อัตราส่วนสภาพคล่อง      
อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.35 1.51 1.69 2.13 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า) 0.79 0.89 0.97 1.43 

อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด (เท่า) 0.51 0.22 0.16 0.45 
อตัราการหมุนของลูกหน้ี (เท่า) 8.62 8.35 7.74 7.19 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วนั) 42 44 47 51 
อตัราการหมุนของสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.74 6.47 6.07 5.88 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย (วนั) 64 56 60 62 
อตัราการหมุนของเจา้หน้ี (เท่า) 5.29 4.95 5.13 5.83 
ระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีเฉลี่ย (วนั) 69 74 71 63 
Cash Cycle (วนั) 37 26 36 50 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขั้นตน้ (%) 21.80 21.13 22.48 25.15 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.89 5.96 6.64 7.81 
อตัราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 175.83 84.29 51.42 111.80 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 5.45 4.75 5.32 6.14 
อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (%) 26.59 21.20 20.60 19.23 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%) 11.60 10.00 10.73 11.22 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวรสุทธิ (%) 45.66 40.89 43.53 44.51 
อตัราการหมุนเวียนของสินทรัพย ์ (รอบ) 2.13 2.10 2.02 1.83 

อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน      
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า) 1.22 1.04 0.82 0.62 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (เกณฑเ์งินสด) (เท่า) 114.42 309.91 161.08 609.23 
อตัราส่วนความสามารถในการช าระภาระผูกพนั (เกณฑเ์งินสด) (เท่า) 1.88 1.02 0.75 2.30 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 17.98 23.18 25.19 - 

อัตราส่วนต่อหุ้นรวม (Fully diluted)      
มูลค่าหุ้นบญัชีต่อหุ้น (บาท) 4.46 5.31 6.26 7.17 
ก าไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) 1.06 1.04 1.19 1.29 
อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.19 0.24 0.30 - 

อัตราการเติบโต      
รายไดร้วม (%) 18.72 11.76 2.99 (6.00) 
ตน้ทุนการผลิต (%) 14.40 12.71 1.23 (9.23) 
ค่าใชจ่้ายขายและบริหาร (%) 9.41 17.73 5.56 1.91 
ก าไรจากการด าเนินการ (ขาดทนุ) (%) 203.02 (1.84) 14.62 10.68 
ก าไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (%) 158.81 (2.00) 15.02 8.36 
สินทรัพยร์วม (%) 19.07 9.18 5.39 2.00 
หน้ีสินรวม (%) 12.63 1.16 (6.70) (13.29) 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 

ด้านฐานะการเงิน 
 

สินทรัพย์รวม 
 สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 1,250.50 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
2561 จ านวน 24.47 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ซ่ึงเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของ 1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด จ านวน 60.68 ลา้นบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราวจ านวน 49.77 ลา้นบาท 3) รายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 
4.20 ลา้นบาท และ 4) สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี จ านวน 5.19 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการลดลงของ 1) ลูกหน้ี
การคา้ จ านวน 24.12 ลา้นบาท มาจากการขายทั้งในตลาดภายในประเทศและต่างประเทศท่ีลดลง 2) ลูกหน้ีหมุนเวียน
อื่น จ านวน 2.08 ลา้นบาท 3) สินคา้คงเหลือจ านวน 68.18 ลา้นบาท และ 4) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน, สินทรัพยไ์ม่
มีตัวตน และ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น จ านวน 0.10 ล้านบาท, จ านวน 0.72 ล้านบาท และจ านวน 0.17 ล้านบาท
ตามล าดบั 

ส าหรับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น มาจากการลงทุนเพ่ือปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และ
เคร่ืองจกัร และสภาพแวดลอ้มภายในโรงงาน ซ่ึงไดด้ าเนินการต่อเน่ืองจากปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีในปีท่ีผ่านมาสินคา้
คงเหลือมีมูลค่าโดยรวมลดลง สาเหตุส าคญัมาจากการลดลงของสินคา้ส าเร็จรูป, วตัถุดิบและงานระหว่างท า เน่ืองจาก
บริษทัมีการควบคุมสินคา้คงคลงัให้อยูท่ี่ระดบัที่เหมาะสม 
 

หนีสิ้นรวม 
 หน้ีสินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีมูลค่า 478.95 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาจ านวน 73.43 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 13.29 ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของ 1) เจา้หน้ีการคา้จ านวน 98.15 ลา้นบาทจากการ
ช าระหน้ีท่ีเร็วขึ้นเพ่ือลดตน้ทุนค่าวตัถุดิบ และ 2) หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินจ านวน 0.49 ลา้นบาท ในขณะท่ีมีการ
เพ่ิมขึ้นของ 1) เจา้หน้ีหมุนเวียนอื่นจ านวน 0.79 ลา้นบาทจากค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย 2) ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
จ านวน 3.82 ล้านบาท 3) หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนจ านวน 0.12 ลา้นบาท และ 4) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน
จ านวน 20.48 ลา้นบาท จากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายแรงงานในเดือน พฤษภาคม 2562 และการเปล่ียนแปลงของ
อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนกังาน 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัสุทธิมีจ านวน 771.54 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 97.90 
ลา้นบาท หรือร้อยละ 14.53 เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา สาเหตุเกิดจากผลก าไรของบริษทัในปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผูถื้อหุ้นในปี 2562 ท่ีผา่นมา 
 

ด้านกระแสเงินสด 
ณ วนัส้ินสุดของรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 บริษทัมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 196.63 ลา้น

บาทเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 114.73 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา เป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงใน 1) ลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 26.31 ลา้นบาท จากการลดลงของยอดขายในตลาดผูป้ระกอบการยานยนต์และตลาดส่งออก 2) 
สินค้าคงเหลือลดลงจ านวน 67.22 ล้านบาท จากสินค้าส าเร็จรูป, วตัถุดิบและงานระหว่างท า  ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ควบคุมสินคา้คงคลงัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 3) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนลดลงจ านวน 96.89 ลา้นบาท เน่ืองจาก
การจ่ายช าระค่าสินคา้ท่ีเพ่ิมขึ้นเพ่ือลดภาระตน้ทุนทางการเงิน  4) ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน
สุทธิเพ่ิมขึ้นจ านวน 20.48 ลา้นบาท เน่ืองจากการตั้งประมาณการเพ่ิมเติมจากการเปล่ียนแปลงกฎหมายแรงงานในเดือน
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พฤษภาคม 2562, การเปล่ียนแปลงอตัราคิดลดท่ีใช้ในการประมาณการหน้ีสินของผลประโยชน์พนักงานและการ
จ่ายเงินค่าชดเชยและเงินเกษียณให้แก่ลูกจา้ง และ 5) ผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2562 จ านวน 138.92 ลา้นบาท ซ่ึง
เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 ท่ีบริษทั มีผลก าไรสุทธิจ านวน 128.20 ลา้นบาท ท าให้บริษทัมีเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงาน
เพ่ิมขึ้น 
 ส าหรับเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนจ านวน 101.25 ลา้นบาท เป็นการลงทุนเพื่อ 1) ซ้ือทรัพยสิ์นถาวร
และสินทรัพยท่ี์ไม่ตวัตนจ านวน 52.85 ลา้นบาท 2) เงินลงทุนชั่วคราวในพนัธบตัรรัฐบาล จ านวน 49.41 ลา้นบาท 3) 
เงินรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ านวน 0.34 ลา้นบาท และ 4) เงินรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารจ านวน 0.67 ลา้นบาท 
จากเหตุผลดงักล่าวท าให้ยอดเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมการลงทุนเพ่ิมขึ้น 38.93 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 
 ส าห รับ เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ านวน 34.68 ล้านบาท เน่ืองจาก บ ริษัท มีการจ่ายเงิน 
ปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นจ านวน 32.29 ลา้นบาท และการจ่ายเงินตามสัญญาเช่าทางการเงินและดอกเบ้ียจากสัญญาเช่าทาง
การเงิน จ านวน 2.39 ลา้นบาท ท าให้เงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินเพ่ิมขึ้นจ านวน 6.34 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเท่ียบกบั
ปี 2561 
 

ด้านผลการด าเนินงาน 
ในปี 2562 บริษทัและบริษทัย่อยมีรายได้จากการขายจ านวน 2,253.06 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 จ านวน 

143.79 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6 เน่ืองจากการลดลงของยอดขายในตลาดส่งออก และตลาดผูป้ระกอบการยานยนต ์ใน
ดา้นก าไรขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทและบริษทัย่อยมีผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนจ านวน 3.56 ล้านบาท 
เน่ืองจากความผนัผวนจากสกุลเงินตราต่างประเทศ และมีรายไดอ้ื่นจ านวน 4.72 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2561 จ านวน 
2.91 ลา้นบาท เน่ืองจากรายไดท่ี้ลดลงจากงานติดตั้งและบ ารุงรักษาและรายไดจ้ากบตัรภาษีจากตลาดส่งออก 

ในดา้นตน้ทุนขาย บริษทัมีตน้ทุนขายจ านวน 1,686.52 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 74.85 ของรายไดจ้าก
การขาย ทั้งน้ีตน้ทุนขายดงักล่าวลดลงจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 2.67 เน่ืองจากราคาวตัถุดิบหลกัท่ีปรับตวัลดลงจากปีท่ีผา่น
มา การจดัการการขายและการลดตน้ทุนภายในโรงงาน 

ส าหรับราคาตะกัว่บริสุทธ์ิท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัในการผลิตแบตเตอร่ี ในปี 2562 มีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ีคือ  
ราคาตะกั่วบริสุทธ์ิท่ีตลาด London Metal Exchange (LME) มีการแกว่งตัวของราคาทุกปี โดยในปี 2562 มี

ราคาเฉล่ียท่ี 1,998 เหรียญสหรัฐต่อตนั ลดลงจากราคาเฉล่ียในปี 2561 จ านวน 245 เหรียญสหรัฐต่อตันหรือร้อยละ 
10.92 หากพิจารณาราคาตะกัว่โดยเฉล่ียเป็นรายเดือนจะพบว่าราคาตะกัว่ในปี 2562 มีการปรับตวัขึ้นลงตลอดทั้งปีอยู่
ในช่วงสูงสุดท่ีระดบั 2,184 เหรียญสหรัฐต่อตนัในเดือนตุลาคม 2562 และ ต ่าสุดท่ีระดบั 1,817 เหรียญสหรัฐต่อตนัใน
เดือนพฤษภาคม โดยเร่ิมจากเดือนมกราคม ราคามีแนวโน้มปรับตวัลดลงเล็กน้อยเม่ือเทียบกบัเดือนธนัวาคม 2561 และ
เร่ิมปรับตัวสูงขึ้นในเดือน กุมภาพนัธ์และมีนาคม 2562 และในเดือนเมษายนและพฤษภาคมได้ปรับตัวลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองอีกคร้ัง จากนั้นราคามีการปรับตวัเพ่ิมขึ้นอีกคร้ังหน่ึงจนถึงเดือนตุลาคม 2562  และเร่ิมปรับตวัลดลงในเดือน 
พฤศจิกายนจนถึงธนัวาคม 2562  

ทั้งน้ีในปี 2562 ราคาตะกัว่บริสุทธ์ิแกว่งตวัระหว่าง 1,994 เหรียญสหรัฐต่อตนั ในเดือนมกราคม จนถึงระดับ
ต ่าในเดือนธนัวาคมท่ี 1,899 เหรียญสหรัฐต่อตนั  

ส าหรับค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2562 มียอดรวม 398.96 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 17.71 ของรายได้
จากการขาย โดยเพ่ิมขึ้นจากปี 2561 จ านวน 7.47 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.91 สาเหตุหลกัมาจากตั้งส ารองค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการเปล่ียนแปลงของกฎหมายแรงงานในเดือนพฤษภาคม 2562 การตดัจ าหน่าย
สินทรัพยถ์าวรและการตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้น 
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ในด้านต้นทุนทางการเงิน ในปี 2562 บริษทัมีดอกเบ้ียจ่ายจ านวน 0.38 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมาเป็น
จ านวน 0.32 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.32  

โดยสรุปผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยใน ปี 2562 มีผลก าไรสุทธิจ านวน 138.92 ลา้นบาท หรือคิด
เป็นก าไรสุทธิ 1.29 บาทต่อหุ้น 
 

อัตราส่วนทางการเงิน 
 อตัราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัในปี 2562 คือ 2.13 เท่า อตัราส่วนดงักล่าวเพ่ิมขึ้นจากปีท่ีผ่านมา ซ่ึงมี
อตัราท่ี 1.69 เท่า เน่ืองจากสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีปรับตวัเพ่ิมสูงขึ้นจ านวน 16.07 ลา้นบาท ในขณะท่ีหน้ีสินหมุนเวียน
ปรับตวัลดลงจ านวน 93.29 ลา้นบาท  
 ในปี 2562 อตัราการหมุนของลูกหน้ีอยู่ในระดบั 7.19 เท่า และระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ียคือ 50.77 วนั ซ่ึงเพ่ิมขึ้น
เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมาท่ีจ านวน 47.16 วนั ในขณะท่ีมีระยะเวลาการจ่ายช าระหน้ีประมาณ 61.16 วนั ลดลงเม่ือเทียบกบั
ปีท่ีผา่นมาซ่ึงมีจ านวน 67.84 วนั 
 ในปี 2562 อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นคือ 0.62 เท่า ลดลงจากอัตราดังกล่าว ณ ส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2561 ท่ีมีจ านวน 0.82 เท่า เน่ืองจากภาระหน้ีสินท่ีลดลง ในขณะท่ีส่วนของผูถื้อหุ้นเพ่ิมขึ้นจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานในปี 2562 
 ส าหรับอตัราส่วนก าไรขั้นตน้ ในปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 25.15 เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2561 สาเหตุส าคญั
มาจากราคาวตัถุดิบหลกัปรับตวัลดลงจากปีท่ีผา่นมาและการจดัการโครงการลดตน้ทุนภายในบริษทั  
 การจ่ายเงินปันผล ตามรายงานการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2562 มีมติ
อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 แก่ผูถื้อหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ านวน
เงิน 32.29 ลา้นบาท และไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 
1/2563 เม่ือวนัท่ี 12 กุมภาพนัธ์ 2563 มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุ้นจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2562 แก่ผูถื้อหุ้น 107,625,000 หุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 37.67 ลา้นบาท  
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เอกสารแนบ 1  กรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายอิชิโระ มูราตะ 
อายุ 
• 54 ปี 
สัญชาติ 
• ญี่ปุ่ น 
ต าแหน่ง 
• ประธานกรรมการ (รักษาการ)  
• รองประธานกรรมการ 
• ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 4 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 4 ปี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• Mechanical Engineering, Faculty of 

Engineering, University of Fukui, Japan 

 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
125/2559 

 
 

ปัจจุบนั ประธานกรรมการ (รักษาการ), รองประธาน
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2556  Division Manager, 
Production Engineering Division, 
Global Technical Headquarters 

GS Yuasa International Ltd. 

2553-2556 General Manager, Production Division, 
Automotive Battery Business Unit and 
Promotion Division, International Business Unit 

GS Yuasa International Ltd. 

2552 - 2553 Manager, Kyoto Automotive Battery 
Manufacturing Department, Production Division, 
Automotive Battery Business Unit 

GS Yuasa Power Supply Ltd. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ : 4/4 คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพรจกัร  มนูธรรม 
อายุ 
• 65 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการ 
• ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน  
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 16 ปี 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 7 ปี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 

1,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 

0.93 

เป็นนอ้งชายของ
พล.ต.ต.ศุภชาญ  
มนูธรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท  ดา้นบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี  ทางการบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาตรี  ดา้นวิทยาศาสตร์ทัว่ไป 
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ (จปร.) 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
     หลกัสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่น 23/2547 
     หลกัสูตร Director Certification Program 
(DCP) รุ่น 156/2555 
     หลกัสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP) รุ่น 28/2555 
     หลกัสูตร Role of the Compensation 
Committee (RCC) รุ่น 15/2555  
      

2549-ปัจจุบนั กรรมการและประธาน
กรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

2546-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
• กรรมการ                       บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่  16  ปี 
• กรรมการ                       บจ. นครหลวงกลการ เซอร์วิส         25  ปี 
• กรรมการ                       บจ. ฟูยี เมอร์แคนไทล ์                     22  ปี 
• กรรมการ                       บจ. เซนทรัล เอเยนซิ                        24  ปี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน :  2/2  คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 
อายุ 
• 73 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการ 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 7 ปี 7 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  4 ปี  
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 
 

-ไม่มี- เป็นพ่ีชายของ 
นายพรจกัร มนูธรรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย หลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 
91/2554 
 
 
 
 
 
 
 

2555-ปัจจุบนั 
 

กรรมการและกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2535-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. มนูธรรมแมนชัน่แอนดดี์เวลลอปเมน้ท ์

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 

2554-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เซียร์พร็อพเพอร์ต้ี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 
• ประธานกรรมการ         บมจ.เซียร์พร็อพเพอร์ต้ี                        8   ปี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
• กรรมการ         บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนดดิ์สทริบิวชัน่                    7   ปี 
• กรรมการ         บจ. นอร์ทอีสท ์กรีนเอเนอจี ประเทศไทย          8  ปี 
• กรรมการ         บจ. มนูธรรม แมนชัน่ แอนด ์ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์ 27  ปี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 0/1 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ         : 4/4 คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น :  1/1 คร้ัง 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสึโยชิ คาเมะดะ 
อายุ 
• 55 ปี 
สัญชาติ 
• ญี่ปุ่ น 
ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษทั 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 3 ปี 8 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• Graduated from Department of 
Chemical Engineering of Himeji Institute 
of Technology, Japan 
 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี - 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

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

GS Yuasa International Ltd. 

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

GS Yuasa International Ltd. 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 2/2 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  2/2 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น :  1/1 คร้ัง 
หมายเหตุ : นายสึโยชิ คาเมะดะ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 13 
พฤษภาคม 2562 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมาซาอะกิ  ฮิโรโอกะ 
อายุ 
• 56 ปี 
สัญชาติ 
• ญี่ปุ่ น 
ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษทั 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 3 ปี 4 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 3 ปี 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3 ปี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่ม ี
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• Faculty of Foreign Studies with a degree of  
Bachelor of Arts, Kobe City University, Japan 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี- 

ปัจจุบนั กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
 

กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2558-ปัจจุบนั Deputy Division Manager, Business 
Development Division and General Manager  

GS Yuasa International Ltd. (GYIN)  

2555-2558 General Manager, Corporate Strategic 
Planning Office 

GS Yuasa International Ltd. (GYIN) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
- ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี – 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี – 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 4/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน     : 1/2 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ         : 3/4 คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลล ์แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั :      4/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายซึโยชิ ทานิกุจิ 
อายุ 
• 50 ปี 
สัญชาติ 
• ญี่ปุ่ น 
ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษทั 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 7 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• Graduated from Department of 
Mechanical Engineering, Osaka Institute 
of Technology, Japan 
 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี - 

ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

กรรมการ บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2562-ปัจจุบนั President GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) 

2561-2562 Director GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) 

2560-2561 General Manager GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) 

2558-2560 Manager GS Yuasa Asia Technical Center Ltd. (Thailand) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 3/3 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : - คร้ัง 

บริษทั ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  3/3 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น :  - คร้ัง 
หมายเหตุ : นายซึโยชิ ทานิกุจิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั แทนนายสึโยชิ  
คาเมะดะ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ 
อายุ 
• 52 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษทั 
• ประธานเจา้หน้าท่ีปฎิบติัการ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 1 ปี 10 เดือน  
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
ไม่ม ี
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท ดา้นการพฒันาการเศรษฐกิจ  
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
• วิทยาศาตร์บณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
     สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  
     มหาวิทยาลยัมหิดล 
• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ และปริญญา
ตรีทางการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• นิติศาสตร์บณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
• ผูส้อบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) 
 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร 
Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่น 161/2562 

2558-ปัจจุบนั ประธานเจา้หน้าท่ีปฎิบติัการ 
และเลขานุการคณะผูบ้ริหาร 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2547-ก.พ.2562 เลขานุการบริษทั บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2549-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ปฏิบติัการ) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2547-2548 ผูจ้ดัการฝ่ายนโยบายและแผนงาน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2546 ผูจ้ดัการส านกังานประธานผูบ้ริหาร บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2545 เจา้หนา้ท่ีแผนงาน บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั :  5/5           คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น                                               :       1/1           คร้ัง 

หมายเหตุ คุณสุขแท ้เรืองวฒันะโชติ ไดล้าออกจากการเป็นเลขานุการบริษทั เมื่อวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 
2562 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายคาซูมะ ไซอิโตะ 
อายุ 
• 41 ปี 
สัญชาติ 
• ญี่ปุ่ น 
ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษทั 
• ประธานเจา้หน้าท่ีวิศวกรรม 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 1 ปี 1 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่ม ี

-ไม่มี- 
 

 

-ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• Materials Science and Processing; Master’s 
Program; Graduate School of Engineering, 
Osaka University, Japan 
 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2562 

 

ปัจจุบนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีวิศวกรรม บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2559 Manager, Motorcycle Battery Group,  
Automotive Battery, Technical Department 

GS Yuasa International Ltd. 

2558 Assistant Manager, Motorcycle Battery 
Group, Automotive Battery, Technical 
Department 

GS Yuasa International Ltd. 

2554 Assistant Manager, Group I, Department 
III, Technical Development Division 

GS Yuasa International Ltd. 

 
จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 4/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น                                               :      1/1             คร้ัง 

 

 
 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562                                เอกสารแนบ 1  

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ป 

หน้า 97 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศกัด์ิ 
อายุ 
• 65 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการบริษทั 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 8 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ไม่มี 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรีดา้นวิศวกรรม (สาขา
วิศวกรรมการผลิต) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี - 

2558-ปัจจุบนั Executive Officer บริษทั สยามกลการ จ ากดั 

2556-2558 Managing Director บริษทั สยามยีเอส แบตเตอร่ี จ ากดั 

2554-2556 Managing Director บริษทั เอน็ เอส เค แบร่ิงส์ แมนูแฟค
เจอร่ิง(ประเทศไทย) 

2539-2554 Managing Director บริษทั สยามเอน็ เอส เค สเตียร่ิง ซิส
เต็มส์ จ ากดั 

2521-2538 Assistant Managing Director บริษทั สยามแซ็กเซิล จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
- ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
- ไม่มี - 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 2/4 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
หมายเหตุ : นายมนตรี เด่นไพโรจน์ศกัด์ิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 10 
เมษายน 2562 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายโยธิน  วิมุกตายน 
อายุ 
• 72 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 11 ปี 8 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  4 ปี  
ข้อพิพาททางกฏหมาย 

• ไม่ม ี
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ศิลปศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์)   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
• นิติศาสตร์บณัฑิต  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบณัฑิต       
มหาวิทยาลยับูรพา 
• Mini MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
ประวัติการอบรม 
ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น 72/2549    

ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2549-2560 กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมวดัเบญจมบพิตรในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
• การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น : 0/1 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ         : 4/4 คร้ัง 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

รศ.ดร. ลาวณัย ์ ถนดัศิลปกลุ 
อายุ 
• 63 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
• ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 9 ปี 8 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 5 ปี  
(ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ  
 9 ปี 8 เดือน) 
• กรรมการก าหนดค่าตอบแทน  7 ปี 
• ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 4 ปี  
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 

-ไม่มี- 
 

-ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• Ph.D. (Law) Lancaster University (UK) 
• LL.M. (International Comparative Law and European Law) 
Vrije Universiteit Brussels, Belgium 
• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายระหว่างประเทศ)   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 

• ประกาศนียบตัรหลกัสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ
บริษทัไทย Director Certification Program (DCP) รุ่น  141/2553  
ประกาศนียบตัร  Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2552 
และหลกัสูตรต่อเน่ืองไดแ้ก่ Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM) รุ่น 6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุ่น 6/2554, Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) รุ่น 11/2554,  Monitoring the system of Internal 
Control and Risk Management (MIR) รุ่น 11/2554 Role of the 
Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 , Director 
Certification Program (DCP) 141/2554 , Director 
Examination(EXAM) 35/2555, Financial Statement for Directors 
(FSD) รุ่น 22/2556, Director Luncheon Conference (NDC) รุ่น 
1/2559, Audit Committee Forum (R-ACF) รุ่น 1/2559 , Director 
Forum (R-DF) รุ่น 1/2559, Board that Make a Difference (BMD) 
รุ่น 3/2559, Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่น 
35/2560 , MDDT-Director Dinner Talk(M-DDT 2/2561), M-AGM-
Annual Generation Meeting (M-AGM 1/2561) 

2553-
ปัจจุบนั 
 
 
ปัจจุบนั 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
 

รองศาสตราจารย ์ ประจ าบณัฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลยัคิวชู ประเทศญ่ีปุ่น 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ประจ าสาขานิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

ผูอ้  านวยการ สถาบนัศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

อนุญาโตตุลาการ ส านกังานอนุญาโตตุลาการ 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ รอง
ศาสตราจารย ์และอาจารยบ์รรยาย
พิเศษ 

ในการบรรยายในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น 
เบลเย่ียม สหราชอาณาจกัร เป็นตน้ และ
บรรยายในประเทศของมหาวิทยาลยัต่างๆ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมทั้งหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทยจ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั :     5/5 ครั้ ง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น :     1/1 ครั้ ง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ :          14/14 ครั้ ง 
• การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน        :          2/2 ครั้ ง 
• การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ             :          4/4          ครั้ ง 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ  กิติศกัด์ิกลุ 
อายุ 
• 69 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 9 ปี 8 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• กรรมการตรวจสอบ 9 ปี 8 เดือน 
• กรรมการก าหนดค่าตอบแทน 5 ปี  
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่ม ี
 
 
 
 

2,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.002 

-ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• วิทยาศาตร์บณัฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลยั 
La Salle ประเทศสหรัฐอมริกา 
 
ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Director 
Accreditation Program (DAP) รุ่น 39/2548    
• ประกาศนียบตัรของสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทยหลกัสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุ่น 139/2552    
 

2553-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

2552-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร มูลนิธิโรงพยาบาลเทียนฟ้า 

ปัจจุบนั ประธานท่ีปรึกษากรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารงานต ารวจ 

สน. พลบัพลาไชย 2 

2555-2559 ประธานคณะกรรมการติดตามและ
ตรวจสอบการบริหารงานต ารวจ  

สน. พลบัพลาไชย 2 

2546-2548 ผูช้  านาญการประจ าคณะกรรมาธิการ
ติดตามการบริหารงบประมาณและ
คณะท างานติดตามการบริหาร
งบประมาณของส่วนราชการใน กทม.
และปริมณฑล คณะกรรมาธิการ
ติดตามการบริหารงบประมาณ 

สภาผูแ้ทนฯ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น : 1/1 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทน : 2/2 คร้ัง 
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ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง 
สัดส่วนการถือหุ้น 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

รศ.พิศิษฐ์  วฒันสมบูรณ์ 
อายุ 
• 62 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 2 ปี 3 เดือน 
การด ารงต าแหน่งกรรมการชุดย่อยในบริษัท 
• ไม่ม ี
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่ม ี
  
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• วิทยาศาตร์บณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  
     สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล  
     มหาวิทยาลยัมหิดล 
• วิทยาศาตร์มหาบณัฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)   
สาขาวิชาอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
ประวัติการอบรม 
• -ไม่มี- 

2560-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

2556-ปัจจุบนั หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามยั
ส่ิงแวดลอ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

2549-2556 ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม  

มหาวิทยาลยัมหิดล 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจ ากัด  
-ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
-ไม่มี - 

จ านวนคร้ังที่เข้าประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ปี 2562) 
บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• การประชุมคณะกรรมการบริษทั : 5/5 คร้ัง 
• การประชุมผูถ้ือหุ้น                                               :     1/1             คร้ัง 
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 คร้ัง 

 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562                                เอกสารแนบ 1  

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ป 

หน้า 102 

 
 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายสัมพนัธ์ หงษว์ะชิน 
อายุ 
• 49 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานโรงงาน)
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 4 ปี 5 เดือน 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์เคมี มหาวิทยาลยับูรพา 
 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี- 
 

ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  
(กลุ่มงานโรงงาน) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2559-2562 ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการผลิต) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2558-2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ดา้นการผลิด) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2557 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (โรงงาน) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562                                เอกสารแนบ 1  

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ป 

หน้า 103 

 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางพณัณ์ชิตา ชีวีวฒัน์ 
อายุ 
• 44 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร (กลุ่มงานขาย)
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 3 ปี 8 เดือน 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี- 

ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร  
(กลุ่มงานขาย) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2559-2562 ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานธุรกิจ
ภายในประเทศ) 

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2557-2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายขาย
ทดแทนในประเทศ ฝ่ายขาย 
Modern Trade และฝ่ายการตลาด) 

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2556 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปงานขาย 
Modern Trade 

บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

2555 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่  
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ป 

หน้า 104 

 
 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายคมสันต ์อรุณพนัธ์ุ 
อายุ 
• 50 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงานสนบัสนุนทาง
เทคนิค) 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 5 ปี 5 เดือน 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เคมี)  มหาวิทยาลยันเรศวร 
 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี- 
 
 

2563-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป  
(กลุ่มงานปฏิบตัิการ) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2559-2562 ผูจ้ดัการทัว่ไป                       
(กลุ่มงานสนบัสนุนทางเทคนิค) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2556-2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป (ดา้นคุณภาพ) บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2551-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงงาน  
(การผลิต) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562                                เอกสารแนบ 1  

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ป 

หน้า 105 

 
 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวพชัรี อภิรักษ ์
อายุ 
• 48 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• ผูช่้วยจดัการทัว่ไป (กลุ่มงานการเงินและ
บญัชี) 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 4 ปี 5 เดือน 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาบญัชี)   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
ประวัติการอบรม 
-ไม่มี- 

2560-
ปัจจุบนั 

ผูจ้ดัการทัว่ไป (กลุ่มงาน
การเงินและบญัชี) 
 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

2558-2559 ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่าย
บญัชีและการเงินของบริษทั
และบริษทัยอ่ย) 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2540-2557 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
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บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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หน้า 106 

 
 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นางสาวดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ 
อายุ 
• 51 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 13 ปี 8 เดือน 
• เลขานุการคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
 3 ปี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 13 ปี 8 เดือน 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
ไม่มี 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
ประวัติการอบรม 
หลกัสูตร“Financial Management ‘s new visual”, 
“Risk Management in Financial & Accounting”,“IT 
Audit Practice and update new knowledge” , “Risk 
Assessment Method for Internal Audit Planning”, 
“COSO Enterprise Risk Management Integrated 
Framework”, “Effective Minute Taking” 

2560-ปัจจุบนั 
 
2549-2559 

ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย
ตรวจสอบภายใน 
ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน
และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลกิจการ 

บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
 
บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 
 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562                                เอกสารแนบ 1  

บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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หน้า 107 

 
 

ช่ือ / อายุ / สัญชาติ / ต าแหน่ง  
สัดส่วนการถือ

หุ้น 
ในบริษัท 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน / บริษัท 

นายพีรศกัด์ิ  ขนัธวิชยั 
อายุ 
• 41 ปี 
สัญชาติ 
• ไทย 
ต าแหน่ง 
• ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย  
• เลขานุการบริษทั  
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
• 1 ปี 2  เดือน 
ข้อพิพาททางกฏหมาย 
• ไม่มี 
 
 
 

-ไม่มี- -ไม่มี- คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 
ประวัติการอบรม 
• ไม่มี 

2562-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  
2560-ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายกฎหมาย บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2558-2559 นิติกร อาวุโส บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
2556-2557 ผูจ้ดัการส่วนกฎหมาย บมจ. พีทีจี เอน็เนอยี และ 

บจ.ปิโตรเลี่ยมไทย คอร์ปอเรชัน่ 
 

 
ข้อพพิาททางกฎหมายหรือประวตัิการท าผิดกฎหมายของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง : ไม่ม ี



  

แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2562   เอกสารแนบ 2 

        บริษทั ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ป 

หน้า 108 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งของคณะผูบ้ริหารและผูมี้อ านาจควบคุมในบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ในระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 

 
ช่ือ บมจ. ยวัซ่าแบตเตอร่ี ประเทศไทย  บจ. ยวัซ่าเซลส์ แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 

1. นายอิชิโระ มูราตะ 
2. นายพรจกัร มนูธรรม 
3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 
4. นายมาซาอะกิ ฮิโรโอกะ 
5. นายซึโยชิ ทานิกุจิ 
6. นาย สุขแท ้เรืองวฒันะโชติ 
7. นายคาซูมะ ไซอิโตะ 
7. นายมนตรี เดน่ไพรโรจนศ์กัด์ิ 
8. นายโยธิน วิมุกตายน 
9. รศ.ดร.ลาวณัย ์ถนดัศิลปกุล 
10. นายประเสริฐ กิติศกัด์ิกุล 
11. รศ.พิศิษฐ์ วฒันสมบูรณ์ 
13. นายคมสันต ์อรุณพนัธ ์
14. นายสัมพนัธ์ หงษว์ะชิน 
15. นางพณัณ์ชิตา ชีวีวฒัน์ 
16. น.ส.พชัรี อภิรักษ ์
17. น.ส.ดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ 
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X    =  ประธานกรรมการ (รักษาการ) 
XX =  กรรมการผูจ้ดัการ หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
/     =  รองประธานกรรมการ 
//    =  กรรมการ 
///   =  กรรมการอิสระ 
////  =  กรรมการตรวจสอบ 
M   =  คณะผูบ้ริหาร 

  F   =  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
  A  =  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในเป็นพนกังานประจ าของบริษทั คือ น.ส. ดาราวรรณ สุขสวสัด์ิ 
 
ประวติัการศึกษา  

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประกาศนียบตัร หลกัสูตร “การควบคุมภายในส าหรับพนกังานตรวจสอบ (COSO)” 

 หลกัสูตร “การประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเส่ียง” 
 หลกัสูตร “การอ านวยความสะดวกส าหรับการประเมินตนเองเพื่อการบริหารความเส่ียง”

 หลกัสูตร “การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง” 
 หลกัสูตร “การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตวัเป็นผูต้รวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)” 

 
ประสบการณ์ท างาน 

ฝ่ายตรวจสอบ  ธนาคารทหารไทย  - ดา้นงานสาขา 12 ปี  
    - ดา้นงานส านกังานใหญ่ และสาขาต่างประเทศ 2 ปี 
 
การอบรม  

หลกัสูตร “To make working paper for Anti-Corruption in Organization” 
หลกัสูตร “Financial Management ‘s new visual” 
หลกัสูตร “Risk Management in Financial & Accounting”   
หลกัสูตร “IT Audit Practice and update new knowledge”  
หลกัสูตร “Effective Minute Taking”    
หลกัสูตร “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning” 
หลกัสูตร “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework” 
หลกัสูตร “Effective Minute Taking” 
 

 
หนา้ท่ีความรับผิดชอบของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ในการสอบทานและรายงานความเช่ือถือได ้และความ
ครบถว้นของระบบบญัชีและการเงิน การปฏิบติังานหรือระบบงานท่ีมีผลกระทบส าคญัต่อการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบติัขององคก์ร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพยสิ์นและทดสอบว่า
ทรัพยสิ์นนั้นมีอยู่จริง รวมถึงการประเมินการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงั
ประเมินถึงความเพียงพอของการควบคุมภายในดว้ยการใช้เทคนิคในการตรวจสอบด้วยวิธีต่างๆทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ โดยท าการประเมินอย่างเป็นระบบและสนบัสนุนให้มีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ
ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุม เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าระบบต่างๆสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์ร เพื่อให้องคก์รมีการจดัการความเส่ียงอยา่งเหมาะสมและ
ลดความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกบัองคก์ร นอกจากน้ีการให้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงเป็นงานอย่างหน่ึงของ
กิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการให้ค  าปรึกษาอย่างเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององคก์รให้ดีขึ้น  
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   -ไม่มีขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


