สารบัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
คณะผู้บริหาร
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผังองค์กร
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลทั่วไป
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
โครงสร้างการจัดการ
รายการระหว่างกัน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
บาท
ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2557

2556

อัตราการขยายตัว

2555

%
(5.46)

%
8.19

สินทรัพย์รวม

3,870,410,913.00 4,094,132,098.00 3,784,321,229.00

หนี้สินรวม

2,105,498,190.00 2,487,532,893.00 2,258,250,244.00 (15.36) 10.15

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

1,718,569,514.00 1,570,115,089.00 1,490,650,337.00

รายได้จากการขาย

5,174,961,105.00 5,550,410,674.00 5,666,782,349.00

(6.76) (2.05)

รายได้รวม

5,293,775,066.00 5,623,254,027.00 5,768,399,678.00

(5.86) (2.52)

ต้นทุนสินค้าขาย

4,056,816,060.00 4,392,968,146.00 4,928,195,570.00

(7.65) (10.86)

924,004,847.00 1,014,170,399.00 1,025,848,065.00

(8.89) (1.14)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ก�ำไรขั้นต้น

1,118,145,045.00 1,157,442,528.00

(3.40) 56.71
71.75 154.96

205,178,454.00

119,464,751.00 (217,371,994.00)

มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

3.88

2.12

(3.77)

12.48

7.81

(13.26)

5.15

3.03

(5.53)

ก�ำไรต่อหุ้น (บาท)

10.26

5.97

(10.87)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

85.93

78.51

(74.53)

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

5.33

738,586,779.00

ก�ำไรสุทธิ

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

9.46

สารจากประธานกรรมการ

นายกวี ขอไพบูลย์
Mr. Kavie Korphaibool
ประธานกรรมการ
The Chairman of the Board of Directors

ปี 2557 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�ำเร็จของ บริษัท
ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ท่ามกลางการ
ชะลอตัว ของเศรษฐกิจภายในประเทศและความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลก บริษัทฯ ยังคงเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดย
มีผลการด�ำเนินงานที่ดี นอกจากการด�ำเนินธุรกิจให้มีก�ำไร
อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้ทั้งสิ้น 5,294 ล้านบาท
และมีก�ำไรสุทธิ 205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีสัดส่วน
ในการขายในประเทศและส่งออก อยู่ที่ ร้อยละ 54 : 46
แนวโน้มการส่งออกอยู่ ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะแถบเอเชีย
ในขณะที่ตลาดในประเทศ ประชาชนยังคงระมัดระวังการ
ใช้จา่ ยอยู่ เนือ่ งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกทีอ่ ยูร่ ะหว่าง
ฟื้นตัว และ ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
ที่หดตัวลง บริษัทได้ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัวและมีความไม่แน่นอนดังที่ได้กล่าวในเบื้องต้น ท�ำให้

บริษัทวางแผนการบริหารงานอย่างระมัดระวัง ประกอบกับ
การติดตามสถานะการณ์ด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ ใช้กลยุทธ์
การให้ ความส�ำคัญทีร่ กั ษาฐานลูกค้าเก่า หาลูกค้าในตลาดใหม่
เสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ดี
ในปี 2558 เศรษฐกิจเริม่ ฟืน้ ตัวหลังจากมีความชัดเจน
ทางการเมือง ซึง่ เชือ่ ว่าผูบ้ ริโภคจะเริม่ กลับมาใช้จา่ ยมากขึน้
โดยประเมินว่าจีดพี ี จะมีอตั ราขยายตัวทีร่ อ้ ยละ 3.5 และคาด
ว่าตลาดแบตเตอรี่ก็จะเติบโตในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน
สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทาง
ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความ
ไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการ
บริษทั คณะผูบ้ ริหาร ตลอดจนทีมงานบริษทั ทุกท่าน ทีม่ งุ่ มัน่
ในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพด้ ว ยดี ต ลอดมา
และผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเติบโต มั่นคง
และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป
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คณะกรรมการ

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
Mr. Veerawat Korphaibool

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss Veerawan Korphaibool

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
Mr. Nontaphon Nimsomboon

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
Mr. Apichai Chvajarernpun

นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
Mrs. Srisuvarn Korphaibool

นายศิรทิ ศั น์ ประเสริฐมนูกจิ
Mr. Siritas Prasertmanukitch

นายกวี ขอไพบูลย์
Mr. Kavie
Korphaibool

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
Mr. Veerawin Korphaibool

นายสุชาติ จันลาวงศ์
Mr. Suchat Chanlawong

นางสิรินุช ไทยวัฒน์
Mrs. Sirinuj Thaivadh

นายวีระชัย ศรีขจร
Mr. Veerachai Srikajon

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
Mr. Adisak Tongkaimook

คณะผู้บริหาร
นายกวี ขอไพบูลย์
Mr. Kavie Korphaibool
ประธานกรรมการ และประธานบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Chairman of the Board of Directors
and President,
Authorized Director

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss. Veerawan Korphaibool

นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
Mrs. Srisuvarn Korphaibool

รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Senior Vice President - Administrative,
Authorized Director

รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Vice President - Government Affairs
Coordination,
Authorized Director

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
Mr. Veerawin Korphaibool

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
Mr. Veerawat Korphaibool

รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Senior Vice President - Operation,
Authorized Director

รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและขาย
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Vice President - Marketing,
Authorized Director

นายวีระชัย บุญชูขื่น
Mr. Wirachai Bunchuchuen

นายณัฐ เลี้ยงจันทร์
Mr. Nat Leangian

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
Senior Accounting Manager

ผู้ัจัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
Senior Financial Manager
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คณะกรรมการ
นายกวี ขอไพบูลย์

นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานบริษัท
			 กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
อายุ 76 ปี อายุงาน 29 ปี

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ
อายุ 77 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสวอนซี
ประเทศอังกฤษ
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
Musashikogyo University
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) ประสบการณ์การท�ำงาน
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ประธานกรรมการและประธานบริษัท
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
กรรมการ บจ.พาวเวอร์ พลาส
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2541 - 2544
ประธานกรรมการและประธานบริษทั บจ.พาวเวอร์พลาส
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จ�ำกัด
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานบริษัท
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551
กรรมการ บริษัท เอช เอ็ม ซี โปลีเมอร์ จ�ำกัด
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2551
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2535 - พ.ศ.2538
• พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2551
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.74
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ประธานบริษัท บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551
ประธานบริษัท บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2551
ประธานบริษัท บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.32
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามีนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

ต�ำแหน่ง กรรมการ
			 กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
อายุ 75 ปี อายุงาน 22 ปี

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ
		 กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 43 ปี อายุงาน 19 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้น�ำทางด้านสังคม ธุรกิจ
และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
• Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)

• ปริญญาโท M.B.A สาขา MIS, ST Peters College
New Jersey U.S.A
• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)
• Financial Statements for Directors Class 9/2010 (IOD)
• Director Certification Program. Class 141/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน

ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ และ ที่ปรึกษา บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ และ รองประธาน บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ และ ที่ปรึกษา บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2542
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ (นักบริหาร 9 )
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1692
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ภรรยา นายกวี ขอไพบูลย์

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552
ผู้จัดการทั่วไปบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ
		 กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
อายุ 46 ปี อายุงาน 15 ปี

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 39 ปี อายุงาน 12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท M.B.A. Business Administration,
University of Haven U.S.A.
• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)
• Director Certification Program. Class 151/2011 (IOD)
• Financial Statements for Directors. Class 14/2011 (IOD)

• BS : Mechanical Engineering School of Engineering
Rutgers, The State University of New Jersey
• Director Accreditation Program. Class 49/2005 (IOD)
• Director Certification Program. Class 160/2012 (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
รองประธานบริษัทฯ สายงานปฏิบัติการ
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.73
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ.3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั
รองประธานบริษทั สายงานการตลาดและขาย
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
รองประธานบริษทั ฯ อาวุโส บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 9.74
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสวุ รรณ ขอไพบูลย์

ประสบการณ์การท�ำงาน

นายสุชาติ จันลาวงศ์

นายนนทพล นิ่มสมบุญ

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี อายุงาน 18 ปี

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี อายุงาน 17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม ดี)
• Master of Science in Civil Engineer University Of
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Missouri, U.S.A.
• M.B.A.University of Iowa, USA. (ทุนรัฐบาลไทย)
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) • บัญชีดษุ ฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
• Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ 1/2552
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
Monitoring The System of Internal Control And
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุน่ 7/2553
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
Monitoring The Quality of Financial Reporting
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
(MFR) รุ่น 11/2553 (IOD)
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม /
ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.
รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
• พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
กรรมการสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ ในคณะกรรมการก�ำกับการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน
กรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
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• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.ท่าอากาศยานไทย
• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544
นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แห่งประเทศไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายวีระชัย ศรีขจร

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 62 ปี อายุงาน 14 ปี

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี อายุงาน 6 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

•
•
•
•

M.B.A. South Eastern University Washington D.C. U.S.A. • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการเคมี)
ปริญญาตรีวศิ วกรรมเครือ่ งกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2009 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(วตท) รุ่น 4/2551
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ส�ำนักงาน ก.พ.
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ส�ำนักงาน ก.พ.
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
ร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองใน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
สถาบันพระปกเกล้า
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553
Program Class 91/2007 (IOD)
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.เค.เอส เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน

นางสิรินุช ไทยวัฒน์

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 65 ปี อายุงาน 6 ปี

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 64 ปี อายุงาน 4 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2544
(รุ่น 4414)
• ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า
กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institutes of Directors)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institutes of Directors)

• ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)
มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท Master of science (Environmental
Technology & Management) Asia Institute of
Technology

ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วุฒิสภา ภาษีการเงินการคลัง
และการธนาคาร
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
อธิบดีกรมทรัพยากรน�้ำ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้านความมั่นคง
• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
กรรมการ บริษัท ปตท.สผ จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
อธิบดีกรมสรรพสามิต
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2547
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ.2546
กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

คณะผู้บริหาร
นายกวี ขอไพบูลย์

นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
อายุ 76 ปี อายุงาน 29 ปี

ต�ำแหน่ง รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
อายุ 75 ปี อายุงาน 22 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Musashikogyo University
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้น�ำทางด้านสังคม ธุรกิจ
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
ประสบการณ์การท�ำงาน
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
• Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)
ประธานกรรมการและประธานบริษัท
ประสบการณ์การท�ำงาน
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
กรรมการ และ ที่ปรึกษา บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
ประธานกรรมการและประธานบริษทั บจ.พาวเวอร์ พลาส • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ และ รองประธาน บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
ประธานกรรมการและประธานบริษัท
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
กรรมการ และ ที่ปรึกษา บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
• พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2551
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2551
• พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2542
กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ (นักบริหาร 9 )
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ประธานบริษัท บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1692
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05
ประธานบริษัท บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2551
ภรรยา นายกวี ขอไพบูลย์
ประธานบริษัท บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.32
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามีนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

ต�ำแหน่ง รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและขาย
กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันบริษัท
อายุ 46 ปี อายุงาน 15 ปี

ต�ำแหน่ง รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 43 ปี อายุงาน 19 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท M.B.A. Business Administration,
University of Haven U.S.A.
• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)
• Director Certification Program. Class 151/2011 (IOD)
• Financial Statements for Directors. Class 14/2011 (IOD)

• ปริญญาโท M.B.A สาขา MIS, ST Peters College
New Jersey U.S.A
• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)
• Financial Statements for Directors Class 9/2010 (IOD)
• Director Certification Program. Class 141/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน

ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ.3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบนั
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั
รองประธานบริษทั ฯ อาวุโส บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั
รองประธานบริษทั ฯ สายงานการตลาดและขาย
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552
กรรมการผูจ้ ดั การ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 9.74
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสวุ รรณ ขอไพบูลย์

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552
ผู้จัดการทั่วไปบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
ต�ำแหน่ง รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 39 ปี อายุงาน 12 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา

• BS : Mechanical Engineering School of Engineering
Rutgers, The State University of New Jersey
• Director Accreditation Program. Class 49/2005 (IOD)
• Director Certification Program. Class 160/2012 (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
รองประธานบริษัทฯ สายงานปฏิบัติการ
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550
ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.73
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายณัฐ เลี้ยงจันทร์

นายวีระชัย บุญชูชื่น

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
อายุ 40 ปี อายุงาน 7 ปี

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
อายุ 45 ปี อายุงาน 14 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.หอการค้าไทย • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ
บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
ประสบการณ์การท�ำงาน
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2551
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.เอลีท คราฟท์ เปเปอร์
กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549
• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ค้าเหล็กไทย
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
• พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2548
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.เดเท็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
• พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2545
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี โดยวาระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2559
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน
ซึ่งเป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
นายนนทพล นิม่ สมบุญ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุชาติ จันลาวงศ์และ นายวีระชัย ศรีขจร เป็นกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ประชุมทั้งหมดจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยได้เชิญกรรมการบางท่าน, ผู้บริหารของบริษัทฯ, และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยการ
เข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีดังนี้
		
รายชื่อ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
		 นายนนทพล นิ่มสมบุญ
5
		 นายสุชาติ จันลาวงศ์
5
		 นายวีระชัย ศรีขจร
4
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจากรายงานผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และจากผลการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับปี 2557 รวมทั้งได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีเสนอแนะสิ่งที่จะช่วยปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ ได้
อย่างเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง และระดับฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ส�ำหรับปี 2557 งานส�ำคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติจ�ำแนกกิจกรรมเป็นรายด้าน ได้แก่

การจัดท�ำงบการเงิน
1. สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส และส�ำหรับปี 2557 โดยได้สอบทาน, พิจารณาจาก
รายงาน, และข้อมูลที่ได้รับจากการประชุมกับผู้สอบบัญชี รวมทั้งค�ำอธิบายจากเจ้าหน้าที่และผู้บริหารของบริษัทฯ
แล้วให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�ำคัญยิ่งขึ้นตามหลักการและมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้ในประเทศไทยซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ รวมไปถึงรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และรายการที่
เกี่ยวโยงกันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในในการนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานด้านต่างๆ
และให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในของปี 2557 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง
ก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากที่สุดเท่าที่ทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยู่จะอ�ำนวยให้ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ได้ให้ความเห็นถึงความส�ำคัญของความเพียงพอของบุคลากรด้านนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตาม
มาตรฐานตามทีค่ วร นอกจากนี้ได้อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบประจ�ำปี 2557 ซึง่ ได้จดั ท�ำให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ ง
ของบริษัทฯ ที่มีการประเมินไว้
5. พิจารณาประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ข้อแนะน�ำในการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในตามความจ�ำเป็นให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ น�ำไปพิจารณา
6. ก�ำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับที่เหมาะสม

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
7. พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยสอบทานว่า
รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นรายการอันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้โดยการสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี ทั้งพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชีและจากการตั้งค�ำถามสอบถาม
ผู้สอบบัญชี นอกจากนั้นยังได้สอบถามผู้บริหารและพนักงานในต�ำแหน่งส�ำคัญของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบว่ามีรายการที่
มีนัยส�ำคัญอันอาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
8. คณะกรรมการฯ ได้พจิ ารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลผูม้ คี วามเหมาะสมเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
และบริษัทย่อยและมีความเห็นว่า นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579หรือ ผูส้ อบบัญชีทา่ นอืน่ ในสังกัดบริษทั ส�ำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ำกัด
มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียม
วิชาชีพที่เสนอมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จึงมีมติให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้วน�ำเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญประจ�ำปีของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้มมี ติแต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจ�ำปี 2558 ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพการสอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินของ
บริษัทฯ ประจ�ำปี 2558 ควรเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้อง
9. ได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ความเห็นโดยสรุป
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ บริษทั ฯ ถือปฏิบตั สิ อดคล้องกับแนวนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งส่วนหนึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย มีผลท�ำให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดที่มีนัยส�ำคัญมิให้เกิดขึ้นได้หรือหากเกิดขึ้น
ก็สามารถทราบเพือ่ แก้ไขได้ในเวลาอันเหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระตามทีค่ วร และได้พยายามปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในหลายๆ ด้านโดยมีพัฒนาการเป็นที่พอใจ ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทวั่ ไปที่ได้ดำ� เนินการอย่างสมเหตุสมผลและ
ให้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแก่บริษทั ฯ ไม่พบรายการผิดปกติทเี่ ป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการทีเ่ กีย่ วข้องเป็นไปโดยถูกต้องส�ำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ รอบบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้สอบบัญชีได้รายงานว่า ได้จัดท�ำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินที่มีนัยส�ำคัญอย่างเพียงพอ ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่าง
มีสาระส�ำคัญ

(นายนนทพล นิ่มสมบุญ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
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ผังองค์กร
รองประธานบริษัทฯ
สายงานการตลาดและขาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน

รองประธานบริษัทฯ
สายงานรัฐกิจสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

รองประธานบริษัทฯ
อาวุโสสายงานบริหาร

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานปฏิบัติการ

รองประธานบริษัทฯ อาวุโส
สายงานปฏิบัติการ

ประธานบริษัทฯ

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานบริหาร

ผังองค์กร

ผู้จัดการโรงงาน
ด้านสนับสนุนการผลิต

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้าหมายและภารกิจ
เป้าหมาย รักษาความเป็นผูน้ ำ� ในตลาดแบตเตอรีข่ องเมืองไทย และจะมุง่ มัน่ พัฒนาสินค้าและบริการให้แบตเตอรีข่ อง
คนไทยก้าวไกลไปทั่วโลก
ภารกิจ 3 เคแบตเตอรี่จะทุ่มเทพัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆ ให้ทรงคุณค่าเป็นมาตรฐานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายและลูกค้าผู้ใช้
• มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีผลประกอบการทีน่ า่ พอใจ เพือ่
สร้างประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
• สร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ีในการทำ�งานและให้ความรูใ้ นการพัฒนาความสามารถและผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่
พนักงาน เพือ่ ให้พนักงานเรียนรู้ และทำ�งานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมใิ จทีเ่ ป็นส่วนร่วมในความสำ�เร็จของบริษทั ฯ
• รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำ�เสมอ
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน ในปี 2537
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537002141 บริษัทประกอบธุรกิจหลักผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด จ�ำหน่ายใน
ประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า 3K และส่งออกกว่า 50 ประเทศทั่วทุกทวีป ภายใต้แบรนด์ 3K และ KV ผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทมีทั้งหมด 8 กลุ่ม ดังนี้
1. แบตเตอรี่สำ�หรับรถยนต์
2. แบตเตอรี่สำ�หรับรถจักรยานยนต์
3. แบตเตอรี่แสงสว่าง / จับสัตว์
4. แบตเตอรี่สำ�หรับรถกอล์ฟ
5. แบตเตอรี่สำ�หรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า
6. แบตเตอรี่สำ�หรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
7. แบตเตอรี่สำ�หรับรถไฟฟ้า
8. แบตเตอรี่สำ�หรับสำ�รองไฟ
บริษทั ฯ มีสำ� นักงานและโรงงานตัง้ อยูเ่ ลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุ วิท ต�ำบลแพ
รกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-3535 (อัตโนมัติ 16 คู่สาย) โทรสาร 0-2709-3544-5
Home Page: www.3kbattery.com ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนออกจ�ำหน่ายและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ
20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีก�ำลังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เฉลี่ย 420,000 ลูกต่อเดือน
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ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 97.00
บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 49.00

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 16.67

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.99

แผนภาพ 1 โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯ มีการแบ่งด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มดังนี้

ธุรกิจแบบต้นน�้ำ
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00 เป็นโรงงานหลอม
ตะกัว่ รีไซเคิล โดยใช้แบตเตอรีท่ ผี่ า่ นการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็นวัตถุดบิ ในการผลิต ตะกัว่ ทีผ่ ลิตได้สว่ นใหญ่
จะจ�ำหน่ายให้กับบริษัทฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบจากการน�ำเข้าตะกั่ว
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 4,999,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 เป็นบริษัทผลิตและ
จ�ำหน่ายเกี่ยวกับเปลือกพลาสติกส�ำหรับแบตเตอรี่ และรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
ธุรกิจแบบกลางน�้ำ คือ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

ธุรกิจแบบปลายน�้ำ
บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ำกัด ถือหุ้นจ�ำนวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย และวางแผน
กลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายของทางบริษัทฯ ที่มี
มากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000 ร้านค้าย่อย
บริษัท 3เค แทรคชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด บริษัทฯถือหุ้นจ�ำนวน 1,999,993 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัท ผลิต
ถังโครงโลหะส�ำหรับใส่แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ ให้กับบริษัทฯ และให้เช่า ดูแล และบ�ำรุงรักษา แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์
รวมทั้งให้บริการหลังการขาย กับบริษัททั่วไป
บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 เป็นบริษัทร่วม
ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูแลการขายแบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์และแบตเตอรี่ส�ำหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการหลัง
การขาย และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด

ผลิตตะกั่วผสม

จ�ำหน่ายในประเทศ

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิต แบตเตอรี่ และจ�ำหน่ายต่างประเทศ

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด

ขายและบริการแบตเตอรี่ ฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า

ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

แผนภาพ 2 การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่ม

บริษัทย่อย
บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท		
ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
0-2393-3333
0-2749-4153
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2530
เลขที่ 0105530046044
จ�ำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
จ�ำนวน 7 ราย

หุ้นละ 100 บาท
หุ้นละ 100 บาท

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นายกวี ขอไพบูลย์
3. นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
5. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
7. นายสุชาติ จันลาวงศ์
9. นายวีระชัย ศรีขจร
11. นางสิรินุช ไทยวัฒน์

2. นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
4. นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
6. นายวีรวิน ขอไพบูลย์
8. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
10. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
12. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
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บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท		
โรงงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ต�ำบลหัวส�ำโรง
อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
0-3857-5368-9, 0-3857-5381-6
0-3857-5373
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540
เลขที่ 0105540032437
โรงงานหลอมตะกั่ว
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 มกราคม -31 ธันวาคม
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�ำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ หุน้ ละ 100 บาท
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
จ�ำนวน 7 ราย

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นายกวี ขอไพบูลย์
3. นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
5. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
7. นายสุชาติ จันลาวงศ์
9. นายวีระชัย ศรีขจร
11. นางสิรินุช ไทยวัฒน์

2. นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
4. นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
6. นายวีรวิน ขอไพบูลย์
8. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
10. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
12. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
โรงงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลแพรกษา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0-2709-4095
0-2709-4093
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553
เลขที่ 0115553011239
ผลิตและจ�ำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิดและรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

1 มกราคม -31 ธันวาคม
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล
หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ หุน้ ละ 10 บาท
จ�ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ หุน้ ละ 3 บาท
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
จ�ำนวน 4 ราย

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นายกวี ขอไพบูลย์
3. นายวีรวิน ขอไพบูลย์
5. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

2. นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
4. นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
6. นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ10280
0-2709-4088
0-2709-4087
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2538
เลขที่ 0105538086410
การผลิตและจ�ำหน่ายงานโลหะ ขาย ให้เช่า และให้บริการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 มกราคม -31 ธันวาคม
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�ำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 7 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
หุน้ ละ 10 บาท
จ�ำนวน 1,999,993 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ หุน้ ละ 4 บาท
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
จ�ำนวน 8 ราย

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นายกวี ขอไพบูลย์
3. นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
5. นายค�ำนึง วนิชาชีวะ

2. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
4. นายวีรวิน ขอไพบูลย์
6. นายวีระชัย บุญชูชื่น
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บริษัทร่วม
บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ส�ำนักงานใหญ่
โทรศัพท์และโทรสาร
ประเภทธุรกิจ
จดทะเบียน
รอบบัญชี

บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 1-3-10, Kuzuhanakanoshiba, Hirakata-shi, Osaka-fu, Japan
81-72-850-72-2267
น�ำเข้าและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543
1 เมษายน – 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�ำนวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว จ�ำนวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น
จ�ำนวน 5 ราย

หุ้นละ 50,000 เยน
หุ้นละ 50,000 เยน

บุคคลที่อ้างอิงอื่น
นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชี

10110
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
บริษัท ส�ำนักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จ�ำกัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม
โทรศัพท์ 02-226-0777
โทรสาร 02-264-0789-090
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ�ำกัด
33/35, 33/39 - 40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2236-2334

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก จ�ำนวน 8 ล้านบาท เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “3K”
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด โดยรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,719 ล้านบาท มีมูลค่าขาย
5,175 ล้านบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศ และ ส่งออก ในอัตราร้อยละ 54: 46
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรีข่ องบริษทั ฯทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ บริษทั ฯ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและได้มาตรฐาน
สากลเป็นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รบั ตรา ม.อ.ก. 6-2524 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2532
เป็นต้นมา
2. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2001 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
3. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
4. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
5. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
6. มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS-Japanese Industrial Standard)
7. มาตรฐานเยอรมัน (DIN – Detaches Institute Fur Norm)
8. มาตรฐานอเมริกัน (SAE – Society of Automotive Engineers)
9. มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)
แบตเตอรี่แบ่งตามลักษณะได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. แบตเตอรีช่ นิดธรรมดา (Conventional Type Battery): เป็นแบตเตอรีท่ ใี่ ช้ตะกัว่ ผสมพลวงในการผลิตโครงแผ่นกริด
และจากการใช้พลวงเป็นส่วนประกอบทำ�ให้เกิดการสูยเสียน้ำ�กลั่นในอัตราสูงระหว่างการใช้งานจึงต้องมีการ
ดูแลเติมน้ำ�กลั่นอย่างสม่ำ�เสมอ
2. Maintenance Free Battery (MF): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกในการผลิตโครงแผ่นกริด และ
จากการใช้แคลเซี่ยม ดีบุก เป็นส่วนประกอบทำ�ให้เกิดการสูญเสียน้ำ�กลั่นลดลง สะดวกต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องเติม
น้ำ�กลั่นขณะใช้งาน (สำ�หรับการใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไข)
3. Sealed Maintenance Free Battery (SMF): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกและเงินในการผลิต
โครงแผ่นกริด และจากการใช้แคลเซี่ยม ดีบุกและเงิน เป็นส่วนประกอบทำ�ให้เกิดการสูญเสียน้ำ�กลั่นลดลงใน
ระดับที่ต่ำ�มาก และแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการใช้แผ่นกั้น Polyethylene (PE) แบบห่อซอง ซึ่งทำ�ให้กำ�ลังไฟในการ
สตาร์ทสูงขึน้ และอายุการใช้งานยาวนานขึน้ รวมถึงการออก แบบฝาสองชัน้ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CAD/CAM/
CAE ทำ�ให้ลดการสูญเสียน้ำ�กลั่นได้ดียิ่งขึ้น
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4. Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกในการผลิตโครง
แผ่นกริด และจากการใช้แคลเซี่ยม ดีบุก เป็นส่วนประกอบทำ�ให้เกิดการสูญเสียน้ำ�กลั่นลดลง รวมถึงการใช้
แผ่นกั้นชนิด Absorptive Glass Mat (AGM)
ในการประกอบทำ�ให้นำ�้ กรดภายในไม่หกออกมาภายนอก แบตเตอรีช่ นิดนีถ้ กู ออกแบบและควบคุมกระบวนการ
ผลิตเพื่อให้มีแรงกดที่แผ่นธาตุ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
5. Deep Cycle Battery: เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ผสมพลวงที่มีส่วนผสมสูงในการผลิตแผ่นกริด
a. Golf: battery สำ�หรับใช้งานกับรถ golf car
b. EB: battery สำ�หรับใช้งานสำ�รองไฟ
c. EV: battery สำ�หรับใช้งานกับรถไฟฟ้า (Electric vehicle)
d. Traction: battery สำ�หรับรถ forklift ไฟฟ้า ผลิตโดยใช้แผ่นชนิดหลอด (Tubular plate) ทำ�ให้มคี วามทนทาน
สูงสุด

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริษัทฯ มีแบตเตอรี่ ที่เหมาะสมกับรถประเภทต่างๆ ทั้งรถญี่ปุ่น รถยุโรป และรถอเมริกันและตามสภาพภูมิอากาศ
ที่แตกต่างกันให้สามารถใช้งานได้ในเขตอากาศร้อน หรือเขตอากาศหนาวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว
กรด แบ่งตามการใช้งานออกเป็น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. แบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)
1.1 แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)
1.2 แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance Free)
2. แบตเตอรี่ส�ำหรับรถจักรยานยนต์(Motorcycle Battery)
2.1 แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)
2.2 แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (VRLA)
3. แบตเตอรี่แสงสว่าง
4. แบตเตอรี่สำ�หรับรถกอล์ฟ เป็นแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่อย่างต่อเนื่องได้เป็น
ระยะเวลานาน เหมาะสำ�หรับรถกอล์ฟทุกประเภท
5. แบตเตอรี่สำ�หรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EB Battery) เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle บำ�รุงรักษาง่าย
อายุการใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วย
กระแสไฟต่ำ� เป็นพลังงานทดแทนไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม มีด้วยกันหลายชนิดและส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูง
โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การบำ�รุงรักษา เช่น ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (Ni-cd) ชนิดตะกั่วกรด
(Lead Acid Battery) ชนิดนิกเกิลไฮไดรต์ (NiH) เป็นต้น ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบบ Deep cycle
เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและราคาจะถูกกว่าชนิดอื่น
6. แบตเตอรี่สำ�หรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Traction Battery)
7. แบตเตอรี่สำ�หรับรถไฟฟ้า (EV Battery) เหมาะสำ�หรับรถไฟฟ้า รถนำ�เที่ยว หรือรถเข็นไฟฟ้า สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าคงที่ได้อย่างต่อเนื่อง
8. แบตเตอรี่สำ�หรับสำ�รองไฟ (Stationary Battery) เหมาะสำ�หรับติดตั้งเพื่อสำ�รองไฟ (Standby Application)
ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่, ชุมสายโทรศัพท์ และระบบสำ�รองไฟขนาดใหญ่อื่นๆ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษทั ฯ เป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตแบตเตอรีร่ ายใหญ่ของไทย มีความสามารถในการผลิตเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศโดยเป็น
บริษัทที่ลงทุนโดยคนไทย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง การผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนั้นโดย
ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้สำ� หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซงึ่ เป็นแบตเตอรีพ่ นื้ ฐาน (Conventional Type)
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการทดแทนการน�ำเข้าและขยายตลาดแบตเตอรี่ในประเทศ บริษทั ฯได้มกี ารริเริม่ และพัฒนาจนสามารถ
ผลิตและจ�ำหน่าย แบตเตอรี่ส�ำหรับรถยกไฟฟ้า (Traction Battery) แบตเตอรี่ส�ำหรับรถกอล์ฟและแบตเตอรี่ส�ำหรับ
แผงไฟฟ้า โซล่าเซลส์ (Deep Cycle Battery) ได้แล้ว

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สถานภาพของผู้ผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ของไทย มีผู้ผลิตรายใหญ่จ�ำนวน 8 ราย มีดังต่อไปนี้
		 ชื่อผู้ผลิต			
ตราผลิตภัณฑ์
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 		
3K		
(สามเค)
บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จ�ำกัด		
GS		
(จีเอส)
บริษัท ฟูรูกาวาแบตเตอรี่ จ�ำกัด		
FB		
(เอฟบี)
บมจ. ยัวร์ซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
YUASA
(ยัวร์ซ่า)
บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
PANASONIC (พานาโซนิค)
บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสตรี่ จ�ำกัด
BOLIDEN (โบลีเด้น)
บริษัท น�้ำมันปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด		
TPS		
(ทีพีเอส)
บริษัท ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
Hitachi
(ฮิตาชิ)
ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยแต่ละรายจะเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ
โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทแม่ในญี่ปุ่น มีเพียง บมจ.
ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เท่านั้นที่ด�ำเนินการโดยผู้ประกอบการคนไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสามารถแข่งขันได้
ในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแม้จะมีการพัฒนาไปเพียงใดก็ตาม แต่วัตถุดิบ
หลักที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ยังคงเป็นตะกั่ว เพราะมีราคาเหมาะสมที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์มากกว่าวัตถุดิบอื่น เช่น ลิเทียม
ซึ่งมีราคาที่สูงกว่า				
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ตารางแสดง สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย (คัน)
ปี

รถยนต์นั่ง

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

277,603
298,819
315,444
401,309
313,442
554,387
537,987
957,622
1,071,076
742,678

รถกระบะ รถเพื่อการ
ขนาด 1 ตัน พาณิชย์อื่นๆ
822,867
24,846
866,990
22,235
948,388
23,514
974,642
17,791
670,737
15,199
1,066,759
24,158
899,200
20,608
1,451,843
44,252
1,332,913
53,068
1,114,778
22,551

ยอดรวม
ทั้งหมด
1,125,316
1,188,044
1,287,346
1,393,742
999,378
1,645,304
1,457,795
2,453,717
2,457,057
1,880,007

อัตราการ
รถ
อัตรา
เติบโต
มอเตอร์ไซด์ การเติบโต
21.25% 2,309,214
-24.17%
5.57% 2,075,579
-10.12%
8.36% 1,646,853
-20.66%
8.26% 1,906,760
15.78%
-28.30% 1,634,113
-14.30%
64.63% 2,024,599
23.90%
-11.40% 2,043,039
0.91%
68.32% 2,606,161
27.56%
0.14% 2,218,625
-14.87%
-23.49% 1,842,708
-16.94%

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย

ตลาดในประเทศ
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้นนั้ จะคล้ายคลึงกันคือการเพิม่ จ�ำนวนร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่าย การให้สว่ นลดทางการค้าแก่
ตัวแทนจ�ำหน่าย และการหาช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การจ�ำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์ และศูนย์บริการ
Modern Trade เป็นต้น พร้อมทัง้ การสร้างแบรนด์ให้เป็นทีจ่ ดจ�ำของผูบ้ ริโภคผ่านการโฆษณาตามสือ่ ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริม
กิจกรรมทางการตลาด และการจัดโปรโมชั่น
1. ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็นตลาดที่มีความมั่นคง มีการด�ำเนินการ
อย่างมีระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มคี วามส�ำคัญกับผูผ้ ลิตแบตเตอรี่ เนือ่ งจาก
แบตเตอรีท่ ปี่ ระกอบไปพร้อมกับรถยนต์ ผูบ้ ริโภคจะให้ลำ� ดับความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในการเปลีย่ นทดแทนแบตเตอรีเ่ ดิม
ทีเ่ สียหายหรือเสือ่ มสภาพการใช้งาน แต่เนือ่ งจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์ญปี่ นุ่ ซึง่ ส่วนใหญ่
มีนโยบายการค้ากับบริษัทญี่ปุ่น หรือบริษัทร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นเป็นหลัก การขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบ
รถยนต์ญี่ปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกว่าการขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ยุโรป และอเมริกา ซึ่งนับได้ว่าเป็น
โอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มากขึ้น
2. ตลาดแบตเตอรี่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนี้ต้องมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์มาก เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถยนต์ทหี่ ลากหลายในตลาด เพือ่ ทดแทนแบตเตอรีเ่ ดิมทีเ่ สียหายหรือ
เสื่อมสภาพการใช้งาน ในปัจจุบันตลาดแบตเตอรี่ทดแทนมีการแข่งขันสูงทั้งด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศ และน�ำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ
บริษัทฯเน้นการท�ำตลาดแบตเตอรี่ทดแทนเป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ในการแข่งขัน โดยการเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
สามารถใช้วัตถุดิบน้อยลง แต่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานคงเดิม

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรีร่ ถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (ลูก)
ปี
รวมผลิต
จ�ำหน่ายในประเทศ
จ�ำหน่ายต่างประเทศ
รวมมูลค่าจ�ำหน่าย

(ลูก)
(ลูก)
(ลูก)
(ล้านบาท)

2557
17,688,805
11,502,195
5,778,334
20,163

2556
18,402,619
11,700,388
4,314,247
17,803

2555
17,409,262
11,573,333
4,279,191
17,762

ทีม่ า : ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตลาดส่งออก
ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทยได้มีการพัฒนา โดยการน�ำเทคโนโลยีและเครื่องจักร
ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต จนมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งออกร้อยละ 50 ของรายได้รวม บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับตลาดส่งออก เพราะตลาดมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในตลาดโลก โดยบริษัทฯมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด
ส่งออกมากขึ้นไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ ได้มีแผนการจัดท�ำส�ำรวจและวิจัย
ตลาดอาเซียน เพื่อรองรับ AEC

กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า
ตลาดแบตเตอรี่จะแข่งขันกันทางด้านโฆษณาและการส่งเสริมการขายกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการให้ส่วนลด
ทางการค้า และทางบริษัทฯมีนโยบายด้านราคาโดยการรักษาระดับของราคาให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับยี่ห้ออื่น โดยการปรับ
ราคาสินค้าแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาจาก คณะกรรมการของบริษัทฯที่รับผิดชอบ

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย
บริษัทฯมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งขายในประเทศและส่งออกไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการจ�ำหน่าย
ภายในประเทศประมาณร้อยละ 54 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด โดยการขายในประเทศประมาณร้อยละ 44 จะเป็น
แบตเตอรี่รถยนต์ อีกร้อยละ 4 จะเป็นแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และแสงสว่าง และอื่นๆอีกร้อยละ 6 การจ�ำหน่ายแบตเตอรี่
ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายในนาม บริษัท ผลิตภัณฑ์3เค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว บริษัท
ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ำกัด จะจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษทั โดยตรงต่อร้านค้าและขายผ่านร้านค้า ตัวแทนจ�ำหน่ายทีม่ อี ยูป่ ระมาณ
200 แห่ง บริษัทฯมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยจะพยายามส่งเสริมลูกค้ารายใหญ่ให้เป็น
ตัวแทนจ�ำหน่าย ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯสามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับการส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศนัน้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 46 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทัง้ หมด โดยการขาย
แบตเตอรี่รถยนต์คิดเป็นประมาณร้อยละ 39 แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 7 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด
ส�ำหรับช่องทางการจ�ำหน่าย จะขายตรงต่อลูกค้า และขายผ่านตัวแทนนายหน้า (Broker) โดยส่งออกไปยังโซนอินโดจีน
เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
บริษัทฯมีนโยบายที่จะเพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายให้มากขึ้นทั้งตัวแทนภายในประเทศและในต่างประเทศซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ
สามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น
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นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายจะเพิ่มการส่งออกไปยังอเมริกา ญี่ปุ่นและยุโรป โดยสามารถผลิตแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้อง
บ�ำรุงรักษา (Maintenance Free) และ แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) ซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมใน
กลุ่มประเทศดังกล่าว
บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับตลาดการส่งออกเพราะตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์
ในตลาดโลก อีกปัจจัยหนึง่ คือเป็นการลดผลกระทบของการแข่งขันรุนแรงด้านราคาของตลาดในประเทศ เป็นผลให้บริษทั ฯ
มีสดั ส่วนในการส่งออกประมาณร้อยละ 54 ของรายได้จากการขาย ปัจจุบนั บริษทั ฯ ส่งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งหมดกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ในการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯส�ำหรับลูกค้าในประเทศประเภทตลาดทดแทน (REM) จะขายผ่านบริษัทผลิตภัณฑ์
3 เค จ�ำกัด ประมาณร้อยละ 42 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด และบริษัทฯขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลูกค้าอื่นๆ
ร้อยละ 12 ราคาทีซ่ อื้ ขายนัน้ จะก�ำหนดโดยคณะกรรมการของบริษทั ฯ การพิจารณารับลูกค้าใหม่ของบริษทั ย่อยจะพิจารณา
จากประวัติการด�ำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ลูกค้าจะต้องมีสถานประกอบการค้าเป็นของตัวเอง
1) บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
		 เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินค้า
ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายของทางบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000
ร้านค้าย่อย
2) บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00
		 เป็นโรงงานหลอมตะกั่วรีไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี่ที่ผ่านการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็นวัตถุดิบใน
การผลิต ตะกั่วที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะจ�ำหน่ายให้กับบริษัทฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคาและการขาดแคลน
วัตถุดิบจากการน�ำเข้าตะกั่ว
3) บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 2,499,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00
		 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่ายเกี่ยวกับกล่องพลาสติกส�ำหรับแบตเตอรี่ และรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
4) บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด บริษัทฯถือหุ้นจ�ำนวน 1,999,993 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99
		 เป็นบริษทั ผลิตถังโครงโลหะส�ำหรับใส่แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ ให้กบั บริษทั ฯ และให้เช่า ดูแล และบ�ำรุงรักษา
แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริการหลังการขาย กับบริษัททั่วไป
5) บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67
		 เป็นบริษทั ร่วมในประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ดูแลการขายแบตเตอรีส่ ำ� หรับรถยนต์และแบตเตอรีส่ ำ� หรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
รวมทั้งให้บริการหลังการขาย และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

มูลค่าการจ�ำหน่ายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
2557
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ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักกว่าร้อยละ 60 ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิด Lead Acid Battery คือ ตะกั่วบริสุทธิ์และตะกั่วผสม ดังนั้น
การเปลีย่ นแปลง ของราคาตะกัว่ จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ซึง่ ผลกระทบดังกล่าวจะมากหรือน้อยขึน้
อยูก่ บั ความสามารถของบริษทั ฯ ว่าจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้มากหรือน้อยเพียงใด ในการบริหารปัจจัยเสีย่ งบริษทั ฯ
ได้จ�ำแนกปัจจัยเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
ตะกั่ว
การผลิตตะกั่วเพื่อใช้ภายในประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอและคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นต้องมีการน�ำเข้าตะกั่วจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตะกั่วบริสุทธิ์ ซึ่งมีประเทศ
ผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ ประเทศจีนและประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
ตะกัว่ บริสทุ ธิ์ บริษทั ฯ ได้มแี นวทางในการบริหารปัจจัยเสีย่ งโดยการสืบหาแหล่งวัตถุดบิ จากผูจ้ ำ� หน่ายในต่างประเทศ
และเมือ่ มีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดบิ ตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของบริษทั ฯ แล้ว จึงท�ำสัญญาซือ้ ขายตะกัว่ บริสทุ ธิ์
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี
ตะกั่วผสม บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการบริหารปัจจัยเสี่ยงโดยได้ก่อตั้งบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด ซึ่งเป็น
โรงงานหลอมตะกัว่ จากแบตเตอรีเ่ ก่า ซึง่ ตะกัว่ ทีผ่ ลิตได้สว่ นใหญ่จะส่งขายให้กบั บริษทั ฯ จากการป้องกันปัจจัยเสีย่ งดังกล่าว
บริษัทฯคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของความผันผวนด้านปริมาณตะกั่วลงได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีแหล่งสั่งซื้อ
ตะกั่วผสมจากผู้จ�ำหน่ายรายอื่น ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าและทดแทนกันได้เพื่อลดความเสี่ยงหาก บริษัท ไทย นันเฟอรัส
เมทัล จ�ำกัด ไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทฯได้
พลาสติก
ตลาดแบตเตอรี่ในประเทศได้มกี ารขยายตัวมาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี ท�ำให้ความต้องการชิน้ ส่วนส�ำหรับการผลิตแบตเตอรี่
มีการขยายตัวตามไปด้วย เปลือกหม้อแบตเตอรี่ซึ่งท�ำจากพลาสติกเป็นชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญเริ่มประสบปัญหากับ
การขยายตัวตามตลาดแบตเตอรี่ไม่ทนั บริษทั ฯจึงป้องกันความเสีย่ งจากการขาดแคลนเปลือกหม้อพลาสติกมาผลิตแบตเตอรี่
โดยการร่วมก่อตั้งบริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเปลือกหม้อพลาสติกส่งให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน
ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมรถยนต์มกี ารขยายตัวมาก เป็นผลให้ราคาตะกัว่ มีความผันผวนปรับตัวขึน้ -ลงตามการเปลีย่ นแปลง
ของอุปสงค์-อุปทานตามไปด้วย บริษัทฯจะสั่งซื้อวัตถุดิบตะกั่วจากผู้จ�ำหน่ายโดยจะยืนยันราคาซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนส่ง
มอบโดยอ้างอิงจากราคาของตลาด London Metal Exchange
วัตถุดิบหลักอีกชนิดของบริษัทฯ คือเปลือกหม้อแบตเตอรี่ซึ่งท�ำจากพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาอิงอยู่กับราคาน�้ำมันดิบ และมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริษัทฯ ได้เจรจาซื้อเม็ดพลาสติก
ตรงจากผู้ผลิต และบริหารการจัดส่งเม็ดพลาสติกให้แก่โรงงานผู้ผลิตเปลือกแบตเตอรี่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวท�ำให้บริษัท
สามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะมีวัตถุดิบหลักเพียงพอ
ต่อความต้องการ

ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด
เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การขึ้นมาเป็นผู้น�ำทางด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทุกชนิด โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการ
แบ่งสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออก ในอัตราประมาณร้อยละ 50 : 50 เพื่อเป็นการกระจายผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง
ด้านการตลาด

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาดในประเทศ
ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศ แบ่งประเภทตามลักษณะการขายได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.1 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM) เป็นตลาดที่มีความมั่นคง มีการด�ำเนินการ
อย่างมีระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มีความส�ำคัญกับผู้ผลิตแบตเตอรี่
เนือ่ งจากแบตเตอรีท่ ปี่ ระกอบไปพร้อมกับรถยนต์ ผูบ้ ริโภคจะให้ลำ� ดับความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในการเปลีย่ นทดแทน
แบตเตอรีเ่ ดิมทีเ่ สียหายหรือเสือ่ มสภาพการใช้งาน แต่เนือ่ งจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์
ญีป่ นุ่ ซึง่ ส่วนใหญ่มนี โยบายการค้ากับบริษทั ญีป่ นุ่ หรือบริษทั ร่วมทุนกับบริษทั ญีป่ นุ่ เป็นหลัก การขยายส่วนแบ่งตลาด
กลุม่ โรงงานประกอบรถยนต์ญปี่ นุ่ จึงมีอปุ สรรคมากกว่าการขยายส่วนแบ่งตลาดกลุม่ โรงงานประกอบรถยนต์ยโุ รป และ
อเมริกา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มากขึ้น
1.2 ตลาดแบตเตอรี่ทดแทน (Replacement Equipment Market : REM) ตลาดกลุ่มนี้ต้องมีความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์มาก เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถยนต์ทหี่ ลากหลายในตลาด เพือ่ ทดแทนแบตเตอรีเ่ ดิมทีเ่ สียหาย
หรือเสือ่ มสภาพการใช้งาน ในปัจจุบนั ตลาดแบตเตอรีท่ ดแทนมีการแข่งขันสูงทัง้ ด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ ทั้งจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศ และน�ำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ
ในการบริหารปัจจัยเสี่ยงประเภทตลาดแบตเตอรี่ทดแทนของตลาดภายในประเทศ บริษัทได้มีนโยบายเพิ่มศักยภาพ
การขายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้มีแผนส่ง
เสริมการตลาดโดยการร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับกิจกรรมทางกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขันมวยไทย Thai Fight การ
ร่วมสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอล Liverpool การแข่งขันรถ 3K | ISUZU One Make Race เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้น
การพัฒนาแผนการบริการหลังการขาย ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายภายใต้ชอื่ “3K Shop” และการบริการสายด่วนให้ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉินส�ำหรับผู้ใช้แบตเตอรี่ 3K

2. ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดส่งออก (Export Market)
ตลาดรถยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก ส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ท�ำให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดสูงขึ้น โดยมีผู้ผลิตจาก
ประเทศเกาหลี จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งขันส�ำคัญ ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ
การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาดส่งออก บริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น มีการ
ก�ำหนดต�ำแหน่งของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อความเหมาะสมในแต่ละตลาด มีการคัดสรรและสรรหาผู้แทน
จ�ำหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพในการท�ำตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการขยายตลาด จัดท�ำแผนการส�ำรวจและวิจัยตลาด เพื่อการวิเคราะห์และก�ำหนดแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถแข่งขันกับตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
แม้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งยังคงใช้วัตถุดิบหลักเป็นตะกั่วส�ำหรับการผลิตแบตเตอรี่ เพราะมีราคาที่เหมาะสม
ในเชิงพาณิชย์มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น อย่าง แร่เงิน และแคดเมี่ยมซึ่งมีราคาที่สูงกว่า ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับ

Annual Report 2014

35

กระบวนการผลิตให้มีต้นทุนต่อหน่วยต�่ำจึงมีบทบาทส�ำคัญต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ บริษัทฯจึง
มีนโยบายลงทุนใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีอัตราการสูญเสียในการผลิตต�่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบนั บริษทั ซือ้ ตะกัว่ บริสทุ ธิจ์ ากต่างประเทศ โดยช�ำระเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึง่ อาจท�ำให้มคี วามเสีย่ งเนือ่ งจาก
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากปัญหาดังกล่าว โดยจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศและรับ
ค่าสินค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เพือ่ น�ำไปช�ำระค่าวัตถุดบิ ทีซ่ อื้ จากต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน
โดยมีจ�ำนวนเงินรับค่าสินค้าและจ่ายซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกัน และบริษัทฯได้ท�ำสัญญาซื้อขายเงิน
ตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วนเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทาง
การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ
ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ซึ่งรวมถึงลูกหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแต่
อยู่ในระดับที่ไม่มากนัก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและสามารถติดตามได้ โดยบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าจ�ำนวนมากและมีการ
บริหารการให้สนิ เชือ่ โดยมีการตัง้ คณะท�ำงาน Credit Committee ขึน้ เพือ่ พิจารณาการให้สนิ เชือ่ และการติดตามทวงถามหนี้
แต่ละราย ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากการเก็บหนีจ้ ากลูกหนีเ้ หล่านัน้ ส�ำหรับ
ผู้แทนจ�ำหน่ายในปัจจุบันนี้นั้น ได้มีการติดต่อซื้อขายและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทางธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า
20 ปี จึงมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่บริษัทผู้แทนจ�ำหน่ายรายปัจจุบันจะงดช�ำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารจัดการต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้ตะกั่วเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งตะกั่วเป็นธาตุที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องมีกระบวนการในการควบคุมไม่ให้มีสารตะกั่วปนเปื้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะต้องก�ำหนด
มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับอันตรายจากสารตะกั่ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
หน่วยงานราชการหลายแห่ง และจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดหรือกฎหมายที่หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้ควบคุม จึงมีผลท�ำให้
บริษทั ฯ จะต้องมีตน้ ทุนเพิม่ ขึน้ ในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมให้อยูภ่ ายในข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการอย่างหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ อย่างไรก็ตามค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมดังกล่าวยังไม่สามารถเทียบได้กบั ค่าใช้จา่ ยในการเยียวยารักษา
สิ่งแวดล้อมถ้ามีการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ชดใช้ความเสียหาย

โครงสร้างการจัดการ
รายชือ่ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทัง้ จ�ำนวนหุน้ และสัดส่วนการถือหุน้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุน้ ครัง้ หลังสุด
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557
ชื่อ
กลุ่มขอไพบูลย์
Mr. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD
Mrs. KATIA ABOUD ABD ELMASIH
Mr. PHILIP JOHNY ISSA MASSOUD
Mr. MIGHIL MASSOUD
กลุ่มด�ำรงเกียรติเวช
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายบรรยง อนรรฆธรรม
ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

8,676,530
1,800,000
1,468,000
1,000,000
1,000,000
523,525
495,100
400,000
390,000
347,100
16,100,255

43.38%
9.00%
7.34%
5.00%
5.00%
2.62%
2.48%
2.00%
1.95%
1.74%
80.50%

การก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ ในการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices)
และได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
โดยการสร้างเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิม่ ความเชือ่ มัน่
ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีนโยบายให้บริษัทฯ
เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ ยังส่งเสริมให้กรรมการบริษทั ฯ ด�ำเนินงาน
โดยยึดถือปฏิบัติตาม “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” และ “แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้
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สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญและดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิตา่ งๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงมีและพึงได้ ซึง่ ไม่จำ� กัด
เฉพาะสิทธิที่กฏหมายก�ำหนดไว้เท่านั้น แต่รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ อีกทั้งมีสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิ
ในส่วนแบ่งก�ำไร
ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งเพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้แล้วในการประชุมสามัญประจ�ำปี บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้อีก

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญและที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
พนักงานบริษัทฯ
ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม
			
โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ลูกค้า
บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
			
รวมทั้งจัดจ�ำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี
			
และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
คู่แข่ง
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย กติกาการแข่งขันที่ดี
			
เพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดมลภาวะเป็นพิษ
			
รับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงกระบวนการผลิตที่มีการน�ำตะกั่วมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก บริษัทฯจึงได้เลือกท�ำเล
ที่ตั้งให้อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย และได้มีการ
ก�ำหนดระเบียบที่รัดกุมและเคร่งครัดในการปฏิบัติงานในเชิงป้องกันให้กับพนักงาน พร้อมทั้งได้จัดให้มีการตรวจร่างกาย
ประจ�ำปีทุก 6 เดือน

การประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ฯ จัดให้มกี ารประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญั ชี โดยให้มกี ารจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน ส่วนการด�ำเนินการประชุมในแต่ละ
วาระนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงสามารถเสนอแนะการด�ำเนินงานของบริษทั ฯได้อย่าง
อิสระเพียงพอ พร้อมทัง้ ได้มกี ารบันทึกประเด็นที่ได้ซกั ถาม รวมทัง้ ข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
บริษทั ฯ ได้จดั ให้คณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวสอบ ผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษา
กฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น

ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท
เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินงานตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มกี ารด�ำเนินการอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพือ่ ให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมาย และมีการควบคุมทีด่ ี
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยังได้กำ� หนดวินยั ข้อบังคับทีพ่ นักงานต้องถือปฎิบตั แิ ละก�ำหนดข้อพึงปฏิบตั ิ เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั อิ กี ด้วย

คณะกรรมการบริษัท
นอกจากจะต้องปฏิบตั กิ ารให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ แล้ว ยังมีขอบเขต
อ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
• กำ�หนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
• กำ�หนดจ่ายบำ�เหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหรือ
บุคคลใดที่ทำ�งานให้บริษัทโดยทำ�เป็นประจำ�หรือไม่เป็นประจำ�ก็ตาม ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทฯ
• ในการปฏิบัติงานตามอำ�นาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย
คนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้
• คณะกรรมการบริษัทฯต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
• คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำ�นาจในการแต่งตัง้ กรรมการจำ�นวนหนึง่ ตามทีเ่ ห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
โดยให้มีอำ�นาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
• มีอำ�นาจที่จะเชิญบุคคลใดมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่คณะกรรม
การบริษัทฯ

		

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

		 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและคณะกรรมการไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
		 การคัดเลือกบุคคลทีจ่ ะแต่งตัง้ เป็นกรรมการมิได้ดำ� เนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
เนื่องจากโครงสร้างกรรมการบริษัทฯมิได้มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯจะต้องผ่าน
การเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ
หลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน
ตามจำ�นวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำ�นวนที่
จะต้องเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีกรรมการที่มีคะแนนเสียงในลำ�ดับสุดท้ายที่ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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การถอดถอนคณะกรรมการ

		 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึง่ ออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสีข่ องจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ�ำนวน
หุ้นที่ถือที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
		 ในส่วนของการก�ำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยใน
การแต่งตั้งกรรมการ มิได้ก�ำหนดไว้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ปัจจุบันโครงสร้างบริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัทฯเพียงชุดเดียว มีจ�ำนวน 12 ท่าน ประกอบไปด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน
3. กรรมการอิสระ
5 ท่าน
โดยสรุปคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 5 ท่านมีดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายกวี ขอไพบูลย์
2. นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
3. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
4. นายวีรวิน ขอไพบูลย์
5. นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

ขอบเขตหน้าที่
ประธานบริษัท
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร
รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและขาย
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
รองประธานบริษัทฯสายงานรัฐกิจสัมพันธ์

กรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 ท่านมีดังต่อไปนี้
รายชื่อ
1. นายนนทพล นิ่มสมบุญ
2. นายวีระชัย ศรีขจร
3. นายสุชาติ จันลาวงศ์
4. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
5. นางสิรินุช ไทยวัฒน์

ขอบเขตหน้าที่
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

		

นิยาม “กรรมการอิสระ”

		 บริษทั ได้กาํ หนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกาํ กับดูแลกิจการทีด่ แี ละแนวปฏิบตั ขิ อง
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการ
บริหารจัดการทีด่ ี บริษทั จึงกาํ หนดให้คาํ ว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทาํ หน้าทีจ่ ดั การของบริษทั ฯ บริษทั
ในเครือบริษทั ร่วมเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี าํ นาจควบคุมและเป็นผูซ้ งึ่ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทําให้มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
		 1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯบริษัทในเครือหรือ
บริษัทร่วม
		 2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจําหรือไม่ได้เป็น
ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความหรือวิชาชีพที่ทําให้มีข้อจํากัดในการแสดง ความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัทฯ
บริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วมหรือไม่เป็นผูม้ อี าํ นาจควบคุมของบริษทั บริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วมหรือไม่เป็นบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตําแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
		 3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นการจํากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ตําแหน่งกรรม
การซึง่ มีจาํ นวนเงินหรือมีมลู ค่าทีม่ นี ยั สาํ คัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษทั ตามเกณฑ์ทกี่ าํ หนดและไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสียไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อมทัง้ ในด้านการเงินและการบริหารงาน ของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วมหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทําให้ขาดความเป็นอิสระ
		 4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผูบ้ ริหารระดับสูงผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ บริษทั ในเครือ บริษทั ร่วมหรือบุคคลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นตัวแทนเพือ่ รักษา ผลประโยชน์ของกรรมการผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
		 5. ไม่ได้รบั การแต่งตังเป็นตัวแทนเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้
ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
		 6. สามารถปฎิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ี่ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
		 ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกําหนดที่กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯได้กําหนดไว้

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
การเสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยด�ำเนินการโดยฝ่ายจัดการ การเสนอชือ่ และ
ใช้สทิ ธิดงั กล่าวต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยมีหน้าที่
ด�ำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะได้ลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการ หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทเอง
นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษทั ย่อย บุคคลที่ได้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ่ งการท�ำ
รายการเกีย่ วโยงทีส่ อดคล้องกับบริษทั มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีให้บริษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำ
งบการเงินรวมได้ทันก�ำหนดด้วย
ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง คือบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด และ บริษัท ไทย นันเฟอรัส
เมทัล จ�ำกัด เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน เพือ่ ก�ำกับดูแลการจัดการ และการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อย เพือ่ รักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษัท
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

		 ในปี 2557 ทีผ่ า่ นมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบไปด้วยค่าเบีย้ ประชุมและโบนัสกรรมการ
ในแต่ละรายดังนี้ (บาท)
ล�ำดับที่

รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
350,000
350,000

1

นายกวี ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ

2

นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ

รองประธานกรรมการ

310,000

3

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000

-

310,000

4

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000

-

310,000

5

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000

-

310,000

6

นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ

310,000

35,000

345,000

7
8

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
นายนนทพล นิ่มสมบุญ

310,000
310,000

100,000

310,000
410,000

9

นายสุชาติ จันลาวงศ์

310,000

60,000

370,000

10

นายวีระชัย ศรีขจร

310,000

48,000

358,000

11

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

310,000

-

310,000

12

นางสิรินุช ไทยวัฒน์

กรรมการอิสระ

310,000

-

310,000

3,760,000

278,000

4,038,000

รวม

35,000

345,000

		 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ภายในวงเงินไม่เกิน
5 ล้านบาทและให้มผี ลตลอดไปจนกว่าทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จะเปลีย่ นแปลงเป็นอย่างอืน่ ปัจจุบนั บริษทั ฯยังไม่มคี ณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด
ใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา		
		 นอกจากนีแ้ ล้วค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร ซึง่ ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอืน่ (ค่าน�ำ้ มัน ค่าโทรศัพท์
ค่าอาหาร ฯลฯ) โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลักรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
แต่ละท่านรวมในปี 2557 จ�ำนวน 5 ราย คิดเป็นเงินจ�ำนวน 60.32 ล้านบาท โดยมีค่ า่ เฉลีย่ ต่อคนต่อปีเท่ากับ 12.06 ล้านบาท

		 ส�ำหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินทั้งของกรรมการและผู้บริหารนั้นไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จ�ำนวนเงิน (บาท)
ล�ำดับที่

รายชื่อกรรมการ

2557

2556

2555

เบี้ยประชุม

โบนัส

เบี้ยประชุม

โบนัส

เบี้ยประชุม

โบนัส

1 นายกวี ขอไพบูลย์

150,000

200,000

150,000

200,000

150,000

200,000

2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ

145,000

200,000

138,000

200,000

138,000

200,000

3 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

145,000

200,000

138,000

200,000

138,000

200,000

4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

110,000

200,000

110,000

200,000

117,000

200,000

5 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

110,000

200,000

110,000

200,000

92,000

200,000

6 นายวีรวิน ขอไพบูลย์

110,000

200,000

110,000

200,000

117,000

200,000

7 นายนนทพล นิ่มสมบุญ

210,000

200,000

210,000

200,000

210,000

200,000

8 นายวีระชัย ศรีขจร

158,000

200,000

170,000

200,000

158,000

200,000

9 นายสุชาติ จันลาวงศ์

170,000

200,000

170,000

200,000

170,000

200,000

10 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

110,000

200,000

110,000

200,000

110,000

200,000

11 นางสิรินุช ไทยวัฒน์

110,000

200,000

110,000

200,000

85,000

200,000

12 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

110,000

200,000

110,000

200,000

134,000

200,000

รวม

1,638,000 2,400,000 1,636,000 2,400,000 1,619,000 2,400,000
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การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษทั ฯประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี วามรุ้ ความสามารถ ปัจจุบนั มีกรรมการทัง้ หมด 12 คน กรรมการแต่ละคน
มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
รายบุคคล ดังนี้
การสรรหา/
การแต่งตั้ง แต่งตั้งเป็น
ในครั้งถัดไป กรรมการ
ในปี 2557
2558
ไม่ใช่

ปีที่ได้รับ
แต่งตั้ง

ปีที่เลือก
ล่าสุด

2538

2555

2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ

2538

2555

2558

ไม่ใช่

3 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

2543

2557

2560

ใช่

4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ

2542

2557

2560

ใช่

5 นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

2548

2557

2560

ใช่

6 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ

2538

2556

2559

ไม่ใช่

7 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

กรรมการ

2554

2556

2559

ไม่ใช่

8 นายนนทพล นิ่มสมบุญ

กรรมการอิสระ

2541

2556

2559

ไม่ใช่

9 นายสุชาติ จันลาวงศ์

กรรมการอิสระ

2540

2555

2558

ไม่ใช่

10 นายวีระชัย ศรีขจร

กรรมการอิสระ

2538

2555

2558

ไม่ใช่

11 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

กรรมการอิสระ

2552

2557

2560

ใช่

12 นางสิรินุช ไทยวัฒน์

กรรมการอิสระ

2552

2556

2559

ไม่ใช่

ล�ำดับที่

รายชื่อกรรมการ

1 นายกวี ขอไพบูลย์

ต�ำแหนง
ประธานกรรมการ

ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯในแต่ละครั้งบริษทั ฯได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอก่อน
การประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ ส�ำเนาให้กบั คณะกรรมการบริษทั ฯทุกท่าน รวมทัง้
มีการจัดเก็บไว้ทที่ ำ� การบริษทั ฯเพือ่ ที่ให้กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนายวีระชัย บุญชูชนื่ เป็นเลขานุการบริษทั
เลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวีระชัย บุญชูชื่น ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท
• นายวีระชัย บุญชูชื่น
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

		 ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯได้ท�ำการประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วม
การประชุมดังนี้
การประชุม
สัดส่วน
ล�ำดับที่
รายชื่อกรรมการ
ต�ำแหน่ง
การถื
อหุ้น
คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม
บริษัท
ตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น บริษทั ฯ
4/4
1/1
7.32%
1 นายกวี ขอไพบูลย์
ประธานกรรมการ
2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ
4/4
4/4
1/1
1.74%
3 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ
4/4
1/1
9.74%
4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ
4/4
1/1
10.53%
5 นายวีรวิน ขอไพบูลย์
รองประธานกรรมการ
4/4
1/1
10.73%
6 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ กรรมการ
4/4
4/4
1/1
5.05%
7 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ กรรมการ
4/4
1/1
8 นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ, 4/4
5/5
1/1
กรรมการอิสระ
9 นายสุชาติ จันลาวงศ์
กรรมการตรวสอบ,
4/4
5/5
1/1
กรรมการอิสระ
10 นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการตรวจสอบ,
4/4
4/5
1/1
0.10%
กรรมการอิสระ
11 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ
4/4
1/1
12 นางสิรินุช ไทยวัฒน์
กรรมการอิสระ
4/4
1/1
-

คณะอนุกรรมการบริษัทฯ
		 ปัจจุบันบริษัทมีคณะอนุกรรมการบริษัทฯเพียงชุดเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
14 ธันวาคม พ.ศ.2542 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
3 ท่าน ดังนี้
		 นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
		 นายสุชาติ จันลาวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
		 นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการตรวจสอบ
		 นายนนทพล นิ่มสมบุญเป็นกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทและให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
		 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก�ำหนดกรอบขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ บริษัท ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ในการก�ำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
และ หน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี มีการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อันจะช่วยส่งผลให้บริษทั เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สังคม
เชื่อถือ และศรัทธา ดังวิสัยทัศน์ ของ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2550
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		 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯมีหน้าทีร่ ายงานต่อ คณะกรรมการบริษทั ฯโดยมี หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
		 1 สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือฝ่ายบริหารในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ำกับดูแลให้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องตามหลักการธรรมาภิบาล
		 2 สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทให้รัดกุม มีประสิทธิผล ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป
		 3 สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตาม นโยบาย แผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
และข้อก�ำหนดด้านจริยธรรม
		 4 สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้ และ สอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั
และหน่วยงานในสังกัด ให้มีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป
		 5 สรรหาและเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าธรรมเนียมที่
เหมาะสมส�ำหรับผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นชอบตามล�ำดับ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแห่ง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
		 6 ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มี
ความเป็นอิสระ เทีย่ งตรง และเป็นไปตามมาตรฐานทีย่ อมรับทัว่ ไป รวมทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารประสานงานระหว่าง ฝ่ายบริหาร
ของบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
		 7 ศึกษาหนังสือที่ผู้สอบบัญชีภายนอกมีต่อผู้บริหารบริษัท แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อน
รายการผิดปกติ หรือ ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
ในกรณีทขี่ อ้ สังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รบั การพิจารณาหรือด�ำเนินการ โดยไม่มเี หตุผลอันควร ให้หารือฝ่ายบริหาร และ
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
		 8 ให้ค�ำแนะน�ำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อประธาน
บริษัท (President)
		 9 ให้คำ� แนะน�ำในการพิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของพนักงานระดับบริหารของผูต้ รวจสอบภายในต่อ
ประธานบริษัท (President)
		 10 ก�ำกับดูแล แนะน�ำ และ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของ ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
		 11 ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจ แผนอัตราก�ำลังคน และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและ
คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
		 12 สอบทานกรณีที่อาจมีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัท
		 13 สอบทานข้อสรุป และ หลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระท�ำอันเป็นการทุจริต
หรือใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเป็นผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย น�ำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
		 14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับการก�ำหนดอ�ำนาจ
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นระยะ อย่างน้อยที่สุด ทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และ
ผู้ตรวจสอบภายในคงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
น�ำเสนอ ข้อจ�ำกัด และ จุดอ่อน ที่อาจมีอยู่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง
		 15 เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การตรวจสอบภายใน
ปี 2557 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางปฑิตา อารีสนั่น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะ
กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะน�ำให้ผู้บริหารบริษัท
ให้การพัฒนา ความรู้ และ ทักษะ ของผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากการมีผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่
บริษัทอย่างคุ้มค่าต่อไปในอนาคต

การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาหากเกิดรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดผลประโยชน์
สูงสุดของบริษัทฯเป็นส�ำคัญ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าที่สอดส่องดูแลมิให้มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ด้วย นอกจากนี้แล้วในเรื่องของรายการระหว่างกันก็ได้มีการพิจารณาให้เปิดเผยอย่างครบถ้วนดังปรากฏใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรม การตรวจสอบได้กลั่นกรองเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

จริยธรรมธุรกิจ
บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลตาม
มาตรฐานทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้ รวมทัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานได้ยดึ มัน่ ใน
ข้อก�ำหนด ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งหลักการปฏิบัติของกรรมการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ในส่วนของความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงและความเหมาะสมในการควบคุมภายในของบริษัทนั้นคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส�ำหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯมิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงขึ้นมา
เพื่อท�ำหน้าที่โดยเฉพาะ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในการก�ำกับดูแลให้
รายงานทางการเงินของบริษัท มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ที่จะได้ทราบถึงข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานที่แท้จริง
ส�ำหรับงบการเงินรวมประจ�ำปี 2557 ของบริษทั ฯซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีภายนอก และผ่านการสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯมีความเห็นว่าได้แสดงซึง่ ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
โดยฝ่ายบริหารก็ได้ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน เชื่อถือได้ และทั่วถึง
ทั้งนี้ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว
ยังไม่มากนัก แต่จะใช้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี ท�ำหน้าที่ดังกล่าวแทน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ใน
เวลาท�ำการที่โทร 0-2709-3535 ต่อ 1501
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางก�ำกับดูแลดังนี้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหารรวมทัง้ คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ ต้องไม่นำ�ข้อมูลภายในทีย่ งั ไม่เปิดเผยสูส่ าธารณชน
ไปใช้เพือ่ ทำ�การซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ทอี่ อกโดยบริษทั ฯ ซึง่ เป็นการปฏิบตั ติ ามบทบัญญัตใิ นกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบเพื่อการรายงานของทางบริษัทต่อไป
2) กรรมการ ผูบ้ ริหารรวมทัง้ คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ จะต้องไม่ทำ�การซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยส�ำหรับผู้ฝ่าฝืนในเรื่องดังกล่าว ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา
การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้
ให้ความรู้แก่ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�ำหนดโทษตาม
พระราชบัญญัติกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตรา “ร้อยละ 25-50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม” อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
ในส่วนของนโยบายที่ก�ำหนดให้บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับทางบริษัทนั้น จะใช้สัดส่วนก�ำไรสุทธิในแต่ละปี
ของแต่ละบริษัทเทียบกับจ�ำนวนเงินปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นแนวทาง

รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น
และ/หรือกรรมการร่วมกัน และการบริหารร่วมกัน) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการ ซื้อและขาย สินค้า รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ซึ่ง
รายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในงบการเงินประจ�ำปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยใน
ระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ
ให้เป็นไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ
หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้สว่ นเสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั กิ ารท�ำรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไป
ของสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด
จนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

2. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคต หากมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีซึ่งก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การเข้าท�ำรายการดังกล่าว
จะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แต่เป็นการท�ำรายการทีบ่ ริษทั ได้คำ� นึง
ถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
ในกรณีที่เป็นรายการที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้
มีการก�ำหนดกรอบของรายการดังกล่าวว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไปโดยอ้างอิงกับราคา
และเงื่อนไขที่ทางการค้าทั่วไป ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ และได้นำ� เสนอกรอบของรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั แิ ล้วเพือ่ ให้ฝา่ ยจัดการ
สามารถด�ำเนินการท�ำรายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่ก�ำหนดต่อไป ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตาม
มาตรฐานบัญชีซึ่งก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยในกรณีหากการท�ำรายการ
ของบริษัทเป็นไปตามนโยบายข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถด�ำเนินการได้เลย โดยที่ไม่ต้องน�ำรายการดังกล่าว
เสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะ
ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวทุกรายการเป็นรายเดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับ
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ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเปรียบเทียบได้กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และจะน�ำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบในทุกๆ ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการด�ำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผู้จัดการทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข
โดยรายการทีเ่ ป็นธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษทั จะต้องเป็นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั กระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบ
กิจการ โดยถ้าบริษัทไม่ท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันก็ต้องท�ำรายการแบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว โดยการท�ำ
รายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับบุคคลทั่วไป
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นธุรกรรมอืน่ บริษทั จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น
ผูส้ อบบัญชีหรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเป็นอิสระเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษทั
หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัทได้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์ 		
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
		
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ		
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ
		
แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ ไซค์
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ขายสินค้าให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจ�ำหน่าย
		
แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้
		
กิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาดซึง่ ถูกควบคุมโดยกรมสรรพสามิต
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ขายสินค้า
1,759,980,334

เงินปันผลรับ
34,997,375

รายได้อื่น
1,678,063

ลูกหนี้การค้า
105,960,796

ลูกหนี้อื่น
8,344,687

เจ้าหนี้อื่น
1,387,907
หน่วย : บาท

2. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์		
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 97.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
		
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกันและผู้บริหารบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ		
ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ซื้อตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์จาก บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
		
ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ซื้อวัตถุดิบ
836,007,229

รายได้อื่น
19,022,944

เจ้าหนี้การค้า
107,742,206

ลูกหนี้อื่น
6,050,447
หน่วย : บาท

3. บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์		
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
		
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ		
ประกอบกิจการ การผลิตและจ�ำหน่ายงานโลหะ, ขาย ให้เช่า
		
และให้บริการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
		
ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
รายได้อื่น
115,945
หน่วย : บาท

4. บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์ 		
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
		
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านและผู้บริหารบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ 		
ผลิตและจ�ำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติก และซื้อเปลือกแบตเตอรี่พลาสติกจาก
		
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ซื้อวัตถุดิบ
154,674,405

ขายสินค้า
76,862,232

รายได้อื่น
7,724,568

เจ้าหนี้การค้า
8,264,743

ลูกหนี้การค้า
10,512,750

ลูกหนี้อื่น
2,350,403
หน่วย : บาท
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5. บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์		
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
		
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ		
ให้บริการหลังการขายและความรู้แก่ตัวแทนขายและแก่ผู้บริโภค
		
และการส่งเสริมการขายต่างๆ แก่ตลาดญี่ปุ่น
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ก�ำหนดค่านายหน้าให้ บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด
		
ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�ำหนดค่านายหน้าให้กับกิจการอื่น
		
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน -ไม่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดถือปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของ
กิจการและสังคมโดยรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินธุรกิจ
เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดท�ำรายงาน
ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการ
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
9. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
10. การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

1. การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯจะต้อง
คงไว้ซงึ่ ขัน้ ตอนและวิธกี ารในการประกอบธุรกิจทีซ่ อื่ สัตย์สจุ ริต บริษทั ฯมีความเชือ่ มัน่ ว่า การประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขต
ของความซือ่ สัตย์สจุ ริต มีคณ
ุ ธรรม และจริยธรรมนัน้ เป็นนโยบายการประกอบธุรกิจทีด่ ซี งึ่ จะส่งผลให้ธรุ กิจของบริษทั ฯ เจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน บริษัทฯจะให้ความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
บริษทั ฯ จะประกอบธุรกิจของบริษทั ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ซึง่ รวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่างงบประมาณ และ
การประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส บริษัทฯมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ
บริษัทฯ ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัทฯ กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควร
ทีจ่ ะรายงานต่อทีมบริหารทันทีในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยใดๆ ว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึง่ ก่อให้เกิดการกระท�ำผิดหรือ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท�ำ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และแผนการ
ด�ำเนินงานปี 2558 จะสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
การยึดถือปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเคารพสิทธิ
ในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
2.1 การแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม : การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขที่ได้ตกลงไว้กบั ผูข้ าย หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตาม
พันธะสัญญาที่ให้ไว้ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน
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แนวทางการปฏิบัติ
• ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งให้คู่สัญญาทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
• ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ กับลูกค้า
• ส่งมอบสินค้าตามกำ�หนดเวลา และคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า : เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อ และ ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
		 แนวทางการปฏิบัติ
• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความ
สามารถและความประสงค์
2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สิน และปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด
		 แนวทางการปฏิบัติ
• ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

3. การต่อต้านการทุจริต
การรับสิ่งของหรือประโยชน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Policy)
		 แนวทางการปฏิบัติ
• กำ�หนด ห้ามพนักงานรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล บริษัท ซึ่งทำ�ธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
• กรณีพบว่าคูค่ า้ มีสว่ นร่วมกระทำ�การทุจริต บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการระงับการทำ�ธุรกิจกับบริษทั นัน้ ทันที
ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ำและประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น
เสนอสินจ้างหรือของก�ำนัล ให้แก่ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท (suppliers) ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง และในทางกลับกัน ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั ฯ สนองรับการให้สนิ จ้างหรือรางวัลใดๆ
จากผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท (suppliers) ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเช่น
กัน อย่างไรก็ดี ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการให้ของขวัญ ของก�ำนัลที่เหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมที่ผู้รับพึงจะ
ได้รับตามสมควร

4 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษทั ฯ ค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิศ์ รีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคนซึง่ เป็นรากฐาน
การด�ำเนินธุรกิจ
		 แนวทางการปฏิบัติ
• จัดการสภาพแวดล้อมและระบบการทำ�งานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี
• จัดให้มีระบบประกันสุขภาพสำ�หรับพนักงาน
• จัดให้มีกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักงาน
		 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ตรวจสุขภาพ พนักงานและผู้บริหารจ�ำนวน 2 ครั้ง ในเดือน เมษายน และ ตุลาคม
2. ได้แจกนม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทุกวัน

5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษทั ฯ ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และหลักจริยธรรมทีด่ ี เพือ่ น�ำไปสูค่ วามสงบสุข
ในสังคม
		 แนวทางการปฏิบัติ
• ไม่จำ�กัดสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน
คนพิการ
• ส่งเสริมให้พนักงานฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่ำ�เสมอ
• มีเงือ่ นไขการจ้างงานทีเ่ ป็นธรรม ให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพ ในรูป ค่าจ้าง เงิน
เดือน โบนัส สวัสดิการ
• แต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานด้วยความสุจริตใจ และอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม
ของพนักงาน
• ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
บริษทั ฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 โดยมีนโยบายคุณภาพ “ผลิตสินค้าทีม่ คี ณุ ภาพ และสร้างความพึงพอใจ
ให้ลูกค้า พร้อมกับมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้
รับสินค้าที่มีราคายุติธรรม มีคุณภาพที่ดีแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติ
• สิทธิด้านความลับทางการค้า : บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำ�ข้อมูลของลูกค้าไป
ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
• สิทธิในการแสดงความเห็น : บริษัทฯ มีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ และ
ความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง
• สิทธิทจี่ ะได้รบั การชดเชย : ลูกค้าได้รบั ความเป็นธรรมจากการรับสินค้าที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยกำ�หนด
ให้มีการรับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค
• สิทธิดา้ นข้อมูลข่าวสาร : บริษทั ฯมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารและคำ�แนะนำ�ทีถ่ กู ต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์
ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า
		 ข้อมูลผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�ำปี 2557 ของลูกค้ากลุ่ม Automotive (OEM)
ให้ความส�ำคัญ
ประสิทธิภาพของสินค้า
95%		
ความพึงพอใจ 95%
การสนองตอบของบุคลากร
90%		
ความพึงพอใจ 90%
การสนับสนุนทางการตลาด
82.50%		
ความพึงพอใจ 85%
การส่งมอบสินค้าตรงเวลา
82.50%		
ความพึงพอใจ 87.50%
ความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า
82.50% 		
ความพึงพอใจ 90%
ความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า 82.50%		
ความพึงพอใจ 85%
ราคาแข่งขันได้
77.50%		
ความพึงพอใจ 85%

7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
บริษทั ฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 : 2001 โดยมีนโยบายมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการปรับปรุงด้านสิง่ แวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนป้องกันมลพิษที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมต่างๆในการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทฯ
โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการดังนี้
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แนวทางการปฏิบัติ
• ดำ�เนินการเพือ่ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนข้อกำ�หนดต่างๆ ด้านสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
• ปรับปรุง ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีท่ ำ�ให้เกิดมลพิษทัง้ ในด้าน อากาศ น้ำ� ดิน อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนอนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยกำ�หนดการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้กำ�หนดขึ้น
• ส่งเสริมความเข้าใจและปลุกจิตสำ�นึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนภายในบริษัทฯ โดยการสื่อสาร
และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
• สนับสนุนส่งเสริมการอนุรกั ษ์ พลังงาน ลดการใช้พลังงานที่ไม่จำ�เป็น และปฏิบตั ติ ามกฏหมายเกีย่ วกับการ
อนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 อย่างเป็นรูปธรรม โดยในรอบปี 2557 บริษัทฯ
มีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. ได้มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โครงการ 1 SAVE 1 BAHT) ด้วยการ
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 46 วัตต์ เป็นหลอด LED ประหยัดพลังงาน 18 วัตต์ จ�ำนวนทั้งสิน 3,975 หลอด ได้เงิน
สนับสนุนคืนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 656,100 บาท แล้วบริษัทฯ ยังได้ท�ำโครงการ CSR ผ่านพนักงาน โดยการ
ให้พนักงานเขียนโครงการขอหลอดไฟเก่า เพื่อไปบริจากให้กับ วัด โรงเรียนและชุมชน ที่พนักงานอาศัยอยู่ โดยสามารถ
ลดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ จ�ำนวน 958,246 KWH/ปี

2. การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพอากาศ
บริษัทฯ มีการน�ำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะทางอากาศที่ส�ำคัญ ได้แก่
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) พร้อมทั้งในกระบวนการผลิตทุกจุดมีการติดตั้งระบบบ�ำบัด
มลพิษอากาศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง เช่น Dust collector, Wet Scrubber ก่อนการระบายออกสูส่ งิ่ แวดล้อม มีการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์
เครือ่ งจักร ให้ทำ� งานอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่างผูเ้ ชีย่ วชาญ และตรวจวัดและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพอากาศทัง้ ในสถานทีท่ ำ� งาน
และที่ปล่องระบายอากาศเป็นประจ�ำ และปฏิบัติตามที่กฎหมายก�ำหนดอย่างครบถ้วน

คุณภาพน�้ำ
บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน�ำ้ ทีป่ ล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยการบ�ำบัดแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี
(Chemical Treatment) พร้อมทัง้ เฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ ทิง้ ณ จุดเสีย่ ง ในกระบวนการผลิตประจ�ำวัน ประจ�ำสัปดาห์ และประจ�ำ
เดือน และเก็บตัวอย่างน�ำ้ ทิง้ เพือ่ ตรวจวัดและวิเคราะห์คา่ พารารมิเตอร์ทกี่ ฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ณ จุดปล่อยน�ำ้ ทิง้
ออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด (ดังสรุปผลการตรวจวัดด้าน
สิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2557)
กากอุตสาหกรรม
บริษัทฯ มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ มีบุคลากรเฉพาะด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ในการควบคุม และก�ำจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด การบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
และตามที่กฎหมายก�ำหนด

สรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2557
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน�้ำทิ้ง
ค่าอุณหภูมิน�้ำ ณ จุดปล่อย (๐C)
pH
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
SS (mg/L)
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ปริมาณการปล่อย TSP (mg/m3)
ปริมาณการปล่อย H2SO4 (ppm)
ปริมาณการปล่อย Pb (mg/m3)
คุณภาพอากาศในพื้นที่ท�ำงาน
ปริมาณ Total dust (mg/m3)
ปริมาณ H2SO4 (mg/m3)
ปริมาณ Pb (mg/m3)
ปริมาณ Asbestos (Fiber/cm3)
คุณภาพเสียงในพื้นที่ท�ำงาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณท�ำงาน Leq 8 hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณท�ำงาน Lmax (dB(A))
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง รอบโรงงาน Leq 24hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด รอบโรงงาน Lmax (dB(A))
ปริมาณกากอุตสาหกรรม
กากอุตสาหกรรมอันตราย (ตัน/ปี)

ปี 2557
(ม.ค.-มิ.ย.) (ก.ค.-ธ.ค.)
25
7.53
2
25
5

31.63
7.93
2
25
5.27

1.83
0.06
0.03

2.42
0.07
0.02

1.76
0.04
0.03
0.01

1.30
0.09
0.02
0.009
82.89
109.4
67.55
102.30
71.46

เกณฑ์ตามกฎหมาย
40
5.5-9.0
≤ 20
≤ 120
≤ 50
400
≤ 25
≤ 30

≤

15
≤1
≤ 0.2
≤5
≤

90
≤ 140
≤ 70
≤ 115
≤

ส่งก�ำจัดโดยหน่วยงาน
ที่ได้รับอนุญาต
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3. การส่งเสริมให้มกี ารถ่ายทอดองค์ความรู้ เรือ่ ง สิง่ แวดล้อมระหว่างพนักงาน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝัง
ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ดังนี้
1. การฝึกอบรมพนักงาน หลักสูตร ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่พนักงานใหม่
2. การฝึกอบรมข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
3. การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานระบบสิ่งแวดล้อม
4. การฝึกอบรมผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
5. การฝึกอบรม หลักสูตร EMR ISO14001
6. การฝึกอบรม หลักสูตร INTERNAL AUDIT ISO14001

8 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมบุคคลากรของบริษัทฯ ร่วมกับพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มี
ความเจริญควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิบัติ
• การส่งเสริมประเพณีเทศกาลทอดกฐิน : บริษทั ฯ ผูบ้ ริหาร และพนักงานได้รว่ มกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐิน
ของวัด ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประจำ�ทุกปี โดยจะกำ�หนดในการเป็นเจ้าภาพ เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน
เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินวัดที่มีความต้องการ
ปัจจัยเพื่อการพัฒนาในเขตจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
• การเปิดโรงงานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้เยี่ยมชมโรงงาน : เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับ
บริษทั ฯ กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษทั ฯ จึงมีนโยบายทีจ่ ะเปิดโรงงานให้กบั หน่วยงานทีส่ นใจ
เข้ามาเรียนรู้ระบบบริหารจัดการด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า
• การส่งเสริมให้พนักงานเป็นคนดีของสังคม: เพือ่ เป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้พนักงานได้
มีโอกาศในการบวช ศึกษาพระธรรมวินยั และทดแทนคุณบิดา มารดาโดยบริษทั ฯ ได้สนับสนุนให้พนักงาน
เข้าพิธีอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี
ในปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. จัดทำ�บุญทอดกฐิน ณ วัดโคธาราม ซึง่ เป็นวัดในจังหวัดสมุทรปราการซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของสำ�นักงานใหญ่ ให้พนักงาน
ผู้บริหารได้ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยกัน
2. จัดทำ�บุญทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมสาธิต ให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ สร้าง
ศาลาประกอบศาสนกิจ
3. จัดสร้างพระประธาน ณ ศูนย์ ปฏิบัติธรรม วิสุทราจารย์ บ้านหนองกอย จังหวัดขอนแก่น
4. 3K ร่วมกับ จส.100 จัดโครงการ “สงกรานต์อุ่นใจปลอดภัยไปกับ3k”

5. ดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 29 ธ.ค. 57 4 ม.ค. 58
6. โครงการ 3K Short Film Awards “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และความสัมพันธ์ที่ดี
กับบริษัท ไปพร้อมกับการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่นนักศึกษาผ่านรูปแบบ Online ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
หนังสั้นเรื่อง เงินเดือนออก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
7. สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบรรยายให้ความรูก้ ารวางแผนการ
ตลาดกับนักศึกษา MBA มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ทดลองทำ�จริง เพื่อสร้างประสบการณ์ สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีให้กับแบรนด์ 3K กับกลุ่ม new users ได้ผลงานการทำ� Viral Marketing จากนักศึกษามาใช้งานจริง
9 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำ�เนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้
เสียและสังคม เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว
แนวทางการปฏิบัติ
• บริษัทฯมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการลดการใช้น้ำ�มัน
และการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก เช่น
- แบตเตอรี่สำ�หรับรถฟอล์คลิฟท์ ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่สำ�หรับแผงโซล่าร์เซลส์ เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด
• บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงงานหลอมตะกั่วจากซากแบตเตอรี่เก่า ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นการช่วย
กำ�จัดขยะอุตสาหกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในต้นทุนทีเ่ หมาะสม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอนั มีอยู่
จำ�กัด มีการปฏิบตั ติ ามมาตรการ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ( Environmental Impact Assessment
ย่อว่า EIA) และ กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health
Impact Assessment ย่อว่า EHIA)

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
• บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จำ�กัด ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยว
เนื่องกับรถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ ในงาน TAQA Award 2014 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการรับรางวัลเป็น
ปีที่ 3 ติดต่อกัน สำ�หรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากเสียงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ แล้วเกิด
ความพึงพอใจในคุณภาพและการให้บริการ
10. การจัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืน
บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดทำ�รายงานแห่งความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ
ทิศทางองค์กร ข้อมูลทีจ่ ำ�เป็นขององค์กร การกำ�กับดูแล ขอบเขต ด้านเศรษฐกิจ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย
ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
ปี 2557 ภาวะธุรกิจก�ำลังฟื้นตัว ยอดขายสินค้าในภาพรวมทรงตัว เนื่องจากก�ำลังซื้อของผู้บริโภคระดับล่างยังคง
อ่อนแอจากภาระหนีค้ รัวเรือนทีอ่ ยูร่ ะดับสูงและรายได้เกษตรกรทีต่ กต�ำ่ ขณะทีผ่ บู้ ริโภคระดับบนระมัดระวังการใช้จา่ ยต่อเนือ่ ง
แม้ก�ำลังซื้อยังอยู่ในระดับดีส�ำหรับการลงทุน ภาคเอกชนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุนเนื่องจากมีก�ำลังการ
ผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการจากทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่ยังชะลอตัวอยู่ ส่งผลให้ความต้องการจ้างงานทรงตัว
ต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น
การด�ำเนินงานในครึง่ ปีแรกไม่คอ่ ยดีเท่าไร แต่พอครึง่ ปีหลังเริม่ ดีขนึ้ รายได้ในปี 2557 มีจำ� นวน 5 พันล้านบาท ลดลง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยยอดขายหลักมาจากการขายผ่านตลาดทดแทน 90% และอีก 10% เป็นตลาดโออีเอ็ม
หรือผลิตเพื่อป้อนโรงงานรถยนต์ นอกจากนั้นแล้วสัดส่วนรายได้ในปีนี้มาจากตลาดส่งออก 46% และตลาดทดแทนใน
ประเทศ 54% ขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดมีมากกว่า 30 % อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวลคือ ยอดขายรถใหม่
เพราะปลายปี 2557 ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคยังคงระมัดระวัง
การใช้จ่าย ส่วนผลกระทบอันเกิดจากรถคันแรกนั้น มองว่าปัจจัยดังกล่าวได้จบลงไปแล้ว
ในปี 2558 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่มีความชัดเจนของการเมืองซึ่งเชื่อว่าผู้บริโภคจะเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอย
และผลักดันให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นในอนาคต โดยประเมินว่าจีดีพีในปี 2558 จะอยู่ที่ 4% ขณะที่อัตราการเติบโตของ
ตลาดแบตเตอรี่ก็คาดว่าจะเติบโตในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ 3 - 4%
ในแง่ผลประกอบการของปี 2558 คาดว่าจะเติบโต 4 - 10% เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนต์นา่ จะกลับมาฟืน้ ตัว ประกอบกับได้วางกลยุทธ์ทางการตลาด เริม่ ตัง้ แต่สนิ ค้าใหม่ ล่าสุดได้เปิดตัว 3K
ไฮบริด ที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายคุ้มค่า ไม่ต้องดูแลรักษา และราคาไม่สูง ราคาเริ่มต้น 2 - 4 พันบาท
ซึ่งหลังจากเปิดตัวในช่วงปลายปี 2557 พบว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วจะท�ำการตลาดเชิงรุก ด้วย
การโรดโชว์มากขึ้น โดยจะท�ำกิจกรรมร่วมกับดีลเลอร์หรือตัวแทนจ�ำหน่ายที่มีกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
กระตุน้ ณ จุดขาย ขณะทีก่ ารสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต หรือสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ ก็จะยังคงเน้นหนักเหมือนปีทผี่ า่ นมา
และในครึ่งปีหลังอาจจะดูทิศทางตลาดและศึกษาว่าควรจะปรับภาพลักษณ์ของร้านค้าหรือไม่อย่างไร
ส่วนตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะแถบประเทศ อาเซียนยังคงต้องศึกษา เพราะแต่ละประเทศมีจุดแข็งจุดอ่อน อาทิ
เวียดนาม มีความได้เปรียบด้านแรงงาน - ค่าแรง แต่ในแง่ของคุณภาพบางประการอาจจะยังไม่แข็งแกร่งเท่าไทย ส่วนประเทศ
เมียนมาร์ แบรนด์ 3K เป็นทีน่ ยิ มอย่างมาก ถือเป็นแบรนด์ทแี่ ข็งแกร่ง และบริษทั มีความพร้อมด้านพืน้ ที่ แต่ยงั ไม่ได้ตดั สิน
ใจเข้าไปลงทุน เพราะมองว่าการท�ำธุรกิจในต่างประเทศแม้จะได้เปรียบเรื่องค่าแรงที่ถูกกว่าไทย แต่ในแง่ของการบริหาร
จัดการนั้น ยังต้องใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียด
ส�ำหรับการลงทุนในประเทศ บริษทั เพิง่ ยายการลงทุนในส่วนของโรงงานไปก่อนหน้านัน้ และยังมีกำ� ลังการผลิตทีเ่ พียงพอ
กับความต้องการของทัง้ ตลาดในและต่างประเทศ และช่วงทีผ่ า่ นมาภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศทีห่ ดตัวลง
ท�ำให้ต้องปรับลดก�ำลังการผลิต โดยผลิตประมาณ 70% ของก�ำลังการผลิตทั้งหมด
สภาวะราคาตะกั่วบริสุทธิ์ ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการปรับตัวลดลง โดยมีราคาปิดที่ 1,936
เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน และ 2,133 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ณ เดือนธันวาคม 2557 และ 2556 ตามล�ำดับ
กรณีผสู้ อบบัญชี ได้ให้ขอ้ สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4 เกีย่ วกับการทีบ่ ริษทั ได้รบั หนังสือแบบแจ้งการ
ประเมินอากรขาเข้าเพิ่มจากกรมศุลกากรจากการน�ำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร ในปี 2556 ซึ่งบริษทั ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบ

หลักฐานในเรือ่ งดังกล่าวอยู่ ดังนัน้ เพือ่ ความระมัดระวังอย่างรอบคอบ บริษทั ฯจึงได้บนั ทึกส�ำรองผลเสียหายจากการประเมิน
ภาษีจ�ำนวนประมาณ 10 ล้านบาทรวมไว้ในบัญชี “ประมาณการหนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามยัง
มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลสิ้นสุดของการประเมินอากรขาเข้าเพิ่มดังกล่าว

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานทีร่ ายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
แบตเตอรี่ และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมศิ าสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษทั ฯ ประเมินผล การปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงาน
ในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน
ตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
รายได้รวม
ปี 2557 บริษทั ฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม จ�ำนวน 5,294 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับปี 2556 จ�ำนวน 5,623 ล้านบาท
ลดลง 329 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 5.86
สาเหตุจากปริมาณการขายในประเทศลดลง เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันด้านราคารุนแรง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ
สามารถปรับราคาขายต่างประเทศขึ้นได้ เป็นผลให้รายได้จากการขายของบริษัทฯลดลงไม่มาก
ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้อื่น จ�ำนวน 118.81 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจ�ำนวน 72.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
45.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.11 เนื่องจากก�ำไรจากการป้องกันความเสี่ยงและก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น
อัตราก�ำไรขั้นต้น และ ก�ำไรสุทธิ
บริษทั ฯ มีอตั ราก�ำไรขัน้ ต้นส�ำหรับปี 2557 และ 2556 เท่ากับร้อยละ 21.61 และ 20.85 ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.76
บริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น การใช้วัตถุดิบ และค่าล่วงเวลา
ปี 2557 บริษัทฯมีก�ำไรสุทธิ 205.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.96 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2556 ที่ก�ำไรสุทธิ 119.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.15 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้เนื่องจากอัตราก�ำไรขั้นต้นที่
เพิ่มขึ้น ในปี 2557 ก�ำไรจากการป้องกันความเสี่ยงและก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จึงท�ำให้ก�ำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2556 จ�ำนวน 85.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 76.77
เมือ่ เทียบค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารปี 2557 มีจำ� นวน 924 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.85 ของรายได้
จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจ�ำนวน 1,014.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.27 ของรายได้จากการขาย
ลดลงจากปีก่อนจ�ำนวน 90.17 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่ลดลงสัมพันธ์
กับมูลค่าขายของบริษัทฯที่ลดลง
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2557 มีอัตราร้อยละ 12.48 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2556 ที่ มีอัตราติดลบร้อยละ
7.81 และคณะกรรมการบริษัทฯได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายปันผลจากก�ำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์หมุนเวียน
บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยในปี 2557 มีอัตราร้อยละ 51.24 ซึ่งในปี 2556
มีอัตราร้อยละ 49.88 เนื่องจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทั ฯ มีสนิ ค้าคงเหลือจ�ำนวน 1,152.58 ล้านบาท และ 1,202.61 ล้านบาทตามล�ำดับ
ลดลง 50.03 ล้านบาทวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตะกั่ว แผ่นกั้น และเปลือก ฝา แบตเตอรี่ ไม่มีข้อจ�ำกัดของอายุ
การจัดเก็บ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ ส�ำหรับงานระหว่างท�ำและสินค้าส�ำเร็จรูป บริษัทฯจะบริหาร
การจัดการสินค้าคงคลังตามวิธสี นิ ค้าเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และจะพิจารณาตัง้ ส�ำรองสินค้าเสือ่ มสภาพ ตามการวิเคราะห์
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อายุสนิ ค้าคงคลัง โดยมีนโยบายตัง้ ปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ส�ำหรับสินค้าคงเหลือที่ไม่เคลือ่ นไหวเกินกว่า
1 ปี ทั้งจ�ำนวน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจ�ำนวน 37.19 ล้านบาท และ 36.85 ล้านบาทตามล�ำดับ
ในปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวม มีอัตราร้อยละ 38.38 ลดลง จากปี 2556 ที่มีอัตรา
ร้อยละ 39.55 บริษัทฯมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�ำนวน 1,485.53 ล้านบาท และ
1,619.42 ล้านบาทตามล�ำดับ และมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน ในปี 2557 และ 2556 จ�ำนวน 300.12 ล้านบาท
ซึง่ ทีด่ นิ ดังกล่าว บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างจัดท�ำศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพือ่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ ซึง่
หากพิจารณามูลค่าตลาดของที่ดินในปัจจุบันก็มีมูลค่าสูงกว่า ณ วันที่ได้มา
ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเป็น 40.97 วัน และ 39.79 วัน ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น
1.18 วัน ตามสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�ำนวน 536.29 ล้านบาท และ 553.65 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอายุหนี้คงค้างยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 531.72 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.15 ของลูกหนี้การค้า และปี 2556 มีจ�ำนวน 469.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 84.77 ของลูกหนี้การค้า
การขายแบตเตอรี่ การส่งออก บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการช�ำระเงินของลูกค้าเป็นรายๆ ไป เช่นก�ำหนด
เทอมการช�ำระเงิน ก่อนส่งมอบส�ำหรับลูกค้ารายใหม่ หรือ ช�ำระเงินภายใน 30 วันหลังวันที่ Bill of Lading เป็นต้น ส�ำหรับ
การขายในประเทศ บริษทั ฯจะให้ลกู ค้าช�ำระเงินค่าสินค้าทุก 15 วัน การขายสินค้าประเภทอืน่ เทอมการช�ำระเงินเป็นไปตาม
ปกติทางการค้า อยู่ระหว่าง 30-60 วัน
ส�ำหรับการตั้งส�ำรองความเพียงพอของหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯจะพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นหลัก และ
ประสบการณ์การช�ำระค่าสินค้าของลูกหนีป้ ระกอบ โดยจะตัง้ ส�ำรองหนีส้ งสัยจะสูญ ทัง้ จ�ำนวน ส�ำหรับลูกหนีท้ คี่ า้ งช�ำระมากกว่า
12 เดือน
ในปี 2557 บริษัทฯมีการลดส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญลง จ�ำนวน 5.31 ล้านบาทเนื่องจากได้รับช�ำระหนี้

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท
ปี 2557 และ ปี 2556 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 240.89 และ 191.97 ล้านบาท ตามล�ำดับ
เพิ่มขึ้น 48.92 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเป็น 0.95 เท่า มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น
เมือ่ เทียบกับปี 2556 ทีม่ อี ตั ราส่วนที่ 0.85 เท่า เนื่องจากบริษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ และมีเงินเบิก
เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จ�ำนวน 1,472.61 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก่อน ที่มีจ�ำนวนเงิน 1,797.58 ล้าน
บาทลดลง 324.97 ล้านบาท สัมพันธ์กับสินค้าคงเหลือที่ลดลง
ในการด�ำเนินธุรกิจบริษทั ฯจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ซึง่ มีตน้ ทุนทางการเงินทีต่ ำ�่ ในการซือ้ ทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์และช�ำระเงินกูย้ มื บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีวงเงินสินเชือ่ หลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวม
เป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,045 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ในปี 2557 และปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.23 : 1.58

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต
ปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคตของบริษทั ฯ จะประกอบด้วยปัจจัยเสีย่ งดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดในประเทศและตลาดส่งออกชะลอตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังชะลอตัว
อยู่ในปี 2558 ดังนั้นสินค้าแบตเตอรี่จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากภาวะอุปทานมากกว่า
อุปสงค์ แต่ละบริษัทจะพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้
2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Community) น�้ำมัน ตะกั่ว และพลาสติก
โดยราคาน�้ำมันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี 2558 คาดว่ามีแนวโน้มอยู่ในช่วง 40 - 50 ดอลลาร์/ บาร์เรล เมื่อเทียบกับ 80 ดอลลาร์/
บาร์เรลของเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าแนวโน้มของราคาน�้ำมันใน ตลาดโลกจะยังคงทรงตัวและอาจมีแนวโน้มลดลงมี
การปรับราคาลดลงในปี 2557 และมีแนวโน้มลดลงในปี 2558 ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยบวกกับบริษัทฯ ในเรื่องต้นทุนผลิต

3. ส�ำหรับปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate)
ในปี 2558 คาดว่าอัตราแลกเปลีย่ นเฉลีย่ จะเคลือ่ นไหวอยู่ในกรอบ 32.00-34.00 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีความผันผวน
ในกรอบแคบๆ ซึ่งผลของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยบวกกับ บริษัท
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาและมาตรการเพือ่ รองรับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ รองรับปัจจัยเสีย่ ง คือการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ขององค์กร ดังต่อไปนี้
1. เสริมสร้าง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันสมัยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต
2. บริษัทฯ เน้นส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแรงงานฝีมือให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
3. ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดของเสียจากการผลิตต�่ำที่สุด
4. ให้มีทีมงานพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (หมายเหตุประกอบงบข้อ 29)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักร
และอุปกรณ์จ�ำนวน 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : จ�ำนวน 2 ล้านบาท และจ�ำนวน 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารเก็บสินค้าและยานพาหนะ
อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยมีจำ� นวนเงินขัน้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญั ญาเช่าด�ำเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557

2556

2556

2555

ภายใน 1 ปี

25

14

2

2

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

33

7

1

3

จ่ายช�ำระ

การค�้ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ
บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 22 ล้านบาท (2556 : จ�ำนวน 22 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ : จ�ำนวน 21 ล้านบาท
(2556 : จ�ำนวน 21 ล้านบาท)) ซึง่ เกีย่ วเนือ่ งกับภาระผูกพันทางปฏิบตั บิ างประการตามปกติธรุ กิจของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยได้รบั วงเงินสินเชือ่ หลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินทีย่ งั ไม่ได้ใช้ทงั้ สิน้
จ�ำนวน 4,045 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: จ�ำนวน 3,859 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: จ�ำนวน 2,470 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2556: จ�ำนวน 2,186 ล้านบาท)) โดยวงเงินส่วนใหญ่ได้รับการค�้ำประกันร่วมกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
		 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัดในรอบปีบญั ชี
ที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 2,950,000 บาท
2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
		 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยไม่มกี ารจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน่ ใดให้แก่ผสู้ อบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชี
ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2557 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดี ยวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชี ที่สําคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่ นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั
ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ั บผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงิ นที่ ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุ จริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึ งวางแผนและปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเพื่อ ให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุ สมผลว่า งบการเงิ น ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อ มูล ในงบการเงิน วิธี ก ารตรวจสอบที่เ ลือ กใช้ข้ึ น อยูก่ บั ดุล ยพินิ จ ของผูส้ อบบัญ ชี ซึ่ ง รวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัด ทํา และการนํา เสนองบการเงิน โดยถูก ต้อ งตามที่ค วรของกิจ การ เพื ่อ ออกแบบวิธี ก ารตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของกิ จ การ การตรวจสอบรวมถึ ง การประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชี ที่ ผู ้บ ริ หารใช้แ ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงิน
โดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผลการดําเนิ นงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแบบแจ้งการประเมิน
อากรขาเข้าเพิ่มจากกรมศุลกากรจากการนําเข้าวัตถุดิบและเครื่ องจักร โดยในแบบแจ้งการประเมินระบุว่า บริ ษทั ฯ
ชําระค่าภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน กรมศุลกากรจึงเรี ยกเก็บอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นจํานวน .
ล้านบาทและจํานวน 8. ล้านบาท ตามลําดับ รวมเป็ นจํานวน . ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินเพิ่มอีกเป็ น
จํานวน 60. ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น .6 ล้านบาท
บริ ษทั ฯได้สอบทานเอกสารเบื้ องต้นพบว่า ข้อมูลเกี่ ยวกับเลขที่ และจํานวนเงิ นในใบขนสิ นค้าที่ กรมศุลกากร
แจ้งมาในแบบแจ้งการประเมินกับใบขนสิ นค้าที่บริ ษทั ฯมีพบว่า ยังมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่ และเนื่ องจาก
การนําเข้าวัตถุดิบและเครื่ องจักรดังกล่าว บริ ษทั ฯได้ว่าจ้างบริ ษทั ตัวแทนออกของเป็ นผูด้ าํ เนิ นการ บริ ษทั ฯจึงได้
ดําเนิ นการทางกฎหมายกับบริ ษทั ตัวแทนออกของดังกล่าว ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯจึงมัน่ ใจว่า บริ ษทั ฯได้กระทํา
การตามที่สมควรอย่างครบถ้วน และไม่ได้มีเจตนาทุจริ ตต่อหน่ วยงานราชการแต่อย่างใด นอกจากนี้ ที่ปรึ กษา
กฎหมายของบริ ษทั ฯเชื่ อว่า ผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นจะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ หากมีผลเสี ยหายก็จะ
ไม่เกินมูลค่าภาษีอากรขาเข้าที่ชาํ ระขาดเป็ นจํานวน . ล้านบาท ดังนั้น เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริ ษทั ฯ
จึ งได้บนั ทึกสํารองผลเสี ยหายจากการประเมินภาษีจาํ นวนประมาณ 0 ล้านบาทรวมไว้ในบัญชี “ประมาณการ
หนี้ สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังมีความไม่แน่ นอนเกี่ยวกับผลสิ้ นสุ ดของการประเมิน
อากรขาเข้าเพิ่มดังกล่าว ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้ให้ขอ้ สรุ ปอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด

สุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 255

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

7
8
9

240,893,637
541,329,612
1,115,388,595
16,653,076
28,042,395
40,709,424
1,983,016,739

191,966,609
588,354,106
1,165,751,797
56,278,235
3,837,700
36,125,299
2,042,313,746

24,172,731
338,929,154
692,618,395
15,882,863
28,042,395
12,774,139
1,112,419,677

32,320,764
388,853,467
773,955,697
42,575,126
3,837,700
15,823,076
1,257,365,830

10
11
12
13
14
23
15

300,118,002
1,485,531,085
31,365,402
47,867,657
22,512,028
1,887,394,174
3,870,410,913

300,118,002
1,619,423,706
28,899,090
80,128,822
23,248,732
2,051,818,352
4,094,132,098

274,481,630
94,370,575
1,135,919,589
27,833,241
13,843,846
7,602,836
1,554,051,717
2,666,471,394

277,481,630
94,370,575
1,242,871,583
24,989,095
28,806,194
7,732,492
1,676,251,569
2,933,617,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม

หมายเหตุ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

16
17

1,472,605,315
507,944,719

1,797,579,102
484,590,525

799,105,315
480,538,349

1,083,144,160
458,739,589

18

10,550,156

10,421,964

-

-

19

5,897,456
32,236,826
2,029,234,472

67,070,000
11,276,511
31,766,153
2,402,704,255

2,245,113
29,623,520
1,311,512,297

66,720,000
30,097,207
1,638,700,956

18
20
29.4

11,061,614
55,202,104
10,000,000
76,263,718
2,105,498,190

21,615,122
53,213,516
10,000,000
84,828,638
2,487,532,893

31,067,892
10,000,000
41,067,892
1,352,580,189

30,685,737
10,000,000
40,685,737
1,679,386,693
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2

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
21
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000
389,501,173

200,000,000
389,501,173

200,000,000
389,501,173

200,000,000
389,501,173

20,000,000
1,109,068,341
1,718,569,514
46,343,209
1,764,912,723
3,870,410,913

20,000,000
960,613,916
1,570,115,089
36,484,116
1,606,599,205
4,094,132,098

20,000,000
704,390,032
1,313,891,205
1,313,891,205
2,666,471,394

20,000,000
644,729,533
1,254,230,706
1,254,230,706
2,933,617,399

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กําไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

23

20
23

2557

2556

5,174,961,105
118,813,961
5,293,775,066

5,550,410,674
72,843,353
5,623,254,027

4,469,171,430
142,818,331
4,611,989,761

5,119,580,720
47,333,801
5,166,914,521

4,056,816,060
472,709,943
451,294,904
4,980,820,907
312,954,159
(51,446,674)
261,507,485
(46,407,747)
215,099,738

4,392,968,146
606,158,292
408,012,107
5,407,138,545
216,115,482
(77,060,533)
139,054,949
(18,526,729)
120,528,220

3,924,926,216
302,623,227
214,964,765
4,442,514,208
169,475,553
(29,902,123)
139,573,430
(22,269,829)
117,303,601

4,503,349,589
373,863,088
217,426,279
5,094,638,956
72,275,565
(45,307,066)
26,968,499
3,008,488
29,976,987

4,045,994
(832,214)
3,213,780

-

2,946,123
(589,225)
2,356,898

-

218,313,518

120,528,220

119,660,499

29,976,987

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
2557

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

205,178,454

119,464,751

117,303,601

29,976,987

9,921,284
215,099,738

1,063,469
120,528,220

208,454,425

119,506,791

119,660,499

29,976,987

9,859,093
218,313,518

1,021,429
120,528,220

10.26

5.97

5.87

1.50

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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200,000,000
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
200,000,000
200,000,000

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

389,501,173
389,501,173

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
389,501,173
389,501,173
20,000,000
20,000,000

960,613,916
205,178,454
3,275,971
208,454,425
(60,000,000)
1,109,068,341

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
20,000,000
881,149,165
119,464,751
(40,000,000)
20,000,000
960,613,916

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม

1,570,115,089
205,178,454
3,275,971
208,454,425
(60,000,000)
1,718,569,514

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
1,490,650,338
119,464,751
(40,000,000)
1,570,115,089

36,484,116
9,921,284
(62,191)
9,859,093
46,343,209

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
35,420,647
1,063,469
36,484,116

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,526,070,985
120,528,220
(40,000,000)
1,606,599,205
1,606,599,205
215,099,738
3,213,780
218,313,518
(60,000,000)
1,764,912,723
-

(หน่วย: บาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

200,000,000
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 28)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
389,501,173
389,501,173

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
389,501,173
389,501,173
20,000,000
20,000,000

644,729,533
117,303,601
2,356,898
119,660,499
(60,000,000)
704,390,032

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
20,000,000
654,752,546
29,976,987
(40,000,000)
20,000,000
644,729,533

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
1,264,253,719
29,976,987
(40,000,000)
1,254,230,706
1,254,230,706
117,303,601
2,356,898
119,660,499
(60,000,000)
1,313,891,205
-

(หน่วย: บาท)

1

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
200,000,000
200,000,000

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
โอนกลับค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ตัดจําหน่ายอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้า
กําไรที่เกิดขึ้นจริ งจากการยกเลิกสัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ประมาณการหนี้ สินเพิ่มขึ้น
รายได้เงินปั นผล
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

2556

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

261,507,485

139,054,949

139,573,430

26,968,499

204,780,235
(5,313,296)
337,453
(4,226,303)
1,671,275
632,672

207,425,916
(6,740,497)
14,499,321
209,974
7,210,011
(11,572,592)

157,700,864
(3,590,374)
(8,017,059)
(3,054,255)
47,886
632,672

157,506,750
(623,830)
812,427
(11,572,592)

(28,042,395)
14,521,114
(14,332,989)
7,303,128
51,446,674

(3,837,700)
17,428,197
6,706,206
10,000,000
75,140,420

(28,042,395)
14,521,114
(14,332,989)
4,021,377
(34,997,375)
29,902,123

(3,837,700)
17,428,197
3,753,370
10,000,000
(19,998,500)
43,509,148

490,285,053

455,524,205

254,365,019

223,945,769

51,877,398
50,025,749
38,916,954
(3,594,654)

7,983,079
(259,012,370)
8,698,889
1,109,935

53,054,295
89,354,361
33,484,500
129,656

62,997,756
(177,107,025)
(9,997,895)
4,946,320

23,867,377
1,437,137
(1,268,545)
651,546,469
(50,621,745)
(21,060,557)
579,864,167

(83,405,656)
(21,072,626)
(3,106,365)
106,719,091
(71,034,879)
(19,042,401)
16,641,811

22,095,472
(661,813)
(693,100)
451,128,390
(30,371,114)
(5,557,192)
415,200,084

(153,579,365)
(8,098,956)
(3,106,365)
(59,999,761)
(40,150,521)
(93,230)
(100,243,512)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

1

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกันลดลง
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดจ่ายชําระหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

2556

(64,700,706)
4,541,150
(6,798,089)
(66,957,645)

(151,379,604)
(73,279,836)
2,792,429
(2,121,250)
(223,988,261)

3,000,000
(46,967,597)
3,064,738
(6,683,788)
34,997,375
(12,589,272)

(60,462,350)
759,663
(280,249)
19,998,500
(39,984,436)

(324,973,787)
(11,935,707)
(67,070,000)
(60,000,000)
(463,979,494)
48,927,028
191,966,609
240,893,637

18,015,996
372,941,446
(10,705,566)
(68,740,000)
(40,000,000)
271,511,876
64,165,426
127,801,183
191,966,609

(284,038,845)
(66,720,000)
(60,000,000)
(410,758,845)
(8,148,033)
32,320,764
24,172,731

256,081,637
(66,640,000)
(40,000,000)
149,441,637
9,213,689
23,107,075
32,320,764

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
เงินมัดจําจ่ายเพือ่ ซื้ ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

-

-

(13,930,000)

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ ายแบตเตอรี่ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยู่ที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 นิ คมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุ ขุมวิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี้ จ ัดทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิ ชาชี พบัญชี
พ.ศ. 25 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวัน ที่
2 กันยายน 255 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 25
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษัท ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2

เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)
(ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

ตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ ในประเทศ
ผลิตและจําหน่ายตะกัว่ ผสมและตะกัว่
บริ สุทธิ์
บริ ษทั  เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด จําหน่าย ให้เช่าแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์
และรับจ้างทํากล่องโลหะสําหรับ
แบตเตอรี่ รถยก
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ไทย
ไทย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ น้
255
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
9
9

ไทย

100

100

ไทย

9

9

ข) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
10

ค) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
ง) งบการเงินของบริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแม้ว่าบริ ษทั ฯถือหุ ้นอยู่
ร้ อยละ 4 เนื่ องจากบริ ษทั ฯมี อาํ นาจควบคุ มนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ดังกล่าว ดังนั้นจึงถือว่าบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อย
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ฉ) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและ
บริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เ ริ่ มมี ผลบังคับ ในปี บัญชี ปั จ จุ บนั และที่ จ ะมี ผลบัง คับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับในปี บัญชีปัจจุบัน
กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุ ง 255)
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) การนําเสนองบการเงิน
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2555) งบกระแสเงินสด
ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2555) ภาษีเงินได้
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) สัญญาเช่า
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) รายได้
ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2555) งบการเงินระหว่างกาล
ฉบับที่ 6 (ปรับปรุ ง 2555) การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
11
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2555) การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2555) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2555) สิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนที่ ถือไว้เพื่อขายและการดําเนิ นงานที่
ยกเลิก
ฉบับที่  (ปรับปรุ ง 2555) ส่ วนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 15
สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู ้ ช่า
ฉบับที่ 2
การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบกฎหมาย
ฉบับที่ 29
การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 2
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 1
การเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน การบูรณะ
และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ฉบับที่ 
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
ฉบับที่ 5
สิ ทธิ ในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน การบูรณะและการ
ปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
ฉบับที่ 
การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 เรื่ อง
การรายงานทางการเงิ นในสภาพเศรษฐกิ จที่ มีภาวะเงิ นเฟ้ อ
รุ นแรง
ฉบับที่ 10
งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
ฉบับที่ 12
ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
ฉบับที่ 1
โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
ฉบับที่ 1
การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
ฉบับที่ 8
การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีสาํ หรับการบันทึกบัญชีหุน้ ปั นผล
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นได้รับการปรั บปรุ งและจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มี
เนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ ง
ถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้

12

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งมี
ผลบังคับใช้สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 255 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิ นดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศโดยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็ นการ
ปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน ฝ่ ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯเชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินนี้ในปี ที่นาํ มาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับเป็ นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรั บปรุ งนี้ กาํ หนดให้กิจการต้องรั บรู ้ รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือก
รับรู ้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อทยอยรับรู ้ในกําไรขาดทุน
ก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิม
แล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้
แทนเนื้ อหาเกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่ อง
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่า
ผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่
เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่เข้าไปลงทุน และตน
สามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมี
สัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้
ส่ งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมใน
กิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
ฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยเชื่ อ ว่ า มาตรฐานฉบับ ดัง กล่ า วจะไม่ มี ผ ลกระทบอย่ า งเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติ ธ รรม กล่ า วคื อ หากกิ จ การต้อ งวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ใดตามข้อ กํา หนดของ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธี
เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
จากการประเมินเบื้องต้น ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่า มาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเป็ น
เจ้า ของสิ น ค้า ให้ กับ ผูซ้ ้ื อ แล้ว รายได้จ ากการขายแสดงมู ล ค่ า ตามราคาในใบกํา กับ สิ น ค้า โดยไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน  เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้
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4. ลูกหนี้
ลูกหนี้ แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
สําหรั บผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิ ดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
4.4 สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่
จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่ งใกล้เคียงกับต้นทุน
จริ ง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4. เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
ข) เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
4.6 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - ทีด่ ิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการ
ทํารายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่า
เผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุ ปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

3
 และ 
3 - 
 และ 5
4 และ 5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
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4.8 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ่ มแรกของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดว้ ยราคาทุน และภายหลังการรั บรู ้
รายการครั้ งแรก ซอฟต์แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ แ สดงมู ล ค่า ตามราคาทุ น หัก ค่ า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่ า เผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์  ปี และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั
เกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อ
พนักงานของบริ ษทั ฯที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.10 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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4.11 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษ ัท ฯแสดงงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การเป็ นสกุ ล เงิ น บาท ซึ่ ง เป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิ จการที่ รวมอยู่ในงบการเงิ นรวม
วัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการที่ เ ป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศแปลงค่ า เป็ นเงิ น บาทโดยใช้อ ัต ราแลกเปลี่ ย น ณ วัน ที่ เ กิ ด รายการ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุ ปกรณ์ ห รื อสิ น ทรั พ ย์ที่ไ ม่ มีตวั ตนอื่ นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยหากมี ขอ้ บ่ ง ชี้ ว่า สิ น ทรั พ ย์ดัง กล่ า ว
อาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่าย
สะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้
แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้รับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.1 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากร
เชิ งเศรษฐกิ จไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้ สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรั บผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
1

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี ทุกสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บลดมูลค่าตามบัญชี ดังกล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.1 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาซื้ อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน บริ ษทั ฯบันทึกสัญญาซื้ อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไร
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาดังกล่าวจะถูกบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
สั ญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้ า
บริ ษัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาประกัน ความเสี่ ย งราคาสิ น ค้า ล่ ว งหน้ า กับ ธนาคารเพื่ อ ลดความเสี่ ย งจาก
ความผันผวนของราคาสิ นค้า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯบันทึกสัญญาประกันความเสี่ ยงราคา
สิ นค้าดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม กําไรขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาดังกล่าวจะถูกบันทึกในกําไร
หรื อขาดทุน
.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ ห ารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญ
มีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ ที่
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
การปรับลดสิ นค้ าคงเหลือเป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ
ในการประมาณมู ล ค่ า การปรั บ ลดสิ น ค้า คงเหลื อ เป็ นมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ฝ่ ายบริ ห ารจํา เป็ นต้อ งใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสิ นค้าคงเหลือแต่ละรายการ โดยพิจารณาจาก
รายการสิ นค้าที่เคลื่อนไหวช้าและมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมิ นมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ในแบบจําลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํานวณค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุ น ทางภาษี ที่ไ ม่ ไ ด้ใ ช้เ มื่ อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ว่า บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจะมี ก าํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

20

ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
255

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้ อวัตถุดิบ
รายได้อื่น
ค่าเช่าจ่าย

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
255


-

1,
992



2,22
1,05
10
-

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 7 และ  มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 1)
บริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556

งบการเงินรวม
255
2556

-

-

1,219

65,90

-

-

11,95

105,05
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 255 และ 2556 บริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
7

11,60
5,15
2,06
2,5
,29
11,9

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7

51,9
5,60
1,62
1,2
5,590
6,96

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ .3
.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
7

59
5
191,20
20,296
191,96
20,9

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7

5
5
2,19
1,96
2,1
2,21

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 7 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง
.5 ต่อปี (: ร้อยละ .5 ถึง .25 ต่อปี )

22

8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
7


งบการเงินรวม

7
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน  เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน  เดือน
 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

-

-

105,01

50,91

-

-

11,2
116,

12,061
62,992

2,00

29,6

159,6

12,62

2,1
61
2,596
2,59
5,62
(1,5)
56,2
56,2

10,6
6,5
20,62
6,50
600,00
(6,6)
55,652
55,652

2,2
5
995
22
20,1
20,1
19,1

6,996
0,926
2,51
,650
296,5
(,590)
29,195
56,1

2,5
2,
1
5,02
51,0

,9
2
,02
5,5

16,6
1,696
6
19,115
,929

2,916
29,25
5
2,666
,5

2
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.

สิ นค้ าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
7
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
22,9
งานระหว่างทํา
19,501
วัตถุดิบ
62,691
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 0,6
วัตถุดิบระหว่างทาง
6,51
รวม
1,152,80


22,5
11,51
61,219
26,65
50,66
1,202,606

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
7

7

(24,)
(15,12)
27,2
26,12
(2,)
(1,6)
16,66
15,155
(,621)
(6,60)
615,00
66,59
(1,05)
(65)
29,60
25,90
6,51
50,66
(,1)
(6,5) 1,115,9 1,165,52
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

7
162,161
151,
291,55
25,56
5,2
06,2


122,05
11,51
25,9
26,252
50,66
95,6

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
7

(,50)
(2,)
(1,6)
(1,51)
(6,60)
(1,05)
(65)
(1,1)
(21,1)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
7

15,11
122,05
1,600
15,155
290,102
1,2
2,1
25,5
5,2
50,66
692,61
,956

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ
ที่ จะได้รับเป็ นจํานวน 25 ล้านบาท (2556: จํานวน  ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 1 ล้านบาท
2556: จํานวน 22 ล้านบาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรั บลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 25 ล้านบาท (2556: จํานวน 22 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 22 ล้านบาท
2556: จํานวน 22 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

2

1.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

1.1 รายละเอียดของบริ ษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
จัดตั้งขึ้น
บริ ษทั

ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ไทยสโตเรจ ตัวแทนจําหน่าย
แบตเตอรี่
แบตเตอรี่
เจแปน จํากัด

ญี่ปุ่น

มูลค่าตามบัญชี
สัดส่ วนเงินลงทุน
7



(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

7

1

ตามวิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน
7



7



88

1

-

-

ในประเทศ
ญี่ปุ่น

บริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี่
เจแปน จํากัด

ตัวแทน
จําหน่าย
แบตเตอรี่
ในประเทศ
ญี่ปุ่น

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ญี่ปุ่น

สัดส่ วนเงินลงทุน

7
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
7
1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ราคาทุน
เงินลงทุน
7

7

88

1

(1)

(1)

(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน – สุ ทธิ
7

-

-

บริ ษทั ฯบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จํากัด ซึ่งบริ ษทั ฯถือหุน้ อยูร่ ้อยละ 1 เป็ น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เนื่ องจากผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั ฯมีอิทธิ พลในบริ ษทั
ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ เนื่ องจากบริ ษทั ฯมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายการดําเนิ นงานของบริ ษทั
ดังกล่าวด้วย
1.2 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมโดยสรุ ปมีดงั นี้
ทุนเรี ยกชําระ
ณ วันที่
บริ ษทั
1 ธันวาคม
7
2556
บริ ษทั ไทยสโตเรจ
.
2.25
แบตเตอรี่ เจแปน จํากัด ล้านเยน ล้านเยน

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่
1 ธันวาคม
7
2556
.
.0

(หน่วย: ล้านบาท)
หนี้สินรวม
รายได้รวม
กําไร
ณ วันที่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ สําหรับปี สิ้ นสุ ด
1 ธันวาคม
1 ธันวาคม
วันที่ 1 ธันวาคม
7
2556
7
2556
7
2556
.
.1
.
.0
.4
.

25
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ชื่อบริ ษทั

,000
250,000
20,000
100,000

,000
250,000
5,000
65,000

,000
250,000
,000
65,000

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
255
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน
255
2556
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
9
9
100
100
9
9
,000
229,62
5,000
1,50
2,2

,000
229,62
,000
1,50
2,2

มูลค่าตามบัญชีตามวิธีราคาทุน
255
2556

,99
,99

19,999
19,999

เงินปั นผลรับระหว่างปี
255
2556

(หน่วย: พันบาท)

26

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 7 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ /7 ของบริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด มีมติพิเศษอนุ มตั ิลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียน
เดิม  ล้านบาท เป็ น  ล้านบาท โดยการลดจํานวนหุ ้นในส่ วนของบริ ษทั ฯลงจํานวน . ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ  บาท รวมเป็ นเงิ น  ล้านบาท บริ ษทั ย่อยได้
ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่  มีนาคม 7 ในระหว่างปี 7 บริ ษทั ฯรับเงินจากการลดทุนคืนทั้งจํานวนแล้ว

เงินลงทุนในบริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด

,000
250,000
5,000
100,000

ทุนจดทะเบียน
255
2556

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์  เค จํากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริ ษทั  เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย

1.

12. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - ทีด่ ิน

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
94,371
94,371
94,371
94,371

งบการเงินรวม
2557
2556
300,118
134,808
165,310
300,118
300,118

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้ อเพิ่มระหว่างปี - ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่า มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่  ธันวาคม 
มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
13. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
สํานักงาน
และอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
310,408
710,446
2,019,812
158,216
ซื้ อเพิ่ม
157
12,462
7,778
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(18,647)
(1,475)
โอน
4,956
69,159
(1,765)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
310,408
715,559
2,082,786
162,754
ซื้ อเพิ่ม
83
3,674
6,4
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
(9,15)
(3)
โอน
5,4
56,199
11,912
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
721,122
2,133,50
180,
310,408
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
336,422
1,105,316
118,550
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
19,499
154,882
18,591
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
(17,900)
(1,344)
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
355,921
1,242,298
135,797
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
19,250
156,947
14,563
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
(8,855)
(246)
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
375,171
1,390,390
150,114
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
359,638
840,488
26,957
310,408
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
310,408
34,
743,110
30,628
ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2556 (จํานวน  ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)
2557 (จํานวน  ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

(หน่วย: พันบาท)

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

72,056
563
(4,257)
68,362
6,409
(20,14)
54,62

99,763
52,320
(8,255)
(76,148)
67,680
,
(1,)
(,)
40,

3,370,701
73,280
(32,634)
(3,798)
3,407,549
,
(3,)
3,441,

51,983
5,303

-

1,612,271
198,275

(3,177)
54,109
5,961

-

(22,421)
1,788,125
196,721

(20,054)
40,016

-

(29,15)
1,955,691

14,253
14,6

67,680
40,

1,619,424
1,485,531
198,275
196,721
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ซื้ อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
และอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
อาคาร

201,05
201,05
201,05

555,6
,956
560,59
5,1
565,

1,61,65
9,0
(1,590)
6,50
1,69,60
15
(6,66)
5,10
1,26,999

111,20
6,20
(1,)
(1,65)
11,2
,216
(7)
12,901
10,2

6,61
2
(2)
6,9
,
(1,9)
21,3

5,9
,91
(1,0)
(5,96)
66,9
9,92
(1,22)
5,0

2,622,196
60,62
(20,00)
(,9)
2,65,0
6,96
(4,3)
2,61,05

-

25,26
15,60
2,9
15,20

91,0
121,61
(1,191)
1,01,6
12,56

,611
15,601
(1,15)
92,9
12,0

0,06
1,51
(1)
1,60
2,015

-

1,29,96
15,9
(1,50)
1,15,90
15,61

-

29,26

(6,59)
1,1,62

(6)
105,60

(1,97)
15,6

-

(2,6)
1,55,15

201,05

26,65

662,16

21,1

5,26

66,9

1,22,2

201,05

6,47

592,2

2,61

6,23

5,83

1,15,920

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2556 (จํานวน 4 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

15,9

255 (จํานวน 1 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

15,61

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเครื่ องจักรและยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 3 ล้านบาท (2556: จํานวน 4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 3 ธันวาคม 7 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน
ประมาณ 884 ล้านบาท (2556: จํานวน 8 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 7 ล้านบาท (2556: จํานวน
47 ล้านบาท))

2

1. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน
 มกราคม
ซื้อเพิ่ม
รับโอนจากเครื่ องใช้สาํ นักงาน
3 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
1 ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 ธันวาคม
ค่ าตัดจําหน่ าย
รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร

งบการเงินรวม
255
2556

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556

5,66
,9
6,16

51,
2,121
,9
5,66

50,12
6,6
56,66

6,10
20
,9
50,12

2,6
,2
2,99
1,65

2,950
,51
2,6
2,99

25,19
,0
29,0
2,

22,12
,066
25,19
2,99

,2

,51

,0

,066

ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าตัดจําหน่าย
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 11 ล้านบาท (2556: จํานวน 11 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 10 ล้านบาท (: จํานวน 
ล้านบาท))
15. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่

เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่ งออกค้างรับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
255
2556
6,61
6,9
9,25
10,2
6,02
6,596
22,512
2,29

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
6,61
6,9
922
99
,60
,2
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1. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MOR
MMR
MMR

งบการเงินรวม
255
2556
5
1,16,500 1,20,000
09,105
,1
1,2, 1,9,59

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
90,000
06,000
09,105
,1
99,105 1,0,1

วงเงินเบิกเกินบัญชี จากธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มี
หลักประกัน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าส่ งเสริ มการขายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
255
2556
33,78
219,50
0,2
9,06
16,
169,291
1,962
,15
15,0
1,1
50,95
,591

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
116,00
105,05
221,00
20,69
1,
2,69
2,0
99,261
106,51
15,505
1,09
0,5
5,0

1. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
255
2556
22,9
,
(1,15)
(2,696)
21,612
2,0
(10,550)
(10,22)
11,062

21,615

0

บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่ องจักรใช้ในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อย โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่ าเป็ นรายเดื อน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ
2 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255
งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี
11,22
11,5
22,9
(2)
(1)
(1,15)
10,550
11,062
21,612

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม
11,92
22,05
,
(1,506)
(1,190)
(2,696)
10,22
21,615
2,0

19. เงินกู้ยมื ระยะยาว
อ้างอิง
เงินกู้
อัตราดอกเบี้ย
ชําระคืนเป็ นรายเดือน
1
MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี
เริ่ มเดือนมีนาคม 2556
2 MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี
เริ่ มเดือนมีนาคม 255
รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี

งบการเงินรวม
255
2556
66,20
00
6,00
(6,00)
-

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
66,20
66,20
(66,20)
-

ในระหว่างปี 7 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระเงินกูย้ มื ส่ วนที่เหลือทั้งจํานวนแล้ว

1
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20. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ต้นปี
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ปลายปี

งบการเงินรวม
255
2556
53,4
9,61
5,21
,9
1,2
1,2
(1,269)
(,106)
(,06)
55,202

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
0,66
0,09
2,9
2,
1,0
1,020
(69)
(,106)

5,21

(2,96)
1,06

0,66

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวมค่ าใช้ จ่ายที่รับรู้ในส่ วนของกําไรหรือขาดทุน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรับรู ้ในรายการต่อไปนี้ในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร

งบการเงินรวม
255
2556
5,21
,9
1,2
1,2
,0
6,06

2,512
,91

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
2,9
2,
1,0
1,020
,021
,5

2,
,22

1,92
2,129

2,9
1,60

ณ วันที่ 3 ธันวาคม 7 จํานวนสะสมของผลกําไร (สุ ทธิ จากขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นมีจาํ นวนทั้งสิ้ น 4 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 3
ล้านบาท)
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน (ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
2556
255
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.8 - 4.
3.8 - 4.
3. - .
4. - .
. - .

. - .

งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.8
3.8
4. - .
4. - .
. - .

. - .
2

จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ งจากผลของประสบการณ์
สําหรับปี ปั จจุบนั และสี่ ปีย้อนหลังแสดงได้ดงั นี้

ปี 255
ปี 2556
ปี 2555
ปี 255
ปี 2553

จํานวนภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
,2
1,06
3,4
0,66
9,61
0,09
2,9
26,22
3,09
22,50

(หน่วย: พันบาท)
จํานวนภาระผูกพันที่ถูกปรับปรุ ง
จากผลของประสบการณ์
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
,520
(59)
-

21. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 255 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ ว นหนึ่ งไว้เ ป็ นทุ น สํา รองไม่ น้อ ยกว่ า ร้ อ ยละ  ของกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี หั ก ด้ว ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสํารองตาม
กฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
22. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
255
2556
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 615,95
62,010
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
20,0
20,26
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
1,1
215,512
ค่าภาษีสรรพสามิต
215,920
2,
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
52,660
5,590
ค่าไฟฟ้ า
16,9
16,2
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
65,1
,06
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและซื้อสิ นค้าสําเร็ จรู ป ,9,169 ,65,002
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
(2,696)
5,11

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
90,21
0,9
15,01
15,50
5,20
,1
215,920
2,
,061
,52
16,05
156,9
,6
9,19
,12, ,60,19
20,02

0,66
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23. ภาษีเงินได้
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 255 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหว่างปี
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(รายได้ ) ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556

งบการเงินรวม
255
2556
1,905

1,99

22,9
22,9

,9
,9

-

10,0
20,599
1,29

(12,096)
,25
(,1)

901
1,2
1,

(9,550)
6,52
(,00)

6,0

1,52

22,20

(,00)

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
1 ธันวาคม 255 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556

งบการเงินรวม
255
2556
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไรจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

83

-

8

-



รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 2)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
อื่น ๆ
รวม
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

งบการเงินรวม
255
2556
261,50
19,055
ร้อยละ 
ร้อยละ 

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
255
2556
19,5
26,96
ร้อยละ 
ร้อยละ 

2,01


2,11

(11,1)
,56
610
(5,96)

(,299)
1,2
(,12)
(9,2)

1,12
(6,999)
21
(5,65)

292
(,999)
(,695)
(,02)

,0

1,52

22,20

(,00)

-

2,915

-

5,9

-

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการขายสิ นค้าระหว่างกัน
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและภาษี
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี-สุ ทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
1 ธันวาคม 1 ธันวาคม 1 ธันวาคม 1 ธันวาคม
255
2556
255
2556
,2

,612

-

-

1,2
10,52
20,
5,48
,
51,

,1
10,529
0,2
9,695
,51
1,2

2,
6,21
,
1,

,6
6,1
1,2
,51
2,06

(3,)
(3,)
7,88

(1,65)
(1,65)
0,129

1,

2,06

5
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ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมี ขาดทุนทางภาษี ที่ยงั ไม่ ได้ใช้  ล้านบาท ที่ บริ ษทั ย่อย
ดังกล่ าวไม่ ไ ด้บนั ทึ ก สิ นทรั พ ย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี เนื่ องจากฝ่ ายบริ ห ารของบริ ษทั ย่อ ยดังกล่ า ว
พิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะนําผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนทางภาษี
ที่ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
24. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษ ัท ฯได้รั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี จ ากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ตามพระราชบัญ ญัติ ส่ ง เสริ ม
การลงทุน พ.ศ.  โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

12(2)/2551

9005(2)/255

ผลิตแบตเตอรี่ สาํ หรับ
รถยนต์

ผลิตแบตเตอรี่ สาํ หรับ
ยานพาหนะ

3 ปี

3 ปี

(ได้รับยกเว้นไม่เกินเงิน
ลงทุน ซึ่ งไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน)

(ได้รับยกเว้นไม่เกินร้อยละ
0 ของเงินลงทุนเพื่อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการ
ผลิตด้านพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งไม่รวมค่า
ที่ดินและทุนหมุนเวียน)

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

1 ตุลาคม 255

ยังไม่ได้ขอเปิ ดดําเนินการ

. สิ ทธิ ประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มและ
ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษี
ในกรณี ที่บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในระหว่างเวลา
ที่ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลนี้ อนุ ญ าตให้
บริ ษทั ฯนําผลขาดทุนดังกล่าวมาหักกลบกับผลกําไร
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลัง ระยะเวลาที่ ไ ด้รั บ ยกเว้น ภายใน
เวลาห้าปี นับแต่วนั ที่พน้ กําหนดที่ได้รับยกเว้น
3. ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้า สํา หรั บ เครื่ อ งจัก รตามที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.3 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรกึ่งหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ ตามบัตรส่ งเสริ ม

6

รายได้ของบริ ษทั ฯจําแนกตามกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 3 ธันวาคม 7 และ  สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้

รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย

กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
255
2556
-

2
05
69

(หน่วย: ล้านบาท)

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
255
2556

255

2556

2,102
2,6
,69

2,102
2,6
,69

2,66
2,
5,120

2,02
2,09
,1

รวม

บริ ษ ทั พาวเวอร์ พลาส จํา กัด ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิ เ ศษทางภาษี จ ากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนสําหรับการผลิตชิ้ นส่ วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่
4()/3 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 255 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการ
ได้รั บ ยกเว้น ภาษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลสํา หรั บ กํา ไรที่ ไ ด้จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม เป็ น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 3 มกราคม 255) และได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ รายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ น
รายได้กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุ น สํา หรั บ การนํา วัส ดุ ที่ ไ ม่ ต ้อ งการใช้แ ล้ว มาแปรรู ป ใหม่ ตามบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่
34()/ ลงวันที่  กุมภาพันธ์ 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึง
การได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มเป็ น
ระยะเวลา  ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่  มกราคม 2551) และได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
รายได้ของบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวสําหรั บปี จําแนกตามกิ จการที่ ได้รับการส่ ง เสริ มการลงทุ นและไม่ ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนสามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
255
2556
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการส่ งออก
รวมรายได้จากการขาย

6
6

529
529

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ งเสริ ม
255
2556
62

69

512
1
51

รวม
255

2556

1,10

1,1

1,01
1
1,02
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. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
6. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของ
บริ ษทั คือ ประธานบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจหลักในส่ วนงานดําเนิ นงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือธุ รกิจผลิต
และจํา หน่ า ยแบตเตอรี่ และดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภู มิ ศ าสตร์ เ ดี ย วคื อ ประเทศไทย บริ ษ ัท ฯประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้
กํา ไรจากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตามส่ ว นงาน
ดําเนิ นงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 1 ธันวาคม 255 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
รายได้จากการขายโดยส่ งออกต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน 2,4 ล้านบาท (2556: จํานวน ,44 ล้านบาท)
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 255 และ 2556 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยไม่ มีรายได้จ ากลูกค้ารายใดที่ มีมูลค่าเท่ า กับหรื อมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
2. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 250 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย
อัตราร้อยละของเงินเดือน
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
2-5
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด


โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็ นรายเดือน โดยกองทุนจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่ อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยในระหว่างปี 255
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิ นสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิ น  ล้านบาท (2556: จํานวน  ล้านบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน  ล้านบาท (2556: จํานวน 4 ล้านบาท))


28. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 255 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
เงินปั นผลประจําปี สําหรับปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 255

เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

0

2



3

. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
.1 ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255 บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุ นอันเกี่ ยวเนื่ องกับการซื้ อ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จาํ นวน  ล้านบาท (1 ธันวาคม 2556: จํานวน  ล้านบาท และจํานวน 0.1 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา)
.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารเก็บสิ นค้าและ
ยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่  ถึง  ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้

จ่ายชําระ
ภายใน  ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน  ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 3 ธันวาคม
255
2556
2


1


(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 3 ธันวาคม
255
2556
2
1

2


9
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.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 255 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่เป็ นจํานวน 22 ล้านบาท (2556: จํานวน  ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 21
ล้านบาท (2556: จํานวน  ล้านบาท)) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่ อหลายประเภทจากสถาบันการเงิ นหลายแห่ งรวมเป็ นวงเงิ นที่
ยังไม่ได้ใช้ท้ งั สิ้ นจํานวน ,0 ล้านบาท (1 ธันวาคม 2556: จํานวน 3,8 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน
2,7 ล้านบาท (1 ธันวาคม 2556: จํานวน ,8 ล้านบาท)) โดยวงเงิ นส่ วนใหญ่ ได้รับการคํ้าประกัน
ร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
. การถูกประเมินภาษี
เมื่ อวันที่  มกราคม 2556 บริ ษ ทั ฯได้รับหนัง สื อแบบแจ้งการประเมิ นอากรขาเข้า ภาษี มูลค่ าเพิ่ มและ
เงิ น เพิ่ ม จากกรมศุ ล กากรสํา หรั บปี 255 ถึ ง 2553 จํา นวนทั้ง สิ้ น 15 ฉบับ จากการนํา เข้า วัต ถุ ดิ บ และ
เครื่ องจัก ร โดยในแบบแจ้ง การประเมิ น ระบุ ว่ า บริ ษัท ฯชํา ระค่ า ภาษี อ ากรไว้ไ ม่ ถู ก ต้อ งครบถ้ว น
กรมศุลกากรจึงเรี ยกเก็บอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นจํานวน 9.9 ล้านบาทและจํานวน 9.5 ล้านบาท
ตามลํา ดับ รวมเป็ นจํา นวน 99. ล้า นบาท นอกจากนี้ ยัง มี เ งิ น เพิ่ ม อี ก เป็ นจํา นวน 0. ล้า นบาท
รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 159.61 ล้านบาท
บริ ษ ัท ฯได้ส อบทานเอกสารเบื้ อ งต้น พบว่ า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นกัน อยู่ โดยเลขที่ ใ บขนสิ น ค้า ขาเข้า ที่
กรมศุลกากรระบุมาในแบบแจ้งการประเมินไม่ตรงกับเลขที่ใบขนสิ นค้าขาเข้าของบริ ษทั ฯและจํานวนเงิน
ในใบขนสิ นค้าขาเข้าบางฉบับก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่บริ ษทั ฯบันทึกอยูใ่ นบัญชี นอกจากนี้ เมื่อวันที่  ตุลาคม
3 บริ ษทั ฯได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรงานสื บสวนปราบปรามที่ ได้เข้าตรวจสอบว่าบริ ษทั
ตัวแทนออกของได้ปลอมแปลงเอกสารและใบเสร็ จรับเงินของกรมศุลกากรเพื่อหลอกลวงบริ ษทั ฯทําให้
บริ ษ ัท ฯหลงเชื่ อว่ า เป็ นเอกสารแท้จ ริ ง บริ ษ ทั ฯได้ข อเอกสารตัว จริ ง จากกรมศุ ล กากรเพื่ อ ดํา เนิ น การ
ทางกฎหมายกับบริ ษทั ตัวแทนออกของทั้งสองบริ ษทั ซึ่ งกรมศุลกากรได้มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ 3 ชุด
บริ ษ ทั ฯจึ ง ได้ด าํ เนิ นการฟ้ องร้ องต่ อบริ ษ ทั ตัว แทนดังกล่ าวเมื่ อวัน ที่  ตุ ลาคม 3 และศาลชั้น ต้น
มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ตัวแทนออกของและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของบริ ษทั ตัวแทนออกของ
มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ศาลได้มีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้ องผูด้ าํ เนินการ

0

จากข้อเท็จจริ งดังกล่าวข้างต้น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯมัน่ ใจว่า บริ ษทั ฯได้กระทําการตามที่สมควรอย่างครบถ้วน
และไม่ได้มีเจตนาทุจริ ตต่อหน่วยงานราชการแต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯเชื่อว่าเอกสารที่บริ ษทั ฯถืออยูไ่ ด้ผา่ นพิธี
การกรมศุลกากรแล้ว และบริ ษทั ฯได้รับใบเสร็ จรับเงินจากกรมศุลกากรซึ่ งมีเจ้าหน้าที่การเงินลงลายมือชื่อและ
เอกสารประกอบการดําเนินการทางพิธีการศุลกากรซึ่งมีการลงลายมือชื่อโดยลายเซ็นเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่
มีตวั ตนจริ ง นอกจากนี้ ที่ ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯเชื่ อว่าผลการประเมิ นดังกล่าวข้างต้นจะไม่เกิ ดผล
เสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ หากมีผลเสี ยหายก็จะไม่เกินมูลค่าภาษีอากรขาเข้าที่ชาํ ระขาดเป็ นจํานวน . ล้านบาท
ดังนั้น เพื่ อความระมัดระวังรอบคอบ บริ ษ ทั ฯจึ งได้บนั ทึ กสํารองผลเสี ยหายจากการประเมิ นภาษี จาํ นวน
ประมาณ  ล้านบาทรวมไว้ในบัญชี “ประมาณการหนี้ สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว อย่างไรก็ตาม
ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลสิ้ นสุ ดของการประเมินอากรขาเข้าเพิม่ ดังกล่าว
3. เครื่องมือทางการเงิน
3.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น เงิ นลงทุน เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าทาง
การเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษัท ย่ อ ยมี ค วามเสี่ ย งด้า นการให้ สิ น เชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น
ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม
ดังนั้น บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อ ยจึ ง ไม่ ค าดว่า จะได้รับ ความเสี ย หายที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ จากการให้สิ น เชื่ อ
นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้อง
สู ญเสี ยจากการให้สินเชื่ อคือมูลค่าตามบัญชี ของลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิน
บัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น และหนี้ สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่
มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม ณ วันที่ 3 ธันวาคม 7
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
 ปี
1 ถึง  ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
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งบการเงินรวม ณ วันที่ 3 ธันวาคม 
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
 ปี
1 ถึง  ปี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะยาว

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
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อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 7

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 
ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษทั ฯมีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและ
ขายสิ นค้าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่ ง
ส่ วนใหญ่มีอายุสญ
ั ญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
สกุลเงิน
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
1 ธันวาคม 255 1 ธันวาคม 2556 1 ธันวาคม 255 1 ธันวาคม 2556 1 ธันวาคม 255 1 ธันวาคม 2556
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา


3

2.91
2.65
เยน
9
20
3
2
0.2
0.126

บริ ษทั ฯมีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
ณ วันที่

สกุลเงิน

1 ธันวาคม 255

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

1 ธันวาคม 2556

จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
2
10

จํานวนที่ขาย
(ล้าน)
26
2
16

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ือ
จํานวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
.0520 - .221
2.5 - .11
0.2 - 0.222
.10
1.09 - .060

สัญญาดังกล่าวจะทยอยครบกําหนดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 8 ถึงเดือนกรกฎาคม 8
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบเนื่ องจากบริ ษทั ฯมี วตั ถุดิบหลักในการผลิตเป็ น
ตะกั่ว ซึ่ งเป็ นสิ น ค้า โภคภัณ ฑ์ ในการบริ ห ารความเสี่ ย งดัง กล่ า ว บริ ษัท ฯได้เ ข้า ทํา สั ญ ญาซื้ อ -ขาย
Commodity swap และ Commodity option ระยะสั้นกับธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่ งหนึ่ ง บริ ษทั ฯมี
อนุพนั ธ์ทางการเงินคงเหลือดังนี้
ณ วันที่

สัญญา

ระยะเวลาสิ้ นสุ ดสัญญา

จํานวน (ตัน)

3 ธันวาคม 255
3 ธันวาคม 2556

Commodity option contracts
Commodity swap contracts
Commodity option contracts

เมษายน 8
มีนาคม 7
มกราคมถึงมิถุนายน 7

,000
1,000
,000

มูลค่ายุติธรรมขาดทุน
(ล้านบาท)
4.
.1
1.



3.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงิ นส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมมีอตั ราดอกเบี้ย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทาง
การเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายตกลงแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์กนั หรื อจ่ายชําระหนี้ สินใน
ขณะที่ท้ งั สองฝ่ ายมี ความรอบรู ้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ น
อิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ ยวข้องกัน วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กบั ลักษณะของเครื่ องมือ
ทางการเงิ น มูลค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสุ ด หรื อกําหนดขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่
เหมาะสม
3.

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับ สนุ น การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯและเสริ ม สร้ า งมู ล ค่ า การถื อ หุ ้น ให้ กับ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดย ณ วัน ที่
3 ธันวาคม 255 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ .19: 1 (2556: .5:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.0:1 (2556: .3:)

32.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกและดําเนินการตามขั้นตอนการเผยแพร่ ผา่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
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