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 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

เพ่ือใหเขาใจและเปนแนวทางสําหรับการติดตามทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี ่ประเทศไทย 

จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัท ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวช่ัน จํากัด ( “บริษัทยอย”) บริษัทจะอธิบายถึงภาพรวม  

ที่มา ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย ดังตอไปนี ้

 
1.1 วิสัยทัศน ภารกจิ แนวทางในการดําเนินธุรกิจ และเปาหมายในการดําเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน (Vision)  

“เราจะเปนผูนําการผลิตแบตเตอรี่ในดานเทคโนโลยีที่มีคุณภาพระดับโลก ในตนทุนที่แขงขันได และเพ่ิม

ยอดขายและสวนแบงการตลาด ทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง” 

ภารกจิ (Mission)  

“ใหสามารถเปนผูผลิตที่มีทั้งคุณภาพและตนทุนที่แขงขันได ดวยการนํานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและปรัชญา

ใหมๆ เขามาพัฒนาระบบการบริหาร การผลิต เพ่ือทําใหบริษัทกาวไปอยางม่ันคง ซ่ือตรง ไดรับการเช่ือถือ เปยมดวย

คุณภาพ และการบริการ ทั้งการดําเนินงาน บุคลากร รวมทั้งความรักความสามัคคีที่จะเปนแรงผลักดันสําคัญใหบรรลุสู

เปาหมายในการครองสวนแบงตลาดรอยละ 20 ภายใน 5 ปขางหนา” 

แนวทางในการดําเนินธุรกิจ  

• บริษัทจะดําเนินธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะ

คงไวซ่ึงขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่ซ่ือสัตย  

• บริษัทมีความเช่ือม่ันวา การประกอบธุรกิจภายใตขอบเขตของความซ่ือสัตย มีคุณธรรม และมีจริยธรรมนั้น

เปนนโยบายการประกอบธุรกิจที่ดีซ่ึงจะสงผลใหธุรกิจบริษัทเจริญกาวหนาอยางม่ันคง  

• บริษัทจะใหความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินนั้น  ๆ 

• บริษัทจะประกอบธุรกิจของบริษัทดวยความซ่ือสัตย ซ่ึงรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงรางงบประมาณ 

และการประเมินการลงทุนในโครงการตาง ๆ ที่รัดกุมและโปรงใส  

• บริษัทมุงหวังใหกรรมการและพนักงานทุกคนของบริษัท ยึดม่ันอยางซ่ือสัตยตอนโยบายของบริษัท  

กระบวนการดานบญัชี และเกณฑการควบคุมอ่ืนๆ ทั้งนี ้ พนักงานควรที่จะรายงานตอทีมบริหารทันท ี ใน

กรณีที่มีขอสงสัยใดๆ วาอาจมีการฝาฝนจริยธรรมองคกรซ่ึงกอใหเกิดการกระทําผิดหรือกอใหเกิดความ

เส่ือมเสียตอช่ือเสียงของบริษัท  

 เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของบริษัทในการเปนผูนําในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานยนตที่มีคุณภาพ ดวยตนทุนที่

แขงขนัได และการ ใหบริการดานพลังงานแกลูกคาอยางครบวงจรและเติบโตไปพรอมกับลูกคา โดยมุงเนนการสราง

มูลคาเพ่ิมใหแกองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนนใหมีระบบ ธรรมาภิบาลการจัดการบริหารความเส่ียง มี

ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม บริษัทจึงมีแนวทางในการบริหารองคกรใหเติบโตขึ้นอยาง

ย่ังยืน โดยใหสําคัญกับความสมดลุทัง้ดานการเงนิ ลูกคา กระบวนการดําเนินงาน และ ผลลัพธดานการบริหารองคกร ซ่ึงจะ

พิจารณาถึงความเปนไปได (Feasible) ความมีเหตมุผีล (Reasonable) ความพอประมาณอยางสมดลุ (Balance) ภายใตภาวะ

ความเส่ียงที่ยอมรับได (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยูบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห เปรียบเทียบการดําเนินงานทั้ง

ภายในและภายนอกองคกร ( Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด ( Stakeholder 

analysis) มีการวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกร อยางตอเนือ่ง 
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 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ  

สําหรับกิจการของบริษัท เริ่มตนมาจากกลุมตระกูลมนูธรรม ไดเริ่มประกอบธุรกิจ โดยเปนผูนําเขาและตัวแทน

จําหนายแบตเตอรี่ "YUASA" จากประเทศญ่ีปุน ในนามของบริษัท ฟูยี เมอรแคนไทล จํากัด ตั้งแตป 2501 และในป 2506 

บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่  ประเทศไทย จํากัด จึงถูกกอตั้งขึ้นโดยกลุมตระกูลมนูธรรม และผูรวมทุนจากประเทศญ่ีปุน คือ 

บริษัท ยัวซา คอรปอเรช่ัน จํากัด ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนหนึ่งในผูผลิตแบตเตอรี่ที่มีประวัติการดําเนินงานอันยาวนานของ

ประเทศญ่ีปุน ในสัดสวนการลงทุน 60:40 ตามลําดับ ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 6 ลานบาทโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต

แบตเตอรี่สําหรับรถยนต และรถจักรยานยนตเพ่ือจําหนายภายในประเทศและไดรับการสงเสริม การลงทนุ จาก

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) โดยมีโรงงานแหงแรก ตั้งอยูที่ 164 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท ตําบลทายบาน

ใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 14 ไร ปจจุบันมีกําลังการผลิตสําหรับแบตเตอรี่

รถยนตประมาณ 0.8 ลานลูกตอป และแบตเตอรี่รถจักรยานยนตประมาณ 3 ลานลูกตอป 

ในป 2540 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนตชนิด Maintenance Free (YT) จํานวน 800 ลูกตอเดือน 

(ปจจุบันผลิตไดประมาณ  150,000-160,000 ลูกตอเดือน ) และในปเดียวกัน บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยคือ บริษัท  

ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด ซ่ึงประกอบธุรกิจจําหนายแบตเตอรี่ภายในประเทศ โดยจําหนายในตลาดประเภท

อะไหลเพ่ือการทดแทน (REM) ตอมาในป 2543 บริษัทเริ่มผลิตแบตเตอรี่รถยนตชนิด Maintenance Free (MF) จํานวน 

2,000 ลูกตอเดือน (ปจจุบันผลิตไดประมาณ  15,000 ลูกตอเดือน) และในเดือนกันยายน 2544 เริ่มดําเนินการกอสราง

โรงงานแหงที่สอง ตั้งอยูที่ 111 หมู 9 ตําบลหัวสําโรง อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเริ่มทําการผลิต ในป 2546 

และปจจุบันมีกําลังการผลิตประมาณ 400,000 ลูกตอป 

ในวันที่ 26 ตลุาคม 2544 บริษัทมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลคา หุนที่ตราไวจาก 10 บาทเปน 5 บาทตอหุน 

และตอมาบริษัทไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหเปนบริษัทจดทะเบียน ในหมวดธุรกิจขนาดกลาง 

และเริ่มทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยใหมเม่ือวันที่ 9 สิงหาคม 2545 ในช่ือยอหลักทรัพยวา "YUASA" 

จากลักษณะการประกอบธุรกิจในปจจุบันที่ธุรกิจทุกแขนงตองการความสําเร็จประกอบกับสภาวะการแขงขันที่

รนุแรง ไมวาจะดานราคา คณุภาพสินคา และคณุภาพของกระบวนการผลิต ทําใหบริษัท มีการพัฒนากระบวนการผลิต

สินคาและระบบการบริหารงานที่มีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล จนไดรับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ มาตรฐาน 

ISO9001 และ ISO14001 

เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2547 บริษัทไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 5 บาทเปน 1 บาท ตอหุน ทํา

ใหหุนสามัญจดทะเบียนเดิม 21,525,000 หุน เพ่ิมขึ้นเปน 107,625,000 หุน 

และในวันที่ 1 เมษายน 2547 บริษัท ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน (YCJ) ซ่ึงเปนผูรวมลงทุนหลักของบริษัท 

ไดทําสัญญาควบรวมกิจการกับ บริษัท เจแปน สตอเรจ แบตเตอรี่ จํากัด ภายใตบริษัทใหมที่ช่ือ บริษัท จีเอส   

ยัวซา คอรปอเรช่ัน จํากัด ( G Y C )  ภายหลังจากทีม่กีารควบรวมกิจการแลว ทางกลุม G Y C  มีนโยบายที่จะโอนธุรกิจ

ภายนอกประเทศญ่ีปุน ซ่ึงรวมถึงการถือหุนในบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ใหอยูภายใตการดูแล

ของบริษัทที่จัดตั้งใหมซ่ึง G Y C  ถือหุนรอยละ 1 0 0  คือ บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ( G Y I N )  

นอกจาก GYIN จะถือหุนในบริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) แลว GYIN ยังไดรวมทุนกับ

กลุมสยามมอเตอร กรุป ในบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด ผูผลิตแบตเตอรี่ “GS” ซ่ึงเปนคูแขงทางการคาของบริษัท

อยางไรก็ตามตวัแทนจาก GYIN ที่เปนกรรมการของบริษัท และบริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด เปนคนละชุดกัน และ

ยังมีผูถือหุนกลุมอ่ืนของแตละบริษัทชวยถวงดุลอํานาจกันและกัน ดังนั้นจึงชวยลดความขัดแยงทางผลประโยชนลงไดอีก

ทางหนึ่ง 
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 ในป 2548 บริษัท ไดเพ่ิมกําลังการผลิตและปรับปรุงสายการผลิต ของโรงงานแหงที่ 1 และ 2 โดยโรงงานแหงที่ 

1 ไดปรับปรุงสายการผลิตและเพ่ิมสายการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนตชนิด Maintenance Free อีก 1 สายรวมเปน 4 

สายการผลิตและโรงงานแหงที่ 2 ไดขยายกําลังผลิตจากเดิมที่ผลิตแบตเตอรี่รถยนตไดจํานวน 400,000 ลูกตอป เปน 

700,000 ลูกตอป เพ่ือรองรับการขยายตัวทั้งในตลาดรถใหมและตลาดทดแทนภายในประเทศ  

ในป 2549 บริษัทไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารจากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

มาเปนการแตงตั้งนายคัทซึมิ นากาโตะ ซ่ึงเปนตัวแทนจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ใหดํารงตําแหนง

ประธานเจาหนาที่บริหาร ตั้งแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 

ในป 2550 บริษัทไดปรับปรุงแบตเตอรี่รถยนตบางรุน (Light Grid Battery) เพ่ือลดปริมาณการใชตะก่ัว ในขณะ

ที่คุณภาพของแบตเตอรี่ยังมีมาตรฐานเหมือนเดิม รวมทั้งไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมประเภท Maintenance Free สําหรับ

รถจักรยานยนต ช่ือรุน X-Super 5 โดยมีเปาหมายที่จะจําหนายในตลาดทดแทนภายในประเทศในป 2551 นอกจากนั้นใน

ป 2550 บริษัทไดกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานที่ 1 ซ่ึงใชเงินลงทุนประมาณ 15 ลานบาท  

ในป 2551 บริษัทไดยายที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทใหญและบริษัทยอยจาก อาคารมนูธรรมแมนช่ัน เลขที่ 33 

ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ไปอยู ณ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนน

สุขุมวิท ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 

และเพ่ือใหเกิดรายไดจากการเชาและรายไดจากการใหบรกิารในการผลิต รวม ทั้งลดภาระคาเส่ือมราคาของ

โรงงานที่ 2 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมตใิหเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาการใหเชาอาคารโรงงานและสํานักงานของ

โรงงานที่ 2 ซ่ึงตั้งอยู ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ใหแกบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดสัตรี ส จาํกัด (ผูเชา)  เพ่ือผลิต

แบตเตอรี่สําหรับรถยก ทั้งนี้บริษัทและผูเชา มีผูถือหุนรายใหญรวมกันคือ GYIN โดยถือหุน ในบริษัทจํานวน 40.69% 

และถือหุนในผูเชา จาํนวน 60% นอกจากนั้นกลุมสยามมอเตอร กรุป ผูผลิตแบตเตอรี่ “GS” ซ่ึงเปนคูแขงทางการคาของ

บริษัทยังถือหุนในบริษัทผูเชาอีกจํานวน 40% และเม่ือวันที่ 12 พฤศจกิายน 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/ 2551 

ไดพิจารณาและมีมติอนุมัติใหดําเนินการในเรื่องดังลาว นอกจากนั้นบริษัท ยังไดมีการออกแบบและผลิตแบตเตอรี่สําหรับ

รถถังและรถบรรทกุของหนวยงานราชการ เพ่ือสนองความตองการใหกบัตลาดกองทพัและหนวยงานราชการ 

ในป 2552 บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหมทั้งแบตเตอรี่รถยนตที่ใชกับรถบรรทุกของหนวยงานราชการ และ

แบตเตอรี่รถจักรยานยนตรุนใหมสําหรับบริษัทไทยฮอนดาฯ ไดแก YTZ4V และ YTZ6V รวมทั้งปรับปรุงระบบการผลิต

ใหม เพ่ือใหโรงงานเกตเวย สามารถผลิตแบตเตอรี่รถยนตรุน  B24 เพ่ือรองรับความตองการของแบตเตอรี่สําหรับรถเล็ก 

นอกจากนี้บริษัทกําลังวางแผนออกผลิตภัณฑใหมที่ใชกับหนวยงานราชการและแบตเตอรี่รถจักรยานยนตรุน YTZ6-BS 

ซ่ึงจะขายในตลาดทดแทนเพ่ือแกปญหาการคายประจุไฟฟาโดยธรรมชาติในตัวแบตเตอรี ่

ในป 2553 บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหมเพ่ือใชกับรถแท็กซ่ี และพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใชกับหนวยราชการขนาด 6 

โวลท 200 Ah นอกจากนั้นบริษัทไดวางแผนพัฒนาปรับปรุงการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนตรุน YTZ4V และYTZ6V 

ชนิด Case formation ที่ใช Unformed plate ในการประกอบ ทําใหลดขั้นตอนและตนทุนในการผลิต 

ในป 2554 บริษัทไดออกผลิตภัณฑใหมสําหรับแบตเตอรี่ที่ใชกับหนวยงานราชการ รุน 7DHR ความจุขนาด 6V 

200Ah สําหรับตลาดในประเทศและตางประเทศ ไดมีการออกแบบผลิตภัณฑเปนแบบฝา 2 ช้ัน (Double Lid) ใน

แบตเตอรี่รุน MF2000 นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑในแบตเตอรี่รุน N70 (65D31) และมีการเปล่ียนรูปแบบกลอง

ผลิตภัณฑในแบตเตอรี่ชนิดพ้ืนฐาน (Conventional) ทุกรุน 

และเม่ือวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 ไดมีมติใหจําหนายทรัพยสินของโรงงาน

ที่ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ใหกับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด ซ่ึงเปนผูที่เก่ียวโยงกันตามหลักเกณฑ
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 และเงื่อนไขของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายและตนทุน

ทางการเงิน รวมทั้งการจําหนายทรัพยสินที่เกินความจําเปนทั้งดานพ้ืนที่และเครื่องจักร อันจะสงผลใหโครงสรางทุนของ

บริษัทดีขึ้น นอกจากนั้นในป 2555 บริษัทยังไดออกผลิตภัณฑใหมสําหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนตรุน YTZ5S High 

performance สําหรับลูกคาในตลาดทดแทนภายในประเทศ ซ่ึงผลิตภัณฑชนิดนี้สามารถลดการคายประจุไฟไดเปนอยางดี 

และไดพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับแบตเตอรี่รถยนตรุน N200LW ใหมีกําลังสตารทสูงขึ้น พรอมทั้งมีการออกจําหนาย

แบตเตอรี่รถยนตแบบฝา 2 ช้ัน ( Double Lid) ชนิดที่ไมตองบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงานในรุน MF2000 ซ่ึงใชสําหรับ

รถยนตนั่งขนาดเครื่องยนตไมเกิน 1,600CC และรุน MF3000 ใชสําหรับรถยนตเพ่ือการพาณิชย 

สําหรับป 2556 นับเปนปที่สําคัญปหนึ่งหลังจากการจําหนายทรัพยสิน ณ โรงงานอุตสาหกรรมเกตเวย โดย

หลังจากที่บริษัทไดดําเนินการยายเครื่องจักรและอุปกรณบางสวนจากโรงงานที่ 2 เพ่ือมาติดตั้ง ณ โรงงานที่ 1  แลวบริษัท

ไดเริ่มดําเนินการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหไดตามเปาหมายที่วางไวอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังไดทําการปรับปรุงพ้ืนที่ 

อาคารภายในโรงงาน ระบบการจัดการส่ิงแวดลอมดวยเชนกัน และในดานผลิตภัณฑ บริษัทไดพัฒนาผลิตภัณฑแบตเตอรี่

รถยนตใหมเพ่ือรองรับความตองการของตลาดและลดตนทุนการผลิต ไดแกรุน N150LW ชนิด Light weight สําหรับ

รถบรรทุกขนาดใหญ และรุน N120ZLMF สําหรับรถยนตขนาดใหญที่ใชในราชการทหาร นอกจากนั้นบริษัทยังอยู

ระหวางการพัฒนาแบตเตอรี่รถจักรยานยนตสําหรับรถจักรยานยนตขนาดใหญ (Big Bike)   ที่เปนที่นิยมในตางประเทศ

และกําลังเริ่มเปนที่นิยมในประเทศไทย 

 

1.3 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท   

ในดานภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทอ่ืน  ๆเปนดังนี้ 

 บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทรวมทุนระหวางไทย - ญ่ีปุน โดยไดรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีจาก บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญ่ีปุน (“บริษัทรวมทุน ”) ทั้งนี้บริษัทเปน

ผูผลิตผลิตภัณฑแบตเตอรี่รถยนต แบตเตอรี่จักรยานยนต แบตเตอรี่รถบรรทุก แบตเตอรี่รถเพ่ือการเกษตร และเรือประมง 

เพ่ือจําหนายภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังเปนผูนําเขาแบตเตอรี่อุตสาหกรรม ซ่ึงใชเปนแหลง

พลังงานสํารองในอุตสาหกรรมตางๆ ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูงในการผลิตจากบริษัทรวมทุน และบริษัทใน

เครือ "YUASA" ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินงานมากวา 50 ปแลวภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" ซ่ึงเปนเครื่องหมายการคา

ของบริษัทรวมทุนประเทศญ่ีปุน นอกจากนี้บริษัทยังทําการผลิตและจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคาที่บริษัท

พัฒนาขึ้นเองอันไดแก "THUNDERLITE" และ "YUCON" โดยบริษัท ตองจายคา สิทธ์ิ (Royalty Fee) ใหแกบริษัทรวม

ทุน โดย จายคาสิทธ์ิ เปนรายลูกที่ผลิตสําหรับแบตเตอรี่ชนิดพ้ืนฐานทุกชนิด และคิดเปนรอยละจากยอดขายสําหรับ

แบตเตอรี่ชนิดที่ไมตองการการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทกุชนดิ ในการขายสินคาของบรษิทันัน้ การขายในตลาด

ทดแทนภายในประเทศ (Replacement Equipment Market) บริษัทจะจัดจําหนายผานบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริ

บิวช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทลูก ที่บริษัทถือหุน รอยละ 99.99 และการขาย ในตลาดตางประเทศที่อยูนอกเหนืออาณาเขต

ประเทศ ไทย ลาว กัมพูชา พมา  บริษัทจัดจําหนายภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

บริษัทรวมทุนซ่ึงโดยปกติบริษัทรวมทุนจะชวยหาตลาดสงออกใหบริษัทในอีกทางหนึ่ง โดยบริษัทรวมทุนอาจจะซ้ือของ

ทั้งจํานวนจากบริษัทหรือคิดเปนคานายหนาในการขาย ถาเปนการขายสินคาภายในอาณาเขตของบริษัทหรือการจําหนาย

สินคาภายใตเครื่องหมายการคาอ่ืนๆ บริษัทสามารถจัดจําหนายไดโดยอิสระ การจัดจําหนายนอกเหนือจากนี้บริษัท จะจัด

จาํหนายเองโดยตรง 
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 โครงสรางบริษัทที่เก่ียวของ  (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557) 

 

 

 

 

 

                      77.00%             100.00% 

 

 

                          55.00%                           92.30% 

 

 

          

      6.48%                         5.45%                           19.13%                                                          3.20%           40.69% 

 

 

               

  99.99%  

 

 

ที่มา: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

 

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด  เปนบริษัทยอยของบริษัท โดยบริษัทถือหุนรอยละ 99.99 เปน

ตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดทดแทนภายในประเทศ 

บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

 (GYIN) ถือหุนในบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 โดยเปนบริษัทยอย

ของบริษัท จีเอส ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน ทั้งนี้บริษัทดงักลาว (GYIN) เกิดจากการควบรวมกิจการระหวาง ยัวซา 

คอรปอเรช่ัน ประเทศญ่ีปุน ซ่ึงเปนผูถือหุนเดิมของบริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท  

เจแปน สตอเรจ แบตเตอรี่ จํากัด 

 

 

บริษัท เซลทรัล เอเยนซิ จํากัด 

บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

บริษัท มนูธรรม แมนชั่น 

แอนดดีเวลลอปเมนท  จํากัด 

บริษัท ฟูยีเมอรแคนไทล จํากัด 

 

บริษัท นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด 

ตระกูล มนูธรรม บริษัท จเีอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด

(GYIN) 
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 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสรางรายได  

              หนวย : (พนับาท) 

รายละเอียด 
2554 2555 2556 

รายได % รายได % รายได % 

บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย ("บรษิทั")       

1. จําหนายแบตเตอร่ีรถยนต       

- ตลาดรถใหม (OEM) 204,563.18 10.79 298,702.08 15.43 291,208.43 16.53 

- สงออก 218,002.74 11.50 246,694.68 12.74 251,754.46 14.29 

- สงออกผานตัวแทน* 32,186.73 1.70 25,596.63 1.32 31,999.58 1.82 

- อ่ืน ๆ 114.54 0.01 39.75 0.00 443.84 0.03 

2. จําหนายแบตเตอร่ีรถจักรยานยนต       

- ตลาดรถใหม (OEM) 396,054.80 20.90 447,418.26 23.11 318,652.07 18.08 

- สงออก 110,922.21 5.85 95,425.80 4.93 117,455.95 6.67 

- สงออกผานตัวแทน* 5,950.26 0.31 3,254.82 0.17 2,971.93 0.17 

- สงออกอ่ืนๆ 4.45 0.00 5.50 0.00 14.98 0.00 

3. จําหนายแบตเตอร่ีสํารองไฟ       

- ในประเทศ 76,279.47 4.02 66,579.78 3.44 41,380.58 2.35 

- ตางประเทศ - - - - - - 

4. อ่ืน ๆ 452.31 0.02 4,566.98 0.24 472.22 0.03 

รวมรายไดจากการขายบรษิทั  (ก) 1,044,530.68 55.11 1,188,284.28 61.38 1,056,354.04 59.95 

บริษัท  ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด  

(บริษัท ถือหุนรอยละ 99.99) 

 

 

 

 

 

 

1. จําหนายแบตเตอร่ี รถยนต       

- ตลาดทดแทน (REM) 615,653.88 32.48 468,371.41 24.19 380,490.96 21.59 

2. จําหนายแบตเตอร่ีจักรยานยนต       

- ตลาดทดแทน (REM) 189,329.87 9.99 208,870.29 10.79 276,793.36 15.71 

3. แบตเตอร่ีสํารองไฟ/พลังงานแสงอาทิตย 20,360.45 1.07 24,132.71 1.25 21,457.26 1.22 

4. อ่ืน ๆ 213.01 0.01 1,514.82 0.08 3.23 0.00 

รวมรายไดจากการขายบริษัทยอย (ข) 825,557.21 43.56 702,889.23 36.31 678,744.81 38.52 

รวมรายไดจากการขาย (ก) + (ข) 1,870,087.89 98.67 1,891,173.51 97.68 1,735,098.85 98.47 

รายไดอ่ืน 25,134.07 1.33 44,866.32 2.32 26,949.45 1.53 

รวมรายได 1,895,221.96 100.00 1,936,039.83 100.00 1,762,048.30 100.00 

 

ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต:ุ * เปนการจําหนายในประเทศใหแกตัวแทนจําหนายเพ่ือการสงออก 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 2.1  ลักษณะผลิตภัณฑหรือบริการ 

ปจจุบันผลิตภัณฑหลักของบริษัท แบงเปน 4 ประเภทใหญๆ  ตามลักษณะการใชงาน ไดแก 

2.1.1 แบตเตอรี่ชนิดพื้นฐาน (Conventional Type) เปนแบตเตอรี่ที่ตองมีการดูแลรักษาอยางสมํ่าเสมอดวย

การเติมน้ํากล่ันเพ่ือยืดอายุการใชงาน เนื่องจากเทคนิคในการผลิตและวัสดุที่ใช ทําใหมีอัตราการระเหยของน้ําในปริมาณ

ที่สูง โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศที่มีอากาศรอน เชน ในประเทศไทย รวมทั้งสภาพการจราจรที่ติดขัดทําใหอุณหภูมิใน

หองเครื่องยนตสูงมาก ทําใหน้ํายา Electrolyte ที่อยูในแบตเตอรี่ระเหยในอัตราที่สูง จึงจําเปนตองเติมน้ํากล่ันอยาง

สมํ่าเสมอเพ่ือยืดอายุการใชงาน 

1) แบตเตอรี่สําหรับรถยนต (Automotive Battery)  

ปจจุบันผลิตภายใตเครื่องหมายการคา 3 ย่ีหอ คือ 

(1) “YUASA” 

(2) “THUNDERLITE” 

(3) “YUCON” 

2) แบตเตอรี่สําหรับรถจักรยานยนต (Motorcycle Battery)  

ปจจุบันผลิตภายใตเครื่องหมายการคา 3 ย่ีหอ คือ 

(1) “YUASA” 

(2) “THUNDERLITE” 

(3) “YUCON” 

 

2.1.2 แบตเตอรี่ชนิดท่ีไมตองการการดูแลรักษา (Maintenance Free) เปนแบตเตอรี่ชนิดที่ไมตองเติมน้ํากล่ัน

ตลอดอายุการใชงาน เนื่องจากโครงสรางในการใชวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่แตกตางจากแบตเตอรี่ชนิดสามัญ

ขางตน ทําใหอัตราการสูญเสียน้ําเปนไปในระดับที่ต่ํามาก รวมถึงอัตราการคายไฟจาก ตัวเองก็อยูในระดับที่ต่ํา จึงเหมาะ

กับการใชงานทีน่านๆ ใช ไดดีกวาแบตเตอรี่ชนิดพ้ืนฐาน 

1) แบตเตอรี่สําหรับรถยนต (Automotive Battery Wet Charge Type) แบตเตอรี่ชนิดนี้ถูกออกแบบให

ใชแผนก้ัน และแผนธาตุชนิดพิเศษ ตลอดจนความประณีตในขบวนการผลิตใหเปนแบตเตอรี่ที่

พรอมใชทันทีที่ออกจากโรงงาน จึงทําใหมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวาแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันที่มี

จําหนายในทองตลาดโดยทั่วไป  

2) แบตเตอรี่สําหรับรถจักรยานยนต (Motorcycle Battery) โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้ไดถูกออกแบบใหมี

ความเหมาะสมในการใชงานในรถจักรยานยนต โดยมีคุณสมบัติที่สามารถติดตั้งไดทุกตําแหนง 

โดยไมมีการรั่วซึมของ น้ํายา Electrolyze เพราะโครงสรางเปนลักษณะการปดผนึกโดยรอบ 

ปจจุบันผลิตภายใตเครื่องหมายการคา “Yuasa” 

แบตเตอรี่ 2 ประเภทแรกมีการผลิตในโรงงานของบริษัทเอง นอกจากนี้แบตเตอรี่ที่บริษัทผลิตทั้งสองชนิดยัง

สามารถแบงตามวัสดุที่ใชในการทําเปลือกหมอแบตเตอรี่ดังนี ้

(1) ชนดิเปลือกยางแขง็ (Hard Rubber Container) เปลือกหมอแบตเตอรี่ชนิดนี้ จะมีสีดําทึบไม

สามารถมองทะลุไดทําจากยางธรรมชาติหรือยางเทียม เปลือกหมอชนิดนี้จะใชในการผลิต

แบตเตอรี่ในยุคแรกๆ ของการผลิต ในปจจุบันคงมีการผลิตแตแบตเตอรี่ที่ใชกับเรือ แล ะ

เครื่องจักรทางการเกษตร ทั้งนี้เพราะมีตนทุนที่สูง และน้ําหนักมาก 
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 (2) ชนิดเปลือกพลาสติก ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 ชนิด ดังนี ้

• ชนิด PP (Polypropylene Container) เปลือกหมอชนิดนี้ จะมีสีธรรมชาติเปนสีขาวขุน

สามารถมองเห็นภายในได มีความยืดหยุนสูงและนิ่มกวาเปลือกยางแข็ง ในปจจุบัน

ใชในการผลิตแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตเปนสวนใหญ เนื่องจากตนทุนที่

ถูกและน้าํหนกัทีเ่บากวาเปลือกยาง 

• ชนิด “AS” และ “ABS” มีลักษณะที่ใสเหมือนแกวและแข็งกวาชนิด PP ใชในการ

ผลิตแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในรุนกอนๆ แตในปจจุบันไดลดการใชงาน

ลงมากเนื่องจากตนทุนที่สูง คงใชในการผลิตแบตเตอรี่บางชนิดเทานั้น 

บริษัทไดดําเนินการผลิตแบตเตอรี่ตามขอกําหนดมาตรฐานประเทศญ่ีปุน (JIS - Japanese Industrial Standard) 

มาตรฐานประเทศเยอรมัน (DIN - Deutshes Institute Fur Norm) นอกจากนี้บริษัทยังไดรับ ISO9001:2008, QS-9000 

และ ISO 14001 และใบรบัรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.6-2524 ซ่ึงเปนที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วโลก ดังนั้น

แบตเตอรี่ของบริษัทจึงสามารถใชงานไดทั้งในเขตอากาศรอนและอากาศหนาว 

 

2.1.3 แบตเตอรี่สํารองไฟฟา (Power Supply Battery) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม และแบตเตอรี่ท่ีใชกําลัง

ขับเคลื่อน (Traction Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้ ประกอบไปดวยแบตเตอรี่ทั้งชนิดที่ตองดูแลรักษา และไมตองดูแล

รักษาชนิดตางๆ โดยทั้งหมดจะเปนสินคานําเขาจากบริษัทรวมทุน และบริษัทในเครือของบริษัทรวมทุน โดยจะแบงตาม

ประเภทไดดังนี ้

1) แบตเตอรี่สํารองไฟฟา (Power Supply Battery) แบตเตอรี่ประเภทนี้จะเปนแบตเตอรี่ชนิดที่ไมตอง

ดแูลรกัษา มีอายุการใชงานนานถึง 5 ป ภายใตสภาพการใชงานปกติจะเปนแบตเตอรี่รุน NP เหมาะ

สําหรับการใชงานในหองปรับอากาศหรือในสถานที่จํากัด ไมมีการถายเทอากาศที่ดี เนื่องจาก

แบตเตอรี่ชนิดนี้เปนแบตเตอรี่ชนิดปดผนึก (Seal Type) ไมมไีอระเหยหรอืแกสออกมาขณะใชงาน 

และราคาไมแพงมาก ดวยคุณสมบัติดังกลาวจึงนิยมนํามาใชงานในอุปกรณตางๆ ดังนี ้

(1) ระบบไฟฟาฉุกเฉิน  (Emergency Light) 

(2) ระบบสํารองไฟฟาของเครื่องคอมพิวเตอร  (Uninterrupted Power Supply หรือเรียกวา UPS) 

(3) เครือ่งมือแพทย  (Medical Equipment) 

(4) เครื่องมือส่ือสาร และอุปกรณโทรคมนาคม  (Telecommunication Equipment) 

(5) เครื่องมือและอุปกรณอิเล็คทรอนิคอ่ืน (ๆOther Electronic Devices) 

 

2) แบตเตอรี่อุตสาหกรรม (Industrial Battery) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะเปนแบตเตอรี่ที่มีอายุการใชงาน

นาน 10 – 20 ป มีทั้งประเภทที่ไมตองดูแลรักษาและที่ตองดูแลรักษา 

(1) ประเภทที่ไมตองดูแลรักษา (Valve Regulated Seal Lead Acid Maintenance Free Battery) 

รุนที่นิยมใชมากที่สุดคือรุน UXL เปนแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงกวารุน NP 

เหมาะสําหรับการใชงานที่ตองติดตั้งในพ้ืนที่มีการถายเทของอากาศอยางจํากัด หรือในหอง

ปรับอากาศ เนื่องจากมีโครงสรางที่ปดผนึกไมมีการระเหยของแกสในขณะใชงาน จาก

คุณสมบัติที่ไมตองการดูแลรักษา มีคุณภาพสูง อายุการใชงานที่ยาวนาน ไมมีไอระเหยของ

แกสที่จะไปทําลายอุปกรณตางๆดังเชนรุนธรรมดา (Vented Type) จึงเปนที่นิยมติดตั้งใน
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 ระบบส่ือสารโทรคมนาคมและระบบฐานขอมูลเปนสวนใหญ เพราะระบบการส่ือสารเปน

ระบบที่มีราคาแพงไมสามารถหยุดการดําเนินการได เพราะการหยุดทํางานของระบบ

หมายถึงความเสียหายอยางมหาศาลที่นับกันเปนวินาที 

(2) ประเภทที่ตองดูแลรักษา (Vented Type ) 

• ชนิดตะก่ัวกรด (Lead Acid Battery) 

แบตเตอรี่ชนิดนี้จะมีราคาถูกเหมาะสมกับการใชงานทั่วไป ที่ไมตองการความ

แนนอนมากนัก และติดตั้งในสถานที่มีการถายเทอากาศไดดี ทั้งนี้เพราะจะมีไอระเหย

ของแกสออกมาขณะทาํงาน 

• ชนิด Nickel Cadmium Battery (Ni-Cd) 

แบตเตอรี่ชนิดมีลักษณะการทํางานเชนเดียวกันกับชนิดตะก่ัวกรด แตจะมีความ  

สามารถในการจายกระแสไฟฟาไดสูงกวา และมีอายุการใชงานทีน่านกวาชนดิตะก่ัว

กรด โดยจะมีอายุการใชงานถึง 20 ป จึงมีราคาที่สูงกวา เหมาะสําหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม และโรงผลิตไฟฟาที่ใชติดตั้งกับอุปกรณตางๆ ดังนี ้

- ระบบควบคุมการจายกระแสไฟฟาในโรงผลิตไฟฟา 

- ระบบสํารองไฟทั่วไป 

- เครื่องมือส่ือสารและอุปกรณโทรคมนาคม 

- เครื่องมือและอุปกรณ อิเล็คทรอนิคอ่ืน  ๆ

 

3) แบตเตอรี่ใชกําลังขับเคล่ือน (Traction Battery) 

 แบตเตอรี่ชนิดนี้อายุการใชงานจะเปนรอบของการใช Cycle use และมีความทนตอการจาย

กระแสไฟจนหมดไดเปนอยางดี (Deep Discharge) แบตเตอรี่ชนิดนี้จะใชในรถยกไฟฟา รถกอลฟ  

และแผงไฟฟาโซลาเซลส 

 

2.1.4 บริการอื่นๆ  บริษัทมีบริการหลังการขายของแบตเตอรี่อุตสาหกรรม นอกจากนั้นบริษัทยังมีการขาย

บริการบํารุงรักษาแบตเตอรี่ (Maintenance Contract) ใหกับลูกคาที่หมดสัญญารับประกันอีกดวย 

 

2.2  การตลาด และการแขงขนั 

2.2.1  ภาวะอุตสาหกรรม 

ความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทย 

แบตเตอรี่เปนสินคาจําเปนตอชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพราะแบตเตอรี่สามารถใชงานไดอยางกวางขวาง เชน เปน

แหลงกําเนิดพลังงาน ใหแสงสวางในครัวเรือน หรือใชสองสัตวในเวลากลางคืน ตลอดจนใชเปนช้ินสวนประกอบ

จําเปนในยานพาหนะและระบบโทรคมนาคมและฐานขอมูลของโลกจําเปนตองใชแบตเตอรี่ทั้งส้ิน จึงทําใหมีการใช

แบตเตอรี่กันอยางแพรหลายและมีหลายประเภท ตั้งแตแบตเตอรี่ทั่วไปที่ใชเทคโนโลยีขั้นต่ําในการผลิตจนถึงแบตเตอรี่

ที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง ตามประเภทการใชงาน 

จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทยและธนาคารแหงประเทศไทย สภาวะอุตสาหกรรมรถยนต

ภายในประเทศในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 มียอดการผลิตรถยนตเติบโตเล็กนอยเพียงรอยละ 0.12 ในขณะทีย่อดการ
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 ผลิตรถจักรยานยนต ลดลงกวารอยละ 14.85  ทั้งนี้ในป 2556 ที่ผานมา อุตสาหกรรมยานยนตตองเผชิญกับความผันผวน

อยางมาก ทัง้ผลกระทบจากโครงการรถคนัแรก เศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ะลอตวั และปญหาทางการเมือง ทาํใหการ

ขายรถยนตในชวงครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังแตกตางกัน อยางไรก็ตามการผลิตเพ่ือการสงออกยังคงขยายตัวจากการฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลกและการขยายการสงออกใหกบัตลาดใหมๆ  เชน สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา สําหรบัการผลิต

รถจกัรยานยนตมอีตัราลดลงจากสาเหตขุองปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ะลอตวั จากผลกระทบจากปญหาทาง

การเมือง  

สําหรับการจาํหนายรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่ผานมา พบวา

ปริมาณการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนต มีอตัราการจาํหนายลดลงรอยละ 7.38 และรอยละ 5.92 ตามลําดบั จาก

ผลกระทบของโครงการรถคันแรก เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และปญหาทางการเมือง  ในขณะที่การสงออก

รถยนตและรถจักรยานยนตในป 2556 มีอตัราเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับป 2555 จากเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟนตัวและการสงออก

ไปยังตลาดใหมๆ ของผูประกอบการในประเทศ 

สําหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของผูผลิตหลักจํานวน 8 ราย จากขอมูลของสํานกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ในป 2556 เมื่อเทียบกับป 255 5 ที่ผานมา พบวาการเติบโตในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในดานการผลิต การจําหนายใน

ประเทศ และการสงออก มีอัตรา เพ่ิมขึ้นรอยละ 5.71  รอยละ 2.58 และรอยละ 11.10 ตามลําดบั ทั้งนี้การเติบโตของการ

จําหนายแบตเตอรี่สําหรับยานยนตในประเทศเพ่ิมขึ้นไมมากนักจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวและ 

สถานการณความไมสงบทางการเมือง อยางไรก็ตามการผลิตเพ่ือการสงออกยังคงเพ่ิมขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจ

โลก 

สําหรับราคาตะก่ัวซ่ึงเปนวัตถุดิบหลักของการผลิตแบตเตอรี่ ในป 2556 อยูที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐตอตัน 

เพ่ิมขึ้นจํานวน 80 เหรียญสหรัฐตอตันหรือรอยละ 3.88 จากป 2555 ที่มีราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดยเฉล่ียอยูที่ระดับ 2,061 

เหรียญสหรัฐตอตัน ในระหวางป 2556 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิแกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 2,027-2,375 เหรียญสหรัฐตอตัน 

โดยในไตรมาสแรกของป 2556 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดยเฉล่ียสูงเกือบ 3,000 เหรียญสหรัฐตอตัน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นตอเนื่องจาก

ชวงปลายป 2555 อยางไรก็ตามราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิไดเริ่มลดลงอีกครั้งในชวงไตรมาสที่ 2 ทําใหราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดย

เฉล่ียในไตรมาสคงเหลือเพียง 2,054 เหรียญสหรัฐตอตัน และในชวง 6 เดือนหลังของป 2556 ราคาตะก่ัวยังคงมีความผัน

ผวนในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นจากชวงครึ่งแรกของป โดยราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดยเฉล่ียในไตรมาสที่ 3 และ 4 อยูที่ 2,102 

เหรียญสหรัฐตอตัน และ 2,110 เหรียญสหรัฐตอตัน  บริษัทพยายามที่จะปรับราคาสินคาเพ่ือชดเชยราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น 

แตในบางตลาดที่มีการแขงขันสูง โดยเฉพาะตลาดทดแทนภายในประเทศ บริษัทยังไมสามารถปรับราคาสินคาได ดวย

ขอจํากัดในดานการแขงขัน  

 

อุตสาหกรรมรถยนตและรถจักรยานยนต 

จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ปรมิาณการผลิตรถยนต

ในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 ที่ผานมา พบวา มีการผลิตรถยนตนั่งโดยสาร เพ่ิมขึ้นรอยละ 11.80 ในขณะที่ รถยนตนั่ง

เพ่ือการพาณิชย และรถจกัรยานยนต ลดลงกวารอยละ 7.35 และรอยละ 14.85 ตามลําดบั ทั้งนี้โดยภาพรวมอุตสาหกรรม

รถยนตของประเทศไทย ในป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555 ทีผ่านมา ตองเผชิญกับความผนัผวนอยางมาก ทัง้จาก

ผลกระทบจากโครงการรถคนัแรก เศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ะลอตวั และปญหาทางการเมือง ทาํใหการขายรถยนต

ในชวงครึ่งปแรกกับครึ่งปหลังแตกตางกัน อยางไรก็ตามการผลิตเพ่ือการสงออกยังคงขยายตัวจากการฟนตัวของ

การผลิต 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 เศรษฐกิจโลกและการขยายการสงออกใหกับตลาดใหมๆ  เชน สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา สําหรบัการผลิต

รถจกัรยานยนตมอีตัราลดลงจากสาเหตขุองปญหาเศรษฐกิจภายในประเทศทีช่ะลอตวั จากผลกระทบจากปญหาทาง

การเมือง 

 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศ (หนวย : พันคัน) 

ผลิตภัณฑ 2552 2553 2554 2555 2556 

รถยนตนั่งโดยสาร 

รถยนตนั่งเพ่ือการพาณิชย 

รถจักรยานยนต 

313 

686 

1,635 

554 

1,091 

2,025 

538 

920 

2,043 

958 

1,496 

2,606 

1,071 

1,386 

2,219 

ที่มา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย   กลุมอุตสาหกรรมยานยนต   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 ป 2552–2556 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557) 

 

ผลิตภัณฑ 

การจาํหนาย 

จากขอมูลของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ในดานการจาํหนาย

รถยนตและจักรยานยนตในประเทศในป 2556 เมื่อเทียบกับป 255 5 ที่ผานมา  พบวาปริมาณการจําหนายรถยนตและ

รถจักรยานยนต  มีอตัราการจาํหนาย ลดลงรอยละ 6.10  รอยละ 8.51 และรอยละ 5.92  ตามลําดบั จากผลกระทบของ

โครงการรถคันแรก เศรษฐกิจภายในประเทศที่ชะลอตัว และปญหาทางการเมือง 
 

ตารางแสดง ปริมาณการจําหนายรถยนตและรถจักรยานยนตภายในประเทศ (หนวย : พันคัน) 

2552 2553 2554 2555 2556 

รถยนตนั่งโดยสาร 

รถยนตนั่งเพ่ือการพาณิชย 

รถจักรยานยนต 

239 

310 

1,535 

363 

438 

1,846 

360 

434 

2,007 

672 

764 

2,130 

631 

699 

2,004 

ที่มา:  สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย   กลุมอุตสาหกรรมยานยนต   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 ป 2552–2556 (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557) 

 

ผลิตภัณฑ 

การนาํเขา 

มูลคาการนําเขารถยนตและช้ินสวนรถยนต ในป 2556 ลดลงจากป 255 5 ที่ผานประมาณรอยละ  14.79 และ

รอยละ 6.48 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศทีช่ะลอตวัจากปญหาทางดานการเมืองในประเทศ 
 

ตารางแสดง ปริมาณการนําเขารถยนตของประเทศไทย (หนวย : ลานบาท)  

2552 2553 2554 2555 2556 

รถยนต 

ช้ินสวนรถยนต 

43,611 

144,466 

61,348 

227,491 

67,619 

235,968 

97,961 

347,649 

83,474 

325,128 

ที่มา: กรมศลุกากร (ประมวลผลโดยธนาคารแหงประเทศไทย ป 2552-2556) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ผลิตภัณฑ 

การสงออก 

จากขอมูลของธนาคารแหงประเทศไทย การสงออกรถยนตนั่ง และรถจักรยานยนตเพ่ิมขึ้นรอยละ 14.23 และ 

รอยละ 22.45 ตามลําดับ ในขณะที่การสงออกรถกระบะและรถบรรทุกลดลงรอยละ 1.38 อยางไรก็ตามโดยภาพรวม

ยอดการสงออกยานยนตเพ่ิมขึน้เนือ่งจากจากการฟนตวัของเศรษฐกิจโลกและการขยายการสงออกใหกบัตลาดใหมๆ  

เชน สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา เปนตน 
 

ตารางแสดง ปริมาณการสงออกรถยนตและรถจักรยานยนตของประเทศไทย (หนวย : ลานบาท)  

2552 2553 2554 2555 2556 

รถยนตนั่ง 

รถกระบะและรถบรรทุก 

รถจักรยานยนต 

ยานพาหนะอ่ืนๆ 

ช้ินสวนและอุปกรณสําหรับยานยนต 

139,241 

120,322 

19,450 

9,174 

210,769 

222,591 

185,301 

19,970 

9,285 

272,039 

188,428 

161,405 

24,729 

10,589 

315,422 

175,303 

324,978 

34,488 

13,132 

359,191 

200,240 

320,484 

42,231 

13,878 

378,479 

ที่มา

แบตเตอรี่รถยนตและ

จักรยานยนต 

:  ธนาคารแหงประเทศไทย ป 2552-2556 ( ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557) 
 

อุตสาหกรรมแบตเตอรี ่

 จากขอมูลดานการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงอออก แบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตของ

โรงงานผูผลิตขนาดใหญจํานวน 8 ราย ของสํานกังานเศรษฐกิจอุสาหกรรมเม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2557 พบวาการเตบิโตใน

อุตสาหกรรมแบตเตอรีใ่นป 2556  เพ่ิมขึ้นจากป 2555  ทัง้ในดานการผลิต การจาํหนายในประเทศ และการสงออก ใน

อัตรารอยละ 5.71  รอยละ 2.58 และรอยละ 11.10 ตามลําดบั ทั้งนี้การเติบโตของการจําหนายแบตเตอรี่สําหรับยานยนต

ในประเทศเพ่ิมขึ้นไมมากนักจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัวและสถานการณความไมสงบทางการเมือง 

อยางไรก็ตามการผลิตเพ่ือการสงออกยังคงเพ่ิมขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก 
 

ตารางแสดง ปริมาณการผลิต การจําหนายในประเทศ และการสงออก แบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนต ของ  

 โรงงานผลิตขนาดใหญจํานวน  8 โรงงาน  (หนวย : พันลูก)  

2552 2553 2554 2555 2556 

การผลิต 

จําหนายในประเทศ 

สงออก 

13,650 

9,560 

4,093 

16,397 

11,348 

4,740 

15,949 

11,538 

4,263 

17,409 

12,732 

4,722 

18,403 

13,061 

5,246 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ป 2552 – 2556 ( ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557) 

 

2.2.2  การตลาดและการแขงขัน 

แบตเตอรี่เปนสวนประกอบสําคัญ ในการเปนแหลงพลังงานในรถยนตและจักรยานยนต ซ่ึงนอกจากจะใชเปน

ช้ินสวนติดยานยนตแลวยังใชเปนช้ินสวนทดแทน ดังนั้นปริมาณการใชแบตเตอรี่จึงมีความสัมพันธโดยตรงกับปริมาณ

รถยนตและรถจักรยานยนต 
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 นอกจากนั้นการเพ่ิมการบริโภคแบตเตอรี่ เพ่ือการเกษตรและการพาณิชยอ่ืนๆ เชน เปนแหลงพลังงานไฟฟา

เพ่ือการดักจับหรือลาสัตว เพ่ือรถเข็นขายของ เพ่ือการดูโทรทัศนในเขตที่ไฟฟาไมถึง ซ่ึงยังมีการใชงานอยูจํานวนหนึ่ง

แตตลาดการใชงานหลักยังคงเปนการใชงานเพ่ือรถยนตและรถจกัรยานยนต 

 

รายช่ือผูผลิต 

ภาพรวมผูผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทย 

ผูผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการรวมลงทุนโดยบริษัทตางชาติ (ประเทศญ่ีปุน ) กับผูผลิต

ไทย และไดรับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทรวมทุนโดยลักษณะบริษัทรวมทุนจะไดรับประโยชนจาก

ความสัมพันธอันใกลชิดกับบริษัทผูผลิตรถยนตสัญชาติญ่ีปุน การผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนการ

ผลิตแบตเตอรี่เพ่ือใชสําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตซ่ึงเปนแบตเตอรี่แบบพ้ืนฐาน ในอนาคตผูผลิตจะเริ่มใหความ

สนใจในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับใชในงานอุตสาหกรรม (Industrial Battery) ซ่ึงใชเปนพลังงานสํารองในโรงงาน 

อาคารสํานักงาน อุปกรณคอมพิวเตอรมากขึ้น เนื่องจากปจจุบันยังตองนําเขาแบตเตอรี่ชนิดนี้อยูและมีแนวโนมความ

ตองการสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมตางๆ มีความจําเปนตองใชแบตเตอรี่ชนิดสํารองระบบไฟ

(Power Supply) มากขึน้ 

 

 สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ ปจจุบันมีผูผลิตรายใหญ 8-9 ราย ซ่ึงมีกําลังการผลิตรวมกันประมาณ

รอยละ 80 ของกําลังการผลิตทั้งหมด ไดแก บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จํากัด ( GS)   บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 

จาํกัด (มหาชน) (3K)   บริษัท มิตซูชิตะแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ( NATIONAL)  บริษัท สยามแบตเตอรี่

อินดัสทรี จํากัด (BOLIDEN)   บรษิทั สยามฟูรกุาวา แบตเตอรี ่จาํกัด ( FB)   และ บริษัท น้ํามันปโตรเล่ียม จํากัด ( TPS) 

เปนตน ทั้งนี้บริษัทมีสวนแบงตลาดในป 2556 โดยประมาณดังนี้ 

                หนวย :  รอยละ 

เครื่องหมาย

การคา 

สวนแบงตลาด 

แบตเตอรี่รถยนต

โดยประมาณ 

สวนแบงตลาดแบตเตอรี่

รถจักรยานยนต

โดยประมาณ 

ตลาด 

รถใหม 

ตลาด

ทดแทน 

ตลาด 

รถใหม 

ตลาด

ทดแทน 

บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน) 

YUASA, 

THUNDERLITE,

YUCON 

8 4 38 18 

ผูผลิตรายอ่ืน  92 96 62 82 

ที่มา: จากการประมาณการของฝายการตลาดของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

และจากการสอบถามผูประกอบการ (ณ วันที่ 6 มีนาคม 2557) 

หมายเหต ุ: สวนแบงตลาดบางชวงเวลาอาจจะสูงหรือต่ํากวาที่ประมาณการไว 
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 ลักษณะตลาดของแบตเตอรี่ในประเทศไทย จะแบงเปน 2 สวน ไดแก 

1) ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market)

(1) ตลาดรถใหม (Original Equipment Market: OEM) คือ ตลาดสําหรับโรงงานประกอบรถยนตและ

รถจกัรยานยนต 

  ประกอบดวย 

ตลาด OEM ผูซ้ือซ่ึงเปนโรงงานประกอบรถยนตและรถจักรยานยนตเชน โรงงาน Honda Hino Isuzu 

Toyota และ Suzuki ซ่ึงสวนใหญจะเปนการรวมทุนกับบริษัทผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศญ่ีปุน โดยสวน

ใหญจะบริหาร การจัดซ้ือตามนโยบายของบริษัทรวมทุนในญ่ีปุนและอาศัยความสัมพันธกันระหวางผูบริหารดวย

กันเอง ซ่ึงโรงงานประกอบรถยนตและรถจักรยานยนตที่เปนบริษัทญ่ีปุนนั้นมักจะซ้ือแบตเตอรี่จากบริษัทที่มีการรวม

ทุนกับบริษัทญ่ีปุน โดยการซ้ือสวนใหญจะไมมีการทําสัญญาระหวางกัน การขายในตลาด OEM นี้จะมีกําไรไมสูงมาก

นัก เพราะมีการแขงขันทางดานราคาคอนขางสูง ตลาดจะเปนของผูซ้ือ ทั้งนี้บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จํากัด มีสวน

แบงตลาดสูงสุด สวนตลาด OEM รถจักรยานยนตยังคงเปนตลาดที่พอจะทํากําไรได เนื่องจากการแขงขันทางดานราคา

ยังไมรุนแรงนักเม่ือเปรียบเทียบกับตลาด OEM รถยนต โดยบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีสวน

แบงตลาดสูงสุด 

ตลาด OEM เปนตลาดที่สําคัญสําหรับผูผลิตแบตเตอรี่ โดยผูผลิตแบตเตอรี่สวนใหญจําเปนตองเขามาใน

ตลาดนี้ ถึงแมวาจะมีกําไรคอนขางต่ําหรือแทบไมมีกําไร  แตบริษัทจะไดผลประโยชนตอเนื่องไปถึงตลาดทดแทน 

เนื่องจากผูบริโภคมีแนวโนมที่จะส่ังซ้ือแบตเตอรี่ที่เปนชนิดเดียวกันกับแบตเตอรี่ลูกแรกที่ติดมากับรถยนตหรือ

รถจักรยานยนต ทั้งนี้แบตเตอรี่ที่ติดตั้งจะมีอายุการใชงานที่ยาวนานกวา เนื่องจากอุปกรณไฟฟาเปนของใหมทั้งหมด 

ดังนั้นการเขาถึงตลาด OEM จะชวยในการสนับสนุนการโฆษณาบริษัททางออม เนื่องจากสามารถเขาถึงผูบริโภค

โดยตรง 

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

ทั้งรถยนตและรถจักรยานยนต  

ตลาด REM จะเปนการจําหนายใหแกผูใชรถยนตและรถจักรยานยนต โดยผานทางตัวแทนจําหนายที่มีอยู

ทั่วประเทศ ตลาด REM นี้บริษัทสวนใหญจะใชกลยุทธทางการตลาด เชน การโฆษณาผานทางส่ือตางๆ ทั้งวิทยุ 

โทรทัศน หนังสือพิมพ และนิตยสาร เพ่ือใหผูซ้ือรูจักและจดจําผลิตภัณฑของบริษัท รวมทั้งการสรางความสัมพันธที่ดี

กับตัวแทนจําหนาย ซ่ึงตลาดนี้เปนตลาดที่ทํากําไรใหผูผลิตเปนหลัก 

ปญหาในการแขงขัน คือ การครองสวนแบงตลาด (Market Share) สําหรับตลาดของรัฐบาลซ่ึงไดแก 

หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ จะมีองคการแบตเตอรี่เปนผูผูกขาด สวนตลาดที่เหลือจะเปนตลาดของเอกชนซ่ึงมี

การแขงขันสูง การผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนตและรถจักรยานยนตในปจจุบันไมตองมีเทคโนโลยีที่สูงมากนัก แตจะ

แตกตางกันในเชิงคุณภาพ ผูผลิตสวนใหญจําเปนตองเนนเรื่องเทคนิคการผลิตเพ่ือควบคุมคุณภาพและตนทุน เปนสําคัญ 

ในป 2556 บริษัทมีสวนแบงการตลาดแบตเตอรี่รถยนตโดยประมาณรอยละ 8 ในตลาด OEM และรอยละ 4 

ในตลาด REM และบริษัทมีสวนแบงตลาดแบตเตอรี่รถจักรยานยนตในป 2556 โดยประมาณที่รอยละ 38 ในตลาด OEM 

และรอยละ 18 ในตลาด REM 

 

2) ตลาดสงออก (Export Market

ในชวงแรกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ผูผลิตในประเทศทําการผลิตแบตเตอรี่เพ่ือทดแทนการนําเขาเทานั้น 

เม่ือสามารถสนองตอบความตองการภายในประเทศไดเพียงพอแลว จึงเริ่มมีการผลิตแบตเตอรี่เพ่ือการสงออก โดย

)  
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 ประเทศที่เปนผูนําเขาแบตเตอรี่จากประเทศไทยที่สําคัญ ไดแก พมา กัมพูชา และประเทศในแถบตะวันออกกลาง 

อยางไรก็ตามประเทศตางๆ  มีความตองการแบตเตอรี่ของประเทศไทยในวัตถุประสงคที่แตกตางกัน ประเทศพมาและ

กัมพูชาตองการแบตเตอรี่เพ่ือใชงานไฟฟาในครัวเรือนเพราะความสามารถในการผลิตไฟฟาในประเทศคอนขางต่ําและ

ไมเพียงพอตอการใชงานของประชาชน ในประเทศพมาประชากรทีม่ไีฟฟาใชมเีพียงรอยละ 37 ของประชากรทั้งหมด 

ขณะที่ในกัมพูชารอยละ 80 ของผูใชไฟฟาอาศัยอยูในเมืองหลวงทําใหแบตเตอรี่มีความจําเปนอยางย่ิงในการใชงานเพ่ือ

การใชกระแสไฟฟา ในทางกลับกันประเทศในแถบตะวันออกกลางและญ่ีปุนตองการแบตเตอรี่สําหรับการใชงานของ

รถยนตโดยเฉพาะในประเทศญ่ีปุน ซ่ึงมีการผลิตแบตเตอรี่นอยลงและมีการนําเขาในอัตราที่สูงขึ้น ดังนั้นบริษัทผลิต

แบตเตอรี่ในประเทศไทยที่มีบริษัทสัญชาติญ่ีปุนลงทุนอยูจะไดเปรียบจากความสัมพันธกับประเทศแมรวมถึง

ความสัมพันธกับผูผลิตรถยนตในประเทศแม นอกจากนี้แนวโนมในอนาคตคาดวาจะมีการเพ่ิมอัตราการบริโภคใน

ประเทศและในอินโดจีนมากขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยจะเปนประเทศที่ไดเปรียบกวาประเทศอ่ืน จากการที่มีภูมิประเทศอยู

ในแถบอินโดจีนอยูแลว ทําใหการสงออกไปยังประเทศแถบอินโดจีนมีความสะดวกในการติดตอและขนสง 

ในชวงป 2556 ราคาตะก่ัวมีการปรับตัวผันผวน กลาวคือ มีอัตราการเพ่ิมขึ้นในชวงไตรมาสแรก และเริ่มลดลง

ในชวงไตรมาสที่สอง และเริ่มปรับตัวขึ้นอีกครั้งในชวงครึ่งหลังของป ดังนั้น บริษัทจึงตองปรับราคาแบตเตอรี่รถยนต

และรถจักรยานยนตใหสอดคลองกับการราคาตะก่ัวซ่ึงเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตที่ผนัผวนดวยเชนเดียวกัน 

 

2.2.3  ลักษณะการทําตลาดของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

1) ตลาดภายในประเทศ 

(1) ตลาดรถใหม (OEM) 

ในป 2556 บริษัทมีสวนแบงตลาดในการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดนี้ ประมาณ

รอยละ 8 และ 38 ตามลําดับ ในตลาดนี้ถือวาเปนตลาดที่สําคัญแมจะมีอัตรากําไรต่ําเม่ือ เปรียบ เทียบกับตลาดอ่ืน 

เนื่องจากมีปริมาณความตองการสูง มีความตอเนื่อง และเปนการสนับสนุนการโฆษณาผลิตภัณฑของบริษัทในทางออม 

(ดังที่ไดกลาวมาแลว) เนื่องจากปญหาขอจํากัดในการผลิตปจจุบัน บริษัท จึงยังไมสามารถขยายสัดสวนการจัดจําหนาย

ในตลาดนี้ไดจึงยังคงจําหนายใหลูกคารายเดิมเปนหลักเพ่ือรักษาสัมพันธภาพ  โดยกลุมลูกคาของบริษัท  คือบริษัทผลิต

รถยนตและรถจักรยานยนต เชน Honda, Toyota, Isuzu เปนตน 

(2) ตลาดทดแทน (REM) และตลาด Modern Trade (MTM) 

ในป 2556 บริษัท มีสวนแบงตลาดในการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในตลาดนี้ ประมาณ

รอยละ 4 และ 18 ตามลําดบั โดยตลาดทดแทนภายในประเทศและตลาด Modern Trade ถือเปนตลาดที่ มีการแขงขันสูง  

ทั้งนี้ในตลาดทดแทนสามารถแบงตามชองทางการจําหนายได ดังนี้ 

- การจําหนายผานตัวแทนจําหนายของบริษัท  

- การจําหนายผานศูนยบริการรถยนตและศูนยบริการ Modern Trade เชน B-quik, Autobac  

- การจําหนายไปยังผูใชโดยตรง 

- การจาํหนายใหกับหนวยงานของรฐับาล เชน กองทพั 

บริษัท  ใหความสําคัญแตละชองทางการตลาดเทาๆกัน นอกจากนี้บริษัทยังไดเปน Exclusive Distributor 

ใหกับ B-quik และบริษัทไดใหการสนับสนุนรานคาดังกลาวในการทํากิจกรรมสนับสนุนการขายและการบริการ

ตรวจเช็คแบตเตอรี่ 
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 2) ตลาดสงออก 

การจัดจําหนายในตลาดตางประเทศของบริษัท  ในป 2556 มีมูลคาประมาณรอยละ 23.39 ของรายไดจากการ

ขาย ลูกคาทีส่าํคญัไดแก ประเทศอัฟกานสิถาน เลบานอน พมา  และกัมพูชา  เปนตน  โดยชองทางการจดัจาํหนายใน

ตลาดตางประเทศมีการจําหนายผานบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญ่ีปุน สําหรับรถจักรยานยนต

ในสัดสวนประมาณรอยละ 0.33 ของมูลคาการสงออกในป 2556 สวนที่เหลือจะจัดจําหนายผานผูแทน และจําหนายเอง 

ซ่ึงการจําหนายเองในป 2556 เม่ือเทียบกับปที่ผานมาจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 20.70 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 21.04  

ในดานการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตมีอัตราการเติบโตสูงขึ้นเชนกันคิดเปนจํานวน 11.45 ลานบาท หรือรอย

ละ 4.21 เนื่องจากมีการส่ังซ้ือแบตเตอรี่รถยนตเพ่ิมขึ้นจากการชองทางการตลาดใหม ทั้งนี้ในการจัดจําหนายไปยัง

ตางประเทศนั้น นอกจากภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" แลว บริษัทยังมีการจําหนายแบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมาย

การคา เชน "YUCON" และ "THUNDERLITE" อีกดวยโดยผานการวางแผนการจาํหนายของบรษิทัเอง สวนการ

จําหนายภายใตเครื่องหมายการคา "YUASA" บริษัทสามารถกระทําไดโดยตรงภายใตอาณาเขตที่ไดรับมอบหมายจาก 

บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประเทศญ่ีปุน อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา นอกเหนือจากพ้ืนที่

ดังกลาวแลว บริษัท จะตองไดรับ ความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส  ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ญ่ีปุน เพ่ือจะไมเกิด

ความขัดแยงกับการจําหนายจากบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอ่ืนๆ ทั้งนี้บริษัท ยังมีนโยบายเนนการทําตลาด

แบตเตอรี่ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทเอง อันไดแก "YUCON" และ "THUNDERLITE" เพ่ิมขึ้น 

 

ตารางแสดงปริมาณการสงออกแบตเตอรี่สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของทุกปของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

                หนวย: ลานบาท 

ปริมาณการสงออก 
2553 2554 2555 2556 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

แบตเตอรี่รถยนต 

- ขายตรง 

- ผาน บริษัทในเครือ 

- ผานตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ 

รวม 

 

186.59 

- 

30.27 

216.86 

 

56.99 

- 

9.24 

66.23 

 

219.71 

- 

32.19 

251.90 

 

59.58 

- 

8.73 

68.31 

 

246.69 

- 

25.60 

272.29 

 

66.50 

- 

6.90 

73.40 

 

251.75 

- 

31.99 

283.74 

 

62.29 

- 

7.91 

70.20 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต 

- ขายตรง 

- ผานบริษัทในเครือ 

- ผานตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ 

รวม 

อ่ืนๆ 

 

100.27 

5.90 

4.00 

110.17 

0.41 

 

30.62 

1.80 

1.22 

33.64 

0.13 

 

110.93 

1.95 

4.00 

116.88 

- 

 

30.08 

0.53 

1.08 

31.69 

- 

 

95.13 

0.30 

3.25 

98.68 

- 

 

25.64 

0.08 

0.88 

26.60 

- 

 

116.11 

1.35 

2.97 

120.43 

- 

 

28.74 

0.33 

0.73 

29.80 

- 

รวมทั้งส้ิน 327.44 100.00 368.78 100.00 370.97 100.00 404.17 100.00 

ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

หมายเหต ุ: บริษัทในเครือหมายถึงบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 
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 2.2.4 กลยุทธทางการตลาด 

1) นโยบายการผลิตเพ่ือจําหนาย 

สําหรับผลผลิตโดยรวมบริษัทจะเนนการผลิตเพ่ือจัดสงใหลูกคา OEM เปนอันดับแรก เนื่องจากเปนขอตกลง

ระหวางบริษัทและบริษัทผลิตรถยนต สวนที่เหลือจากการจําหนายในตลาด OEM จึงจะสงไปจําหนายในตลาดทดแทน

และตลาดสงออก ปจจุบันแมวาทางบริษัท ไมสามารถผลิตไดตามความตองการของตลาด  แตบริษัท ยังคงไมจางบริษัท

อ่ืนใหผลิตเพ่ือจัดจําหนาย เนื่องจากบริษัท ตองการควบคุมการผลิตเอง และตองการรักษาลิขสิทธ์ิเฉพาะของผลิตภัณฑ

ใหเปนความลับทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่จะผลิตภายใตเครื่องหมายอ่ืนๆ โดยมีการปรับปรุง ตนทุนการ

ผลิตใหสามารถแขงขันในตลาดได  อยางไรก็ตามในชวงที่ผานมาหากบริษัทไมสามารถผลิตไดตามตองการ บริษัทจะ

นําเขาจากบริษัทในเครือเพ่ือทดแทนการผลิตที่ขาดไป 

 

2) นโยบายการจําหนายในประเทศและตางประเทศ 

ยอดการจาํหนายใน ป 2556 เปนการจําหนายในประเทศประมาณรอยละ 75.35 และตางประเทศประมาณรอย

ละ 24.65 ทั้งนี้ยอดจาํหนายภายในประเทศมีการ ปรับตัวลดลงจากป 255 5 ที่ผานมา  เนือ่งจากความตองการในตลาด

ภายในประเทศลดลง สาเหตมุาจากเศรษฐกิจในประเทศทีช่ะลอตวัจากปญหาดานการเมือง และนโยบายรถคนัแรกของ

ภาครัฐบาลที่ส้ินสุดลง ในขณะที่ยอดจําหนายในตางประเทศเพ่ิมขึ้นรอยละ 9.78 จากการฟนตวัของเศรษฐกิจโลก 

 

ตารางแสดง สัดสวนการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตในประเทศและตางประเทศ  สําหรับปส้ินสุด ณ 

วันที ่31 ธันวาคม ของทุกปของ บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

                         หนวย: ลานบาท 

ปริมาณการจัดจําหนาย 
2554 2555 2555 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

ยอดจําหนายแบตเตอรี่ในประเทศ 

ยอดจําหนายแบตเตอรี่ตางประเทศ 

1,361.43 

365.44 

78.84 

21.16 

1,377.11 

361.15 

79.22 

20.78 

1,211.67 

396.46 

75.35 

24.65 

รวม 1,726.87 100.00 1,738.26 100.00 1,608.13 100.00 

ที่มา

3) การจดัจาํหนายและการแบงเขตการขายภายในประเทศ 

: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

การจัดจําหนายแบงเปนการจําหนายโดยตรงคือ การจําหนายใหลูกคา OEM กลุมโรงงานผลิตรถยนตเชน  

โตโยตา ฮอนดา อีซซูุ และบริษัทรถยนตอ่ืนๆ 

การจาํหนายใหลกูคา REM และ MTM โดยผาน บริษัท ยัวซาเซลส แอนด  ดิสทริบิวช่ัน จํากัด และจําหนาย

ผานตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ 

การจาํหนายใหลกูคา OEM นั้น การกําหนดราคายังเปนการตอรองอยู เนื่องจากเปนการซ้ือขายล็อตใหญและ

ตอเนือ่ง สวนการกําหนดราคาขายใหแกลกูคา REM ผานบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด และการจํา หนาย

ผานตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ ทางบริษัทพยายามเปล่ียนใหอยูในรูปแบบขั้นบันไดที่ชัดเจน  

ในป 255 6 การจาํหนายโดยตรงใหลกูคาตลาด OEM มียอดจาํหนาย ลดลง  โดยมีมูลคา 640.50 ลานบาท  

เนือ่งจากการลดยอดการผลิตของตลาด OEM และยอดจําหนายผานบริษัท ยัวซาเซลสฯ ก็มียอดจําหนาย ลดลงเชนกัน
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 โดยมีจํานวน 634.28 ลานบาท สาเหตุมาจากการผลิตที่ยังไมสอดคลองกับความตองการ เนื่องจากอยูระหวางการ

ปรบัปรงุสายการผลิต จากการยายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวย (โรงงานที่ 2) มายังโรงงานที่ 1 จังหวัดสมุทรปราการ 

ทั้งนี้บริษัทพยายามที่จะแกปญหาดวยการนําเขาผลิตภัณฑจากตางประเทศ เพ่ือทดแทนผลิตภัณฑที่ขาดหายไป 

นอกจากนี้ในตลาดภายในประเทศบริษัทยังมีการจําหนายผานตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ อีกรอยละ 0.74 หรือ 9.44 ลานบาท 

 

ตารางแสดงปรมิาณจาํหนายผานชองทางการจาํหนายตางๆ ภายในประเทศ  สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม ของ

ทุกปของ บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

               หนวย : ลานบาท 

การจัดจําหนาย 

2554 2555 2556 

มูลคา % มูลคา % มูลคา % 

จําหนายโดยตรงใหลูกคา OEM 

ผาน บ. ยัวซาเซลสฯ 

ผานตัวแทนจําหนายอ่ืนๆ 

645.33 

788.10 

68.00 

42.98 

52.49 

4.53 

805.02 

659.79 

25.66 

54.01 

44.27 

1.72 

640.50 

634.28 

9.44 

49.87 

49.39 

0.74 

รวม 1,501.43 100.00 1,490.47 100.00 1,284.22 100.00 

ที่มา

4) คณุภาพของสินคา 

: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

 

บริษัท ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไดรับการถายทอดจาก บ. จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด ประเทศญ่ีปุนและมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑในทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มจากการ

ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ โดยทําการสุมตรวจตามอัตราสวนของวัตถุดิบที่ไดรับจากการผลิตโดยรวมของบริษัท

ไดรบัรองมาตรฐานจากหลายสถาบนั JIS, DIN, มาตรฐาน ISO9001 และมาตรฐาน ISO14001 ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันทั่ว

โลก นอกจากนี้บริษัท  ยังเปนผูนําในการผลิตที่มีเทคโนโลยีใหมๆ เสมอ เชน แบตเตอรี่ชนิด Maintenance Free มา

จําหนาย ซ่ึงลูกคาสวนใหญยอมรับวาผลิตภัณฑของบริษัทมีคุณภาพสูงเม่ือเทียบกับรายอ่ืนในตลาดและแบตเตอรี่มี

ความใหมของนวัตกรรมอยูเสมอ 

 

5) นโยบายราคา 

การกําหนดราคาขึ้นอยูกับเครื่องหมายการคาของผลิตภัณฑแบตเตอรี่ที่จะผลิต โดยย่ีหอ "YUASA" ถือเปน 

Premium Brand จะมีราคาจําหนายในระดับสูง สวนย่ีหอ "THUNDERLITE" และ "YUCON" จะมีราคาจาํหนาย ใน

ระดับปานกลางเพ่ือทําตลาดในระดับราคาที่ต่ํากวาย่ีหอ "YUASA" และไมทาํลายภาพพจนของตรา "YUASA" ซ่ึงเปน 

Premium Brand 

สําหรับการกําหนดราคาขายสง บริษัทมีการกําหนดชวงราคาเปนแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกัน

ทั่วประเทศและมีชวงราคาแบบขั้นบันไดที่ชัดเจนในการขายในตลาดระหวางประเทศ เพ่ือความเปนมาตรฐานสากล 

 

6) สัมพันธภาพที่ดีกับผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตรายใหญ 

จากประวัติการจําหนายแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตมายาวนาน และมีสัมพันธภาพอันดีตอโรงงาน

ผูผลิตแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตตลอดมาของบริษัท อีกทั้งการที่บริษัท  จเีอส ยัวซา คอรปอเรช่ัน ประเทศ
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 ญ่ีปุน บริษัทแมของบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนผูถือหุนหลักของบริษัทก็มีสัมพันธภาพอันดีกับ

บริษัทผูผลิตสัญชาติญ่ีปุน ทําใหเกิดความรวมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกับผูผลิต เชนกรณีการผลิตแบตเตอรี่

รถจักรยานยนตชนิด  Maintenance Free รุนพิเศษใหกับรถจักรยานยนต  ฮอนดาชนิด 4 จงัหวะเปนตน ลักษณะการ

พัฒนาดังกลาวสงผลดีตอบริษัท ทําใหบริษัทถือครองสวนการตลาดไปตามยอดขายของจักรยานยนตรุนดังกลาวดวย 

นอกจากนี้ดวยความสัมพันธและคุณภาพของแบตเตอรี่ของบริษัททําใหโรงงานประกอบรถยนตและจักรยานยนตของ 

ฮอนดา เลือกใชแบตเตอรี่ของบริษัทในสัดสวนมากกวารอยละ 60 (Exclusive Brand) ในรถจักรยานยนตใหมที่ผลิตจาก

โรงงานในประเทศ 

 

7) การสงเสริมการจําหนาย 

บริษัทมีการดําเนินการสงเสริมการจําหนายที่แตกตางกันตามประเภทของตลาดที่แตกตางกัน ดังที่กลาวแลว

ขางตน 

(1) การใหสวนลดกับลูกคา (Dealer)ที่ส่ังซ้ือตามปริมาณและเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด 

(2) การแถมของ Premium 

(3) การจับรางวัลสําหรับผูใชแบตเตอรี่ของบริษัท (End User)  

บริษัท มีการสงเสริมการจําหนาย โดยการแถมเส้ือยืด หรือของ Premium อ่ืน และสําหรับตลาด REM ไดมกีาร

จัดโปรแกรมทองเที่ยวใหกับลูกคาที่ขายไดตามเปาหมายที่กําหนด 

(4) การโฆษณาประชาสัมพันธผานส่ือ 

(5) การรวมกับลูกคาเพ่ือตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่ใหกับผูใชแบตเตอรี ่

บริษัทมีการโฆษณาในส่ือโทรทัศนและส่ิงพิมพ โดยมุงเนนเพ่ือสงเสริมใหเกิดความตองการตอผูบริโภค ใน

ตลาด REM เปนการสงเสริมการทําตลาดแบบ Pull Strategy โดยบริษัท จะดําเนินการเอง และมีงบประมาณตั้งไวรอยละ 

4 ของยอดจาํหนายในประเทศ โดยในสวนของตลาด OEM บริษัท แทบไมมีใชงบประมาณในการโฆษณาเลย ที่ผานมา

บริษัทมีความพึงพอใจกับผลที่ไดรับพอสมควรเนื่องจากลูกคาสามารถ จดจําสินคาไดเปนอยางดี 

 

2.3  การจัดหาผลิตภัณฑหรือบรกิาร 

2.3.1  รายละเอียดโรงงานและท่ีตั้ง 

ในป 2556 บริษัท มีโรงงาน 1 แหง ที่ทําการผลิตแบตเตอรี่ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

โรงงงาน 
กําลังการผลิตแบตเตอรี่โดยประมาณ (ลูกตอป) 

รถยนต รถจักรยานยนต 

โรงงานแหงที่ 1 (บางป)ู 840,000 3,000,000 

   ที่มา; ขอมูลของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) 

 

2.3.2  กําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริง 

ในป 2556 บริษัทมียอดการผลิตแบตเตอรี่รถยนต ลดลงรอยละ 6.74 สาเหตุเนื่องจากอยูระหวางการปรับปรุง

สายการผลิตหลังการยายฐานการผลิตจากโรงงานที ่2 นอกจากนั้นยังมีขอจํากัดในเรื่องกําลังคนที่ขาดแคลนดวย สําหรับ

ในการผลิตแบตเตอรี่รถจักรยานยนต มียอดการผลิตลดลงกวารอยละ 6.58 เมื่อเทียบกับป 2555 เนือ่งจากสภาพเศรษฐกิจ
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 ที่ชะลอตวัลงจาก อยางไรก็ตามบริษัทยังคงเพ่ิม Productivity ในการผลิตใหดีขึ้นอยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถแขงขันกับ

คูแขงได หลังจากการยายฐานการผลิตจากโรงงานที่ 2 มาที่โรงงานที่ 1  

 

ตารางแสดงกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงตามสายผลิตภัณฑสําหรับป 2553-2556 

 

กําลังการผลิตเต็มที่  (หนวย : ลูกตอป) 

แบตเตอรี่รถยนต 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต 

รวม 

2553 2554 2555 2556 

 

1,100,000 

3,000,000 

4,100,000 

 

1,100,000 

3,000,000 

4,100,000 

 

1,100,000 

3,000,000 

4,160,000 

 

840,000 

3,000,000 

3,780,000 

ปริมาณการผลิตจริง  (หนวย : ลูกตอป) 

แบตเตอรี่รถยนต 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต 

รวม 

 

631,287 

1,993,210 

2,624,497 

 

577,206 

2,193,426 

2,770,632 

 

565,576 

2,257,390 

2,822,966 

 

527,436 

2,108,935 

2,636,371 

การใชกาํลังการผลิต (%) 

แบตเตอรี่รถยนต 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต 

รวม 

 

57.39 

66.44 

64.01 

 

52.47 

73.11 

67.58 

 

51.42 

75.25 

67.86 

 

62.79 

70.30 

69.75 

อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต (%) 

แบตเตอรี่รถยนต 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต 

รวม 

 

15.80 

18.03 

17.49 

 

-8.57 

10.04 

5.57 

 

-2.01 

2.92 

1.89 

 

-6.74 

-6.58 

-6.61 

ที่มา: ขอมูลของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

2.3.3  แหลงท่ีมาของวัตถุดิบ 

วัตถุดิบสวนใหญประมาณรอยละ 70-75 ของมูลคาการส่ังซ้ือวัตถุดิบทั้งหมดของบริษัท จะส่ังซ้ือจากผู

จําหนายภายในประเทศ และเปนวัตถุดิบจากตางประเทศประมาณรอยละ 25-30 ของมูลคาการส่ังซ้ือวัตถุดิบทั้งหมดของ

บริษัท ทั้งนี้ตะก่ัวถือเปนวัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตแบตเตอรี่คิดเปนประมาณรอยละ 75-80 ของตนทุนการผลิต โดย

ตะก่ัวบริสุทธ์ิและสารเคมีจะมาจากแหลงผลิตตางประเทศซ่ึงบางสวนส่ังซ้ือจากตัวแทนจําหนายในประเทศและ

บางสวนส่ังซ้ือจากตางประเทศโดยตรง แผนก้ันจะเปนการส่ังซ้ือวัตถุดิบจากในประเทศทั้งหมด  สําหรับตะก่ัวผสม

แคลเซียมปจจุบันมีการส่ังซ้ือจากตางประเทศบางสวน 
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 ตารางแสดงมูลคาการส่ังซื้อวัตถุดิบสําหรับป 2554-2556 

               หนวย: พันบาท 

 

มูลคาการส่ังซ้ือวัตถุดิบในประเทศ 

ตะก่ัวบริสุทธ์ิ 

ตะก่ัวผสมพลวงและแคลเซียม 

แผนก้ันแบตเตอรี ่

อ่ืนๆ 

รวมมูลคาการส่ังซ้ือในประเทศ 

2554 2555 2556 

 

215,147 

375,586 

52,015 

172,730 

815,478 

 

18.24% 

31.84% 

4.41% 

14.64% 

69.14% 

 

 

108,335 

353,308 

48,580 

185,053 

695,276 

 

 

10.31% 

33.64% 

4.62% 

17.62% 

66.19% 

 

 

309,630 

266,019 

45,141 

173,809 

794,599 

 

29.93% 

25.71% 

4.36% 

16.80% 

76.80% 

มูลคาการส่ังซ้ือวัตถุดิบจากตางประเทศ 

ตะก่ัวบริสุทธ์ิ 

ตะก่ัวผสมพลวงและแคลเซียม 

สารเคมี 

อ่ืนๆ 

รวมมูลคาการส่ังซ้ือจากตางประเทศ 

รวมมูลคาทั้งหมด 

 

228.327 

115,495 

7,877 

12,363 

364,062 

1,179,540 

 

19.36% 

9.79% 

0.67% 

1.05% 

30.86% 

100.00% 

 

182,362 

147,758 

5,886 

19,118 

355,124 

1,050,400 

 

17.36% 

14.07% 

0.56% 

1.82% 

33.81% 

100.00% 

 

63,238 

155,074 

5,764 

15,922 

239,998 

1,034,597 

 

6.11% 

14.99% 

0.56% 

1.54% 

23.20% 

100.00% 

ที่มา: ฝายบัญชีและการเงินของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

2.3.4  นโยบายการส่ังซื้อวัตถุดิบ 

นโยบายการส่ังซ้ือวัตถุดิบโดยรวมของบริษัท จะใหความสําคัญกับสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานกับผูขาย

โดยเฉพาะผลประโยชนที่ไดรับทั้งของบริษัทและผูขาย ทําใหบริษัทสามารถรักษาความสัมพันธกับบริษัทผูจัดจําหนาย

ไดเปนอยางดี 

ตะกั่ว 

เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ ตะก่ัว บริษัทมีแหลงส่ังซ้ือทั้งในประเทศและตางประเทศ แมวาตะก่ัวใน

ประเทศจะมีราคาถูกกวาราคานําเขาก็ตาม แตบริษัทจําเปนตองนําเขาตะก่ัว เนื่องจากปริมาณผลิตตะก่ัว ในประเทศยังไม

เพียงพอตอความตองการในปจจุบัน เม่ือส่ังซ้ือตะก่ัวแลวบริษัทจะดําเนินการจัดเก็บในโรงเก็บภายในโรงงานโดยมี

ระยะเวลาในการจดัเก็บประมาณ 30 วัน สัญญาส่ังซ้ือตะก่ัวโดยรวม จะเปนสัญญาการส่ังซ้ือระยะเวลาประมาณ 3-6  

เดือนโดยมีการคิดปริมาณการสงสินคาตอเดือน และจะคิดราคาจากราคาตลาด (Commodity Price) ของ London Metal 

Exchange กอนเดือนที่ซ้ือ 1 เดอืน บวกอากรขาเขา คาขนสงและคาธรรมเนียม (Premium) แตกตางตามผูจัดจําหนายแต

ละราย อยางไรก็ตามในปที่ผานมาบริษัทมีการส่ังซ้ือตะก่ัวในลักษณะเปนครั้งๆ โดยราคาตะก่ัวจะคิดจากราคาตลาด แต

จะแตกตางกันที่คาธรรมเนียม ซ่ึงขึ้นกับชวงเวลาในการส่ังซ้ือ เพ่ือลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาตะก่ัว 

เปลือกหมอพลาสติก 

ในป 2556 บริษัท มีผูจําหนายช้ินสวนเปลือกหมอ จาํนวน 3 ราย โดยวัตถุดิบที่บริษัทใชจะเปนพลาสติกชนิด 

PP ราคาของวัตถุดิบจะเปนไปตามกลไกตลาดและขึ้นอยูกับชวงวงจรของราคาเม็ดพลาสติก นโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบ

ของบริษัทประมาณ 30-45 วัน 
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 แผนกั้น 

ในป 2556 บริษัทส่ังแผนก้ันจากตางประเทศ และใชแผนก้ันจากผูผลิตแผนก้ันภายในประเทศไทยจํานวนสาม

ราย โดยผูผลิตแบตเตอรี่ทุกรายในตลาดจะส่ังซ้ือจากผูผลิตแผนก้ันสามรายนี้ โดยปกติแผนก้ันของแบตเตอรี่แตละราย

จะมีความแตกตางกันทั้งรูปรางและกรรมวิธีการผลิต โดยผูผลิตแบตเตอรี่แตละรายจะเปนผูส่ังใหผูผลิตแผนก้ัน

ดําเนินการผลิตตามแบบที่บริษัทกําหนด ในการดําเนินการส่ังซ้ือที่ผานมาราคาที่ซ้ือมีการเปล่ียนแปลงไมมากนัก 

นอกจากนี้เทคโนโลยีการผลิตแผนก้ันไมซับซอนมากนักแตไมคุมคาหากบริษัทจะดําเนินการผลิตเองเพราะราคาตอ

หนวยต่ํา บริษัทมีนโยบายในการจัดเก็บวัตถุดิบประมาณ 30-45 วัน  

น้ํากรด 

เปนวัตถุดิบที่จําเปนอีกสวนหนึ่งในขบวนการผลิตหลักและสําหรับการผลิตแบตเตอรี่เพ่ือสงใหกับลูกคา 

OEM โดยบริษัทจะเติมน้ํากรด (Wet Charge) ใหลูกคา OEM กอนจัดจําหนาย สําหรับลูกคา REM โดยทั่วไปรานคาจะ

เปนผูจัดหาน้ํากรดมาเติมเอง (Dry Charge) 

 

2.3.5  ระบบการส่ังซื้อ 

ปจจุบันบริษัทมีการใชระบบการส่ังซ้ือโดยใชระบบ MFG Pro (ระบบ Software สําเร็จรูปชนิดหนึ่ง ) เพ่ือให

ขอมูลของบริษัท สามารถ เขาถึงกันไดในเวลาเดียวกัน (Online) โดยจะเปนการเช่ือมโยงขอมูลระหวางฝายบัญชี -ฝาย

ผลิต-ฝายคลังสินคา เพ่ือใหทราบถึงสถานะปริมาณวัตถุดิบจําหนายเขาและออกในแตละวัน  
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 3. ปจจัยความเสี่ยง 

การประกอบธุรกิจของบริษัทยอมมีความเส่ียงจากปจจัยภายในและภายนอกบริษัทที่อาจสงผลกระทบตอฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ทั้งนี้บริษัทไดจัดใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงภายในและภายนอก โดย

ฝายจัดการจะเปนผูกําหนดนโยบายและประเมินความเส่ียงรวมกับผูบริหารจากฝายงานตางๆ โดยระบุปจจัยที่อาจสงผล

ใหบริษัทไมสามารถจัดการใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว และพิจารณาผลกระทบ โอกาสที่จะเกิดขึ้น เพ่ือกําหนด

มาตรการจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับบริษัทยอมรับได ทั้งนี้ฝายจัดการจะติดตามผลการดําเนินงานของแตละฝายงาน

เปนประจาํทกุเดอืน ทัง้ในสวนของการผลิต การขาย สภาพการแขงขนั กลยุทธทางการตลาด การบรหิารการเงนิ และ

ความคืบหนาของแผนธุรกิจ อันจะชวยใหบริษัทสามารถวางแผนจัดการความเส่ียงที่อาจเกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 

อยางไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีขนาดองคกรที่เติบโตขึ้นและความเส่ียงตางๆเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ ดังนั้นเม่ือตนป 

2557 ฝายจัดการจึงไดเสนอตอคณะกรรมการเพ่ือใหจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาสอบทาน

รายงานผลการประเมินความเส่ียงและใหคําแนะนําในการหามาตรการจัดการความเส่ียงที่อยูในระดับที่บริษัทยอมรับได 

ทั้งนี้เรื่องดังกลาวอยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 

และในปจจุบัน บริษัทมีปจจัยเส่ียงที่สําคัญบางประการ อันอาจสงผลกระทบตอผลประกอบการ ฐานะทาง

การเงินหรือผลการดําเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต อยางไรก็ตามนอกเหนือจากปจจัยความเส่ียงที่ปรากฏในรายงาน

ฉบับนี้ อาจมีปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัทไมอาจทราบไดในขณะนี้ หรือพิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญ แตอาจเปน

ปจจัยเส่ียงที่มีความสําคัญในอนาคตได รายละเอียดของความเส่ียงพอสรุปไดดังนี้ 

 

3.1 ปจจัยความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

ความเส่ียง : ราคาวัตถุดิบเปนปจจัยสําคัญในการควบคุมตนทุนการผลิตแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอยางย่ิงราคา

ตะก่ัวและราคาพลาสติก ซ่ึงเปนสวนประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่ โดยตนทุนของตะก่ัวและพลาสติกคิดเปน

ประมาณรอยละ 70-80 ของตนทุนการผลิตรวม ดังนั้นหากราคาวัตถุดิบผันผวนไปตามสภาพตลาดจะสงผลกระทบ

โดยตรงตอผลประกอบการ และฐานะการเงนิ ในป 2556 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิผันผวนมาก โดยกระบวนการจัดซ้ือตะก่ัว

นั้น ผูขายจะยืนยันราคาในการส่ังซ้ือลวงหนา 1 เดอืนกอนสงสินคา โดยราคาจะอางอิงจากตลาด London Metal 

Exchange ทั้งนี้ราคาเฉล่ียของตะก่ัวบริสุทธ์ิในป 2556 อยูที่ระดับ 2,141 เหรียญสหรัฐตอตัน เพ่ิมขึ้นจํานวน 80 เหรียญ

สหรัฐตอตันหรือรอยละ 3.88 จากป 2555 ที่มีราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดยเฉล่ียอยูที่ระดับ 2,061 เหรียญสหรัฐตอตัน และใน

ระหวางป 2556 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิแกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 2,027-2,375 เหรียญสหรัฐตอตัน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษัทจะติดตามความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเปนประจําทุกเดือนและ

พยายามที่จะลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนดวยการทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาสําหรับการนําเขา

วัตถุดิบ และในดานการขายสินคาไปยังตางประเทศ ฝายงานขายตางประเทศของบริษัทจะวางแผนการขายในรูปสกุลเงิน

บาทและจะมีการเผื่อการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไวประมาณรอยละ 5-10 เพ่ือเปนการ

สํารองความผันผวนของคาเงิน และทางผูบริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงมูลคามาตรฐานของสกุลเงินใน

การประมาณการราคาขาย นอกจากนั้นบริษัทไดนํานโยบายปองกันความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนมา

ใช 
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 3.2 ปจจัยความเส่ียงจากการพึ่งพิงบริษัทรวมทุน 

ความเส่ียง : ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงความสามารถของบริษัทรวมทุน จําแนกเปน 2 ดานหลัก ไดแก ดาน

เทคโนโลยี และดานการตลาด  

ในดานเทคโนโลยี บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล 

จาํกัด (บริษัทรวมทุน) โดยมีสัญญาใหความชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมี

สัญญาเปนรายป ทั้งนี้ถาไมมีการแกไขสวนหนึ่งสวนใดในสัญญา ใหถือวาสัญญาจะไดรับการตออายุสัญญาโดย

อัตโนมัติปตอป อยางไรก็ตามหากบริษัทไมไดรับการตอสัญญาการถายทอดดานเทคโนโลยีดังกลาว อาจสงผลกระทบ

ตอการจัดการดานคุณภาพของสินคาจากการผลิต ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอผลการดําเนินงานไดในที่สุด 

ในดานการตลาดตางประเทศ บริษัทสามารถกระทําไดโดยตรงภายในอาณาเขตที่ไดรับมอบหมายจากบริษัท จี

เอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จาํกัด อันไดแก ประเทศกัมพูชา ลาว และพมา นอกเหนอืจากพ้ืนทีด่งักลาวแลว บรษิทั

จะตองไดรับความเห็นชอบจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงกับการจําหนาย

ของบริษัทในเครือ "YUASA" จากประเทศอื่นๆ ในป 2556 บริษัทมีการสงออกสินคาอยางตอเนื่องโดยผานบริษัท จีเอส 

ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด และบริษัทในเครือเปนเงินรวม 53.25 ลานบาทหรือคิดเปนประมาณรอยละ 18.85 ของ

ยอดสงออกทั้งหมด หรือคิดเปนรอยละ 3.07 ของรายไดจากการขายทั้งหมดของบริษัท 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษัทไดมีการจายคาตอบแทนในรูปคาสิทธ์ิ ( Royalty fee) ตามสัญญาใหความ

ชวยเหลือดานเทคนิคการผลิตแบตเตอรี่และการพัฒนาผลิตภัณฑมาโดยตลอด (โดยมีการคํานวณคาสิทธ์ิเปนรายลูกที่

ผลิตสําหรับแบตเตอรี่ชนิดพ้ืนฐานทุกชนิดและทุกเครื่องหมายการคา และคิดเปนรอยละจากยอดขายสําหรับแบตเตอรี่

ชนิดไมตองมีการดูแลรักษา (Maintenance Free) ทกุชนดิ) และบริษัทไดรับการตอสัญญาจากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอร

เนช่ันแนล จํากัด ประเทศญ่ีปุนติดตอกันเปนระยะเวลากวา 51 ปมาแลว สําหรับในดานขอจํากัดในตลาดตางประเทศ 

บริษัทสามารถที่จะสงออกไดโดยไปยังตลาดในประเทศที่ไมมีบริษัทในเครือ "YUASA" ซ่ึงในปจจุบันลูกคาของบริษัท

ในตางประเทศสวนหนึ่งเปนลูกคาที่ไมมีบริษัทในเครือ 

 

3.3 ปจจัยความเส่ียงจากการพึ่งพิงลูกคานอยราย 

ความเส่ียง : ในป 2556 บริษัทการพึงพิงการจําหนายสินคาลูกคานอยรายในตลาดผูประกอบการ ( OEM) โดย

บริษัทมียอดจําหนายแบตเตอรี่รถยนตใหแกลูกคารายหนึ่งในประเทศคิดเปนปริมาณรอยละ 95.40 จากยอดขายแบตเตอรี่

รถยนตสําหรับตลาด OEM ทั้งหมด และบริษัทมียอดจําหนายแบตเตอรี่รถจักรยานยนตใหกลุมลูกคาในตลาด OEM ราย

หนึ่งทั้งในประเทศและตางประเทศคิดเปนรอยละ 85.88 จากยอดขายแบตเตอรี่รถจักรยานยนตสําหรับตลาด OEM 

ทั้งหมด ดังนั้นหากลูกคาดังกลาวยกเลิกการซ้ือขายดังกลาว จะกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษัทมีนโยบายที่จะผลิตแบตเตอรี่ใหแกลูกคาเปนบางรายในตลาด OEM เพ่ือ

เปนการโฆษณาบริษัททางออม ขณะเดียวกันลูกคาซ่ึงเปนผูผลิตรถยนตและรถจักรยานยนตเองก็ตองการแบตเตอรี่

คุณภาพสูงเช่ือถือได ราคายุติธรรมและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป จากความสัมพันธที่มีมายาวนานระหวางบริษัทรวมทุน

ประเทศญ่ีปุนและบริษัทแมของลูกคา อีกทั้งความสัมพันธอันดีของบริษัทกับลูกคาเอง ดังนั้นการที่ลูกคาจะยกเลิกการ

ส่ังซ้ือจากบริษัทจึงมีความเปนไปไดนอย อยางไรก็ตามเพ่ือเปนการกระจายความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกคาเพียงรายเดียว

หรือนอยราย บริษัทพยายามที่จะเพ่ิมลูกคารายใหมสําหรับตลาดแบตเตอรี่รถยนตและรถจักรยานยนตใหมากขึ้น 
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 3.4 ปจจัยความเส่ียงจากการแขงขันสูง 

ความเส่ียง : เนื่องจากธุรกิจแบตเตอรี่รถยนต เปนธุรกิจที่ไมซับซอน และมีผูประกอบการรายใหมเขามาแยง

สวนแบงตลาดอยางตอเนื่อง ซ่ึงอาจจะเขามาในรูปแบบการกอตั้งโรงงานผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ หรือการนําเขา

แบตเตอรี่จากตางประเทศเขามาจําหนายในประเทศ ประกอบกับตลาดในประเทศมีปริมาณจํากัด ทําใหภาวะแขงขันเพ่ิม

สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะการจูงใจใหลูกคาส่ังซ้ือสินคาของตนเองดวยการจัดแผนสงเสริมการขาย หรือลดราคาสินคา อาจ

ทําใหคาใชจายในการขายเพ่ิมมากขึ้นและกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัท 

มาตรการจดัการความเส่ียง : ปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทไดรับการยอมรับจากลูกคาทั้งในตลาด OEM (ตลาด

รถใหม) และ REM (ตลาดทดแทนภายในประเทศ) วาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง และบริษัทไดเตรียมมาตรการรองรับ

การแขงขันที่สูงขึ้น ดวยการ 1) ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตใหทันสมัยอยูเสมอ  2) การควบคุมการสูญเสียในการผลิต

และลดการสูญเปลาของเครื่องจักร เพ่ือใหไดตนทุนการผลิตที่ต่ําลง และแขงขันในเรื่องราคาได  3)การจัดทําแผนพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมๆ  ออกสูตลาด เพ่ือสนองความตองการของลูกคาในตลาด  4) การรักษาความสัมพันธกับผูจําหนายวัตถุดิบ 

ลูกคาปจจุบัน  และทําสัญญาการคากับ ผูวาจางผลิตบางราย 5) การหาชองทางการจําหนายผลิตภัณฑใหมผานรานคา

รูปแบบ Modern Trade และ  6) การเพ่ิมความยืดหยุนในการผลิต เพ่ือใหสามารถรองรับและตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางสมํ่าเสมอ 

 

3.5 ปจจัยความเส่ียงจากรายได รายจาย และเงินกูท่ีเปนเงินสกุลตางประเทศ 

ความเส่ียง : เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีความเก่ียวของกับการใชสกุลเงินตางประเทศ ในหลายรูปแบบ ไดแก

การสงออกสินคา การนําเขาวัตถุดิบ และการรับการสนับสนุนดานการเงินจากบริษัท บริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ัน

แนล จาํกัด (บริษัทรวมทุน) ทําใหบริษัทมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมี

สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศเทียบเปนเงินบาทจํานวน 43.53 ลานบาทและ 174.35 ลานบาท ตามลําดบั 

โดยในสวนหนี้สินดังกลาวเปนเงินกูยืมสกุลเงินเยนจํานวน 235 ลานเยน หรือ 74.23 ลานบาทจากบริษัทรวมทุน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : ในดานการขายสินคาไปยังตางประเทศ ฝายงานขายตางประเทศของบริษัทจะวาง

แผนการขายในรูปสกุลเงินบาทและจะมีการเผื่อการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศไวประมาณ

รอยละ 5-10 เพ่ือเปนการสํารองความผันผวนของคาเงิน และทางผูบริหารของบริษัทจะมีการวางแผนเพ่ือปรับปรุงมูลคา

มาตรฐานของสกุลเงนิในการประมาณการราคาขาย นอกจากนัน้บรษิทัไดนาํนโยบายปองกันความเส่ียงจากความผนั

ผวนของอัตราแลกเปล่ียนมาใช 

 

3.6 ปจจัยความเส่ียงจากการขาดสภาพคลองทางการเงนิ 

 ความเส่ียง : ในชวงปลายป 2556 ทีผ่านมา ปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงนิยังคงมีอยูบาง เนือ่งจาก

คาใชจายดานการลงทุนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือปรับปรุงอุปกรณ เครื่องจักร อาคารสํานักงาน และอาคารโรงงานใหรองรับการเพ่ิม

กําลังการผลิต รวมทั้งเปนการปรับปรุงสภาพภายในของโรงงานและระบบบําบัดส่ิงแวดลอมตางๆภายในโรงงานดวย 

ดังนั้นหากบริษัทขาดสภาพคลองทางการเงิน อาจจะสงผลกระทบตอการจายชําระคาใชจายของบริษัทได 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษัทไดดําเนินการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลองอยางรัดกุม โดยบริษัทได

จัดทําวงเงินสินเช่ือกับสถาบันการเงินและขอรับการสนับสนุนเงินกูจากบริษัทรวมทุนเพ่ือเสริมสภาพคลองอีกทางหนึ่ง

หากจาํเปน นอกจากนัน้ฝายจดัการยังไดควบคมุการดาํเนนิงานดานตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพอยางเตม็ที ่โดยเฉพาะการ
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 ใชวัตถุดิบ การลดอัตราของเสียในกระบวนการผลิต และการลดคาใชจายที่ไมจําเปน โดยใชจายเงินที่มีใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอบริษัท 

 

3.7 ปจจัยความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงาน 

ความเส่ียง : ปญหาความเส่ียงดานการขาดแคลนแรงงานตอเนือ่งจาก ป 2555 จนถึงป 2556 ซ่ึงอุปทานดาน

แรงงานเติบโตไมทันกับความตองการแรงงานเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟนตัวและเศรษฐกิจภายในประเทศที่

เติบโตขี้นอยางตอเนื่อง ปญหาดังกลาวทําใหบริษัทจําเปนตองจัดทําแผนรองรับเพราะหากมีการขาดแคลนแรงงานหรือมี

อัตราการเขาออกของแรงงานที่สูงจะทําใหแรงงานขาดทักษะในการทํางาน และสงผลใหผลการผลิตไมตรงตาม

เปาหมาย อีกทั้งพนักงานรายใหมที่ยังไมมีทักษะการทํางานที่เพียงพอ อาจทําใหมีอัตราของเสียจากการผลิตเพ่ิมมากขึ้น

ดวย  

มาตรการจดัการความเส่ียง : เพ่ือลดความเส่ียงจากการขาดแคลนแรงงานและลดอัตราการเขาออกของแรงงาน 

บริษัทจึงไดมีการเพ่ิมคาแรงงานและสวัสดิการเพ่ือจูงใจใหพนักงานเขาทํางานกับบริษัท และใชบริการผูรับเหมาแรงงาน

ภายนอก ซ่ึงตองระบุเงื่อนไขตอผูใหบริการดังกลาววาจะสามารถหาจํานวนแรงงานมาทดแทนไดตามจํานวนที่บริษัท

ตองการเพ่ือความตอเนื่องของการผลิต อยางไรก็ตามการจัดการดังกลาวสงผลกระทบใหตนทุนคาแรงงานของบริษัท

สูงขึ้นเชนกัน และหากการเพ่ิมขึ้นของตนทุนแรงงานดังกลาวเกินกวาการเพ่ิมขึ้นของ Productivity จะทําให

อุตสาหกรรมสูญเสียความสามารถในการแขงขันกับคูแขงขันทางธุรกิจในตางประเทศได 

 

3.8 ปจจัยความเส่ียงจากการจัดการส่ิงแวดลอม 

ความเส่ียง : เนื่องจากธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่สําหรับยานยนตของบริษัท มีความเก่ียวของโดยตรงกับการ

จัดการดานส่ิงแวดลอม กลาวคือขบวนการผลิตแบตเตอรี่ภายในโรงงาน กอใหเกิดของเสียหรือมลพิษ เชน น้ําเสียที่

ปนเปอนผงตะก่ัว ฝุนผงจากขบวนการผลิตผงตะก่ัว ตดัแผน และขดัแผน กล่ินแกสจากขบวนการหลอมตะก่ัวหากการ

เผาไหมไมสมบูรณ และเสียงจากการทํางานของเครื่องจักร ทั้งนี้หากไมมีระบบการจัดการ ปองกันหรือระบบบําบัดของ

เสียที่เหมาะสม อาจกอใหเกิดผลกระทบตอพนักงาน ชาวบานขางเคียง และส่ิงแวดลอมภายในและรอบตัวโรงงาน 

มาตรการจดัการความเส่ียง : บริษัทไดจัดใหมีขบวนการกําจัดหรือบําบัดของเสียตางๆ ที่ออกจาก

ขบวนการผลิต รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษาอยางสมํ่าเสมอเปนประจํา ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือกําจัดผงตะก่ัวจากน้ํา

เสีย กอนปลอยออกสูนอกโรงงาน การจัดใหมีระบบดูดฝุนผงตะก่ัวบริเวณที่อาจเกิดการกระจายของผงตะก่ัว จัดใหมี

ระบบเผาไหมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะลดกล่ินแกสจากการผลิต และการจัดใหมีอุปกรณปองกันเสียง หาก

เครื่องจักรใดกอใหเกิดเสียงดังเกินกวามาตรฐานตามกฎหมายกําหนด 
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 4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรพัยสินหลักของบริษัทและบริษัทยอย 

สินทรัพยสําคัญที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมลูคาตามบญัชี

รวม 273.08 ลานบาท โดยมีรายละเอียดของทรพัยสินที่สําคัญ ดังนี ้
 

ประเภททรพัยสิน มูลคาตามบัญชี (บาท) 

1) ที่ดิน 

2) อาคารและส่ิงปลูกสราง 

3) เครื่องจักรและเครื่องมือ 

4) เครื่องมือและเครื่องใชสํานักงาน 

5) ยานพาหนะ 

6) ทรัพยสินระหวางกอสราง 

7) เครื่องจักรระหวางติดตั้ง 

25,711,894 

50,099,828 

143,306,950 

7,168,505 

5 

18,833,940 

27,955,898 

รวม 273,077,020 

 

ท่ีดิน 

รายละเอียดของท่ีดินและท่ีตั้งโรงงาน 

ท่ีตั้ง จํานวน 

มลูคาตามบญัชี

(ราคาทุน) 

(บาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดินที่เปนที่ตั้งโรงงาน  

    บางปู (โรงงานที่ 1) 

164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55  

ถนนสุขุมวิท  

ตําบลทายบานใหม 

อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

11 ไร 199 

ตรว. 

1,957,626 ติดจํานองเพ่ือ  

ค้ําประกันสินเช่ือ 

3 ไร 35 ตรว 10,000,000 - 

3 งาน 50 ตรว. 6,319,861 - 

3 งาน 55 ตรว. 5,063,503 - 

2. ที่ดินที่ตัง้อาคารสํานกังาน   

   (ใหเชา) 

ซอยสุขมุวิท 51 กรงุเทพฯ 19 ตรว. 92,000 - 

3. ที่ดินที่ตั้งสาขาหาดใหญ 226, 228 ถนนสัจจกุล  

ตําบลหาดใหญ  

อําเภอหาดใหญ 

จงัหวัดสงขลา 90110 

39.7 ตรว. 2,278,904 - 

รวม 25,711,894  
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อาคารและสวน 

ปรับปรุงอาคาร 

รายละเอยีดของอาคาร 
 

ท่ีตั้ง กรรมสิทธิ์ 
มูลคาตามบัญชี 

(บาท) 
ภาระผูกพัน 

โรงงาน บางป ู

   (โรงงานที่ 1) 

164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท  

ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

บมจ. ยัวซา แบตเตอรี่   

ประเทศไทย 

49,495,984 ติดจํานองเพ่ือ ค้ํา

ประกันสินเช่ือ 

สาขาหาดใหญ 226, 228  ถนนสัจจกุล ตาํบลหาดใหญ 

อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา 90110 

บจ. ยัวซาเซลส แอนด  

ดิสทริบิวช่ัน 

603,844 - 

 รวม  50,099,828 - 
 

หมายเหต ุ :1) ในป 2554 บริษัทไดจางผูประเมินอิสระใหทําการประเมินที่ดินและอาคารของโรงงานบางปู พบวาราคา

ประเมินมีจํานวน 47.07 ลานบาท ซ่ึงยังไมรวมที่ดินที่ไดจัดซ้ือเพ่ิมเติมในป 2555 

  2) ที่ดินและอาคารโรงงานที่ 1 ไดติดจํานองเพ่ือค้ําประกันสินเช่ือกับธนาคารแหงหนึ่งในวงเงิน 30 ลานบาท  
 

- ดูรายละเอียดจากหัวขอรายการระหวางกัน 

สรุปสาระสําคัญของสัญญาเชาระยะยาว 

 

4.2 สินทรัพยท่ีไมมีตัวตนท่ีสําคัญในการประกอบธุรกิจ 

 -ไมม-ี 
 

4.3  นโยบายการบรหิารงานในบรษิทัยอย 

นโยบายในการบริหารบริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด (“บ.ยัวซาเซลสฯ ”) ซ่ึงบริษัท ถือหุนอยู

รอยละ 99.99 เปนไปตามนโยบายการบริหารงานของบริษัท โดยมีผูบริหารเปนชุดเดียวกับบริษัทและมีกรรมการบริษัท

จํานวน 5 ทาน คอื นาย พรจักร มนูธรรม พลตํารวจตรีศุภชาญ มนูธรรม  นาย คาซูฮิโกะ โนดะ  นาย ทาเคโอะ   

ยามาโมโตะ และนายคัทซึมิ นากาโตะ ดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทยอย โดยบริษัทจําหนายแบตเตอรี่รถยนต และ

รถจักรยานยนตในตลาดทดแทน (REM) และแบตเตอรี่สํารองไฟฟาที่ผลิตในโรงงาน  ใหแก บ .ยัวซาเซลสฯ  เพ่ือจัด

จําหนายตอไป โดยบ.ยัวซาเซลสฯ จะมีงบประมาณการโฆษณาเปนของบริษัทเอง 

นโยบายในการเขาไปลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ ทางบริษัทจะใหความสําคัญกับธุรกิจแบตเตอรี่เปนหลัก โดยจะไม

ลงทุนในธุรกิจดานอ่ืนๆ  ที่ไมมีความชํานาญ ปจจุบันบริษัทยังไมมีนโยบายจะลงทุนในบริษัทอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่

บริษัทถือหุนอยูแลวในปจจุบัน 
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 5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมส้ินสุดซ่ึงอาจมีผลกระทบ

ตอสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอยตอรายที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน และไมมขีอพิพาททาง

กฎหมายที่กระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
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 6. ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสําคัญอื่น 

6.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัท 

ช่ือบริษัท   : บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ช่ือยอหลักทรัพย : YUASA 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537002672 (เดิมเลขที ่บมจ. 514) 

ประกอบธุรกิจ   : ผลิต รับจางผลิตและจําหนายแบตเตอรี่รถยนต แบตเตอรีร่ถจักรยานยนต 

 และแบตเตอรี่สํารองไฟ เพ่ือจําหนายภายในประเทศ และตางประเทศ  

 ตลอดจนนาํเขา ระบบไฟฟาสํารอง เพ่ือจาํหนายภายในประเทศ 

ทุนจดทะเบียน  : 107,625,000 บาท 

 ประกอบดวยหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน  107,625,000 หุน 

 มูลคาหุนละ 1 บาท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน   : 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท  

   ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

   จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

   โทรศัพท : 0-2769-7300 

   โทรสาร : 0-2769-7349 

Homepage   :  www.yuasathai.com 

บริษัทยอย   

ช่ือบริษัท   : บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน จํากัด 

ประกอบธุรกิจ    : จําหนายแบตเตอรี่รถยนต รถจักรยานยนตและแบตเตอรี่สํารองไฟ 

เลขทะเบียนบริษัท   : 0105540062573 

บุคคลอางอิงอ่ืนๆ  

นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด  

  เลขที ่62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

  ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  

  โทรศัพท 02-229-2800  โทรสาร 02-654-5642  

ผูสอบบัญชี : นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  

   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 

   บรษิทั  สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

   เลขที ่316/32 ซอยสุขมุวิท 22 ถนนสุขุมวิท  

   แขวงคลองเตย  เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  

   โทรศพัท 02-259-5300  โทรสาร 02-260-1553  

ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 231 อาคารธนชาต ปารคเพลส ช้ัน 5 

 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

 โทรศัพท 0-2126-8300 

http://www.yuasathai.com/�
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 7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนท่ีเรียกชําระแลว 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนที่เรียกชําระแลวของ บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี ้

ทุนจดทะเบียน จํานวน 107,625,000 บาท 

ทุนที่เรียกชําระแลว จํานวน 107,625,000 บาท 

แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 107,625,000 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ                    1 บาท 

ขอมูลหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพยที่จดทะเบียน mai 

กลุมอุตสาหกรรม MAI Industry 

หมวดธุรกิจ ธุรกิจขนาดกลาง  

ทั้งนี้ไมมีประเด็นดังตอไปนี้ 

- ลักษณะของหุนประเภทอ่ืนของบริษัท ที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ 

- ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพ่ือผูลงทุนซ่ึงเปน

คนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิง 

(NVDR) ที่มีหุนของบริษัทนั้นเปนหลักทรัพยอางอิงของบริษัท 

- ลักษณะของหลักทรัพยอ่ืนที่ไมใชหุนสามัญ เชน หุนกู ตั๋วเงิน หลักทรัพยแปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ ของ

บริษัท และ 

- ขอตกลงระหวางกันของกลุมผูถือหุนรายใหญ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบตอการออก

และเสนอขายหลักทรัพย หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ขอตกลงดังกลาวมีบริษัทรวมลงนามดวย 

 

7.2 ผูถือหุน 

รายช่ือผูถือหุนสูงสุด 10 รายแรก พรอมทั้งจํานวนหุนที่ถือ และสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน  

เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2557 

รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 

  รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน(%) 

1 GS YUASA INTERNATIONAL LTD 43,789,450 40.69 

2 บริษัท นครหลวงกลการ เซอรวิส จํากัด 20,584,370 19.13 

3 บรษิทั สยามกลการอะไหล จาํกัด 8,142,800 7.57 

4 บริษัท ฟูยี เมอรแคนไทล จํากัด 6,971,600 6.48 

5 บริษัท เซนทรัล เอเจนซิ จํากัด 5,865,100 5.45 

6 กลุมมนูธรรม 3,447,100 3.20 

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

  2) นายพรจักร  มนูธรรม 325,000 0.30 

  3) น.ส.จันทรฉาย มนูธรรม 263,900 0.25 
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 รายช่ือผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก (ตอ) 

  รายช่ือผูถือหุน จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน(%) 

 4) นางพักตรราํไพ  วัฒนกูล 110,000 0.10 

 5) พ.ต.ท.วราวุฒิ  มนูธรรม 32,900 0.03 

 6) น.ส.ชไมพร  มนธูรรม 32,900 0.03 

7 นายยูทากะ  อูเอดา 2,363,700 2.20 

8 นายโสภณ มิตรพันธพานิชย 1,132,000 1.05 

9 นางสาวอัญชนา  พินจิกุศลจติ 460,000 0.43 

10 นายประวิทย  ศรีประทักษ 345,000 0.32 

  รวมผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก 93,101,120 86.51 

 ผูถือหุนรายยอย 14,523,880 13.49 

 รวมผูถือหุนท้ังหมด 107,625,000 100.00 

 

ที่มา : บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 21 มีนาคม 2557 

หมายเหตุ

7.3 นโยบายการจายเงนิปนผล 

  ครอบครัวมนูธรรม เปนผูถือหุนหลักของ บริษัท  นครหลวงกลการเซอรวิส จํากัด  บริษัท เซนทรัล  

เอเจนซิ จํากัด และบริษัท ฟูยี เมอรแคนไทล จํากัด 

 

 บริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไร สุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล สํารองตาม

กฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ ของงบการเงนิรวม 

 บริษัทยอย มีนโยบายการจายเงินปนผลประมาณรอยละ 60 ถึง 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

สํารองตามกฎหมาย และสํารองอ่ืนๆ 
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8.  โครงสรางการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการ 

โครงสรางกรรมการของบริษัท ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ชุด คอื คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทอยูระหวางการพิจารณาจัดตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงคาดวาจะจัดตั้งแลวเสร็จในป 2557 ทั้งนีร้ายละเอียดของคณะกรรมการแตละชุดเปนดังนี ้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท (ดูรายละเอียดประวัติคณะกรรมการ เอกสารแนบ 1) 

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ประกอบดวย 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง วันที่ไดรับการแตงต้ัง 

1. นายคัทซึมิ  นากาโตะ ประธานกรรมการ (รักษาการ) 

และประธานเจาหนาที่บริหาร 

14 ธันวาคม 2548 

2. นายพรจักร  มนูธรรม กรรมการ 8 ธันวาคม 2546 

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

4. นายปราโมทย  มนูธรรม กรรมการ 19 เมษายน 2547 

5. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ กรรมการ 4 พฤศจิกายน 2554 

6. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ กรรมการ 4 มีนาคม 2556 

7. นายเออิชิโระ  คาโตะ กรรมการ 4 สิงหาคม 2554 

8. นายศุภวัส  พันธุวัฒน กรรมการและประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 19 เมษายน 2547 

9. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการอิสระ 21 กุมภาพันธ 2549 

10. นายโยธิน  วิมุกตายน กรรมการอิสระ 22 เมษายน 2551 

11. นายประเสริฐ  กิติศักด์ิกุล กรรมการอิสระ 21 เมษายน 2553 

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

หมายเหตุ  นายคาซูฮิโกะ โนดะ ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการแทนนายฮิโระชิ ทาเทอิวะที่ลาออกจากการเปน

กรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทนต้ังแตวันที่ 4 มีนาคม 2556  

โดยมี นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
 

1. นายพรจกัร มนูธรรม  กรรมการ 

การถวงดุลอํานาจของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ทาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย  

- กรรมการที่เปนผูบริหาร   2 ทาน 

 - กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร  6 ทาน 

 - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 4 ทาน 

สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหารมีทั้งหมด 6 ทาน คิดเปนรอยละ 50 ของกรรมการทั้งคณะ และ

กรรมการตรวจสอบที่เปนกรรมการอิสระ 4 ทาน คิดเปนรอยละ 33.33 สําหรับกรรมการบริษัทที่ไมไดเปนผูบริหาร

ประกอบดวย 

2. พล.ต.ต.ศภุชาญ มนูธรรม  กรรมการ 

3. นายปราโมทย มนูธรรม  กรรมการ 
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4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ  กรรมการ  

5. นายคาซูฮิโกะ โนดะ   กรรมการ 

6. นายเออิชิโระ คาโตะ  กรรมการ  
 

รายงานการถือหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ในป 2555 และ 2556 (รวมคูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 

ช่ือ – นามสกุล จํานวนหุน (หุน) จํานวนหุน เพิ่ม (ลด)

ระหวางป  31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 

1. นายคทัซึม ิ นากาโตะ - - - 

2. นายพรจกัร  มนูธรรม 325,000 325,000 - 

3. พล.ต.ต.ศภุชาญ  มนูธรรม - - - 

4. นายปราโมทย  มนูธรรม - - - 

5. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ - - - 

6. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ - - - 

7. นายเออิชิโระ  คาโตะ - - - 

8. นายศุภวัส  พันธุวัฒน 500 500 - 

9. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ - - - 

10. นายโยธิน  วิมกุตายน - - - 

11. นายประเสริฐ  กิติศักดิ์กุล 2,000 2,000 - 

12. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล - - - 
 

 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท 

ประกอบดวย นายพรจักร มนูธรรม หรือ พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ลงลายมือรวมกับ นายคัทซึมิ  

นากาโตะ หรือ นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท 

 คณะกรรมการตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุนดวยความซ่ือสัตยสุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนโดย

สมํ่าเสมอ (Accountability to Shareholders) รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอบังคับของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการบริษัท 

1) คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท (Direct) และกํากับ

ควบคมุดแูล (Monitor and Supervise) ใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนตามนโยบายที่กําหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการและความม่ังคั่งสูงสุดใหแก

ผูถือหุน (Maximize Economic Value and Shareholders’ Wealth) โดยพิจารณาถึงความรับผิดชอบตอ

สังคมและส่ิงแวดลอม 
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2) พิจารณาแผนการดําเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

3) ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหาร 

4) คณะกรรมการจะดําเนินการใหมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5) กรรมการที่เปนอิสระและกรรมการจากภายนอกอ่ืนควรพรอมที่จะใชดุลยพินิจของตนอยางเปนอิสระใน

การพิจารณากําหนดกลยุทธ การบรหิารงาน การใชทรพัยากร การแตงตัง้กรรมการและการกําหนด

มาตรฐานการดําเนินการ ตลอดจนพรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการอ่ืน ๆ หรือฝายจัดการใน

กรณีที่มีความเห็นขัดแยงในเรื่องที่มีผลกระทบตอความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย 

6) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  

7) ในกรณีทีจ่าํเปนคณะกรรมการอาจแสวงหาความเหน็ทางวิชาชีพจากทีป่รกึษาภายนอกเก่ียวกับการ

ดําเนินการดวยคาใชจายของบริษัท 

8) คณะกรรมการจะจัดใหมีเลขานุการบริษัท (Company Secretary) เพ่ือชวยดูแลกิจกรรมตางๆ ของ

คณะกรรมการ และชวยใหคณะกรรมการและบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ที่เก่ียวของตางๆ 

9) เสนอแตงตั้งและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ 

10) พิจารณาและอนุมัติการทําธุรกรรมหรือการกระทําใด ๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะการเงิน ภาระ

หนี้สิน ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัท 

11) พิจารณาการทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทแม บริษัทยอย  หรือบริษัทรวม กับบุคคลที่เก่ียวโยง

กัน ตองขอมติที่ประชุมหรือขอมติที่ประชุมผูถือหุน (ถามีสาระสําคัญ) 

12) คณะกรรมการจะจัดใหมีบทบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Corporate Conduct) 

จริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน (Code of Ethics) เพื่อเปนแนวทาง

ปฏิบัติภายในองคกร 

13) ตระหนักถึงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผูถือหุน และผูมี

สวนไดเสียอยางเปนธรรม  

14) มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใสในการดําเนินงาน 

15) ดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทั้งรายใหญและรายยอยดวยความเสมอภาค 
 

8.1.1  คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแก 
 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายโยธิน  วิมกุตายน กรรมการ 

3. นายประเสริฐ  กิติศักดิ์กุล กรรมการ 

4. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการ 
 

โดยมี นางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีบุคคลที่มีความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ 

 ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ (รายละเอียดดูในประวัติของกรรมการแตละทานประกอบ) 

 

1) สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินถูกตองตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

และมีการเปดเผยอยางเพียงพอ 

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีหนาที่และความรับผิดชอบตามขอบังคับวาดวยคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงเปนไปตาม

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2) สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit)  ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

ตลอดจนใหความเหน็ชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหวัหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย  หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและ

เสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา

รวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5) พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน  หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎหมายและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือใหม่ันใจวารายการดังกลาว

สมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

6) สอบทานและใหความเห็นตอแผนตรวจสอบภายใน การปฏิบัติงานของสํานักงานตรวจสอบภายในและ

ประสานงานกับผูสอบบัญชี 

7) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงาน

ดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้

(1) ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถือไดของรายงานทางการเงินของบริษัท 

(2) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

(3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

(4) ความเหน็เก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบญัชี 

(5) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

(6) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละ

ทาน 

(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร 

(Charter) 

(8) รายการอ่ืนที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบที่ไดมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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8) ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทํา

ดังตอไปนี้ ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท ให

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(1) รายการที่เกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

(2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน 

(3) การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผูบริหารไมดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาตามที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานรายการหรือการกระทําดังกลาว

ขางตนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

9) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย 

บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทั้งนี้ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ดวย 

นิยามของกรรมการอิสระ 
 

บริษัทไดกําหนดนิยามกรรมการอิสระ ซ่ึงมีมาตรฐานเทียบเทากับขอกําหนดขั้นต่ําของคณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนี ้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญ หรือกลุมของผูถือหุนรายใหญ และมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา ผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป  

3) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปน บิดามารดา คู

สมรส พ่ีนอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร กับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือ

บุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปนผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทยอย 

4) ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยงในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไมเปนหรือเคย

เปนผูถือหุนใหญ กรรมการซ่ึงไมใชกรรมการอิสระ หรือผูบริหารของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

5) ไมเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี 

ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม

ของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
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6) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัท

รวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมกิจการของบริษัท และไมเปนผูถือหุนทีมีนัย ผูมีอํานาจ

ควบคุมหรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาว

มาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนเขารับตําแหนง 

7) ไมเปนกรรมการที่ไดรับแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุน

ซ่ึงเปนผูเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัท 

8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง  หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวม

บริหารงาน พนักงาน ลูกจาง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกันหรือเปนการแขงขันที่มี

นัยกับกิจการของบริษัท บริษัทยอยบริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดที่ทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท  ทั้งนี้ 

โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอยางอิสระหมายความถึงการแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได

มอบหมายโดยไมคํานึงผลประโยชนใด ๆ ที่เก่ียวกับทรัพยสินหรือตําแหนงหนาที่ และไมตกอยูภายใต

อิทธิพลของบุคคลหรือกลุมบุคคลใด รวมถึงไมอยูภายใตสถานการณใด ๆ ที่อาจบีบบังคับใหไมสามารถ

แสดงความเห็นไดอยางตรงไปตรงมา 

ภายหลังไดรับการแตงตั้งใหกรรมการอิสระที่มีลักษณะเปนไปตาม  (ก) ถึง (ฌ) ขางตนแลว กรรมการ

อิสระอาจไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหสอบทาน ตรวจสอบ หรือติดตามในเรื่องที่เก่ียวของ ของบริษัท 

บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจ

ในรปูแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได และรายงานเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท 
 

8.1.2  คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 วันที่ 4 กันยายน 2555 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

คาตอบแทน  

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายพรจักร มนูธรรม ประธานคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2. ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ กรรมการ 

3. ผศ.ดร.ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล กรรมการ 

4. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ กรรมการ 
 

หมายเหต ุที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไดมีมติแตงตั้งนายทาเคโอะ  

ยามาโมโตะ เปนกรรมการกําหนดคาตอบแทน แทนนายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ทีไ่ดลาออกจากกรรมการและกรรมการ

กําหนดคาตอบแทนของบริษัทตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2556 

โดยมี นางสาวจันทรา ย่ิงเจริญโชค เปนเลขานุการคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
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1) 0

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

2) 0

พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน ใหเสนอคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ที่ปฏิบัติหนาที่เปน

คณะกรรมการของบริษัท  

3) 0

พิจารณาทบทวน และในกรณีที่จําเปน เสนอใหมีการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมสวัสดิการ นโยบาย

ผลประโยชน เงินเดือน และนโยบายการจายโบนัส สําหรับผูบริหารระดับสูง (เชน การใหสิทธิพนกังาน

ซ้ือหุน และการใหเบี้ยเล้ียง สวัสดิการ เงินสนับสนุน และ โครงการอ่ืนๆ) 

4) 0

รายงานการปฏบิตังิานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนให คณะกรรมการ

บริษัท ทราบ  

5) 0

รับผิดชอบตอคณะกรรมการบริษัทและมีหนาที่ใหคําช้ีแจงตอบคําถามเก่ียวกับคาตอบแทนของ

กรรมการบริษัทในที่ประชุมผูถือหุน 

6) 0

ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเก่ียวเนื่องกับการกําหนดคาตอบแทนของ

กรรมการและผูบริหารระดับสูง 

 

8.1.3 คณะอนุกรรมการอื่น 

บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะปฏิบัติหนาที่ดวยความสุจริต 

8.2  ผูบริหาร 

ในการปฏิบัติหนาที่ ประธานเจาหนาที่บริหารเปนผูแตงตั้งคณะผูบริหารซ่ึงเปนผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัท และในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

คณะผูบริหารที่ปฏิบัติงานดานตางๆ ภายในบริษัท ซ่ึงประกอบดวย 2 ทานดังนี ้

1. นายคทัซึม ิ นากาโตะ  ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายศภุวัส พันธุวัฒน ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

 โดยมี นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ เปนเลขานุการคณะผูบริหาร  
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แผนผังองคกร บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษทัยอย ณ 31 ธันวาคม 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม (CEE) 
  นายมาซาชิ  โมริมิซึ 

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

    ประธานเจาหนาที่การเงิน (CFO) 
- 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายประกันคุณภาพ) 

- 

ฝายเทคนคิ 

ผูจัดการทั่วไป 
(ฝายวิศวกรรม) 

นายฮิโรอากิ ซาซาก ิ

ฝายประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการบริษัท 
........................ 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

ฝายงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
(CEO) 

นายคัทซิมิ นากาโตะ 
 

ผูจัดการทั่วไป 
(การผลิต) 

นายคมสันต อรุณพันธุ 

ฝายวิศวกรรม 

ฝายพลังงานและส่ิงแวดลอม 

ฝายผลิตแผนธาตุ 

ฝายประกอบ 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายวัตถุดิบ 

ฝายพสัดุและวางแผน 

ฝายบัญชีและการเงิน (YBTH) 

ฝายบัญชีและการเงิน (YSD) 

ฝายสินเช่ือ 

    ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ (COO) 
นายศุภวัส  พันธุวัฒน 

 

ฝายปฏิบัตกิาร 

ฝายการตลาด 

ฝายนาํเขาและสงออก 

ฝายขาย OEM 

ฝายขาย Modern Trade 

ฝายขายในประเทศ 

ฝายขายสินคาพิเศษ 

ผูจัดการทั่วไป 
(ปฏิบัติการ) 

นายสุขแท  เรืองวัฒนะโชติ 
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 กํากับดูแลและประสานงานเพ่ือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายและมติที่ประชุมที่ไดรับจาก

คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอํานาจใหคณะผูบริหารดําเนินการนั้น ตองอยูภายใตหลักเกณฑของกฎหมายและ

กฎระเบียบขอบังคับของบริษัท  

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร มีดังตอไปนี ้

1) พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการของแตละฝายงาน 

2) พิจารณาอนมุตัคิาํขอจากฝายงานตางๆ ทีเ่กินอํานาจการส่ังการของฝายงานนัน้ๆ  

3) พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือหรือจัดจางที่เกินอํานาจของกลุมงานบริหารจัดการดูแลโดยตรง โดยมีอํานาจ

อนุมัติคาใชจายและจัดซ้ือจัดจางในวงเงินไมเกิน 5 ลานบาท และ 10 ลานบาท ตามลําดบั ยกเวนการจดัซ้ือ

วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปกต ิ

4) พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือทําธุรกิจใหมในขั้นตนกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัต ิ

5) พิจารณาอนุมัติการจัดซ้ือวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิต ตามสภาพการผลิตปกต ิ

6) เปนผูอนุมัติขั้นสุดทายสําหรับกรณีดังตอไปนี ้

(1) การเปล่ียนแปลงแหลงจัดซ้ือวัตถุดิบทั้งภายในและตางประเทศ 

(2) การเปล่ียนแปลงหรอืกําหนดราคาขาย 

7) พิจารณาขั้นตนในการพิจารณาเงินรางวัลประจําปของพนักงานบริษัท กอนนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือ

อนมุตั ิ

8) พิจารณาความดีความชอบ แตงตั้ง โยกยาย ลงโทษ เลิกจาง หรือจัดจางเจาหนาที่บริหาร 

9) มีอํานาจกระทําการตามระบุในขอบังคับการทํางาน 

10) มีอาํนาจในการลงนามในนามของบรษิทั ในหลักฐานการขายตางๆ และมีอาํนาจในการมอบหมายให

บุคคลอ่ืนกระทําการแทนไดเม่ือไมสามารถทําไดเปนการช่ัวคราว 

11) อํานาจอนุมัติตางๆ ที่กลาวมายกเวนการมอบอํานาจดําเนินการอนุมัติเก่ียวกับรายการระหวางกัน เปนไป

ตามนยิามของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย (กลต.) 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติแตงตั้ง นายสุขแท  

เรืองวัฒนะโชติ ดํารงตําแหนงเปนเลขานุการบริษัท ทั้งนี้เพ่ือใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปตามหลักการกํากับดูแล

กิจการที่ดี ทั้งนี้เลขานุการของบริษัทจะปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดวยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความ

ซ่ือสัตยสุจริต รวมทั้งตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่

ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้หนาที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี ้

1) จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสาร ก) ทะเบยีนกรรมการ ข) หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจําปของบริษัท และ ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงาน

การประชุมผูถือหุน 

2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร และจัดสงสําเนารายงานการมี

สวนไดเสียตามมาตรา 89/14 ใหประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 

วัน ทําการนับแตวันที่บริษัทไดรับรายงานนั้น 

3) ดาํเนนิการอ่ืนๆ ตามทีค่ณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่อ่ืนตามที่บริษัทมอบหมาย คือ 

(1) ใหคําแนะนําเบื้องตนแกกรรมการเก่ียวกับขอกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของบริษัทและ

ติดตามใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงที่มีนัยสําคัญ

ใหแกกรรมการบริษัทไดรับทราบ 

(2) เปดเผยขอมูลและขาวสารตางๆ ที่เปนจริงใหกับผูที่มีสวนไดสวนเสียหรือนักลงทุนไดรับทราบที่

ทันตอเหตุการณ ใหถูกตองตามกฎหมาย 

(3) เปนศูนยกลางในการติดตอส่ือสารกับผูถือหุน และนักลงทุนทั่วไป หรือบุคคลที่ตองการรับทราบ

รายละเอียดเก่ียวกับบริษัท 

(4) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่

ประชุมผูถือหุน 

(5) ดําเนินการตางๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 

8.4 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

ที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่ 19 ป 2556 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2556 ไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ เปนดังนี ้

 

การกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2556 

                 หนวย : บาท 

กลุม ตําแหนง 
คาเบี้ยประชุม 

ครั้ง/คน 

คาตอบแทน 

ป/คน 

คาตอบแทน 

รายไตรมาส/คน 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 12,500 - - 

 กรรมการ 10,000 - - 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,500 100,000 10,000 

 กรรมการ 10,000 80,000 10,000 

คณะกรรมการกาํหนดคาตอบแทน ประธาน 12,500 - - 

 กรรมการ 10,000 - - 
 

นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป โดยกําหนดไวไมเกินกวารอยละ 4 จาก

กําไรสุทธิหลังหักภาษีของงบการเงินรวม 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

คาตอบแทนรายป คาเบี้ยประชุม และจํานวนครั้งในการเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป 2556  

                       หนวย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ คาตอบแทนรายป เบี้ยประชุม 
การเขารวมประชุม/การ

ประชุมท้ังหมด(ครั้ง)ตอป 

 ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 
วาระปกต ิ

(ป2555) 

วาระปกต ิ

(ป2556) 

1. นายพรจักร มนูธรรม 85,000 50,000 80,000 70,000 8/8 7/7 

2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 56,666 50,000 40,000 70,000 4/8 7/7 

3. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ 85,000 50,000 40,000 40,000 4/8 4/7 

4. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ - 41,507 - 20,000 - 2/7 

5. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 85,000 8,493 70,000 20,000 7/8 2/7 

6. นายคทัซึม ินากาโตะ 85,000 50,000 100,000 87,500 8/8 7/7 

7. นายศุภวัส พันธุวัฒน 85,000 50,000 80,000 70,000 8/8 7/7 

8. นายเออิชโิระ คาโตะ 85,000 50,000 50,000 50,000 5/8 5/7 

9. นายปราโมทย มนูธรรม 85,000 50,000 80,000 70,000 8/8 7/7 

10. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 85,000 50,000 80,000 105,000 8/8 7/7 

11. นายโยธิน วิมกุตายน 85,000 50,000 70,000 85,000 7/8 5/7 

12. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล 85,000 50,000 80,000 95,000 8/8 6/7 

13. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 85,000 50,000 70,000 105,000 7/8 7/7 

รวม 991,666 600,000 840,000 887,500   

หมายเหตุ

1. นายคาซูฮิโกะ โนดะ ในลําดับที่ 4 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2556 แทน  

นายฮิโระชิ ทาเทอิวะ ทีล่าออกจากการเปนกรรมการและกรรมการกําหนดคาตอบแทน   

  กรรมการผูซ่ึงลาออกและมีการแตงตั้งใหมเพ่ือทดแทน มีรายช่ือดังตอไปนี ้

2. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม ในลําดับที่ 3 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัท เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

แทน ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม ที่ถึงแกกรรม เม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2555 
 

คาตอบแทนของกรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร และผูบริหารของบริษัท 
                     หนวย : บาท 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ

รายละเอยีด 

 คาตอบแทนผูบริหาร ประกอบดวยคาใชจายของ บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย และบริษัท

ยอย ทั้งนี้คาตอบแทนดังกลาวไมไดรวมกับคาใชจายในสวนพนักงานของบริษัท 

กรรมการท่ีดํารงตําแหนงคณะผูบริหาร / ผูบริหารของบริษัท 

จํานวน 10 ทาน/ป 2555 จํานวน 11 ทาน/ป 2556 

1. เงินเดือน 12,649,863 13,456,175 

2. คาเบี้ยประชุม 265,500 200,500 

3. โบนัส 2,150,942 1,554,728 

4. สวัสดิการอ่ืนๆ  3,129,560 2,808,130 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

คาตอบแทนและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
 

                                      หนวย : บาท 

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ 

คาตอบแทน 

รายปและรายไตรมาส 
คาเบี้ยประชุม 

การเขารวมประชุม/ประชุม

ท้ังหมด(ครั้ง)ตอป  

ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 

1. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 120,000 135,000 200,000 175,000 16/16 14/14 

2. นายโยธิน วิมกุตายน 100,000 115,000 130,000 120,000 13/16 12/14 

3. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล 100,000 115,000 160,000 140,000 16/16 14/14 

4. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 100,000 115,000 160,000 140,000 16/16 14/14 

รวม 420,000 480,000 650,000 575,000   
 

 

คาตอบแทนและจํานวนครั้งในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนในป 2556 มีรายละเอียดดังนี ้
 

                        หนวย : บาท 

รายช่ือกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
คาเบี้ยประชุม 

การเขารวมประชุม/ประชุม

ท้ังหมด(ครั้ง)ตอป  

ป 2555 ป 2556 ป 2555 ป 2556 

1. นายพรจักร มนูธรรม 12,500 27,500 1/1 2/2 

2. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 10,000 20,000 1/1 2/2 

3. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 10,000 20,000 1/1 2/2 

4. นายทาเคโอะ  ยามาโมโตะ - - - - 

5. นายฮิโรชิ ทาเทอิวะ 10,000 10,000 1/1 1/2 

รวม 42,500 75,000   
 

หมายเหตุ

 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2556 วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ไดแตงตั้งนายทาเคโอะ  

ยามาโมโตะ เปนกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบรษิทั แทนนายนายฮิโรชิ ทาเทอิวะ ทีล่าออกจากกรรมการและ

กรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2556  

คาตอบแทนอื่น -ไมม-ี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

8.5  บคุลากร 

 

 จํานวนพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนทั้งส้ิน 621 คน โดยมีคาใชจาย

ที่เกิดขึ้นในป 2556 ดังนี้ 

จํานวนพนักงาน 

 

 จํานวนพนักงาน(คน) 

ณ 31 ธนัวาคม 2556 

คาตอบแทน 

ป 2556 (พันบาท) 

คาสวัสดิการพนกังาน 

ป 2556 (พันบาท) 

คาใชจายพฒันาพนกังาน 

ป 2556 (พันบาท) 

บริษัท  บริษัทยอย รวม บริษัท บริษัทยอย บริษัท บริษัทยอย บริษัท บริษัทยอย 

สํานกังานใหญ 68 42 110 33,252 14,557 3,460 5,205 103 - 

โรงงาน 511 - 511 152,950 - 8,350 - 337 - 

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

 

นอกเหนือจากการใหคาตอบแทนที่กลาวมาแลว บริษัทไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพในป 2548 ตาม

พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 2530 โดยบริษัทสมทบเงินจํานวนรอยละ 3 ของเงนิเดอืนของพนกังานเขากองทนุ

สํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงพนักงานสามารถเลือกจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแตละ

ราย หรือไมเปนสมาชิกของกองทุนสํารองเล้ียงชีพก็ได ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยไดจายสมทบเขากองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ ซ่ึงบันทึกเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุนจํานวน 2.46 ลานบาท 

คาตอบแทนอื่น 

 

- ไมม-ี 

การเปลี่ยนแปลงจํานวนพนักงานอยางมีนัยสําคัญในระยะ 3 ป ท่ีผานมา 

 

บริษัทและบริษัทยอยไมมี0

ขอพิพาทดานแรงงานท่ีสําคัญในระยะ 3 ป ท่ีผานมา 

ขอพิพาทแรงงาน0

 

ที่สําคัญในระยะ 3 ปที่ผานมาแตอยางใด 

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร ประจําป 2556  เปนกระบวนการที่เนนระเบียบแบบแผน ซ่ึงมุงหมายที่จะ

พัฒนาบุคลากรของบริษัท ใหมีความรู ( Knowledge)  และความชํานาญ ( Skills) เพ่ือใหพนักงานสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

 

วัตถุประสงคของการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

1) การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร จะทําใหบริษัท มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และกําลังใจดี 

สงเสริมใหมีความจงรักภักดีตอองคกร ลดอุบัติเหตุ และความสูญเสีย อันอาจจะเกิดขึ้นจากความไมรูหรือไมชํานาญ 

2) พนกังานทีไ่ดรบัการฝกอบรมเละพัฒนา จะมีความรู ความชํานาญ เกิดความคดิเชิงบวก มีขวัญและ

กําลังใจดี ซ่ึงมีผลใหมีความกาวหนาในตําแหนงที่สูงขึ้น 
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ประเภทของการฝกอบรม 

1) การปฐมนเิทศ  สําหรับพนักงานที่เขาใหม จุดมุงหมายคือ แนะนําใหรูจักกับสภาพแวดลอมตาง ๆ 

ระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่ควรทราบ สวัสดิการของบริษัท การปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและถูกตอง ระบบมาตรฐาน 

ISO9001:2008 และ ระบบมาตรฐานจัดการส่ิงแวดลอม ISO14001 เบื้องตน แนะนําใหรูจักกับผูบริหารและผูจัดการฝาย 

เพ่ือใหพนักงานใหมเขากับสังคมของบริษัท ไดอยางรวดเร็ว และลดความเครียดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ประวัติของบริษัท 

(2) ระเบียบปฏิบัติและสวัสดิการของบริษัท 

(3) ระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

(4) ระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เบื้องตน 

(5) ระบบมาตรฐานจัดการส่ิงแวดลอม ISO 14001 เบื้องตน 

2) การอบรมภายใน  เปนการจัดฝกอบรมและพัฒนาสําหรับพนักงานทุกระดับ เพ่ือใหมีความรู  

ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น นําความรูมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีทั้งหลักสูตรในระดับ หัวหนางานและระดับของ

พนักงาน ซ่ึงจะจัดเปนประจําเดือนละ 1 หลักสูตร ดังตอไปนี้ 

(1) ความรูเก่ียวกับภาษีบุคคลธรรมดา 

(2) ภาวะผูนํา 

(3) การคดิเชิงบวก 

(4) หลักการประเมินผลงานดวย KPIs 

(5) การผลิตของเสียใหเปนศูนย 

(6) การขับรถโฟรคลิฟทอยางถูกวิธีและปลอดภัย 

(7) การบริหารความขัดแยง 

(8) การสอนงาน 

(9) จิตสํานึกดานการบริหารจัดการ 

(10) การอบรมดับเพลิงเบื้องตน 

3) การอบรมภายนอก เปนการสงพนักงานไปอบรมขางนอกบริษัท กับบริษัทที่จัดฝกอบรมตามสถานที่ตาง 

ๆ ที่เปนหลักสูตรเฉพาะดานที่ตรงกับสายงานนั้น ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน มีดังตอไปนี้ 

(1) ผูปฏิบัติงานประจําระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม 

(2)  ผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

(3) บุคลากรเฉพาะที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ใชกาซปโตรเลียมเหลว  

(4) ประชุมสัมมนาช้ีแจงกฎหมายการจางงานคนพิการ 2557 

(5) การปฏบิตัติามกฎหมายการจางงานคนพิการ 2556 

(6) Basic Configure admin fire wall fortigate 300c 

(7) Training course kaspersky admin 

(8) เลขานกุารยุค IT 

(9) บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหนา 

(10) สัมมนาผจก.ฝายบัญชีของบริษัทญ่ีปุนในประเทศไทยประจําป 2556 

(11) ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 Document and Data control 
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(12) Planning & Scheduling  

(13) Process Improvement by Pneumatic System 

(14) AIX Implementation and Administration  

(15) “QAD” enterprise application overview 

(16) “VMWare” Solutions Symposium 2013 

(17) ระบบการจดัการพลังงาน ISO 50001 

(18) Hardening and Auditing Databases Security 

(19) ติดอาวุธทางภาษาอังกฤษเพ่ือเขาสู AEC ของนกับญัชีไทย 

(20) การจดัการซัพพลายเชนและโลจสิตกิสสมัยใหม 

(21) กาวทันเทคโนโลยีการอนุรักษพลังงาน 

(22) 420 นาทีไขปญหาการจัดทําบัญชีที่ดิน-อาคาร 

(23) ปญหาและวิธีการแกไขภาษีมูลคาเพ่ิม 

(24) Inside สารพันปญหาแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี 

(25) Internal Control in COSO-2013 

(26) Network and Internet Security 

(27) การใชงานควบคุมอุณหภูมิอยางมีประสิทธิภาพ 

(28) ISO 9001:2015 Transition Training course 

(29) TPM Concept 

(30) Anzen Leader Training Curriculum 

(31) Non-Customer Analysis 

(32) การบริหารการจัดการกระจายสินคาในคลังสินคา 

(33) โปรแกรม Illustrator and Photoshop 

(34) การจัดฝกอบรมใหไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 

(35) การจัดการองคกรแบบครบวงจรดวย Lean Management for Environment 

(36) คนงานควบคุมกาซสําหรับโรงงานใชงานหรือกาซ 

(37) QMR for ISO 9001:2008 Automotive Industry 

(38) เทคนิคการขายทางโทรศัพท  และใชสคริปตเพ่ือเพ่ิมยอดขาย 

(39) ความรูงานประกันสังคม 

(40) ผูปฏิบัติงานประจําระบบบําบัดมลพิษอากาศ 

(41) เทคนิคการเช็คสตอกอยางมีประสิทธิภาพ 

(42) คณะกรรมการความปลอดภัย 

 

4) การศึกษาดูงาน เปนการจัดพนักงานออกไปศึกษาดูงานที่บริษัทตาง ๆ เพ่ือเปดมุมมองและประสบการณ

ใหม ๆ และนําความรูมาประยุกตใชในบริษัท เพ่ือการพัฒนาตอไป โดยในป 2556 บริษัทไดสงบุคลากรระดับพนักงาน 

เขาศกึษาดงูานดานระบบการผลิตและระบบคลังสินคาสมัยใหม ณ บริษัท อิชิตัน กรุป จํากัด จ.อยุธยา  
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 9. การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญเก่ียวกับ การกํากับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากเล็งเห็นวาการมี

บรรษัทภิบาลจะทําใหเกิดความโปรงใสและเพ่ิมความเช่ือม่ันใหแกผูถือหุนและผูที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และสงเสริมกิจการของบริษัทใหมีการขยายตัวอยางตอเนื่องและม่ันคง

ตลอดจนสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และเปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และเพ่ือใหทุก

ฝายงานที่เก่ียวของไดตระหนักและนําเรื่องดังกลาวไปปฎิบัติอยางตอเนื่อง บริษัทจึงไดมอบหมายใหฝายนโยบายและ

แผนงานทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเปนประจําทุกป มีการติดตามขาวสารการออกแนวปฏิบัติ

เพ่ิมเติมจากหนวยงานที่เก่ียวของของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และจัดทําแผนงาน (Action Plan) การปรับปรุง

การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหมีความสอดคลองกับหลักเกณฑการประเมินผลอยางตอเนื่อง และเสนอ

ตอฝายจัดการเพ่ือพิจารณาและติดตามผลการปรับปรุงในเรื่องดังกลาวเปนประจําทุกไตรมาส จากการดําเนินการ

ดังกลาวอยางสมํ่าเสมอสงผลใหคะแนนการกํากับดูแลกิจการของบริษัทที่ประเมินโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) อยูในระดับเกินกวาคะแนนเฉล่ียโดยรวมของบริษัทจดทะเบียนและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  

ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี ้

 

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

1) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธตลอดจนนโยบายและแผนงาน

ที่สําคัญของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงปจจัยเส่ียงและมีการวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความ

เหมาะสม 

2) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหมีการปฏิบัติ และปกปองผลประโยชนตลอดจนการเปดเผยขอมูล ตอผู

ถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยาง เทาเทียมเปนธรรมทุกฝาย 

3) คณะกรรมการบริษัทจะตองเปนผูนําในเรื่องจริยธรรมและเปนตัวอยางในการปฏิบัติงานตามแนว

ทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท  

4) คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการดําเนินธุรกิจของบริษัท ใหสอดคลองกับนโยบายการ

ดําเนินงาน ที่จะสรางความเจริญเติบโต และเพ่ิมมูลคาใหแกธุรกิจในระยะยาวที่ย่ังยืนภายใตขอกําหนด

ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ บริหารงานดวยความรอบคอบ และระมัดระวัง เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

5) คณะกรรมการบริษัทจะคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ และดูแลมิใหเกิดปญหาความขัดแยง

ทางผลประโยชน 

6) คณะกรรมการบริษัทจะกํากับดูแลใหมีการบริหารความเส่ียงและระบบการควบคุมภายในอยางเพียงพอ

และเหมาะสม 

7) คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหการดําเนินงานมีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได และมีการเปดเผย

ขอมูลสารสนเทศแกผูที่เก่ียวของอยางถูกตองและตามกําหนดเวลา 

8) บริษัทมีการกําหนดจริยธรรมทางธุรกิจเพ่ือใหกรรมการและพนักงานถือปฏิบัต ิ
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 9.1.1 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางขางตน บริษัทจึงขอรายงานเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ให

เปนไปในทิศทางเดียวกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่กําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 5 หมวด ดังนี้ 

 

9.1.1.1  สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

บริษัทใหความสําคัญถึงสิทธิของผูถือหุน และมีนโยบายในการปองกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถือหุน ไดแก 

การซ้ือ ขาย หรือโอนหุน สิทธิในการไดรับสวนแบงในกําไรของกิจการ การเขารวมประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะ 

การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ ในการประชุม สิทธิในการรวมตัดสินใจใน

การเลือกตั้งกรรมการบริษัท การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

นอกจากสิทธิพ้ืนฐานตางๆ ขางตนแลวบริษัทยังไดดําเนินการในเรื่องการอํานวยความสะดวกในการใชสิทธิ

ของผูถือหุน อันไดแก 

1) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุมผูถือหุน และรายช่ือผูทรงคุณวุฒิเขารับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา ระหวางวันที่ 4 ตลุาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 255 6 โดยแจงใหผูถือ

หุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุ

ขั้นตอนที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.com ในสวนของ “ขอมูลการลงทุน” ภายใต

หัวขอ “ขอมูลการประชุมสามัญประจําป” 

2) มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญประจําปผูถือหุน และประชุมวิสามัญผูถือหุน ในกรณีที่มีวาระพิจารณา

พิเศษ 

3) มีการเผยแพรหนังสือนัดประชุม วาระการประชุม และขอมูลเก่ียวกับการประชุมผูถือหุนไวในเว็บไซต

ของบริษัทกอนจัดสงเอกสาร ประมาณ 1 เดือน พรอมทั้งช้ีแจงสิทธิของผูถือหุนในการเขารวมประชุม 

และสิทธิการออกเสียงลงมติของผูถือหุน 

4) นาํเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป 

5) เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามในเรื่องที่เก่ียวของกับบริษัทได

ลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน โดยสงมาที่ planning@yuasathai.com ของฝายนโยบายและแผนงาน 

ซ่ึงอยูในความดูแลของเลขานุการบริษัท 

6) บริษัทไดอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนทุกคน ในการใชสิทธิโดยมอบฉันทะการเขารวมประชุมผู

ถือหุนได โดยบริษัทไดแตงตั้งกรรมการอิสระใหเปนตัวแทน หรือจะมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนๆ เปน

ตัวแทนเขารวมประชุมในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได 

7) ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ หรือซักถามในวาระตางๆ 

อยางเปนอิสระ กอนการลงมติในวาระนั้นๆ 

8) บริษัทไดจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรูความเช่ียวชาญในแตละสาขาเพ่ือตอบขอซักถาม ในวาระที่ผูถือ

หุนมีประเด็นสงสัย 
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 9.1.1.2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกันทุกราย เพ่ือความเปนธรรม และเปนไปตามขอกําหนด 

กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการปองกันกรณีที่กรรมการและผูบริหารใชขอมูลภายใน  เพ่ือแสวงหาผลประโยชนใหแก

ตนเองหรือผูอ่ืนในทางมิชอบ ซ่ึงเปนการเอาเปรียบผูถือหุนรายอ่ืน ทั้งนี้บริษัทไดคํานึงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนเพ่ือให

เกิดความเทาเทียมกันทุกราย ดังนี้  

1) ใหสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เปนไปตามจํานวนหุนที่ผูถือหุนถืออยู โดยหนึ่งหุนมีสิทธิเทากับหนึ่งเสียง 

2) กอนการประชุมผูถือหุนทางบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอช่ือ

กรรมการ โดยมีแบบฟอรมการใชสิทธิดังกลาวในเว็บไซตของบริษัท (www.yuasathai.com) ทั้งนี้ผูที่มี

สิทธิในการเสนอวาระการประชุม หรือเสนอรายช่ือบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทนั้นตองถือหุนใน

บริษัทไมนอยกวา 5% ของจํานวนหุนทั้งหมด และจะตองถือหุนตอเนื่องกันไมนอยกวา 12 เดือนนับจาก

วันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม 

3) คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดมาตรการปองกันการใชขอมูลภายใน (Inside information) โดยการนํา

ขอมูลภายในไปเปดเผยกับบุคคลอ่ืน เปนตน และบริษัทไดออกประกาศหามกรรมการบริษัท รวมถึง

กรรมการที่พนตําแหนงในชวงเวลา 6 เดือน และผูบริหาร ซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัท กอนประกาศงบ

การเงินเปนเวลา 1 เดือน และหลังประกาศเปนเวลา 3 วัน และกําหนดใหกรรมการบริษัท และผูบริหารมี

หนาที่รายงานการถือครองหลักทรัพยภายใน 3 วันทาํการใหสํานกังาน ก .ล.ต. ทราบ และจดัสงรายงาน

ดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริษัท เปนประจํา 

4) บริษัทจะจัดสงขอมูลของบริษัท ใหแกผูถือหุนอยางเพียงพอ เชน การจัดสงหนังสือนัดประชุมพรอมทั้ง

ขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ รายงานประจําปในรูปแบบซีดี  และหนังสือมอบฉันทะ เปน

ตน ใหแกผูถือหุนทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทําการ โดยในแตละวาระมีความเห็นของ

คณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ

ได 

5) หลังจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเสร็จส้ิน บริษัทจะจัดทําบันทึกรายงานการประชุมใหแลว

เสรจ็ภายใน 14 วัน พรอมทั้งจัดสงรายงานแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรรายงาน

ดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบผานทางเว็บไซตของบริษัท 

 

การประชุมผูถือหุน 

บริษัทจะจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ตามหลักการ ระเบียบ ขอบังคับของกฎหมายหรือตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยสงหนังสือนัดประชุมพรอมขอมูลประกอบการประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุน

ทราบลวงหนากอนวันประชุม 7 วันทําการ และไดนําหนังสือเชิญประชุมเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัท ทั้งภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ลวงหนาเปนเวลา 30 วัน เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลกอนวันประชุม ทั้งนี้ในแตละวาระจะมี

ความเห็นของคณะกรรมการประกอบ และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบ

ได 

นอกจากนั้นในการประชุมแตละครั้งกรรมการบริษัทจะเขารวมประชุม และตอบคําถามในประเด็นตางๆ ตอ

ที่ประชุม โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มาใชสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และ

สอบถามประเด็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และเสนอแนะในที่ประชุม 

http://www.yuasathai.com/�


  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํป 2556                                                                                                                  สวนที่ 2 หนา  53 

 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

  ในการประชุมผูถือหุนประจําปครั้งที่ 19/2556 มีกรรมการเขารวมประชุมทั้งส้ิน 10 ทาน จากทัง้หมด 12 ทาน 

โดยประธานในที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนที่มาใชสิทธิแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน และตั้งคําถามตอที่

ประชุมในประเด็นตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท และขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงไดบันทึกไวในรายงานการ

ประชุมแลว 

 

9.1.1.3  บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทไดใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแกพนักงาน

และผูบริหารของบริษัทและบริษัทยอย หรือผูมีสวนไดเสียภายนอก ไดแก ผูถือหุน ลูกคา คูคา เจาหนี้ ชุมชน ภาครัฐ

และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงสภาพแวดลอม เนื่องจากบริษัทไดตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสีย

ตางๆ ซ่ึงเปนการสรางความสําเร็จและความม่ันคงในระยะยาวของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงคํานึงถึงประโยชนของผูมี

สวนไดเสียทุกฝาย รวมทั้งเคารพสิทธิตามกฎหมาย เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของบริษัท ดังตอไปนี ้

1) นโยบายและการปฏิบัติตอพนักงาน  

บริษัทตระหนักดีวา พนักงานเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของบริษัทที่มีคุณคาย่ิง จึงเปน

นโยบายของบริษัทที่จะใหการปฏิบัติเปนธรรมทั้งในดานโอกาสและผลตอบแทน การแตงตั้ง การโยกยาย ตลอดจนการ

พัฒนาศกัยภาพของพนกังานในบรษิทั 

(1) ปฏิบัติตอพนักงานดวยความสุภาพ และใหความเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(2) ใหผลตอบแทนที่เปนธรรมตอพนักงาน นอกจากนี้บริษัทยังไดจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแก

พนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยนายจางสมทบเงินจํานวนรอยละ 3 ของ

เงินเดือนพนักงานเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพ และพนักงานจายเงินสะสมเขากองทุนไดในอัตรารอย

ละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานแตละราย 

(3) การแตงตั้งโยกยาย รวมถึงการใหรางวัลและการลงโทษพนักงาน โดยตั้งอยูบนความถูกตองและ

ยุติธรรม 

(4) รับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะซ่ึงตั้งอยูบนพ้ืนฐานความรูทางวิชาชีพของพนักงาน 

(5) ใหความสําคญัตอการพัฒนาความรู ความสามารถของพนกังาน โดยมีการจดัฝกอบรมดานตางๆ 

ในแตละหนวยงาน เพ่ือความคลองตัวในการทํางานใหมากย่ิงขึ้น 

(6) ใหการสนับสนุนพนักงานที่มีความสามารถในการทํางาน โดยใหโอกาสอยางทั่วถึงและเสมอภาค 

(7) ปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับของบริษัทอยางเครงครัด 

(8) สรางความม่ันคงใหกับพนักงาน รวมทั้งทางดานความปลอดภัยและทรัพยสิน 

(9) หลีกเล่ียงการกระทําใด ๆ ที่ไมเปนธรรม ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอความม่ันคงในหนาที่การงานของ

พนกังาน หรอืสรางความกดดนัตอสภาพจติใจของพนกังาน 

(10) มีสวัสดิการรถรับ-สงพนกังาน เพ่ือความสะดวกในการปฏบิตังิานของพนกังาน และจดัสวัสดกิาร

อาหารกลางวัน และเงนิชวยเหลือเชน งานศพบดิา มารดา คูสมรส  และ บุตรของพนักงาน รวมทั้ง

สวัสดิการเงินกูยืมซอมแซมที่พักอาศัย และเงินเพ่ือการศึกษาบุตร 

ทั้งนี้บริษัทใหความสําคัญแกพนักงาน โดยเปดโอกาสใหพนักงานมีชองทางส่ือสาร เสนอแนะและรองทุกข

ในเรื่องที่คับของใจเก่ียวกับการทํางานตอผูบังคับบัญชาผานศูนยกลางขอมูลรองทุกขได ซ่ึงขอเสนอตางๆ จะนําไป

พิจารณาอยางเปนธรรม เพ่ือหาแนวทางในการปองกันและแกไข เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกๆ ฝาย 
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 2) นโยบายและการปฏิบัติตอผูถือหุน  

บริษัทตระหนักดีวาผูถือหุนคือเจาของกิจการ และบริษัทมีหนาที่สรางมูลคาเพ่ิมแกผูถือหุนในระยะยาว จึง

กําหนดให กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน ตองปฏิบัติตามแนวทางดังนี ้

(1) ปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจน  ตัดสินใจดําเนินการใดๆ ดวยความระมัดระวัง

รอบคอบ และเปนธรรมตอผูถือหุนรายใหญและรายยอย เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวม 

(2) นาํเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทั ผลประกอบการ ฐานะการเงนิ การบญัชี และรายงานอ่ืนๆ 

ดวยความสมํ่าเสมอ และครบถวนตามความเปนจรงิ 

(3) แจงใหผูถือหุนทราบตามความเปนจริงถึงแงมุมตางๆในดานบวกและลบ บนพ้ืนฐานของความ

เปนไปได มีขอมูลและเหตุผลที่สนับสนุนอยางเพียงพอ 

(4) หามไมใหแสวงหาผลประโยชนตอตนเองหรือผูอ่ืน โดยใชขอมูลภายในบริษัท ที่ยังไมไดเปดเผย

ตอสาธารณะ หรือดําเนินการใดๆ ที่อาจเปนขอขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัท 

 

3) นโยบายและการปฏิบัติตอลูกคา 

บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของลูกคาทีมีตอธุรกิจเปนอยางมาก  บรษิทัจงึแสวงหาแนวทางในการ

ตอบสนองความตองการของลูกคาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้นเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด บริษัท

จึงกําหนดนโยบายและขอปฏิบัติตอลูกคาดังตอไปนี้ 

(1) บริษัทพึงดูแลลูกคาและใหบริการแกลูกคาอยางเทาเทียมกัน 

(2) ใหขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเพียงพอ 2

(3) ใหคําแนะนําเก่ียวกับการซ้ือ -ขายใหแกลูกคา พนักงานการตลาดตองมีขอมูลที่ถูกตองครบถวน 

เพียงพอตอการตดัสินใจของลูกคา และใหความเสมอภาคแกลกูคาทกุราย 

และทันตอเหตุการณแกลูกคา เก่ียวกับสินคาและบริการ 

โดยไมมีการกลาวเกินความเปนจริงที่เปนเหตุเปนผลทําใหลูกคาเขาใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ ปริมาณ 

หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินคาหรือบริการนั้น ๆ 

(4) 2

(5) 2

ใหความสําคัญแกลูกคา โดยเฉพาะเรื่องการติดตอกับลูกคา และทําใหเปนที่ไวใจของลูกคา 

(6) 2

รักษาความลับของลูกคาและไมนําขอมูลของลูกคาไปใชเพ่ือประโยชนสวนตัวหรือผูที่เก่ียวของ

โดยมิชอบ 

 

4) นโยบายและการปฏิบัติตอคูคา 

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตอคูคาอยางเสมอภาคและเปนธรรม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท

และอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมตอทั้งสองฝาย หลีกเล่ียงสถานการณที่ทําใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชน รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ใหขอมูลที่เปนจริงและถูกตอง อยูบนพ้ืนฐานความสัมพันธทางธุรกิจ 

โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

รับฟงเรื่องรองเรียนเก่ียวกับคุณภาพของสินคา และช้ีแจงใหลูกคาเขาใจเก่ียวกับปญหาหรือ

อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด แตในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

ตกลงกันได ตองรีบแจงใหทราบลวงหนาทันที เพ่ือจะไดชวยกันหาแนวทางในการแกไขปญหา 

(2) ไมรับหรือเรียกรองหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่สอไปในทางที่ไมสุจริตในทางการคากับคูคา 
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 (3) ในกรณีที่มีการกลาวหาวามีการรับ หรือเรียกรอง หรือจายผลประโยชนใดๆ ก็ตาม ตองมีการ

เปดเผยรายละเอียดตอคูคาอยางเปนธรรม และรวดเร็ว 

 

5) นโยบายและการปฏิบัติตอเจาหนี ้ 

บริษัทตระหนักอยูเสมอวาการสรางความสัมพันธอันดีกับเจาหนี้นั้นจะตองปฏิบัติควบคูไปกับการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กําหนดไว เพ่ือสรางความเช่ือม่ันและความไววางใจระหวางกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี ้

(1) ปฏิบัติตอเจาหนี้อยางแสมอภาคและเปนธรรม และอยูบนพ้ืนฐานของการไดรับผลตอบแทนอยาง

เสมอภาคทัง้สองฝาย 

(2) ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวอยางเครงครัด ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขได จะแจงสาเหตุใหเจาหนี้ทราบทันที เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนวทางในการแกไข โดยใช

หลักความสมเหตสุมผล 

 

6) นโยบายและการปฏิบัติตอคูแขงทางการคา 

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอคูแขงทางการคาใหสอดคลองกับหลักสากล ภายใตกรอบแหงกฎหมายเก่ียวกับ

หลักปฏิบัติการแขงขันทางการคา ไมละเมิดความลับหรือลวงรูความลับทางการคาของคูแขงทางการคาดวยวิธีที่ไม

สุจริตหรือฉอฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้ 

(1) มีความซ่ือสัตยในวิชาชีพ โดยยึดหลักและปฏิบัติภายใตกฎระเบียบ และกตกิาของการแขงขนั 

(2) ไมกลาวรายเพ่ือทําลายช่ือเสียงทางการคาของคูแขง 

(3) ไมใชวิธีการกล่ันแกลงคูแขง เพ่ือใหคูแขงเสียโอกาส เชน การขายตดัราคา การทุมสินคาเขาตลาด 

การขโมยขอมูลของคูแขงมาใชโดยมิชอบ 

 

7) นโยบายและการปฏิบัติตอสังคมและเศรษฐกิจโดยรวม 

บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม ใหความสําคัญกับการดูแลรักษา

ส่ิงแวดลอม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินที่หนวยงานของบริษัทตั้งอยูและเปนนโยบายของบริษัท 

เชนเดียวกันที่จะยึดม่ันและถือปฏิบัติเปนพลเมืองที่ดี ทั้งในดานการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยจาก

กิจกรรมของบริษัท และปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับที่เก่ียวของอยางครบถวน มุงม่ันที่จะใชความพยายามอยาง

ตอเนื่องที่จะดําเนินการยกระดับคุณภาพของส่ิงแวดลอม และการดูแลความปลอดภัย ทั้งที่ดําเนินการเอง และรวมมือกับ

หนายงานของรฐัและชุมชน 

 

8) นโยบายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม 

บริษัทจะคํานึงถึงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

จัดการเก่ียวกับส่ิงแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย แผนการปฏิบัติ และการ

ประเมินผลอยางชัดเจน รวมทั้งดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารและใหความรวมมือกับพนักงาน ลูกคา หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงสาธารณชนทั่วไป และยังตระหนักถึงการนําทรัพยากรมาใชอยางประหยัด เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอองคกรและสังคม  
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 นโยบายคุณภาพและส่ิงแวดลอมของบริษัทมีดังนี้ “เรามีความมุงม่ันในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และ

สภาพส่ิงแวดลอมตามความมุงหวังขององคกรและลูกคา” 

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี ้

(1) พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 หรือเทียบเทา และ ISO14001 รวมกับลูกคาและผูสงมอบ

อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) มุงพัฒนาในการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของทางดานส่ิงแวดลอม 

(3) ควบคุมและลดมลพิษจากน้ําทิ้ง ฝุน ไอกรด ปริมาณตะก่ัวและสารเคมีใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

 

9) ชองทางท่ีผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียนในเรื่องท่ีอาจเปนปญหากับคณะกรรมการ

หรือบริษัท 

 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอรองเรียน เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ

ตางๆ มาทางคณะกรรมการบริษัทได เพ่ือเปนประโยชน และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกบริษัทได โดยผาน Email address 

ของฝายนโยบายและแผนงาน planning@yuasathai.com หรือสงขอซักถามทางจดหมายไดตามที่อยูดังตอไปนี้  

 

 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเปนผูรับผิดชอบในการรับเอกสารและสงตอใหคณะกรรมการที่เก่ียวของ  

 

9.1.1.4  การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส : (Disclosure and Transparency) 

บริษัทมีนโยบายในการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัททั้งที่

เปนขอมูลทางการเงินและขอมูลขาวสารตางๆ อยางถูกตองและเพียงพอ เพ่ือความโปรงใส ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวทาง

ในการจัดการและผลดําเนินงานของบริษัทเพ่ือใหบุคคลทั่วไป นักลงทุนและผูมีสวนไดเสียรับทราบขอมูลของบริษัท 

นอกจากนี้บริษัทยังเปดเผยขอมูลตางๆ ไวในเว็บไซตของบริษัท www.yuasathai.com ทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ภายในเว็บไซต จะแบงเปนหมวด หมู เพ่ือใหผูที่เก่ียวของสามารถเขาดูขอมูลขาวสารที่สําคัญของบริษัท 

เชน ประวัติโดยยอของกรรมการ โครงสรางบริษัท รายงานประจําป ระเบียบขอบังคับบริษัท รายละเอียดสินคาที่

จําหนาย ขอมูลตัวแทนจําหนาย ความรูทั่วไปเก่ียวกับสินคา รวมทั้งขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและรายป รวมทั้ง

หมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานจากผูสอบบัญชี เปนตน  

 

1) การเปดเผยรายการท่ีเกีย่วโยงกนั (ดูหนาท่ี 68 หัวขอรายการระหวางกัน) 

บริษัทตระหนักถึงผลประโยชนของผูถือหุนและความเปนธรรมตอผูถือหุนทุกราย เพ่ือปองกันความขัดแยง

ทางผลประโยชน และเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใสและตรวจสอบได บริษัทจึงมีนโยบายที่ชัดเจนใน

การเปดเผยรายการที่เก่ียวโยงกัน เพ่ือเปนการเสริมสรางความม่ันใจแกผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียของบริษัท 

โดยบริษัทจะดําเนินการตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

ฝายนโยบายและแผนงาน 

บริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

เลขที่ 164 หมู 5 ซอยเทศบาล 55 ถนนสุขุมวิท 

ตําบลทายบานใหม อําเภอเมืองสมุทรปราการ 

จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย 10280 

mailto:planning@yuasathai.com�
http://www.yuasathai.com/�
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 ทั้งนี้บริษัทไดมีการเปดเผยจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละทานไปดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนทั้งที่เปนบริษัท

จดทะเบียนและบริษัทจํากัดไดไมเกิน 5 บริษัทตอทาน ไวในประวัติของกรรมการแตละทาน 

 

2) การเปดเผยการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัทและผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี รวมถึงคูสมรส ตองจัดทํารายงานการถือหลักทรัพย และ

รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพยของบริษัท ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ที่ สจ. 14/2540 เรื่องการจัดทําและเปดเผยรายงานการถือหลักทรัพย 

9.1.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : (Board Responsibilities) 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ โดยเปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนด

นโยบายของบริษัท รวมกับผูบริหารระดับสูงในการวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะส้ันและระยาว ตลอดจนกําหนด

นโยบายการเงนิ การบรหิารความเส่ียง ในภาพรวมขององคกร มีบทบาทสําคญัในการกํากับดแูลตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไว โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

1) ภาวะผูนําและวิสัยทัศนของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีสวนรวมในการใหความเห็นชอบ วิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ และ

งบประมาณของบริษัท ตลอดจนกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายตามแผนธุรกิจและ

งบประมาณที่กําหนดไวอยางมีสิทธิภาพและประสิทธิผล และถูกตองตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานที่

กํากับดูแลและหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกิจการ และความม่ังคั่งสูงสุดใหแกผูถือหุน  

 

2) บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และเลขานุการบริษัท (หนา 35-44 ในหัวขอ 8 โครงสรางการจัดการ) 

 

3) คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร (หนา 44-46 ในหัวขอ 8 โครงสรางการจัดการ) 

(1) คาตอบแทนกรรมการ : บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจน และ

โปรงใส โดยคาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

(2) คาตอบแทนผูบริหาร : คาตอบแทนผูบริหาร เปนไปตามกระบวนการพิจารณาคาตอบแทน

เบื้องตนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประกอบการของบริษัทและผลการดําเนินงานของผูบริหาร

แตละทาน 
 

4) การรวมหรือแยกตําแหนง 

บริษัทมีนโยบายที่จะสรางการถวงดุลซ่ึงกันและกันระหวางตําแหนงประธานกรรมการบริษัทและประธาน

เจาหนาที่บริหารโดยมีบทบาทอํานาจและหนาที่ที่แบงแยกจากกันอยางชัดเจน นอกจากนั้นคณะกรรมการทุกคนมีอิสระ

ในการแสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัท เพ่ือใหมีความถูกตอง โปรงใส  สามารถตรวจสอบได และตาม

โครงสรางคณะกรรมการของบริษัท ประกอบดวยกรรมการที่เปนกรรมการตรวจสอบ จํานวนหนึ่งในสามของกรรมการ

ทั้งหมด ทั้งนี้ตองไมนอยกวา 3 ทาน ซ่ึงจะทําใหเกิดการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงานไดอีกทางหนึ่ง 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 ทั้งนี้ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่พึงมีพน

วาระการดํารงตําแหนง ถาจํานวนกรรมการที่จะพนวาระแบงเปน 3 สวนไมได ก็ใหพนวาระในจํานวนใกลเคียงกับ

สัดสวน 1 ใน 3 ที่สุด 

อยางไรก็ตาม เนือ่งจากประธานกรรมการ ปวยและไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดเปนการช่ัวคราวตั้งแตปลายป 

2553 จนกระทั่งทานไดเสียชีวิตลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 รองประธานกรรมการซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

6/2553 ไดมีมติแตงตั้งประธานเจาที่บริหารใหดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัท จึงไดปฏิบัติหนาที่ประธานใน

ที่ประชุม ของคณะกรรมการ แทนจนถึงปจจุบัน สําหรับตําแหนงประธานกรรมการ คณะกรรมการอยูระหวางการ

พิจารณาคัดเลือกผูที่เหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหนงตอไป 
 

5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบตองบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท และ

สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมออ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังง

และประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไวซ่ึงระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพ่ือใหม่ันใจไดอยางมี

เหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูกตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสินและ

ผลประโยชนของบริษัท และเพ่ือใหทราบจุดออนเพ่ือปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมี

สาระสําคัญ 

บริษัทไดกําหนดใหกรรมการผูมีอํานาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทํารายงานทางการ

เงินไวในหนาการรับรองความถูกตองของขอมูล ของรายงานประจําป 56-1 ซ่ึงเผยแพรใหผูถือหุน และนักลงทุน

รับทราบเปนประจําทุกป นอกจากนี้ กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท ไดแก นายพรจักร มนูธรรม และนายคัทซึมิ 

นากาโตะ ยังไดทํารายงานรับรองความถูกตองของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนประจําทุกไตรมาส 
 

6) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ไดมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือ

ทบทวนวาไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนดและหรือดําเนินการตาง ๆ อยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุน

เพ่ือใหฝายบริหารนําไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยไดแจงผลประเมินใหที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และวิเคราะหผลการประเมิน เพ่ือนําไปสูการดําเนินการของฝายบริหารตอไป 

 

7) การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

บริษัทมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารวม อบรม

สัมมนาในหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอก เชน สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย ( IOD) 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ทั้งนี้ เพ่ือสรางความ ม่ันใจในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําทะเบียนประวัติการ เขารวมอบรมของคณะกรรมการ พรอมทั้ งนําเสนอ

หลักสูตรที่เหมาะสมตอกรรมการแตละทานเพ่ือพิจารณาเขารวมอบรม 
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 ในกรณีที่มีกรรมการใหม บริษัทมีนโยบายใหมีการจัดการปฐมนิเทศ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารและ ขอมูลที่

เปนประโยชนเพ่ือแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนใหเขา

รับการอบรมหลักสูตรจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เพ่ือเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่

ของกรรมการ 

 

8) จริยธรรมธุรกิจ  

บริษัทไดใหความสําคัญกับการปฏิบัติเก่ียวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ โดยถือเปน

ปจจัยสําคัญตอการดําเนินงาน ของผูบริหารและพนักงาน เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือใหคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนในองคกร ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ ดวยความซ่ือสัตย 

สุจริตตอองคกร และผูที่มีสวนไดเสียทุกกลุม สาธารณชนและสังคม รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติ ตามที่บริษัท และผูถือ

หุนคาดหวังเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน และสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  ทั้งนี้บริษัทไดเปดเผยจริยธรรมธุรกิจ ไวใน

เว็บไซตของบริษัทที่ www.yuasathai.com 

 

9.2 คณะกรรมการชุดยอย 

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน และถือหุนของบริษัทไมเกิน

รอยละ 1 ไมเปนผูบริหารของบริษัท และมีความรูความเขาใจ รวมทั้งมีประสบการณดานบัญชีและ /หรือการเงิน  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่แบงเบาภาระหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทในการดูแลใหบริษัทมีระบบการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอยางย่ิงหนาที่ในการใหวิสัยทัศน และใหความเห็นที่ตรงไปตรงมาตอรายงานทาง

การเงิน และระบบควบคุมภายในของบริษัท การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑและระเบียบที่เก่ียวของ ตลอดจนดูแลให

มีการเปดเผยรายงานทางการเงินอยางครบถวน และเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดที่เก่ียวของ ซ่ึงสงผลใหรายงาน

ทางการเงินมีความนาเช่ือถือ มีคุณภาพที่ดี และมีมูลคาเพ่ิมตอองคกร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการประชุมอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือกํากับดูแล และติดตามเรื่อง

ตางๆ ดังกลาวขางตน โดยมีผูสอบบัญชีของบริษัทเขารวมประชุมดวยทุกครั้งในวาระที่มีการพิจารณารายงานทาง

การเงนิ 

ปจจุบันผูตรวจสอบภายในของบริษัทเปนผูดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปนผูจัดประชุม 

จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดเตรียมเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของในการประชุม สงวาระการประชุมใหแก

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนั้นยังมีหนาที่บันทึกรายงานการประชุม ตลอดจนเปนผูดูแลจัดเก็บเอกสารการ

ประชุมดวย 

 

9.2.2 คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 

คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนของบริษัทประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน ซ่ึงแตงตั้งโดยผูถือหุน

หรือคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนมีหนาที่ดูแลใหบริษัทมีการดําเนินการที่โปรงใสและ

เปนธรรม ในการใหผลตอบแทนตอกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท 

ในการพิจารณาคาตอบแทนนัน้ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนจะพิจารณาจากหลายองคประกอบ ไดแก 

การเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

http://www.yuasathai.com/�
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 9.2.3 คณะอนุกรรมการอื่น 

บริษัทยังไมมีคณะอนุกรรมการสรรหาและคณะอนุกรรมการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  

 

9.3  การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด  

วิธีคัดเลือกบุคคลท่ีจะแตงตั้งเปนกรรมการ 

บริษัทมีการคัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท โดยไมไดผานขั้นตอนของคณะกรรมการ  

สรรหา (Nominating committee) ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดแนวทางในการแตงตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้ 

1) คณะกรรมการจะเปนผูพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ ประสบการณ วิสัยทัศน ความสามารถ และอุปนิสัย

และนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

2) ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองพนจากตําแหนง อยาง

นอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทั้งหมด และในกรณีที่ตองการเลือกกรรมการที่พน

ตําแหนงกลับเขาเปนกรรมการอีก ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซ่ึงในการเสนอช่ือ

กรรมการเพ่ือเลือกตั้ง บริษัทจะจัดใหมีประวัติและรายละเอียดของบุคคลประกอบเพ่ือใหผูถือหุน

สามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ไดรับ 

ทั้งนี้ ขอบังคับของบริษัท กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย

คน เปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทา

จํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งใน

ลําดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 

ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 

9.4  การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทยอย 

เนื่องจากบริษัทถือหุนในบริษัท ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวช่ัน จํากัด กวารอยละ 99.99 ดังนั้น บริษัทจึงได

จัดสงกรรมการบางสวนของบริษัทดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทยอย และบริษัทไดกําหนดระเบียบใหบริษัท

ยอยมีขอบังคับในเรื่องการทํารายการที่เก่ียวโยง การไดมาหรือจําหนายไปซ่ีงสินทรัพย หรือการทํารายการสําคัญอ่ืนใด

ของบริษัทยอย เปนไปตามหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลและการทํารายการขางตนในลักษณะเดียวกับ

หลักเกณฑของบริษัท รวมถึงตองกํากับดูแลใหมีการจัดเก็บขอมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทยอยใหบริษัทสามารถ

ตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมไดทันกําหนดดวย 

 

 

9.5  การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน  

1) การปองกันการใชขอมูลภายใน;  บริษัทไดใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงทาง

ผลประโยชน คณะกรรมการไดดูแลอยางรอบคอบเม่ือเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยมีการ
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 กําหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เก่ียวโยงกันเปนลายลักษณอักษร รวมทั้งกําหนดนโยบายและวิธีการ

ดูแลไมใหผูบริหารและผูที่เก่ียวของนําขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนดังนี้ 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : คณะกรรมการไดทราบถึงรายการที่มีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและรายการที่เก่ียวโยงกันและไดพิจารณาความเหมาะสมอยางรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเงื่อนไขในการทํารายการจะเหมือนกับการทํารายการกับ

บคุคลภายนอก (Arm's Length Basis) และไดเปดเผยรายละเอียด มูลคารายการ คูสัญญา เหตุผล /ความจาํเปน ไวใน

รายงานประจาํป และแบบ 56-1 (หนาที่ 68 หัวขอ 12 เรื่องรายการระหวางกัน) 

2) นโยบายและวิธีการดูแลการนําขอมูลไปใชของผูบริหาร

ผูบริหารจะจัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของตัวเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตาม

แบบกําหนดในขอบังคับวาดวยการรายงานการถือหลักทรัพย และสงสําเนารายงานใหแกบริษัทในวันเดียวกับวันที่สง

รายงานตอสํานกังาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ภายในระยะเวลาดังตอไปนี ้

;  บริษัท มีนโยบายและวิธีการในการดูแล

การนําขอมูลภายในของบริษัท ไปใชเพ่ือประโยชนสวนตนรวมทั้งเพ่ือการซ้ือขายหลักทรัพยของผูบริหาร โดยเฉพาะ

ในชวง 1 เดือนกอนที่งบการเงินเผยแพรตอสาธารณชน ในระหวางที่หลักทรัพยของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ ดังนี้ 

• รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ 

ประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูบริหาร 

• รายงานการเปล่ียนแปลงหลักทรัพย (แบบ 59-2) ทุกครั้งเม่ือมีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย 

ทั้งนี้ภายใน 3 วัน ทําการนับแตวันที่มีการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพยนั้น 

บริษัทไดสงหนังสือเวียนแจงใหผูบริหารทราบวาผูบริหารที่ไดรับทราบขอมูลภายใน จะตองระงับการซ้ือขาย

หลักทรัพยของบริษัทกอนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (งบการเงนิ ) หรือขอมูลขาวสารที่เปน

สาระสําคัญ ซ่ึงมีผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพย โดยในเรื่องของงบการเงิน กําหนดระยะเวลา คือ 45 วัน 

นับจากวันส้ินไตรมาส (มีนาคม มิถุนายน และกันยายน) และ 60 วันนับจากวันส้ินงวด (ธันวาคม) 

บริษัทจะใชบทลงโทษสูงสุด หากพบวาผูบริหารใชขอมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สอไปในทางที่จะทํา

ใหบริษัทไดรับความเส่ือมเสียและความเสียหาย 

 

9.6 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1) คาตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit fee) 

ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร 

เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัท เปนจํานวนเงินรวม 1.80 ลานบาท  แบงเปนบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ 

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1.30 ลานบาทและบริษัทยอย จํานวน 0.50 ลานบาท 

2) คาบริการอ่ืน (Non-audit fee) 

บริษัทและบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดใหแกผูสอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชี

ที่ผูสอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไมมีการตกลงในบริการอ่ืนใดที่ยังใหบริการไมแลวเสร็จในรอบปบัญชีที่ผานมา 
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 10. ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1  นโยบายภาพรวมและการดําเนินงานของบริษัท 

บริษัท ยัวซา แบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีนโยบายดําเนินธุรกิจดวยความ

รับผิดชอบตอสังคม ( Corporate Social Responsibilities: CSR) ดวยความตระหนักและใหความสําคัญในการสนับสนุน

การดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใสใจดูแลส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการดําเนิน

ธุรกิจที่โปรงใส ตรวจสอบได มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบตอผูบริโภค เคารพตอสิทธิมนุษยชน และผลประโยชนของ

ผูมีสวนไดเสีย อันไดแก ผูถือหุน พนักงาน ลูกคา คูคา เจาหนี้ นายหนา ชุมชนโดยรอบที่บริษัทประกอบกิจการและ

หนวยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ  

ทางบริษัทมุงม่ันพัฒนาธุรกิจแบตเตอรี่เพ่ือยานยนต ควบคูไปกับความรับผิดชอบตอสังคม และปฏิบัติตาม

ขอกําหนดกฎหมาย หรือขอกําหนดอ่ืนๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เก่ียวของ เพ่ือพัฒนาสรางรากฐานของความ

รับผิดชอบอยางตอเนื่องและย่ังยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม รายละเอียดดังนี ้

1) การกํากับดูแลกิจการ : บริษัทมุงม่ันทีจ่ะสรางความเช่ือม่ันใหกับผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียตอการดําเนิน

ธุรกิจแบตเตอรี่สําหรับยานยนต ดวยการดําเนินธุรกิจที่ยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และปฏิบัติตนบน

หลักความโปรงใสและนาเช่ือถือ 

2) การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทใหความสําคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือสงเสริมการเคารพตอ

สิทธิและเสรีภาพ ดวยการไมเลือกปฏิบัติ สงเสริมความเสมอภาค ไมแบงแยกเพศและชนช้ัน ไมใช

แรงงานเด็ก และตอตานการคอรัปช่ัน 

3) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม :  บริษัทจะกํากับดูแลใหคาจางอยูในระดับที่เหมาะสมกับกิจการ

และสอดคลองกับระดับของการจางงานในภาคอุตสาหกรรม การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสราง และ

การจัดระเบียบองคกรนั้นจะดําเนินการอยางรับผิดชอบโดยอยูภายใตกรอบแหงกฎหมายไทยรวมทั้ง

ปฏบิตัติามกฎหมาย   

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในการบริหารงานดานสวัสดิการ

เปนส่ือกลางใหความชวยเหลือในเรื่องสวัสดิการตางๆ  แกพนกังานและดแูลพนกังานใหมคีณุภาพชีวิต

การทํางานที่ดีสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข รวมทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ เพ่ือสรางหลักประกันใหพนักงาน  

บริษัทใหความสําคัญกับการดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทํางานโดยมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอมในโรงงาน เพ่ือดําเนินงานเก่ียวกับความ

ปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแกพนักงานโดยจัดใหมีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน

สมํ่าเสมอ  ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคารถังดับเพลิงประตูหนีไฟตลอดจนจัดใหมีการ

ฝกซอมดับเพลิงเบื้องตน การฝกซอมอพยพหนีไฟเปนประจําทุกป และในสวนของโรงงานจะเนน

ขอบังคับที่เก่ียวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเครงครัด สรางสภาพแวดลอมการทํางานที่มี

ความปลอดภัยสําหรับพนักงาน ผูรับเหมา และผูมาเย่ียมชมโรงงาน โดยมีมาตรการควบคุมใหทุกคน

ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได 

4) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอม :  บริษัทมีนโยบายดานส่ิงแวดลอมที่ชัดเจน และถือเปนแนวปฏิบัติอยาง

เครงครัด โดยปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอมตางๆ บริษัทจัดใหมีระบบเพ่ือขจัด

ปญหาส่ิงแวดลอมอยางที่มีประสิทธิภาพ พรอมการตรวจสอบ ตรวจวัดดานส่ิงแวดลอมจากการดําเนิน
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 กิจการ เพ่ือนําไปพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาใหดีย่ิงขึ้นตอไป  รวมทั้งการสงเสริมใหมีการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมกิจกรรมการลดการใชพลังงานและกําจัดของเสีย 

ภายใตกิจการ 3 R ไดแก Reuse Reduce และ Recycle ดวยการจดัการอยางถูกตองเหมาะสม ตวัอยางใน

ดานการจัดการส่ิงแวดลอม เชน การจัดสรางระบบบําบัดน้ําเสียของกิจการ เพ่ือขจัดตะกอนตะก่ัวที่ปนอยู

กับน้าํเสียใหหมดไป กอนปลอยออกสูภายนอกโรงงาน และการจัดสรางระบบกําจัดฝุน (Dust Collector) 

จากกระบวนผลิต ดวยการใชเทคโนโลยี ระบบบําบัดอากาศแบบเปยก (Wet Scrubber)  เปนตน 

5) การดําเนินงานอยางเปนธรรม :  บริษัทมีความมุงม่ันในการดําเนินธุรกิจอยางเปนธรรมและมีจริยธรรม  

การปฏบิตัติามกฎหมาย เคารพกฎระเบยีบของสังคม และเปนองคกรทีม่คีวามเปนกลางทางการเมือง 

6) ความสัมพันธกับลูกคา และผูจัดหา  : บริษัทมุงเนนการผลิตที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย  เพ่ือสรางความ

พึงพอใจของลูกคา มีความจริงใจตอการจัดการขอรองเรียนของลูกคา รวมทั้งพยายามแกไขขอบกพรอง

ตางๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการผลิต และ/หรือการบริการ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะ

ไดรับสินคาและบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผูจัดหาสินคา โดยบริษัท มุงเนนที่จะคงไวซ่ึง

ความสัมพันธที่ย่ังยืนกับลูกคาและผูจัดหา 

7) การมีสวนรวมและการพัฒนาชุมชน : บริษัทสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานเขาไปมีสวนรวมกับ

โครงการเพ่ือชุมชน ไมวาจะเปนงานดานการบริจาคเงินชวยเหลือ งานดานการศกึษา และงานอาสาสมัคร

ชวยเหลือชุมชนตางๆ ทั้งในลักษณะของการทํางานแบบบุคคล หรือทําเปนหมูคณะ  

10.2  กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นในป 2556 

1) ดานความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานประกอบการ 

ในป 2556 ทีผ่านมา คณะกรรมการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และส่ิงแวดลอมในสถานประกอบการของ

บริษัทมีการประชุมเปนประจําทุกเดือนและมีความกระตือรือรนในการนําเสนอโครงการที่สรางเสริมและกระตุนความ

สนใจของพนักงานในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยตางๆ นอกจากนั้นเพ่ือลดอุบัติเหตุในการทํางาน บริษัทได

รวมกับบริษัทคูคา (บริษัท โตโยตา มอเตอร เอเซีย แปซิฟค เอ็นจิเนีย แอนด เมนูแฟคทอริ่ง จํากัด) ในการจัดกิจกรรม

ดานความปลอดภัยเพ่ือคนหาและประเมินอันตรายในที่ทํางานที่เรียกเปนทางการวาโครงการ CCCF หรือ Completely 

Check Completely Find-out Activity ปละ 2 ครั้ง และเพ่ือเนนความปลอดภัยเก่ียวกับการใชเครื่องจักรบริษัทยังไดจัด

กิจกรรมเพ่ิมเติมในดานความปลอดภัยเก่ียวกับเครื่องจักรภายในโรงงานดวย กิจกรรม TCC-Safety Activity (Toyota 

Corporation Club) นอกจากนี้ยังจัดใหมีกิจกรรม TCC-QA Improvement Activity เพ่ือปรับปรุงดานคุณภาพ และ

กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เชน การอบรมพนักงานเพ่ือใหความรูเก่ียวกับ การขับขี่รถยก การอบรมพนักงานเพ่ือใหความรู

เก่ียวกับเครนเบื้องตน การอบรมการดับเพลิงเบื้องตน การอบรมเก่ียวกับสารเคมีเบื้องตน  และ บริษัทยังไดดําเนินการจัด

อบรมพนักงาน ใหมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับพิษของสารตะก่ัวและการป ฏิบัติตน เพ่ือลดความเส่ียงจากการปนเปอน

สารตะก่ัวของพนกังานเม่ือตองสัมผัสกับสารตะก่ัวเปนประจําอยางตอเนื่อง  

 

2) ดานการรวมพัฒนาชุมชนหรือสังคม   

ในป 2556 บริษัทไดมีสวนรวมกับชุมชนและสังคม ไดแก การเขารวมกิจกรรมของชุมชนในเทศกาลตางๆ และ

การสนับสนุนองคกรตางๆ โดยเฉพาะกิจกรรมรวมกับองคกรสวนทองถ่ิน 

(1) การเขารวมโครงการมอบของขวัญวันปใหมและวันเด็กใหกับชุมชนหมูบานไทรงามที่อยูใกลกับ

โรงงาน  
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 (2) จัดทําโครงการชวยเหลือคนพิการ ณ มูลนิธิศิริวัฒนา เชสเชียร  

(3) การเขารวมกับเทศบาลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือดําเนินการโครงการตรวจสุขภาพคนชรา

และโครงการเย่ียมผูปวยในเขตพ้ืนที่ใกลเคียงกับโรงงาน 

(4) จัดทําโครงการบําเพ็ญสาธารณะประโยชนและการป ฏิบัติธรรม ณ วั ดโสธรนิมิตร ซ่ึงอยูใกลกับ

โรงงาน 

(5) จัดทําโครงการถวายเทยีนพรรษา ณ วัดโสธรนิมิตร ซ่ึงอยูใกลกับโรงงาน 

(6) จัดทําโครงการปลูกปา ณ สถานตากอากาศบางป ู

(7) จัดทําโครงการทาํความสะอาด ซอยทางเขาโรงงาน รวมกับเทศบาลบางป ูจงัหวัดสมุทรปราการ 

 

3) ดานการดูแลและรักษาส่ิงแวดลอม 

บริษัทตระหนักดีวาการดําเนินธุรกิจแบตเตอรี่ของบริษัท อาจมีกิจกรรมหรือ กระบวนการที่มีผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอมและชุมชนที่บริษัทดําเนินการอยู ซ่ึงบริษัทเช่ือวาเปนหนาที่ความรับผิดชอบของบริษัท ที่จะจัดการกับ

ผลกระทบเหลานี้ และหาทางแกไขอยางมีประสิทธิผลเทาที่จะทําได บริษัทจึงมุงม่ันที่จะพัฒนาบทบาททางดาน

ส่ิงแวดลอมนี้และหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการพัฒนาองคกรอยางย่ังยืนตอไป ดวยการจัดการความเส่ียงดาน

ส่ิงแวดลอมภายในโรงงานและลดการใชพลังงานเพ่ือรักษาส่ิงแวดลอม ดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ

ตระหนักรูในเรื่องส่ิงแวดลอมในองคกร โดยในป 2556 ทีผ่านมา มีการดําเนินการในหลายเรื่อง ตอไปนี้ 

(1) การติดตั้งเครื่องบําบัดไอกรดในแผนกฟอรมแผนธาตุ เนื่องจากกําลังการผลิตเพ่ิมขึ้นหลังจากการ

ยายฐานการผลิต บริษัทจึงดําเนินการติดตั้งเครื่องบําบัดไอกรดอีก 1 เครื่อง ซ่ึงแลวเสร็จตั้งแตเดือน

พฤศจกิายน 2556 ที่ผานมา  

(2) การปรบัปรงุระบบการเผาไหมแกสของ แผนกบดผง แผนกหลอมตะก่ัว แผนกกรดิ และแผนกหลอ

ขั้ว  จากการเผาไหมที่ไมสมบูรณทําใหเกิดกล่ินจากแกสออกจากระบบลอยสูภายในบริเวณโรงงาน 

ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบ Burner ขึ้นใหม และปรับปรุงระบบควบคุมอ่ืนๆ 

เชน เพ่ิมสารกรอง และการจัดทําหัวฉีดน้ํา เพ่ือควบคุมปริมาณแกสที่เหลือจากการเผาไหม (ถามี) 

(3) การปรับปรุงเพ่ือลดเสียง และการส่ันสะเทือนจากเครื่องบําบัดอากาศ ของแผนกประกอบแบตเตอรี่

รถยนต ดวยการใส Vibration absorber ซ่ึงแลวเสร็จตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2557 ที่ผานมา 

(4) การลดการใชกระดาษและหมึกพิมพงาน บรษิทั มีความมุงม่ันที่จะลดยอดการส่ังซ้ือกระดาษและ

สนับสนุนพนักงานใหนํากระดาษที่ใชแลวกลับมาใชใหม และพนักงานไดรับการสนับสนุนใหใช

การส่ือสารแบบอิเล็กทรอนิกสในรูปแบบของอีเมล และการสแกนเอกสารแลว จัดเก็บในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส นอกจากนั้นบริษัทยังไดหาแนวทางการลดการใชหมึกพิมพงานที่สงผลตอสุขภาพ

ของพนักงาน ดวยการจัดใหมีเครื่องพิมพสวนกลางและลดการใชเครื่องพิมพที่ติดตั้งไวแตละ

หนวยงาน 
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 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

11.1  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน จึงจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่

ครอบคลุมทั้งในดานการเงิน การบริหาร และการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบที่เก่ียวของ และมุงเนนใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนไปตามแนวทางของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organization of Treadway Organization) โดยครอบคลุมดานองคกรและสภาพแวดลอม 

(Organizational and Control Environment) การบริหารความเส่ียง ( Risk Management) การควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร ( Management Control) ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ( Information and Communication) ตลอดจน

ระบบการตดิตามผล (Monitoring) 

นอกจากนี้มีการกําหนดภาระหนาที่ อํานาจการอนุมัติและดําเนินการของผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร ไวเปนลาย

ลักษณอักษรอยางชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใชทรัพยสินของบริษัทใหเกิดประโยชน และมีการแบงแยกหนาที่ 

ผูปฏิบัติงาน ผูติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพ่ือใหเกิดการถวงดุลและตรวจสอบระหวางกันอยาง

เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังจัดใหมีระบบการรายงานทางการเงินเสนอตอสายงานที่รับผิดชอบ 

คณะกรรมการบริษัท ไดกําหนดใหมีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและ

บริษัทยอย และรายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อยาง นอยปละครั้ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัททุกทาน ฝาย

บริหาร และฝายตรวจสอบภายใน ไดรวมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในสําหรับป 2556 โดยในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2557 ซ่ึงมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

และฝายบริหาร รวมประชุมเพ่ือพิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย ในดาน

ตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตามดูแลการดําเนินงาน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็น

เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ กลาวคือระบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมและเพียงพอที่จะจัดทํางบการเงิน

ของบริษัทไดอยางถูกตองตามควร บริษัทมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี และปฏิบัติตามขอกฎหมายที่

เก่ียวของตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และคณะกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไดมีขอแนะนําเพ่ิมเติมดังนี้ 

1) โครงสรางองคกรในระดับฝายงาน  : บริษัทควรกําหนดอํานาจหนาที่ในการส่ังการและการแบงแยก

หนาที่ใหชัดเจน และใหมีระบบการตรวจสอบถวงดุลระหวางกันอยางเพียงพอ 

2) ดานบรรษัทภิบาล : บริษัทควรสงเสริม ใหบริษัทมีบรรษัทภิบาล ภายในใหมากขึ้น เพ่ือใหเกิดจริยธรรม

ภายในบริษัทมากขึ้น 

3) บริษัทควรสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในกระบวนการวัดผลงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล 

รวมทั้งการลงโทษเม่ือมีการกระทําผิด 

4) บริษัทควรสรางใหหนวยงานมีทัศนคติดานการบริหารความเส่ียงภายในใหมากขึ้น พรอมทั้งสงเสริมให

ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมใหมากขึ้น 

5) บริษัทควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวิเคราะหขอมูล

ภายในบริษัทใหมีความรวดเร็วเพียงพอและถูกตองแมนยํามากขึ้น  เพ่ือใหทันตอการตัดสินใจของ

ผูบริหาร 
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  จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ฝายจัดการไดดําเนินการในเรื่องตางๆ ไปแลวดังนี้ 

1) การจัดผังโครงสรางองคกร: ภายหลังการยายฐานการผลิตมาไวแหงเดียวกัน บริษัทไดมีการปรับ

โครงสรางผังองคกรภายใน รวมถึงกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหมเพ่ิมเติมในระดับฝายงาน เพ่ือให

การติดตอประสานงานระหวางหนวยงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และเพ่ือใหการดําเนินการใน

สายการผลิตมีความคลองตัวและสามารถฟนกําลังการผลิตใหกลับมาอยูในระดับปกติ ในขณะเดียวกัน

ฝายจัดการยังคงใหความสําคัญกับติดตามการตรวจสอบถวงดุลระหวางฝายงานตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับ

กฎและระเบียบภายในบริษัท 

2) ฝายจัดการไดใหความสําคัญและสงเสริมการมีพ้ืนฐานดานบรรษัทภิบาลที่ดีเพ่ือใหปราศจาการคดโกง

ภายในบริษัท ดวยการจัดทําคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ ( Code of Conduct) เพ่ือใหผูบริหารและพนักงาน

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติรวมกัน และการติดตามและใหคําแนะนําของฝายจัดการผานกิจกรรมของ

บริษัทเปนประจําทุกวัน และในป 2557 บริษัทจะเนนการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางจริยธรรมและ

จรรยาบรรณใหกับพนักงานทุกระดับใหเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น โดยสงเสริมใหพนักงานมีสวนรวมและ

ลงมือปฏิบัติจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวมกัน อันจะเปนพ้ืนฐานในการรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ที่ย่ังยืนในอนาคต 

3) การวัดผลการทาํงาน  : ฝายจัดการอยูระหวางการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมินผลงานของพนักงาน

ดวยการนําระบบ Key Performance Indicator มาใชรวมกับการประเมินผลการทํางานในดานอ่ืนๆ 

เพ่ือใหเกิดความเปนธรรม สรางแรงจูงในการทํางาน และมุงผลสําเร็จของงานเพ่ือการใหรางวัลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4) การบริหารความเส่ียง : การบริหารความเส่ียงขององคกรเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงหากเกิดความเสียหายขึ้นจะ

สงผลกระทบตอผลการดําเนินงานของบริษัทโดยตรง ฝายจัดการจึงไดเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทใหมีการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เม่ือวันที่ 4 มีนาคม 2557 ที่ผานมา ทั้งนี้

อยูระหวางการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการดังกลาว อยางไรก็ตามในดานการจัดการความเส่ียง ฝาย

จัดการมีการประชุมรวมกันเปนประจําทุกสัปดาหเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและมีการประชุมรวมกับ

ผูบริหารของแตละฝายงานเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ดังนั้นหากพบความเส่ียงที่

เกิดขึ้นจะชวยใหฝายจัดการสามารถวางแผนจัดการความเส่ียงที่เกิดขึ้นไดอยางทันทวงที 

5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ : ฝายจัดการไดมอบหมายใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝายงาน

บัญชีและการเงิน และฝายที่เก่ียวของอ่ืน ไดพัฒนาระบบสารสนเทศของบริษัทและบริษัทยอยอยาง

ตอเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนาระบบความปลอดภัยดานขอมูลขาวสารและระบบบัญชี เพ่ือชวยสนับสนุน

การทํางาน และการวิเคราะหขอมูลของฝายที่เก่ียวของ 

 

11.2  หัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท 

บริษัทไดจัดใหมีฝายตรวจสอบภายในที่รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจาหนาที่บริหาร 

โดยทําหนาที่รับผิดชอบในการสอบทานและรายงานความเช่ือถือได และความครบถวนของระบบบัญชีและการเงิน 

การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบสําคัญตอการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับนโยบาย แผนงานและระเบียบ

ปฏิบัติขององคกร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพยสินและทดสอบวาทรัพยสินนั้นมีอยูจริง รวมถึงการ

ประเมินการใชทรัพยากรขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังประเมินถึงความเพียงพอของการ
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 ควบคุมภายในดวยการใชเทคนิคในการตรวจสอบดวยวิธีตางๆ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยทําการประเมินอยางเปน

ระบบและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการ

ควบคุม เพ่ือสรางความม่ันใจวาระบบตางๆสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคหรือ

เปาหมายขององคกร เพ่ือใหองคกรมีการจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสมและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองคกร 

นอกจากนี้การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเปนงานอยางหนึ่งของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการ

ใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคกรใหดีขึ้น  

 

ดังนั้นเพ่ือใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ 

คณะกรรมการบริษัทจึงกําหนดใหฝายตรวจสอบภายใน มีสายการรายงานและสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ ดําเนินการตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดใหมีการรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกําหนดใหมกีารรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานเจาหนาที่บริหา ร 

อยางทนัเวลาและสมํ่าเสมอ 

 บริษัทไดแตงตั้งใหนางสาวดาราวรรณ สุขสวัสดิ์  ดํารงตําแหนงเปนหัวหนางานตรวจสอบภายในของบริษัท

ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 2549 เนือ่งจากมีประสบการณดานงานตรวจสอบภายในมาเปนระยะเวลามากกวา 10 ป และเคย

เขารับการอบรมในหลักสูตรที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานดานงานตรวจสอบภายใน ไดแก การควบคุมภายในสําหรับ

พนกังานตรวจสอบ (COSO)  การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง  และการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความ

เส่ียง ตลอดจน มีความเขาใจในกิจกรรมและการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นวามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหนาที่

ดังกลาวไดอยางเหมาะสมเพียงพอ 

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แตงตั้ง ถอดถอน โยกยายผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายในของ

บริษัทจะตองผานการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ (คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงหัวหนางานตรวจสอบภายใน

ปรากฏในเอกสารแนบ 3) 

 

11.3  การบรหิารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทไดใหความสําคัญกับกระบวนการบริหารความเส่ียงทั้งจากความเส่ียงที่เกิดจากปจจัย

ภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอบริษัทเพ่ือใหคงเหลือความเส่ียงในระดับที่ยอมรับไดและเหมาะสมกับสภาวะ

แวดลอมตางๆ ของลักษณะงานหรือกิจกรรมตางๆ ของแตละหนวยงาน โดยสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับ

มีสวนรวมในกระบวนการดังกลาว รวมทั้งสนับสนุนใหมีระบบการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคกร 
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 12. รายการระหวางกนั 

บริษัท มีการทํารายการระหวางบริษัท กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

 

12.1 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ("GYIN") 
 
ลักษณะความสัมพันธ : GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 
 

 

ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

- สัญญาใหใชชื่อทางการคา ("YUASA") 

โดยจายผลตอบแทนเปนคา Royalty 

- บริษัทมียอดคงคางจาย 

25.81 

 

25.81 

24.68 

 

24.68 

เปนอัตราคาธรรมเนียม 

ที่เปนไป ตามสัญญา  

ซึ่งสมเหตุสมผลและ 

ยุติธรรม 

GYIN  ใหความชวยเหลืออบรมและถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตใหบริษัท และอนุญาตใหใช

เคร่ืองหมายการคา บริษัทไดทําสัญญาชําระคา

Royalty ใหกับ GYIN เปนสัญญาปตอป โดยมี

คาใชจายอ่ืนคือ คิดคาฝกอบรม 40,000 เยนตอวันตอ

กรณีที่ผูใหการอบรมมีความจําเปนตองฝกอบรมเกิน

กวา 60 วันในหนึ่งป 

- บริษัทซื้อ แบตเตอร่ี วัตถุดิบ เคร่ืองจักร 

และอะไหล 

- บริษัทขายแบตเตอร่ีใหกับ GYIN 

- บริษัทมียอดคงคางจาย  

- บริษัทมียอดคงคางรับ 

- เจาหนี้คาทรัพยสิน 

- รายไดรับคาบริการ 

 

90.10 

0.26 

13.66 

0.01 

- 

- 

 

61.66 

1.35 

4.81 

0.02 

5.30 

3.64 

ราคาซื้อขายเปนราคา

ตลาด 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซื้อขาย แตมีใบสั่งซื้อ

เปนงวดๆ ทั้งนี้ราคาทีซื้อจากบริษัท จะเปนราคาที่

ไมสูงกวาราคาที่ขายใหแกลูกคารายอ่ืนๆ 

- เงนิกูยืมระยะสั้น จํานวน  291  ลานเยน 

- เงินกูยืมระยะสั้น จํานวน  235 ลานเยน 

- ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน  1.65 ลานเยน 

- ดอกเบี้ยคางจาย จํานวน  1.29  ลานเยน 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจาย 

คํานวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

 

 

 

 

 

104.17 

 

0.59 

 

 

74.23 

 

0.41 

อัตราดอกเบี้ยมีความ

สมเหตุสมผลและ

เปนไปในลักษณะการ

กูยืม โดย ทั่วไปตาม

ราคาตลาด 

- ในเดอืน มี.ค. 255 0 บริษัทไดกูยืมเงินจาก GYIN 

จาํนวน 170 ลานเยน อัตราดอกเบ้ีย LIBOR ประเภท 12 

เดอืน + 1 % ตอป  โดยมีอายุสัญญา 1 ป ซ่ึงในวัน ครบ

กําหนด  บริษัทมีการจายชําระ เงินกูบางสวน และมีการ

ตออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ป  และลาสุดมีการตอ

อายุสัญญาจากวันซ่ึงครบกําหนดในเดือน มีนาคม 55 ไป

จนถึง เดอืน กรกฎาคม 2555 จาํนวน 120 ลานเยน และ

บริษัทไดจายคืนเงินกูยืมท่ีเหลือท้ังหมดดังกลาวแลว 

- ในเดอืน ส.ค. 2550 บริษัทไดกูยืมเงินจาก  GYIN 

จาํนวน 320 ลานเยน อัตราดอกเบ้ีย LIBOR ประเภท 12 

เดอืน + 1 % ตอป  โดยมีอายุสัญญา 1 ป ซ่ึงในวัน ครบ

กําหนด  บริษัทมีการจายชําระ เงินกูบางสวน และมีการ

ตออายุสัญญา ออกไปคราวละ 1 ป ( ปจจุบันครบกําหนด 

สิงหาคม )  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เงินกูยืมดังกลาว

คงเหลือสุทธิ จํานวน  235 ลานเยน 

- ในเดอืน มี.ค. 2551 บริษัทไดกูยืมเงินเพิ่มอีก จํานวน 

80 ลานเยน อัตราดอกเบ้ีย LIBOR ประเภท 12 เดอืน + 

1% ตอป 
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 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (ประเทศญี่ปุน) ("GYIN") (ตอ) 

 

12.2 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด  (GYSI) 
 
ลักษณะความสัมพันธ : มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน  โดย GYIN เปนผูถือหุนใหญของบริษัทจํานวนรอยละ 40.69 และ

ถือหุนใน GYSI จํานวนรอยละ 60  
 

ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

-ในป 2552 บริษัท ใหเชาพ้ืนที่โรงงาน 

สํานักงาน อาคารคลังสินคา และพ้ืนที่

เก็บตะกั่วกับทาง GYSI มีพ้ืนที่ 2,300 

ตร.ม., 700 ตร.ม., 1,508.75 ตร.ม., และ 

26 ตร.ม.ตามลําดับ โดยมีคาเชา 90 บาท 

ตอตารางเมตรตอเดือน สําหรับพ้ืนที่

โรงงาน และ 135 บาทสําหรับพ้ืนที่

สํานักงาน นอกจากนั้นยังเก็บคา

สวนกลางในอัตรา 20 บาทตอตาราง

เมตร ตอเดือนตามพ้ืนที่การเชาทั้งหมด 

- ในป 2553 บริษัท ฯ ใหเชาพ้ืนที่

เพ่ิมเติม (เก็บตะกั่ว 23 ตร.ม. ,พ้ืนที่ขยะ 

80 ตร.ม.,โรงงาน 609.69 ตร.ม. และ

คลังสินคา 322.5 ตร.ม. ) โดยมีคาเชา 90 

บาทตอตารางเมตร และ 45 บาทตอ

ตารางเมตรสําหรับพ้ืนที่เก็บขยะ และคา

สวนกลาง 20 บาทตอตารางเมตร ตาม

พ้ืนที่การเชาทั้งหมด 

- ในป 2554 บริษัท ใหเชาพ้ืนที่เพ่ิมเติม 

(โรงงาน 378.99 ตร.ม. คลังสินคา 3  

 ตร.ม. และสํานักงานของอาคารโรงงาน 

389.10 ตร.ม.)  

  ราคาเชาพ้ืนที่ดังกลาว

เปนราคาที่เปนธรรมและ

เหมาะสมตามสภาวะ

ตลาดทั่วไป 

- GYSI  ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา

เชา 3 ป 1 วัน เร่ิมตั้งแต 17 พ.ย.2551 จนถึง 17 พ.ย.

2554 ในอัตราคาเชาเดอืนละ 90 บาทตอตารางเมตร 

พื้นท่ี 2,300 ตร.ม. 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารสํานักงานโดยมีอายุ

สัญญาเชา 3 ป 1 วัน เร่ิมตั้งแต 1 ธ.ค.2551 จนถึง 1 

ธ.ค.2554 ในอัตราคาเชาเดอืนละ 135 บาทตอตาราง

เมตร พื้นท่ี 700 ตร.ม. 

- GYSI   ทําสัญญาเชาพื้นท่ีอาคารคลังสินคาโดยมีอายุ

สัญญาเชา 2 ป 7 เดือน เร่ิมตั้งแต 1 พ.ค.2552 จนถึง 30 

พ.ย.2554 ในอัตราคาเชาเดอืนละ 90 บาทตอตาราง

เมตร พื้นท่ี 1,500 ตร.มและพื้นท่ีสวนเพิ่มเติมอีก

จาํนวน 8.75 ตารางเมตร ในอัตราคาเชาเดยีวกัน 

- GYSI ทําสัญญาเชาหองวิศวกรรมโดยมีอายุสัญญา

เชา 1 ป เร่ิมตั้งแต 1 ม.ค.2552 จนถึง 31 ธ.ค.2552ใน

อัตราคาเชาเดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอ

ตารางเมตร พื้นท่ี 42 ตร.ม.  

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีเก็บตะก่ัวโดยมีอายุสัญญา

เชา 3 ป เร่ิมตั้งแต 1 ธ.ค.2551 จนถึง 30 พ.ย.2554ใน

อัตราคาเชาเดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอ

ตารางเมตร พื้นท่ี 26 ตร.ม.  

- GYSI  ทําสัญญาชําระคาสวนกลางโดยมีอายุสัญญา 3 

ป 1 วัน เร่ิมตั้งแต 1 ธ.ค.2551 จนถึง 1 ธ.ค.2554ใน

อัตราเดอืนละ 20 บาท ตอตารางเมตร พื้นท่ีรวม 5,820 

ตร.ม. 

 

 

ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

    โดยมีอายุสัญญา 6-12  เดือน ซ่ึงในวันครบกําหนด บริษัท

มีการจายชําระเงินกูบางสวน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

เงินกูยืมดังกลาวคงเหลือ จํานวน 56 ลานเยน และใน

เดอืนมนีาคม 2556 บริษัทไดจายคืนเงินกูยืมท่ีเหลือ

ท้ังหมดดังกลาวแลว 
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 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยาม อินดัสตรีส จํากัด  (GYSI) (ตอ) 

ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

โดยมีคาเชา 90 บาทตอตารางเมตร และ 

135 บาทตอตารางเมตรสําหรับ

สํานักงาน และคาสวนกลาง 20 บาทตอ

ตารางเมตร ตามพ้ืนที่การเชาทั้งหมด 

- ในป 2555 มีมติจากที่ประชุมวิสามัญผู

ถือหุน คร้ังที่ 1/2555 ใหขายที่ดิน อาคาร 

และเคร่ืองจักรบางสวนใหกับ GYSI 

และไดมีมติใหตออายุสัญญาเชาพ้ืนที่

ออกไปจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสิน หรือจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 

2555 

 

- รายไดคาเชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 - GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีเก็บขยะ โดยมีอายุสัญญา 1 ป 

8 เดอืน เร่ิม 1 เม.ย. 53 ถึง 30 พ.ย.54 ในอัตราคาเชาเดอืน

ละ 65 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร พื้นท่ี  80 

ตร.ม.  

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ป 

7 เดอืน 17 วัน เร่ิม 1 เม.ย. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราคา

เชาเดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร 

พื้นท่ี  253.26 ตร.ม.  

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ป 

3 เดอืน 17 วัน เร่ิม 1 ส.ค. 53 ถึง 17 พ.ย.54 ในอัตราคา

เชาเดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร 

พื้นท่ี 321.39 ตร.ม. 

- GYSI  ทําสัญญาเชาพื้นท่ีโรงงาน โดยมีอายุสัญญา 1 ป 

3 เดอืน 7 วัน  เร่ิม 11 ส.ค. 53 ถึง 17 ธ.ค. 54 ในอัตราคา

เชาเดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร 

พื้นท่ี 35.04 ตร.ม. 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีคลังสินคา โดยมีอายุสัญญา 1 

ป 4 เดอืน 1 วัน เร่ิม 1 ส.ค. 53 ถึง 1 ธ.ค. 54 ในอัตราคา

เชาเดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร 

พื้นท่ี 322.50 ตร.ม. 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ี โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเชา 9 

เดอืน 2 วัน.เร่ิม 15 ก.พ. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราคาเชา

เดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร 

พื้นท่ี 255.97 ตร.ม. 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ี โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเชา.8 

เดอืน 2 วัน เร่ิม 15 มี.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราคาเชา

เดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร 

พื้นท่ี 71.5 ตร.ม. 

- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ี โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเชา 4 

เดอืน 16 วัน เร่ิม 1 ก.ค. 54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราคาเชา

เดอืนละ 110 บาท (รวมคาสวนกลาง) ตอตารางเมตร 

พื้นท่ี 51.52 ตร.ม 

.- GYSI ทําสัญญาเชาพื้นท่ีสํานักงานบริเวณช้ันลอยของ

โรงงาน โดยมีอายุสัญญาเชา 9 เดอืน 2 วัน.เร่ิม 15 ก.พ. 

54 ถึง 17 พ.ย. 54 ในอัตราคาเชาเดอืนละ155 บาท (รวม

คาสวนกลาง) ตอตารางเมตร พื้นท่ี 389.10 ตร.ม. 

**หมายเหต ุบริษัทไดตอสัญญาเชาทุกสัญญาออกไป

จนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์ของการจําหนายทรัพยสินใหกับ 

GYSI ตามมติท่ีประชุมผูถือหุนวิสามัญคร้ังท่ี 1/2555 

 

 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํป 2556                                                                                                                  สวนที่ 2 หนา  71 

 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

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

ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

- เงินสดรับจากขายทรัพยสิน 

- บริษัทจางผลิตผงตะกั่ว 

- บริษัทรับจางผลิตผงตะกั่ว แผนธาตุ 

  อบแผน  Soaking และบริการอ่ืน ๆ 

- บริษัทมียอดคงคางรับ 

- บริษัทมียอดคงคางจาย 

- บริษัทมียอดรับลวงหนาคาทรัพยสิน 

- เงินสดรับจากรายไดอ่ืน  

217.03 

16.87 

26.64 

 

1.12 

8.25 

0.74 

16.36 

1.32 

4.27 

- 

 

- 

1.44 

- 

0.11 

   ราคาท่ีตกลงรวมกัน - บริษัทขายทรัพยสินใหกับ GYSI ตามมติท่ีประชุมผูถือ

หุนวิสามัญคร้ังท่ี 1/2555 

- รายการอ่ืนเปนรายการคาปกติ จากการจางหรือรับจาง

ผลิต ผงตะก่ัว, แผนธาตุ อบแผน และการ Soaking ท้ังน้ี

ราคาท่ีจางหรือรับจางผลิตจากบริษทั จะเปนราค าเกิดจาก

การเจรจาและเปนราคาตลาดโดยท่ัวไปท่ีไมแตกตางจาก

ราคาท่ีจางหรือรับจางแกลูกคารายอ่ืนๆ  

 

12.3 รายการระหวาง บริษัท กับบริษัท จีเอส  ยัวซา  คอรปอเรช่ัน  จํากัด (GYC) 
 
ลักษณะความสัมพันธ : GYC เปนผูถือหุนใหญของบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํานวนรอยละ 100.00 
 

ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

- คาธรรมเนียมในการค้ําประกันเงินกู 0.10 0.04 ราคาท่ีตกลงรวมกัน เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

 

12.4 กองมรดกของ ร.ต.ท. ชาญ  มนูธรรม 
 

ลักษณะความสัมพันธ : เปนกองมรดกของกลุมผูถือหุนรายใหญกลุมมนูธรรม 
 

ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

- คาตอบแทนผูบริหารคางจาย - 16.00 คาตอบแทนพิจารณา

เทียบเคียงกับขอบังคับการ

ทํางานและอายกุารทํางาน

ของประธาน 

รายการดังกลาวท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังท่ี 19/2556 ไดมีมติ

อนุมตัใิหจายแกกองมรดกของอดตีประธานกรรมการ 

โดยแบงจายจํานวน 4 คร้ัง คร้ังละ 4 ลานบาท ภายใน

ระยะเวลา 4 ป (ปจจุบันยังไมไดจายเงินดังกลาว 

เน่ืองจากอยูระหวางขบวนการแตงตั้งผูจัดการมรดก) 
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 12.5 รายการคาอื่นๆ กับบริษัทในเครือท่ีมีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน 
 

บรษิทั  ลักษณะรายการ 
จํานวน / (ลานบาท) การกําหนดราคา, 

คาธรรมเนียม และอ่ืนๆ 
หมายเหตุ 

2555 2556 

บจ. ยัวชา แบตเตอร่ี (มาเลเซีย ) 

 

 

 

 

บจ.ไตหวัน ยัวซา แบตเตอร่ี 

 

 

บจ. จีเอส ยัวชา แบตเตอร่ี 

(สิงคโปร) 

- เงนิสดรับจากการขาย

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ 

- บริษทั ขายแบตเตอร่ี 

- บริษัทมียอดคางรับ 

 

- รายไดคานายหนา 

- บริษัทมียอดคางรับ 

 

- บริษัท ขายแบตเตอร่ี 

 

1.64 

 

46.69 

4.74 

 

1.99 

0.80 

 

1.86 

 

- 

 

51.90 

5.09 

 

2.63 

0.52 

 

- 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

 

ราคาซ้ือขายเปนราคาตลาด 

 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

 

เปนรายการคาปกติไมมีสัญญาซ้ือขาย 

 

 

12.6 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

การทํารายการระหวางกันดังกลาวขางตนเปนไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยรายการคาเชาและ

รายการทางการคาที่เกิดขึ้นในป 255 5-2556 เปนรายการทางการคาปกติที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกเดือน มีความยุติธรรม

และสมเหตสุมผล โดยแบงเปน 4 ประเภทคอืรายการประเภทคาเชาระหวางกัน รายการคาปกต ิรายการสนบัสนนุดาน

การเงนิ และรายการคา Royalty และอ่ืนๆ 

รายการคาเชาระหวางกันทีเ่กิดขึน้คอื คาเชาอาคารโรงงาน อาคารคลังสินคา และอาคารสํานกังาน โดยสัญญา

สวนใหญมอีายุสัญญาประมาณ 2-3 ป เปนการเชาเพ่ือใช พ้ืนที่ในการประกอบการดําเนินการปกติของบริษัทที่เก่ียวโยง

กัน สัญญาเชาดังกลาวมีราคาคาเชาที่เปนราคาตลาด หรือไดมีการปรับปรุงคาเชาใหเปนราคาตลาดแลวซ่ึงเปนไปตาม

มติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ทั้งนี้รายการเชาหรือใหเชาดังกลาวจะไมปรากฏในป 2557 แลวเนื่องจากที่

ประชุมผูถือหุนวิสามัญครั้งที่ 1/2555 ไดมีมติขายทรัพยสินของโรงงานที่นิคมอุสาหกรรมกรรมเกตเวยใหกับบริษัทที่

เก่ียวโยงกันดังกลาว 

รายการคาปกติระหวางกันคือ รายการซ้ือวัตถุดิบ แบตเตอรี่ เครื่องจักร และอะไหล จากบริษัทรวมทุน 

(GYIN) และรายการขายแบตเตอรี่ใหกับ GYIN และบริษัทในเครือที่มีบริษัทใหญสูงสุดรวมกัน รายการดังกลาวมานี้

ถือไดวามีราคาเปนไปตามราคาตลาด มีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัท ทั้งดานการผลิตและการ

จําหนาย ในการส่ังซ้ือสินคาบางรายการถาซ้ือจากผูจําหนายรายอ่ืนอาจจะมีคาจัดสงราคาแพง เนื่องจากมีปริมาณการ

ส่ังซ้ือนอยและอาจไมมีคุณภาพ สวนรายการขายสินคาเปนการชวยจําหนายในตลาดที่บริษัท ไมสามารถเขาถึงได เชน 

ประเทศที่หางไกล 

สําหรับรายการปกติระหวางกันอีกรายการหนึ่งคือรายการขายวัตถุดิบ การรับจางผลิต และการจางผลิต กับ

บริษัท GYSI ซ่ึงรายการดังกลาวมีราคาเปนไปตามราคาตลาด มีสวนชวยในการสนับสนุนการดําเนินการของบริษัททั้ง

ดานการผลิตและการจาํหนาย  

รายการสนับสนุนดานการเงิน เปนรายการใหกูยืมเงินจากบริษัทรวมทุน ( GYIN) ซ่ึงมีสวนชวยเสรมิสภาพ

คลองของบริษัท ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทไดรับเปนไปตามสัญญาที่ไดเจรจาตอรองกัน โดยเม่ือเทียบกับอัตรา

ดอกเบี้ยภายในประเทศที่บริษัทไดใชอยู เปนอัตราที่ใกลเคียงกัน  
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 รายการคาสิทธ์ิและอ่ืนๆ เปนรายการที่เกิดขึ้นโดยสากลนิยมในการใชเครื่องหมายการคาและการถายทอด

เทคโนโลยี โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นอยูในระดับที่สามารถแขงขันได 

 

12.7 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัท  กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนจะตองผานการกล่ันกรองจากฝายบริหารของบริษัท และเสนอใหแก คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ และตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้นๆ จะ ไมมสิีทธิออก

เสียง นอกจากนัน้จะเปดเผยรายการดงักลาวตามประกาศและขอกําหนดของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย และ/

หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  รวมทั้งการเปดเผยรายละเอียดของรายการตาม

มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพการบัญชี และในกรณีที่เปนรายการระหวางกันซ่ึงเปนขอตกลงทางการคา

ที่มีเงื่อนไขการคาทั่วไป คณะกรรมการไดมีมติอนุมัติหลักการใหฝายจัดการของบริษัทมีอํานาจในการทํารายการ และ

ฝายจัดการจะจัดทํารายงานสรุปการทํารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายหลังการทํารายการในทุกไตรมาส 

(ถามี)  

 

12.8 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

นโยบายของบริษัท ในเรื่องการทํารายการระหวางกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ทาง

ผลประโยชน คอื รายการ ที่สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลของรายการ และเปน

ประโยชนตอบริษัท 

แนวโนมของรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลดังกลาวในอนาคต คือ 

1) รายการซ้ือวัตถุดิบ ซ้ือและขายสินคา ตามการคาปกติระหวางบริษัท  และบริษัท จีเอส ยัวซา 

อินเตอร เนช่ันแนล จาํกัด ซ่ึงมีผูถือหุนใหญเปนรายเดียวกัน 

2) รายการรบัการสนบัสนุนดานการเงิน จากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนผูถือ

หุนใหญ 

3) รายการคา Royalty และความชวยเหลือทางดานเทคโนโลยี จากบริษัท จีเอส ยัวซา อินเตอร 

เนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงเปนผูถือหุนใหญ 

4) รายการเชาพ้ืนทีอ่าคารโรงงาน อาคารสํานกังาน และอาคารคลังสินคา กับบรษิทั ยีเอส ยัวซา 

สยามอินดัสตรีย จํากัด ซ่ึงมีผูถือหุนใหญ (GYIN) รวมกัน 

5) รายการจางผลิตผงตะก่ัว กับบริษัท ยีเอส ยัวซา สยามอินดัสตรีย จํากัด ซ่ึงมีผูถือหุนใหญ ( GYIN) 

รวมกัน 

6) รายการขายเครื่องเครื่องจักรและอุปกรณ ณ โรงงานเกตเวย ใหกับบริษัทในเครือซ่ึงมีผูถือหุนใหญ 

(GYIN) รวมกัน 
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สวนท่ี 3 

 

ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
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 13. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

               (หนวย: พันบาท) 

รายการ 2553 2554 2555 2556 

รายไดรวม 

ตนทุนขาย 

กําไรจากการกลับบญัชีขาดทนุจากการดอยคา 

คาใชจายในการขายและบรหิาร 

ขาดทนุจากการดอยคาของสินทรพัย 

ขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน 

กําไร(ขาดทนุ)เบื้องตนกอนดอกเบี้ยจาย 

ดอกเบี้ยจาย 

1,836,894 

1,455,330 

- 

312,958 

- 

- 

68,606 

24,533 

1,943,532 

1,550,669 

31,396 

317,844 

- 

- 

106,415 

15,735 

1,936,040 

1,559,288 

- 

312,763 

- 

- 

63,989 

10,591 

1,762,048 

1,442,832 

- 

299,839 

- 

- 

19,377 

5,333 

กําไร(ขาดทนุ)กอนภาษีเงินได  44,073 90,680 53,398 14,044 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 44,073 90,680 48,908 15,427 

จํานวนหุน (หุน) 107,625 107,625 107,625 107,625 

เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน 87,633 80,672 173,267 109,148 

ลูกหนี้การคา 238,625 195,860 181,606 194,384 

สินคาคงเหลือ 279,488 342,338 310,504 311,469 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 629,527 650,560 679,475 632,759 

สินทรัพยถาวร (สุทธิ) 372,325 408,810 250,292 273,077 

สินทรัพยรวม 1,014,409 1,082,558 949,638 925,010 

เจาหนี้การคา 352,569 312,664 317,548 327,496 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ัน 140,000 160,000 70,000 70,000 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 736,100 727,400 560,769 529,403 

หนี้สินรวม 820,398 788,800 606,972 572,337 

สวนของผูถือหุน 194,011 293,758 342,666 352,672 

กําไรสะสม (84,688) 15,058 63,966 73,972 

เงินปนผลจาย - - - 5,381 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 156,148 51,545 122,667 24,278 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (3,471) (28,783) 147,957 (42,969) 

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (166,302) (29,723) (178,029) (45,427) 
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 ตารางแสดงขนาดสัดสวนตอรายไดของงบกาํไรขาดทุน และขนาดสัดสวนตอสินทรพัยรวมของงบดุล 

 

รายการ  2553 2554 2555 2556 

(สัดสวนตอรายได)     

รายไดรวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ตนทุนขาย 79.23% 79.79% 80.54% 81.88% 

กําไรจากการกลับบญัชีขาดทนุจากการดอยคา - 1.62% - - 

คาใชจายในการขายและบรหิาร 17.04% 16.35% 16.15% 17.02% 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - - -  

กําไร(ขาดทนุ)เบื้องตนกอนดอกเบี้ยจาย 3.73% 5.48% 3.31% 1.10% 

ดอกเบีย้จาย 1.34% 0.81% 0.55% 0.30% 

กําไร(ขาดทนุ)กอนภาษีเงินได  2.40% 4.67% 2.76% 0.80% 

กําไร(ขาดทนุ)สุทธิ 2.40% 4.67% 2.53% 0.88% 

รายการ 2553 2554 2555 2556 

(สัดสวนตอสินทรัพยรวม)     

เงินสดและเงินลงทุนระยะส้ัน 8.64% 7.45% 18.25% 11.80% 

ลูกหนี้การคา 23.52% 18.09% 19.12% 21.01% 

สินคาคงเหลือ 27.55% 31.62% 32.70% 33.67% 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 62.06% 60.09% 71.55% 68.41% 

สินทรัพยถาวร (สุทธิ) 36.70% 37.76% 26.36% 29.52% 

ที่ดินที่ไมไดใชดําเนินงาน - - -  

เจาหนี้การคา 34.76% 28.88% 33.44% 35.40% 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะส้ัน 13.80% 14.78% 7.37% 7.57% 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 72.56% 67.19% 59.05% 57.23% 

หนี้สินรวม 80.87% 72.86% 63.92% 61.87 

สวนของผูถือหุน 19.13% 27.14% 36.08% 38.13% 

กําไร(ขาดทนุ)สะสม -8.35% 1.39% 6.74% 8.00% 
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 ตารางแสดงอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคัญ 

 

 

รายการ  2553 2554 2555 2556 

อัตราสวนสภาพคลอง      

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (เทา) 0.86 0.89 1.21 1.20 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เทา) 0.44 0.38 0.63 0.57 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนกระแสเงินสด (เทา) 0.19 0.07 0.19 0.04 

อัตราการหมุนของลูกหนี้ (เทา) 6.89 7.66 8.88 8.31 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 52 47 41 43 

อัตราการหมุนของสินคาคงเหลือ (เทา) 5.14 4.99 4.78 4.64 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 70 72 75 78 

อัตราการหมุนของเจาหนี้ (เทา) 4.46 4.55 4.95 4.47 

ระยะเวลาการจายชําระหนี้เฉลี่ย (วัน) 81 79 73 80 

Cash Cycle (วัน) 42 40 43 40 

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร      

อัตรากําไรขั้นตน (%) 18.00 17.08 17.55 16.84 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2.48 4.85 2.82 0.81 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) 354.29 56.84 229.72 172.87 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 2.40 4.67 2.76 0.80 

อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%) 23.63 37.89 16.78 4.04 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน      

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (%) 4.10 8.69 5.26 1.50 

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยถาวรสุทธิ (%) 23.26 30.40 24.34 15.74 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (รอบ) 1.71 1.86 1.91 1.88 

อัตราสวนนโยบายทางการเงิน      

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 4.23 2.69 1.77 1.62 

อัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบี้ย (เทา) 7.36 4.28 12.58 5.57 

อัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผูกพัน(เกณฑเงินสด) (เทา) 4.57 0.84 1.46 0.43 

อัตราการจายเงินปนผล (%) 0.00 0.00 0.00 38 

อัตราสวนตอหุนรวม (Fully diluted)      

มูลคาหุนบัญชีตอหุน (บาท) 1.80 2.73 3.18 3.28 

กาํไร(ขาดทุน) ตอหุน (บาท) 0.41 0.84 0.45 0.14 

อัตราการจายเงินปนผลตอหุน (บาท) 0.00 0.00 0.00 0.05 

อัตราการเตบิโต      

รายไดรวม (%) 13.62 5.81 (0.39) (8.99) 

ตนทุนการผลิต (%) 17.96 6.55 0.56 (7.47) 

คาใชจายขายและบริหาร (%) 4.57 1.56 (1.60) (4.13) 

กําไรจากการดําเนินการ (ขาดทุน) (%) (14.57) 105.75 (41.11) (73.70) 

กําไรสุทธิ (ขาดทุนสุทธิ) (%) -0.10 105.75 (46.07) (68.46) 

สินทรัพยรวม (%) (10.74) (2.59) (12.28) 6.72 

หนี้สินรวม (%) (14.32) (3.85) (23.05) (5.71) 
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 14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 

ดานฐานะการเงนิ 

 

สินทรัพยรวม 

 สินทรัพยรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 925.01 ลานบาท ลดลงจากป 

2555 จาํนวน 24.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.59 ซ่ึงเปนผลมาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

จํานวน 64.12 ลานบาท ในขณะที่มีการเพ่ิมขึ้นของ รายการ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ  และลูกหนีก้ารคา จํานวน 

22.79 ลานบาท และจาํนวน 12.78 ลานบาท ตามลําดบั สําหรับการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ ส้ินป 

2556 สาเหตุสําคัญมาจากการจายคืนชําระหนี้บางสวนและการลงทุนเพ่ือปรับปรุงอาคาร อุปกรณและเครื่องจักร รวมทั้ง

ส่ิงแวดลอมภายในโรงงาน เพ่ือรองรับการยายฐานการผลิตจากโรงงานเกตเวยที่ผูถือหุนไดมีมติใหจําหนายทรัพยสิน

โรงงานตั้งแตป 2555 ที่ผานมา และสําหรับ ลูกหนี้การคาที่เพ่ิมขึ้น ณ วันส้ินงวด สาเหตุเกิดจากการส่ังซ้ือแบตเตอรีข่อง

ลูกคาในชวงเดือนธันวาคมป 2556 ที่ผานมา 

 

หนี้สินรวม 

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลคา 572.34 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมาจาํนวน 34.63 

ลานบาท หรือคิดเปนอัตรารอยละ 5.71  เนือ่งจาก (1) การชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาวใหกับสถาบันการเงินรวม 20 ลาน

บาท (2) การชําระคืนเงินกูระยะส้ันใหกับกิจการที่เก่ียวโยงกันจํานวน 20.05 ลานบาท และ (3) อัตราแลกเปล่ียน ณ วัน

ส้ินงวดที่ลดลงเม่ือเทียบกับป 2555 เนื่องจากเงินกูจากกิจการที่เก่ียวโยงกันเปนเงินกูสกุลเงินตราตางประเทศ 

 สําหรับเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนในป 2556 มีมูลคารวม 327.50 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาจํานวน 9.95 

ลานบาท เนื่องจากยอดการส่ังซ้ือแบตเตอรี่ในชวงปลายปที่เพ่ิมขึ้น ทําใหการส่ังซ้ือวัตถุดิบเพ่ือผลิตแบตเตอรี่เพ่ิมขึ้น

ดวย 

 

สวนของผูถือหุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สวนของผูถือหุนของบริษัทสุทธิมีจํานวน 352.67 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจํานวน 10.01  

ลานบาท หรือรอยละ 2.92  เม่ือเทียบกับปที่ผานมา สาเหตเุกิดจากผลกําไรของบริษัทในป 2556 หลังจากหกัการจายเงิน

ปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 จํานวน 5.38 ลานบาท โดยเงินปนผลดังกลาวไดจายใหแกผูถือหุนเม่ือวันที่ 8 

พฤษภาคม 2556 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2556  

 

ดานกระแสเงนิสด 

ณ วันส้ินสุดของรอบระยะเวลาบัญชีป 2556 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานจํานวน 24.28 ลาน

บาทหรือลดลงเปนจํานวน 98.39 ลานบาท เม่ือเทียบกับปที่ผานมา เปนผลมาจาก (1) ผลกําไรจากการดาํเนนิงานที่ลดลง

จากปที่ผานมาจํานวน 39.35 ลานบาท เนือ่งจากยอดการจาํหนายสินคาภายในประเทศทีล่ดลง จากการชะลอตวัของ

สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศจากปญหาทางการเมือง (2) จํานวนสินคาคงคลังที่เพ่ิมขึ้นจํานวน 3.24 ลานบาท  

(3) ลูกหนี้การคาเพ่ิมขึ้นจํานวน 10.99 ลานบาท จากการส่ังซ้ือสินคาของลูกคาในชวงปลายป และ (4) เจาหนี้การคาและ

เจาหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้นจํานวน 11.28 ลานบาท  
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  สําหรับเงินสดในกิจกรรมการลงทุนลดลงจํานวน  42.97 ลานบาท เนื่องจากการจายเงินเพ่ือซ้ือทรัพยสินถาวร

และสินทรัพยที่ไมตัวตนจํานวน 58.79 ลานบาท  ในขณะที่มีเงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน 15.82 ลาน

บาท อยางไรก็ตามหากเปรียบเทียบกับป 2555 ยอดเงนิสดในกิจกรรมการลงทนุลดลงกวา 190.92 ลานบาท เนือ่งจากใน

ป 2555 มีเงินรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวรจํานวน 219.62 ลานบาทในขณะที่มีเงินสดจายเพ่ือทรัพยสินถาวร

จํานวน 71.66 ลานบาท 

 สําหรับเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 45.43 ลานบาท หรอืลดลง 132.60 ลานบาทจากป 2555 

เนื่องจากในป 2555 บริษัทมีการจายชําระหนี้ เงินกูระยะส้ันใหกับสถาบันการเงินและกิจการที่เก่ียวโยงกัน และการจาย

เงินกูระยะยาว จาํนวน รวม 178.03 ลานบาท ในขณะที่ป 2556 มีการจายชําระหนี้ ระยะส้ันใหกับสถาบันการเงินและ

กิจการทีเ่ก่ียวโยงกัน การจายคืนเงินกูยืมเงินระยะยาว และเงนิจายปนผล จาํนวน 20.05 ลานบาท 20 ลานบาท และ 5.38 

ลานบาทตามลําดบั 

 

ดานผลการดําเนินงาน 

ในป 2556 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,762.05  ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขาย

จํานวน 1,735.10 ลานบาท  และรายไดอ่ืนจํานวน 26.95  ลานบาท เฉพาะรายไดจากการขาย  บริษัทมียอดขายต่าํกวาป 

2555 ที่ผานมาจํานวน 156.07 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.25 เนือ่งจากการลดลงของยอดขายแบตเตอรีร่ถยนตและ

รถจักรยานยนตในตลาดรถใหม และยอดขายแบตเตอรีร่ถจกัรยานยนตในตลาดทดแทนภายในประเทศจากการชะลอตวั

ของภาคเศรษฐกิจ  และ การลดลงของ แบตเตอรี่รถยนตในตลาดทดแทนภายในประเทศ จากการผลิตแบตเตอรี่ที่ไม

เพียงพอ ซ่ึงสาเหตสํุาคญัมาจากการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี่ 

สําหรับรายไดอ่ืนจํานวน 26.95 ลานบาท มาจากกําไรจากการขายสินทรัพยใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน และ

กําไรจากอัตราแลกเปล่ียนที่ยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงตัวเลขดังกลาวลดลงจากป 2555 จํานวน 17.92 ลานบาท เนื่องจากใน 2555 

บริษัทมีรายไดอ่ืนอีกสวนจากการรับจางผลิตใหกับบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

ในดานตนทุนขาย บริษัทมีตนทุนขายจํานวน 1,442.83 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 83.16  ของรายไดจาก

การขายซ่ึงเพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาคือรอยละ 82.45 เนื่องจากราคาตะก่ัวที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่เพ่ิมขึ้น 

และการเพ่ิมขึน้ของคาแรงงานจากปญหาการขาดแคลนแรงงานในการผลิตแบตเตอรี ่ซ่ึง ทาํใหเกิดการลาชาในการยาย

โรงงานและการฟนตัวของการผลิต อันสงผลใหบริษัทไมสามารถผลิตแบตเตอรี่ไดเพียงพอในตลาด 

สําหรับราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิที่เปนวัตถุดิบหลักในการผลิตแบตเตอรี่ ในป 2555 มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้คือ  

ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิโดยเฉล่ียในป 2556 อยูที่ระดับ 2,141 เหรียญ สหรัฐตอตัน เพ่ิมขึ้นจากป 2555 ที่ราคาเฉล่ีย

อยูที่ระดับราคา 2,061 เหรียญ สหรัฐตอตัน โดยในระหวางป 2556 ราคาตะก่ัวบริสุทธ์ิแกวงตัวอยูในกรอบระหวาง 

2,027-2,375 เหรียญ สหรัฐตอตัน โดยในชวง 2 เดือนแรกของป อยูที่ระดับ 2,357 เหรียญ สหรัฐตอตัน และไดปรับตัว

ลดลง ถึงส้ินป มีระดับราคาโดยเฉล่ีย 2,098 เหรียญสหรัฐตอตัน 

สําหรับคาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 มียอดรวม 299.84 ลานบาทคิดเปนรอยละ 17.02 ของรายได

รวม โดยเปนการลดลงจากป 2555 จํานวน 12.92 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.13 เนือ่งจากการลดลงของภาษสีรรพสามิต

จากการขายทีล่ดลง อยางไรก็ตามมีคาใชจายในการบรหิารบางสวน ที่เพ่ิมขึ้นจากการบันทึกการจายคาตอบแทนใหกับ

อดีตประธานกรรมการบริษัทจํานวน 16 ลานบาท 

ในดานดอกเบี้ยจาย ในป 2556 บริษัทมีดอกเบี้ยจายจํานวน 5.33 ลานบาท ลดลงจากปทีผ่านมาเปนจาํนวน 

5.26 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 49.64 เนื่องจากจํานวนเงินกูยืมทีล่ดลงหลังจากการชําระคนืเงนิกู 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

  โดยสรุปผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอยใน ป 2556 มีผลกําไรเบ็ดเสร็จจํานวน 15.39  ลานบาท 

หรือคิดเปนกําไรสุทธิ 0.14 บาทตอหุน 

 

อัตราสวนทางการเงิน 

อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในป 2556 คอื 1.20 เทา ลดลงเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับปที่ผานมา 

โดยสินทรัพยหมุนเวียนปรับตัวลดลงจํานวน 46.72 ลานบาท  และหนี้สินหมุนเวียนลดลง จํานวน 31.37 ลานบาท  ทั้งนี้

สินทรัพยหมุนเวียนที่ลดลงมาจากเงินสดจากการชําระหนี้คากอสรางอาคาร และเครื่องจักรเพ่ือรองรับการผลิตที่ยายมา

จาก โรงงานเกตเวย สําหรับในดานหนี้สินหมุนเวียนมีมูลคาลดลงเนื่องจากการชําระคืนเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาวที่ถึง

กําหนดภายในหนึ่งป กับสถาบันการเงินและบริษัทที่เก่ียวโยงกัน 

อัตราการหมุนของลูกหนี้ป 2556  อยูในระดับประมาณ 8.31 เทา ทั้งนี้ในป 2556 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย

ประมาณ 43 วัน ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับปที่ผานมา ในขณะที่มีระยะเวลาการจายชําระหนี้ประมาณ 80 วัน เพ่ิมขึ้นเชนกัน

เม่ือเทียบกับปที่ผานมาซ่ึงมีจํานวน 73 วัน  

สําหรับอัตราสวนกําไร ขั้นตน ในป 2556 เทากับรอยละ 16.84 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับชวงป 2555 สาเหตุ

สําคัญมาจากตนทุนคาแรงงานและราคาวัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้น 

ในป 2556 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคือ 1.62 เทาลดลงจากปที่ผานมา เนื่องจากภาระหนี้สินที่

ลดลง ในขณะที่สวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากผลกําไรสุทธิในป 2556 

นอกจากนี้ความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทปรับลดลงโดยพิจารณาจากอัตราสวนความสามารถใน

การชําระดอกเบีย้และอัตราสวนความสามารถในการชําระภาระผกูพัน โดยในป 2556 คิดเปน  5.57 เทาและ 0.43 เทา 

ตามลําดับ ซ่ึงลดลงเม่ือเทียบกับป 2555 ที่มีอัตราดังกลาว 12.58 เทา และ 1.46 เทาตามลําดบั 

การจายเงินปนผล ตามรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เม่ือวันที่ 10 เมษายน 2556  มีมติ

อนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2555 แกผูถือหุน 107,625,000 หุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปน

จํานวนเงิน 5.38 ลานบาท ไดจายเงินปนผลแลว เม่ือวันที่ 8 พฤษภาคม 2556  และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 

3/2557 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2557 มีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือจายเงินปนผลแกผูถือหุนจากผลประกอบการป 

2556 จํานวนอัตราหุนละ 0.03 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 3.23 ลานบาท 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 
บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนีแ้ลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ

รับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือ ไมขาดขอมูลทีค่วรตองแจงใน

สาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองวา 

(1) งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยาง

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอย

แลว  

(2) บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ

ดงักลาว 

(3) บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ

บริษัทไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 มกราคม 2557 ตอผูสอบบัญชีและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 

รวมทั้งการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว 

บริษัทไดมอบหมายให นายคทัซึม ินากาโตะ เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมี

ลายมือช่ือของ นายคทัซึม ินากาโตะ กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลว

ดังกลาวขางตน 

 

ผูมีอํานาจลงนามรับรอง 

 ช่ือ   ตําแหนง    ลายมือช่ือ 

1.  นายพรจักร  มนูธรรม  กรรมการ       

2.  นายคทัซึม ิ นากาโตะ  กรรมการ       

ผูรับมอบอํานาจ 

 ช่ือ   ตําแหนง    ลายมือช่ือ 

นายคทัซึม ิ นากาโตะ    ประธานเจาหนาที่บริหาร      
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 
เอกสารแนบ 1  กรรมการบริษัทและคณะผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายคัทซึมิ  นากาโตะ 

• 59 ป 

อายุ 

• ญ่ีปุน 

สัญชาติ 

• รองประธานกรรมการ 

ตําแหนง 

• ประธานเจาหนาที่บริหาร 

• 8 ป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• Social Science Department,  

คุณวุฒิการศึกษา 

Osaka University, Japan  

 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP)  รุน 57/2549 

ประวัติการอบรม 

 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 

2553-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

บจ.ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวช่ัน 

กรรมการบริษัท บจ.ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวช่ัน 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

- ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  9/9 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายพรจักร  มนูธรรม 

• 58 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการ 

ตําแหนง 

• ประธานคณะกรรมการกําหนด  

    คาตอบแทน 

• 10 ป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

325,000 หุน 

คิดเปนรอยละ0.30 

เปนนองชายของ 

นายปราโมทย  มนูธรรม

และพล.ต.ต.ศุภชาญ  

มนูธรรม 

• ปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (จปร.) 

• ปริญญาตรีทางการบริหาร  

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ปริญญาโทดานบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน 23/2547   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการอบรม 

 

2549-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

2546-ปจจุบัน กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน  

• กรรมการ                       บจ.ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวชั่น 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

• กรรมการ                       บจ.นครหลวงกลการ เซอรวิส 

• กรรมการ                       บจ.ฟูยี เมอรแคนไทล 

• กรรมการ                       บจ.เซนทรัล เอเยนซ ิ

- ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน :  2/2  คร้ัง  

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  9/9 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

พล.ต.ต.ศุภชาญ  มนูธรรม 

• 67 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการ 

ตําแหนง 

• 1 ป 7 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- เปนนองชายของ 

นายปราโมทย มนูธรรม 

และเปนพ่ีชายของ 

นายพรจักร มนูธรรม 

• ปรญิญาโท รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

• ประกาศนียบัตรของสมาคมสงเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

หลักสูตร 

ประวัติการอบรม 

Director Accreditation Program 

(DAP)

 

  

2555-ปจจุบัน กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 

2555-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย 

2535-ปจจุบัน กรรมการ บจ.มนูธรรมแมนช่ันแอนดดีเวลลอปเมนท 

2554-ปจจุบัน กรรมการ บจ.นอรทอีสท กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 

2554-ปจจุบัน กรรมการ บมจ.เซียรพร็อพเพอรตี้ 

 

• ประธานกรรมการ         บมจ.เซียรพร็อพเพอรต้ี  

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ         บจ.ยัวซาเซลส แอนดดิสทริบิวชั่น 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

• กรรมการ         บจ.นอรทอีสท กรีนเอเนอจี ประเทศไทย 

• กรรมการ         บจ.มนูธรรม แมนชั่น แอนด ดีเวลล็อปเมนท 

- ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  9/9 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายปราโมทย  มนูธรรม 

• 69 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการ 

ตําแหนง 

• 9 ป  8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- เปนพ่ีชายของ 

พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 

และนายพรจักร มนูธรรม 

• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร                      

ณ กรุงโตเกยีว 

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร (นิวยอรค) 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

• ประกาศนียบัตร  หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน 66/2007   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการอบรม 

 

2551-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

2547-ปจจุบัน ผูกอต้ังและผูถือหุน 

 

Asec Company Limited  

The Asian Security Center 

ประธานโครงการ Kungkamu the Family Housing 

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

ที่ปรึกษากิตติมาศักดิ์ Tekton International Co., Ltd. และ 

Properties Turnkey Consutant 

2538-ปจจุบัน ประธาน บจ.สหชัย อิเล็คโทรนิค ประเทศไทย 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ                       Taisei General Contractor Co., Ltd. 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

• กรรมการ                       Johoku Wirehardness Co., Ltd. 

• ประธาน                        Sahachai Electronic (Thailand) Co., Ltd. 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ 

• 51 ป 

อายุ 

• ญ่ีปุน 

สัญชาติ 

• กรรมการ 

ตําแหนง 

• กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

• 2 ป 1 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมม-ี 

• Major in English,  Osaka University  

of Foreign Studies, Japan 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

-ไมมี - 

ประวัติการอบรม 

2554-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 

2553-ปจจุบัน Manger Business Management Group 

Planning Department ,  

GS Yuasa International 

2550 Group Manager Business Administration Group 

Business Promotion Division, 

GS Yuasa International 

 

-ไมมี- 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน 

-ไมมี- 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี- 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 0/1 คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน : 0/0 คร้ัง  

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/9 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 

• 53 ป 

อายุ 

• ญ่ีปุน 

สัญชาติ 

• กรรมการ 

ตําแหนง 

• 8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

 

หมายเหตุ

ไดรับการแตงต้ังเขามาเปนกรรมการ

บริษัทต้ังแตวันที่ 4 มีนาคม 2556 

; นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 

-ไมมี- -ไมม-ี 

• Kansai University, Department of 

Economics, Faculty of  Economics , 

Japan 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

-ไมมี - 

ประวัติการอบรม 

ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

กรรมการ บจ.ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น 

2555-ปจจุบัน General Manager Business management Department,  

International Business Unit, GS Yuasa 

International Ltd. 

2550 President Ztong Yee industrial Co., Ltd. 

 

- ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

- ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 2/4 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 0/1 คร้ัง  

บริษัท ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวชั่น จํากัด 

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท :  2/6 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายเออิชโิระ คาโตะ 

• 44 ป 

อายุ 

• ญ่ีปุน 

สัญชาติ 

• กรรมการ 

ตําแหนง 

• 2 ป 4 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• Master Degree of Industrial 

Chemistry, Kanazawa University, Japan 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

-ไมมี - 

ประวัติการอบรม 

2554-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2553-ปจจุบัน Group Manager Business Promotion Department, 

Automotive Battery Business Promotion 

Division, GS Yuasa International 

2552 Manager Business Promotion Department, 

Global Q.A.& Technical Support 

Headquarters, GS Yuasa International 

2550 Manager Business Promotion Group and Original 

Equipment Group, Business Promotion 

Department, GS Yuasa International 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

- ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 0/1 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายศุภวัส  พันธุวัฒน 

• 59 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการ 

ตําแหนง 

• ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ 

• 9 ป 8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

500 หุน 

คิดเปนรอยละ0.0005 

-ไมม-ี 

• นิติศาสตรบัณฑิต  

คุณวุฒิการศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• Certificate of International law  

at Hague Netherlands  

• ประกาศนียบัตรการจัดการและการตลาด 

University of California at Los Angeles 

(UCLA) Extension 

 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน 21/2547   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

ประวัติการอบรม 

 

2549-ปจจุบัน กรรมการและประธาน

เจาหนาที่ปฏิบัติการ 

บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2549-2550 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

- ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 

• 56 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการอิสระ 

ตําแหนง 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

• 7 ป 10 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• ดุษฎีบัณฑิต (การเงนิ)  

คุณวุฒิการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเซาทเทิรน ควีนแลนด ประเทศออสเตรเลีย 

• พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ(การเงนิ)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา) 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP)  รุน54/2549  และDirector Certification Program (DCP)  

รุน92/2550 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการอบรม 

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร CEO 

Succession and Effective Leadership Development  

• Diploma of Director Certification Program, Australian 

Institute of Company Director (Nov.2007) 

• ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) รุน 

27/2009  และหลักสูตรตอเนื่องไดแก Monitoring The Internal 

Control & Risk Management (MIR)รุน 6/2009, Monitoring 

The System of Internal Audit Function (MIA) รุน 5/2009, 

Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 

7/2009, Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน

5/2011 Role of the Compensation Committee (RCC) 13/2554, 

Role of the Chairman Program (RCP)

2549-ปจจุบัน 

 28/2555 , Chartered 

Director Class (CDC) 6/2555 จากสมาคมสงเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย 

กรรมการอิสระและ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

 

อาจารยพิเศษดานการบริหาร

เชิงกลยุทธการบริหารการเงิน

และวิชาตางๆ ดานการเงิน 

มหาวิทยาลัยในประเทศ เชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา เปนตน 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

โครงการปริญญาเอก

บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเซาทออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย 

อาจารยบรรยายวิทยาลยัการ

ปกครองสวนทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอ่ืนที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน :  2/2  คร้ัง  

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายโยธิน  วิมุกตายน 

• 66 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการอิสระ 

ตําแหนง 

• กรรมการตรวจสอบ 

• 5 ป  8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมม-ี 

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสต)   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คุณวุฒิการศึกษา 

• นิติศาสตรบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• รัฐประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต       

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน 72/2549   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการอบรม 

 

2549-ปจจุบัน กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

ปจจุบัน กรรมการ สมาคมวัดเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ 

2547-2550 รองอธิบดี กรมสรรพสามิต 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 5/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 0/1 คร้ัง  

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 12/14 คร้ั ง 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายประเสริฐ  กิติศักดิ์กุล 

• 63 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการอิสระ 

ตําแหนง 

• กรรมการตรวจสอบ 

• 3 ป  8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

2,000 หุน 

คิดเปนรอยละ0.002 

-ไมม-ี 

• วิทยาศาตรบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัย La Salle ประเทศสหรัฐอมริกา 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 

Accreditation Program (DAP) รุน 39/2548   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

ประวัติการอบรม 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director 

Certification Program (DCP) รุน 139/2552   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย 

 

2553-ปจจุบัน กรรมการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  

2552-ปจจุบัน กรรมการ โรงพยาบาลเทียนฟา 

2549-2553 ประธานคณะกรรมการ

ติดตามและตรวจสอบ

การบริหารงานตํารวจ  

สน.พลับพลาไชย 2 

 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 6/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 คร้ัง 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง 
สัดสวนการถือหุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

ผศ.ดร. ลาวัณย  ถนัดศิลปกุล 

• 57 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• กรรมการอิสระ 

ตําแหนง 

• กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการกําหนดคาตอบแทน 

• 3 ป  8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• Ph.D. (Law) 

คุณวุฒิการศึกษา 

Lancaster University (UK) 

• LL.M.(International Comparative Law and 

European Law) Vrije Universiteit Brussels, 

Belgium 

• นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายระหวาง

ประเทศ)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุน  141/2553 ของ สมาคมสงเสรมิ

สถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

ประวัติการอบรม 

• ประกาศนียบัตร  Audit Committee Program 

(ACP) รุน 35/2552 และหลักสูตรตอเน่ืองไดแก 

Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 

6/2554 ,Monitoring of the Quality of Financial 

Reporting (MFR) รุน6/2554, Monitoring the 

Internal Audit Function (MIA) รุน 11/2554,  

Monitoring the system of Internal Control and Risk 

Management (MIR) รุน 11/2554 Role of the 

Compensation Committee (RCC) 13/2554 , 14/2554 

, Director Certification Program (DCP) 141/2554 , 

Director Exam

 

ination(EXAM) 35/2555 

2553-ปจจุบัน กรรมการอิสระและ 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย  

ปจจุบัน รองศาสตราจารย ประจําบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร  

มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญ่ีปุน 

ผูชวยศาสตราจารย ประจําสาขานิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ผูอํานวยการ สถาบันศึกษากฎหมายเศรษฐกิจและธุรกิจระหวางประเทศ 

อนญุาโตตุลาการ สํานักงานอนุญาโตตุลาการ 

ศาสตราจารยพิเศษและ 

รองศาสตราจารย 

ในการบรรยายในตางประเทศ เชน ญ่ีปุน เบลเย่ียม สหราช

อาณาจักร เปนตน 

อาจารยบรรยายพิเศษ มหาวิทยาลัยในประเทศ เชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนตน 

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียน   

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทจํากัด  

-ไมมี - 

การดํารงตําแหนงในกิจการอื่นท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทยจํากัด (มหาชน) 

จํานวนคร้ังท่ีเขาประชุม/ การประชุมท้ังหมด (คร้ัง/ ป 2556)  

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 คร้ัง  

• การประชุมสามัญผูถือหุน : 1/1 คร้ัง  

• การประชุมคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน :  2/2  คร้ัง  

• การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ : 14/14 คร้ัง  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  

สัดสวนการถือ

หุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายมาซาชิ โมริมิซึ 

• 39 ป 

อายุ 

• ญ่ีปุน 

สัญชาติ 

• ผูจัดการทั่วไป (ฝายประกันคุณภาพ) 

ตําแหนง 

• 2 ป 8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• Physics, Faculty of Science and Engineering, 

คุณวุฒิการศึกษา 

Chou University 

 

-ไมมี- 

ประวัติการอบรม 

2555-ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่วิศวกรรม บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2555 ผูจัดการทั่วไป  

(ฝายประกันคุณภาพ) 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2553 Technical Department Automotive Battery Division, 

GS Yuasa International Ltd. 

 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  

สัดสวนการถือ

หุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายสุขแท เรืองวัฒนะโชติ 

• 46 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• เลขานุการบริษัท 

ตําแหนง 

• 7 ป  

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• ปริญญาโท ดานการพัฒนาการเศรษฐกิจ  

คุณวุฒิการศึกษา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 

• ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร และปริญญาตรี

ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• ผูสอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) 

-ไมมี- 

ประวัติการอบรม 

2549-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป (ปฏิบัติการ) 

เลขานุการบริษัท 

เลขานุการคณะบริหาร 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  

สัดสวนการถือ

หุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายฮิโรอากิ ซาซากิ 

• 40 ป 

อายุ 

• ญ่ีปุน 

สัญชาติ 

• ผูจัดการทั่วไป (ฝายวิศวกรรม) 

ตําแหนง 

• 2 ป 8 เดือน 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• Master Degree of Mechanical Engineering, 

Fukui University 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

-ไมมี- 

ประวัติการอบรม 

2554-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไป  

(ฝายวิศวกรรม) 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2552-2553 ที่ปรึกษาฝายวิศวกรรม บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2552 Production Engineering 

Department 

GS Yuasa International Ltd. 

 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  

สัดสวนการถือ

หุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นายคมสันต อรุณพันธุ 

• 44 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• ผูจัดการทั่วไปโรงงาน (การผลติ) 

ตําแหนง 

• 5 ป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคม)ี  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

คุณวุฒิการศึกษา 

 

-ไมมี- 

ประวัติการอบรม 

2551-ปจจุบัน ผูจัดการทั่วไปโรงงาน  

(การผลติ) 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2549-2551 ผูจัดการโรงงาน บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

2535-2549 ผูจัดการฝายประกันคุณภาพ บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

ชื่อ / อายุ / สัญชาติ / ตําแหนง  

สัดสวนการถือ

หุน 

ในบริษัท 

ความสัมพันธ 

ทางครอบครัว 

ระหวางผูบริหาร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป 

ชวงเวลา ตําแหนง หนวยงาน / บริษัท 

นางสาวภัทรพร ทัศนเสวี 

• 60 ป 

อายุ 

• ไทย 

สัญชาติ 

• ผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน 

ตําแหนง 

• 6 ป 

ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 

-ไมมี- -ไมมี- 

• เศรษฐศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คุณวุฒิการศึกษา 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

• CIA (Certified Internal Audit) 

-ไมมี- 

ประวัติการอบรม 

2549-2556 ผูจัดการฝายบัญชี 

และการเงิน 

บมจ. ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย 

 

 

 

 

ขอพิพาททางกฎหมายหรือประวัติการทําผิดกฎหมายของกรรมการและผูบริหารของบริษัท ในระยะ 5 ป ยอนหลัง  :  ไมมี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

ขอมูลการดํารงตําแหนงของคณะผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 

ช่ือ บมจ. ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย  บจ. ยัวซาเซลส แอนด ดิสทริบิวช่ัน 

1. นายคทัซึม ินากาโตะ 

2. นายพรจักร  มนูธรรม 

3. พล.ต.ต.ศุภชาญ มนูธรรม 

4. นายทาเคโอะ ยามาโมโตะ 

5. นายคาซูฮิโกะ  โนดะ 

6. นายเออิชิโระ คาโตะ 

7. นายปราโมทย  มนูธรรม 

8. นายศุภวัส พันธุวัฒน 

9. ดร.กุศยา ลีฬหาวงศ 

10. นายประเสริฐ กิติศักดิ์กุล 

11. นายโยธิน  วิมกุตายน 

12. ผศ.ดร.ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 

13. น.ส.ภัทรพร ทัศนเสวี 

/, XX, * 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

//, * 

//, /// 

//, /// 

//, /// 

//, /// 

** 

/, XX 

// 

// 

// 

// 

 

 

 

 

 

 

 

X    = ประธานกรรมการ 

XX = กรรมการผูจัดการ หรือประธานเจาหนาที่บริหาร 

/     = รองประธานกรรมการ 

//    = กรรมการ 

///   = กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

*     = คณะผูบริหาร 

**     = ผูจัดการฝายบัญชี 
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
 
หัวหนางานตรวจสอบภายในเปนพนักงานประจําของบริษัท คือ น.ส. ดาราวรรณ สุขสวัสดิ์ 
 
ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ประกาศนียบัตร หลักสูตร “การควบคมุภายในสําหรบัพนกังานตรวจสอบ (COSO)” 

 หลักสูตร “การประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง” 

 หลักสูตร “การอํานวยความสะดวกสําหรับการประเมินตนเองเพ่ือการบริหารความเส่ียง”

 หลักสูตร “การตรวจสอบภายในตามฐานความเส่ียง”  

 หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน เพ่ือเตรียมตัวเปนผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)” 
 
ประสบการณทาํงาน 

ฝายตรวจสอบ  ธนาคารทหารไทย  - ดานงานสาขา 12 ป  

    - ดานงานสํานกังานใหญ และสาขาตางประเทศ 2 ป 
 
การอบรม  

หลักสูตร “Financial Management ‘s new visual”     

หลักสูตร “Risk Management in Financial & Accounting”   

หลักสูตร “IT Audit Practice and update new knowledge”  

หลักสูตร “Effective Minute Taking”    

หลักสูตร “Risk Assessment Method for Internal Audit Planning” 

หลักสูตร “COSO Enterprise Risk Management Integrated Framework” 

 
 

หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบ  ในการสอบทานและรายงานความเช่ือถือได และความ

ครบถวนของระบบบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงานหรือระบบงานที่มีผลกระทบสําคัญตอการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

นโยบาย แผนงานและระเบียบปฏิบัติขององคกร สอบทานความเหมาะสมของการดูแลรักษาทรัพยสินและทดสอบวา

ทรัพยสินนั้นมีอยูจริง รวมถึงการประเมินการใชทรัพยากรขององคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยัง

ประเมินถึงความเพียงพอของการควบคุมภายในดวยการใชเทคนิคในการตรวจสอบดวยวิธีตางๆทั้งเชิงปริมาณและ

คุณภาพ โดยทําการประเมินอยางเปนระบบและสนับสนุนใหมีการปรับปรุงความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของ

ระบบการบริหารความเส่ียง ระบบการควบคุม เพ่ือสรางความม่ันใจวาระบบตางๆสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร เพ่ือใหองคกรมีการจัดการความเส่ียงอยางเหมาะสมและ

ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับองคกร นอกจากนี้การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงเปนงานอยางหนึ่งของ

กิจกรรมการตรวจสอบภายใน โดยการใหคําปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการ

ดําเนินงานขององคกรใหดีขึ้น  
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บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

 

1. สอบทานงบการเงินประจําเดือน ประจําไตรมาส และประจําปของบริษัท ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองโดยทั่วไปและมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอครบถวน รวมทั้งเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุม

กับคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสอบถามประเด็นสําคัญที่ตรวจพบจากการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ทกุไตรมาส 

รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยัวซาแบตเตอรี่ ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย กรรมการ

อิสระ 4 ทาน คอืดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ นายโยธิน  วิมกุตายน นายประเสรฐิ  กิตศิกัดิก์ลุ และ ผศ.ดร. ลาวัณย ถนัดศิลปกุล 

โดย ดร. กุศยา  ลีฬหาวงศ เปนประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตหนาที่ และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท โดยในป 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งส้ิน 14 ครั้ง และมีการพิจารณา

ทบทวนเรื่องตาง ๆ ซ่ึงสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 

2. สอบทานระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน พรอมทัง้ใหขอเสนอแนะในงานตรวจสอบและ

พิจารณาแผนการตรวจสอบประจําปของฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทําใหบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม  รวมทั้งปองกันและลด

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 

3. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกัน โดยสอบทานรายการที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับ

บริษัท ซ่ึงบริษัทไดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

4. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 

5. พิจารณาและใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท 

 

จากการพิจารณาสอบทานเรื่องดังกลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินของบริษัท

จัดทําขึ้นอยางถูกตองตามควร  บริษัทมีการเปดเผยขอมูลเพียงพอตามมาตรฐานบัญชี  และปฏิบัติตามขอกฎหมายที่

เก่ียวของ ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดทาํการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในตาม

หลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีขอสังเกตเก่ียวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ดังนี ้

 

1. โครงสรางองคกรในระดับฝายงาน : บริษัทควรกําหนดอํานาจหนาที่ในการส่ังการและการแบงแยกหนาที่

ใหชัดเจน และใหมีระบบการตรวจสอบถวงดุลระหวางกันอยางเพียงพอ 

2. ดานบรรษัทภิบาล : บริษัทควรสงเสริม ใหบริษัทมีบรรษัทภิบาลภายในใหมากขึ้น เพ่ือใหเกิดจริยธรรม

ภายในบริษัทมากขึ้น 

3. บริษัทควรสงเสริมใหเกิดความเปนธรรมในกระบวนการวัดผลงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล 

รวมทั้งการลงโทษเม่ือมีการกระทําผิด 



  

แบบรายงาน 56-1 ประจาํป 2556                                                                                                       เอกสารแนบ 4  หนา  100 

 

บริษัท ยัวซาแบตเตอร่ี ประเทศไทย จํากัด 

 

  

4. บริษัทควรสรางใหหนวยงานมีทัศนคติดานการบริหารความเส่ียงภายในใหมากขึ้น พรอมทั้งสงเสริมให

ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมใหมากขึ้น 

5. บริษัทควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการวิเคราะหขอมูลภายใน

บริษัทใหมีความรวดเร็วเพียงพอและถูกตองแมนยํามากขึ้น  เพ่ือใหทันตอการตัดสินใจของผูบริหาร 

 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

                 (ดร.กุศยา  ลีฬหาวงศ) 

        ประธานกรรมการตรวจสอบ  

                20  มีนาคม 2557 
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