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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2558

2557

2556

บาท
อัตราการขยายตัว

สินทรัพย์รวม

3,549,149,221.00

3,870,410,913.00

4,094,132,098.00

(8.30)

(5.46)

หนี้สินรวม

1,640,984,904.00

2,105,498,190.00

2,487,532,893.00

(22.06)

(15.36)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่

1,861,528,838.00

1,718,569,514.00

1,570,115,089.00

8.32

9.46

รายได้จากการขาย

5,056,859,390.00

5,174,961,105.00

5,550,410,674.00

(2.28)

(6.76)

รายได้รวม

5,128,511,642.00

5,293,775,066.00

5,623,254,027.00

(3.12)

(5.86)

ต้นทุนสินค้าขาย

3,784,365,095.00

4,056,816,060.00

4,392,968,146.00

(6.72)

(7.65)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

1,028,147,438.00

924,004,847.00

1,014,170,399.00

11.27

(8.89)

กำ�ไรขั้นต้น

1,272,494,295.00

1,118,145,045.00

1,157,442,528.00

13.80

(3.40)

กำ�ไรสุทธิ

219,908,929.00

205,178,454.00

119,464,751.00

(7.18)

(71.75)

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว

200,000,000.00

200,000,000.00

200,000,000.00

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิ

4.29

3.88

2.12

12.29

12.48

7.81

5.93

5.15

3.03

กำ�ไรต่อหุ้น (บาท)

11.00

10.26

5.97

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

93.08

85.93

78.51

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

สารจากประธานกรรมการ
Message from The Chairman of the Board of Directors

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

ปี 2558 บริษทั ฯ ได้กา้ วสูอ่ กี ขัน้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สุด
ยอดนวัตกรรมแบตเตอรีร่ ถยนต์ระดับพรีเมีย่ มโดยใช้เทคโนโลยีที่
ก้าวไปอีกขัน้ กับการคิดค้นแบตเตอรี่ ด้วยแนวคิดการออกแบบให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
เสริมต่างๆ ภายในรถยนต์ เพื่อให้ทันสมัยตรงกับความต้องการ
ของลูกค้า และในช่วงปลายปีบริษัทฯได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่ซึ่ง
ได้พัฒนาให้มีกำ�ลังไฟมากกว่าเดิม และช่วยยืดอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็น
อย่างดี ช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทฯให้สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัท
ยังได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ TAQA Award 2015
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์เกีย่ วเนือ่ งกับยานยนต์ ในสาขา
แบตเตอรี่รถยนต์ (Outstanding Satisfaction for Car Battery)
จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขอ
งบริษทั ฯ โดยรางวัลอันทรงเกียรตินสี้ ะท้อนถึงความสำ�เร็จของทีม
งาน ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ
นำ�เสนอต่อผู้บริโภคตลอดระยะเวลาการดำ�เนินธุรกิจ
ในส่ ว นของผลการดำ � เนิ น งานของปี 2558 แม้ ภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับการบริโภคในภาพ

รวมจะได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองและความเชือ่
มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีล่ ดลง แต่บริษทั ฯ ยังสามารถสร้างกำ�ไรสุทธิได้
219 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำ�นวน 14 ล้านบาท
หรือคิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้นเท่ากับ 11.00 บาท
ในปี 2559 บริษัทฯ ยังคงเน้นให้ความสำ�คัญในเรื่องการ
ขยายธุรกิจ โดยการซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำ�ลังการผลิตให้มาก
ขึน้ เพือ่ รองกับความต้องการของผูบ้ ริโภค และเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ
จากการเข้ารับการผึกอบรมและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง
จัดทำ�แผนพัฒนาองกรณ์เพือ่ มุง่ เป้าหมายให้บริษทั ไปสูค่ วามเป็น
เลิศ
ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านเป็นอย่างยิง่ ที่ให้
ความไว้วางใจในการดำ�เนินงานของบริษทั และขอขอบคุณลูกค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุน
ด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวม
ทั้งพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้
รับการสนับสนุนจากทุกท่านตลอดไป
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายกวี ขอไพบูลย์
Mr. Kavie Korphaibool

นายศิรทิ ศั น์ ประเสริฐมนูกจิ
Mr. Siritas Prasertmanukitch

ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
Ph.D. Srisuvarn Korphaibool

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss Veerawan Korphaibool

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
Mr. Veerawat Korphaibool

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
Mr. Veerawin Korphaibool

นายสุชาติ จันลาวงศ์
Mr. Suchat Chanlawong

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
Mr. Nontaphon Nimsomboon

นายวีระชัย ศรีขจร
Mr. Veerachai Srikajon

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
Mr. Apichai Chvajarernpun

ดร.สิรินุช ไทยวัฒน์
Ph.D. Sirinuj Thaivadh

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
Mr. Adisak Tongkaimook

คณะผู้บริหาร
Management Team

นายกวี ขอไพบูลย์
Mr. Kavie Korphaibool

ประธานกรรมการ และประธานบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันบริษัท
Chairman of the Board of Directors and
President

ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
Ph.D. Srisuvarn Korphaibool

กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำ�นาจผูกพันบริษัทฯ
Executive director

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss. Veerawan Korphaibool

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Director and Chief Executive Officer
Authorized Director

นายคำ�นึง วนิชาชีวะ
Mr. Khamnung Wanichachiwa

นายจักรพันธ์ สังข์แก้ว
Mr. Chakkapan Sangkaew

นายชยพล อัศววัลลภ
Mr. Chayaphol Asavavallop

นายสุวิทวัส แก้ววิเชียร
Mr. Suwittawat Kaewwichian

นายวีระชัย บุญชูขื่น
Mr. Wirachai Bunchuchuen

นาย ยุทธศักดิ์ ชื่นสวัสดิ์  
Mr. Yuttasack Chunsawas

ผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร
General Manager- Administrative

ผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดและขาย
General Manager-Marketing and Sales

ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการ
General Manager- Operation

ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน
General Manager-Accounting and Finance

ผู้จัดการทั่วไปสายงานประกันคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
General Manager-Quality Assurance and
Product Development

ผู้จัดการทั่วไปสายงานโลจิสติกส์
General Manager Logistics
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คณะกรรมการ
Director

นายกวี ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการ และประธานบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั
อายุ 77 ปี อายุงาน 30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื องกล Musashikogyo University
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 52 – ปัจจุบนั
– ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั บจ. พาวเวอร์พลาส
 พ.ศ. 51 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั
บจ. 3เค แทร็ คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ. 40 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 30 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 29 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 47 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 46 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 36 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี

สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 7.32
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามี ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกจิ
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ
อายุ 78 ปี อายุงาน 22 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยสวอนซี ประเทศอังกฤษ
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 52  ปัจจุบนั
– รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.   ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ. 2540  ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2537  ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2541  พ.ศ. 2544 – ประธานกรรมการ บริ ษทั ไทยแทงค์เทอร์มินลั จํากัด
 พ.ศ.   ปัจจุบนั
– กรรมการ บริ ษทั เอช เอ็ม ซี โปลีเมอร์ จํากัด
 พ.ศ. 2535  พ.ศ.2538 – กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เชลล์ แห่งประเทศไทย จํากัด
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ .74
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง กรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 76 ปี อายุงาน 23 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผูน้ าํ ทางด้านสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
 Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ เค
 พ.ศ. – ปัจจุบนั
–ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. – ปัจจุบนั
–กรรมการบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. – รองประธานบริ ษทั ฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
บจ.ผลิตภัณฑ์ เค
 พ.ศ.  – พ.ศ. – ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ (นักบริ หาร  ) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที 
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที 
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 5.05
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ภรรยานายกวี ขอไพบูลย์

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 44 ปี อายุงาน 20 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท 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)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็ คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ.  – รองประธานบริ ษทั ฯ อาวุโสสายงานบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ ดั การทัว ไปบริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 47 ปี อายุงาน 16 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท M.B.A. Business Administration, University Of Haven U.S.A.
 Director Accreditation Program. Class /(IOD)
 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 Director Certification Program. Class /(IOD) สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 Financial Statements for Directors. Class / (IOD)สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
 TLCA Executive Development Program Class / (EDP)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 56 – ปัจจุบนั
– รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็ คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ เค
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั
– ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ.  – พ.ศ.2557 – รองประธานบริ ษทั ฯ สายการตลาด บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.7 – รองประธานบริ ษทั ฯ อาวุโส บจ. ผลิตภัณฑ์ เค
 พ.ศ. 6 –พ.ศ. 52 – กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. ผลิตภัณฑ์ เค
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย บจ. ผลิตภัณฑ์ เค
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 9.74
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 40 ปี อายุงาน 13 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)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั
– รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็ คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั
– ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 7 – รองประธานบริ ษทั ฯ อาวุโสสายงานปฏิบตั ิการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 3 – พ.ศ. 6 – รองประธานบริ ษทั ฯ สายงานปฏิบตั ิการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ ดั การทัว ไปโรงงาน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ ดั การโรงงาน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.73
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายสุ ชาติ จันลาวงศ์
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี อายุงาน 19 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, U.S.A.
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูต้ รวจราชการกระทรวงพลังงาน
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – รองอธิบดี กรมเชื อเพลิงธรรมชาติ
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี

นายนนทพล นิมสมบุญ
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 7 ปี อายุงาน 18 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา








บัญชีบณั ฑิต พาณิ ชยศาสตร์ บณั ฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
บัญชีดุษฏีบณั ฑิตกิติมศักดิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่ น 
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation
การฝึ กอบรม จาก สถาบัน IOD
Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น 4/2546
Director Certification Program (DCP) รุ่ น 89/2550
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่ น 1/2552
Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่ น /10
Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่ น /
Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่ น 11/2553

ประสบการณ์
 พ.ศ.48  2557 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.4  2557 – กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 พ.ศ.   2556 – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี บมจ.บิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์
 พ.ศ.   พ.ศ. 2551 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
 พ.ศ.   พ.ศ. 2548 – กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริ หาร บมจ.สหยูเนียน
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2544 – ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 พ.ศ.   พ.ศ.  – นายกสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 พ.ศ.2553 – 2559 – ประธานกรรมการตรวจสอบประจําสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
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ตําแหน่ งอืนทีส ํ าคัญในปัจจุบัน
 พ.ศ.48  ปัจจุบนั – ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.
 พ.ศ.51  ปัจจุบนั – กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ ประธานกรรมการกํากับดูแลการบริ หาร
ความเสี ยง และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 พ.ศ.  ปัจจุบนั – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 พ.ศ.  ปัจจุบนั – กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 พ.ศ.  ปัจจุบนั – กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ มี

นายวีระชัย ศรีขจร
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 63 ปี อายุงาน 5 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 M.B.A. South Eastern University Washington D.C. U.S.A.
 ปริ ญญาตรี วศิ วกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่ น /2009
 หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท) รุ่ น /551
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 1 – ปัจจุบนั
– กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั
 กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.2536 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี.
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ .
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
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นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี อายุงาน 7 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิศวกรรมศาสตร์บณั ฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์ เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตรมินิเอ็มบีเอ รุ่ นที 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตรนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที 26 สํานักงาน ก.พ.
 ประกาศนียบัตรผูบ้ ริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู ง สํานักงาน ก.พ.
 ปริ ญญาบัตรหลักสู ตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน รุ่ นที 13 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที
9 สถาบันพระปกเกล้า
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ เค
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่ มี

ดร. สิ รินุช ไทยวัฒน์
ตําแหน่ ง กรรมการอิสระ
อายุ 66 ปี อายุงาน 7 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 วิทยาศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พาณิ ชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ธนบุรี
 ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร หลักสู ตรการบริ หารจัดการด้านความมัน คงชันสู ง
 ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ปี  (รุ่ น)
 ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า กฎหมายมหาชน รุ่ นที 3 (ปรม.)
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตร DCP ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institutes of
Directors)
 ประกาศนียบัตรหลักสู ตร ACP ของสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institutes of
Directors)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั
– กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ เค
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
– ทีปรึ กษากิตติมศักดิ วุฒิสภา ภาษีการเงินการคลัง และการธนาคาร
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั
– อนุกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ด้านความมัน คง
 พ.ศ. 255 – พ.ศ. 255 – กรรมการ บริ ษทั ปตท.สผ จํากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 255 – พ.ศ. 2552 – อธิบดีกรมสรรพสามิต
 พ.ศ. 25 – พ.ศ. 255 – กรรมการ บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 – ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. – กรรมการ บริ ษทั ทีโอที จํากัด (มหาชน)
 พ.ศ. 254 – พ.ศ. – กรรมการ บริ ษทั กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ มี
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นายอดิศักดิ ทองไข่ มุกต์
ตําแหน่ ง กรรมการ
อายุ 65 ปี อายุงาน 5 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริ ญญาโท Master of science (Environmental Technology & Management) Asia Institute of
Technology
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 54 – ปัจจุบนั
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั
 พ.ศ. 3 – พ.ศ.4
 พ.ศ. 2 – พ.ศ.3

–กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัลจํากัด
– กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
 พ.ศ.  – พ.ศ.  ผูต้ รวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
 พ.ศ.  – พ.ศ.   อธิบดีกรมทรัพยากรนํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
 พ.ศ.  – พ.ศ.   รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
 พ.ศ.  – พ.ศ.   รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ มี

คณะผู้บริหาร
นายกวี ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง ประธานกรรมการ และประธานบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั
อายุ 77 ปี อายุงาน 30 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื องกล Musashikogyo University
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 52 – ปัจจุบนั
– ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั บจ. พาวเวอร์พลาส
 พ.ศ. 51 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั
บจ. 3เค แทร็ คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ. 40 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 30 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 29 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 47 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 46 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 36 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 7.32
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามี ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์
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ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 76 ปี อายุงาน 23 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผูน้ าํ ทางด้านสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
 Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 36 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ. 47 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 36 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. – ปัจจุบนั
–ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2558– ปัจจุบนั
–กรรมการบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. – รองประธานบริ ษทั ฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 41 – พ.ศ.2542 – ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการ (นักบริ หาร 9 ) สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที 
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 5.05
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ภรรยานายกวี ขอไพบูลย์

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
ตําแหน่ ง รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 44 ปี อายุงาน 20 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาโท 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)
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็ คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั
– ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ.  – รองประธานบริ ษทั ฯ อาวุโสสายงานบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ ดั การทัว ไปบริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

Annual Report 2015

021

นายคํานึง วนิชาชีวะ
ตําแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานบริ หาร
อายุ 49 ปี อายุงาน 21 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี การบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็ คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงงานบริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว ไปบริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.9
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.7
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.2544
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ มี
นายจักรพันธ์ สั งข์ แก้ว
ตําแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานปฏิบตั ิการ
อายุ 43 ปี อายุงาน 21 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 5 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานปฏิบตั ิการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. 255
– ผูจ้ ดั การโรงงานด้านการผลิต บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 51 – พ.ศ. 51
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงงาน ด้านการผลิตแบตเตอรี Dry Charge
 พ.ศ. 50 – พ.ศ. 50
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายประจุไฟแผ่นธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. 9
– ผูจ้ ดั การผลิตแผ่นธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ. 
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตแผ่นธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ มี

นายชยพล อัศววัลลภ
ตําแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ 7 ปี อายุงาน 5 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื องกล มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 5 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. ไทยสโต
เรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงงานประกอบแบตเตอรี แห้ง บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 49 – พ.ศ.25
– ผูจ้ ดั การโรงงาน บจ.ไทย ไดอิจิ เซโก้
 พ.ศ. 254 – พ.ศ. 2549
– ผูจ้ ดั การโรงงาน บจ.มิก เดนชิ โคเงียว
 พ.ศ. 25 – พ.ศ. 254
– ผูจ้ ดั การโรงงาน บจ.มารู เบนี
 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม บจ.โซนี โมบาย อิเล็คโทรนิค์ ไทยแลนด์
 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บจ.มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์
 พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2537
– หัวหน้าฝ่ ายปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ใหม่ บจ.บริ ดสโตน เจแพน
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ มี
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นายสุ วทิ วัส แก้ววิเชียร
ตําแหน่ง ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานการตลาดและขาย
อายุ 47 ปี อายุงาน 14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริ ญญาโท ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประสบการณ์การทํางาน
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2552
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.2551 – พ.ศ.2551
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ (SLI) , บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ.2549 – พ.ศ.2550
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548
– หัวหน้าฝ่ ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี

นายวีระชัย บุญชูชืน
ตําแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 46 ปี อายุงาน 15 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเทียว มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์ การทํางาน
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี
 พ.ศ. 9 – พ.ศ.58
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี
 พ.ศ. 6 – พ.ศ.2548
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี
 พ.ศ.  – พ.ศ.
– รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่ มี

นาย ยุทธศักดิ ชืนสวัสดิ
ตําแหน่ ง : ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานโลจิสติกส์
อายุ : 57 ปี
อายุงาน : 11 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา

 ปริ ญญาตรี ศิลปศาสตร์บณั ทิต (ฝรังเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ประสบการณ์ การทํางาน








พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั : ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานโลจิสติก บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี
พ.ศ. 25 – พ.ศ.2558 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื อ บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี
พ.ศ. 25 – พ.ศ.255 : รองประธานบริ ษทั สายงานผลิตและปฏิบตั ิการ, บริ ษทั ไทยยานยนตร์ จํากัด
พ.ศ. 255 – พ.ศ.2557 : ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการผลิตโกลบอล, บริ ษทั อาร์ เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จํากัด
พ.ศ. 255 – พ.ศ.255 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ, บริ ษทั อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จํากัด
พ.ศ. 255 – พ.ศ.255 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนวัตถุดิบกลุ่มบริ ษทั , บริ ษทั อาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จํากัด
พ.ศ. 257 – พ.ศ.255 : ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานการตลาด, บริ ษทั ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.257 : ผูจ้ ดั การทัว ไปสายงานจัดซื อและโลจิสติกส์, บริ ษทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.25 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายโลจิสติกส์, บริ ษทั ไทยสวีดิช แอสเซมบลีย์ จํากัด
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.255 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า, บริ ษทั ไทยสวีดิช แอสเซมบลีย์ จํากัด
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.25 : ผูจ้ ดั การฝ่ ายวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุดิบ บริ ษทั สยาม เรโนลต์ จํากัด
สัดส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริ หาร : ไม่มี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระการดารงตาแหน่ง 2 ปี โดยวาระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้จะสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 เมษายน 2559
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่มิได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
จานวน 3 คน ในจานวนนี้เป็ นผูม้ ีความรู้ดา้ นการบัญชีและการเงินอย่างน้อย หนึ่งคน บริ ษทั ฯ กาหนดให้ผจู ้ ดั การฝ่ าย
ตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในรอบปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุมทั้งหมดจานวน 5 ครั้ง โดยได้เชิญ
กรรมการบางท่าน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชีภายนอกเข้าร่ วมประชุมด้วย และ ได้จดั การประชุมเฉพาะ
ระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีกรรมการบริ ษทั และ ผูบ้ ริ หาร ร่ วมการประชุม หนึ่งครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุก
คนเข้าร่ วมประชุม ครบ ทั้ง 5 ครั้ง ทุกคน
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี จากรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี 2558 ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดมอบหมาย
ให้ผสู้ อบบัญชีเสนอแนะสิ่ งที่จะช่วยปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน หรื อ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยได้ติดตาม
ปรึ กษาหารื อ และ ซักถามผูส้ อบบัญชีในการประชุมร่ วมกันทุกครั้งจนสิ้ นความสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความสาคัญกับการสนับสนุนให้ผสู้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ทุกด้านตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกาหนดได้รับฟังข้อคิดเห็นจากผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
ระดับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
สาหรับปี 2558 กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิจาแนกเป็ นรายกิจกรรม มีดงั นี้
การจัดทางบการเงิน
1.

พิจารณาผลการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ รายไตรมาส และ
สาหรับปี 2558 ขอบผูส้ อบบัญชีโดยได้หารื อและขอคาอธิบายประกอบเพิ่มเติมจากผูส้ อบบัญชี รวมทั้งให้
เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพื่อ
ประกอบการปรับรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
มากยิง่ ขึ้นตามหลักการและมาตรฐานการบัญชีที่บงั คับใช้ในประเทศไทยซึ่งรวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย
1

2.

ในการสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินนั้นได้รวมถึงการพิจารณารายงานของผูส้ อบบัญชีท้ งั
โดยวาจา และ ลายลักษณ์อกั ษร เกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ ผูบ้ ริ หาร รวมถึง
การสอบทานโอกาสที่อาจเกิดกรณี ทุจริ ตอันมีสาระสาคัญเพื่อความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผูส้ อบบัญชีได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอและเหมาะสม หรื อไม่

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3.

สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ให้เหมาะสมมีประสิ ทธิภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการนี้ได้มอบหมายให้ผตู้ รวจสอบภายในสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบบงานด้านต่าง ๆ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

4.

สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งกากับ
ดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผลมากที่สุดเท่าที่ทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยูจ่ ะอานวยให้ได้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุน้ โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบตั ิงาน และภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน

5.

พิจารณาประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ แนะนาในการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในตามความจาเป็ นให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ นาไปพิจารณา

6.

กากับดูแลให้ผตู้ รวจสอบภายในประสานงานกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในระดับที่เหมาะสม

7.

โดยที่ตาแหน่งผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ได้วา่ งลงระยะหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะนา
ตามลาดับให้บริ ษทั ฯ เร่ งสรรหาบุคลากรตรวจสอบภายในมาทดแทนและเติมเต็มอัตรากาลังที่วา่ งโดยเร็ ว

รายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน
8.

พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ โดยสอบ
ทานว่ารายการระหว่างกันได้รับการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและบันทึกบัญชีหรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีระบุ และตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล หรื อไม่โดยได้
สอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีและพิจารณาจากรายงานการสอบบัญชีและตั้งคาถามในรายละเอียดกับผูส้ อบ
บัญชี นอกจากนั้นยังได้ขอข้อมูลจากผูบ้ ริ หารและพนักงานผูด้ ารงตาแหน่งสาคัญของบริ ษทั ฯ ผลการ
พิจารณาไม่พบว่ามีรายการที่มีนยั สาคัญอันอาจเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีผลกระทบด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
9.

คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลผูม้ ีความเหมาะสมเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและมีความเห็นว่านายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่
3495 หรื อนายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อนายอธิพงศ์ อธิ พงศ์สกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อนางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946
2

Annual Report 2015

027

หรื อนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นในสังกัด
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด มีความเป็ นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เสนอมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จึงมีมติให้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อให้มีมติแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็ นว่า
ค่าธรรมเนียมวิชาชี พการสอบบัญชี สาหรับงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2559 ควรเป็ นจานวนเงินไม่เกิ น
1,600,000 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน )
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกีย่ วข้ อง
10. ได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ ว่าได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ความเห็นโดยสรุป
ผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ สามารถปฏิ บ ตั ิหน้า ที่ไ ด้อย่างเป็ นอิ ส ระ บริ ษ ทั ฯ ถื อปฏิ บตั ิ ส อดคล้องกับ
แนวนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนหนึ่งอยูใ่ นฐานะเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ด้วย มี ผ ลท าให้ร ะบบการควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพี ย งพอที่ จะช่ วยป้ องกันข้อผิด พลาดที่ มี
นัยสาคัญมิให้เกิดขึ้นได้หรื อหากเกิดขึ้นก็สามารถทราบเพื่อแก้ไขได้ในเวลาอันเหมาะสม ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี
ความเป็ นอิสระตามที่ควร และได้พยายามปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการควบคุมภายในหลายๆ ด้านโดยมีพฒั นาการ
ตามที่ควร แต่ยงั มีอตั รากาลังไม่ครบตามที่กาหนดซึ่ งควรเร่ งดาเนินการสรรหาทดแทนต่อไป สาหรับรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ที่ อ าจท าให้ เกิ ดความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เป็ นรายการจริ ง ทางการค้า อันเป็ นธุ รกิ จปกติ ท วั่ ไปที่ ไ ด้
ดาเนิ นการอย่างสมเหตุสมผลและให้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแก่บริ ษทั ฯ ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็ นสาระสาคัญ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็ นไปโดยถูกต้องสาหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ฯ รอบบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูส้ อบบัญชี ได้รายงานว่า ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีนยั สาคัญอย่างเพียงพอ ไม่มี
เหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรื อรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ

(นายนนทพล นิ่มสมบุญ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
(นายสุ ชาติ จันลาวงศ์)
กรรมการตรวจสอบ

(นายวีระชัย ศรี ขจร)
กรรมการตรวจสอบ
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ผู้จัดการทั่วไป
สายงาน โลจิสติกส์

กรรมการบริหาร

ผังองค์กร

ผู้จัดการทั่วไปสายงาน
ประกันคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานปฏิบัติการ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานการตลาด
และขาย

คณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดการทั่วไป
สายงาน บริหาร

ผู้จัดการทั่วไป
สายงาน บัญชีและ
การเงิน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้ าหมายและภารกิจ
เป้าหมาย รักษาความเป็ นผูน้ าในตลาดแบตเตอรี่ ของเมืองไทย และจะมุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้าและ
บริ การให้แบตเตอรี่ ของคนไทยก้าวไกลไปทัว่ โลก
ภารกิจ 3เคแบตเตอรี่ จะทุ่มเทพัฒนาการผลิตสิ นค้าและการบริ การต่างๆให้ทรงคุณค่าเป็ นมาตรฐาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความพึงพอใจสู งสุ ดให้กบั ตัวแทนจาหน่ายและลูกค้าผูใ้ ช้






มีการบริ หารธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพและโปร่ งใสด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีผล
ประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์ สู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดีในการทางานและให้ความรู้ในการพัฒนาความสามารถและผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานเรี ยนรู้ และทางานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่
เป็ นส่ วนร่ วมในความสาเร็ จของบริ ษทั ฯ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมและชุมชน ทากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่าเสมอ

บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และแปรสภาพเป็ นบริ ษทั
มหาชน ในปี 2537 ทะเบียนบริ ษทั เลขที่ 0107537002141 บริ ษทั ประกอบธุ รกิจหลักผลิตและจาหน่าย
แบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ กรด จาหน่ายในประเทศภายใต้เครื่ องหมายการค้า 3K และส่ งออกกว่า 50 ประเทศทัว่
ทุกทวีป ภายใต้แบรนด์ 3K และ KV ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีท้งั หมด 8 กลุ่ม ดังนี้
1. แบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์
3. แบตเตอรี่ แสงสว่าง / จับสัตว์
5. แบตเตอรี่ สาหรับรถฟอล์คลิฟท์
ไฟฟ้ า
7. แบตเตอรี่ สาหรับรถไฟฟ้ า

2. แบตเตอรี่ สาหรับรถจักรยานยนต์
4. แบตเตอรี่ สาหรับรถกอล์ฟ
6. แบตเตอรี่ สาหรับเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์
8. แบตเตอรี่ สาหรับสารองไฟ

บริ ษทั ฯมีสานักงานและโรงงานตั้งอยูเ่ ลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน
สุ ขมุ วิท ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-3535 (อัตโนมัติ 16
คู่สาย) Home Page: www.3kbattery.com ปัจจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและเรี ยกชาระเต็ม
มูลค่าแล้ว หุ น้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ละ 10 บาท มีกาลังการผลิตแบตเตอรี่ รถยนต์เฉลี่ย 420,000
ลูกต่อเดือน

โครงสร้างการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด
(มหาชน)

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด
ถือหุ ้นร้อยละ 99.99

บริ ษทั ไทยนันเฟอรัส เมทัล จากัด
ถือหุ ้นร้อยละ 97.00

บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
ถือหุ ้นร้อยละ 49.00

บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด
ถือหุ ้นร้อยละ 99.99
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด
ถือหุ ้นร้อยละ 16.67

แผนภาพ 1. โครงสร้างการถือหุน้
บริ ษทั ฯ มีการแบ่งดาเนิ นงานของบริ ษทั ในกลุ่มดังนี้
ธุรกิจแบบต้ นนา้
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุน้ จานวน 2,425,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 97.00 เป็ น
โรงงานหลอมตะกัว่ รี ไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี่ ที่ผา่ นการใช้งานและเสี ยภาษีสรรพสามิตแล้วเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิ ต ตะกัว่ ที่ผลิ ตได้ส่วนใหญ่จะจาหน่ายให้กบั บริ ษทั ฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคา
และการขาดแคลนวัตถุดิบจากการนาเข้าตะกัว่
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุน้ จานวน 4,999,996 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.00 เป็ นบริ ษทั
ผลิ ต และจ าหน่ า ยเกี่ ย วกับ เปลื อ กพลาสติ ก ส าหรั บ แบตเตอรี่ และรั บ จ้า งผลิ ต หรื อ แปรรู ป หรื อ ขึ้ น รู ป
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
ธุรกิจแบบกลางนา้ คือ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
ธุรกิจแบบปลายนา้
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด ถือหุ ้นจานวน 79,994 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.99 เป็ นตัวแทนจาหน่าย
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมี การกระจายสิ นค้าผ่านตัวแทน
จาหน่ายของทางบริ ษทั ฯ ที่มีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000
ร้านค้าย่อย
บริ ษทั 3เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด บริ ษทั ฯถือหุ ้นจานวน 1,999,993 หุ ้นคิดเป็ นร้อยละ 99.99
เป็ นบริ ษ ทั ผลิ ตถัง โครงโลหะสาหรั บ ใส่ แบตเตอรี่ รถฟอร์ ค ลิ ฟ ท์ ให้ก ับบริ ษ ทั ฯ และให้เช่ า ดู แล และ
บารุ งรักษา แบตเตอรี่ รถฟอร์ คลิฟท์ รวมทั้งให้บริ การหลังการขาย กับบริ ษทั ทัว่ ไป ในปี 2558เพื่อให้การ
บริ หารงานขาย มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการดาเนิ นงาน โดยบริ ษทั ฯ ได้
ขายหุน้ ทั้งหมดของบริ ษทั 3เค แทร็ คชัน่ ให้กบั บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด
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บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นจานวน 10 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.67
เป็ นบริ ษทั ร่ วมในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดู แลการขายแบตเตอรี่ สาหรับรถยนต์และแบตเตอรี่ สาหรั บรถฟอร์
คลิฟท์ไฟฟ้ า รวมทั้งให้บริ การหลังการขาย และการส่ งเสริ มการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

บริ ษทั ไทยนันเฟอรัส เมทัล จากัด
ผลิตตะกัว่ ผสม

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด
จาหน่ายในประเทศ

บริษทั ไทยส โตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
ผลิตแบตเตอรี่ และจาหน่ ายต่ างประเทศ
บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด
ขายและบริ การแบตเตอรี่ ฟอล์คลิฟท์
ไฟฟ้ า

บริษทั ย่ อย

บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

แผนภาพ 2 การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ในกลุ่ม

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด
สานักงานใหญ่
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 396 ถนนอุดมสุ ข แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์
0-2393-3333
โทรสาร
0-2749-4153
จดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั จากัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2530
ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0105530046044
ประเภทธุรกิจ
จาหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์ แบตเตอรี่ รถกอล์ฟ แบตเตอรี่ เพื่อแสงสว่าง
การจ่ายเงินปั นผล
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รอบบัญชี
1 มกราคม -31 ธันวาคม
ผูส้ อบบัญชี
นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 80,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 80,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระ
หุน้ ละ 100 บาท
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น
จานวน 7 ราย

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. นายกวี
ขอไพบูลย์
3. นางศรี สุวรรณ
ขอไพบูลย์
5. นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
7. นายสุ ชาติ
จันลาวงศ์
9. นายวีระชัย
ศรี ขจร
11. นางสิ รินุช
ไทยวัฒน์

2. นายศิริทศั น์
4. นางสาววีรวรรณ
6. นายวีรวิน
8. นายนนทพล
10. นายอภิชยั
12. นายอดิศกั ดิ์

ประเสริ ฐมนูกิจ
ขอไพบูลย์
ขอไพบูลย์
นิ่มสมบุญ
ชวเจริ ญพันธ์
ทองไข่มุกต์

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด
โรงงาน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 192 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ตาบลหัวสาโรง
อาเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพท์
0-3857-5368-9, 0-3857-5381-6
โทรสาร
0-3857-5373
จดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั จากัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540
ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0105540032437
ประเภทธุรกิจ
โรงงานหลอมตะกัว่
การจ่ายเงินปั นผล
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รอบบัญชี
1 มกราคม -31 ธันวาคม
ผูส้ อบบัญชี
นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 2,500,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้
หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 2,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 100 บาท
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น
จานวน 7 ราย
คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. นายกวี
ขอไพบูลย์
3. นางศรี สุวรรณ
ขอไพบูลย์
5. นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
7. นายสุ ชาติ
จันลาวงศ์
9. นายวีระชัย
ศรี ขจร
11. นางสิ รินุช
ไทยวัฒน์

2. นายศิริทศั น์
4. นางสาววีรวรรณ
6. นายวีรวิน
8. นายนนทพล
10. นายอภิชยั
12. นายอดิศกั ดิ์

ประเสริ ฐมนูกิจ
ขอไพบูลย์
ขอไพบูลย์
นิ่มสมบุญ
ชวเจริ ญพันธ์
ทองไข่มุกต์
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บริษัท พาวเวอร์ พลาส จากัด ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
โรงงาน
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตาบลแพรกษา
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
0-2709-4095
โทรสาร
0-2709-4093
จดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั จากัดเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2553
ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0115553011239
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิดและรับจ้างผลิตหรื อแปรรู ป หรื อ
ขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
การจ่ายเงินปั นผล
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รอบบัญชี
1 มกราคม -31 ธันวาคม
ผูส้ อบบัญชี
นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 10,000,000 หุ น้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 5,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 10 บาท
จานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 3 บาท
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น
จานวน 4 ราย
คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. นายกวี
ขอไพบูลย์
3. นายวีรวิน
ขอไพบูลย์
5. นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์

2. นายศิริทศั น์
4. นางศรี สุวรรณ
6. นางสาววีรวรรณ

ประเสริ ฐมนูกิจ
ขอไพบูลย์
ขอไพบูลย์

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จากัด ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด
สานักงานใหญ่
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 ถนนสุ ขมุ วิท ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ10280
โทรศัพท์
0-2709-4088
โทรสาร
0-2709-4087
จดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั จากัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2538
ทะเบียนนิติบุคคล
เลขที่ 0105538086410
ประเภทธุรกิจ
การผลิตและจาหน่ายงานโลหะ ขาย ให้เช่า และให้บริ การบารุ งรักษา
ซ่อมแซมแบตเตอรี่
การจ่ายเงินปั นผล
ตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
รอบบัญชี
1 มกราคม -31 ธันวาคม
ผูส้ อบบัญชี
นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรื อ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 500,000 หุ น้ มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น
จานวน 8 ราย
คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. นายกวี
ขอไพบูลย์
3. นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
5. นายคานึง
วนิชาชีวะ

2. นายวีรวัฒน์
4. นายวีรวิน
6. นายวีระชัย

หุน้ ละ 10 บาท
หุน้ ละ 10 บาท

ขอไพบูลย์
ขอไพบูลย์
บุญชูชื่น
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บริษทั ร่ วม

บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด ข้ อมูลบริษัท
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด
สานักงานใหญ่
ตั้งอยูเ่ ลขที่ 1-3-10, Kuzuhanakanoshiba, Hirakata-shi, Osaka-fu, Japan
โทรศัพท์และโทรสาร
81-72-850-72-2267
ประเภทธุรกิจ
นาเข้าและจาหน่ายแบตเตอรี่
จดทะเบียน
เป็ นบริ ษทั จากัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543
รอบบัญชี
1 เมษายน – 31 มีนาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 60 หุ น้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 50,000 เยน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 60 หุ น้ มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 50,000 เยน
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น
จานวน 5 ราย

บุคคลทีอ่ ้างอิงอืน่
นายทะเบียนหุน้

ผูส้ อบบัญชี

ที่ปรึ กษาด้านกฎหมาย

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
นางสาวสุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
หรื อ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
หรื อ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
บริ ษทั สานักงานเอินส์ทแอนด์ยงั จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-226-0777
โทรสาร 02-264-0789-90
บริ ษทั สานักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วทิ ยา จากัด
33/35,33/39-40 อาคารวอลล์สตรี ททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุ รวงศ์ แขวงสุ ริยวงศ์
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2236-2334

บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุ
รกิจ

ส่วนที 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็ นมา
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตังบริ ษทั เมือ วันที 10 มิถุนายน 2529
ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย นเริ ม แรก จํา นวน 8 ล้า นบาท เพื อ ผลิ ต และจํา หน่ า ยแบตเตอรี สํ า หรั บ รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื องหมายการค้า “3K”
เมือวันที 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยรับอนุมตั ิจากตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ มทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์เมือวันที 10 กุมภาพันธ์ 2538
ณ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น 1,719 ล้านบาท
มีมูลค่าขาย 5,175 ล้านบาท มีสัดส่ วนการขายในประเทศ และ ส่ งออก ในอัตราร้อยละ 54: 46
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี ของบริ ษทั ฯทุกชนิดเป็ นผลิตภัณฑ์ที บริ ษทั ฯวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และได้มาตรฐานสากลเป็ นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี
. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับตรา ม.อ.ก.  เมือวันที 
พฤษภาคม  เป็ นต้นมา
. ใบรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2001 เมือวันที  พฤษภาคม 
. ใบรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมือวันที  ตุลาคม 
. ใบรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมือวันที  ตุลาคม 
. ใบรับรองระบบบริ หารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 เมือวันที  กุมภาพันธ์ 
. มาตรฐานญีปุ่น (JISJapanese Industrial Standard)
7. มาตรฐานเยอรมัน (DIN – Detutsches Institut Fur Normung)
8. มาตรฐานอเมริ กนั (SAE – Society of Automotive Engineers)
9. มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)
แบตเตอรี แบ่งตามลักษณะได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1. แบตเตอรี ชนิดธรรมดา (Conventional Type Battery): เป็ นแบตเตอรี ทีใช้ตะกัว ผสมพลวงในการ
ผลิตโครงแผ่นกริ ด และจากการใช้พลวงเป็ นส่ วนประกอบทําให้เกิดการสู ยเสี ยนํากลัน ในอัตรา
สู งระหว่างการใช้งานจึงต้องมีการดูแลเติมนํากลัน อย่างสมําเสมอ
2. Maintenance Free Battery (MF): เป็ นแบตเตอรี ทีใช้ตะกัว ผสมแคลเซียม ดีบุกในการผลิตโครง
แผ่นกริ ด และจากการใช้แคลเซียม ดีบุก เป็ นส่ วนประกอบทําให้เกิดการสู ญเสี ยนํากลัน ลดลง
สะดวกต่อผูใ้ ช้งาน ไม่ตอ้ งเติมนํากลัน ขณะใช้งาน (สําหรับการใช้งานทีเป็ นไปตามเงือนไข)
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3. Sealed Maintenance Free Battery (SMF): เป็ นแบตเตอรี ทีใช้ตะกัว ผสมแคลเซียม ดีบุกและเงิน
ในการผลิตโครงแผ่นกริ ด และจากการใช้แคลเซียม ดีบุกและเงิน เป็ นส่ วนประกอบทําให้เกิดการ
สู ญเสี ยนํากลัน ลดลงในระดับทีตาํ มาก และแบตเตอรี ชนิดนีมีการใช้แผ่นกัน Polyethylene (PE)
แบบห่อซอง ซึงทําให้กาํ ลังไฟในการสตาร์ทสู งขึนและอายุการใช้งานยาวนานขึน รวมถึงการ
ออก แบบฝาสองชันด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CAD/CAM/CAE ทําให้ลดการสู ญเสี ยนํากลัน ได้ดี
ยิง ขึน
4. Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA): เป็ นแบตเตอรี ทีใช้ตะกัว ผสมแคลเซียม ดีบุกใน
การผลิตโครงแผ่นกริ ด และจากการใช้แคลเซียม ดีบุก เป็ นส่ วนประกอบทําให้เกิดการสู ญเสี ยนํา
กลัน ลดลง รวมถึงการใช้แผ่นกันชนิด Absorptive Glass Mat (AGM)
ในการประกอบทําให้น าํ กรดภายในไม่หกออกมาภายนอก แบตเตอรี ชนิดนีถูกออกแบบและ
ควบคุมกระบวนการผลิตเพือให้มีแรงกดทีแผ่นธาตุ ช่วยเพิมอายุการใช้งานให้ยาวนานขึน
5. Deep Cycle Battery: เป็ นแบตเตอรี ทีใช้ผสมพลวงทีมีส่วนผสมสู งในการผลิตแผ่นกริ ด
a. Golf: battery สําหรับใช้งานกับรถ golf car
b. EB: battery สําหรับใช้งานสํารองไฟ
c. EV: battery สําหรับใช้งานกับรถไฟฟ้ า (Electric vehicle)
d. Traction: battery สําหรับรถ forklift ไฟฟ้ า ผลิตโดยใช้แผ่นชนิดหลอด (Tubular plate)
ทําให้มีความทนทานสู งสุ ด
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีแบตเตอรี ทีเหมาะสมกับรถประเภทต่างๆ ทังรถญีปุ่น รถยุโรป และรถอเมริ กนั และตาม
สภาพภูมิอากาศที แตกต่างกันให้สามารถใช้งานได้ในเขตอากาศร้ อน หรื อเขตอากาศหนาวผลิ ตภัณฑ์ข อง
บริ ษทั ฯ เป็ นแบตเตอรี ชนิดตะกัว กรด แบ่งตามการใช้งานออกเป็ น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. แบตเตอรี สาํ หรับรถยนต์ (Automotive Battery)
1.1 แบตเตอรี ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)
1.2 แบตเตอรี ชนิดไม่ตอ้ งดูแลรักษา (Maintenance Free)
2. แบตเตอรี สาํ หรับรถจักรยานยนต์(Motorcycle Battery)
2.1 แบตเตอรี ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)
2.2 แบตเตอรี ชนิดไม่ตอ้ งดูแลรักษา (VRLA)
3. แบตเตอรี แสงสว่าง
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4. แบตเตอรี สําหรับรถกอล์ฟ เป็ นแบตเตอรี ชนิ ด Deep Cycle สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าคงทีอย่าง
ต่อเนืองได้เป็ นระยะเวลานาน เหมาะสําหรับรถกอล์ฟทุกประเภท
5. แบตเตอรี สํ า หรั บ เก็ บ พลัง งานแสงอาทิ ต ย์ ( EB Battery) เป็ นแบตเตอรี ใ นกลุ่ ม Deep Cycle
บํารุ งรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าคงทีได้เป็ นระยะเวลานานและ
สามารถชาร์ จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟตํา เป็ นพลังงานทดแทนไม่ทาํ ลายสิ งแวดล้อม มีดว้ ยกัน
หลายชนิ ด และส่ ว นใหญ่ ร าคาค่ อ นข้า งสู ง โดยขึ นอยู่ก ับ เทคโนโลยี ที ใ ช้ ใ นการผลิ ต การ
บํา รุ งรั ก ษา เช่ น ชนิ ด นิ ก เกิ ล แคดเมี ย ม (Nicd) ชนิ ด ตะกัว กรด(Lead Acid Battery) ชนิ ด
นิ กเกิลไฮไดรต์ (NiH) เป็ นต้น ปั จจุบนั แบตเตอรี ชนิ ดตะกัว กรด แบบ Deep cycle เป็ นทีนิยมใช้
มากทีสุดและราคาจะถูกกว่าชนิดอืน
6. แบตเตอรี สาํ หรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ า (Traction Battery)
7. แบตเตอรี สําหรับรถไฟฟ้ า (EV Battery) เหมาะสําหรับ รถไฟฟ้ า รถนําเทียว หรื อรถเข็นไฟฟ้ า
สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้ าคงทีได้อย่างต่อเนือง
8. แบตเตอรี สําหรับ สํารองไฟ (Stationary Battery) เหมาะสําหรับ ติ ด ตังเพื อสํารองไฟ (Standby
Application) ในโรงไฟฟ้ าขนาดใหญ่, ชุมสายโทรศัพท์ และระบบสํารองไฟขนาดใหญ่อืน ๆ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ฯ เป็ นหนึงในผูผ้ ลิตแบตเตอรี รายใหญ่ของไทย มีความสามารถในการผลิตเป็ นอันดับหนึงของ
ประเทศโดยเป็ นบริ ษทั ทีลงทุนโดยคนไทย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเป็ นของตนเอง การผลิต
แบตเตอรี ในประเทศไทยนันโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นการผลิตแบตเตอรี เพือใช้สาํ หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ซึงเป็ นแบตเตอรี พืนฐาน (Conventional Type)
ดังนันเพือเป็ นการทดแทนการนําเข้าและขยายตลาดแบตเตอรี ในประเทศ บริ ษทั ฯได้มีการริ เริ มและ
พัฒนาจนสามารถผลิตและจําหน่าย แบตเตอรี สาํ หรับรถยกไฟฟ้ า (Traction Battery) แบตเตอรี สาํ หรับรถ
กอล์ฟและแบตเตอรี สาํ หรับแผงไฟฟ้ า โซล่าเซลส์ (Deep Cycle Battery) ได้แล้ว
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
สถานภาพของผู้ผลิต
อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี ของไทย มีผผู้ ลิตรายใหญ่จาํ นวน  ราย มีดงั ต่อไปนี
ชือผูผ้ ลิต
ตราผลิตภัณฑ์
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
K
(สามเค)
บริ ษทั สยามยีเอสแบตเตอรี จํากัด
GS
(จีเอส)
บริ ษทั ฟูรูกาวาแบตเตอรี จํากัด
FB
(เอฟบี)
บมจ.ยัวร์ซ่าแบตเตอรี (ประเทศไทย)
YUASA
(ยัวร์ซ่า)
บริ ษทั พานาโซนิค แบตเตอรี (ประเทศไทย)
PANASONIC (พานาโซนิค)
บริ ษทั สยามแบตเตอรี อินดัสตรี จํากัด
BOLIDEN
(โบลีเด้น)
บริ ษทั นํามันปิ โตรเลียมไทย จํากัด
TPS
(ทีพีเอส)
บริ ษทั ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอรี (ประเทศไทย) จํากัด
Hitachi
(ฮิตาชิ)
ผูผ้ ลิตแบตเตอรี ในประเทศไทยแต่ละรายจะเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่างผูป้ ระกอบการไทยและ
ผูป้ ระกอบการต่างชาติโดยเฉพาะประเทศญีปุ่น ซึงบริ ษทั เหล่านีได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตทีได้รับการถ่ายทอด
จากบริ ษทั แม่ในญีปุ่น มีเพียง บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี เท่านันทีดาํ เนินการโดยผูป้ ระกอบการคนไทย ซึง
ใช้เทคโนโลยีการผลิตทีทนั สมัยสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี อย่างไรก็ตาม
เทคโนโลยีทีใช้ในการผลิตแม้จะมีการพัฒนาไปเพียงใดก็ตาม แต่วตั ถุดิบหลักทีใช้ในการผลิตแบตเตอรี ยงั คง
เป็ นตะกัว เพราะมีราคาเหมาะสมทีจะใช้ในเชิงพาณิ ชย์มากกว่าวัตถุดิบอืน เช่น ลิเทียม ซึงมีราคาทีสูงกว่า
ตารางแสดง สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย (คัน)
ปี

รถยนต์นงั

2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558

277,603
298,819
315,444
401,309
313,442
554,387
537,987
957,622
1,071,076
742,678
760,688

รถกระบะ
รถเพือการ
ขนาด 1 ตัน พาณิ ชย์อืนๆ
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
1,115,818
36,496

ยอดรวม อัตราการ
เติบโต
ทังหมด
1,125,316 21.25%
1,188,044
5.57%
1,287,346
8.36%
1,393,742
8.26%
999,378 28.30%
1,645,304 64.63%
1,457,795 11.40%
2,453,717 68.32%
2,457,057
0.14%
1,880,007 23.49%
1,913,002
1.76%

รถมอเตอร์
ไซด์
2,309,214
2,075,579
1,646,853
1,906,760
1,634,113
2,024,599
2,043,039
2,606,161
2,218,625
1,842,708
1,807,325

อัตราการ
เติบโต
24.17%
10.12%
20.66%
15.78%
14.30%
23.90%
0.91%
27.56%
14.87%
16.94%
1.92%

ทีมา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
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ตลาดในประเทศ
กลยุทธ์ทางการตลาดทีใช้น นั จะคล้ายคลึงกันคือการเพิมจํานวนร้านค้าตัวแทนจําหน่าย การให้
ส่ วนลดทางการค้าแก่ตวั แทนจําหน่าย และการหาช่องทางการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การจําหน่ายผ่าน
ศูนย์บริ การรถยนต์ และศูนย์บริ การ Modern Trade เป็ นต้น พร้อมทังการสร้างแบรนด์ให้เป็ นทีจดจําของ
ผูบ้ ริ โภคผ่านการโฆษณาตามสื อต่างๆ รวมถึงการส่ งเสริ มกิจกรรมทางการตลาด และการจัดโปรโมชัน
1. ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็ นตลาดทีมีความมัน คง มี
การดําเนินการอย่างมีระบบ มีเป้ าหมายการผลิตและส่ งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบ
รถยนต์มีความสําคัญกับผูผ้ ลิตแบตเตอรี เนืองจากแบตเตอรี ทีประกอบไปพร้อมกับรถยนต์
ผูบ้ ริ โภคจะให้ลาํ ดับความสําคัญเป็ นอันดับแรกในการเปลียนทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสี ยหาย
หรื อเสื อมสภาพการใช้งาน แต่เนืองจากโรงงานในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานประกอบ
รถยนต์ญีปุ่น ซึงส่ วนใหญ่มีนโยบายการค้ากับบริ ษทั ญีปุ่น หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั ญีปุ่นเป็ น
หลัก การขยายส่ วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ญีปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกว่าการขยาย
ส่ วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ยุโรป และอเมริ กา ซึงนับได้วา่ เป็ นโอกาสในการ
ขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มากขึน
2. ตลาดแบตเตอรี ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนีตอ้ งมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์มาก เพือตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถยนต์ทีหลากหลายใน
ตลาด เพือทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสี ยหายหรื อเสื อมสภาพการใช้งาน ในปัจจุบนั ตลาดแบตเตอรี
ทดแทนมีการแข่งขันสู งทังด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทังจากผูผ้ ลิต
แบตเตอรี ภายในประเทศ และนําเข้าแบตเตอรี จากต่างประเทศ
บริ ษทั ฯเน้นการทําตลาดแบตเตอรี ทดแทนเป็ นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ในการแข่งขัน โดยการเพิมกําลังการผลิตเพือลดต้นทุนต่อหน่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ใช้
เทคโนโลยีทีทนั สมัยในการผลิตสามารถใช้วตั ถุดิบน้อยลง แต่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพการใช้
งานคงเดิม
ตารางแสดงปริ มาณการผลิตและจําหน่ายแบตเตอรี รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (ลูก)
2558

2557

2556

รวมผลิต

(ลูก)

17,118,881

17,688,805

18,402,619

จําหน่ายในประเทศ

(ลูก)

11,411,624

11,502,195

11,700,388

จําหน่ายต่างประเทศ

(ลูก)

5,552,926

5,778,334

4,314,247

รวมมูลค่าจําหน่าย (ล้านบาท)

20,092

20,163

17,803

ทีมา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ตลาดส่ งออก
ประสิ ทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี ในประเทศไทยได้มีการพัฒนา โดยการนํา
เทคโนโลยีและเครื องจักรทีมีประสิ ทธิภาพสู งมาใช้ในกระบวนการผลิต จนมีคุณภาพและมาตรฐานสู งขึนเป็ น
ทียอมรับในตลาดต่างประเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการส่ งออกร้อยละ 50 ของรายได้รวม บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับตลาดส่ งออก
เพราะตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนืองตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในตลาดโลก โดยบริ ษทั ฯมุ่งเน้นการ
เพิม สัดส่ วนทางการตลาดส่ งออกมากขึนไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และอเมริ กาใต้
ได้มีแผนการจัดทําสํารวจและวิจยั ตลาดอาเซียน เพือรองรับ AEC
กลยุทธ์ การตังราคาสิ นค้ า
ตลาดแบตเตอรี จะแข่งขันกันทางด้านโฆษณาและการส่ งเสริ มการขายกันเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะ
การให้ส่วนลดทางการค้า และทางบริ ษทั ฯมีนโยบายด้านราคาโดยการรักษาระดับของราคาให้ใกล้เคียงหรื อ
เท่ากับยีห อ้ อืน โดยการปรับราคาสิ นค้าแต่ละครังจะมีการพิจารณาจาก คณะกรรมการของบริ ษทั ฯที
รับผิดชอบ
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
บริ ษทั ฯมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทงั ขายในประเทศและส่ งออกไปจําหน่ายในต่างประเทศโดยมี
สัดส่ วนการจําหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 58 ของมูลค่าการจําหน่ายทังหมด โดยการขายในประเทศ
ประมาณร้อยละ 52 จะเป็ นแบตเตอรี รถยนต์ อีกร้อยละ 3 จะเป็ นแบตเตอรี รถจักรยานยนต์และแสงสว่าง และ
อืนๆอีกร้อยละ 3 การจําหน่ายแบตเตอรี ผา่ นตัวแทนจําหน่ายในนาม บริ ษทั ผลิตภัณฑ์เค จํากัด ซึงเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯทังหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว บริ ษทั ผลิตภัณฑ์เค จํากัด จะจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยตรงต่อ
ร้านค้าและขายผ่านร้านค้า ตัวแทนจําหน่ายทีมีอยูป่ ระมาณ  แห่ง บริ ษทั ฯมีนโยบายทีจะส่ งเสริ มให้เพิม
ตัวแทนจําหน่ายให้มากยิง ขึน โดยจะพยายามส่ งเสริ มลูกค้ารายใหญ่ให้เป็ นตัวแทนจําหน่าย ซึงจะทําให้บริ ษทั
ฯสามารถเพิมยอดขายได้มากยิง ขึน
สําหรับการส่ งออกไปจําหน่ายต่างประเทศนันคิดเป็ นประมาณร้อยละ 42 ของมูลค่าการจําหน่าย
ทังหมด โดยการขายแบตเตอรี รถยนต์คิดเป็ นประมาณร้อยละ 36 แบตเตอรี รถจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 6
ของมูลค่าการจําหน่ายทังหมด สําหรับช่องทางการจําหน่าย จะขายตรงต่อลูกค้า และขายผ่านตัวแทนนายหน้า
(Broker) โดยส่ งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริ กาใต้
ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา มากกว่า  ประเทศทัว โลก บริ ษทั ฯมีนโยบายทีจะเพิมตัวแทนจําหน่ายให้มาก
ขึนทังตัวแทนภายในประเทศและในต่างประเทศซึงเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเพิม ยอดขายได้มากยิง ขึน
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นอกจากนีบริ ษทั ฯมีนโยบายจะเพิม การส่ งออกไปยังอเมริ กา ญีปุ่นและยุโรป โดยสามารถผลิตแบตเตอรี ชนิด
ไม่ตอ้ งบํารุ งรักษา (Maintenance Free) และ แบตเตอรี รถยกไฟฟ้ า (Traction Battery) ซึงจะเป็ นแบตเตอรี ที
ได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศดังกล่าว
บริ ษทั ฯให้ความสําคัญกับตลาดการส่ งออกเพราะตลาดมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนือง ตาม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในตลาดโลก อีกปัจจัยหนึงคือเป็ นการลดผลกระทบของการแข่งขันรุ นแรงด้าน
ราคาของตลาดในประเทศ เป็ นผลให้บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนในการส่ งออกประมาณร้อยละ 54 ของรายได้จากการ
ขาย ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ส่ งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริ กาใต้
ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา รวมทังหมดกว่า 50 ประเทศทัว โลก
ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ ระหว่างลูกค้ ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ในการจําหน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯสําหรับลูกค้าในประเทศประเภทตลาดทดแทน (REM) จะขายผ่าน
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์3เค จํากัด ประมาณร้อยละ 47 ของมูลค่าการจําหน่ายทังหมด และบริ ษทั ฯขายให้กบั ผูผ้ ลิต
รถยนต์และลูกค้าอืนๆ ร้อยละ 11 ราคาทีซือขายนันจะกําหนดโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ การพิจารณารับ
ลูกค้าใหม่ของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาจากประวัติการดําเนินธุรกิจทีผา่ นมา ลูกค้าจะต้องมีสถานประกอบการค้า
เป็ นของตัวเอง
1.) บริษัท ผลิตภัณฑ์  เค จํากัด บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ จํานวน , หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ .
เป็ นตัวแทนจําหน่าย และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการ
กระจายสิ น ค้าผ่านตัวแทนจํา หน่ ายของทางบริ ษ ัท ฯ ที มี ม ากกว่า 200 แห่ ง ครอบคลุ ม ทัวทุ ก ภู มิ ภ าคของ
ประเทศไทย และอีกกว่า 3,000 ร้านค้าย่อย
2.) บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ จํานวน ,, หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 7.00
เป็ นโรงงานหลอมตะกัว รี ไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี ทีผ่านการใช้งานและเสี ยภาษีสรรพสามิตแล้ว
เป็ นวัตถุดิบในการผลิต ตะกัว ทีผลิตได้ส่วนใหญ่จะจําหน่ายให้กบั บริ ษทั ฯเพือลดผลกระทบของความผันผวน
ด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบจากการนําเข้าตะกัว
3.) บริษัท พาวเวอร์ พลาส จํากัด บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ จํานวน ,99,998 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 49.00
เป็ นบริ ษทั ผลิตและจําหน่ายเกียวกับกล่องพลาสติกสําหรับแบตเตอรี และรับจ้างผลิตหรื อแปรรู ป
หรื อขึนรู ปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
4.) บริษัท 3 เค แทร็ คชั น แบตเตอรี จํากัด บริ ษทั ผลิตภัณฑ์  เค จํากัด ถือหุ ้นจํานวน 1,999,993 หุ ้นคิ ด
เป็ นร้อยละ 99.99 เป็ นบริ ษทั ผลิตถังโครงโลหะสําหรับใส่ แบตเตอรี รถฟอร์ คลิฟท์ ให้กบั บริ ษทั ฯ และให้เช่ า
ดูแล และบํารุ งรักษา แบตเตอรี รถฟอร์คลิฟท์ รวมทังให้บริ การหลังการขาย กับบริ ษทั ทัว ไป
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5.) บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี เจแปน บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ จํานวน  หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ .
เป็ นบริ ษทั ร่ วมในประเทศญีปุ่น เพือดูแลการขายแบตเตอรี สาํ หรับรถยนต์และแบตเตอรี สําหรับรถ
ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ า รวมทังให้บริ การหลังการขาย และการส่ งเสริ มการขายต่างๆ ในประเทศญีปุ่น
มูลค่ าการจําหน่ ายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากัด (มหาชน)
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พันบาท

%

2556

พันบาท

%

พันบาท

%

2,643,182
154,855
136,303
2,934,340

52.27 2,286,023
3.06 201,960
2.70 312,369
58.03 2,800,351

44.17 2,766,030
3.90 215,995
6.04 122,738
54.11 3,104,763

49.83
3.89
2.21
55.95

1,795,624
326,896

2,122,520

35.51 1,988,241
6.46 379,115

7,254
41.97 2,374,610

38.42 2,150,682
7.33 293,892
0.14
1,074
45.89 2,445,648

38.75
5.29
0.02
44.07

มูลค่ าการจําหน่ ายในประเทศ
แบตเตอรี รถยนต์ และแบตเตอรี อืนๆ
แบตเตอรี รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง
อืนๆ
รวม มูลค่าการจําหน่ายในประเทศ
มูลค่ าการจําหน่ ายต่ างประเทศ
แบตเตอรี รถยนต์ และแบตเตอรี อืนๆ
แบตเตอรี รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง
อืนๆ
รวม มูลค่าการจําหน่ายต่างประเทศ
มูลค่ าการจําหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศ
แบตเตอรี รถยนต์ และแบตเตอรี อืนๆ
แบตเตอรี รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง
อืนๆ
รวมมูลค่าการจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
อัตราเพิมของมูลค่าการจําหน่าย (%)

4,438,806 87.78 4,274,264 82.60 4,916,712 88.58
481,751 9.53 581,074 11.23 509,887 9.19
136,303 2.70 319,623 6.18 123,811 2.23
5,056,859 100.00 5,174,961 100.00 5,550,411 100.00
(2.28)
(6.76)
(2.05)
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กําลังการผลิตเต็มที (หน่ วย: ลูก)







แบตเตอรี รถยนต์ และแบตเตอรี อืนๆ

5,040,000

5,040,000

5,040,000

แบตเตอรี รถจักรยานยนต์ และแสงสว่ าง

1,800,000

1,800,000

1,800,000

รวม

6,840,000

6,840,000

6,840,000
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ปัจจัยเสียง
ปัจจัยเสี ยงด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักกว่าร้อยละ 60 ในการผลิตแบตเตอรี ชนิ ด Lead Acid Battery คือ ตะกัว บริ สุทธิและ
ตะกัว ผสม ดังนันการเปลียนแปลง ของราคาตะกัว จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกําไรจากการดําเนินงาน ซึ ง
ผลกระทบดังกล่าวจะมากหรื อน้อยขึนอยูก่ บั ความสามารถของบริ ษทั ฯว่าจะสามารถบริ หารจัดการต้นทุนได้มาก
หรื อน้อยเพียงใดในการบริ หารปั จจัยเสี ยงบริ ษทั ฯได้จาํ แนกปั จจัยเสี ยงทางด้านวัตถุดิบแบ่งได้เป็ น
2 ปั จจัย คือ
1. ปัจจัยเสี ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
ตะกัว
การผลิตตะกัว เพือใช้ภายในประเทศยังมีปริ มาณไม่เพียงพอและคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมแบตเตอรี ในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้องมีการนําเข้าตะกัว จากต่างประเทศ โดยเฉพาะตะกัว
บริ สุทธิ ซึ งมีประเทศผูส้ ่ งออกรายใหญ่ คือ ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้น
ตะกัว บริ สุทธิ บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางในการบริ หารปั จจัยเสี ยงโดยการสื บหาแหล่งวัตถุดิบจากผู ้
จําหน่ายในต่างประเทศ และเมือมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของบริ ษทั ฯ
แล้ว จึงทําสัญญาซื อขายตะกัว บริ สุทธิเพือให้เพียงพอกับความต้องการผลิตของบริ ษทั ฯ ตลอดทังปี
ตะกัว ผสม บริ ษทั ฯได้มีแนวทางในการบริ หารปั จจัยเสี ยงโดยได้ก่อตังบริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล
จํากัด ซึ งเป็ นโรงงานหลอมตะกัว จากแบตเตอรี เก่า ซึงตะกัว ทีผลิตได้ส่วนใหญ่จะส่ งขายให้กบั บริ ษทั ฯ จากการ
ป้ องกันปั จจัยเสี ยงดังกล่าวบริ ษทั ฯคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของความผันผวนด้านปริ มาณตะกัว ลงได้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีแหล่งสังซื อตะกัว ผสมจากผูจ้ าํ หน่ายรายอืน ซึ งมีคุณภาพเทียบเท่าและทดแทนกันได้เพือ
ลดความเสี ยงหาก บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ไม่สามารถส่ งวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ฯได้
พลาสติก
ตลาดแบตเตอรี ในประเทศได้มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื องทุกปี ทําให้ความต้องการชินส่ วน
สําหรับการผลิตแบตเตอรี มีการขยายตัวตามไปด้วย เปลือกหม้อแบตเตอรี ซ ึงทําจากพลาสติกเป็ นชินส่ วนหนึ งซึ ง
มีความสําคัญเริ มประสบปั ญหากับการขยายตัวตามตลาดแบตเตอรี ไม่ทนั บริ ษทั ฯจึงป้ องกันความเสี ยงจากการ
ขาดแคลนเปลือกหม้อพลาสติกมาผลิตแบตเตอรี โดยการร่ วมก่อตัง บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด ซึ งเป็ น
โรงงานผลิตเปลือกหม้อพลาสติกส่ งให้บริ ษทั ฯ สามารถป้ องกันปั ญหาได้อีกทางหนึ ง
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2. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวมาก เป็ นผลให้ราคาตะกัว มีความผันผวนปรับตัวขึนลง
ตามการเปลียนแปลงของอุปสงค์อุปทานตามไปด้วย บริ ษทั ฯจะสังซื อวัตถุดิบตะกัว จากบริ ษทั ผูจ้ าํ หน่ ายโดยจะ
ยืนยันราคาซื อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนส่ งมอบโดยอ้างอิงจากราคาของตลาด London Metal Exchange
วัตถุดิบหลักอีกชนิ ดของบริ ษทั ฯ คือเปลือกหม้อแบตเตอรี ซ ึ งทําจากพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ ง
เป็ นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ งทีมีราคาอิงอยูก่ บั ราคานํามันดิบ และมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริ ษทั ฯ ได้
เจรจาซื อเม็ดพลาสติกตรงจากผูผ้ ลิต และบริ หารการจัดส่ งเม็ดพลาสติกให้แก่โรงงานผูผ้ ลิตเปลือกแบตเตอรี ซึ ง
แนวทางดังกล่าวทําให้บริ ษทั สามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้ในราคาทีเหมาะสม และเป็ นการสร้างความเชือมัน
ได้ว่าบริ ษทั ฯ จะมีวตั ถุดิบหลักเพียงพอต่อความต้องการ
ปัจจัยเสี ยงด้านการตลาด
เป้ าหมายของบริ ษทั ฯ คือ การขึนมาเป็ นผูน้ าํ ทางด้านแบตเตอรี ตะกัว กรดทุกชนิด โดยบริ ษทั ฯ มี
เป้ าหมายในการแบ่งสัดส่ วนการขายในประเทศและส่ งออก ในอัตราประมาณร้อยละ 50:50 เพือเป็ นการกระจาย
ผลกระทบของปั จจัยเสี ยงด้านการตลาด
1. ปัจจัยเสี ยงด้านการตลาดในประเทศ
ตลาดแบตเตอรี รถยนต์ในประเทศ แบ่งประเภทตามลักษณะการขายได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็ นตลาดทีมีความมัน คง มีการ
ดําเนินการอย่างมีระบบ มีเป้ าหมายการผลิตและส่ งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มี
ความสําคัญกับผูผ้ ลิตแบตเตอรี เนื องจากแบตเตอรี ทีประกอบไปพร้อมกับรถยนต์ ผูบ้ ริ โภคจะให้
ลําดับความสําคัญเป็ นอันดับแรกในการเปลียนทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสี ยหายหรื อเสื อมสภาพการ
ใช้งาน แต่เนืองจากโรงงานในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานประกอบรถยนต์ญีป่ ุน ซึ งส่ วนใหญ่มี
นโยบายการค้ากับบริ ษทั ญีปุ่น หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั ญีปุ่นเป็ นหลัก การขยายส่ วนแบ่งตลาด
กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ญีปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกว่าการขยายส่ วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงาน
ประกอบรถยนต์ยโุ รป และอเมริ กา ซึ งนับได้ว่าเป็ นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงาน
ประกอบรถยนต์มากขึน
1.2

ตลาดแบตเตอรี ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนี ตอ้ งมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์มาก เพือตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถยนต์ทีหลากหลายในตลาด
เพือทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสี ยหายหรื อเสื อมสภาพการใช้งาน ในปั จจุบนั ตลาดแบตเตอรี ทดแทนมี
การแข่งขันสู งทังด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทังจากผูผ้ ลิตแบตเตอรี
ภายในประเทศ และนําเข้าแบตเตอรี จากต่างประเทศ
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ในการบริ หารปั จจัยเสี ยงประเภทตลาดแบตเตอรี ทดแทนของตลาดภายในประเทศ บริ ษทั ได้มี
นโยบายเพิมศักยภาพการขายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเปลียนแปลงบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงามและ
ทันสมัยยิง ขึน อีกทังยังได้มีแผนส่ งเสริ มการตลาดโดยการร่ วมสนับสนุนอย่างเป็ นทางการกับกิจกรรมทางกีฬา
ต่างๆ เช่น การแข่งขันมวยไทย Thai Fight การร่ วมสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอล Liverpool การแข่งขันรถ 3K |
ISUZU One Make Race เป็ นต้น นอกจากนี ยงั ได้มุ่งเน้นการพัฒนาแผนการบริ การหลังการขาย ผ่านช่องทางการ
จัดจําหน่ ายภายใต้ชือ “3K Shop” และการบริ การสายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุ กเฉิ นสําหรับผูใ้ ช้แบตเตอรี 3K
2. ปั จจัยเสี ยงด้านตลาดส่ งออก (Export Market)
ตลาดรถยนต์มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนืองในตลาดโลก ส่ งผลให้ความต้องการแบตเตอรี เพิมสู งขึน
โดยเฉพาะตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิ ฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา ทําให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดสู งขึน
โดยมีผผู ้ ลิตจากประเทศเกาหลี จีน อินเดีย และอินโดนีเซี ย เป็ นคู่แข่งขันสําคัญ ทังด้านราคา คุณภาพ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ
การบริ หารปั จจัยเสี ยงด้านการตลาดส่ งออก บริ ษทั ฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
เพิมขึน มีการกําหนดตําแหน่ งของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนมากขึน เพือความเหมาะสมในแต่ละตลาด มีการคัด
สรรและสรรหาผูแ้ ทนจําหน่ายใหม่ทีมีศกั ยภาพในการทําตลาด เพือเพิมช่องทางการจัดจําหน่ าย ปรับแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด เพือเพิมโอกาสในการขยายตลาด จัดทําแผนการสํารวจและวิจยั ตลาด เพือการวิเคราะห์และ
กําหนดแผนการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดได้มากยิง ขึน
ปัจจัยเสี ยงด้านเทคโนโลยี
แม้ว่าเทคโนโลยีทีใช้ในการผลิตแบตเตอรี ในปั จจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี ยงจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตซึ งยังคงใช้วตั ถุดิบหลักเป็ นตะกัว สําหรับการผลิต
แบตเตอรี เพราะมีราคาทีเหมาะสมในเชิงพาณิ ชย์มากกว่าวัตถุดิบชนิ ดอืน อย่าง แร่ เงิน และแคดเมียมซึ งมีราคาที
สูงกว่า ดังนันการพัฒนาเทคโนโลยีสาํ หรับกระบวนการผลิตให้มีตน้ ทุนต่อหน่ วยตําจึงมีบทบาทสําคัญต่อการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี บริ ษทั ฯจึงมีนโยบายลงทุนใช้เครื องจักรทีทนั สมัยอย่างต่อเนื อง
เพือให้มีอตั ราการสู ญเสี ยในการผลิตตํา และเพิมประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตให้ดียงิ ขึน
ปัจจัยเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน
ปัจจุบนั บริ ษทั ซื อตะกัว บริ สุทธิจากต่างประเทศ โดยชําระเป็ น สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึ งอาจทําให้มี
ความเสี ยงเนืองจากผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 58(แบบ )
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บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 ปัจจัยเสียง

ดังนันบริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางในการลดความเสี ยงจากปั ญหาดังกล่าวโดยจําหน่ ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ
และรับค่าสิ นค้าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น
ดอลลาร์สหรัฐ เพือนําไปชําระค่าวัตถุดิบทีซื อจาก
ต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน
โดยมีจาํ นวนเงินรับค่าสิ นค้าและจ่ายซื อวัตถุดิบในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ใกล้เคียงกันและบริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาซื อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือป้ องกันความเสี ยงจากอัตรา
แลกเปลียนบางส่ วนเพือควบคุมความเสี ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงินตราอีกทางหนึ ง
ความเสียงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษัท ฯและบริ ษัทย่อ ยมี ความเสี ยงจากอัต ราดอกเบี ยที สําคัญ อันเกี ยวเนื องกับเงิ นฝากธนาคาร เงิ น
เบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสันและเงินกูย้ มื ระยะยาวทีมีดอกเบีย และหนี สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สิ นทรัพย์
และหนี สิ น ทางการเงิ น ส่ ว นใหญ่ มี อัต ราดอกเบี ยที ป รั บ ขึน ลงตามอัตราตลาด หรื อ มี อ ัต ราดอกเบี ยคงที ซ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี สินทางการเงิ นที สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย และสําหรั บสิ นทรัพย์
และหนี สิ นทางการเงินที มีอตั ราดอกเบียคงที สามารถแยกตามวันที ครบกําหนด หรื อวันที มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบียใหม่ (หากวันทีมีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
ความเสี ยงด้ านการให้ สินเชื อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี ยงในด้านการให้สินเชือเกียวเนืองกับบัญชีลูกหนีซ ึ งรวมถึงลูกหนีการค้าบริ ษทั ที
เกียวข้องกันแต่อยูใ่ นระดับทีไม่มากนัก ซึ งอยูภ่ ายใต้การควบคุมและสามารถติดตามได้ โดยบริ ษทั ฯ มีฐานของ
ลูกค้าจํานวนมากและมีการบริ หารการให้สินเชือโดยมีการตังคณะทํางาน Credit Committee ขึนเพือพิจารณาการ
ให้สินเชือและการติดตามทวงถามหนี แต่ละราย ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ น
สาระสําคัญจากการเก็บหนีจากลูกหนีเหล่านัน สําหรับผูแ้ ทนจําหน่ายในปัจจุบนั นี น นั ได้มีการติดต่อซื อขายและ
มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันทางธุรกิจมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีโอกาสเป็ นไปได้นอ้ ยมากทีบริ ษทั
ผูแ้ ทนจําหน่ ายรายปั จจุบนั จะงดชําระหนี ให้แก่บริ ษทั ฯ
ปัจจัยเสี ยงด้านการบริ หารจัดการต้นทุนเกียวกับสิ งแวดล้อม
เนื องจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี ใช้ตะกัว เป็ นวัตถุดิบหลัก ซึ งตะกัว เป็ นธาตุทีมีอนั ตรายต่อสุ ขภาพและ
สิ งแวดล้อม ดังนันบริ ษทั ฯ จึงต้องมีกระบวนการในการควบคุมไม่ให้มีสารตะกัว ปนเปื อนออกไปสู่ สิงแวดล้อม
รวมทังจะต้องกําหนดมาตรการเพือป้ องกันไม่ให้พนักงานได้รับอันตรายจากสารตะกัว นอกจากนีบริ ษทั ฯ ยัง
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 58(แบบ )
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ส่วนที 2 ปัจจัยเสียง

ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการหลายแห่ ง และจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดหรื อกฎหมายที
หน่ วยงานเหล่านีเป็ นผูค้ วบคุม จึงมีผลทําให้บริ ษทั ฯ จะต้องมีตน้ ทุนเพิมขึนในการบริ หารจัดการสิ งแวดล้อมให้
อยูภ่ ายในข้อกําหนดของหน่ วยงานราชการอย่างหลีกเลียงไม่ได้อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
สิ งแวดล้อมดังกล่าวยังไม่สามารถเทียบได้กบั ค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษาสิ งแวดล้อมถ้ามีการเกิดเหตุการณ์ทีมี
ผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมและบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นผูช้ ดใช้ความเสี ยหาย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 58(แบบ )
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ สู งสุ ด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหุ น้ และสัดส่ วนการถือหุ ้น ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนหุน้ ครั้งหลังสุ ดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
ชื่อ
จานวนหุ ้น
สัดส่ วนการถือหุ น้ (%)
กลุ่มขอไพบูลย์

8,676,530

43.38%

Mr. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD

1,800,000

9.00%

Mrs. KATIA ABOUD ABD ELMASIH

1,468,000

7.34%

Mr. PHILIP JOHNY ISSA MASSOUD

1,000,000

5.00%

Mr. MIGHIL MASSOUD

1,000,000

5.00%

กลุ่มดารงเกียรติเวช

502,525

2.51%

นายนิติ โอสถานุเคราะห์

495,100

2.48%

นายบรรยง อนรรฆธรรม

400,000

2.00%

นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ

347,100

1.74%

Mr. KENNETH RUDY KAMON

339,000

1.70%

16,028,255

80.14%

การกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญ ในการปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน (Code of
Best Practices) และได้ให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ
ของบริ ษทั จดทะเบียน โดยการสร้างเสริ มให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ด้วยการบริ หารงาน
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส มีนโยบายให้บริ ษทั ฯ เปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญของบริ ษทั ฯ อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน และทันเวลา ตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ฯ ดาเนินงานโดยยึดถือ
ปฏิบตั ิตาม “ข้อพึงปฏิบตั ิที่ดีสาหรับกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน” และ “แนวทางปฏิบตั ิที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้

สิ ทธิของผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญและดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิ ทธิ ต่างๆ ที่ผถู้ ือหุน้
พึงมีและพึงได้ ซึ่ งไม่จากัดเฉพาะสิ ทธิ ที่กฏหมายกาหนดไว้เท่านั้น แต่รวมถึงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และ
ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริ ษทั ฯ อีกทั้ง
มีสิทธิ ในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิ ทธิ ในส่ วนแบ่งกาไร
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่ วมการ
ประชุมทุกครั้งเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ น้ สามารถซักถามกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้แล้วในการ
ประชุมสามัญประจาปี บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ โดยให้กรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูร้ ับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้อีก
สิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญและที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
พนักงาน
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม
คู่คา้ และเจ้าหนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ และเจ้าหนี้อย่างเป็ นธรรม โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
รวมทั้งจัดจาหน่ายในราคาที่เหมาะสม
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี และ
ให้ผถู้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบกฎหมาย กติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐานของ
ข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
ชุมชนและสังคม บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบาบัดมลภาวะเป็ นพิษ
รับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักดีถึงกระบวนการผลิตที่มีการนาตะกัว่ มาใช้เป็ นวัตถุดิบหลัก
บริ ษทั ฯจึงได้เลือกทาเลที่ต้งั ให้อยูภ่ ายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของการนิคมอุตสา
กรรมแห่งประเทศไทย
และได้มีการกาหนดระเบียบที่รัดกุมและเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิงานในเชิงป้ องกัน
ให้กบั พนักงาน พร้อมทั้งได้จดั ให้มีการตรวจร่ างกายประจาปี ทุก 6 เดือน
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การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
บริ ษทั ฯ จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชี โดยให้มีการจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมพร้อมทั้งกาหนด วัน เวลา สถานที่ ข้อมูลประกอบการประชุม
วาระต่างๆ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ตอ้ งตัดสิ นใจในที่ประชุมแก่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นการล่วงหน้า
ก่อนวันนัดประชุม 7 วัน ส่ วนการดาเนินการประชุมในแต่ละวาระนั้นได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามและ
แสดงความคิดเห็นรวมถึงสามารถเสนอแนะการดาเนินงานของบริ ษทั ฯได้อย่างอิสระเพียงพอ พร้อมทั้งได้มี
การบันทึกประเด็นที่ได้ซกั ถาม
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่สาคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวสอบ
ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมาย ได้เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น
ภาวะผูน้ าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นผูท้ ี่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับทางบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงการกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริ ต รวมถึงหลักการข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ให้มีการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตาม
ข้อกาหนดกฎหมาย และมีการควบคุมที่ดี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้กาหนดวินยั ข้อบังคับที่พนักงานต้องถือปฎิบตั ิ
และกาหนดข้อพึงปฏิบตั ิ เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิอีกด้วย
คณะกรรมการบริ ษทั
นอกจากจะต้องปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ แล้ว ยังมีขอบเขตอานาจหน้าที่ดงั นี้
 กาหนดเงินปั นผลระหว่างกาลให้กบั ผูถ้ ือหุ น้
 กาหนดจ่ายบาเหน็จรางวัลหรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรื อ
ลูกจ้างของบริ ษทั ฯหรื อบุคคลใดที่ทางานให้บริ ษทั โดยทาเป็ นประจาหรื อไม่เป็ นประจา
ก็ตาม ยกเว้นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
 ในการปฏิบตั ิงานตามอานาจหน้าที่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจมอบหมายให้กรรมการ
คนใดคนหนึ่งหรื อหลายคนหรื อบุคคลอื่นไปปฏิบตั ิงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการ
ก็ได้

 คณะกรรมการบริ ษทั ฯต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีอานาจในการแต่งตั้งกรรมการจานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้
เป็ นคณะกรรมการบริ หารโดยให้มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย
 มีอานาจที่จะเชิญบุคคลใดมาเป็ นที่ปรึ กษาเพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงาน
ของบริ ษทั แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ประกอบไปด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คนและ
คณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็ นกรรมการมิได้ดาเนิ นการผ่านคณะกรรมการสรรหา
(Nominating Committee) เนื่องจากโครงสร้างกรรมการบริ ษทั ฯมิได้มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว และการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ฯจะต้องผ่านการเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุ น
้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วธิ ี ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละ
คน หรื อคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละ
ครั้งผูถ้ ือหุ ้นต้องออกเสี ยงด้วยคะแนนตามจานวนหุ ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนน
เสี ยงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาจะเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่ากับจานวนที่จะต้องเลือกตั้งในครั้งนี้
ในกรณี กรรมการที่มีคะแนนเสี ยงในลาดับ
สุ ดท้ายที่ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
การถอดถอนคณะกรรมการ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนถึงวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
และมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ในส่ วนของการกาหนดสัดส่ วนกรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละกลุ่มและสิ ทธิของผู้
ถือหุ น้ รายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ มิได้กาหนดไว้
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การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ปัจจุบนั โครงสร้างบริ ษทั ฯมีคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพียงชุดเดียว มีจานวน 12 ท่าน ประกอบ
ไปด้วย
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
5
ท่าน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
2
ท่าน
3. กรรมการอิสระ
5
ท่าน
โดยสรุ ปคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงมีกรรมการที่เป็ นอิสระจานวน 5 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ
41.67 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จานวน 3 ท่านมีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ
ตาแหน่ง
1.นายกวี
ขอไพบูลย์
ประธานบริ ษทั
2.นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3.นางศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์
กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ จานวน 5 ท่านมีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ
กรรมการอิสระ
1.นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายวีระชัย
ศรี ขจร
กรรมการตรวจสอบ
3.นายสุ ชาติ
จันลาวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4.นายอภิชยั
ชวเจริ ญพันธ์ กรรมการอิสระ
5.นางสิ รินุช
ไทยวัฒน์
กรรมการอิสระ
นิยาม “กรรมการอิสระ”
บริ ษทั ได้กาหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
และแนวปฏิบตั ิของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมัน่
แก่นกั ลงทุนและรักษาสมดุลของการบริ หารจัดการที่ดี บริ ษทั จึงกาหนดให้คาว่า “กรรมการอิสระ”
หมายความถึงกรรมการที่ไม่ทาหน้าที่จดั การของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อบริ ษทั ร่ วมเป็ นกรรมการที่เป็ น
อิสระจากฝ่ ายจัดการและผูถ้ ือหุ น้ ที่มีอานาจควบคุมและเป็ นผูซ้ ่ ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ใน
ลักษณะที่จะทาให้มีขอ้ จากัดในการแสดงความเห็นที่เป็ นอิสระและเป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. เป็ นบุคคลที่ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดในบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วม

2. ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงานไม่เป็ นลูกจ้างพนักงานที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือน ประจา
หรื อไม่ได้เป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านวิชาชีพผูส้ อบบัญชี ทนายความหรื อวิชาชีพที่ทาให้มีขอ้ จากัดในการแสดง
ความเห็นที่เป็ นอิสระแก่บริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วมหรื อไม่เป็ นผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั
บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วมหรื อไม่เป็ นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจาก
สถานะหรื อตาแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็ นเวลา 2 ปี ขึ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจในลักษณะที่เป็ นการจากัดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ หน้าที่
ตาแหน่งกรรมการซึ่ งมีจานวนเงินหรื อมีมูลค่าที่มีนยั สาคัญเป็ นสัดส่ วนกับรายได้บริ ษทั ตามเกณฑ์ที่
กาหนดและไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการ
บริ หารงาน ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อหรื อบริ ษทั ร่ วมหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
ลักษณะที่จะทาให้ขาดความเป็ นอิสระ
4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หารระดับสู งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั
ร่ วมหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
5. ไม่ได้รับการแต่งตังเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
6. สามารถปฎิบตั ิหน้าที่และแสดงความเห็นหรื อรายงานผลการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษทั ได้โดยอิสระโดยไม่อยูภ่ ายใต้การควบคุมของผูบ้ ริ หารหรื อผูถ้ ือ
หุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั รวมทั้งผูท้ ี่เกี่ยวข้องหรื อญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกาหนดที่กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯได้กาหนดไว้
การกากับดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การเสนอชื่ อและใช้สิทธิออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยดาเนินการโดยฝ่ าย
จัดการ การเสนอชื่อและใช้สิทธิ ดงั กล่าวต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่ดาเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยนั้นๆ และ
บริ ษทั ฯได้กาหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะได้ลง
มติ หรื อใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หากเป็ น
การดาเนินการโดยบริ ษทั เอง
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมี
ข้อบังคับในเรื่ องการทารายการเกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริ ษทั มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีให้
บริ ษทั สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
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ปั จจุบนั คณะกรรมการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย 2 แห่ง คือบริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด และ
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด เป็ นคณะกรรมการชุดเดียวกัน เพื่อกากับดูแลการจัดการ และการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ย่อย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2558 ที่ผา่ นมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ย
ประชุมและโบนัสกรรมการในแต่ละรายดังนี้ (บาท)
ลาดับที่
รายชื่อกรรมการ
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
350,000.00
-

รวม

1
2
3
4
5
6
7
8

นายกวี ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ

นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ

รองประธานกรรมการ

310,000.00

28,000.00

338,000.00

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000.00

7,000.00

317,000.00

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000.00

7,000.00

317,000.00

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000.00

7,000.00

317,000.00

นางศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ

310,000.00

28,000.00

338,000.00

นายอดิศกั ดิ์ ทองไข่มุกต์

กรรมการ

310,000.00

-

310,000.00

นายนนทพล นิ่มสมบุญ

310,000.00

100,000.00

410,000.00

9

นายสุชาติ จันลาวงศ์

300,000.00

60,000.00

360,000.00

10

นายวีระชัย ศรี ขจร

310,000.00

60,000.00

370,000.00

11
12

นายอภิชยั ชวเจริ ญพันธ์

ประธานกรรมกรตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ
กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ
กรรมการอิสระ

310,000.00

-

310,000.00

นางสิ รินุช ไทยวัฒน์

กรรมการอิสระ

310,000.00

-

310,000.00

รวม

3,750,000.00

350,000.00

297,000.00 4,047,000.00

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการไว้
ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯยังไม่มีคณะอนุกรรมการกาหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยใช้
ข้อมูลของบริ ษทั ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯมา
ประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้แล้วค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร ซึ่ งประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทน
อื่น (ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ฯลฯ) โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ เป็ นหลักรวมถึงผล
ประเมินการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านรวมในปี 2558 จานวน 9 ราย คิดเป็ นเงินจานวน 56.21 ล้านบาท
โดยมี่ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 6.25 ล้านบาท
สาหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินทั้งของกรรมการและผูบ้ ริ หารนั้นไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปี ย้อนหลังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลาดับ
ที่

ชื่อและนามสกุล

จานวนเงิน (บาท)
2558
เบี้ยประชุม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

นายกวี
ขอไพบูลย์
นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ
นางศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์
นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
นายวีรวิน
ขอไพบูลย์
นายนนทพล
นิ่มสมบุญ
นายวีระชัย
ศรี ขจร
นายสุ ชาติ
จันลาวงศ์
นายอภิชยั
ชวเจริ ญพันธ์
นางสิ รินุช
ไทยวัฒน์
นายอดิศกั ดิ์
ทองไข่มุกต์

2557
โบนัส

เบี้ยประชุม

โบนัส

2556
เบี้ยประชุม โบนัส

150,000 200,000 150,000 200,000 150,000 200,000
138,000 200,000 145,000 200,000 138,000 200,000
117,000 200,000 145,000 200,000 138,000 200,000
117,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
117,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
138,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
110,000 200,000 210,000 200,000 210,000 200,000
210,000 200,000 158,000 200,000 170,000 200,000
160,000 200,000 170,000 200,000 170,000 200,000
170,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
110,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
110,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
1,647,000 2,400,000 1,638,000 2,400,000 1,636,000 2,400,000

Annual Report 2015

057

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรุ ้ ความสามารถ ปัจจุบนั มีกรรมการทั้งหมด 12
คน กรรมการแต่ละคนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จากัดจานวนวาระการดารงตาแหน่ง โดย
มีรายละเอียดการดารงตาแหน่งเป็ นรายบุคคล ดังนี้
กำร กำรสรรหำ/
ปี ที่
ปี ที่ แต่งตั้ง แต่งตั้งเป็ น
ได้รับ เลือก ในครั้ง กรรมกำร
ลำดับ
แต่งตั้ง ล่ำสุ ด ถัดไป ในปี 2557
ที่
รำยชื่อกรรมกำร
ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ
2538 2558 2561
ใช่
1 นายกวี ขอไพบูลย์
2538 2558 2561
ใช่
2 นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2543 2557 2560
ไม่ใช่
3 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
2542 2557 2560
ไม่ใช่
4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
2548 2557 2560
ไม่ใช่
5 นายวีรวิน ขอไพบูลย์
กรรมการ
2538 2559 2562
ไม่ใช่
6 นางศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์
กรรมการ
2554 2559 2562
ไม่ใช่
7 นายอดิศกั ดิ์ ทองไข่มุกต์
กรรมการอิสระ
2541 2559 2562
ไม่ใช่
8 นายนนทพล นิ่มสมบุญ
กรรมการอิสระ
2540 2558 2561
ใช่
9 นายสุ ชาติ จันลาวงศ์
กรรมการอิสระ
2538 2558 2561
ใช่
10 นายวีระชัย ศรี ขจร
กรรมการอิสระ
2552 2557 2560
ไม่ใช่
11 นายอภิชยั ชวเจริ ญพันธ์
กรรมการอิสระ
2552 2559 2562
ไม่ใช่
12 นางสิ รินุช ไทยวัฒน์

สาหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯในแต่ละครั้งบริ ษทั ฯได้จดั หนังสื อเชิญประชุ มพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ได้มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทั้ง
สาเนาให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯทุกท่าน รวมทั้งมีการจัดเก็บไว้ที่ทาการบริ ษทั ฯเพื่อที่ให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
สามารถตรวจสอบได้ โดยมีนายวีระชัย บุญชูชื่นเป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ
เลขานุการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวีระชัย บุญชูชื่น ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการ
บริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริ ษทั
 นายวีระชัย บุญชูชื่น
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ในปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ทาการประชุมทั้งสิ้ นจานวน 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่
ละท่านได้เข้าร่ วมการประชุมดังนี้
ลาดับที่

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ การประชุม
ตรวจสอบ
ผูถ้ ือหุ้น

1

นายกวี ขอไพบูลย์

2

4/4

-

1/1

7.32%

นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ

4/4

4/4

1/1

1.74%

3

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

4/4

1/1

1/1

9.74%

4

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ

4/4

1/1

1/1

10.53%

5

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

4/4

1/1

1/1

10.73%

6

นางศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ

4/4

4/4

1/1

5.05%

7

นายอดิศกั ดิ์ ทองไข่มุกต์

กรรมการ

4/4

-

1/1

-

นายนนทพล นิ่มสมบุญ

4/4

5/5

1/1

-

4/4

5/5

0/1

-

4/4

5/5

1/1

0.10%

นายอภิชยั ชวเจริ ญพันธ์

ประธานกรรมกรตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

4/4

-

1/1

-

นางสิ รินุช ไทยวัฒน์

กรรมการอิสระ

4/4

-

1/1

-

8
9
10
11
12

นายสุชาติ จันลาวงศ์
นายวีระชัย ศรี ขจร

ประธานกรรมการ

สัดส่วนการ
ถือหุ้นบริ ษทั ฯ

คณะอนุกรรมการบริ ษทั ฯ
ปัจจุบนั บริ ษทั มีคณะอนุกรรมการบริ ษทั ฯเพียงชุดเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2542 โดยมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 2 ปี ปั จจุบนั คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
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นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุ ชาติ จันลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
นายวีระชัย ศรี ขจร
กรรมการตรวจสอบ
นายนนทพล นิ่มสมบุญเป็ นกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของบริ ษทั และให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กาหนดกรอบขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) โดยมุ่งให้เป็ นกลไกที่มีประสิ ทธิภาพ
ของคณะกรรมการ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ในการกากับการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานของ
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ให้เป็ นไปโดยสอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีคุณภาพ อันจะช่วยส่ งผลให้บริ ษทั เป็ นองค์กรที่มีประสิ ทธิ ภาพ สังคมเชื่อถือ และศรัทธา ดังวิสัยทัศน์
ของ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ. 2550
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯมีหน้าที่รายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยมี หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1 สอบทานผลการปฏิบตั ิงานภายใน ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั และหรื อฝ่ าย
บริ หารในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการกากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ บรรลุวตั ถุประสงค์ โดยสอดคล้องตามหลักการธรรมาภิ
บาล
2 สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯให้รัดกุม มีประสิ ทธิ ผล ตามกรอบมาตรฐานอันเป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
3 สอบทานการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตาม นโยบาย แผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อกาหนดด้านจริ ยธรรม
4 สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้ และ สอบทานรายงานทาง
การเงินของบริ ษทั และหน่วยงานในสังกัด ให้มีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ และเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

5 สรรหาและเสนอชื่ อผูส้ มควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั พร้อมทั้ง
กาหนดค่ า ธรรมเนี ย มที่ เหมาะสมสาหรั บ ผูส้ อบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้น ให้ความ
เห็นชอบตามลาดับ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6
ส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของผู้
ตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระ เที่ยงตรง และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป รวมทั้งส่ งเสริ มให้มี
การประสานงานระหว่าง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีภายนอก และ ผูต้ รวจสอบภายใน อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
7 ศึกษาหนังสื อที่ผสู ้ อบบัญชีภายนอกมีต่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกับ จุดอ่อน รายการผิดปกติ หรื อ ข้อบกพร่ องที่ มีนัย สาคัญที่ พ บจากการตรวจสอบ พิจารณาและให้
ข้อ คิ ด เห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ในกรณี ที่ ข ้อ สั ง เกตหรื อ ข้อ เสนอแนะใดไม่ ไ ด้รั บ การพิ จ ารณาหรื อ
ดาเนินการ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารื อฝ่ ายบริ หาร และ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง
8 ให้คาแนะนาในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในต่อประธานบริ ษทั (President)
9 ให้คาแนะนาในการพิจารณาความดีความชอบประจาปี ของพนักงานระดับบริ หารของผู้
ตรวจสอบภายในต่อประธานบริ ษทั (President)
10 กากับดูแล แนะนา และ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
สอบทานรายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
11 ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจ แผนอัตรากาลังคน และแผนพัฒนา
ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
12 สอบทานกรณี ที่อาจมีการขัดแย้งในเรื่ องผลประโยชน์ ระหว่างบริ ษทั กับ กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั
13 สอบทานข้อสรุ ป และ หลักฐานประกอบ ในกรณี ที่พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารอาจมีการ
กระทาอันเป็ นการทุจริ ต หรื อใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบเป็ นผลให้บริ ษทั ได้รับความเสี ยหาย นาเสนอผลการ
สอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาโดยเร็ ว
14 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบตั ิของบริ ษทั เกี่ยวกับ
การกาหนดอานาจหน้าที่ของผูต้ รวจสอบภายในเป็ นระยะ อย่างน้อยที่สุด ทุก ๆ ปี เพื่อให้มนั่ ใจได้เสมอว่า
ยังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และผูต้ รวจสอบภายในคงความเป็ นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบตั ิงานให้มี
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ประสิ ทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ข้อจากัด และ จุดอ่อน ที่อาจมีอยูต่ ่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุ ง
15 เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
การตรวจสอบภายใน
ปี 2558 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาวปฑิตตา อารี สนัน่ หัวหน้า
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้ อบภายในสามารถปฏิ บตั ิหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และแนะนาให้ ผูบ้ ริ หารบริ ษ ทั ให้ก ารพัฒนา ความรู้ และ ทัก ษะ ของผูต้ รวจสอบภายใน
เนื่องจากการมีผตู้ รวจสอบภายในที่ดีจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่บริ ษทั อย่างคุม้ ค่าต่อไปในอนาคต
การบริ หารความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณาหากเกิดรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยยึดผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯเป็ นสาคัญ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่
สอดส่ องดูแลมิให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดว้ ย นอกจากนี้แล้วในเรื่ องของรายการระหว่างกันก็ได้มี
การพิจารณาให้เปิ ดเผยอย่างครบถ้วนดังปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรม
การตรวจสอบได้กลัน่ กรองเรื่ องนี้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน
จริ ยธรรมธุ รกิจ
บริ ษทั ฯได้ยดึ แนวทางเกี่ยวกับจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
ตามวิธีปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการกากับดูแลตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยให้แนวทางไว้ รวมทั้งคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ฝ่ ายบริ หาร และพนักงานได้ยดึ มัน่ ใน ข้อกาหนด ข้อพึงปฏิบตั ิของบริ ษทั ฯ รวมทั้งหลักการปฏิบตั ิ
ของกรรมการที่ดีของบริ ษทั จดทะเบียนอีกด้วย
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ในส่ วนของความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงและความเหมาะสมในการควบคุมภายในของ
บริ ษทั นั้นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ กาหนดให้เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับการบริ หารความเสี่ ยงนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯมิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่โดยเฉพาะ แต่ยงั คงอยูภ่ ายใต้การควบคุมและดูแลจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยตรง

รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริ ษทั จด
ทะเบียน ในการกากับดูแลให้รายงานทางการเงินของบริ ษทั มีขอ้ มูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้ถือ
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุ น้ ที่จะได้ทราบถึงข้อมูลที่แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานที่แท้จริ ง
สาหรับงบการเงินรวมประจาปี 2558 ของบริ ษทั ฯซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ภายนอก และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าได้
แสดงซึ่งฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่ อถือได้ โดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยฝ่ ายบริ หารก็ได้ดาเนินการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง
และครบถ้วน เชื่ อถือได้ และทัว่ ถึง ทั้งนี้ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ฯยังไม่จดั ตั้งหน่วยงาน
ขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่จะใช้การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆผ่าน
ช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมอบหมายให้ผจู ้ ดั การทัว่ ไปสายงานบัญชี
และการเงิน ทาหน้าที่ดงั กล่าวแทน ซึ่ งผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ในเวลาทาการที่โทร 02709-3535 ต่อ 1501
การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการควบคุมดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดย
ได้กาหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้เป็ นแนวทางกากับดูแลดังนี้
1.) กรรมการ ผูบ้ ริ หารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่นาข้อมูล
ภายในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสู่ สาธารณชนไปใช้เพื่อทาการซื้อ
ขาย โอนหรื อรับโอน
หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิตามบทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ธุ รกิจหลักทรัพย์
รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ทางบริ ษทั ฯทราบเพื่อการรายงานของทาง
บริ ษทั ต่อไป
2.) กรรมการ ผูบ้ ริ หารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องไม่ทาการซื้ อ
ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน
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บริ ษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยั สาหรับผูฝ้ ่ าฝื นในเรื่ องดังกล่าว ตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรื อไล่ออกแล้วแต่
กรณี นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้ใ ห้ ค วามรู ้ แก่ ผูบ้ ริ หารทราบเกี่ ย วกับ หน้า ที่ ที่ ผูบ้ ริ ห ารต้องรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ ในอัตรา “ร้อยละ 25-50 ของกาไรสุ ทธิ ของงบ
การเงินรวม” อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
ในส่ วนของนโยบายที่กาหนดให้บริ ษทั ย่อยจะต้องจ่ายเงินปั นผลให้กบั ทางบริ ษทั นั้น จะใช้
สัดส่ วนกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี ของแต่ละบริ ษทั เทียบกับจานวนเงินปันผลที่บริ ษทั จะต้องจ่ายให้ผถู้ ือหุ น้ เป็ น
แนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยัง ยืน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายและการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยยึดถือปฏิบตั ิเพือ
ความยัง ยืนของกิจการและสังคมโดยรวมซึ งเป็ นส่ วนหนึงในการดําเนินธุรกิจ
เพือมุ่งสู่ ประสิ ทธิ ผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยัง ยืน ตามกรอบการ
จัดทํารายงาน ซึ งเป็ นทียอมรับในระดับสากลดังนี
1.
การกํากับดูแลกิจการ
2.
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
3.
การต่อต้านการทุจริ ต
4.
การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน
5.
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
6.
การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
7.
การดูแลรักษาสิ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
8.
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
9.
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
10. การจัดทํารายงานแห่ งความยัง ยืน
1. การกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ จะต้องดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯให้สอดคล้องกับกฎหมายทีเกียวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ฯจะต้องคงไว้ซ ึ งขันตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจทีซือสัตย์สุจริ ต บริ ษทั ฯมีความเชือมัน ว่า การ
ประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความซื อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรมนันเป็ นนโยบายการประกอบ
ธุรกิจทีดีซ ึ งจะส่ งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน คงยัง ยืน บริ ษทั ฯจะให้ความเคารพและยึดถือใน
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถินนันๆ
บริ ษทั ฯจะประกอบธุรกิจของบริ ษทั ด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต ซึ งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่ าง
งบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ทีรัดกุมและโปร่ งใส บริ ษทั ฯมุ่งหวังให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯยึดมัน อย่างซื อสัตย์ต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ กระบวนการด้านบัญชี และ
เกณฑ์การควบคุมอืนๆ ทังนี พนักงานควรทีจะรายงานต่อทีมบริ หารทันทีในกรณี ทีมีขอ้ สงสัยใดๆ ว่าอาจจะมีการ
ฝ่ าฝื นจริ ยธรรมองค์กรซึ งก่อให้เกิดการกระทําผิดหรื อก่อให้เกิดความเสื อมเสี ยต่อชือเสี ยงของบริ ษทั ฯ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํา ระเบียบปฏิบตั ิเกียวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และ
แผนการดําเนิ นงานปี 2558 จะสื อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบตั ิได้
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2. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม :การยึดถือปฏิบตั ิในเรื องของการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรมด้วยความซื อสัตย์สุจริ ต และเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปั ญญา ได้แก่
2.1 การแข่งขันทีเป็ นธรรม : การปฏิบตั ิตามเงือนไขทีได้ตกลงไว้กบั ผูข้ าย หรื อเจ้าหนีอย่างเคร่ งครัด
เป็ นธรรมตามพันธะสัญญาทีให้ไว้ในการดําเนินธุรกิจร่ วมกัน
แนวทางการปฏิบตั ิ
 ระบุเงือนไข และข้อตกลงร่ วมกัน ไว้ในสัญญาซือขาย กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงือนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้คู่สัญญาทราบเพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา
 ให้ขอ้ มูลทีถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ กับลูกค้า
 ส่ งมอบสิ นค้าตามกําหนดเวลา และคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
2.2 ส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ : เปิ ดโอกาสให้ผซู ้ ือ และ ผูข้ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การดําเนิ นกิจกรรมเพือสังคมของบริ ษทั ฯ ทังทางตรงและทางอ้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ
 สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมเพือสังคมร่ วมกับบริ ษทั ฯ ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรื อ
สิ งของได้ตามความสามารถและความประสงค์
2.3 การเคารพต่อสิ ทธิในทรัพย์สิน : ส่ งเสริ มการใช้ทรัพย์สิน และปฏิบตั ิตามสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญา ลิขสิ ทธิ สิ ทธิบตั ร อย่างเคร่ งครัด
แนวทางการปฏิบตั ิ
 ส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ หาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมี
ประสิ ทธิภาพเพือเพิมความสามารถในการแข่งขัน ใช้สินค้าและบริ การทีมีลิขสิ ทธิ
ถูกต้อง
3. การต่อต้านการทุจริ ต : การรับสิ งของหรื อประโยชน์ทีมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต (Anticorruption Policy)
แนวทางการปฏิบตั ิ
 กําหนด ห้ามพนักงานรับสิ งของหรื อประโยชน์อืนใด จากบุคคล บริ ษทั ซึ งทําธุรกิจ
เกียวข้องกับบริ ษทั ฯ

 กรณี พบว่าคู่คา้ มีส่วนร่ วมกระทําการทุจริ ต บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการระงับการทํา
ธุรกิจกับบริ ษทั นันทันที
ในปี 8 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําและประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ดังนี
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ยอมรับการทุจริ ตในทุกรู ปแบบทังทางตรง
และทางอ้อม อาทิเช่น เสนอสิ นจ้างหรื อของกํานัล ให้แก่ผจู้ ดั หาวัตถุดิบหรื อสิ นค้าให้กบั บริ ษทั (suppliers)
ภาครัฐหรื อหน่ วยงานราชการ หรื อบุคคลทีเกียวข้อง และในทางกลับกัน ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ สนองรับการให้สินจ้างหรื อรางวัลใดๆ จากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหรื อสิ นค้าให้กบั บริ ษทั (suppliers)
ภาครัฐหรื อหน่ วยงานราชการ หรื อบุคคลทีเกียวข้องดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ดี ข้อห้ามนีไม่รวมถึงการให้
ของขวัญ ของกํานัลทีเหมาะสมตามเทศกาลหรื อตามประเพณี นิยมทีผรู ้ ับพึงจะได้รับตามสมควร
4 การเคารพสิ ทธิ มนุษยชน : บริ ษทั ฯ คํานึงถึงการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิศรี ในความเป็ นมนุษย์
ของพนักงานทุกคนซึ งเป็ นรากฐานการดําเนินธุรกิจ
แนวทางการปฏิบตั ิ
 จัดการสภาพแวดล้อมและระบบการทํางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มี
สุ ขอนามัยทีดี
 จัดให้มีระบบประกันสุ ขภาพสําหรับพนักงาน
 จัดให้มีกองทุนสํารองเลียงชีพสําหรับพนักงาน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นการดังนี
1. ตรวจสุ ขภาพ พนักงานและผูบ้ ริ หารจํานวน 2 ครัง ในเดือน เมษายน และ ตุลาคม
2. ได้แจกนม ให้กบั พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกคน ทุกวัน
5

การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามหลักสิ ทธิมนุษยชน
สากล และหลักจริ ยธรรมทีดี เพือนําไปสู่ ความสงบสุ ขในสังคม
แนวทางการปฏิบตั ิ
 ไม่จาํ กัดสัญชาติ เชือชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการ
 ส่ งเสริ มให้พนักงานฝึ กทักษะและเพิมพูนความรู ้ อย่างสมําเสมอ
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 มีเงือนไขการจ้างงานทีเป็ นธรรม ให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนทีเหมาะสมตามศักยภาพ
ในรู ป ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
 แต่งตัง โยกย้าย พนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ และอยูบ่ นพืนฐานความรู ้ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงาน
 ปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อบังคับเกียวกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
6 การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค : บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารคุณภาพ ISO/TS 16949 โดยมีนโยบายคุณภาพ “ผลิต
สิ นค้าทีมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พร้อมกับมีการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื อง” เพือให้ผู ้
ซือสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ สามารถมัน ใจได้ว่านอกจากจะได้รับสิ นค้าทีมีราคายุติธรรม มีคุณภาพทีดีแล้ว บริ ษทั ฯ
ยังตระหนักถึงความปลอดภัยทีอาจกระทบต่อสิ งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ
 สิ ทธิดา้ นความลับทางการค้า : บริ ษทั ฯ มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นาํ
ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพือประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ืน
 สิ ทธิในการแสดงความเห็น : บริ ษทั ฯ มีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกียวกับ คุณภาพ
ปริ มาณ และความปลอดภัยของสิ นค้า รวมทังความรวดเร็ วในการตอบสนอง
 สิ ทธิทีจะได้รับการชดเชย : ลูกค้าได้รับความเป็ นธรรมจากการรับสิ นค้าทีไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานโดยกําหนดให้มีการรับประกันสิ นค้า ภายใต้เงือนไขระยะเวลาทีเหมาะสม และ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
 สิ ทธิดา้ นข้อมูลข่าวสาร : บริ ษทั ฯมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารและคําแนะนําทีถูกต้อง เพียงพอ
ทันต่อเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพือให้ทราบเกียวกับสิ นค้า
ข้อมูลผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจําปี 2558 ของลูกค้ากลุ่ม Automotive (OEM)
ให้ความสําคัญ
ประสิ ทธิภาพของสิ นค้า
80.00%
ความพึงพอใจ 80.00%
การสนองตอบของบุคลากร
86.67%
ความพึงพอใจ 86.67%
การสนับสนุนทางการตลาด
93.33%
ความพึงพอใจ 93.33%
การส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา
93.33%
ความพึงพอใจ 93.33%
ความสมบูรณ์ในการส่ งมอบสิ นค้า
93.33%
ความพึงพอใจ 93.33%
ความผิดพลาดในการส่ งมอบสิ นค้า
93.33%
ความพึงพอใจ 93.33%
ราคาแข่งขันได้
86.67%
ความพึงพอใจ 86.67%
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การดูแลรักษาสิ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารคุณภาพ ISO 14001:2001 โดยมี
นโยบายมุ่งมัน ทีจะดําเนิ นการปรับปรุ งด้านสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนือง ตลอดจนป้ องกันมลพิษทีอาจเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ การบริ การ และกิจกรรมต่างๆในการผลิตแบตเตอรี ของบริ ษทั ฯโดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
มีความมุ่งมัน ทีจะดําเนินการดังนี
แนวทางการปฏิบตั ิ
 ดําเนินการเพือให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนข้อกําหนดต่างๆ ด้าน
สิ งแวดล้อมทีเกียวข้องกับบริ ษทั ฯอย่างเคร่ งครัด
 ปรับปรุ ง ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ งแวดล้อมทีทาํ ให้เกิดมลพิษทังในด้าน อากาศ นํา
ดิน อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตลอดจนอนุ รักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
 ส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งด้านสิ งแวดล้อมอย่างต่อเนื อง โดยกําหนดการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายด้านสิ งแวดล้อมทีบริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดขึน
 ส่ งเสริ มความเข้าใจและปลุกจิตสํานึ กด้านสิ งแวดล้อมให้กบั พนักงานทุกคนภายในบริ ษทั
ฯ โดยการสื อสารและฝึ กอบรมด้านสิ งแวดล้อม
 สนับสนุนส่ งเสริ มการอนุ รักษ์ พลังงาน ลดการใช้พลังงานทีไม่จาํ เป็ น และปฏิบตั ิตาม
กฏหมายเกียวกับการอนุ รักษ์พลังงาน

บริ ษทั ฯให้ความสําคัญเกียวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยได้มี
การปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุ รักษ์พลังงาน (ฉบับที 2) พ.ศ.2550 อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยใน
รอบปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการดําเนินการดังต่อไปนี
1. มาตรการด้านการอนุ รักษ์พลังงานประจําปี 58
 ติดตัง Inverter Reacting blower lead powder 3 Unit.
 เปลียนวิธีการทํางานของปั มนําชุด Chiller
 ติดตัง Inverter มอเตอร์ ป ั มนํา Chiller
 ติดตังหม้อแปลงกระแส ท่อ Feed line
ผลประหยัดทีเกิดขึนประมาณ ,000,000 บาทต่อปี
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2.
การป้ องกันมลภาวะและเฝ้ าระวังผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดคุณภาพ
สิ งแวดล้อมอย่างต่อเนือง
คุณภาพอากาศ
บริ ษทั ฯ มีการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็ นเชือเพลิงในกระบวนการผลิต เพือลดมลภาวะทาง
อากาศทีสาํ คัญ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SOx) พร้อมทังในกระบวนการ
ผลิตทุกจุดมีการติดตังระบบบําบัดมลพิษทางอากาศทีมีประสิ ทธิภาพสู ง เช่น Dust Collector, Wet Scrubber ก่อน
การระบายออกสู่ สิงแวดล้อม มีการบํารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื องจักร ให้ทาํ งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยช่าง
ผูเ้ ชียวชาญ และตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศทังในสถานทีทาํ งาน และทีปล่องระบายอากาศเป็ นประจํา
และปฏิบตั ิตามทีกฎหมายกําหนดอย่างครบถ้วน
คุณภาพนํา
บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพนําทีปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยการบําบัดแบบเร่ ง
การตกตะกอนด้วยเคมี (Chemical Treatment) พร้อมทังเฝ้ าระวังคุณภาพนําทิง ณ จุดเสี ยง ในกระบวนการผลิต
ประจําวัน ประจําสัปดาห์ และประจําเดือน และเก็บตัวอย่างนําทิงเพือตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ที
กฎหมายกําหนดอย่างเคร่ งครัด ณ จุดปล่อยนําทิงออกนอกโรงงาน ซึ งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานทีกฎหมายกําหนด (ดังสรุ ปผลการตรวจวัดด้านสิ งแวดล้อม ประจําปี 2558)
กากอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ มีบุคลากรเฉพาะด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรม เพือปฏิบตั ิหน้าทีในการควบคุม และกําจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามข้อกําหนด การบริ หาร
และการจัดการด้านสิ งแวดล้อม และตามทีกฎหมายกําหนด

สรุ ปผลการตรวจวัดด้านสิ งแวดล้อม ประจําปี 2558
ปี 
คุณภาพสิ งแวดล้อม
เกณฑ์ตามกฎหมาย
(ม.ค.มิ.ย.) (ก.ค.ธ.ค.)
คุณภาพนําทิง
ค่าอุณหภูมนิ ํา ณ จุดปล่อย(๐C)
0.59
32.20
40
pH
7.52
7.18
5.59.0
BOD (mg/L)
2.20
2.00
≤ 20
COD (mg/L)
25.00
25.00
≤ 120
SS (mg/L)
5.00
5.00
≤ 50
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ปริมาณการปล่อย TSP (mg/m)
.
.
≤ 400
ปริมาณการปล่อย HSO (ppm)
.
.
≤ 25
ปริมาณการปล่อย Pb (mg/m)
.
.
≤ 
คุณภาพอากาศในพืน ทีท าํ งาน
ปริมาณ Total Dust (mg/m)
1.955
2.052
≤ 15
ปริมาณ HSO (mg/m)
0.055
0.108
≤1
ปริมาณ Pb (mg/m)
0.032
0.027
≤ 0.2
ปริมาณ Asbestos (Fiber/cm3)
0.009
0.004
≤5
คุณภาพเสียงในพืน ทีท าํ งาน
ระดับเสียงเฉลีย  ชั วโมง ใน
83.021
≤ 90
บริเวณทํางาน Leq 8 hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณทํางาน
100.82
≤ 140
Lmax (dB(A))
ระดับเสียงเฉลีย 24ชัวโมง
 รอบ
61.25
≤ 70
โรงงาน Leq hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด รอบโรงงาน Lmax
89.1
≤ 115
(dB(A))
ปริมาณกาอุตสาหกรรม
กากอุตสาหกรรมอันตราย (ตัน/ปี )
.
ส่งกําจัดโดยหน่ วยงานทีไ ด้รบั อนุ ญาต
กากอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย (ตัน/ปี )
.
ส่งกําจัดโดยหน่ วยงานทีไ ด้รบั อนุ ญาต
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3. การส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เรื อง สิ งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพือให้เกิดความ
เข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร เพือนําไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างยัง ยืน ดังนี
1.
การฝึ กอบรมพนักงาน หลักสู ตร ด้านสิ งแวดล้อมตังแต่พนักงานใหม่
2.
การฝึ กอบรมข้อกําหนดด้านสิ งแวดล้อม
3.
การฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานระบบสิ งแวดล้อม
4.
การฝึ กอบรมผูจ้ ดั การด้านสิ งแวดล้อม
5.
การฝึ กอบรม หลักสู ตร EMR ISO 14001
6.
การฝึ กอบรม หลักสู ตร INTERNAL AUDIT ISO 14001
8 การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน ในการพัฒนาและส่ งเสริ มบุคคลากรของบริ ษทั ฯ
ร่ วมกับพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีความเจริ ญควบคู่ไปกับการดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และเติบโต
ร่ วมกันอย่างยัง ยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ
 การส่ งเสริ มประเพณี เทศกาลทอดกฐิน : บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ร่วมกันเป็ น
เจ้าภาพในการทอดกฐินของวัด ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นประจําทุกปี โดยจะ
กําหนดในการเป็ นเจ้าภาพ เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน เพือให้มีการพัฒนาเป็ นไปอย่าง
ต่อเนือง หลังจากนันก็จะเป็ นเจ้าภาพในการทอดกฐินวัดทีมีความต้องการปั จจัยเพือการ
พัฒนาในเขตจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
 การเปิ ดโรงงานให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้แก่หน่ วยงานต่างๆ ให้เยีย มชมโรงงาน : เพือส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ร่วมกับบริ ษทั ฯ กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริ ษทั ฯ จึงมี
นโยบายทีจะเปิ ดโรงงานให้กบั หน่วยงานทีสนใจเข้ามาเรี ยนรู ้ระบบบริ หารจัดการด้าน
การผลิต การควบคุมคุณภาพสิ นค้า
 การส่ งเสริ มให้พนักงานเป็ นคนดีของสังคม: เพือเป็ นการส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา และ
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสในการบวช ศึกษาพระธรรมวินยั และทดแทนคุณบิดา
มารดาโดยบริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนให้พนักงาน เข้าพิธีอุปสมบทในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาทุกปี

ในปี 255 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี
1. จัดทําบุญทอดกฐิน ณ วัดโคธาราม วันที  พ.ย.  ซึ งเป็ นวัดในจังหวัดสมุทรปราการซึ ง
เป็ นทีต งั ของสํานักงานใหญ่ ให้พนักงานผูบ้ ริ หารได้ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยกัน

2. ร่ วมขบวนแห่ นมัสการองค์พระ
สมุทรเจดีย ์ / งานกาชาดประจําปี 2558 จังหวัดสมุทรปราการ

3. K ร่ วมกับ จส. จัดโครงการ “สงกรานต์อ่นุ ใจปลอดภัยไปกับk”
4. ดําเนินการช่วยเหลือผูใ้ ช้รถใช้ถนนให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางช่วงเทศกาลปี ใหม่
วันที  ธ.ค. วันที  ม.ค. 
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5. เค แบตเตอรี ส่ งมอบเครื องเล่นสนามเด็กเล่นในโครงการ “เค เทใจปั นสุ ข...เพือโรงเรี ยน
บ้านฮ่องทราย” วันที  มีนาคม

6. K แบตเตอรี มอบโอกาสทางการศึกษา มอบทุนแก่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที  มีนาคม 

9

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมซึ งได้จากการดําเนิ นงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย : บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสิ นค้าด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม เพือนําไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิมให้องค์กรในระยะยาว
แนวทางการปฏิบตั ิ
 บริ ษทั ฯมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสิ นค้าทีเป็ นมิตรกับสิ งแวดล้อม เป็ น
การลดการใช้น าํ มันและการเกิดภาวะก๊าซเรื อนกระจก เช่น
 แบตเตอรี สาํ หรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี
 แบตเตอรี สาํ หรับแผงโซล่าร์ เซลส์ เพือสนับสนุนพลังงานสะอาด
 บริ ษทั ฯมีการลงทุนในโรงงานหลอมตะกัว จากซากแบตเตอรี เก่า ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ ง
หนึ ง เป็ นการช่วยกําจัดขยะอุตสาหกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในต้นทุนทีเหมาะสม

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอนั มีอยูจ่ าํ กัด มีการปฏิบตั ิตามมาตรการ การประเมินผล
กระทบสิ งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA) และ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสิ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (Environment and Health Impact
Assessment ย่อว่า EHIA)
ในปี 8 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี
 บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จํากัด ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิ ยม” ด้าน
ผลิตภัณฑ์เกียวเนืองกับรถยนต์ ประเภทแบตเตอรี รถยนต์ ในงาน TAQA Award 2015
ซึงในครังนีเป็ นการรับรางวัลเป็ นปี ที 4 ติดต่อกัน สําหรับรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลที
ได้รับการโหวตจากเสี ยงของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ แล้วเกิดความพึงพอใจในคุณภาพและการ
ให้บริ การ

 รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2015 ในฐานะทีเป็ นเจ้าของผลิตภัณฑ์
แบตเตอรี ทีได้รับความน่าเชือถือและครองใจผูบ้ ริ โภค เป็ นระยะเวลาติดต่อกันถึง
15 ปี สําหรับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2015
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. การจัดทํารายงานแห่ งความยัง ยืน
บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพัฒนา การจัดทํารายงานแห่ งความยัง ยืน เพือให้ครอบคลุมแนวทางความ
รับผิดชอบ ทิศทางองค์กร ข้อมูลทีจาํ เป็ นขององค์กร การกํากับดูแล ขอบเขต ด้านเศรษฐกิจ สิ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย ภายใน 2 ปี นับตังแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป

บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
รายการระหว่
างกั่นจากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้
ถือหุ ้นและ/หรื อกรรมการร่ วมกัน และการบริ หารร่ วมกัน) ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับการ ซื้ อและขาย สิ นค้า
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขหรื อเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั เหล่ านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติทางธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
7ในงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้
1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั
ย่อยในระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดย
พิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้น บริ ษทั ฯจะจัดให้มีผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนาไปประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ ผู้
ถือหุ น้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการทารายการระหว่างกันจะ
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ จะดาเนินการเปิ ดเผยข้อมูล
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปของสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2. นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคต หากมีการเข้าทารายการระหว่างกัน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งเป็ นไป
ตามมาตรฐานบัญชีซ่ ึงกาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การเข้าทารายการ
ดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั แต่เป็ นการทารายการที่
บริ ษทั ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
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บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 รายการระหว่างกัน

ในกรณี ที่เป็ นรายการที่เป็ นธุ รกรรมทางการค้าปกติของบริ ษทั และเป็ นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริ ษทั ได้มี
การกาหนดกรอบของรายการดังกล่าวว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดยอ้างอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขที่ทางการค้าทัว่ ไป ที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ และได้นาเสนอกรอบของรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
แล้วเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดาเนินการทารายการที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามกรอบที่กาหนดต่อไป ทั้งนี้ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีซ่ ึงกาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตแห่ง
ประเทศไทย โดยในกรณี หากการทารายการของบริ ษทั เป็ นไปตามนโยบายข้างต้น ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั สามารถ
ดาเนินการได้เลย โดยที่ไม่ตอ้ งนารายการดังกล่าวเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตาม
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษทั จะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบธุ รกรรมดังกล่าว
ทุกรายการเป็ นรายเดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่อา้ งอิงได้กบั ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็ นปกติธุรกิจ
เปรี ยบเทียบได้กบั คู่คา้ ที่เป็ นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และจะนาเสนอผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบในทุกๆ ไตรมาส ในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการดาเนินการ
ไม่เป็ นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อกรรมการผูจ้ ดั การ
ทราบและร่ วมกันหาทางแก้ไข
โดยรายการที่เป็ นธุรกรรมทางการค้าปกติของบริ ษทั จะต้องเป็ นรายการทางการค้าที่บริ ษทั กระทาเป็ นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ โดยถ้าบริ ษทั ไม่ทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันก็ตอ้ งทารายการแบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่
แล้ว โดยการทารายการดังกล่าวจะต้องเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ ไปที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั ได้รับเหมือนที่ให้กบั บุคคลทัว่ ไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้รับเหมือนที่ให้กบั บุคคลทัว่ ไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริ ษทั สามารถแสดงได้วา่ ผูป้ ระกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้ปฏิบตั ิในลักษณะเดียวกันกับ
บุคคลทัว่ ไป
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทารายการระหว่างกันที่เป็ นธุ รกรรมอื่น บริ ษทั จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั จะจัดให้มีบุคคลที่มี
ความรู ้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชีหรื อผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็ นอิสระเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีความรู ้ความชานาญพิเศษ จะถูก
นาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าการเข้าทา
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี 2558 (แบบ 56-1)
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รายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แต่เป็ นการทา
รายการที่บริ ษทั ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด
ลักษณะความสั มพันธ์

บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่ วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
เป็ นตัวแทนจาหน่ายแบตเตอรี่ รถยนต์ แบตเตอรี่ รถกอล์ฟ
แบตเตอรี่ เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่ รถมอเตอร์ ไซค์
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าให้ บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายแต่เพียง
ผูเ้ ดียวในประเทศไทย ในเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาดซึ่ งถูกควบคุมโดยกรมสรรพสามิต
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ขายสิ นค้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ อื่น
2,119,193,865

19,998,500

1,805,820

159,903,456

154,893

หน่วย : บาท

2. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด
ลักษณะความสั มพันธ์ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 97.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว นิติบุคคลที่มี
กรรมการบางท่านร่ วมกันและผูบ้ ริ หารร่ วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ประกอบกิจการหลอมตะกัว่ ผสมและตะกัว่ บริ สุทธิ์
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษ ทั ฯ ซื้ อตะกั่ว ผสมและตะกั่วบริ สุ ท ธิ์ จาก บริ ษ ัท ไทยนัน เฟอรั ส เมทัล จากัด ใน
เงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ซื้ อวัตถุดิบ
รายได้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
724,062,726

10,361,202

34,449,049

3,561,240

หน่วย: บาท
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บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 รายการระหว่างกัน

3. บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จากัด
ลักษณะความสั มพันธ์ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว นิติบุคคลที่มี
กรรมการบางท่านร่ วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ประกอบกิ จการ การผลิ ตและจาหน่ ายงานโลหะ ขาย ให้เช่ า และให้บริ การบารุ งรั กษา
ซ่อมแซมแบตเตอรี่
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ซื้อวัตถุดิบจาก บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด ในเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ไม่มี
4. บริษัท พาวเวอร์ พลาส จากัด
ลักษณะความสั มพันธ์ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 49.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว นิติบุคคลที่มี
กรรมการบางท่านและผูบ้ ริ หารบางท่านร่ วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ผลิตและจาหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ขายเม็ดพลาสติก และซื้ อเปลือกแบตเตอรี่ พลาสติกจาก บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส
จากัด ในเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ซื้ อวัตถุดิบ
ขายสิ นค้า รายได้อื่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น
130,915,327

56,674,480

7,035,175.44

22,627,881

10,028,714

1,270,928

หน่ วย: บาท

5. บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด
ลักษณะความสั มพันธ์ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 16.67 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว นิติบุคคลที่มี
กรรมการบางท่านร่ วมกัน
ประเภทของธุ
ให้บแบตเตอรี
ริ การหลัง่ จการขายและความรู
และการส่ งเสริ มการขาย
บริรษกิทั จ ไทยสโตเรจ
ากัด (มหาชน) ้แก่ตวั แทนขายและแก่ส่ผวบู ้ นทีริ โ่ 2ภค
รายการระหว่างกัน
ต่างๆแก่ตลาดญี่ปุ่น
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ กาหนดค่านายหน้าให้ บริ ษทั ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด ในเงื่อนไขที่
แบบแสดงรายการข้อมูลประจเป็าปีนปกติ
2558 (แบบ
่ 51องกัน และ
ธุรกิ จ56-1)
เช่นเดี ยวกับที่ กาหนดค่านายหน้าให้กบั กิ จการอื่ นที่ ไม่หน้
เกีา่ ยทีวข้
เป็ นไปตามราคาตลาด
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน -ไม่ มี

การวิบริเคราะห์
ละคำ จํากั�ดอธิ
บายของฝ่ายจัส่วนทีด 2การ
ษทั ไทยสโตเรจ แ
แบตเตอรี
(มหาชน)
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ภาพรวมของการดำ
เนินธุรกิจและการ
การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัด�การ
เปลี
่ยนแปลงที
ีนัยสำ�ย คันแปลงที
ญ ม นี ัยสําคัญ
ภาพรวมของการดํ
าเนินธุรกิ่ม
จและการเปลี
ปี 2558 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวสอดคล้องกับอุปสงค์ในประเทศทีมีแนวโน้มดีข ึ น
ประกอบกับส่ วนหนึงเป็ นผลจากปั จจัยชัว คราว การผลิตยานยนต์ เร่ งตัวขึนจากคําสังซื อในประเทศก่อนการ
ปรับขึนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 ประกอบกับอุปสงค์ในต่างประเทศทีทยอยฟื นตัวอย่างค่อยเป็ น
ค่อยไปทําให้การส่ งออกรถยนต์อีโคคาร์ และรถยนต์เชิงพาณิ ชย์รุ่นใหม่ขยายตัวดี ค่าเงินบาทเฉลียทังปี 2558
อยูท่ ี 34.29 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 5.6 เมือเทียบกับปี 2557 เป็ นผลมาจาก ทิศทางการดําเนิน
นโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก ความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน รวมทังการปรับลด
อัตราดอกเบียและการประกาศผ่อนคลายหลักเกณฑ์การเคลือนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย สะท้อนว่าค่าเงินบาทยังคงแข็งค่ากว่าค่าเงินประเทศคู่คา้ คู่แข่ง
มูล ค่าการส่ งออกสิ นค้าลดลงร้ อยละ 5.6 โดยปริ ม าณการส่ งออกลดลงร้ อยละ 3.4 และราคา
ส่ งออกลดลงร้อยละ 2.3 เมือคิดในรู ปของเงินบาท มูลค่าการส่ งออกลดลงร้ อยละ 0.5 เนื องจากเศรษฐกิ จ
ประเทศคู่คา้ หลักยังชะลอตัว และราคาสิ นค้าส่ งออกลดลงตามราคานํามันดิบ และราคาสิ นค้าการเกษตรใน
ตลาดโลก
 สิ นค้าส่ งออกทีล ดลง ได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสําปะหลัง ปิ โตรเคมี ผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเคมี
เคมีภณั ฑ์ เครื องจักรและอุปกรณ์
 สิ นค้าส่ งออกทีขยายตัว ได้แก่ ยานยนต์ เครื องปรับอากาศ และแผงวงจรรวมและชินส่ วน
 การส่ งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริ กา สหภาพยุโรป จีน ญีปุ่น อาเซี ยนเดิม และออสเตรเลีย
ลดลง แต่การส่ งออกไปตลาด CLMV ขยายตัวอย่างต่อเนือง
รายได้ข องปี 2558 ลดลงเล็ ก น้อ ยประมาณ% เมื อ เที ย บกับ ปี 2557 เนื อ งจากภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนต์กลับมาฟื นตัวในช่วงปลายปี ก่อนการปรับขึนภาษีสรรพสามิต ประกอบกับแบตเตอรี
3K ไฮบริ ด ลูกค้าให้การตอบรับเป็ นอย่างดี นอกจากนันแล้วการทําการตลาดเชิงรุ ก ด้วยการโรดโชว์มากขึน
มีการทํากิจกรรมK UNLIMITED POWER และ เค Race Queen ซึ งได้รับการตอบรับทีดีจากผูบ้ ริ โภคเป็ น
อย่างมาก และบริ ษทั ฯยังคงการทํากิจกรรมร่ วมกับดีลเลอร์ หรื อตัวแทนจําหน่ายทีมีกว่า 500 แห่งทัว ประเทศ
ทังนีเพือเป็ นการกระตุน้ ณ จุดขาย ขณะทีการสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต หรื อสปอร์ตมาร์เก็ตติง ก็จะ
ยังคงเน้นหนักเหมือนปี ทีผา่ นมา
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081

บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในปี 255 เศรษฐกิจอยูร่ ะหว่างฟื นตัว พร้อมการลงทุนภาคเอกชนเริ มกลับมามีบทบาทซึ งเชือว่า
ผูบ้ ริ โภคจะเริ มกลับมาจับจ่ายใช้สอย และผลักดันให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีข ึนในอนาคต โดยประเมินว่าจีดีพี
ในปี 255 จะอยูท่ ี .% ขณะทีอตั ราการเติบโตของตลาดแบตเตอรี ก็คาดว่าจะเติบโตในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน
คือ 34%
สําหรับการลงทุนในประเทศสําหรับปี  บริ ษทั ได้ขยายการลงทุนเพือเพิมกําลังผลิตของ
แบตเตอรี สาํ หรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้ า เป็ น  ชุดต่อเดือน เพือรองรับความต้องการใช้ทีเพิมขึน สําหรับการ
ใช้กาํ ลังการผลิตรวมมีประมาณ 70% ของกําลังการผลิตทังหมด
สภาวะราคาตะกัว บริ สุทธิ ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการปรับตัวลดลง โดยมี
ราคาปิ ดที 1, เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน และ 1,936 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน ณ เดื อนธันวาคม 255
และ 255 ตามลําดับ
กรณี ผสู้ อบบัญชี ได้ให้ขอ้ สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.4 เกียวกับการทีบริ ษทั
ได้รับหนังสื อแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้าเพิมจากกรมศุลกากรจากการนําเข้าวัตถุดิบและเครื องจักร ใน
ปี  ซึ งบริ ษ ทั ฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลัก ฐานในเรื องดัง กล่ าวอยู่ ดังนันเพื อความระมัดระวังอย่าง
รอบคอบ บริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสํารองผลเสี ยหายจากการประเมินภาษีจาํ นวนประมาณ  ล้านบาทรวมไว้ใน
บัญชี “ประมาณการหนี สินอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามยังมีความไม่แน่นอนเกียวกับผล
สิ นสุ ดของการประเมินอากรขาเข้าเพิมดังกล่าว
ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักในส่ วนงานดําเนินงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายแบตเตอรี และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน ดังนัน รายได้ กําไรจากการ
ดําเนินงาน และสิ นทรัพย์ทงั หมดทีแสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดําเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร์แล้ว
รายได้ รวม

ปี 5 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม จํานวน 5, ล้านบาท เมือเทียบกับปี 5
จํานวน 5,294 ล้านบาท ลดลง  ล้านบาท หรื อลดลงในอัตราร้อยละ .
สาเหตุจากปริ มาณการขายต่างประเทศลดลง เนืองจากตลาดมีการแข่งขันด้านราคารุ นแรง แต่
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ สามารถเพิมปริ มาณการขายในประเทศ เป็ นผลให้รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯลดลง
ไม่มาก
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บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ในปี 255 บริ ษทั ฯมีรายได้อืน จํานวน . ล้านบาทเมือเทียบกับปี 25 ทีมีจาํ นวน .
ล้านบาท ลดลง . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . เนืองจากกําไรจากการป้ องกันความเสี ยงและกําไร
จากอัตราแลกเปลียนลดลง
อัตรากําไรขันต้ น และ กําไรสุ ทธิ
บริ ษ ัท ฯ มี อ ัต รากํา ไรขัน ต้น สํ า หรั บ ปี  และ  เท่ า กับ ร้ อ ยละ . และ 21.61
ตามลําดับ เพิมขึนร้อยละ . บริ ษทั ฯสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น การใช้วตั ถุดิบ และค่าล่วงเวลา
ปี 255 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรสุ ทธิ . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้จากการขาย
เมือเปรี ยบเทียบกับปี  ทีกาํ ไรสุ ทธิ . ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ . ของรายได้จากการขาย
ทังนีเนืองจากอัตรากําไรขันต้นทีเพิมขึน มีค่าใช้จ่ายการเงินลดลง . ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เพิม ขึน . ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารปี 255 มี จาํ นวน , ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ
. ของรายได้จากการขาย เมือเทียบกับปี 255 มีจาํ นวน  ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ .
ของรายได้จากการขาย เพิมขึนจากปี ก่อนจํานวน  ล้านบาท เนื องจากค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขายทีเพิมขึน
สัมพันธ์กบั มูลค่าขายในประเทศของบริ ษทั ฯทีเพิมขึน
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น ในปี 255 มีอตั ราร้อยละ 12. เมือเปรี ยบเทียบกับในปี 255 ที
มีอตั ราร้อยละ . และคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เสนอทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้จ่ายปั นผลจากกําไรสะสม ใน
อัตราหุ น้ ละ 3.00 บาท
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมลดลง โดยในปี 5 มีอตั ราร้อยละ
. ซึงในปี 25 มีอตั ราร้อยละ . เนืองจาก สิ นค้าคงเหลือลดลง
ณ 31 ธันวาคม 255 และ 255 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือจํานวน  ล้านบาท และ 1, ล้าน
บาทตามลํา ดับ ลดลง  ล้า นบาทวัต ถุ ดิ บ ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษ ัท ฯ คื อ ตะกัว แผ่น กัน และเปลื อ ก ฝา
แบตเตอรี ไม่มี ข ้อจํากัดของอายุก ารจัดเก็ บ จึ ง ไม่ มี ปั ญ หาเรื องการเสื อ มสภาพของวัตถุ ดิ บ สําหรั บ งาน
ระหว่างทําและสิ นค้าสําเร็ จรู ป บริ ษ ทั ฯจะบริ หารการจัดการสิ นค้าคงคลังตามวิธีสินค้าเข้าก่อนออกก่อน
(FIFO) และจะพิจารณาตังสํารองสิ นค้าเสื อมสภาพ ตามการวิเคราะห์อายุสินค้าคงคลัง โดยมีนโยบายตังปรับ
ลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับ สําหรับสิ นค้าคงเหลือทีไม่เคลือนไหวเกินกว่า 1 ปี ทังจํานวน ซึ ง ณ
31 ธันวาคม 255 และ 255 มีจาํ นวน . ล้านบาท และ 37.19 ล้านบาทตามลําดับ
ในปี  บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์ถาวรต่อสิ นทรัพย์รวม มีอตั ราร้ อยละ . ลดลง
จากปี  ทีมีอตั ราร้อยละ 38.38 บริ ษทั ฯมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 255 และ 255
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จํานวน 1 ล้านบาท และ 1, ล้านบาทตามลําดับ และมีอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ทีดิน ในปี 255
และ 255 จํานวน  ล้านบาท และ  ล้านบาทตามลําดับ ซึ งทีดินดังกล่าว บริ ษทั ฯอยู่ระหว่างจัดทํา
ศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการ เพือก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั ฯ ซึ งหากพิจารณามูลค่าตลาด
ของทีดินในปัจจุบนั ก็มีมูลค่าสู งกว่า ณ วันทีได้มา
ในปี 5 และ  บริ ษทั ฯมี ระยะเวลาในการเก็บหนี เฉลี ยเป็ น . วัน และ 40.97 วัน
ตามลําดับ เพิมขึน . วัน ตามสภาวะตลาดทีมีการแข่งขันสู งขึน
บริ ษ ทั ฯมี ลู ก หนี การค้าสุ ท ธิ ณ 31 ธัน วาคม 255 และ 255 จํานวน . ล้านบาท และ
. ล้านบาท ตามลําดับ โดยมีอายุหนี คงค้างยังไม่ถึงกําหนดชําระและค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน จํานวน
. ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ . ของลูกหนี การค้า และปี 255 มีจาํ นวน . ล้านบาทหรื อคิด
เป็ นร้อยละ . ของลูกหนีการค้า
การขายแบตเตอรี การส่ งออก บริ ษทั ฯ จะพิจารณาความสามารถในการชําระเงินของลูกค้าเป็ น
รายๆไป เช่นกําหนดเทอมการชําระเงิน ก่อนส่ งมอบสําหรับลูกค้ารายใหม่ หรื อ ชําระเงินภายใน 30 วันหลัง
วันที Bill of Lading เป็ นต้น สําหรับการขายในประเทศ บริ ษทั ฯจะให้ลูกค้าชําระเงินค่าสิ นค้าทุก 15 วัน การ
ขายสิ นค้าประเภทอืนเทอมการชําระเงินเป็ นไปตามปกติทางการค้า อยูร่ ะหว่าง 3060 วัน
สําหรับการตังสํารองความเพียงพอของหนี สงสัยจะสู ญ บริ ษทั ฯจะพิจารณาจากการวิเคราะห์
อายุลูกหนี เป็ นหลัก และประสบการณ์การชําระค่าสิ นค้าของลูกหนี ประกอบ โดยจะตังสํารองหนี สงสัยจะ
สู ญ ทังจํานวน สําหรับลูกหนีทีคา้ งชําระมากกว่า 12 เดือน
ในปี 255 บริ ษทั ฯมีการลดสํารองหนี สงสัยจะสู ญลง จํานวน . ล้านบาทเนื องจากได้รับ
ชําระหนี
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท
ปี 5 และ ปี  บริ ษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน . และ 240.89
ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง . ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนีสินหมุนเวียนเป็ น
. เท่า มีอตั ราส่ วนเพิมขึน เมือเทียบกับปี 255 ทีมีอตั ราส่ วนที . เท่า เนืองจากบริ ษทั ฯมีเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน จํานวน . ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันกับปี ก่อน ทีมีจาํ นวนเงิน 1,.
ล้านบาทลดลง  ล้านบาท สัมพันธ์กบั สิ นค้าคงเหลือทีลดลง
ในการดําเนิ นธุ รกิ จบริ ษ ทั ฯจะใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน ซึ งมี ตน้ ทุนทาง
การเงินทีตาํ ในการซือทีดินอาคารและอุปกรณ์และชําระเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชือหลาย
ประเภทจากสถาบัน การเงิ น หลายแห่ ง รวมเป็ นวงเงิ น ที ย งั ไม่ ไ ด้ใ ช้ท ัง สิ น จํานวน 4, ล้า นบาท เพื อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ในปี 255 และปี 255 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนีสินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ .: 1.23
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ปัจจัยทีม ีผลกระทบต่ อผลการดําเนินงานในอนาคต
ปัจจัยเสี ยงทีสาํ คัญทีอาจมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ จะ
ประกอบด้วยปัจจัยเสี ยงดังต่อไปนี
1. ปัจจัยเสี ยงด้านตลาดในประเทศและตลาดส่ งออกชะลอตัว เนืองจากสภาพเศรษฐกิจโลก
โดยรวมเพิงฟื นตัวในปี 255 ดังนันสิ นค้าแบตเตอรี จึงมีแนวโน้มทีจะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลียงไม่ได้
เนืองจากภาวะอุปทานมากกว่าอุปสงค์ แต่ละบริ ษทั จะพยายามรักษาส่ วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้
2. ความเสี ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Community) นํามัน
ตะกัว และพลาสติก โดยราคานํามันดิบในตลาดโลกเฉลีย  ตลาด (ดูไบ เบรนท์ โอมาน และเวสท์เท็กซัส)
อยูท่ ี . ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ตํากว่าราคาเฉลีย . ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล ลดลงร้อยละ .
เนืองจากปริ มาณการผลิตของกลุ่มOPEC และนํามันดิบคงคลังของกลุ่ม OECD เพิมสู งขึน ในขณะที
เศรษฐกิจโลกอยูใ่ นภาวะชะลอตัว ดังนันจึงเป็ นปั จจัยบวกกับบริ ษทั ฯ ในเรื องต้นทุนผลิต
3. สําหรับปัจจัยเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียน ปัจจัยอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
(Exchange Rate)ในปี  คาดว่าอัตราแลกเปลียนเฉลียจะเคลือนไหวอยูใ่ นกรอบ .. บาท/
ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีความผันผวนในกรอบแคบๆ ซึงผลของอัตราแลกเปลียนเป็ นปัจจัยบวกกับ บริ ษทั
4. แนวโน้มผูบ้ ริ โภคหันมานิยมใช้แบตเตอรี ชนิดพร้อมใช้ ทีเติมนํากรดและชาร์จไฟฟ้ าจาก
โรงงานมาให้เรี ยบร้อยมากขึน มีความสะดวกสบายไม่ตอ้ งกังวลในเรื องการเติมนํากลัน บ่อย ซึงบริ ษทั ฯมี
เทคโนโลยีก ารผลิตและกําลังการผลิตทีเพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตได้ และมีแผนดําเนินการและ
วางเป้ าหมายในอนาคตไว้แล้ว
สําหรับแนวทางการพัฒนาและมาตรการเพือรองรับสถานการณ์ทีเกิดขึนเพือรองรับปัจจัยเสี ยง
คือการเพิม ประสิ ทธิภาพขององค์กร ดังต่อไปนี
1. เสริ มสร้าง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคทีทนั สมัยในการเพิม
ประสิ ทธิภาพการผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิเช่น แบตเตอรี เพือใช้กบั รถยนต์ ECOCAR ทีมีระบบ ISS
(Idling Stop System ) ช่วยรักษาสิ งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
2. บริ ษทั ฯ เน้นส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาแรงงานฝี มือให้มีความยืดหยุน่ ในการปรับตัว
ตามการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
3. ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดของเสี ยจากการผลิตตําทีสุด
4. ให้มีทีมงานพิจารณาป้ องกันความเสี ยงด้านอัตราแลกเปลียนและสิ นค้าโภคภัณฑ์
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ภาระผูกพันด้ านหนีส ิ น (หมายเหตุประกอบงบข้ อ 2)
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที 31 ธันวาคม 255 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนอันเกียวเนื องกับ
การซือเครื องจักรและอุปกรณ์จาํ นวน  ล้านบาท (31 ธันวาคม 255: จํานวน  ล้านบาท)
ภาระผูกพันเกีย วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานทีเกียวข้องกับการเช่าพืนทีอาคารเก็บ
สิ นค้าและยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตังแต่  ถึง  ปี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี จาํ นวนเงิ น ขัน ตําที ต้องจ่ ายในอนาคตทัง สิ น ภายใต้สั ญ ญาเช่ า
ดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ได้ ดังนี
งบการเงินรวม
ณ วันที  ธันวาคม
255
255
จ่ายชําระ
ภายใน  ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน  ปี

2





(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที  ธันวาคม
255
255



2


การคํา ประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 255 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคําประกันซึงออกโดยธนาคารในนาม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 22 ล้านบาท (255: จํานวน 22 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั ฯ :จํานวน 2 ล้านบาท (255: จํานวน 21 ล้านบาท)) ซึงเกียวเนืองกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชือหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็ น
วงเงินทียงั ไม่ได้ใช้ทงั สิ นจํานวน 4, ล้านบาท (31 ธันวาคม 255: จํานวน , ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะ
บริ ษทั ฯ: จํานวน , ล้านบาท (31 ธันวาคม 255: จํานวน 2, ล้านบาท)) โดยวงเงินส่ วนใหญ่ได้รับการ
คําประกันร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย



แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 58 (แบบ )

หน้าที 66

บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากัด (มหาชน)

ส่วนที 2 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สํานักงานสอบบัญชีทีผสู้ อบบัญชีสังกัด
ในรอบปี บัญชีทีผา่ นมามีจาํ นวนเงินรวม 2,950, บาท
2) ค่าบริ การอืน (nonaudit fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอืนใดให้แก่ผสู้ อบบัญชี หรื อ
สํานักงานสอบบัญชีทีผสู้ อบบัญชีสังกัดรวมทังไม่มีการตกลงในบริ การอืนใดทียงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จใน
รอบปี บัญชีทีผา่ นมา
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ น รวมของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ น รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุ
สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและหมายเหตุเรื่ องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกาหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึง
การประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทาและการนาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู้ ริ หารใช้และ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนาเสนองบการเงิน
โดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่ อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของ
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.4 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแบบแจ้งการประเมิน
อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินเพิ่มสาหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จากกรมศุลกากร ปัจจุบนั ข้อโต้แย้งดังกล่าวอยู่
ระหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริ งเพื่อหาข้อสรุ ป ซึ่งบริ ษทั ฯคาดว่าจะไม่มีความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากผลของ
ข้อโต้แย้งนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่างใด

สุ พรรณี ตริ ยานันทกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498
บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด
กรุ งเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2559
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ธันวาคม
ณณวันวัทีน่ ที31่ 31
ธันวาคม
2558 2558

หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ลูกหนี้ ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

7
8
9

99,465,070
654,398,702
860,418,241
4,411,946
4,527,198
47,539,028
1,670,760,185

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

14,199,118
397,907,990
484,808,433
7,630,762
4,527,198
14,389,320
923,462,821

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

10
11
12
13
21
14

307,118,002
1,475,233,364
28,195,339
48,366,079
19,476,252
1,878,389,036
3,549,149,221

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

269,481,630
94,370,575
1,089,644,475
24,803,470
13,740,881
3,555,369
1,495,596,400
2,419,059,221

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ จาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

15
16

922,612,104
550,772,814

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

447,612,104
420,283,000

799,105,315
480,538,349

17

11,061,614
43,370,064
32,994,616
1,560,811,212

10,550,156
5,897,456
42,236,826
2,039,234,472

33,786,129
30,356,089
932,037,322

2,245,113
39,623,520
1,321,512,297

17
18

80,173,692
80,173,692
1,640,984,904

11,061,614
55,202,104
66,263,718
2,105,498,190

41,402,245
41,402,245
973,439,567

31,067,892
31,067,892
1,352,580,189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
ณณวันวัทีน่ 31
2558 2558

หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
19
ยังไม่ได้จดั สรร
ส่วนของผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ
ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

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
1,252,027,665
1,861,528,838
46,635,479
1,908,164,317
3,549,149,221
-

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
836,118,481
1,445,619,654
1,445,619,654
2,419,059,221
-

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

3

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริ
ษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำส�าหรัหรับบปี ปีสิ้นสสุิ้นดสุวันดทีวั่ น31ทีธั่ น31วาคมธัน2558
วาคม 2558
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
กาไรขาดทุน :
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

2558

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

5,056,859,390
71,652,252
5,128,511,642

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

4,483,285,136
104,599,820
4,587,884,956

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

3,784,365,095
557,054,225
471,093,213
4,812,512,533
315,999,109
(32,909,593)
283,089,516
(62,237,290)
220,852,226

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

3,788,381,730
320,198,477
218,358,560
4,326,938,767
260,946,189
(18,769,712)
242,176,477
(43,102,965)
199,073,512

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

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการที่ จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
18
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
21
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

(21,721,470)
4,120,838

4,045,994
(832,214)

(9,181,329)
1,836,266

2,946,123
(589,225)

(17,600,632)
(17,600,632)

3,213,780
3,213,780

(7,345,063)
(7,345,063)

2,356,898
2,356,898

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

203,251,594

218,313,518

191,728,449

119,660,499

21
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่ อ)
�หรับปีบสิปี้นสสุิ้นดวัสุนดทีวั่ 31นทีธั่น31วาคมธัน2558
วาคม 2558
สสำาหรั

และบริษัทย่อย
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกาไร
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนที่เป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
กาไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

2558

2557

219,908,929

205,178,454

943,297
220,852,226

9,921,284
215,099,738

202,959,324

208,454,425

292,270
203,251,594

9,859,093
218,313,518

11.00

10.26

199,073,512

117,303,601

191,728,449

119,660,499

9.95

5.87

23
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
200,000,000
200,000,000

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
200,000,000
200,000,000
389,501,173
389,501,173

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
389,501,173
389,501,173

งบการเงินรวม

20,000,000
20,000,000

1,109,068,341
219,908,929
(16,949,605)
202,959,324
(60,000,000)
1,252,027,665

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
20,000,000
960,613,916
205,178,454
3,275,971
208,454,425
(60,000,000)
20,000,000
1,109,068,341

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี
ย่ นแปลงส่
วนของผู
บริษัท ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี
่ จำ้ ถ�ือกัหุด้ น(มหาชน) และบริษัทย่อย
สสำาหรั
25582558
�หรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31ธันธัวาคม
นวาคม

1,718,569,514
219,908,929
(16,949,605)
202,959,324
(60,000,000)
1,861,528,838

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ฯ
1,570,115,089
205,178,454
3,275,971
208,454,425
(60,000,000)
1,718,569,514

46,343,209
943,297
(651,027)
292,270
46,635,479

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยที่
ไม่มีอานาจ
ควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
36,484,116
9,921,284
(62,191)
9,859,093
46,343,209

1

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
1,606,599,205
215,099,738
3,213,780
218,313,518
(60,000,000)
1,764,912,723
1,764,912,723
220,852,226
(17,600,632)
203,251,594
(60,000,000)
1,908,164,317
-

(หน่วย: บาท)

200,000,000
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชาระแล้ว
200,000,000
200,000,000

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

389,501,173
389,501,173

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

20,000,000
20,000,000

704,390,032
199,073,512
(7,345,063)
191,728,449
(60,000,000)
836,118,481

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
20,000,000
644,729,533
117,303,601
2,356,898
119,660,499
(60,000,000)
20,000,000
704,390,032

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
1,254,230,706
117,303,601
2,356,898
119,660,499
(60,000,000)
1,313,891,205
1,313,891,205
199,073,512
(7,345,063)
191,728,449
(60,000,000)
1,445,619,654
-

(หน่วย: บาท)

1

งบกระแสเงินสด

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด
�หรั
นวาคม 2558
สสำาหรั
บปีบสิปี
้นสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31นที
ธัน่ 31
วาคมธั2558
งบการเงินรวม
2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไรก่อนภาษี
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
(กาไร) ขาดทุนจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ตัดจาหน่ายอุปกรณ์
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาซื้ อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งจากสัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้า
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

283,089,516

261,507,485

242,176,477

139,573,430

200,252,766
(16,707,208)
(15,044,455)
(336,298)
444,484
(1,132,706)

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

151,828,528
8,115,373
356,539
(1,132,706)

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

(4,527,198)
7,801,348
(16,222)
31,416,397

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

(4,527,198)
4,268,254
(139,928)
(39,414,722)
17,277,069

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

485,240,424

504,618,042

378,807,686

268,698,008

(101,548,086)
270,014,809
33,453,921
5,265,759

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

(57,165,040)
199,694,588
34,772,544
4,047,467

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

44,007,816
(9,000,594)
(4,551,230)
722,882,819
(32,405,499)
(27,872,784)
662,604,536

23,867,377
(12,895,852)
(1,268,545)
651,546,469
(50,621,745)
(21,060,557)
579,864,167

(60,071,700)
(9,267,430)
(3,115,230)
487,702,885
(18,141,809)
(9,715,946)
459,845,130

22,095,472
(14,994,802)
(693,100)
451,128,390
(30,371,114)
(5,557,192)
415,200,084
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษัท ไทยสโตเรจ
งบกระแสเงิ
นสด (ต่ อ) แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
�หรั
วาคม 2558
สสำาหรั
บปีบสิปี
้นสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31นที
ธัน่ 31
วาคมธัน
2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2557

2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ ออาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปันผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

(183,460,445)
2,205,696
(1,379,500)
16,222
(182,618,027)

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

5,139,928
(103,126,536)
1,265,855
(1,019,501)
39,414,722
(58,325,532)

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

(549,993,211)
(11,421,865)
(60,000,000)
(621,415,076)
(141,428,567)
240,893,637
99,465,070

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

(351,493,211)
(60,000,000)
(411,493,211)
(9,973,613)
24,172,731
14,199,118

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

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่มิใช่เงินสด
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชาระหนี้

7,000,000

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี
ด (มหาชน)
และบริ
บริบริ
ษัทษัทไทยสโตเรจ
แบตเตอรี
่ จำ�่กัจดากั(มหาชน)
และบริ
ษัทย่ษอยัทย่ อย
รวม
สำ�หมายเหตุ
หรับปีสิ้นสุปดระกอบงบการเงิ
วันที่ 31 ธันวาคมน2558
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

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

2.

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน

2.1

งบการเงิ นนี้ จดั ทํา ขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญญัติวิช าชี พ บัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ นตามข้อกํา หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ลงวัน ที่
28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้ เ 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

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทย่ อยทีล่ งทุนโดยบริษัทฯโดยตรง
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด
ตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ ในประเทศ
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ผลิตและจําหน่ายตะกัว่ ผสมและตะกัว่
บริ สุทธิ์
บริ ษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด จําหน่าย ให้เช่าแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์
และรับจ้างทํากล่องโลหะสําหรับ
แบตเตอรี่ รถยก
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
ผลิตและจําหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
บริษัทย่ อยทีล่ งทุนโดยถือหุ้นผ่าน บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด
บริ ษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด จําหน่าย ให้เช่าแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์
และรับจ้างทํากล่องโลหะสําหรับ
แบตเตอรี่ รถยก

อัตราร้อยละ
ของการถือหุน้
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย
ไทย

100
97

100
97

ไทย

-

100

ไทย

49

49

ไทย

100

-
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ข) บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อ
มีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) งบการเงินของบริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด ได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯถือหุ ้นอยู่
ร้ อยละ 49 เนื่ องจากบริ ษ ทั ฯมี อาํ นาจควบคุ มนโยบายทางการเงิ นและการดําเนิ นงานของบริ ษ ทั
ดังกล่าว ดังนั้นจึงถือว่าบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อย
ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว
ช) ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรั พย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
2.3

บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธี
ราคาทุน

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เริ่ ม มี ผลบังคับ ในปี บัญชี ปัจจุ บนั และที่ จะมี ผลบัง คับในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่
ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม
2558 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึ นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคํา
และคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ นดังกล่ าวมาถื อปฏิ บ ตั ิ น้ ี ไม่ มี ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่ องบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ ยนแปลง
หลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับ ปรั บ ปรุ ง นี้ กํา หนดให้ กิ จ การต้อ งรั บ รู ้ รายการกํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิ มอนุ ญาตให้กิจการ
เลื อกรั บรู้ รายการดังกล่าวทันที ในกําไรขาดทุ น หรื อในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อทยอยรั บรู ้ ในกําไร
ขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้รายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิม
แล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม โดยใช้แทน
เนื้ อ หาเกี่ ย วกับ การบัญ ชี สํ า หรั บ งบการเงิ น รวมที่ เ ดิ ม กํา หนดอยู่ ใ นมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที่ 27
เรื่ องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่า
ผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผลู้ งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้า
ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และตนสามารถ
ใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึ งแม้ว่าตนจะมี สัดส่ วน
การถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่ งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้ ส่งผลให้ฝ่าย
บริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไป
ลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอืน่
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การร่ วม
การงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ
งบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตามข้อกําหนดของมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ ยนทันที
เป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
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ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่า งปี ปั จจุ บ ัน สภาวิ ชาชี พ บัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับงบ
การเงิ นที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่ เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มี ข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อ
นํามาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้ เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ น ค้า ให้ก ับ 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
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ย บเท่า เงิ นสด หมายถึ ง เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร และเงิ นลงทุ น ระยะสั้นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดใน
การเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึก
ค่า เผื่อหนี้ สงสั ย จะสู ญ สํา หรั บ ผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อ าจเกิ ด ขึ้ นจากการเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ ไม่ ไ ด้
ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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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 ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ตํ่ากว่า และจะถือเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในราคา
ทุนสุ ทธิจากค่าเผือ่ การด้อยค่า (ถ้ามี)

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.6 อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ 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 ย่อยรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิ จากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4.7 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ที่ดินแสดงมูล ค่า ตามราคาทุ น อาคารและอุป กรณ์ แสดงมูลค่ าตามราคาทุนหัก ค่า เสื่ อมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ คาํ นวณจากราคาทุ นของสิ นทรัพ ย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคาร
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

30
5 และ 20
3 - 10
4 และ 5
4 และ 5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
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4.8 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ่ มแรกของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้
รายการครั้ งแรก ซอฟต์แ วร์ คอมพิ ว เตอร์ แ สดงมูล ค่า ตามราคาทุ นหัก ค่า ตัด จํา หน่ า ยสะสมและค่า เผื่ อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยตัดจําหน่ ายซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์
นั้นเกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ ายของ
ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดงั กล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ 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 นทรัพย์ที่เช่ าหรื อมูลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็ 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 งเป็ นสกุ ล เงิ น ที่ ใ ช้ใ น
การดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่
ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
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 นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั รา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.12 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ
อุ ป กรณ์ หรื อ สิ นทรั พ ย์ที่ ไ ม่ มี ตวั ตนอื่ นของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยหากมี ข ้อบ่ ง ชี้ ว่า สิ นทรั พ ย์ดัง กล่ า ว
อาจด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มี
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสู งกว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.13 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงิ นเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงิ นสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ 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 ย่อยมีภาระสําหรับเงิ นชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ ง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงิ นชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าํ การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้รับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.14 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากร
เชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้ องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.15 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่ คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู้ ห นี้ สิ น ภาษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้ สินทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีใ นอนาคตเพีย งพอที่ จะใช้ป ระโยชน์ จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใ ช้หัก ภาษีและผลขาดทุ น
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมูลค่า ตามบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ทุก สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทํา การปรั บ ลดมูล ค่า ตามบัญชี ดัง กล่ า ว หากมี ค วามเป็ นไปได้ค่ อนข้า งแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.16 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาซื้อขายเงินตราต่ างประเทศล่วงหน้ า
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สั ญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้ า
สัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ นค้าล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงิ นตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่ ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้าดังกล่าวจะถู กบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุน
4.17 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผอู้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิ ดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูล อื่น ที่ส ามารถสัง เกตได้ของสิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี ทสี่ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงิ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุล ยพิ นิจและ
การประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ความไม่ แน่ น อนเสมอ การใช้ดุล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี้
ส่ งผลกระทบต่อจํานวนเงิ นที่แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ผลที่เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญ
มีดงั นี้
การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทีบ่ ริษัทฯมีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯพิจารณาว่าบริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ
จะถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 49 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง ทั้งนี้
เนื่องจากบริ ษทั ฯเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สาํ คัญของบริ ษทั ดังกล่าวได้
อีกทั้งผูถ้ ือหุน้ รายอื่นเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยๆเท่านั้น ดังนั้น บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด จึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของกลุ่มกิจการและต้องนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจควบคุมในกิจการ
ดังกล่าว
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
19

มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้ อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้
ในแบบจําลองได้มาจากการเทีย บเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึ งถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ต
(ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ ยนแปลงของมูลค่าของ
เครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคํานวณ
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์และค่ าเสื่ อมราคา
ในการคํา นวณค่า เสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุก ารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุ นทางภาษี ที่ ไ ม่ไ ด้ใ ช้เ มื่ อมี ค วามเป็ นไปได้ค่อ นข้า งแน่ ว่า บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยจะมี ก าํ ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หาร
จําเป็ นต้องประมาณการว่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ น
จํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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
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คดีฟ้องร้ องและการประเมินภาษี
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกประเมินภาษีและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้น
จากการถูกฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย ซึ่ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้ องร้อง
และการถูกประเมินภาษีแล้วและเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สิน
ดังกล่าว ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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
ธุ รกิ จดังกล่า วเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสิ นค้า
ซื้อวัตถุดิบ
รายได้อื่น
ค่าเช่าจ่าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

-

-

2,177
856
16
1

1,837
992
33
1

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่ - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมายเหตุ 17)
บริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

-

-

174,764

133,219

-

-

57,232

117,395
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่า งปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ค่า ใช้จ่า ยผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
126,656
114,640
2,910
2,753
129,566
117,393

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
54,516
51,948
1,697
1,642
56,213
53,590

ภาระคํ้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯมีภาระคํ้าประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27.3
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
1,478
598
97,987
240,296
99,465
240,894

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,333
454
12,866
23,719
14,199
24,173

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงิ นฝากประจํามีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึ ง
0.75 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.01 ถึง 2.55 ต่อปี )
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8.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของลูกนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินทดรองจ่าย
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557

-

-

155,452

105,041

-

-

14,480
169,932

11,432
116,473

394,862

288,004

172,020

159,836

236,904
5,583
3,896
30,704
671,949
(24,628)
647,321
647,321

243,713
761
2,596
42,549
577,623
(41,335)
536,288
536,288

39,944
3,597
3,697
2,817
222,075
222,075
392,007

42,278
5
995
227
203,341
203,341
319,814

5,204
1,874
7,078
654,399

2,485
2,373
184
5,042
541,330

4,832
666
403
5,901
397,908

16,746
1,696
673
19,115
338,929
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9.

สิ นค้ าคงเหลือ
ยอดคงเหลือของสิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2558
166,850
125,834
521,035
30,557
38,289
882,565

2557
272,179
149,501
623,691
30,678
76,531
1,152,580

งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2558
2557
(939)
(24,657)
(2,838)
(17,652)
(8,621)
(3,556)
(1,075)
(22,147)
(37,191)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2558
2557
165,911
247,522
125,834
146,663
503,383
615,070
27,001
29,603
38,289
76,531
860,418 1,115,389
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2558
89,768
125,834
226,238
26,508
38,289
506,637

2557
162,161
151,438
291,553
25,856
75,324
706,332

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2558
2557
(939)
(8,350)
(2,838)
(17,334)
(1,451)
(3,556)
(1,075)
(21,829)
(13,714)

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
2558
2557
88,829
153,811
125,834
148,600
208,904
290,102
22,952
24,781
38,289
75,324
484,808
692,618

ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการกลับรายการปรั บลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อเป็ นจํานวน
15 ล้านบาท (เฉพาะบริ ษทั ฯของปี 2557: จํานวน 8 ล้านบาท)โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที่
รับรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี และบริ ษทั ฯบันทึกการปรับลดราคาทุ นของสิ นค้าคงเหลื อให้เป็ นมูลค่า
สุ ทธิที่จะได้รับเฉพาะบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 8 ล้านบาท (บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยของปี 2557: จํานวน 0.3 ล้าน
บาท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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10.

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

10.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2557

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอร์ รี่จาํ กัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด

8,000
250,000
65,000

รวมเงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

8,000
250,000
5,000
65,000

สัดส่วนเงินลงทุน
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
97
97
100
49
49

2558

2557

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2558
2557

8,000
229,632
31,850
269,482

8,000
229,632
5,000
31,850
274,482

20,000
19,400
39,400

ราคาทุน

34,997
34,997

10.2 รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

บริ ษทั

บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด

สัดส่ วนที่ถือโดย
ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
3
3
51
51

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
สะสม
2558
2557
8,615
37,415

9,796
36,622

กําไรหรื อขาดทุนที่แบ่ง
ให้กบั ส่วนได้เสี ยที่ไม่มี
อํานาจควบคุมในบริ ษทั
ย่อยในระหว่างปี
2558
2557
(349)
1,287

2,091
7,827

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลจ่ายให้กบั ส่วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมในระหว่างปี
2558
2557
600
-

-

10.3 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
410,142
490,720
231,943
195,043
353,138
367,075
11,685
5,557

(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
33,760
41,123
77,180
77,963
34,731
34,622
2,192
12,003
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สรุ ปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
(หน่วย: พันบาท)

รายได้
กําไร (ขาดทุน)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
2558
2557
2558
2557
856,061
1,146,575
135,133
170,595
(11,635)
69,701
2,524
15,348
(4,234)
(150)
(968)
(115)
(15,869)
69,551
1,556
15,233

สรุ ปรายการกระแสเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น
(ลดลง)สุทธิ

สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
2558
2557
2558
2557
93,063
17,963
5,474
32,652
(68,175)
(11,345)
(12,538)
(3,995)
(25,000)
(20,000)
(11,375)
(11,375)
(112)

(13,382)

(18,439)

17,282

เงินลงทุนในบริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาขายหุ ้นสามัญของบริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด
ที่บริ ษทั ฯถืออยูใ่ ห้แก่บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย โดยได้โอนหุ ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน
2558 ในราคารวม 5.1 ล้านบาท บริ ษทั ฯมีผลกําไรจากการขายเงินลงทุนนี้เป็ นจํานวนเงิน 0.1 ล้านบาท ซึ่ ง
ได้บนั ทึกไว้ในรายได้อื่น
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มู ล ค่ า ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ณ วัน ที่ ข ายของบริ ษ ัท 3 เค แทร็ ค ชั่น แบตเตอรี่ จํา กัด มี
รายละเอียดดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์สุทธิ (เทียบเท่ากับราคาขาย)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

(หน่วย: พันบาท)
4,292
248
75
3
894
(153)
(162)
(57)
5,140
(5,000)
140

11. อสั งหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - ทีด่ ิน

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่ม
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
300,118
300,118
7,000
300,118
307,118

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
94,371
94,371
94,371
94,371

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด ได้รับชําระหนี้คืนจากลูกหนี้รายหนึ่งเป็ นจํานวน 7 ล้านบาท
โดยได้รับชําระเป็ นที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่า มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
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12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
และอุปกรณ์
สํานักงาน

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

310,408
310,408
310,408

715,559
83
5,480
721,122
2,044
3,587
726,753

2,082,786
3,674
(9,159)
56,199
2,133,500
6,121
(4,508)
30,413
2,165,526

162,754
6,420
(344)
11,912
180,742
7,687
(31)
55
188,453

68,362
6,409
(20,143)
54,628
2,197
(4,365)
52,460

67,680
48,115
(1,382)
(73,591)
40,822
165,411
(34,055)
172,178

3,407,549
64,701
(31,028)
3,441,222
183,460
(8,904)
3,615,778

-

355,921
19,250

1,242,298
156,947

135,797
14,563

54,109
5,961

-

1,788,125
196,721

-

375,171
20,115

(8,855)
1,390,390
154,655

(246)
150,114
12,120

(20,054)
40,016
4,910

-

(29,155)
1,955,691
191,800

-

395,286

(3,848)
1,541,197

(28)
162,206

(3,070)
41,856

-

(6,946)
2,140,545

310,408

345,951

743,110

30,628

14,612

40,822

1,485,531

310,408

331,467

624,329

26,247

10,604

172,178

1,475,233

ยานพาหนะ

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง
และก่อสร้าง

รวม

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2557 (จํานวน 180 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

196,721

2558 (จํานวน 175 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

191,800
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ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
จําหน่าย
โอน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/
ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่จาํ หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ง
เครื่ องจักร และเครื่ องใช้
สํานักงาน
ยานพาหนะ
และอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

ที่ดิน

อาคารและ
ส่วนปรับปรุ ง
อาคาร

201,085
201,085
201,085

560,589
5,142
565,731
1,687
567,418

1,679,640
815
(6,636)
53,180
1,726,999
2,289
(1,466)
25,571
1,753,393

114,238
3,216
(71)
12,901
130,284
5,997
55
136,336

36,849
3,010
(17,986)
21,873
1,326
(3,924)
19,275

66,379
39,927
(71,223)
35,083
93,514
(27,313)
101,284

2,658,780
46,968
(24,693)
2,681,055
103,126
(5,390)
2,778,791

-

273,944
15,320

1,017,464
123,756

92,897
12,770

31,603
2,015

-

1,415,908
153,861

-

289,264
15,497
304,761

(6,593)
1,134,627
120,793
(1,006)
1,254,414

(64)
105,603
9,834
115,437

(17,977)
15,641
1,655
(2,761)
14,535

-

(24,634)
1,545,135
147,779
(3,767)
1,689,147

201,085

276,467

592,372

24,681

6,232

35,083

1,135,920

201,085

262,657

498,979

20,899

4,740

101,284

1,089,644

สิ นทรัพย์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
2557 (จํานวน 142 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

153,861

2558 (จํานวน 137 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร)

147,779

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเครื่ องจักรและยานพาหนะซึ่ งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท (2557: จํานวน 35 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุ ปกรณ์ จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่า เสื่ อมราคา
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงิน
ประมาณ 924 ล้านบาท (2557: จํานวน 884 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 750 ล้านบาท (2557: จํานวน
721 ล้านบาท))
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13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน - ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เป็ นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้

ราคาทุน
1 มกราคม
ซื้ อเพิ่ม
31 ธันวาคม
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
1 มกราคม
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
31 ธันวาคม
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ค่ าตัดจาหน่ ายสาหรับปี
รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร

งบการเงินรวม
2558
2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

64,164
1,380
65,544

57,366
6,798
64,164

56,866
1,020
57,886

50,182
6,684
56,866

32,799
4,550
37,349
28,195

28,467
4,332
32,799
31,365

29,033
4,050
33,083
24,803

25,193
3,840
29,033
27,833

4,550

4,332

4,050

3,840

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าตัดจําหน่าย
หมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมของสิ นทรั พย์ดงั กล่ าวมี จาํ นวนเงิ น
ประมาณ 11 ล้านบาท (2557: จํานวน 11 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 10 ล้านบาท (2557: จํานวน 10
ล้านบาท))
14. สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียนอืน่
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่ งออกค้างรับ
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
อื่น ๆ
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

งบการเงินรวม
2558
2557
2,635
6,681
9,807
9,235
7,034
6,596
19,476
22,512

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,635
6,681
920
922
3,555
7,603
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15. เงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
ยอดคงเหลื อของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดังนี้

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
MMR
MMR

งบการเงินรวม
2558
2557
875,000 1,163,500
47,612
309,105
922,612 1,472,605

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
400,000
490,000
47,612
309,105
447,612
799,105

วงเงินเบิกเกิ นบัญชี จากธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มี
หลักประกัน กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
ยอดคงเหลือของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

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

งบการเงินรวม
2558
2557
225,048
233,078
43,991
40,824
184,871
176,373
82,140
41,962
14,723
15,708
550,773
507,945

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
57,077
116,007
219,094
221,008
155
1,388
32,163
27,369
94,588
99,261
2,922
14,284
15,505
420,283
480,538
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17. หนีส้ ิ นตามสั ญญาเช่ าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหน่าย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2558
2557
11,375
22,797
(313)
(1,185)

รวม
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

11,062
(11,062)
-

21,612
(10,550)
11,062

บริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ายานพาหนะและเครื่ องจักรใช้ในการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ย่อย โดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ
2 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

11,375
(313)
11,062

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี
-

รวม
11,375
(313)
11,062

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวม
ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ นตามสัญญาเช่า

ไม่เกิน 1 ปี
11,422
(872)

1 - 5 ปี
11,375
(313)

รวม
22,797
(1,185)

10,550

11,062

21,612
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18. สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
55,202
53,214

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
31,068
30,686

5,756
2,045

5,421
1,882

3,161
1,107

2,977
1,044

8,273
13,449
(4,551)
80,174

(5,475)
(2,091)
3,520
(1,269)
55,202

3,657
5,524
(3,115)
41,402

(1,321)
(1,046)
(579)
(693)
31,068

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2558
2557
2,718
2,512
5,083
4,791
7,303
7,801

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,056
1,892
2,212
2,129
4,268
4,021

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ น
จํานวนประมาณ 2 ล้านบาท (2557: จํานวน 6 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 1 ล้านบาท (2557: จํานวน
4 ล้านบาท))
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 8-11 ปี (2557: 8-11 ปี ) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 8 ปี (2557: 8 ปี ))
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สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.5 - 2.6
3.8 - 4.0
3.0 - 6.5
3.0 - 6.5
0.0 - 60.0

0.0 - 60.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.5
3.8
4.0 - 5.0
4.0 - 5.0
0.0 - 60.0

0.0 - 60.0

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้
ดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
76,966
83,479
83,366
77,036
ลดลง 10%
เพิ่มขึ้น 10%
77,851
82,574

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%
39,927
42,972
42,927
39,954
เพิ่มขึ้น 10%
ลดลง 10%
40,133
42,806

19. สารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี ส่ ว นหนึ่ งไว้เ ป็ นทุ น สํ า รองไม่ น้อ ยกว่า ร้ อ ยละ 5 ของกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจํา ปี หัก ด้ว ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมี จาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
สํา รองตามกฎหมายดัง กล่ า วไม่ ส ามารถนํา ไปจ่า ยเงิ นปั นผลได้ ในปั จจุ บนั บริ ษ ทั ฯได้จดั สรรสํา รอง
ตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
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20. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2558
2557
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
604,446
615,958
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
200,253
204,780
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
204,726
178,313
ค่าภาษีสรรพสามิต
248,347
215,920
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
50,694
52,660
ค่าไฟฟ้ า
149,805
167,739
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ ง
84,956
65,381
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและซื้ อสิ นค้าสําเร็ จรู ป 2,833,986 3,119,169
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(128,996)
(32,696)

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
367,610
390,217
151,829
157,701
25,284
54,204
248,347
215,920
42,233
38,061
136,634
146,705
43,897
33,376
2,940,427 3,128,774
(97,997)

20,023

21. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ใช้ประโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหว่างปี
รวมภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2558

2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558

2557

58,245
370
58,615

14,905
74
14,979

41,164
41,164

7,897
7,897

3,023
599
3,622

10,830
20,599
31,429

1,939
1,939

901
13,472
14,373

62,237

46,408

43,103

22,270
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จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร (ขาดทุน)
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
(4,121)

832

(1,836)

589

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ถูกใช้ประโยชน์ในปี ปั จจุบนั
แต่ไม่เคยรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 22)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
อื่น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557
283,090
261,507

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
242,176
139,573

ร้อยละ 20
56,618
370

ร้อยละ 20
52,301
74

ร้อยละ 20
48,435
-

(260)

-

(93)
4,727
875
5,509

(11,144)
4,567
610
(5,967)

2,547
(7,879)
(5,332)

1,123
(6,999)
231
(5,645)

62,237

46,408

43,103

22,270

-

ร้อยละ 20
27,915
-

-
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการขายสิ นค้าระหว่างกัน
อื่นๆ
รวม
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเสื่ อมราคาทางบัญชีและภาษี
รวม
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี-สุ ทธิ

4,890

8,233

-

-

4,366
15,596
20,596
6,078
1,095
52,621

1,824
10,852
20,125
5,448
4,887
51,369

4,366
8,280
1,095
13,741

2,743
6,214
4,887
13,844

(4,255)
(4,255)
48,366

(3,501)
(3,501)
47,868

13,741

13,844
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22. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษ ทั ฯได้รั บ สิ ท ธิ พิ เศษทางภาษี จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ นสํา หรั บ ผลิ ตแบตเตอรี่ สําหรั บ
ยานพาหนะ ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่ 9005(2)/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 ภายใต้เงื่อนไขที่
กําหนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรที่ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 3 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิ จการ
นั้น และได้รับยกเว้น อากรขาเข้าสําหรั บเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุ มตั ิ ขณะนี้ บริ ษทั ฯ
ยังไม่ได้ขอเปิ ดดําเนินงาน
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 ต้อ งการใช้แ ล้ว มาแปรรู ป ใหม่ ตามบัต รส่ ง เสริ ม การลงทุ น เลขที่
1134(2)/2550 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึ ง
การได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับ กําไรที่ได้จากการประกอบกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 8 มกราคม 2551) และได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษ ทั พาวเวอร์ พลาส จํา กัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อย ได้รับ สิ ท ธิ พิ เศษทางภาษี จากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนสําหรับการผลิตชิ้นส่ วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามบัตรส่ งเสริ มการลงทุนเลขที่
2406(5)/2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 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 13 มกราคม 2554) และได้รับยกเว้น
อากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
23. กาไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
24. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ 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 วนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือธุ รกิจผลิ ต
และจํา หน่ า ยแบตเตอรี่ และดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ในเขตภูมิ ศ าสตร์ เ ดี ย วคื อ ประเทศไทย บริ ษ ัทฯประเมิ น ผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
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เดี ยวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้
กํา ไรจากการดํา เนิ น งานและสิ น ทรั พ ย์ ที่ แ สดงอยู่ใ นงบการเงิ น จึ ง ถื อ เป็ นการรายงานตามส่ ว นงาน
ดําเนิ นงานและเขตภูมิศาสตร์ แล้ว ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
รายได้จากการขายโดยส่ งออกต่างประเทศเป็ นจํานวนเงิน 2,122 ล้านบาท (2557: จํานวน 2,374 ล้านบาท)
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 734
ล้า นบาท และ 432 ล้านบาท (ปี 2557 มี ร ายได้จากลู ก ค้า รายใหญ่ จาํ นวนสองราย เป็ นจํา นวนเงิ น 905
ล้านบาท และ 494 ล้านบาท)
25. กองทุนสารองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริ ษทั
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย
อัตราร้อยละของเงินเดือน
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด
3
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
3

โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงานจ่ายสมทบกองทุนเป็ นรายเดือน โดยกองทุนจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2558
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่า ยเงิ นสมทบกองทุนเป็ นจํา นวนเงิ น 6 ล้านบาท (2557: จํานวน 7 ล้านบาท)
(เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 4 ล้านบาท (2557: จํานวน 4 ล้านบาท))
26. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
เงินปันผลประจําปี สําหรับปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ ้น
(บาทต่อหุน้ )

60

3

60

3

27. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
27.1 ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุ นอันเกี่ ยวเนื่ องกับการซื้ อ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จาํ นวน 8 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: จํานวน 4 ล้านบาท)
39

27.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่อาคารเก็บสิ นค้าและ
ยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิ ก
ไม่ได้ ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

22
15

25
33

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
1
-

2
1

27.3 การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเหลื ออยู่เป็ นจํานวน 22 ล้านบาท (2557: จํานวน 22 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน 20
ล้านบาท (2557: จํานวน 21 ล้านบาท)) ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงิ นสิ นเชื่ อหลายประเภทจากสถาบันการเงิ นหลายแห่ งรวมเป็ นวงเงิ นที่
ยังไม่ได้ใช้ท้งั สิ้ นจํานวน 4,475 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: จํานวน 4,045 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: จํานวน
2,875 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: จํา นวน 2,470 ล้านบาท)) โดยวงเงิ นส่ วนใหญ่ไ ด้รับ การคํ้า ประกัน
ร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
27.4 การถูกประเมินภาษี
เมื่ อวันที่ 4 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯได้รับ หนัง สื อแบบแจ้ง การประเมิ นอากรขาเข้า ภาษีมูล ค่า เพิ่ ม และ
เงิ นเพิ่มสําหรับปี 2550 ถึ งปี 2553 จากกรมศุลกากรจํานวนทั้งสิ้ น 135 ฉบับจากการนําเข้าวัตถุ ดิบและ
เครื่ อ งจัก ร โดยในแบบแจ้ง การประเมิ น ระบุ ว่า บริ ษัท ฯชํา ระค่ า ภาษี อ ากรไว้ไ ม่ ถู ก ต้อ งครบถ้ว น
กรมศุลกากรจึงเรี ยกเก็บอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นจํานวน 9.92 ล้านบาทและจํานวน 89.57 ล้านบาท
ตามลํา ดับ รวมเป็ นจํา นวน 99.49 ล้า นบาท นอกจากนี้ ยัง มี เ งิ น เพิ่ ม อี ก เป็ นจํา นวน 60.12 ล้า นบาท
รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 159.61 ล้านบาท
บริ ษ ทั ฯได้ส อบทานเอกสารเบื้ อ งต้นพบว่า มี ค วามคลาดเคลื่ อ นกัน อยู่ โดยเลขที่ ใ บขนสิ น ค้า ขาเข้า ที่
กรมศุลกากรระบุมาในแบบแจ้งการประเมินไม่ตรงกับเลขที่ใบขนสิ นค้าขาเข้าของบริ ษทั ฯและจํานวนเงิน
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ในใบขนสิ นค้าขาเข้าบางฉบับก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่บริ ษทั ฯบันทึกอยูใ่ นบัญชี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม
2553 บริ ษ ทั ฯได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ กรมศุล กากรงานสื บสวนปราบปรามที่ ไ ด้เข้าตรวจสอบบริ ษ ทั ฯ
ว่าบริ ษทั ตัวแทนออกของได้ปลอมแปลงเอกสารและใบเสร็ จรับเงินของกรมศุลกากรเพื่อหลอกลวงบริ ษทั ฯ
ทําให้บริ ษทั ฯหลงเชื่ อว่าเป็ นเอกสารแท้จริ ง บริ ษทั ฯได้ขอเอกสารตัวจริ งจากกรมศุลกากรเพื่อดําเนิ นการ
ทางกฎหมายกับบริ ษทั ตัวแทนออกของทั้งสองบริ ษทั ซึ่ งกรมศุลกากรได้มอบเอกสารที่เกี่ ยวข้องให้ 3 ชุ ด
บริ ษทั ฯจึงได้ดาํ เนินการฟ้ องร้องต่อบริ ษทั ตัวแทนออกของดังกล่าวรวมถึงกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการ
แทนของบริ ษทั ตัวแทนออกของ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 และศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ตัวแทน
ออกของและกรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของบริ ษทั ตัวแทนออกของดังกล่ าวมีมูลความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
จากข้อ เท็ จ จริ งดัง กล่ า วข้ า งต้น ผู้บ ริ หารของบริ ษัท ฯมั่น ใจว่ า บริ ษัท ฯได้ ก ระทํา การตามที่ ส มควร
อย่างครบถ้วน และไม่ได้มีเจตนาทุจริ ตต่อหน่วยงานราชการแต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯเชื่อว่าเอกสารที่บริ ษทั ฯ
ถืออยูไ่ ด้ผา่ นพิธีการกรมศุลกากรแล้ว และบริ ษทั ฯได้รับใบเสร็ จรับเงินจากกรมศุลกากรซึ่ งมีเจ้าหน้าที่การเงิน
ลงลายมือชื่ อและเอกสารประกอบการดําเนิ นการทางพิธีการศุลกากรซึ่ งมีการลงลายมือชื่อโดยลายมือชื่ อ
เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรที่มีตวั ตนจริ ง นอกจากนี้ หากบริ ษทั ฯไม่ได้จ่ายชําระภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
เหตุใดกรมศุลกากรจึงอนุ ญาตให้นาํ สิ นค้าออก ทั้งนี้ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ฯเชื่ อว่า ผลการประเมิน
ดังกล่าวข้างต้น จะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ดังนั้น ฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ฯคาดว่า จะไม่มีความเสี ยหาย
ที่เป็ นสาระสําคัญจากผลของข้อโต้แย้งนี้แต่อย่างใด
27.5 คดีฟ้องร้ อง
ในปี 2556 บริ ษ ัท ย่อยแห่ ง หนึ่ งได้ถู ก ฟ้ องต่ อศาลจัง หวัดฉะเชิ ง เทรา ในประเด็ นเกี่ ย วกับ การผิ ดสั ญญา
ซื้ อขายต่อผูย้ ื่นคําฟ้ อง โดยเรี ยกค่าเสี ยหายจากบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิ นรวมประมาณ 2.9 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวชําระค่าเสี ยหาย โดยบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวได้ชาํ ระค่าเสี ยหายทั้งจํานวนแล้ว แต่บริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงได้
ยื่นอุทธรณ์คาํ พิพากษาต่อศาลอุทธรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ซึ่ งบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่เห็ นด้วยกับคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ จึงได้ยื่นฎี กา
คําพิพากษาต่อศาลฎีกาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ศาลฎีกาได้มีคาํ สั่งยืนตามอุทธรณ์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์
2559 ซึ่ งผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวไม่เห็ นด้วยกับคําสั่งศาลฎี กาจึงได้ยื่นคําร้ องเพื่อขอคําอธิ บายจาก
ศาลฎี กาถึ งคําสั่งดังกล่าว ดังนั้นจึงถื อว่าคดี ยงั ไม่เป็ นที่ สิ้นสุ ด นอกจากนี้ ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเชื่อว่า บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจะชนะคดีในที่สุด ด้วยเหตุน้ ี บริ ษทั ย่อยดังกล่าวจึงได้บนั ทึกค่าเสี ยหายที่ได้
จ่ายชําระนี้เป็ นลูกหนี้อื่น ซึ่งแสดงไว้ในบัญชีภายใต้หวั ข้อ “สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน
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28. ลาดับชั้นของมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินบางรายการที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้แยกแสดงตามระดับของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สิ นทรัพย์ ที่วดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
(หมายเหตุ 29)
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

4,527

-

4,527

29. เครื่องมือทางการเงิน
29.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เที ย บเท่ า เงิ น สด ลู ก หนี้ การค้า และลู ก หนี้ อื่ น เงิ นลงทุ น เงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ น และหนี้ สิ น ตามสั ญญาเช่ า
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 ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม
ดัง นั้น บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อยจึ ง ไม่ ค าดว่า จะได้รั บ ความเสี ย หายที่ เ ป็ นสาระสํา คัญ จากการให้สิ นเชื่ 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 ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสั้น
และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ย
ภายใน
มากกว่า
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
1 ปี
1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย
รวม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

80
80

19
654
673

99
654
753

0.05 - 0.75
-

-

-

923

-

923

MMR

11
11

-

923

551
551

551
11
1,485

5.19

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า
1 ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

8
-

-

175
-

58
541

241
541

0.01 - 2.55
-

8

-

175

599

782

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

-

-

1,473

-

1,473

MMR

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

508

508

-

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

11
11

11
11

1,473

508

22
2,003

5.19, 5.30

หนี้สินทางการเงิน
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

12
-

2
398

14
398

12

400

412

448

-

448

MMR

-

420

420

-

448

420

868

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

23
-

1
339

24
339

23

340

363

799
-

481

799
481

799

481

1,280

0.13 - 0.63
-

(หน่วย: ล้านบาท)
อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )
0.01 - 0.50
-

หนี้สินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

MMR
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯมีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษทั ฯมีรายการซื้ อวัตถุดิบหลักและ
ขายสิ นค้าเป็ นสกุ ลเงิ นตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯได้ตกลงทํา สัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ วงหน้า
ซึ่งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง

44

Annual Report 2015

133

บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
4
4
21
9

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
(ล้าน)
(ล้าน)
3
3
3
3

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2558
2557
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
36.0886
32.9187
0.2996
0.2734

บริ ษทั ฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2557

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

จํานวนที่ซ้ื อ
(ล้าน)
4
24
-

จํานวนที่ขาย
(ล้าน)
1
57
26
28

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
จํานวนที่ซ้ื อ
จํานวนที่ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.8471 - 36.2041
36.2129 - 36.2329
0.2964 - 0.3004
33.0520 - 33.2421
32.7354 - 33.1814
0.2788 - 0.2822

สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จะทยอยครบกําหนด
ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559
29.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ ืมมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึ งประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
30.

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 ก ับ ผูถ้ ื อ หุ ้น โดย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.88: 1 (2557: 1.19:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.67:1 (2557: 1.03:1)

31.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ออกและดําเนินการตามขั้นตอนการเผยแพร่ ผา่ นตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
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