สารบัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สารจากประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะผู้บริหาร
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผังองค์กร
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยเสี่ยง

001
003
004
005
024
027
028
035
043

โครงสร้างการจัดการ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่าย
จัดการภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

048
063
077
082
090
095
103

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
บาท
ข้อมูลจากงบการเงินรวม

2559

2558

2557

อัตราการขยายตัว

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
รายได้จากการขาย
รายได้รวม

3,759,252,675.00
1,753,353,454.00
1,958,478,196.00
5,311,578,585.00
5,355,818,312.00

3,549,149,221.00
1,640,984,904.00
1,861,528,838.00
5,056,859,390.00
5,128,511,642.00

3,870,410,913.00
2,105,498,190.00
1,718,569,514.00
5,174,961,105.00
5,293,775,066.00

5.92
6.85
5.21
5.04
4.43

(8.30)
(22.06)
8.32
(2.28)
(3.12)

ต้นทุนสินค้าขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
กำ�ไรขั้นต้น
กำ�ไรสุทธิ
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำ�ระแล้ว
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
กำ�ไรต่อหุ้น
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น

4,022,228,676.00 3,784,365,095.00 4,056,816,060.00
1,106,858,099.00 1,028,147,438.00 924,004,847.00
1,289,349,909.00 1,272,494,295.00 1,118,145,045.00
156,512,330.00 219,908,929.00 205,178,454.00
200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
2.92
4.29
3.88
8.19
12.29
12.48
4.28
5.93
5.15
7.83
11.00
10.26
97.92
93.08
85.93

6.29
7.66
1.32
(28.83)

(6.72)
11.27
13.80
7.18
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กว่า 30 ปีที่ 3K แบตเตอรี่ เดินทางอยู่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ และเป็น
สินค้าที่คนไทยทุกคนรู้จัก เชื่อถือ และเป็นสินค้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นความภูมิใจของพวกเราชาว 3K แบตเตอรี่ทุกคน และเป็นเครื่องเตือนใจให้
พวกเราอยู่เสมอว่า เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง การที่แบรนด์ของเราเป็นที่ไว้วางใจและอยู่ในใจผู้บริโภคมาตลอด เป็นผล
มาจากการที่ทีมงานของเราทำ�งานกันอย่างหนัก เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล บวกกับแผนการตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคที่มีอย่างต่อ
เนื่อง เพราะแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ซื้อแล้วกว่าจะเปลี่ยนใหม่ต้องใช้เวลานานอย่าง
น้อยก็ 1 ปี การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาและ
คำ�นึงถึงสถานการณ์ ซึ่งการวางกลยุทธ์ดังกล่าวถือว่า 3K ประสบความสำ�เร็จ
ในการขึ้นเป็นผู้นำ�ในตลาดด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็
ให้การยอมรับในแบรนด์ 3K แบตเตอรี่ ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดที่เราสร้าง
มาคือปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้ 3K แบตเตอรี่ ประสบความสำ�เร็จดังเช่นทุกวันนี้

สารจากประธานกรรมการ
Message from The Chairman of the
Board of Directors

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

ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปของโลก รวมทั้งของประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ จึงเป็นปีที่
ก�ำลังซือ้ ของประชาชนยังไม่กลับสูภ่ าวะปกติอย่างเต็มที่ ประกอบกับเป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารพัฒนาเทคโนโลยีในหลายด้าน ซึง่ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นน�ำมาซึ่งการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดแบตเตอรี่ และส่งผลกระทบต่อบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
จ�ำกัด (มหาชน)
อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้มีการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายออกมาสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า อาทิ แบตเตอรี่
รุ่นใหม่ๆ ที่บ�ำรุงรักษาง่าย, พร้อมใช้ง่ายได้ตลอดเวลา และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้า กลุ่มต่างๆ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนี้ท�ำให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น รางวัลยอดเยี่ยม TAQA Award ซึ่งบริษัทได้
รับรางวัลนี้จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี แล้ว
และแม้ว่าความผันผวนทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบให้บริษัทมีต้นทุนการ ผลิตที่เพิ่มขึ้น และต้อง
ด�ำเนินกิจการท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่บริษัทก็สามารถด�ำเนินกิจการจนมีรายได้รวมทั้งปี ได้ถึง 5,355 ล้านบาท โดยมีก�ำไร
สุทธิ 156 ล้านบาท โดยก�ำไรสุทธิได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทฯ
ยังสามารถด�ำเนินกิจการจนท�ำให้มีก�ำไรต่อหุ้นที่ระดับ 7.83 บาท
สุดท้ายนีผ้ ม ในนามของตัวแทนคณะกรรมการบริษทั ใคร่ขอแสดงความขอบคุณผูถ้ อื หุน้ , พันธมิตร ทางธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมไปถึงพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินการของ บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือร่วมใจนี้
จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้า อย่างยั่งยืน ต่อไป
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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

ดร. นนทพล นิ่มสมบุญ
Ph.D. 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

นายคำ�นึง วนิชาชีวะ
Mr. Khamnung Wanichachiwa
ผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร
General Manager- Administrative

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss. Veerawan Korphaibool

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

นายจักรพันธ์ สังข์แก้ว
Mr. Chakkapan Sangkaew
ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการ
General Manager- Operation

นายสุวิทวัส แก้ววิเชียร
Mr. Suwittawat Kaewwichian

ผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดและขาย
General Manager-Marketing and Sales

นายชยพล อัศววัลลภ
Mr. Chayaphol Asavavallop

ผู้จัดการทั่วไปสายงานประกันคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
General Manager-Quality Assurance and
Product Development

นายวีระชัย บุญชูขื่น
Mr. Wirachai Bunchuchuen

ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน
General Manager-Accounting and Finance
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายกวี ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ และประธานบริษัท
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 78 ปี อายุงาน 31 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Musashikogyo University
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานบริษัท
			 บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
			 บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
			 บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานบริษัท
			 บจ. พาวเวอร์พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานบริษัท
			 บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551 กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2551 กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2551 กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ประธานบริษัท บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551 ประธานบริษัท บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2551 ประธานบริษัท บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.48
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามี ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
รองประธานกรรมการ
อายุ 79 ปี อายุงาน 23 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสวอนซี
ประเทศอังกฤษ
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จำ�กัด
• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท เอช เอ็ม ซี โปลีเมอร์ จำ�กัด
• พ.ศ. 2535 - พ.ศ.2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำ�กัด
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.74
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 77 ปี อายุงาน 24 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้นำ�ทางด้านสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
• Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557 รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2542 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ (นักบริหาร 9)
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1692
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ภรรยานายกวี ขอไพบูลย์

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 45 ปี อายุงาน 21 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A สาขา MIS, ST Peters College New Jersey U.S.A
• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)
• Financial Statements for Directors Class 9/2010 (IOD)
• Director Certification Program. Class 141/2011 (IOD)
• Boards that Make a Difference BMD3/2016 (IOD)
• TLCA Executive Development Program Class 14/2016 (EDP)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 ผู้จัดการทั่วไปบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 48 ปี อายุงาน 17 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A. Business Administration, University Of Haven U.S.A.
• Director Accreditation Program.
Class 13/2004 (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Certification Program.
Class 151/2011 (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Financial Statements for Directors.
Class 14/2011 (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• TLCA Executive Development Program Class 12/2013 (EDP)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการกำ�กับดูแล
บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2557 รองประธานบริษัทฯ สายการตลาด
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557 รองประธานบริษัทฯ อาวุโส บจ. ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2546 -พ.ศ. 2552 กรรมการผู้จัดการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการประจำ�คณะบริหารธรกิจและการบัญชีประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 9.85
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ 41 ปี อายุงาน 14 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• BS : Mechanical Engineering School of Engineering Rutgers,
The State University of New Jersey
• MBA: Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
• Director Accreditation Program. Class 49/2005 (IOD)
• Director Certification Program. Class 160/2012 (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 กรรมการผู้จัดการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
• พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2557 องค์ประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 รองประธานบริษัทฯ สายงานปฏิบัติการ
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.99
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายสุชาติ จันลาวงศ์

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
อายุ 70 ปี อายุงาน 20 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, U.S.A.
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม /
รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ดร. นนทพล นิ่มสมบุญ

กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี อายุงาน 20 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
• บัญชีดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• CCAF Fellow (Canadian Comprehensive Auditing Foundation)
• การฝึกอบรม จาก สถาบัน IOD
Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546
Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2552
Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010
Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่น 7/2553
Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ.2548 - 2557
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ.2549 - 2557
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• พ.ศ. 2542 - 2556
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร์
• พ.ศ. 2549 - 2551
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
• พ.ศ. 2545 - 2548
กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2540 -2544
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหาร 11)y,
• พ.ศ. 2540 - 2544
นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย
(สภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• พ.ศ. 2548 - 2559
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2558 ประธานกรรมการตรวจสอบประจำ�สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำ�แหน่งอื่นที่สำ�คัญในปัจจุบัน
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน
ประธานคณะที่ปรึกษา ด้านการสอบบัญชี สำ�นักงาน ก.ล.ต.
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
ANNUAL REPORT 2016

013

นายวีระชัย ศรีขจร

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ 64 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• M.B.A. South Eastern University Washington D.C. U.S.A.
• ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2009
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท) รุ่น 4/2551
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553
กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี อายุงาน 8 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 สำ�นักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สำ�นักงาน ก.พ.
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร การกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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ดร. สิรินุช ไทยวัฒน์
กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี อายุงาน 8 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี
• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2544 (รุ่น4414)
• ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institutes of Directors)
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institutes of Directors)
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วุฒิสภา ภาษีการเงินการคลัง
และการธนาคาร
• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ด้านความมั่นคง
• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553
กรรมการ บริษัท ปตท.สผ จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
อธิบดีกรมสรรพสามิต
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2547
กรรมการ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ.2546
กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
กรรมการ
อายุ 66 ปี อายุงาน 6 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
• ปริญญาโท Master of science (Environmental Technology & Management)
Asia Institute of Technology
ประสบการณ์การทำ�งาน
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัลจำ�กัด
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3 เค
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2554
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2553
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ.2552
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม
• พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549
รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมี่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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คณะผู้บริหาร
นายกวี ขอไพบูลย์
ตาแหน่ ง ประธานกรรมการ และประธานบริ ษทั
กรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันบริ ษทั
อายุ 78 ปี อายุงาน 31 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล Musashikogyo University
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั
– ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั บจ. พาวเวอร์พลาส
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั – ประธานกรรมการและประธานบริ ษทั
บจ. 3เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2551 – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2551 – ประธานบริ ษทั บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 7.48
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
สามี ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
ตาแหน่ ง กรรมการบริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 77 ปี อายุงาน 24 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 บัญชีบณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาผูน้ าทางด้านสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิ ต
 ปรัชญาดุษฎีบณั ฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
 Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2536 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2536 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2558– ปัจจุบนั
–ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2558– ปัจจุบนั
–กรรมการบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2557 – รองประธานบริ ษทั ฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2541 – พ.ศ.2542 – ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ (นักบริ หาร 9 ) สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1692
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ 5.05
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
ภรรยานายกวี ขอไพบูลย์
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นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
ตาแหน่ ง รองประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ
อายุ 45ปี อายุงาน 21 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)
 Boards that Make a Difference BMD3/2016 (IOD)
 TLCA Executive Development Program Class 14/2016 (EDP)
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั
– รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั
– ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 – รองประธานบริ ษทั ฯ อาวุโสสายงานบริ หาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 – ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร
บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

นายคานึง วนิชาชีวะ
ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานบริ หาร
อายุ 50 ปี อายุงาน 22 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี การบัญชี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงงานบริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2557
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ หาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2549
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2547
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2544
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : 0.001
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่ มี
นายจักรพันธ์ สั งข์ แก้ว
ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานปฏิบตั ิการ
อายุ 44 ปี อายุงาน 22 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 ปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานปฏิบตั ิการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557
– ผูจ้ ดั การโรงงานด้านการผลิต บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2551
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงงาน ด้านการผลิตแบตเตอรี่ Dry Charge
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2550
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายประจุไฟแผ่นธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549
– ผูจ้ ดั การผลิตแผ่นธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตแผ่นธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : ไม่ มี
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่ มี
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นายชยพล อัศววัลลภ
ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ 48 ปี อายุงาน 6 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่ องกล มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ. ไทยสโต
เรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การโรงงานประกอบแบตเตอรี่ แห้ง บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2554
– ผูจ้ ดั การโรงงาน บจ.ไทย ไดอิจิ เซโก้
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549
– ผูจ้ ดั การโรงงาน บจ.มิก เดนชิ โคเงียว
 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547
– ผูจ้ ดั การโรงงาน บจ.มารู เบนี
 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายวิศวกรรม บจ.โซนี่ โมบาย อิเล็คโทรนิค์ ไทยแลนด์
 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ บจ.มิตซุ ย 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

นายสุ วทิ วัส แก้ ววิเชี ยร
ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานการตลาดและขาย
อายุ 48 ปี อายุงาน 15 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริ ญญาโท ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์การทางาน
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2558
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2552
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ.2551 – พ.ศ.2551
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ (SLI) , บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ.2549 – พ.ศ.2550
– ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การฝ่ ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548
– หัวหน้าฝ่ ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษัท ร้ อยละ : 0.001
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่ มี

นายวีระชัย บุญชูชื่น
ตาแหน่ ง ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 47 ปี อายุงาน 16 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
 ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริ หารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์ การทางาน
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั
– กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั
– ผูจ้ ดั การทัว่ ไปสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
 พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2558
– ผูจ้ ดั การอาวุโสฝ่ ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ.2548
– ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
 พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2545
– รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
สั ดส่ วนการถือหุ้นในบริษทั ร้ อยละ : 0.001
ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างผู้บริหาร : ไม่ มี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ตั้งขึ้นโดยมติ ที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีวาระการดารงตาแหน่ ง 2 ปี โดยวาระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้จะสิ้ นสุ ดในวันที่ 30 เมษายน 2561
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่มิได้เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ
จานวน 3 คน ในจานวนนี้ เป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ ด้านการบัญชี และการเงิ นอย่างน้อย หนึ่ งคน บริ ษทั ฯ
กาหนดให้ผจู ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็ นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ในรอบปี ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุ มทั้งหมดจานวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ ได้เชิ ญ
กรรมการบางท่าน ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ และผูส้ อบบัญชี ภายนอกเข้าร่ วมประชุ มด้วย และ ได้จดั การประชุ มเฉพาะ
ระหว่างกรรมการตรวจสอบกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีกรรมการบริ ษทั และ ผูบ้ ริ หาร ร่ วมการประชุม หนึ่งครั้ง
ในการประชุ มของคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่ วมการประชุมครบทั้ง 5 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี จากรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปี 2559 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้กาหนดมอบหมาย
ให้ผสู ้ อบบัญชี เสนอแนะสิ่ งที่จะช่วยปรับปรุ งระบบการควบคุมภายใน หรื อ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยได้ติดตาม
ปรึ กษาหารื อ และ ซักถามผูส้ อบบัญชีในการประชุ มร่ วมกันทุกครั้งจนสิ้ นความสงสัย คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความสาคัญกับการสนับสนุ นให้ผสู ้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายในสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเป็ นอิสระ ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ทุกด้านตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดได้รับฟั งข้อคิดเห็ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู งและ
ระดับฝ่ ายงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา
สาหรับปี 2559 กิจกรรมสาคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิจาแนกเป็ นรายกิจกรรม มีดงั นี้
การจัดทางบการเงิน
1.

พิจารณาผลการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษ ทั ฯ รายไตรมาส และ
สาหรับปี 2559 ของผูส้ อบบัญชี โดยได้หารื อและขอคาอธิ บายประกอบเพิ่มเติ มจากผูส้ อบบัญชี รวมทั้งให้
เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ ชี้ แจงเพิ่มเติ ม ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้ คิดเห็ นเพื่ อ
ประกอบการปรับรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
มากยิ่งขึ้ นตามหลักการและมาตรฐานการบัญชี ที่บงั คับใช้ในประเทศไทยซึ่ งรวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ าย

2.

ในการสอบทานการเปิ ดเผยข้อมูล ประกอบงบการเงินนั้นได้รวมถึงการพิจารณารายงานของผูส้ อบบัญชี ท้ งั
โดยวาจา และ ลายลักษณ์อกั ษร เกี่ยวกับรายการระหว่างกันระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย และ ผูบ้ ริ หาร รวมถึง
1

การสอบทานโอกาสที่อาจเกิดกรณี ทุจริ ตอันมีสาระสาคัญเพื่อความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผูส้ อบบัญชีได้
ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้อย่างเพียงพอและเหมาะสม หรื อไม่
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3.

สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ให้เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพ และพิจารณาความเป็ นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการนี้ได้มอบหมายให้ผตู ้ รวจสอบภายในสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบบงานด้านต่าง ๆ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ

4.

สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝ่ ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งกากับ
ดู แ ลงานตรวจสอบภายใน ให้ ข ้อ เสนอแนะ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ั ติ ง านตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผลมากที่สุดเท่าที่ทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยูจ่ ะอานวยให้ได้ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ และผูถ้ ื อหุ ้น โดยได้สอบทานภารกิ จ ขอบเขตการปฏิ บตั ิ งาน และภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน

5.

พิจารณาประเด็นสาคัญเกี่ยวกับการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ แนะนาในการปรับปรุ งระบบการ
ควบคุมภายในตามความจาเป็ นให้แก่คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ นาไปพิจารณา

6.

กากับดูแลให้ผตู ้ รวจสอบภายในประสานงานกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ในระดับที่เหมาะสม

7.

โดยที่ ต าแหน่ ง ผู ้ต รวจสอบภายในของบริ ษ ัท ได้วา่ งลงระยะหนึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้แ นะน า
ตามลาดับให้บริ ษทั ฯ เร่ งสรรหาบุคลากรตรวจสอบภายในมาทดแทนและเติมเต็มอัตรากาลังที่วา่ งโดยเร็ ว

รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
8.

พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่ งอาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ โดยสอบ
ทานว่ารายการระหว่างกันได้รับการปฏิบตั ิเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางธุ รกิ จปกติและบันทึกบัญชี หรื อเปิ ดเผย
ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชี ระบุ และตามข้อกาหนดของหน่วยงานกากับดูแล หรื อไม่โดยได้
สอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และพิจารณาจากรายงานการสอบบัญชี และตั้งคาถามในรายละเอียดกับผูส้ อบ
บัญ ชี นอกจากนั้น ยังได้ขอข้อมู ล จากผูบ้ ริ ห ารและพนัก งานผูด้ ารงต าแหน่ งส าคัญ ของบริ ษ ทั ฯ ผลการ
พิจารณาไม่พบว่ามีรายการที่ มีนัยสาคัญอันอาจเข้าข่ายเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันซึ่ งมี ผลกระทบด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
9.

คณะกรรมการ ฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลผูม้ ีความเหมาะสมเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและมีความเห็ นว่านายเสถี ยร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตทะเบียนเลขที่
3495 หรื อนายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อนางสาวกุลธิ ดา ภาสุ รกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946
หรื อนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 หรื อผูส้ อบบัญชีท่านอื่นในสังกัด
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด มีความเป็ นอิสระ มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะ
ผูส้ อบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เสนอมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จึงมีมติให้นาเสนอต่อ
2
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วนาเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือ
หุ ้นเพื่อให้มี มติ แต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ฯ ประจาปี 2560 ต่ อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ เห็ นว่า
ค่าธรรมเนี ยมวิชาชี พการสอบบัญชี สาหรับงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2560 ควรเป็ นจานวนเงินไม่เกิ น
1,600,000 บาท ( หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน )
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการทีเ่ กีย่ วข้ อง
10. ได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ว่าได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
ความเห็นโดยสรุ ป
ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษ ทั ฯ สามารถปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ได้อย่างเป็ นอิ ส ระ บริ ษ ทั ฯ ถื อ ปฏิ บ ตั ิ ส อดคล้องกับ
แนวนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยคณะกรรมการ และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอยูใ่ นฐานะเป็ นผูถ้ ือ
หุ ้ น รายใหญ่ ด้วย มี ผลท าให้ระบบการควบคุ ม ภายในมี ป ระสิ ท ธิ ภาพเพี ย งพอที่ จะช่ วยป้ อ งกัน ข้อ ผิด พลาดที่ มี
นัยสาคัญมิ ให้เกิ ดขึ้นได้หรื อหากเกิดขึ้นก็สามารถทราบเพื่อแก้ไขได้ในเวลาอันเหมาะสม ฝ่ ายตรวจสอบภายในมี
ความเป็ นอิสระตามที่ควร และได้พยายามปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของการควบคุมภายในหลายๆ ด้านโดยมีพฒั นาการ
ตามที่ควร แต่ยงั มีอตั รากาลังไม่ครบตามที่กาหนดซึ่ งควรเร่ งดาเนินการสรรหาทดแทนต่อไป สาหรับรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ที่ อาจท าให้ เกิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ เป็ นรายการจริ ง ทางการค้า อัน เป็ นธุ รกิ จปกติ ท ั่วไปที่ ไ ด้
ดาเนิ นการอย่างสมเหตุสมผลและให้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแก่บริ ษทั ฯ ไม่พบรายการผิดปกติที่เป็ นสาระสาคัญ
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็ นไปโดยถูกต้องสาหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ฯ รอบบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผูส้ อบบัญชี ได้รายงานว่า ได้จดั ทาขึ้นอย่างถูกต้องตามที่
ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีนยั สาคัญ อย่างเพียงพอ ไม่มี
เหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรื อรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ

(นายนนทพล นิ่มสมบุญ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(นายสุ ชาติ จันลาวงศ์)
กรรมการตรวจสอบ
(นายวีระชัย ศรี ขจร)
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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ผู้จัดการทั่วไปสายงาน
ประกันคุณภาพและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ผังองค์กร

กรรมการบริหาร

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานปฏิบัติการ

ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานการตลาด
และขาย

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานบริษัท

คณะกรรมการ
บริษัท

ผู้จัดการทั่วไป
สายงาน บริหาร
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ผู้จัดการทั่วไป
สายงาน บัญชีและ
การเงิน

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






มีการบริ หารธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพและโปร่ งใสด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และมีผล
ประกอบการที่น่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์ สู งสุ ดแก่ผถู ้ ือหุน้
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดีในการทางานและให้ความรู ้ในการพัฒนาความสามารถและผลตอบแทน
อย่างเหมาะสมแก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานเรี ยนรู ้ 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
ไฟฟ้า
7. แบตเตอรี่ สาหรับรถไฟฟ้า

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.tsbsociety.com ปัจจุบนั บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนออกจาหน่ายและเรี ยกชาระเต็ม
มูลค่าแล้ว หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ 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 มีการแบ่งดาเนินงานของบริ ษทั ในกลุ่มดังนี้
ธุรกิจแบบต้ นนา้
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นจานวน 2,425,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 97.00 เป็ น
โรงงานหลอมตะกัว่ รี ไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี่ ที่ผ่านการใช้งานและเสี ยภาษีสรรพสามิตแล้วเป็ นวัตถุดิบใน
การผลิต ตะกัว่ ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะจาหน่ ายให้กบั บริ ษทั ฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคา
และการขาดแคลนวัตถุดิบจากการนาเข้าตะกัว่
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นจานวน 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 จ้างผลิ 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 นตัวแทนจาหน่ าย
และวางแผนกลยุท ธ์ ท างการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมี ก ารกระจายสิ น ค้าผ่านตัวแทน
จาหน่ายของทางบริ ษทั ฯ ที่มีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000
ร้านค้าย่อย
บริ ษทั 3เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด บริ ษทั ฯถือหุ ้นจานวน 499,993 หุ ้นคิดเป็ นร้อยละ 99.99 เป็ น
บริ ษทั ผลิตถังโครงโลหะสาหรับใส่ แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ ให้กบั บริ ษทั ฯ และให้เช่า ดูแล และบารุ งรักษา
แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริ การหลังการขาย กับบริ ษทั ทัว่ ไป
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บริ ษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นจานวน 10 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 16.67
เป็ นบริ ษทั ร่ วมในประเทศญี่ ปุ่น เพื่อดู แลการขายแบตเตอรี่ ส าหรับรถยนต์และแบตเตอรี่ ส าหรั บรถฟอร์
คลิฟท์ไฟฟ้า รวมทั้งให้บริ การหลังการขาย และการส่ งเสริ มการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

บริ ษทั ไทยนันเฟอรัส เมทัล จากัด
ผลิตตะกัว่ ผสม

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด
จาหน่ายในประเทศ

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
ผลิตแบตเตอรี่ และจาหน่ ายต่ างประเทศ
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

บริษทั ย่ อย

บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด
ขายและบริ การแบตเตอรี่ ฟอล์คลิฟท์
ไฟฟ้า

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
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรื อ นายวิชยั รุ จิตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 ือหุ น้ ทั้งสิ้ น
จานวน 7 ราย

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรื อ นายวิชยั รุ จิตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 2,500,000 หุน้ 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 2559
1. นายกวี
ขอไพบูลย์
3. นางศรี สุวรรณ
ขอไพบูลย์
5. นายวีรวัฒน์
ขอไพบูลย์
7. นายสุ ชาติ
จันลาวงศ์

2. นายศิริทศั น์
4. นางสาววีรวรรณ
6. นายวีรวิน
8. นายนนทพล

ประเสริ ฐมนูกิจ
ขอไพบูลย์
ขอไพบูลย์
นิ่มสมบุญ
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ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 2,500,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 100 บาท
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น
จานวน 7 ราย
คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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 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
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรื อ นายวิชยั รุ จิตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 10 บาท
จานวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุ น้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 3 บาท
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น
จานวน 4 ราย
คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรื อ นายวิชยั รุ จิตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุ รกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
หุน้ ละ 10 บาท
จานวนผูถ้ ือหุ น้ ทั้งสิ้ น
จานวน 8 ราย
คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1. นายกวี
ขอไพบูลย์
3. นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
5. นายคานึง
วนิชาชีวะ

2. นายวีรวัฒน์
4. นายวีรวิน
6. นายวีระชัย

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 2559
ทุนจดทะเบียนหุ ้นสามัญ จานวน 60 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ หุน้ ละ 50,000 เยน
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว จานวน 60 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ที่เรี ยกชาระ หุน้ ละ 50,000 เยน
จานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งสิ้ น
จานวน 5 ราย

บุคคลทีอ่ ้างอิงอื่น
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
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรื อ นายวิชยั รุ จิตานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
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ประวัตคิ วามเป็ นมา
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อต้ังบริษทั เมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2529
ด้ว ยทุน จดทะเบีย นเริม่ แรก จำนวน 8 ล้ำ นบำท เพื่ อผลิต และจำหน่ายแบตเตอรี่ ส ำหรับ รถยนต์แ ละ
รถจักรยานยนต์ ภายใต้เครือ่ งหมายการค้ำ “3K”
เมื่อวั นที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริษทั มหาชนจ ำกัด โดยรับอนุมตั ิจำกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริม่ ท ำการซื้ขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวั นที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538
ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,006 ล้ำนบาท
มีมูลค่ำขาย 5,312 ล้ำนบาท มีสดั ส่วนการขายในประเทศ และ ส่งออก ในอัตาร้อยละ 66: 34
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรีข่ องบริษทั ฯทุกชนิดเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ บริษทั ฯ วิจยั และพั ฒนาเทคโนโลยีการผลิต
และได้มาตรฐานสากลเป็ นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่ำงๆ ดังน้ี
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับตรา ม.อ.ก. 6-2524 เมื่อวั นที่ 15
พฤษภาคม 2532 เป็ นต้นมา
2. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:1996 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547
3. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2004 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2550
4. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553
5. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553
6. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553
7. มาตรฐานญี่ป่ ุน (JIS-Japanese Industrial Standard)
8. มาตรฐานเยอรมัน (DIN - Detutsches Institut Fur Normung)
9. มาตรฐานอเมริกนั (SAE - Society of Automotive Engineers)
10. มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)
แบตเตอรีแ่ บ่งตามลักษณะได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
1. แบตเตอรี่ ชนิดธรรมดำ (Conventional Type Battery): เป็ นแบตเตอรี่ ที่ใช้ตะกัว่ ผสมพลวงในกำร
ผลิตโครงแผ่นกริ ด และจำกกำรใช้พลวงเป็ นส่ วนประกอบทำให้เกิดกำรสู ยเสี ยน้ ำกลัน่ ในอัตรำ
สู งระหว่ำงกำรใช้งำนจึงต้องมีกำรดูแลเติมน้ ำกลัน่ อย่ำงสม่ำเสมอ
2. Maintenance Free Battery (MF): เป็ นแบตเตอรี่ ที่ใช้ตะกัว่ ผสมแคลเซี่ยม ดีบุกในกำรผลิตโครง
แผ่นกริ ด และจำกกำรใช้แคลเซี่ยม ดีบุก เป็ นส่ วนประกอบทำให้เกิดกำรสู ญเสี ยน้ ำกลัน่ ลดลง
สะดวกต่อผูใ้ ช้งำน ไม่ตอ้ งเติมน้ ำกลัน่ ขณะใช้งำน (สำหรับกำรใช้งำนที่เป็ นไปตำมเงื่อนไข)
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3. Sealed Maintenance Free Battery (SMF): เป็ นแบตเตอรี่ ที่ใช้ตะกัว่ ผสมแคลเซี่ยม ดีบุกและเงิน
ในกำรผลิตโครงแผ่นกริ ด และจำกกำรใช้แคลเซี่ ยม ดีบุกและเงิน เป็ นส่ วนประกอบทำให้เกิดกำร
สู ญเสี ยน้ ำกลัน่ ลดลงในระดับที่ต่ำมำก และแบตเตอรี่ ชนิดนี้มีกำรใช้แผ่นกั้น Polyethylene (PE)
แบบห่อซอง ซึ่งทำให้กำลังไฟในกำรสตำร์ทสู งขึ้นและอำยุกำรใช้งำนยำวนำนขึ้น รวมถึงกำร
ออก แบบฝำสองชั้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CAD/CAM/CAE ทำให้ลดกำรสู ญเสี ยน้ ำกลัน่ ได้ดี
ยิง่ ขึ้น
4. Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA): เป็ นแบตเตอรี่ ที่ใช้ตะกัว่ ผสมแคลเซี่ยม ดีบุกใน
กำรผลิตโครงแผ่นกริ ด และจำกกำรใช้แคลเซี่ยม ดีบุก เป็ นส่ วนประกอบทำให้เกิดกำรสู ญเสี ยน้ ำ
กลัน่ ลดลง รวมถึงกำรใช้แผ่นกั้นชนิด Absorptive Glass Mat (AGM)
ในกำรประกอบทำให้น้ ำกรดภำยในไม่หกออกมำภำยนอก แบตเตอรี่ ชนิดนี้ถูกออกแบบและ
ควบคุมกระบวนกำรผลิตเพื่อให้มีแรงกดที่แผ่นธำตุ ช่วยเพิ่มอำยุกำรใช้งำนให้ยำวนำนขึ้น
5. Deep Cycle Battery: เป็ นแบตเตอรี่ ที่ใช้ผสมพลวงที่มีส่วนผสมสู งในกำรผลิตแผ่นกริ ด
a. Golf: battery สำหรับใช้งำนกับรถ golf car
b. EB: battery สำหรับใช้งำนสำรองไฟ
c. EV: battery สำหรับใช้งำนกับรถไฟฟ้ำ (Electric vehicle)
d. Traction: battery สำหรับรถ forklift ไฟฟ้ำ ผลิตโดยใช้แผ่นชนิดหลอด (Tubular plate)
ทำให้มีควำมทนทำนสู งสุ ด
ลักษณะของผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีแบตเตอรี่ ที่เหมำะสมกับรถประเภทต่ำงๆ ทั้งรถญี่ปุ่น รถยุโรป และรถอเมริ กนั และตำม
สภำพภู มิอำกำศที่ แตกต่ำงกันให้สำมำรถใช้งำนได้ในเขตอำกำศร้ อน หรื อเขตอำกำศหนำวผลิ ตภัณฑ์ข อง
บริ ษทั ฯ เป็ นแบตเตอรี่ ชนิดตะกัว่ กรด แบ่งตำมกำรใช้งำนออกเป็ น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์
1. แบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)
1.1 แบตเตอรี่ ชนิดต้องดูแลรักษำ (Low Maintenance)
1.2 แบตเตอรี่ ชนิดไม่ตอ้ งดูแลรักษำ (Maintenance Free)
2. แบตเตอรี่ สำหรับรถจักรยำนยนต์(Motorcycle Battery)
2.1 แบตเตอรี่ ชนิดต้องดูแลรักษำ (Low Maintenance)
2.2 แบตเตอรี่ ชนิดไม่ตอ้ งดูแลรักษำ (VRLA)
3. แบตเตอรี่ แสงสว่ำง

4. แบตเตอรี่ สำหรับรถกอล์ฟ เป็ นแบตเตอรี่ ชนิ ด Deep Cycle สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำคงที่ อย่ำง
ต่อเนื่องได้เป็ นระยะเวลำนำน เหมำะสำหรับรถกอล์ฟทุกประเภท
5. แบตเตอรี่ ส ำหรั บ เก็ บ พลัง งำนแสงอำทิ ต ย์ ( EB Battery) เป็ นแบตเตอรี่ ใ นกลุ่ ม Deep Cycle
บำรุ งรักษำง่ำย อำยุกำรใช้งำนยำวนำน สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ ำคงที่ได้เป็ นระยะเวลำนำนและ
สำมำรถชำร์ จกลับได้ง่ำยด้วยกระแสไฟต่ำ เป็ นพลังงำนทดแทนไม่ทำลำยสิ่ งแวดล้อม มีดว้ ยกัน
หลำยชนิ ด และส่ ว นใหญ่ ร ำคำค่ อ นข้ำ งสู งโดยขึ้ นอยู่ ก ับ เทคโนโลยี ที่ ใ ช้ ใ นกำรผลิ ต กำร
บ ำรุ งรั ก ษำ เช่ น ชนิ ด นิ ก เกิ ล แคดเมี ย ม (Ni-cd) ชนิ ด ตะกั่ ว กรด(Lead Acid Battery) ชนิ ด
นิ กเกิลไฮไดรต์ (NiH) เป็ นต้น ปั จจุบนั แบตเตอรี่ ชนิ ดตะกัว่ กรด แบบ Deep cycle เป็ นที่นิยมใช้
มำกที่สุดและรำคำจะถูกกว่ำชนิดอื่น
6. แบตเตอรี่ สำหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ำ (Traction Battery)
7. แบตเตอรี่ สำหรับรถไฟฟ้ ำ (EV Battery) เหมำะส ำหรับ รถไฟฟ้ ำ รถนำเที่ยว หรื อรถเข็นไฟฟ้ ำ
สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำคงที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง
8. แบตเตอรี่ ส ำหรับ ส ำรองไฟ (Stationary Battery) เหมำะส ำหรั บ ติ ด ตั้งเพื่ อส ำรองไฟ (Standby
Application) ในโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่, ชุมสำยโทรศัพท์ และระบบสำรองไฟขนำดใหญ่อื่น ๆ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริ ษทั ฯ เป็ นหนึ่งในผูผ้ ลิตแบตเตอรี่ รำยใหญ่ของไทย มีควำมสำมำรถในกำรผลิตเป็ นอันดับหนึ่งของ
ประเทศโดยเป็ นบริ ษทั ที่ลงทุนโดยคนไทย และมีกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรผลิตเป็ นของตนเอง กำรผลิต
แบตเตอรี่ ในประเทศไทยนั้นโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นกำรผลิตแบตเตอรี่ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
ซึ่งเป็ นแบตเตอรี่ พ้นื ฐำน (Conventional Type)
ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรทดแทนกำรนำเข้ำและขยำยตลำดแบตเตอรี่ ในประเทศ บริ ษทั ฯได้มีกำรริ เริ่ มและ
พัฒนำจนสำมำรถผลิตและจำหน่ำย แบตเตอรี่ สำหรับรถยกไฟฟ้ำ (Traction Battery) แบตเตอรี่ สำหรับรถ
กอล์ฟและแบตเตอรี่ สำหรับแผงไฟฟ้ำ โซล่ำเซลส์ (Deep Cycle Battery) ได้แล้ว
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
สถานภาพของผู้ผลิต
อุตสำหกรรมกำรผลิตแบตเตอรี่ ของไทย มีผผู ้ ลิตรำยใหญ่จำนวน 8 รำย มีดงั ต่อไปนี้
ชื่อผูผ้ ลิต
ตรำผลิตภัณฑ์
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
3K
(สำมเค)
บริ ษทั สยำมยีเอสแบตเตอรี่ จำกัด
GS
(จีเอส)
บริ ษทั ฟูรูกำวำแบตเตอรี่ จำกัด
FB
(เอฟบี)
บมจ.ยัวร์ ซ่ำแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
YUASA
(ยัวร์ ซ่ำ)
บริ ษทั พำนำโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
PANASONIC (พำนำโซนิค)
บริ ษทั สยำมแบตเตอรี่ อินดัสตรี่ จำกัด
BOLIDEN
(โบลีเด้น)
บริ ษทั น้ ำมันปิ โตรเลียมไทย จำกัด
TPS
(ทีพีเอส)
บริ ษทั ฮิตำชิสตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
Hitachi
(ฮิตำชิ)
ผูผ้ ลิตแบตเตอรี่ ในประเทศไทยแต่ละรำยจะเป็ นบริ ษทั ร่ วมทุนระหว่ำงผูป้ ระกอบกำรไทยและ
ผูป้ ระกอบกำรต่ำงชำติโดยเฉพำะประเทศญี่ปุ่น ซึ่ งบริ ษทั เหล่ำนี้ได้ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่ได้รับกำรถ่ำยทอด
จำกบริ ษทั แม่ในญี่ปุ่น มีเพียง บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เท่ำนั้นที่ดำเนิ นกำรโดยผูป้ ระกอบกำรคนไทย ซึ่ ง
ใช้เทคโนโลยีกำรผลิตที่ทนั สมัยสำมำรถแข่งขันได้ในอุตสำหกรรมกำรผลิตแบตเตอรี่ อย่ำงไรก็ตำม
เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตแม้จะมีกำรพัฒนำไปเพียงใดก็ตำม แต่วตั ถุดิบหลักที่ใช้ในกำรผลิตแบตเตอรี่ ยงั คง
เป็ นตะกัว่ เพรำะมีรำคำเหมำะสมที่จะใช้ในเชิงพำณิ ชย์มำกกว่ำวัตถุดิบอื่น เช่น ลิเทียม ซึ่ งมีรำคำที่สูงกว่ำ
ตำรำงแสดง สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย (คัน)
ปี

รถยนต์นงั่

2549 298,819
2550 315,444
2551 401,309
2552 313,442
2553 554,387
2554 537,987
2555 957,622
2556 1,071,076
2557 742,678
2558 760,688
2559 805,033

รถกระบะ
ขนำด 1 ตัน

866,990
948,388
974,642
670,737
1,066,759
899,200
1,451,843
1,332,913
1,114,778
1,115,818
1,102,816

รถเพื่อกำร
พำณิ ชย์อื่นๆ

22,235
23,514
17,791
15,199
24,158
20,608
44,252
53,068
22,551
36,496
36,568

ยอดรวม
ทั้งหมด

1,188,044
1,287,346
1,393,742
999,378
1,645,304
1,457,795
2,453,717
2,457,057
1,880,007
1,913,002
1,944,417

อัตรำกำร
เติบโต

รถมอเตอร์ไซด์

อัตรำกำร
เติบโต

5.57%
8.36%
8.26%
-28.30%
64.63%
-11.40%
68.32%
0.14%
-23.49%
1.76%
1.64%

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
1,820,358

-10.12%
-20.66%
15.78%
-14.30%
23.90%
0.91%
27.56%
-14.87%
-16.94%
-1.92%
0.72%

ที่มำ : สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย
ตลาดในประเทศ
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ใช้น้ นั จะคล้ำยคลึงกันคือกำรเพิ่มจำนวนร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำย กำรให้
ส่ วนลดทำงกำรค้ำแก่ตวั แทนจำหน่ำย และกำรหำช่องทำงกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กำรจำหน่ำยผ่ำน

ที่มำ : สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนต์ไทย
ตลาดในประเทศ
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ใช้น้ นั จะคล้ำยคลึงกันคือกำรเพิ่มจำนวนร้ำนค้ำตัวแทนจำหน่ำย กำรให้
ส่ วนลดทำงกำรค้ำแก่ตวั แทนจำหน่ำย และกำรหำช่องทำงกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กำรจำหน่ำยผ่ำน
ศูนย์บริ กำรรถยนต์ และศูนย์บริ กำร Modern Trade เป็ นต้น พร้อมทั้งกำรสร้ำงแบรนด์ให้เป็ นที่จดจำของ
ผูบ้ ริ โภคผ่ำนกำรโฆษณำตำมสื่ อต่ำงๆ รวมถึงกำรส่ งเสริ มกิจกรรมทำงกำรตลำด และกำรจัดโปรโมชัน่
1. ตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็ นตลำดที่มีควำมมัน่ คง มี
กำรดำเนิ นกำรอย่ำงมีระบบ มีเป้ำหมำยกำรผลิตและส่ งมอบชัดเจน ตลำดโรงงำนประกอบ
รถยนต์มีควำมสำคัญกับผูผ้ ลิตแบตเตอรี่ เนื่องจำกแบตเตอรี่ ที่ประกอบไปพร้อมกับรถยนต์
ผูบ้ ริ โภคจะให้ลำดับควำมสำคัญเป็ นอันดับแรกในกำรเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ เดิมที่เสี ยหำย
หรื อเสื่ อมสภำพกำรใช้งำน แต่เนื่ องจำกโรงงำนในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นโรงงำนประกอบ
รถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่ งส่ วนใหญ่มีนโยบำยกำรค้ำกับบริ ษทั ญี่ปุ่น หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั ญี่ปุ่นเป็ น
หลัก กำรขยำยส่ วนแบ่งตลำดกลุ่มโรงงำนประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นจึงมีอุปสรรคมำกกว่ำกำรขยำย
ส่ วนแบ่งตลำดกลุ่มโรงงำนประกอบรถยนต์ยุโรป และอเมริ กำ ซึ่งนับได้วำ่ เป็ นโอกำสในกำร
ขยำยตลำดในกลุ่มตลำดโรงงำนประกอบรถยนต์มำกขึ้น
2. ตลำดแบตเตอรี่ ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลำดกลุ่มนี้ตอ้ งมีควำม
หลำกหลำยของผลิตภัณฑ์มำก เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้รถยนต์ที่หลำกหลำยใน
ตลำด เพื่อทดแทนแบตเตอรี่ เดิมที่เสี ยหำยหรื อเสื่ อมสภำพกำรใช้งำน ในปัจจุบนั ตลำดแบตเตอรี่
ทดแทนมีกำรแข่งขันสู งทั้งด้ำนรำคำ คุณภำพ และควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ ทั้งจำกผูผ้ ลิต
แบตเตอรี่ ภำยในประเทศ และนำเข้ำแบตเตอรี่ จำกต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯเน้นกำรทำตลำดแบตเตอรี่ ทดแทนเป็ นหลัก โดยใช้กลยุทธ์กำรลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ในกำรแข่งขัน โดยกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนต่ำงๆ ใช้
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยในกำรผลิตสำมำรถใช้วตั ถุดิบน้อยลง แต่ผลิตภัณฑ์มีคุณภำพและประสิ ทธิภำพกำรใช้
งำนคงเดิม
ตำรำงแสดงปริ มำณกำรผลิตและจำหน่ำยแบตเตอรี่ รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ภำยในประเทศ (ลูก)
2559
2558
2557
รวมผลิต
(ลูก)
18,309,224
17,118,881
17,688,805
จำหน่ำยในประเทศ
(ลูก)
12,529,450
11,411,624
11,502,195
จำหน่ำยต่ำงประเทศ (ลูก)
5,406,858
5,552,926
5,778,334
รวมมูลค่ำจำหน่ำย (ล้ำนบำท)
20,868
20,092
20,163
ที่มำ : สำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
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ตลาดส่ งออก
ประสิ ทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมแบตเตอรี่ ในประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำ โดยกำรนำ
เทคโนโลยีและเครื่ องจักรที่มีประสิ ทธิภำพสู งมำใช้ในกระบวนกำรผลิต จนมีคุณภำพและมำตรฐำนสู งขึ้นเป็ น
ที่ยอมรับในตลำดต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯ มีนโยบำยในกำรส่ งออกร้อยละ 50 ของรำยได้รวม บริ ษทั ฯให้ควำมสำคัญกับตลำดส่ งออก
เพรำะตลำดมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่ องตำมภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์ในตลำดโลก โดยบริ ษทั ฯมุ่งเน้นกำร
เพิ่มสัดส่ วนทำงกำรตลำดส่ งออกมำกขึ้นไปยังภูมิภำคเอเชียแปซิ ฟิก ตะวันออกกลำง แอฟริ กำ และอเมริ กำใต้
ได้มีแผนกำรจัดทำสำรวจและวิจยั ตลำดอำเซียน เพื่อรองรับ AEC
กลยุทธ์ การตั้งราคาสิ นค้ า
ตลำดแบตเตอรี่ จะแข่งขันกันทำงด้ำนโฆษณำและกำรส่ งเสริ มกำรขำยกันเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพำะ
กำรให้ส่วนลดทำงกำรค้ำ และทำงบริ ษทั ฯมีนโยบำยด้ำนรำคำโดยกำรรักษำระดับของรำคำให้ใกล้เคียงหรื อ
เท่ำกับยีห่ อ้ อื่น โดยกำรปรับรำคำสิ นค้ำแต่ละครั้งจะมีกำรพิจำรณำจำก คณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯที่
รับผิดชอบ
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษทั ฯมีกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ท้ งั ขำยในประเทศและส่ งออกไปจำหน่ำยในต่ำงประเทศโดยมี
สัดส่ วนกำรจำหน่ำยภำยในประเทศประมำณร้อยละ 62
58 ของมูลค่ำกำรจำหน่ำยทั้งหมด โดยกำรขำยในประเทศ
ประมำณร้อยละ 52
51 จะเป็ นแบตเตอรี่ รถยนต์ อีกร้อยละ 3 จะเป็ นแบตเตอรี่ รถจักรยำนยนต์และแสงสว่ำง และ
อื่นๆอีกร้อยละ 83 กำรจำหน่ำยแบตเตอรี่ ผำ่ นตัวแทนจำหน่ำยในนำม บริ ษทั ผลิตภัณฑ์3เค จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ ดียว บริ ษทั ผลิตภัณฑ์3เค จำกัด จะจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั โดยตรงต่อ
ร้ำนค้ำและขำยผ่ำนร้ำนค้ำ ตัวแทนจำหน่ำยที่มีอยูป่ ระมำณ 200 แห่ง บริ ษทั ฯมีนโยบำยที่จะส่ งเสริ มให้เพิ่ม
ตัวแทนจำหน่ำยให้มำกยิง่ ขึ้น โดยจะพยำยำมส่ งเสริ มลูกค้ำรำยใหญ่ให้เป็ นตัวแทนจำหน่ำย ซึ่งจะทำให้บริ ษทั
ฯสำมำรถเพิ่มยอดขำยได้มำกยิง่ ขึ้น
สำหรับกำรส่ งออกไปจำหน่ำยต่ำงประเทศนั้นคิดเป็ นประมำณร้อยละ 37
42 ของมูลค่ำกำรจำหน่ำย
ทั้งหมด โดยกำรขำยแบตเตอรี่ รถยนต์คิดเป็ นประมำณร้อยละ 32
36 แบตเตอรี่ รถจักรยำนยนต์ประมำณร้อยละ 65
ของมูลค่ำกำรจำหน่ำยทั้งหมด สำหรับช่องทำงกำรจำหน่ำย จะขำยตรงต่อลูกค้ำ และขำยผ่ำนตัวแทนนำยหน้ำ
(Broker) โดยส่ งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เอเชียใต้ อเมริ กำใต้
ตะวันออกกลำง และแอฟริ กำ มำกกว่ำ 50 ประเทศทัว่ โลก บริ ษทั ฯมีนโยบำยที่จะเพิม่ ตัวแทนจำหน่ำยให้มำก

ขึ้นทั้งตัวแทนภำยในประเทศและในต่ำงประเทศซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ สำมำรถเพิ่มยอดขำยได้มำกยิง่ ขึ้น
นอกจำกนี้บริ ษทั ฯมีนโยบำยจะเพิ่มกำรส่ งออกไปยังอเมริ กำ ญี่ปุ่นและยุโรป โดยสำมำรถผลิตแบตเตอรี่ ชนิด
ไม่ตอ้ งบำรุ งรักษำ (Maintenance Free) และ แบตเตอรี่ รถยกไฟฟ้ำ (Traction Battery) ซึ่งจะเป็ นแบตเตอรี่ ที่
ได้รับควำมนิยมในกลุ่มประเทศดังกล่ำว
บริ ษทั ฯให้ควำมสำคัญกับตลำดกำรส่ งออกเพรำะตลำดมีแนวโน้มเติบโตอย่ำงต่อเนื่ อง ตำม
ภำวะอุตสำหกรรมรถยนต์ในตลำดโลก อีกปั จจัยหนึ่งคือเป็ นกำรลดผลกระทบของกำรแข่งขันรุ นแรงด้ำน
รำคำของตลำดในประเทศ เป็ นผลให้บริ ษทั ฯมีสัดส่ วนในกำรส่ งออกประมำณร้อยละ 37
54 ของรำยได้จำกกำร
ขำย ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ส่ งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ เอเชียใต้ อเมริ กำใต้
ตะวันออกกลำง และแอฟริ กำ รวมทั้งหมดกว่ำ 50 ประเทศทัว่ โลก
ลักษณะของลูกค้ าและความสั มพันธ์ ระหว่ างลูกค้ ากับบริษัทฯ หรื อบริษัทย่ อย
ในกำรจำหน่ำยสิ นค้ำของบริ ษทั ฯสำหรับลูกค้ำในประเทศประเภทตลำดทดแทน (REM) จะขำยผ่ำน
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์3เค จำกัด ประมำณร้อยละ 47
50 ของมูลค่ำกำรจำหน่ำยทั้งหมด และบริ ษทั ฯขำยให้กบั ผูผ้ ลิต
12 รำคำที่ซ้ือขำยนั้นจะกำหนดโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ กำรพิจำรณำรับ
รถยนต์และลูกค้ำอื่นๆ ร้อยละ 11
ลูกค้ำใหม่ของบริ ษทั ย่อยจะพิจำรณำจำกประวัติกำรดำเนิ นธุ รกิจที่ผำ่ นมำ ลูกค้ำจะต้องมีสถำนประกอบกำรค้ำ
เป็ นของตัวเอง
1.) บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุน้ จำนวน 79,994 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 99.99
เป็ นตัวแทนจำหน่ ำย และวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ประเภทตลำดทดแทน (REM) โดยมีกำร
กระจำยสิ น ค้ำผ่ำนตัวแทนจำหน่ ำยของทำงบริ ษ ัท ฯ ที่ มี ม ำกกว่ำ 200 แห่ ง ครอบคลุ ม ทั่วทุ ก ภู มิ ภ ำคของ
ประเทศไทย และอีกกว่ำ 3,000 ร้ำนค้ำย่อย
2.) บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุน้ จำนวน 2,425,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 97.00
เป็ นโรงงำนหลอมตะกัว่ รี ไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี่ ที่ผ่ำนกำรใช้งำนและเสี ยภำษีสรรพสำมิตแล้ว
เป็ นวัตถุดิบในกำรผลิต ตะกัว่ ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะจำหน่ำยให้กบั บริ ษทั ฯเพื่อลดผลกระทบของควำมผันผวน
ด้ำนรำคำและกำรขำดแคลนวัตถุดิบจำกกำรนำเข้ำตะกัว่
3.) บริษัท พาวเวอร์ พลาส จากัด บริ ษทั ฯ ถือหุน้ จำนวน 2,499,998 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 49.00
เป็ นบริ ษทั ผลิตและจำหน่ำยเกี่ยวกับกล่องพลำสติกสำหรับแบตเตอรี่ และรับจ้ำงผลิตหรื อแปรรู ป
หรื อขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลำสติกทุกชนิด
บริษษัททั ผลิ
ผลิตตภัณฑ์ 3 เคเค จจำำกั
แทร็คคชัชั่น่นแบตเตอรี
แบตเตอรี่ จำ่ จ�กัากัดดบริ
4.)4.)บริบริษษัทัท33เคเคแทร็
�กัดดถืถืออหุหุน้ ้นจำนวน
จำ�นวน499,993
499,993หุน้ หุคิ้นดคิเป็ดนเป็น
ยละ99.99
99.99เป็เป็นบริ
นบริษษทั ัทผลิ
ให้ตเช่ถัางโครงโลหะส
ดูแล และบำ�รุำหรั
งรักบษาใส่แบตเตอรี
ให้ษบทัริกฯารหลั
งการขาย
ร้ร้ออยละ
แบตเตอรี่ ่ รถฟอร์
รถฟอร์คคลิลิฟฟท์ท์รวมทั
ให้กบั ้งบริ
และให้
เช่ำ ดูแล
กับบริษัททั่วไป
และบำรุ งรักษำ แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริ กำรหลังกำรขำย กับบริ ษทั ทัว่ ไป
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5.) บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน บริ ษทั ฯ ถือหุน้ จำนวน 10 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 16.67
เป็ นบริ ษทั ร่ วมในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูแลกำรขำยแบตเตอรี่ สำหรับรถยนต์และแบตเตอรี่ สำหรับรถ
ฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้ำ รวมทั้งให้บริ กำรหลังกำรขำย และกำรส่ งเสริ มกำรขำยต่ำงๆ ในประเทศญี่ปุ่น
มูลค่ าการจาหน่ ายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
2559
2558
2557
พันบำท

%

พันบำท

%

พันบำท

%

แบตเตอรี่ รถยนต์ และแบตเตอรี่ อื่นๆ
แบตเตอรี่ รถจักรยำนยนต์ และแสงสว่ำง
อื่นๆ

2,714,347
179,095
430,340

51.10 2,643,182 52.27 2,286,023
3.37 154,855 3.06
201,960

312,369

6.04

รวม มูลค่ำกำรจำหน่ำยในประเทศ

3,323,781

62.58 2,934,340 55.24 2,800,351

54.11

1,718,827
267,991
979,175.17

32.36 1,795,624 35.51 1,988,241
5.05 326,896 6.46
379,115
0.02
- 7,254

38.42

รวม มูลค่ำกำรจำหน่ำยต่ำงประเทศ

1,987,797

37.42 2,122,520 39.96 2,374,610

45.89

มูลค่ าการจาหน่ ายในประเทศและต่ างประเทศ
แบตเตอรี่ รถยนต์ และแบตเตอรี่ อื่นๆ
แบตเตอรี่ รถจักรยำนยนต์ และแสงสว่ำง
อื่นๆ

4,433,174
447,085
431,319

83.46 4,438,806 87.78 4,274,264
8.42 481,751 9.53
581,074
8.12 136,303 2.70
319,623

82.60

รวมมูลค่ำกำรจำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ

5,311,579 100.00 5,056,859 100.00 5,174,961 100.00

มูลค่ าการจาหน่ ายในประเทศ

มูลค่ าการจาหน่ ายต่ างประเทศ
แบตเตอรี่ รถยนต์ และแบตเตอรี่ อื่นๆ
แบตเตอรี่ รถจักรยำนยนต์ และแสงสว่ำง
อื่นๆ

อัตรำเพิ่มของมูลค่ำกำรจำหน่ำย (%)

8.10

5.04

136,303 2.70

(2.28)

44.17
3.90

7.33
0.14

(6.76)

กาลังการผลิตของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
2559

2558

2557

แบตเตอรี่ รถยนต์ และแบตเตอรี่ อื่นๆ

4,200,000

4,200,000

4,200,000

แบตเตอรี่ รถจักรยำนยนต์ และแสงสว่ ำง

1,800,000

1,800,000

1,800,000

รวม

6,000,000

6,000,000

6,000,000

กำลังกำรผลิตเต็มที่ (หน่ วย: ลูก)

11.23
6.18

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ ยง

ปัจจัยเสี่ ยงด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักกว่าร้อยละ 60 ในการผลิตแบตเตอรี่ ชนิด Lead Acid Battery คือ ตะกัว่ บริ สุทธิ์ และ
ตะกัว่ ผสม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง ของราคาตะกัว่ จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกาไรจากการดาเนิ นงาน ซึ่ง
ผลกระทบดังกล่าวจะมากหรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั ความสามารถของบริ ษทั ฯว่าจะสามารถบริ หารจัดการต้นทุนได้มาก
หรื อน้อยเพียงใดในการบริ หารปัจจัยเสี่ ยงบริ ษทั ฯได้จาแนกปัจจัยเสี่ ยงทางด้านวัตถุดิบแบ่งได้เป็ น
2 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยเสี่ ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
ตะกัว่
การผลิตตะกัว่ เพื่อใช้ภายในประเทศยังมีปริ มาณไม่เพียงพอและคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ในปัจจุบนั จึงจาเป็ นต้องมีการนาเข้าตะกัว่ จากต่างประเทศ โดยเฉพาะตะกัว่
บริ สุทธิ์ ซึ่งมีประเทศผูส้ ่ งออกรายใหญ่ คือ ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย เป็ นต้น
ตะกัว่ บริ สุทธิ์ บริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางในการบริ หารปัจจัยเสี่ ยงโดยการสื บหาแหล่งวัตถุดิบจากผู ้
จาหน่ายในต่างประเทศ และเมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของบริ ษทั ฯ
แล้ว จึงทาสัญญาซื้ อขายตะกัว่ บริ สุทธิ์ เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตของบริ ษทั ฯ ตลอดทั้งปี
ตะกัว่ ผสม บริ ษทั ฯได้มีแนวทางในการบริ หารปั จจัยเสี่ ยงโดยได้ก่อตั้งบริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล
จากัด ซึ่งเป็ นโรงงานหลอมตะกัว่ จากแบตเตอรี่ เก่า ซึ่งตะกัว่ ที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะส่ งขายให้กบั บริ ษทั ฯ จากการ
ป้ องกันปัจจัยเสี่ ยงดังกล่าวบริ ษทั ฯคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของความผันผวนด้านปริ มาณตะกัว่ ลงได้
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯมีแหล่งสั่งซื้ อตะกัว่ ผสมจากผูจ้ าหน่ายรายอื่น ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าและทดแทนกันได้เพื่อ
ลดความเสี่ ยงหาก บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด ไม่สามารถส่ งวัตถุดิบให้กบั บริ ษทั ฯได้
พลาสติก
ตลาดแบตเตอรี่ ในประเทศได้มีการขยายตัวมาอย่างต่อเนื่ องทุกปี ทาให้ความต้องการชิ้นส่ วน
สาหรับการผลิตแบตเตอรี่ มีการขยายตัวตามไปด้วย เปลือกหม้อแบตเตอรี่ ซ่ ึงทาจากพลาสติกเป็ นชิ้นส่ วนหนึ่งซึ่ ง
มีความสาคัญเริ่ มประสบปั ญหากับการขยายตัวตามตลาดแบตเตอรี่ ไม่ทนั บริ ษทั ฯจึงป้ องกันความเสี่ ยงจากการ
ขาดแคลนเปลือกหม้อพลาสติกมาผลิตแบตเตอรี่ โดยการร่ วมก่อตั้ง บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด ซึ่ งเป็ น
โรงงานผลิตเปลือกหม้อพลาสติกส่ งให้บริ ษทั ฯ สามารถป้ องกันปัญหาได้อีกทางหนึ่ง
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2. ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
ปัจจุบนั อุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัวมาก เป็ นผลให้ราคาตะกัว่ มีความผันผวนปรับตัวขึ้น-ลง
ตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์-อุปทานตามไปด้วย บริ ษทั ฯจะสั่งซื้อวัตถุดิบตะกัว่ จากบริ ษทั ผูจ้ าหน่ายโดยจะ
ยืนยันราคาซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนส่ งมอบโดยอ้างอิงจากราคาของตลาด London Metal Exchange
วัตถุดิบหลักอีกชนิดของบริ ษทั ฯ คือเปลือกหม้อแบตเตอรี่ ซ่ ึงทาจากพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ่ง
เป็ นวัตถุดิบอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาอิงอยูก่ บั ราคาน้ ามันดิบ และมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริ ษทั ฯ ได้
เจรจาซื้อเม็ดพลาสติกตรงจากผูผ้ ลิต และบริ หารการจัดส่ งเม็ดพลาสติกให้แก่โรงงานผูผ้ ลิตเปลือกแบตเตอรี่ ซึ่ง
แนวทางดังกล่าวทาให้บริ ษทั สามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่
ได้วา่ บริ ษทั ฯ จะมีวตั ถุดิบหลักเพียงพอต่อความต้องการ
ปัจจัยเสี่ ยงด้านการตลาด
เป้าหมายของบริ ษทั ฯ คือ การขึ้นมาเป็ นผูน้ าทางด้านแบตเตอรี่ ตะกัว่ กรดทุกชนิด โดยบริ ษทั ฯ มี
เป้าหมายในการแบ่งสัดส่ วนการขายในประเทศและส่ งออก ในอัตราประมาณร้อยละ 50:50 เพื่อเป็ นการกระจาย
ผลกระทบของปัจจัยเสี่ ยงด้านการตลาด
1. ปัจจัยเสี่ ยงด้านการตลาดในประเทศ
ตลาดแบตเตอรี่ รถยนต์ในประเทศ แบ่งประเภทตามลักษณะการขายได้เป็ น 2 ประเภทคือ
1.1 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็ นตลาดที่มีความมัน่ คง มีการ
ดาเนินการอย่างมีระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่ งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มี
ความสาคัญกับผูผ้ ลิตแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่ ที่ประกอบไปพร้อมกับรถยนต์ ผูบ้ ริ โภคจะให้
ลาดับความสาคัญเป็ นอันดับแรกในการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่ เดิมที่เสี ยหายหรื อเสื่ อมสภาพการ
ใช้งาน แต่เนื่องจากโรงงานในประเทศส่ วนใหญ่เป็ นโรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งส่ วนใหญ่มี
นโยบายการค้ากับบริ ษทั ญี่ปุ่น หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั ญี่ปุ่นเป็ นหลัก การขยายส่ วนแบ่งตลาด
กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกว่าการขยายส่ วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงาน
ประกอบรถยนต์ยุโรป และอเมริ กา ซึ่ งนับได้วา่ เป็ นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงาน
ประกอบรถยนต์มากขึ้น
1.2

ตลาดแบตเตอรี่ ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนี้ตอ้ งมีความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์มาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถยนต์ที่หลากหลายในตลาด
เพื่อทดแทนแบตเตอรี่ เดิมที่เสี ยหายหรื อเสื่ อมสภาพการใช้งาน ในปัจจุบนั ตลาดแบตเตอรี่ ทดแทนมี
การแข่งขันสู งทั้งด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้งจากผูผ้ ลิตแบตเตอรี่
ภายในประเทศ และนาเข้าแบตเตอรี่ จากต่างประเทศ

ในการบริ หารปัจจัยเสี่ยงประเภทตลาดแบตเตอรี่ ทดแทนของตลาดภายในประเทศ บริ ษทั ได้มี
นโยบายเพิม่ ศักยภาพการขายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเปลี่ยนแปลงบรรจุภณ
ั ฑ์ให้สวยงามและ
ทันสมัยยิ่งข้นึ อีกท้ังยั งได้มีแผนส่ งเสริมการตลาดโดยการร่วมสนับสนุนอย่างเป็ นทางการกับกิจกรรมทางกีฬา
ต่างๆ เช่น การแข่งขันรถ 3K | ISUZU One Make Race เป็ นต้น
นอกจากน้ยี ังได้มุ่งเน้นการพั ฒนาแผนการบริการหลังการขาย ผ่านช่องทางการ จัดจ าหน่ายภายใต้ชื่อ “3K Shop”
และการบริการสายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิ นส าหรับผูใ้ ช แ้ บตเตอรี่ 3K
2. ปัจจัยเสี่ ยงด้านตลาดส่ งออก (Export Market)
ตลาดรถยนต์มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ องในตลาดโลก ส่ งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่ เพิ่มสู งขึ้น
โดยเฉพาะตลาดภูมิภาคเอเชี ยแปซิ ฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริ กา ทาให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดสู งขึ้น
โดยมีผผู ้ ลิตจากประเทศเกาหลี จีน อินเดีย และอินโดนีเซี ย เป็ นคู่แข่งขันสาคัญ ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ
การบริ หารปั จจัยเสี่ ยงด้านการตลาดส่ งออก บริ ษทั ฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้น มีการกาหนดตาแหน่งของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อความเหมาะสมในแต่ละตลาด มีการคัด
สรรและสรรหาผูแ้ ทนจาหน่ายใหม่ที่มีศกั ยภาพในการทาตลาด เพื่อเพิม่ ช่องทางการจัดจาหน่าย ปรับแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด จัดทาแผนการสารวจและวิจยั ตลาด เพื่อการวิเคราะห์และ
กาหนดแผนการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดได้มากยิง่ ขึ้น
ปัจจัยเสี่ ยงด้านเทคโนโลยี
แม้วา่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ ในปั จจุบนั มีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่บริ ษทั ฯ ไม่มี
ความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตซึ่ งยังคงใช้วตั ถุดิบหลักเป็ นตะกัว่ สาหรับการผลิต
แบตเตอรี่ เพราะมีราคาที่เหมาะสมในเชิงพาณิ ชย์มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น อย่าง แร่ เงิน และแคดเมี่ยมซึ่ งมีราคาที่
สู งกว่า ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับกระบวนการผลิตให้มีตน้ ทุนต่อหน่วยต่าจึงมีบทบาทสาคัญต่อการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ บริ ษทั ฯจึงมีนโยบายลงทุนใช้เครื่ องจักรที่ทนั สมัยอย่างต่อเนื่ อง
เพื่อให้มีอตั ราการสู ญเสี ยในการผลิตต่า และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการผลิตให้ดียง่ิ ขึ้น
ปัจจัยเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบนั บริ ษทั ซื้อตะกัว่ บริ สุทธิ์ จากต่างประเทศ โดยชาระเป็ น สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ ซึ่งอาจทาให้มี
ความเสี่ ยงเนื่องจากผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
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ดังนั้นบริ ษทั ฯ ได้มีแนวทางในการลดความเสี่ ยงจากปั ญหาดังกล่าวโดยจาหน่ายสิ นค้าไปยังต่างประเทศ
และรับค่าสิ นค้าเป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น
ดอลลาร์ สหรัฐ เพื่อนาไปชาระค่าวัตถุดิบที่ซ้ื อจาก
ต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน
โดยมีจานวนเงินรับค่าสิ นค้าและจ่ายซื้ อวัตถุดิบในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ
ใกล้เคียงกันและบริ ษทั ฯได้ทาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนบางส่ วนเพื่อควบคุมความเสี่ ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอีกทางหนึ่ง
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ ยที่ ส าคัญ อันเกี่ ยวเนื่ องกับ เงิ นฝากธนาคาร เงิ น
เบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สิ นทรัพย์
และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ส่ วนใหญ่ มี อ ัตราดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ขึ้ น ลงตามอัตราตลาด หรื อ มี อตั ราดอกเบี้ ย คงที่ ซ่ ึ ง
ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสาหรับสิ นทรัพย์
และหนี้ สินทางการเงิ นที่มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ครบกาหนด หรื อวันที่ มีการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
ความเสี่ ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงในด้านการให้สินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ซ่ ึงรวมถึงลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันแต่อยูใ่ นระดับที่ไม่มากนัก ซึ่งอยูภ่ ายใต้การควบคุมและสามารถติดตามได้ โดยบริ ษทั ฯ มีฐานของ
ลูกค้าจานวนมากและมีการบริ หารการให้สินเชื่อโดยมีการตั้งคณะทางาน Credit Committee ขึ้นเพื่อพิจารณาการ
ให้สินเชื่อและการติดตามทวงถามหนี้แต่ละราย ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงคาดว่าจะไม่ได้รับความเสี ยหายอย่างเป็ น
สาระสาคัญจากการเก็บหนี้จากลูกหนี้เหล่านั้น สาหรับผูแ้ ทนจาหน่ายในปั จจุบนั นี้น้ นั ได้มีการติดต่อซื้ อขายและ
มีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันทางธุรกิจมาเป็ นระยะเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีโอกาสเป็ นไปได้นอ้ ยมากที่บริ ษทั
ผูแ้ ทนจาหน่ายรายปั จจุบนั จะงดชาระหนี้ให้แก่บริ ษทั ฯ
ปั จจัยเสี่ ยงด้านการบริ หารจัดการต้นทุนเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
เนื่องจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ใช้ตะกัว่ เป็ นวัตถุดิบหลัก ซึ่ งตะกัว่ เป็ นธาตุที่มีอนั ตรายต่อสุ ขภาพและ
สิ่ งแวดล้อม ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงต้องมีกระบวนการในการควบคุมไม่ให้มีสารตะกัว่ ปนเปื้ อนออกไปสู่ สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งจะต้องกาหนดมาตรการเพื่อป้ องกันไม่ให้พนักงานได้รับอันตรายจากสารตะกัว่ นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยัง

ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการหลายแห่ง และจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดหรื อกฎหมายที่
หน่วยงานเหล่านี้เป็ นผูค้ วบคุม จึงมีผลทาให้บริ ษทั ฯ จะต้องมีตน้ ทุนเพิ่มขึ้นในการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมให้
อยูภ่ ายในข้อกาหนดของหน่วยงานราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายในการบริ หารจัดการ
สิ่ งแวดล้อมดังกล่าวยังไม่สามารถเทียบได้กบั ค่าใช้จ่ายในการเยียวยารักษาสิ่ งแวดล้อมถ้ามีการเกิดเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นผูช้ ดใช้ความเสี ยหาย
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการ

รายชื่อกลุ่มผูถ้ ือหุ น้ สู งสุ ด 10 รายแรก พร้อมทั้งจานวนหุ น้ และสัดส่ วนการถือหุ ้น ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนหุ น้ ครั้งหลังสุ ดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

ชื่อ

กลุ่มขอไพบูลย์
Mr. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD
Mrs. KATIA ABOUD ABD ELMASIH
Mr. PHILIP JOHNY ISSA MASSOUD
Mr. MIGHIL MASSOUD
บริ ษทั วายทีซีโฮลดิ้ง จากัด
กลุ่มดารงเกียรติเวช
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายบรรยง อนรรฆธรรม
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

จานวนหุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ (%)
8,780,730
43.90%
1,800,000
9.00%
1,400,000
7.00%
1,000,000
5.00%
1,000,000
5.00%
2.59%
518,100
497,525
2.49%
495,100
2.48%
400,000
2.00%
373,900
1.87%
16,265,355
81.33%

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 ให้แก่ผถู ้ ื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 ที่ผถู ้ ือหุน้
พึงมีและพึงได้ ซึ่ งไม่จากัดเฉพาะสิ ทธิ ที่กฏหมายกาหนดไว้เท่านั้น แต่รวมถึงสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุม และ
ออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อตัดสิ นใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สาคัญของบริ ษทั ฯ อีกทั้ง
มีสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิ ทธิ ในส่ วนแบ่งกาไร
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อยได้เข้าร่ วมการ
ประชุมทุกครั้งเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถซักถามกรรมการในเรื่ องที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้แล้วในการ
ประชุมสามัญประจาปี บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการเพิ่มทางเลือกให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยให้กรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูร้ ับมอบอานาจจากผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้อีก
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 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถตรวจสอบได้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวสอบ
ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึ กษากฎหมาย ได้เข้าร่ วมประชุมและชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ของผูถ้ ือหุ ้น
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
 ใช้เกณฑ์วนั กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ (Record Date) ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อให้ผถู ้ ือ
หุ น้ มีเวลาพิจารณาเอกสารเชิ ญประชุมมากขึ้น
 แจ้งกาหนดวันประชุมให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมเพื่อให้ผถู ้ ือ
หุ น้ สามารถวางแผนและกาหนดตารางเวลาเพื่อเข้าร่ วมประชุม
 จัดให้มีความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจาปี และ
หนังสื อมอบฉันทะซึ่งมีคาชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งใช้ในการมอบ
ฉันทะประกอบกับเอกสารเชิ ญประชุม
 ก่อนการประชุม ประธานที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยง
เพื่อลงมติในแต่ละระเบียนวาระ
 ระหว่างการประชุมเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
และตั้งคาถามรวมถึงบันทึกประเด็นสาคัญไว้ในรายงานการประชุม
 ภายหลังการประชุม เผยแพร่ รายงานการประชุมผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริ ษทั ฯ
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ด้านการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ อย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
 เผยแพร่ เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
 เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็ น
กรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วนั ที่ 1 มกรามคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ โดยแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบผ่าน
ช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริ ษทั ถือเป็ นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่
ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็ น โดยเฉพาะวาระสาคัญที่ผถู ้ ือหุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
 สนับสนุนให้ผถู ้ ือหุ น้ ใช้หนังสื อมอบฉันทะที่สามารถกาาหนดทิศทางในการลงคะแนนเสี ยง
ได้ (แบบ ข) ตลอดจน เสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจานวน 2 คน เป็ นทางเลือกให้ผูถ้ ือ
หุน้ มอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุน้
 ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ผถู ้ ือ
หุ น้ สามารถเลือกตั้งได้เป็ นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ ้นที่ตนมีต่อการ
เลือกตั้งกรรมการ 1 คน
 กาหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงและต้องไม่อยูใ่ น
ที่ประชุมในวาระดังกล่าว
 กาหนดข้อพึงปฏิบตั ิของพนักงานเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของบริ ษทั
และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อผูอ้ ื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริ ษทั ฯ
สิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่สาคัญและที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
พนักงาน
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิกบั พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรมและ
เหมาะสม
คู่คา้ และเจ้าหนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิกบั คู่คา้ และเจ้าหนี้ อย่างเป็ นธรรม โดยให้เป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกัน
ลูกค้า
บริ ษทั ฯ รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
รวมทั้งจัดจาหน่ายในราคาที่เหมาะสม
ผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ดาเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี และ
ให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
คู่แข่ง
บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกรอบกฎหมาย กติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐานของ
ข้อพึงปฏิบตั ิในการแข่งขัน
ชุมชนและสังคม บริ ษทั ฯปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบาบัดมลภาวะเป็ นพิษ
รับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของชุ มชนและสังคม

นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักดีถึงกระบวนการผลิตที่มีการนาตะกัว่ มาใช้เป็ นวัตถุดิบหลัก
บริ ษทั ฯจึงได้เลือกทาเลที่ต้งั ให้อยูภ่ ายในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของการนิคมอุตสา
กรรมแห่งประเทศไทย
และได้มีการกาหนดระเบียบที่รัดกุมและเคร่ งครัดในการปฏิบตั ิงานในเชิงป้ องกัน
ให้กบั พนักงาน พร้อมทั้งได้จดั ให้มีการตรวจร่ างกายประจาปี ทุก 6 เดือน
ภาวะผูน้ าและวิสัยทัศน์
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในธุ รกิจที่
เกี่ยวข้องกับทางบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงการกากับดูแลให้ฝ่ายบริ หาร
ดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดไว้ ด้วยความรับผิดชอบ และซื่ อสัตย์สุจริ 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
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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 ือหุน้ 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 ือหุ น้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตาแหน่งก่อนถึงวาระได้ดว้ ย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
และมีหุน้ นับ
รวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ น้ ที่ถือที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ในส่ วนของการกาหนดสัดส่ วนกรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ ้นแต่ละกลุ่มและสิ ทธิของผู ้
ถือหุ น้ รายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ มิได้กาหนดไว้
การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ปัจจุบนั โครงสร้างบริ ษทั ฯมีคณะกรรมการบริ ษทั ฯเพียงชุดเดียว มีจานวน 12 ท่าน ประกอบ
ไปด้วย
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
53
ท่าน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริ หาร
24
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
กรรมการบริ หาร
3.ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
กรรมการอิสระ จานวน 5 ท่านมีดงั ต่อไปนี้
รายชื่อ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
1.ดร.นนทพล นิ่มสมบุญ
2.นายวีระชัย
ศรี ขจร
กรรมการตรวจสอบ
3.นายสุ ชาติ
จันลาวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4.นายอภิชยั
ชวเจริ ญพันธ์ กรรมการอิสระ
ไทยวัฒน์
กรรมการอิสระ
5.ดร.สิรนิ ุช
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 ่ ึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ 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. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็ นการจากัดความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิ หน้าที่
ตาแหน่งกรรมการซึ่งมีจานวนเงินหรื 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
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4. ไม่เป็ นญาติสนิทกับผูบ้ ริ หารระดับสู งผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั
ร่ วมหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ นตัวแทนเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของกรรมการผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
5. ไม่ได้รับการแต่งตังเป็ นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ 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
บริ ษทั ฯมีการดาเนินธุรกิจผ่านบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ตามรายละเอียดปรากฎในหัวข้อ
โครงสร้างการถือหุ ้น ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการ
และรับผิดชอบการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งรวมถึง
 การเสนอชื่ อและใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่งตั้งบุคคลเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อยดาเนินการโดย
ฝ่ ายจัดการ ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการ
ในบริ ษทั ย่อยมีหน้าที่ดาเนิ นการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อยนั้นๆ และบริ ษทั ฯได้กาหนดให้
บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะได้ลงมติ หรื อใช้สิทธิ
ออกเสี ยงในเรื่ องสาคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ หากเป็ นการดาเนินการ
โดยบริ ษทั เอง
 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้น ต้องดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทารายการ
เกี่ยวโยงที่สอดคล้องกับบริ ษทั มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบและ
รวบรวมมาจัดทางบการเงินรวมได้ทนั กาหนดด้วย
 การกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและ
รัดกุมเพียงพอในบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
การกากับดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดาเนินงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของบริ ษทั
ปัจจุบนั 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 2559 ที่ผา่ นมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ย
ประชุมและโบนัสกรรมการในแต่ละรายดังนี้ (บาท)
ลาดับที่

รายชื่อกรรมการ

ตาแหนง

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริ ษทั
ตรวจสอบ

รวม

1

นายกวี ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ

350,000.00

-

350,000.00

2

นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ

รองประธานกรรมการ

310,000.00

28,000.00

338,000.00

3

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000.00

7,000.00

317,000.00

4

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

310,000.00

7,000.00

317,000.00

5

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

285,000.00

-

285,000.00

6

ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ

310,000.00

21,000.00

331,000.00

7

นายอดิศกั ดิ์ ทองไข่มุกต์

310,000.00

-

310,000.00

8

ดร.นนทพล นิ่มสมบุญ

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ

310,000.00

100,000.00

410,000.00

9

นายสุชาติ จันลาวงศ์

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

310,000.00

60,000.00

370,000.00

10

นายวีระชัย ศรี ขจร

กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ

285,000.00

60,000.00

345,000.00

11

นายอภิชยั ชวเจริ ญพันธ์

กรรมการอิสระ

310,000.00

-

310,000.00

12

ดร.สิ รนิ ุช ไทยวัฒน์

กรรมการอิสระ

310,000.00

-

310,000.00

3,710,000.00

283,000.00

3,993,000.00

รวม

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการไว้
ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
ปั จจุบนั 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 2559 จานวน 9 ราย คิดเป็ นเงินจานวน 64.31 ล้านบาท
โดยมี่ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปี เท่ากับ 7.15 ล้านบาท
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สําหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินทั้งของกรรมการและผูบ้ ริ หารนั้นไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปี ย้อนหลังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ลําดับที่

ชื่อและนามสกุล

จํานวนเงิน (บาท)

2559
เบี้ยประชุม

2558
โบนัส

2557

เบี้ยประชุม

โบนัส

เบี้ยประชุม

โบนัส

1

นายกวี

ขอไพบูลย์

150,000

200,000

150,000

200,000

150,000

200,000

2

นายศิริทศั น์

ประเสริ ฐมนูกิจ

138,000

200,000

138,000

200,000

145,000

200,000

3

ดร.ศรี สุวรรณ ขอไพบูลย์

131,000

200,000

117,000

200,000

145,000

200,000

4

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

117,000

200,000

117,000

200,000

110,000

200,000

5

นายวีรวัฒน์

ขอไพบูลย์

117,000

200,000

117,000

200,000

110,000

200,000

6

นายวีรวิน

ขอไพบูลย์

85,000

200,000

138,000

200,000

110,000

200,000

7

ดร.นนทพล

นิ่มสมบุญ

210,000

200,000

110,000

200,000

210,000

200,000

8

นายวีระชัย

ศรี ขจร

145,000

200,000

210,000

200,000

158,000

200,000

9

นายสุชาติ

จันลาวงศ์

170,000

200,000

160,000

200,000

170,000

200,000

10

นายอภิชยั

ชวเจริ ญพันธ์

110,000

200,000

170,000

200,000

110,000

200,000

11

ดร.สิ รินุช

ไทยวัฒน์

110,000

200,000

110,000

200,000

110,000

200,000

12

นายอดิศกั ดิ์

ทองไข่มุกต์

110,000

200,000

110,000

200,000

110,000

200,000

รวม

1,593,000 2,400,000 1,647,000 2,400,000 1,638,000 2,400,000

การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรุ ้ ความสามารถ ปั จจุบนั มีกรรมการทั้งหมด 12
คน กรรมการแต่ละคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จาํ กัดจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดย
มีรายละเอียดการดํารงตําแหน่งเป็ นรายบุคคล ดังนี้

ลาดับ
ที่

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

ปี ที่ได้รับ
แต่งตั้ง

ปี ที่เลือก
ล่าสุด

การแต่งตั้งใน
ครั้งถัดไป

การสรรหา/
แต่งตั้งเป็ น
กรรมการในปี
2560

1

นายกวี ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ

2538

2558

2561

ไม่ใช่

2

นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ

รองประธานกรรมการ

2538

2558

2561

ไม่ใช่

3

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

2543

2557

2563

ใช่

4

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

2542

2557

2563

ใช่

5

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

2548

2557

2563

ใช่

6

ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ

2538

2559

2562

ไม่ใช่

7

นายอดิศกั ดิ์ ทองไข่มุกต์

กรรมการ

2554

2559

2562

ไม่ใช่

8

ดร.นนทพล นิ่มสมบุญ

กรรมการอิสระ

2541

2559

2562

ไม่ใช่

9

นายสุชาติ จันลาวงศ์

กรรมการอิสระ

2540

2558

2561

ไม่ใช่

10

นายวีระชัย ศรี ขจร

กรรมการอิสระ

2538

2558

2561

ไม่ใช่

11

นายอภิชยั ชวเจริ ญพันธ์

กรรมการอิสระ

2552

2557

2563

ใช่

12

ดร.สิ รินุช ไทยวัฒน์

กรรมการอิสระ

2552

2559

2562

ไม่ใช่

สาหรับการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯในแต่ละครั้งบริ ษทั ฯได้จดั หนังสื อเชิญประชุมพร้อม
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 หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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ในปี ที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้ทาการประชุมทั้งสิ้ นจานวน 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่
ละท่านได้เข้าร่ วมการประชุมดังนี้
ลาดับ
ที่

รายชื่อกรรมการ

ตาแหนง

การประชุม

การ
คณะกรรมการ ประชุมผู ้
ถือหุน้
คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1/1
4/4

สัดส่วนการ
ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ

1

นายกวี ขอไพบูลย์

ประธานกรรมการ

7.48%

2

นายศิริทศั น์ ประเสริ ฐมนูกิจ

รองประธานกรรมการ

4/4

4/4

1/1

1.74%

3

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

4/4

1/1

1/1

9.85%

4

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

4/4

1/1

1/1

10.53%

5

นายวีรวิน ขอไพบูลย์

รองประธานกรรมการ

3/4

0/1

1/1

10.99%

6

ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

กรรมการ

4/4

3/4

1/1

5.05%

7

นายอดิศกั ดิ์ ทองไข่มุกต์

4/4

-

1/1

-

8

ดร.นนทพล นิ่มสมบุญ

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
,กรรมการอิสระ

4/4

5/5

1/1

-

4/4

5/5

1/1

-

4/4

5/5

1/1

0.10%

9

นายสุชาติ จันลาวงศ์

10

นายวีระชัย ศรี ขจร

กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ

11

นายอภิชยั ชวเจริ ญพันธ์

กรรมการอิสระ

4/4

-

1/1

-

12

ดร.สิ รินุช ไทยวัฒน์

กรรมการอิสระ

4/4

-

1/1

-

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
ดร.นนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุ ชาติ จันลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
นายวีระชัย ศรี ขจร
กรรมการตรวจสอบ

นายนนทพล นิ่มสมบุญเป็ นกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของบริ ษทั และให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ น เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ กาหนดกรอบขอบเขต อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) โดยมุ่งให้เป็ นกลไกที่มีประสิ ทธิ ภาพ
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 24 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯมีหน้าที่รายงานต่อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯโดยมี หน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
1 สอบทานผลการปฏิ บตั ิงานภายใน ให้ขอ้ เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษทั และหรื อฝ่ าย
บริ หารในกรณี ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อการกากับดู แลให้ การปฏิ บตั ิงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และ บรรลุวตั ถุ ประสงค์ โดยสอดคล้องตามหลักการธรรมาภิ
บาล
2 สอบทานระบบการควบคุ มภายใน การบริ หารความเสี่ ยง การรักษาความปลอดภัยของ
ข้อมูลสารสนเทศของบริ ษทั ฯให้รัดกุม มีประสิ ทธิผล 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 พร้ อมทั้ง
กาหนดค่าธรรมเนี ยมที่ เหมาะสมส าหรับ ผูส้ อบบัญ ชี เพื่ อให้ คณะกรรมการบริ ษ ทั และผูถ้ ื อหุ ้น ให้ความ
เห็นชอบตามลาดับ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6
ส่ งเสริ มความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของผู ้
ตรวจสอบภายในให้มีความเป็ นอิสระ เที่ยงตรง และเป็ นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับทัว่ ไป รวมทั้งส่ งเสริ มให้มี
การประสานงานระหว่าง ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีภายนอก และ ผูต้ รวจสอบภายใน อย่างเหมาะสม
และเพียงพอ
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7 ศึกษาหนังสื อที่ผูส้ อบบัญชี ภายนอกมีต่อผูบ้ ริ หารบริ ษทั แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ ย วกับ จุ ดอ่อน รายการผิดปกติ หรื อ ข้อบกพร่ องที่ มี นัย ส าคัญ ที่ พ บจากการตรวจสอบ พิ จารณาและให้
ข้อ คิ ด เห็ น ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท ในกรณี ที่ ข ้อ สั ง เกตหรื อ ข้อ เสนอแนะใดไม่ ไ ด้รับ การพิ จ ารณาหรื อ
ดาเนิ นการ โดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้หารื อฝ่ ายบริ หาร และ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอีก
ครั้งหนึ่ง
8 ให้ค าแนะน าในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงานตรวจสอบ
ภายในต่อประธานบริ ษทั (President)
9 ให้คาแนะน าในการพิ จารณาความดี ความชอบประจาปี ของพนักงานระดับบริ หารของผู ้
ตรวจสอบภายในต่อประธานบริ ษทั (President)
10 กากับดูแล แนะนา และ สนับสนุนการปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
สอบทานรายงานการตรวจสอบของผูต้ รวจสอบภายใน
11 ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจ แผนอัตรากาลังคน และแผนพัฒนา
ความรู ้ 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
ประสิ ทธิ ภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบนาเสนอ ข้อจากัด และ จุดอ่อน ที่อาจมีอยูต่ ่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุ ง
15 เรื่ องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

การตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน
		
ปี 2559 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาวปฑิตตา อารีสนั่น
ปี 2559 ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาวปฑิตตา อารี สนัน่ หัวหน้า
ผู้ช่วยหัวหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบภายในสามารถปฏิบัติ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน
่ได้อย่้ตางมี
หน้
าที่ได้อย่างมี ประสิคณะกรรมการตรวจสอบมี
ทธิภาพ และแนะนำ�ให้ผู้บคริวามเห็
หารบรินษว่ัทา ผูให้ส้ กอบภายในสามารถปฏิ
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รวจสอบภายใน
สอบภายใน เนื่องจากการมีผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่บริษัทอย่างคุ้มค่าต่อไปใน
เนื่องจากการมีผตู ้ รวจสอบภายในที่ดีจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่บริ ษทั อย่างคุม้ ค่าต่อไปในอนาคต
อนาคต

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 ยธรรมธุรกิจ
บริ ษทั ฯได้ยดึ แนวทางเกี่ยวกับจริ ยธรรมหรื อจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ
ตามวิธีปฏิบตั ิที่ดี
เกี่ยวกับการกากับดูแลตามมาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้ 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 2559 ของบริ ษทั ฯซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ภายนอก และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ฯมีความเห็นว่าได้
แสดงซึ่งฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ เปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ และปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กบั ผูล้ งทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่มีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ โดยฝ่ ายบริ หารก็ได้ดาเนิ นการให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปด้วยความถูกต้อง
และครบถ้วน เชื่อถือได้ 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
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ขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่ องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่จะใช้การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่างๆผ่าน
ช่องทางและสื่ อการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมอบหมายให้ผจู ้ ดั การทัว่ ไปสายงานบัญชี
และการเงิน ทาหน้าที่ดงั กล่าวแทน ซึ่งผูล้ 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 จะต้องไม่ทาการซื้อ
ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั ฯ เป็ นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบ
การเงินจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณชน
3.) กรรมการ ผูบ้ ริ หารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน
ตามมาตรา 56 และบทกาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริ ษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยั สาหรับผูฝ้ ่ าฝื นในเรื่ องดังกล่าว ตามควรแก่กรณี ได้แก่
การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรื อไล่ออกแล้วแต่
กรณี นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้ใ ห้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้บ ริ ห ารทราบเกี่ ย วกับ หน้ า ที่ ที่ ผู บ้ ริ ห ารต้อ งรายงานการถื อ
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบทกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ื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 ย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กบั ทางบริ ษทั นั้น จะใช้
สัดส่ วนกาไรสุ ทธิ ในแต่ละปี ของแต่ละบริ ษทั เทียบกับจานวนเงินปันผลที่บริ ษทั จะต้องจ่ายให้ผถู ้ ือหุ น้ เป็ น
แนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายและการดาเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยยึดถือปฏิบตั ิเพื่อ
ความยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวมซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งในการดาเนินธุ รกิจ
เพื่อมุ่งสู่ ประสิ ทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยัง่ ยืน ตามกรอบการ
จัดทารายงาน ซึ่งเป็ นที่ยอมรับในระดับสากลดังนี้
1.
การกากับดูแลกิจการ
2.
การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม
3.
การต่อต้านการทุจริ ต
4.
การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
5.
การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม
6.
การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
7.
การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
8.
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
9.
การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
10. การจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน

1. การกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั โดย
บริ ษทั ฯจะต้องคงไว้ซ่ ึงขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่ซื่อสัตย์สุจริ ต บริ ษทั ฯมีความเชื่อมัน่ ว่า การ
ประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรมนั้นเป็ นนโยบายการประกอบ
ธุ รกิจที่ดีซ่ ึงจะส่ งผลให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน บริ ษทั ฯจะให้ความเคารพและยึดถือใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่นนั้นๆ
บริ ษทั ฯจะประกอบธุ รกิจของบริ ษทั ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่ าง
งบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่ งใส บริ ษทั ฯมุ่งหวังให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯยึดมัน่ อย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริ ษทั ฯ กระบวนการด้านบัญชี และ
เกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีมบริ หารทันทีในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยใดๆ ว่าอาจจะมีการ
ฝ่ าฝื นจริ ยธรรมองค์กรซึ่งก่อให้เกิดการกระทาผิดหรื อก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อชื่ อเสี ยงของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทา ระเบียบปฏิบตั ิเกี่ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และแผนการ
ดาเนินงานปี 2559 จะสื่ อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบตั ิได้
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2. การประกอบกิจการด้วยความเป็ นธรรม :การยึดถือปฏิบตั ิในเรื่ องของการปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและ
เป็ นธรรมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และเคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
2.1 การแข่งขันที่เป็ นธรรม : การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้กบั ผูข้ าย หรื อเจ้าหนี้อย่างเคร่ งครัด
เป็ นธรรมตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้ในการดาเนินธุรกิจร่ วมกัน
แนวทางการปฏิบตั ิ
 ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงร่ วมกัน ไว้ในสัญญาซื้ อขาย กรณี ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรี บแจ้งให้คู่สัญญาทราบเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา
 ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ กับลูกค้า
 ส่ งมอบสิ นค้าตามกาหนดเวลา และคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
2.2 ส่ งเสริ มความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ : เปิ ดโอกาสให้ผซู้ ้ือ และ ผูข้ ายได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริ ษทั ฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ
 สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่ วมกับบริ ษทั ฯ ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรื อ
สิ่ งของได้ตามความสามารถและความประสงค์
2.3 การเคารพต่อสิ ทธิในทรัพย์สิน : ส่ งเสริ มการใช้ทรัพย์สิน และปฏิบตั ิตามสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปั ญญา ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร อย่างเคร่ งครัด
แนวทางการปฏิบตั ิ
 ส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ หาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริ ษทั ฯ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ใช้สินค้าและบริ การที่มีลิขสิ ทธิ์
ถูกต้อง
3. การต่อต้านการทุจริ ต : การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่
นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต (Anti-corruption Policy)
แนวทางการปฏิบตั ิ
 กาหนด ห้ามพนักงานรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด จากบุคคล บริ ษทั ซึ่ งทาธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
 กรณี พบว่าคู่คา้ มีส่วนร่ วมกระทาการทุจริ ต บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการระงับการทา
ธุรกิจกับบริ ษทั นั้นทันที

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาและประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริ ต ดังนี้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ ต้องไม่ยอมรับการทุจริ ตในทุกรู ปแบบทั้งทางตรง
และทางอ้อม อาทิเช่น เสนอสิ นจ้างหรื อของกานัล ให้แก่ผจู้ ดั หาวัตถุดิบหรื อสิ นค้าให้กบั บริ ษทั (suppliers)
ภาครัฐหรื อหน่วยงานราชการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และในทางกลับกัน ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ของบริ ษทั ฯ สนองรับการให้สินจ้างหรื อรางวัลใดๆ จากผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหรื อสิ นค้าให้กบั บริ ษทั (suppliers)
ภาครัฐหรื อหน่วยงานราชการ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ดี ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการให้
ของขวัญ ของกานัลที่เหมาะสมตามเทศกาลหรื อตามประเพณี นิยมที่ผรู้ ับพึงจะได้รับตามสมควร
4 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน : บริ ษทั ฯ คานึงถึงการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรี ในความเป็ นมนุษย์
ของพนักงานทุกคนซึ่งเป็ นรากฐานการดาเนินธุ รกิจ
แนวทางการปฏิบตั ิ
 จัดการสภาพแวดล้อมและระบบการทางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มี
สุ ขอนามัยที่ดี
 จัดให้มีระบบประกันสุ ขภาพสาหรับพนักงาน
 จัดให้มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสุ ขภาพ พนักงานและผูบ้ ริ หาร
2. ได้แจกนม ให้กบั พนักงานและผูบ้ ริ หารทุกคน ทุกวัน
5

การปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม : บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน
สากล และหลักจริ ยธรรมที่ดี เพื่อนาไปสู่ ความสงบสุ ขในสังคม
แนวทางการปฏิบตั ิ
 ไม่จากัดสัญชาติ เชื้อชาติ สี ผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบตั ิตาม
กฎหมายจ้างงานคนพิการ
 ส่ งเสริ มให้พนักงานฝึ กทักษะและเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่าเสมอ
 มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็ นธรรม ให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ
ในรู ป ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ
 แต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานด้วยความสุ จริ ตใจ และอยูบ่ นพื้นฐานความรู้ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงาน
 ปฏิบตั ิตามกฏหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
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6 การรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค : บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารคุณภาพ ISO/TS 16949 โดยมีนโยบายคุณภาพ “ผลิต
สิ นค้าที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พร้อมกับมีการปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้ผู้
ซื้อสิ นค้าจากบริ ษทั ฯ สามารถมัน่ ใจได้วา่ นอกจากจะได้รับสิ นค้าที่มีราคายุติธรรม มีคุณภาพที่ดีแล้ว บริ ษทั ฯ
ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบตั ิ
 สิ ทธิ ดา้ นความลับทางการค้า : บริ ษทั ฯ มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นา
ข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
 สิ ทธิในการแสดงความเห็น : บริ ษทั ฯ มีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรี ยนเกี่ยวกับ คุณภาพ
ปริ มาณ และความปลอดภัยของสิ นค้า รวมทั้งความรวดเร็ วในการตอบสนอง
 สิ ทธิที่จะได้รับการชดเชย : ลูกค้าได้รับความเป็ นธรรมจากการรับสิ นค้าที่ไม่เป็ นไปตาม
มาตรฐานโดยกาหนดให้มีการรับประกันสิ นค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และ
ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
 สิ ทธิ ดา้ นข้อมูลข่าวสาร : บริ ษทั ฯมีการให้ขอ้ มูลข่าวสารและคาแนะนาที่ถูกต้อง เพียงพอ
ทันต่อเหตุการณ์ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสิ นค้า
ข้อมูลผลสารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจาปี 2559 ของลูกค้ากลุ่ม Automotive (OEM)
ให้ความสาคัญ
ประสิ ทธิภาพของสิ นค้า
86.67% ความพึงพอใจ 80.00 %
การสนองตอบของบุคลากร
66.67% ความพึงพอใจ 60.00 %
การสนับสนุนทางการตลาด
86.67% ความพึงพอใจ 80.00 %
การส่ งมอบสิ นค้าตรงเวลา
76.67 % ความพึงพอใจ 70.00 %
ความสมบูรณ์ในการส่ งมอบสิ นค้า 86.67% ความพึงพอใจ 80.00%
ความผิดพลาดในการส่ งมอบสิ นค้า 86.67% ความพึงพอใจ 80.00 %
ราคาแข่งขันได้
86.67% ความพึงพอใจ 80.00 %
7

การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารคุณภาพ ISO 14001:2001
2004 โดยมี
นโยบายมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการปรับปรุ งด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนป้ องกันมลพิษที่อาจเกิดจาก
ผลิตภัณฑ์ การบริ การ และกิจกรรมต่างๆในการผลิตแบตเตอรี่ ของบริ ษทั ฯโดยผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน
มีความมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการดังนี้
แนวทางการปฏิบตั ิการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม

 มุ่งมัน่ ในการดาเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมาย กฎระเบียบ
ตลอดจนข้อกาหนดต่างๆด้านสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ และปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
 มุ่งมัน่ ในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างติอเนื่อง
เพื่อให้สมรรถนะการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั ฯ สู งกว่ามาตรฐาน เพื่อการควบคุม
และป้ องกัน ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม ที่ทาให้เกิดมลพิษทั้งในด้านอากาศ น้ าและดิน
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สู งสุ ด
 มุ่งมัน่ ในการปรับปรุ งระบบบริ หารงานด้านสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดเป็ น วัตถุประสงค์
และเป้ าหมายในการดาเนินงานอย่างชัดเจน และดาเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายด้านสิ่ งแวดล้อมที่กาหนด โดยทบทวนวัตถุประสงค์และเป้ าหมายด้าน
สิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาทุกปี
 ส่ งเสริ มความเข้าใจและปลุกจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อมให้กบั พนักงานทุกคนภายในบริ ษทั
ฯ โดยการสื่ อสารและฝึ กอบรมด้านสิ่ งแวดล้อม
 เปิ ดเผยนโยบายและข้อมูลต่างๆ ทางด้านสิ่ งแวดล้อมต่อสาธารณชน และร่ วมพัฒนา
ปรับปรุ งสภาวะแวดล้อมกับชุมชน
บริ ษทั ฯให้ความสาคัญเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประสิ ทธิภาพสู งสุ ด โดยได้มี
การปฏิบตั ิตาม พระราชบัญญัติการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยใน
รอบปี 2559 บริ ษทั ฯ มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
 ติดตั้ง Inverter Reacting blower lead powder 3 Unit.
 เปลี่ยนวิธีการทางานของปั้มน้ าชุด Chiller
 ติดตั้ง Inverter มอเตอร์ป้ ั มน้ า Chiller
 ติดตั้งหม้อแปลงกระแส ท่อ Feed line
 โครงการเปลี่ยนหลอด LED 100w แทน 250w
ผลประหยัดที่เกิดขึ้นประมาณ 2,000,000 บาทต่อปี
2.
มีแผนงานดังต่อไปนี้

บริ ษทั ฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานขึ้นเพื่อควบคุมการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมโดย
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 ควบคุมการใช้ไฟฟ้ า
 ควบคุมการใช้น้ าประปา
 ควบคุมการใช้ก๊าซ
 ควบคุมการปล่อยมลพิษอากาศผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%
 การคัดแยกขยะ 100%
เพื่อให้การดาเนินการด้านการจัดการพลังงานของบริ ษทั ฯเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิ ทธิ ภาพ
และมีประสิ ทธิผล และเป็ นไปตามประกาศกระทรวงพลังงานเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 จึงได้มีการแต่งตั้งคณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน ทาหน้าที่
ในการตรวจสอบและประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในองค์กร ดาเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน ว่ามีและครบถ้วนหรื อไม่และจัดทาสรุ ปผลการตรวจติดตามการดาเนิ นการจัด
การพลังงาน
3.
การป้ องกันมลภาวะและเฝ้ าระวังผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพอากาศ
บริ ษทั ฯ มีการนาก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็ นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะทาง
อากาศที่สาคัญ ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) พร้อมทั้งในกระบวนการ
ผลิตทุกจุดมีการติดตั้งระบบบาบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิ ทธิภาพสู ง เช่น Dust Collector, Wet Scrubber ก่อน
การระบายออกสู่ สิ่งแวดล้อม มีการบารุ งรักษาอุปกรณ์ เครื่ องจักร ให้ทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพโดยช่าง
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในสถานที่ทางาน และที่ปล่องระบายอากาศเป็ นประจา
และปฏิบตั ิตามที่กฎหมายกาหนดอย่างครบถ้วน

คุณภาพน้ า
บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน้ าที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยการบาบัดแบบเร่ ง
การตกตะกอนด้วยเคมี (Chemical Treatment) พร้อมทั้งเฝ้ าระวังคุณภาพน้ าทิง้ ณ จุดเสี่ ยง ในกระบวนการผลิต
ประจาวัน ประจาสัปดาห์ และประจาเดือน และเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ ที่
กฎหมายกาหนดอย่างเคร่ งครัด ณ จุดปล่อยน้ าทิ้งออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนด (ดังสรุ ปผลการตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม ประจาปี 2559)

กากอุตสาหกรรม
บริ ษทั ฯ มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็ นระบบ มีบุคลากรเฉพาะด้านการจัดการกาก
อุตสาหกรรม เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ในการควบคุม และกาจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็ นไปตามข้อกาหนด การบริ หาร
และการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม และตามที่กฎหมายกาหนด

ANNUAL REPORT 2016

069

คุณภาพสิ่ งแวดล้อม
คุณภาพน้าทิง้
ค่าอุณหภูมนิ ้า ณ จุดปล่อย(๐C)
pH
BOD (mg/L)
COD (mg/L)
SS (mg/L)

สรุ ปผลการตรวจวัดด้านสิ่ งแวดล้อม ประจาปี 2559
ปี 2559
เกณฑ์ตามกฎหมาย
(ม.ค.-มิ.ย.) (ก.ค.-ธ.ค.)

31.1
31.5
40
7.6
7.4
5.5-9.0
2.4
2.0
≤ 20
25
25
≤ 120
5
5
≤ 50
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ปริมาณการปล่อย TSP (mg/m3)
1.76
1.78
≤ 400
ปริมาณการปล่อย H2SO4 (ppm)
0.014
0.106
≤ 25
3
ปริมาณการปล่อย Pb (mg/m )
0.056
0.023
≤ 30
คุณภาพอากาศในพืน้ ทีท่ างาน
3
ปริมาณ Total dust (mg/m )
1.730
1.952
≤ 15
3
ปริมาณ H2SO4 (mg/m )
0.024
0.181
≤1
3
ปริมาณ Pb (mg/m )
0.019
0.026
≤ 0.2
3
ปริมาณ Asbestos (Fiber/cm )
0.0918
0.0060
≤5
คุณภาพเสียงในพืน้ ทีท่ างาน
ระดับเสียงเฉลีย่ 8 ชัวโมง
่
ใน
84.5
≤ 90
บริเวณทางาน Leq 8 hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณทางาน
103.3
≤ 140
Lmax (dB(A))
ระดับเสียงเฉลีย่ 24ชัวโมง
่ รอบ
62.5
≤ 70
โรงงาน Leq 24hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด รอบโรงงาน Lmax
95
≤ 115
(dB(A))
ปริมาณกากอุตสาหกรรม
กากอุตสาหกรรมอันตราย (ตัน/ปี)
2,619.75
ส่งกาจัดโดยหน่วยงานทีไ่ ด้รบั อนุญาต
กากอุตสาหกรรมไม่อนั ตราย (ตัน/ปี)
2.754
ส่งกาจัดโดยหน่วยงานทีไ่ ด้รบั อนุญาต

3. การส่ งเสริ มให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เรื่ อง สิ่ งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อนาไปสู่ การปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืน ดังนี้
1.
การฝึ กอบรมพนักงาน หลักสู ตร ด้านสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่พนักงานใหม่
2.
การฝึ กอบรมข้อกาหนดด้านสิ่ งแวดล้อม
3.
การฝึ กอบรมผูป้ ฏิบตั ิงานระบบสิ่ งแวดล้อม
4.
การฝึ กอบรมผูจ้ ดั การด้านสิ่ งแวดล้อม
5.
การฝึ กอบรม หลักสู ตร EMR ISO 14001
6.
การฝึ กอบรม หลักสู ตร INTERNAL AUDIT ISO 14001
7.
การฝึ กอบรมหลักสู ตรความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้ า
8.
การฝึ กอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
9.
การฝึ กอบรม จป.หัวหน้างานและ จป.บริ หารประจาปี
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8 การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม : บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ในการพัฒนาและส่ งเสริ มบุคคลากรของบริ ษทั ฯ
ร่ วมกับพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีความเจริ ญควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ และเติบโต
ร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน
แนวทางการปฏิบตั ิ
 การส่ งเสริ มประเพณี เทศกาลทอดกฐิน : บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานได้ร่วมกันเป็ น
เจ้าภาพในการทอดกฐินของวัด ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นประจาทุกปี โดยจะ
กาหนดในการเป็ นเจ้าภาพ เป็ นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน เพื่อให้มีการพัฒนาเป็ นไปอย่าง
ต่อเนื่อง หลังจากนั้นก็จะเป็ นเจ้าภาพในการทอดกฐินวัดที่มีความต้องการปัจจัยเพื่อการ
พัฒนาในเขตจังหวัดสมุทรปราการต่อไป
 การเปิ ดโรงงานให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้เยี่ยมชมโรงงาน : เพื่อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู้ร่วมกับบริ ษทั ฯ กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริ ษทั ฯ จึงมี
นโยบายที่จะเปิ ดโรงงานให้กบั หน่วยงานที่สนใจเข้ามาเรี ยนรู้ระบบบริ หารจัดการด้าน
การผลิต การควบคุมคุณภาพสิ นค้า
 การส่ งเสริ มให้พนักงานเป็ นคนดีของสังคม: เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มพระพุทธศาสนา และ
ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีโอกาสในการบวช ศึกษาพระธรรมวินยั และทดแทนคุณบิดา
มารดาโดยบริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนให้พนักงาน เข้าพิธีอุปสมบทในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาทุกปี
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. จัดทาบุญทอดกฐิน ณ วัดโคธาราม วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็ นวัดในจังหวัด
สมุทรปราการซึ่งเป็ นที่ต้งั ของสานักงานใหญ่ ให้พนักงานผูบ้ ริ หารได้ร่วมพัฒนาชุมชน
ด้วยกัน

2. จัดทาบุญทอดกฐิน วัดเหล่ายาว จ.ลาพูน วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559

3. กิจกรรมมอบเกิยรติบตั รรางวัลความประพฤติดีและมอบทุนการศึกษาของพุทธสมาคม
จังหวัดสมุทรปราการ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559

4. 3K ร่ วมกับ จส.100 จัดโครงการ “สงกรานต์อุ่นใจปลอดภัยไปกับ3k”

5. 3K เรซควีนอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตอน “คัด คีย ์ แพ็ค”ณ.มูลนิธิกระจกเงา
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6. สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุแก่ สน.บางนา และสน.อุดมสุ ขเพื่อใช้ประโยชน์
ในงานจราจร

7. ตรวจรถยนต์ก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย กรมขนส่ งทางบก เขตจตุจกั ร วันที่ 30 มีนาคม 2559

9

การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย : บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสิ นค้าด้วยความ
รับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยและสังคม เพื่อนาไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว

แนวทางการปฏิบตั ิ
 บริ ษทั ฯมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสิ นค้าที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เป็ น
การลดการใช้น้ ามันและการเกิดภาวะก๊าซเรื อนกระจก เช่น
 แบตเตอรี่ สาหรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้ าโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
 แบตเตอรี่ สาหรับแผงโซล่าร์ เซลส์ เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด
 บริ ษทั ฯมีการลงทุนในโรงงานหลอมตะกัว่ จากซากแบตเตอรี่ เก่า ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ง
หนึ่ง เป็ นการช่วยกาจัดขยะอุตสาหกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในต้นทุนที่เหมาะสม
ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอนั มีอยูจ่ ากัด มีการปฏิบตั ิตามมาตรการ การประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อม ( Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA) และ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมและสุ ขภาพ (Environment and Health Impact
Assessment ย่อว่า EHIA)
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่ วมกับสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้
จัดโครงการธรรมมาภิบาลสิ่ งแวดล้อมธงขาวดาวเขียว เพื่อให้ชุมชนรอบนิคมฯมีโอกาศ
รับรู้การบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมโดยตรงและมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงงานในนิคมฯรวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่ ในการกากับดูแล
โรงงานในนิคมฯ ซึ่งทางบริ ษทั ฯได้เข้าร่ วมในโครงการและได้รับรางวัล “เป็ นโรงงงาน
ดีเด่น ประจาปี 2559”

 บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้าน
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่ รถยนต์ ในงาน TAQA Award 2016
ซึ่งในครั้งนี้เป็ นการรับรางวัลเป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน สาหรับรางวัลดังกล่าวเป็ นรางวัลที่
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ได้รับการโหวตจากเสี ยงของผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ แล้วเกิดความพึงพอใจในคุณภาพและการ
ให้บริ การ

10. การจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน
บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการพัฒนา การจัดทารายงานแห่งความยัง่ ยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความ
รับผิดชอบ ทิศทางองค์กร ข้อมูลที่จาเป็ นขององค์กร การกากับดูแล ขอบเขต ด้านเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิจกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู ้
ถื อหุ ้นและ/หรื อกรรมการร่ วมกัน และการบริ หารร่ วมกัน) ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่เกี่ ยวเนื่ องกับ การ ซื้ อและขาย สิ นค้า
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขหรื อเกณฑ์ที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษ ทั และบริ ษ ทั เหล่ านั้น ซึ่ งเป็ นไป
ตามปกติทางธุ รกิจ ซึ่ งรายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ
7ในงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 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 ผู ้
ถือหุน้ ตามแต่กรณี ซึ่งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการทารายการระหว่างกันจะ
ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนั้น บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการเปิ ดเผยข้อมูล
ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรื อจาหน่ายไปของสิ นทรัพย์ที่สาคัญของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตาม
ข้อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตแห่งประเทศไทย
2. นโยบายหรื อแนวโน้ 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
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ในกรณี ที่เป็ นรายการที่เป็ นธุ รกรรมทางการค้าปกติของบริ ษทั และเป็ นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่ องในอนาคต 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 อบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
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 ที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการดาเนิ นการ
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 ระกอบธุ รกิจรายอื่นๆ 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 ือหุ น้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมัน่ ใจว่าการเข้าทา

รายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุน้ 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 รถมอเตอร์ไซค์
นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าให้ บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ตัวแทนจาหน่ายแต่เพียง
ผูเ้ ดียวในประเทศไทย ในเงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาดซึ่ งถูกควบคุมโดยกรมสรรพสามิต
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ขายสิ นค้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น ซื้อสิ นค้า
ค่าใช้จ่าย ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น
2,200,284,611

16,498,763

920,493

2,828,100

100,818

201,431,643

5,756,258

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 ัท ฯ ซื้ อ ตะกั่ว ผสมและตะกั่วบริ สุ ท ธิ์ จาก บริ ษ ัท ไทยนัน เฟอรั ส เมทัล จ ากัด ใน
เงื่อนไขที่เป็ นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ซื้อวัตถุดิบ
รายได้อื่น
เจ้าหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
766,427,418

11,224,244

74,185,908

2,259,288

หน่วย: บาท
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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 และให้บ ริ การบ ารุ งรั ก ษา
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
ซื้อวัตถุดิบ
ขายสิ นค้า รายได้อื่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น
145,705,775

56,165,700

7,610,185

27,492,166

10,124,982

1,335,002

หน่ วย: บาท

5. บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด
ลักษณะความสั มพันธ์ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นร้อยละ 16.67 ของทุนที่จดทะเบียนและเรี ยกชาระแล้ว นิติบุคคลที่มี
กรรมการบางท่านร่ วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ให้บริ การหลังการขายและความรู ้แก่ตวั แทนขายและแก่ผบู ้ ริ โภค และการส่ งเสริ มการขาย
ต่างๆแก่ตลาดญี่ปุ่น

นโยบายการกาหนดราคาระหว่างกัน
บริ ษทั ฯ กาหนดค่านายหน้าให้ บริ ษทั ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จากัด ในเงื่อนไขที่
เป็ นปกติธุรกิ จเช่ นเดี ยวกับที่ กาหนดค่านายหน้าให้กบั กิ จการอื่นที่ ไม่เกี่ ยวข้องกัน และ
เป็ นไปตามราคาตลาด
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน -ไม่ มี
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการภาพรวม
ของการดำ�เนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ
เศรษฐกิจโลกในปี 2559 IMF คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกยังคง ขยาย
ตัว แม้ว่าเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศจะชะลอตัวจากปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขยายตัว โดย ปัญหา
การว่างงานลดลงอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจสหภาพยุโรปขยายตัวแต่ยังคงมีปัญหาอัตราการว่างงานที่อยู่ ใน
ระดับสูง นอกจากนีย้ งั คงมีความกังวลในเรือ่ ง Brexit ทีอ่ าจส่งผลต่อเศรษฐกิจสหภาพยุโรป เศรษฐกิจ ญีป่ นุ่
ขยายตัวเล็กน้อย สำ�หรับเศรษฐกิจประเทศจีนยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง สำ�นักงานคณะกรรมการ พัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่
ขยายตัวร้อยละ 2.8และเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0-4.0 แนวโน้ม ภาคอุตสาหกรรม
ไทยปี 2560 คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวจากช่วงเดียวกันของปี 2558 จาก การทยอยฟื้นตัว
อย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกรายจ่ายการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่ง ขึ้นโดยเฉพาะ
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการดำ�เนินงานภายใต้แผนงานพัฒนา ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC)
สำ�หรับประมาณการของอุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2560 จากข้อมูลของกลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ สภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย คาดว่ า การผลิ ต รถยนต์ ป ระมาณ 2,000,000 คั น เพิ่ ม ขึ้ น
ร้ อ ยละ 2.56 โดยแบ่ ง เป็ น การผลิ ต เพื่ อ จำ � หน่ า ยในประเทศประมาณ 800,000 คั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ย
ละ 6.67 และเป็ น การผลิ ต เพื่ อ การส่ ง ออกประมาณ 1,200,000 คั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ที่ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ สั ง คมแห่ ง ชาติ (สศช.) คาดการณ์ อั ต ราการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิ จ (GDP) ปี 2560 ว่าจะขยายตัว ร้อยละ 3-4 สำ � หรั บ ตลาดส่ งออกมี แ นวโน้ มดี ขึ้ นตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อจำ�หน่ายใน ประเทศ ประมาณร้อยละ40-45 และ
การผลิตเพื่อการส่งออกประมาณร้อยละ 55-60
รายได้ของปี 2559 เพิ่ มขึน้ ประมาณ 5% เมื่ อเที ยบกับปี 2558 เนื่ องจากภาพ รวม ของ อุตสาหกรรมยาน
ยนต์กลับมาฟืน้ ตัวอย่างต่อเนือ่ งจากปี 2558 ประกอบกับแบตเตอรี่ 3K ไฮบริด ลูกค้าให้ การตอบรับเป็นอย่างดี
นอกจากนั้นแล้วการทำ�การตลาดเชิงรุก ด้วยการโรดโชว์มากขึ้น มีการทำ�กิจกรรม 3K UNLIMITED
POWER และ 3เค Race Queen ซึ่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และบริษัทฯ ยังคงการ
ทำ�กิจกรรมร่วมกับดีลเลอร์หรือตัวแทนจำ�หน่ายที่มีกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ กระตุ้น
ณ จุดขาย ขณะทีก่ ารสนับสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต หรือสปอร์ตมาร์เก็ตติง้ ก็จะยังคงเน้นหนัก เหมือนปี
ที่ผ่านมา

สาหรับการลงทุนสาหรับปี 2560 บริ ษทั ได้ขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มกาลังผลิตของแบตเตอรี่ ชนิด
พร้อมใช้ เช่นแบตเตอรรี่ ไฮบริ ด แบตเตอรี่ พร้อมใช้ แบตเตอรี่ ไม่ตอ้ งเติมน้ ากลัน่ เพื่อรองรับความต้องการใช้
ที่เพิ่มขึ้น สาหรับการใช้กาลังการผลิตรวมมีประมาณ 70% ของกาลังการผลิตทั้งหมด
สภาวะราคาตะกัว่ บริ สุทธิ์ ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย
มีราคาปิ ดที่ 1,701 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน และ 2,231 เหรี ยญสหรัฐต่อเมตริ กตัน ณ เดื อนธันวาคม 2559
และ 2558 ตามลาดับ
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไร
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดาเนิ นธุรกิจหลักในส่ วนงานดาเนินงานที่รายงานเพียงส่ วนงานเดียว คือ
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายแบตเตอรี่ และดาเนินธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียวคือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนิ นงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกับที่ใช้ในการวัดกาไรหรื อขาดทุนจากการดาเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กาไรจากการ
ดาเนินงาน และสิ นทรัพย์ท้งั หมดที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่ วนงานดาเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร์แล้ว
รายได้ รวม

ปี 2559 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมตามงบการเงินรวม จานวน 5,355.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ปี
2558 จานวน 5,128.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 227.31 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4.43 เนื่องจากปริ มาณ
การขายเพิ่มขึ้น เพราะบริ ษทั ฯมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
ในปี 2559 บริ ษ ทั ฯมีรายได้อื่น จานวน 44.24 ล้านบาทเมื่ อเที ยบกับ ปี 2558 ที่มี จานวน 71.65
ล้านบาท ลดลง 27.41 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 38.26 เนื่องจากกาไรจากการป้ องกันความเสี่ ยงลดลง

อัตรากาไรขั้นต้ น และ กาไรสุ ทธิ
บริ ษ ัท ฯ มี อ ัต ราก าไรขั้น ต้น ส าหรั บ ปี 2559 และ 2558 เท่ า กับ ร้ อ ยละ 24.27 และ 25.16
ตามลาดับ ลดลงร้อยละ 0.89 เนื่องจากต้นทุนขายสู งขึ้นจากราคาวัตถุดิบตะกัว่ ที่สูงขึ้น
ปี 2559 บริ ษทั ฯมีกาไรสุ ทธิ 156.51 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 2.95 ของรายได้จากการขาย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ปี 2558 ที่กาไรสุ ทธิ 219.91 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 4.35 ของรายได้จากการขาย
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ทั้งนี้ เนื่องจากอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลง ใน ปี 2559 จึงทาให้กาไรสุ ทธิ ลดลงจากปี ก่อน จานวน 63.40 ล้าน
บาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ 28.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ปี 2559 มีจานวน 1,106.86 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราร้อยละ
20.84ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับ ปี 2558 มีจานวน 1,028.15 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นอัตราร้อยละ
20.33 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 78.71 ล้านบาท เนื่ องจากภาษีสรรพสามิตที่เพิ่มขึ้น
สัมพันธ์กบั มูลค่าขายในประเทศของบริ ษทั ฯที่เพิ่มขึ้น
อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ ้น ในปี 2559 มีอตั ราร้อยละ 8.19 เมื่อเปรี ยบเทียบกับในปี 2558 ที่ มี
อัตราร้อยละ 12.29 และคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้เสนอที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นให้จ่ายปั นผล ในอัตราหุ ้นละ 3.00
บาท
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยใน ปี 2559 มีอตั ราร้อย
ละ 51.41 ณ 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราร้อยละ 47.08 เนื่องจากสิ นค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือจานวน 1,023.88 ล้านบาท และ 860.42
ล้านบาทตามลาดับ เพิ่มขึ้น 163.46 ล้านบาทวัตถุดิบส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ ตะกัว่ แผ่นกั้น และเปลือก ฝา
แบตเตอรี่ ไม่ มี ข ้อจากัดของอายุก ารจัดเก็ บ จึ ง ไม่ มี ปั ญ หาเรื่ องการเสื่ อ มสภาพของวัตถุ ดิ บ ส าหรั บ งาน
ระหว่างท าและสิ นค้าส าเร็ จรู ป บริ ษ ทั ฯจะบริ หารการจัดการสิ นค้าคงคลังตามวิธีสินค้าเข้าก่ อนออกก่อน
(FIFO) และจะพิจารณาตั้งสารองสิ นค้าเสื่ อมสภาพ ตามการวิเคราะห์อายุสินค้าคงคลัง โดยมีนโยบายตั้งปรับ
ลดราคาทุนให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ สาหรับสิ นค้าคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 1 ปี ทั้งจานวน ซึ่ ง ณ
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจานวน 26.96 ล้านบาท และ 22.15 ล้านบาทตามลาดับ
ในปี 2559 บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์ถาวรต่อสิ นทรัพย์รวม มีอตั ราร้ อยละ 37.27 ลดลง
จากปี 2558 ที่มีอตั ราร้อยละ 41.57 บริ ษทั ฯมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
จานวน 1,401.06 ล้านบาท และ 1,475.23 ล้านบาท ตามลาดับ และมีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน- ที่ดิน ใน
ปี 2559 และ 2558 จานวน 304.21 ล้านบาท และ 307.12 ล้านบาทตามลาดับ ซึ่ งที่ดินดังกล่ าว บริ ษ ทั ฯอยู่
ระหว่างจัดท าศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข องโครงการ เพื่ อก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์ สู งสุ ดกับ บริ ษ ัท ฯ ซึ่ งหาก
พิจารณามูลค่าตลาดของที่ดินในปัจจุบนั ก็มีมูลค่าสู งกว่า ณ วันที่ได้มา
ในปี 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯมี ระยะเวลาในการเก็บ หนี้ เฉลี่ ยเป็ น 47.03 วัน และ 44.54 วัน
ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 2.49 วัน ตามสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสู งขึ้น

บริ ษ ทั ฯมี ลู ก หนี้ การค้าสุ ท ธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จานวน 683.14 ล้านบาท และ
648.90 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมีอายุหนี้ คงค้างยังไม่ถึงกาหนดชาระและค้างชาระไม่เกิ น 3 เดือน จานวน
674.18 ล้านบาทหรื อคิดเป็ นร้อยละ 98.68 ของลูกหนี้การค้า และปี 2558 มีจานวน 633.35 ล้านบาทหรื อคิด
เป็ นร้อยละ 97.53 ของลูกหนี้การค้า
การขายแบตเตอรี่ การส่ งออก บริ ษทั ฯ จะพิจารณาความสามารถในการชาระเงินของลูกค้าเป็ น
รายๆไป เช่นกาหนดเทอมการชาระเงิน ก่อนส่ งมอบสาหรับลูกค้ารายใหม่ หรื อ ชาระเงินภายใน 30 วันหลัง
วันที่ Bill of Lading เป็ นต้น สาหรับการขายในประเทศ บริ ษทั ฯจะให้ลูกค้าชาระเงินค่าสิ นค้าทุก 15 วัน การ
ขายสิ นค้าประเภทอื่นเทอมการชาระเงินเป็ นไปตามปกติทางการค้า อยูร่ ะหว่าง 30-60 วัน
สาหรับการตั้งสารองความเพียงพอของหนี้ สงสัยจะสู ญ บริ ษทั ฯจะพิจารณาจากการวิเคราะห์
อายุลูกหนี้ เป็ นหลัก และประสบการณ์การชาระค่าสิ นค้าของลูกหนี้ ประกอบ โดยจะตั้งสารองหนี้ สงสัยจะ
สู ญ ทั้งจานวน สาหรับลูกหนี้ที่คา้ งชาระมากกว่า 12 เดือน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯมีการเพิ่มสารองหนี้ สงสัยจะสู ญลง จานวน 6.53 ล้านบาท เป็ น 31.15 ล้าน
บาท
สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท
ปี 2559 และ ปี 2558 บริ ษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 165.36 และ 99.47
ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 65.89 ล้านบาท บริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน
เป็ น 1.16 เท่า มีอตั ราส่ วนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี ก่อน ที่มีอตั ราส่ วนที่ 1.07 เท่า เนื่องจากบริ ษทั ฯมีสินค้า
คงเหลือ จานวน 1,023.88 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี ก่อน ที่มีจานวน 860.42 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 163.46 ล้านบาท
สัมพันธ์กบั มูลค่าขายที่เพิ่มขึ้น
ในการดาเนิ นธุ รกิ จบริ ษ ทั ฯจะใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน ซึ่ งมี ตน้ ทุนทาง
การเงินที่ตา่ ในการซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์และชาระเงินกูย้ ืม บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีวงเงินสิ นเชื่อหลาย
ประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็ นวงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ท้งั สิ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
จานวน 4,326 ล้านบาท และจานวน 4,203 ล้านบาท ตามลาดับ เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั
ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น 0.90
: 0.88 ตามลาดับ
ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ปัจจัยเสี่ ยงที่สาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ จะ
ประกอบด้วยปัจจัยเสี่ ยงดังต่อไปนี้
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1. ปัจจัยเสี่ ยงด้านตลาดในประเทศและตลาดส่ งออก การประกอบรถยนต์ในประเทศมีอตั รา
เติบโตต่อเนื่องมา 2 ปี แล้ว ส่ งผลให้ตลาดแบตเตอรี่ เริ่ มขยายตัวในปี 2559 ดังนั้นสิ นค้าแบตเตอรี่ จึงมี
แนวโน้มที่จะมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น เนื่องจากแต่ละบริ ษทั จะพยายามเพิ่มส่ วนแบ่งตลาดของแต่ละ
บริ ษทั ให้มากขึ้น
2. เศรษฐกิจโลกยังเผชิญกับความผันผวน และความไม่แน่นอนจากการที่สหราชอาณาจักรลง
ประชามติถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และธนาคารกลางสหรัฐ
(Fed) ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 มาสู่ ระดับร้อยละ 0.50-0.75 ซึ่งทาให้นกั ลงทุนโยกย้ายการลงทุน
ระหว่างสิ นทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงสู งกับสิ นทรัพย์ที่ปลอดความเสี่ยงอย่างเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ งสร้างความผัน
ผวนให้แก่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
 ความเสี่ ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Community)
ตะกัว่ ในตลาดโลกเฉลี่ย อยูท่ ี่ 2,100-2,300 ดอลลาร์ สรอ. ต่อเมตริ กตัน
 สาหรับปัจจัยเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(Exchange Rate)ในปี 2560 คาดว่าอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยจะเคลื่อนไหวอยูใ่ นกรอบ
34.50-36.00 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีความผันผวนในกรอบแคบๆ
3. แนวโน้มผูบ้ ริ โภคหันมานิยมใช้แบตเตอรี่ ชนิดพร้อมใช้ ที่เติมน้ ากรดและชาร์จไฟฟ้าจาก
โรงงานมาให้เรี ยบร้อยมากขึ้น มีความสะดวกสบายไม่ตอ้ งกังวลในเรื่ องการเติมน้ ากลัน่ บ่อย ซึ่งบริ ษทั ฯมี
เทคโนโลยีก่ ารผลิตและกาลังการผลิตที่เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตได้ และมีแผนดาเนินการและ
วางเป้าหมายในอนาคตไว้แล้ว
สาหรับแนวทางการพัฒนาและมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับปัจจัยเสี่ ยง
คือการเพิ่มประสิ ทธิภาพขององค์กร ดังต่อไปนี้
1. ในระหว่างปี 2559-2560 บริ ษทั ฯ มีการลงทุนในเครื่ องจักรรุ่ นใหม่ ซึ่งมีประสิ ทธิ ภาพใน
การผลิตสู งขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และสามารถลดคนงานได้ เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และ ชดเชยความเสี่ ยงจากราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนในอนาคต
ได้
2. บริ ษทั ฯ เน้นส่ งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาแรงงานฝี มือให้มีความยืดหยุน่ ในการปรับตัว
ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
3. ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างรู ้คุณค่า ให้เกิดของเสี ยจากการผลิตต่าที่สุด
4. ให้มีทีมงานพิจารณาป้ องกันความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสิ นค้าโภคภัณฑ์

ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิ น (หมายเหตุประกอบงบข้ อ 26)
ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
อันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์จานวน 12 ล้านบาท และ 9 ล้านบาท ตามลาดับ
ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญาเช่าดาเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่อาคารเก็บ
สิ นค้าและยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี จานวนเงิ น ขั้น ต่ าที่ ต้องจ่ ายในอนาคตทั้ง สิ้ น ภายใต้สั ญ ญาเช่ า
ดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

20.40
14.10

20.90
10.90

(ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
1.00
1.20

0.90
0.00

การคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ าประกันซึ่งออกโดย
ธนาคารในนามบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจานวน 23 ล้านบาท และจานวน 22 ล้านบาท ตามลาดับ
และเฉพาะบริ ษทั ฯ จานวน 22 ล้านบาท และจานวน 20 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทาง
ปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่อหลาย
ประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็ นวงเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้ท้งั สิ้ นจานวน 4,326 ล้านบาท และจานวน
4,203 ล้านบาท ตามลาดับ และเฉพาะบริ ษทั ฯ จานวน 2,602 ล้านบาท และจานวน 2,598 ล้านบาท ตามลาดับ
โดยวงเงินส่ วนใหญ่ได้รับการค้ าประกันร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ยงั ไม่ได้ใช้จานวนเงิน 2.41 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ (เทียบเท่า 86.69 ล้านบาท)
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การถูกประเมินภาษี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงิน
เพิ่มสาหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จากกรมศุลกากรจานวนทั้งสิ้ น 135 ฉบับจากการนาเข้าวัตถุดิบและ
เครื่ องจักร โดยในแบบแจ้งการประเมินระบุวา่ บริ ษทั ฯชาระค่าภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนกรม
ศุลกากรจึงเรี ยกเก็บอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นจานวน 9.92 ล้านบาทและจานวน 89.57 ล้านบาท
ตามลาดับ รวมเป็ นจานวน 99.49 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินเพิ่มอีกเป็ นจานวน 60.12 ล้านบาท รวม
เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 159.61 ล้านบาท
ผูบ้ ริ หาร ของบริ ษทั ฯมัน่ ใจว่าได้ดาเนินการโดยสุ จริ ต ไม่ได้มีเจตนาฉ้อค่าภาษีอากร ไม่ได้มีเจตนา
หลีกเลี่ยงหรื อพยายามหลีกเลี่ยงการเสี ยค่าภาษีศุลกากร ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ชาระภาษีหรื อ
แสดงจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยต่ากว่าความเป็ นจริ ง และไม่ได้มีส่วนร่ วมรู ้เห็นในการกระทาผิดด้วยแต่อย่าง
ใด เป็ นการกระทาผิดของบริ ษทั ตัวแทนที่กระทาการโดยทุจริ ตต่อหน้าที่โดยการปลอมใบเสร็ จรับเงิน
การเสี ยภาษีอากรขาเข้า
และใช้ใบเสร็ จรับเงินปลอมอันเป็ นการกระทานอกขอบอานาจแห่งฐานะ
ตัวแทนซึ่งตัวการมิได้มีส่วนรู ้เห็นด้วย
ตัวการจึงไม่ตอ้ งรับผิดในการกระทาดังกล่าวของตัวแทน
ผูก้ ระทาการสาแดงจะต้องรับผิดต่อกรมศุลกากรเองในอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินเพิ่ม และเบี้ยปรับ
อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทาของตนแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่เกี่ยวข้องกับ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
จากัด (มหาชน) ดังนั้น เพื่อความระมัดระวังรอบคอบ บริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสารองผลเสี ยหายจากการ
ประเมินภาษีจานวนประมาณ 21 ล้านบาท รวมไว้ในบัญชี “ประมาณการหนี้สินอื่น” ซึ่งแสดงไว้ใน
บัญชีภายใต้หวั ข้อ “หนี้สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายการรับประกันสิ นค้ า
ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งให้จ่ายชาระค่าใช้จ่ายในการ
รับประกันสิ นค้าตามสัญญา มายังบริ ษทั ฯโดยไม่มีเอกสารประกอบรายละเอียดที่จะพิสูจน์ความ
เสี ยหายตามสัญญา ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบริ ษทั ฯ จะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของความเสี ยหายว่าเกิดจาก
กระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯหรื อเกิดจากการใช้งานหรื อสาเหตุอื่น อย่างไรก็ตามแบตเตอรี่ ที่บริ ษทั
ฯ จาหน่ายก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุ งร่ วมกับโรงงานประกอบรถยนต์มาอย่างต่อเนื่ อง ดังนั้นประมาณ
การค่าใช้จ่ายในการรับประกันสิ นค้าดังกล่าวจึงขึ้นอยูก่ บั ผลของการเจรจาและการตรวจสอบที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันสิ นค้าที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นไว้จานวน 43.97 ล้านบาท และได้บนั ทึกจานวนเงินดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับปี 2559

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชี สังกัด
ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 2,930,000 บาท
2) ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่นใดให้แก่ ผูส้ อบบัญชี หรื อ
สานักงานสอบบัญชี ที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริ การอื่นใดที่ยงั ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จใน
รอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) ตามลําดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวมและงบ
กําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิ จการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีท่ีสาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน)
ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิด ชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในส่ วนของความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังต่อไปนี้
ก. ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.4 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแบบแจ้งการประเมิน
อากรขาเข้า ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม เงิ น เพิ่ ม และเบี้ ยปรั บ สําหรั บ ปี 2550 ถึ งปี 2553 จากกรมศุ ล กากร โดยผูบ้ ริ ห ารได้
ดําเนินการโต้แย้งการประเมินดังกล่าว ซึ่ง ณ วันที่เสนอรายงานยังอยูร่ ะหว่างการพิจารณาข้อเท็จจริ งเพื่อหาข้อสรุ ป
ข. ตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.5 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากลูกค้าต่างประเทศราย
หนึ่ งให้จ่ายชําระค่าใช้จ่ายในการรับประกันสิ นค้าตามสัญญา โดยคํานวณจากรายงานการเปลี่ยนแทนสิ นค้าที่ได้รับ
ความเสี ยหายที่จดั ทําโดยลูกค้าดังกล่าว ซึ่งผูบ้ ริ หารได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันสิ นค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ไว้จาํ นวน 43.97 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีผบู ้ ริ หารคาดว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกินกว่าที่ได้ต้ งั สํารองไว้แล้ว ทั้งนี้ ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป
จากเรื่ องดังกล่าว
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุด ตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น
แยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ค่ าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้การค้ า
ความเสี่ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีลูกหนี้ การค้าจํานวน 696.68 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 ลูกหนี้ การค้าแสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากลูกหนี้ แต่ละรายที่คาดว่าจะไม่ได้รับชําระ ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการตั้งค่าเผื่อ
หนี้ สงสัยจะสู ญเนื่ องจากการกําหนดระดับความเหมาะสมในการสํารองค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเป็ นเรื่ องที่ ผูบ้ ริ หารต้องใช้
วิจารณญาณอย่างมาก
วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี
1. ข้าพเจ้าได้ทาํ การทดสอบระบบเพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของการควบคุมเกี่ยวกับการให้วงเงินสิ นเชื่อแก่ลูกค้า การ
ขาย การติดตามการรับชําระเงิ น การอนุ มตั ิ รายการและระบบที่ ใช้รวมถึงการควบคุ มที่ เกี่ ยวข้องกับตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่คาํ นวณจากการพิจารณาลูกหนี้รายตัว
2. ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบความเหมาะสมของรายงานอายุของลูกหนี้การค้า
2
ANNUAL REPORT 2016

091

3. ในการประเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ แต่ละราย ข้าพเจ้าพิจารณาอายุของหนี้ ที่คงค้าง
ประเมินความสามารถในการชําระหนี้โดยทําความเข้าใจฐานะการเงินของลูกหนี้ และพิจารณาความความเหมาะสม
ของจํานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เรื่ องอื่น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะ
บริ ษ ัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) สําหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ที่ แสดงเป็ นข้อมู ล เปรี ยบเที ย บ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีอื่น ซึ่ งแสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขและมีวรรคเน้นข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้นเกี่ยวกับการที่
บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อแบบแจ้งการประเมินจากกรมศุลกากร ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี 2559 แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยูใ่ นรายงานประจําปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี
2559 จะถูกจัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็ นของข้าพเจ้าต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ ไม่ครอบคลุมถึ งข้อมูลอื่ นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมู ลอื่ น มี ความขัด แย้งที่ มี สาระสําคัญ กับ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการหรื อ กับ ความรู ้ ที่ได้รับ จากการ
ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูท้ ี่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั

3

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ หรื อไม่ ไม่ ว่าจะเกิ ด จากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่ อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วธิ ีการที่ปรากฏในภาคผนวก
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็น
ที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ งข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ี หน้าที่ ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในปี ปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญ ชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับ เรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่ จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว

(นายเสถียร วงศ์สนันท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
กรุ งเทพฯ 23 กุมภาพันธ์ 2560
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ภาคผนวก
การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วธิ ีการดังต่อไปนี้
- ระบุ และประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ัด ต่ อ ข้อเท็ จจริ งอัน เป็ นสาระสําคัญ ในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่ เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
- ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
- สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้
เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้
สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของ
ข้าพเจ้าขึ้ นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ท่ี ได้รับจนถึงวันที่ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมิ น การนําเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อ หาของงบการเงิ น โดยรวม รวมถึ ง การเปิ ดเผยว่างบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรม
ทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุ มดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อความเห็ น ของ
ข้าพเจ้า

5

งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้า
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

7
6, 8
9

165,355,073
696,679,707
1,023,876,359
27,574,298
1,164,312
18,137,445
1,932,787,194

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

13,933,378
469,813,585
640,725,894
24,322,218
1,164,312
8,049,537
1,158,008,924

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

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

10
11
12
13
14
15

304,214,003
1,401,064,932
25,332,263
68,551,453
27,302,830
1,826,465,481
3,759,252,675

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

274,772,449
94,370,575
1,055,070,503
22,100,095
27,174,802
9,795,563
1,483,283,987
2,641,292,911

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
บริษัท ไทยสโตเรจ
งบแสดงฐำนะกำรเงิ
น แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่กาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ประมาณการค่าใช้จ่ายการรับประกันสิ นค้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

16
6, 17

927,165,972
607,908,921

922,612,104
550,772,814

441,165,972
535,437,436

447,612,104
420,283,000

18
26.5

43,975,458
33,726,802
52,347,121
1,665,124,274

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

43,975,458
20,471,710
42,503,015
1,083,553,591

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

19

88,229,180
88,229,180
1,753,353,454

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

45,420,397
45,420,397
1,128,973,988

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

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
1,348,977,023
1,958,478,196
47,421,025
2,005,899,221
3,759,252,675

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
902,817,750
1,512,318,923
1,512,318,923
2,641,292,911

20,000,000
836,118,481
1,445,619,654
1,445,619,654
2,419,059,221

ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ส่ววนได้
นของผู
เสี ยถที้ ือ่ไหุม่มน้ ีอส่านาจควบคุ
วนน้อย ม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

-

-

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

7

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษาไรขาดทุ
ัท ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี
จำ�กัจอืด่น(มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก
นและกาไรขาดทุ
นเบ็ด่ เสร็
�หรับบปี สิปี้นสสุิ้นดสุวัดนทีวัน่ 31ทีธั่ 31
ธันวาคม
สสำาหรั
นวาคม
2559 2559

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

6, 22, 24
รายได้ จากการขาย
5,311,578,585 5,056,859,390
ต้นทุนขาย
(4,022,228,676) (3,784,365,095)
กาไรขั้นต้ น
1,289,349,909 1,272,494,295
รายได้อื่น
32,694,294
59,186,043
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
11,545,433
12,466,209
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(545,066,067) (557,054,225)
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
(561,792,032) (471,093,213)
กาไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
226,731,537
315,999,109
ต้นทุนทางการเงิน
(24,207,008)
(32,909,593)
กาไรก่ อนภาษีเงินได้
202,524,529
283,089,516
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
14
(45,680,283)
(62,237,290)
กาไรสาหรับปี
156,844,246
220,852,226
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
891,896
(17,600,632)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
891,896
(17,600,632)
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
157,736,142
203,251,594

4,484,856,842 4,483,285,136
(3,783,652,622) (3,788,381,730)
701,204,220
694,903,406
60,184,224
92,133,611
11,545,433
12,466,209
(325,177,087) (320,198,477)
(277,596,201) (218,358,560)
170,160,589
260,946,189
(12,320,839)
(18,769,712)
157,839,750
242,176,477
(31,140,481)
(43,102,965)
126,699,269
199,073,512

126,699,269

(7,345,063)
(7,345,063)
191,728,449

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
บริษาไรขาดทุ
ัท ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี
จำ�กัจอืด่น (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก
นและกาไรขาดทุ
นเบ็ด่ เสร็
�หรับบปี ปีสิ้นสสุิ้นดสุวัดนทีวัน่ 31ทีธั่ 31
ธันวาคม
สสำาหรั
นวาคม
2559 2559

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
การแบ่ งปันกาไร
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่ วงนา้ หนัก
ที่ออกจาหน่ ายและชาระแล้ ว (หุ้น)

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

156,512,330
331,916
156,844,246

219,908,929
943,297
220,852,226

126,699,269
126,699,269

199,073,512
199,073,512

156,949,358
786,784
157,736,142

202,959,324
292,270
203,251,594

126,699,269
126,699,269

191,728,449
191,728,449

7.83

11.00

6.33

9.95

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

9

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

21

200,000,000
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินปั นผลจ่ำย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
389,501,173
389,501,173

ทุนเรื อนหุน้
ส่วนเกิน
หมายเหตุ ที่ออกและชำระแล้ว มูลค่ำหุน้ สำมัญ
200,000,000
389,501,173
21
200,000,000
389,501,173

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลี
้ ถือหุ2559
้น
สำ�หรับปีสิ้นสุ่ยดนแปลงส่
วันที่ 31วนของผู
ธันวาคม
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

20,000,000
20,000,000

1,109,068,341 1,718,569,514
(60,000,000)
(60,000,000)
202,959,324
202,959,324
1,252,027,665 1,861,528,838

1,764,912,723
(60,000,000)
203,251,594
1,908,164,317
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46,343,209
292,270
46,635,479

หน่วย : บำท
งบการเงินรวม
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ส่วนของผูม้ ี
ทุนสำรอง
รวมส่วนของ ส่วนได้เสียที่ไม่มี
ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร บริ ษทั ใหญ่
อำนำจควบคุม
รวม
20,000,000 1,252,027,665 1,861,528,838
46,635,479 1,908,164,317
(60,000,000)
(60,000,000)
(1,238) (60,001,238)
156,949,358
156,949,358
786,784
157,736,142
20,000,000 1,348,977,023 1,958,478,196
47,421,025 2,005,899,221

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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10

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของผู
ถ
้
อ
ื
หุ
น
้
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

�หรับปีบสิปี้นสสุิ้นดสุวันดทีวั่ 31
นทีธั่ น31วาคม
ธัน2559
วาคม 2559
สสำาหรั
หน่วย : บำท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนเรื อนหุ ้น
ส่ วนเกิน
ทุนสำรอง
หมายเหตุ ที่ออกและชำระแล้ว มูลค่ำหุ ้นสำมัญ ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้จดั สรร
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
200,000,000
389,501,173
20,000,000
836,118,481

รวม
1,445,619,654

เงินปันผลจ่าย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

21

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เงินปันผลจ่าย
กำไรเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

21

200,000,000

389,501,173

20,000,000

(60,000,000)
126,699,269
902,817,750

(60,000,000)
126,699,269
1,512,318,923

200,000,000

389,501,173

20,000,000

704,390,032

1,313,891,205

200,000,000

389,501,173

20,000,000

(60,000,000)
191,728,449
836,118,481

(60,000,000)
191,728,449
1,445,619,654

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

11

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
บริษัท ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด
�หรั
นทีธั่น31
ธัน2559
วาคม 2559
สสำำหรั
บปีบสิปี้นสสุ ิ้น
ดวัสุนดทีวั่ 31
วำคม
หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบกาไรเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
(กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
(กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สิน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
กาไรจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ประมาณการค่าใช้จ่ายการรับประกันสิ นค้า
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
รายได้เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ยจ่าย
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

202,524,529

283,089,516

157,839,750

242,176,477

196,777,421
8,209,468
4,813,110
2,420,814
(1,096,000)
7,068,170
(665,443)

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

150,877,505
6,281,437
4,813,110
2,793,887
2,450,552
(665,443)

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

(1,164,312)
43,975,458
10,813,691
11,000,000
24,207,008

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

(1,164,312)
43,975,458
5,427,291
11,000,000
(16,498,763)
12,320,839

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

508,883,914

485,240,424

379,451,311

378,807,686

(49,896,536)
(168,271,228)
9,602,117
(7,826,578)

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

(76,103,495)
(160,730,571)
(6,988,787)
(6,240,194)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สบริ
ำหรัษบัทปี สิไทยสโตเรจ
้นสุ ดวันที่ 31 ธัแบตเตอรี
นวำคม 2559่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม
2559

หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่ น
เงินสดรับจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
จ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้นจากการรับชาระหนี้
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เจ้าหนี้ซ้ือทรัพย์สินลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

48,822,972
8,352,505
349,667,166
(1,866,308)
(24,351,475)
(75,508,919)
247,940,464
-

44,007,816
(9,000,594)
727,434,049
(4,551,230)
(32,405,499)
(27,872,784)
662,604,536
-

100,988,822
1,146,926
231,524,012
(1,409,139)
(12,353,246)
(57,888,821)
159,872,806
-

(60,071,700)
(9,267,430)
490,818,115
(3,115,230)
(18,141,809)
(9,715,946)
459,845,130
5,139,928

(118,224,467)
(2,265,195)
948,185
4,000,000
(115,541,477)

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

(108,916,138)
(1,458,356)
183,317
16,498,763
(93,692,414)

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

4,553,868
(11,061,614)
(60,001,238)
(66,508,984)
65,890,003
99,465,070
165,355,073

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

(6,446,132)
(60,000,000)
(66,446,132)
(265,740)
14,199,118
13,933,378

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

1,489,600
8,203,820

7,000,000
-

5,290,819
8,653,420

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย น
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

สำ�สหรัำหรั
บปีบสปีิ้นสิสุ้นดสุวัดนวันทีที่ 31
2559
่ 31ธัธันนวาคม
วำคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯคื อ กำรผลิ ต และจ ำหน่ ำยแบตเตอรี่ ที่ อ ยู่ต ำมที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯอยู่ที่ 387 หมู่ 4
ซอยพัฒนำ 3 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนสุขมุ วิท ตำบลแพรกษำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ”) รวมถึงกำร
ตีควำมและแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชี ฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี ”) และกฎระเบี ยบและ
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิ น ได้ทำขึ้ นเพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิ จกำรค้ำลงวันที่
28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นของบริ ษทั ฯได้จดั ทำเป็ นภำษำไทย และมีหน่ วยเงินตรำเป็ นบำท ซึ่ งกำรจัดทำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็ นไป
ตำมวัตถุป ระสงค์ของกำรจัดทำรำยงำนในประเทศ ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกของผูอ้ ่ำนงบกำรเงิ น ที่ ไม่ คุน้ เคยกับ
ภำษำไทย บริ ษทั ได้จดั ทำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
ในกำรจัด ท ำงบกำรเงิ น ให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น ผูบ้ ริ ห ำรต้อ งใช้กำรประมำณและข้อ
สมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่ งมี ผลกระทบต่อกำรกำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจำนวนเงิ นที่ เกี่ ยวกับ สิ นทรัพ ย์
หนี้ สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปั จจัยต่ำงๆที่ผบู ้ ริ หำรมี
ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผล ภำยใต้สภำวกำรณ์แวดล้อม ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรตั้งข้อสมมติฐำนต่อมูลค่ำ
ตำมบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้
ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม่ำเสมอ กำรปรับประมำณทำง
บัญชี จะบันทึกในงวดบัญชี ที่ประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรื องวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนำคต
เกณฑ์ กำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงิ น รวมนี้ ได้จัดท ำขึ้ น โดยรวมงบกำรเงิ นของบริ ษ ัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) (ซึ่ ง
ต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
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ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั ย่อ ยที่ถื อ หุ้นโดยบริ ษทั ฯ โดยตรง
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด
ตัวแทนจาหน่ายแบตเตอรี่ ในประเทศ
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด
ผลิตและจาหน่ายตะกัว่ ผสม
และตะกัว่ บริ สุทธิ์
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
ผลิตและจาหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิ ด
บริ ษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด จาหน่าย ให้เ ช่าแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์
่
ั ้
ั
ี่
บริ ษทั ย่อ ยที่ล งทุนโดยถื อ หุ้นผ่ าน บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด
บริ ษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด จาหน่าย ให้เ ช่าแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์
่
ั ้
ั
ี่

จัดตั้งขึ้ น
ในประเทศ

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย
ไทย

100.00
97.00

100.00
97.00

ไทย
ไทย

49.00
100.00

49.00
-

ไทย

-

100.00

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อ มีส่วนได้
เสี ยในผลตอบแทนของกิ จกำรที่ เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ ส่งผลกระทบ
อย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯมีอำนำจในกำร
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้นสุดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

งบกำรเงินของบริ ษทั พำวเวอร์ พลำส จำกัด ได้รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวม ถึงแม้วำ่ บริ ษทั ฯถือหุ ้นอยูร่ ้อยละ 49
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมนโยบำยทำงกำรเงิน และกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั ดังกล่ำว ดังนั้นจึงถือว่ำ
บริ ษทั ดังกล่ำวเป็ นบริ ษทั ย่อย

ฉ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบกำรเงิน
รวมนี้แล้ว

ช)

ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรื อขำดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อย
ส่ วนที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนรวมและส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพื่อประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
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3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558) และฉบับ
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทำงบัญชี ที่ ออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มี
ขึ้นเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ ำเที ยมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ ง
ถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนำคต
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชีพบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิ นที่ มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ ง
หรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำร
ปรับปรุ งถ้อยคำและคำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นเมื่ อนำมำถือปฏิ บตั ิ อย่ำงไรก็ตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
มำตรฐำนฉบับปรับปรุ งนี้ กำหนดทำงเลือกเพิ่มเติมสำหรับกำรบันทึ กบัญชี เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย ในงบกำรเงิ น
เฉพำะกิจกำรโดยเลือกบันทึกตำมวิธีส่วนได้เสี ยได้ ตำมที่อธิ บำยไว้ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559)
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมและกำรร่ วมค้ำ ทั้งนี้ กิจกำรต้องใช้วิธีกำรบันทึกบัญชีเดียวกันสำหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหำกกิ จกำรเลื อกบันทึ กเงิ นลงทุ นดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสี ยในงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร กิ จกำรต้อง
ปรับปรุ งรำยกำรดังกล่ำวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เนื่ องจำกฝ่ ำยบริ หำรได้พิจำรณำ
แล้วว่ำจะเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม
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4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ
กำรรับรู้ รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสิ นค้ำ
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำหรับสิ นค้ำที่
ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในกำรรับเงินปั นผล
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่ ง
ถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่นแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย บันทึ กค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสู ญสำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
สินค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ปและงำนระหว่ำงทำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) หรื อมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
แล้ว แต่ ร ำคำใดจะต่ ำ กว่ำ รำคำทุ น ดัง กล่ ำ ววัด มู ล ค่ ำ ตำมวิ ธี ต ้น ทุ น มำตรฐำนซึ่ งใกล้เคี ย งกับ ต้น ทุ น จริ ง และ
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ
และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยูใ่ นควำมต้องกำรของตลำดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่ งแสดงในรำคำทุนสุ ทธิ จำกค่ำ
เผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน
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อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน - ทีด่ นิ
บริ ษทั ฯและบริ ษ ัทย่อยบันทึ กมูลค่ำเริ่ มแรกของอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรลงทุ นในรำคำทุ น ซึ่ งรวมต้นทุ นกำรท ำ
รำยกำร หลังจำกนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
(ถ้ำมี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่ำงระหว่ำงจำนวนเงินที่ ได้รับสุ ทธิ จำกกำรจำหน่ ำยกับมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
ในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนในงวดที่ตดั รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนออกจำกบัญชี
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลังหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ ำเสื่ อ มรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ ค ำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ น ทรั พ ย์โ ดยวิธีเส้ น ตรงตำมเกณฑ์ อ ำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังต่อไปนี้

อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

จานวนปี
30
5 และ 20
3 - 10
4 และ 5
4 และ 5

ค่ำเสื่ อมรำคำรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่ำงติดตั้งและก่อสร้ำง
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่ำเริ่ มแรกของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ดว้ ยรำคำทุน และภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรครั้ง
แรก ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
(ถ้ำมี)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำร
ให้ประโยชน์ 10 ปี และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่ งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ ันเกิ ดกำรด้อยค่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัด จำหน่ ำยและวิธีกำรตัด จำหน่ ำยของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
ดังกล่ำวทุกสิ้นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จกำรที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิ จกำรที่ มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูกบริ ษทั ฯ
ควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทำงตรงหรื อ
ทำงอ้อมซึ่ งทำให้มีอิทธิ พลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำรหรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่ มี
อำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
สัญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึ กเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อ
มูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงินที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหัก
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุ
ของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำ
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผู ้
เช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำน จำนวนเงิ นที่ จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงินบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ใน กำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่ เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
กำรด้ อยค่ ำของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำ
จำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
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ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและ
เงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจ่ ำยสมทบให้เป็ นรำยเดื อ น สิ น ทรั พ ย์ข องกองทุ น ส ำรองเลี้ ยงชี พ ได้แ ยกออกจำก
สิ นทรัพ ย์ของบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อย เงิ น ที่ บ ริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยจ่ ำยสมทบกองทุ น สำรองเลี้ ยงชี พบันทึ กเป็ น
ค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วธิ ีคิดลดแต่ละ
หน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชำญอิสระได้ทำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำว
ตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย สำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออก
จำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ประมำณกำรหนีส้ ิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิ ดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ นอนว่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิ จไปเพื่อ
ปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษี ของรัฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั รำภำษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ในจำนวนเท่ำที่ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญ ชี ของสิ นทรัพ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญ ชี ทุกสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบำงส่วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญาซื ้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญ ญำซื้ อ ขำยเงิ น ตรำต่ำงประเทศล่ วงหน้ำแสดงไว้ในงบกำรเงิ น ตำมมู ลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ำ
ยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสิ นค้ า
สัญญำประกันควำมเสี่ ยงรำคำสิ นค้ำล่วงหน้ำแสดงไว้ในงบกำรเงิ นตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปลี่ ยนแปลงในมูลค่ำ
ยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำดังกล่ำวจะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรื อขำดทุน
กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมในตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำด
ที่ มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะเดี ยวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มี
สภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่
ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้น
ให้มำกที่สุด
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ลำดับชั้น ของมูลค่ำยุติธรรมที่ ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมู ลค่ำยุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ในงบกำรเงิ นแบ่ ง
ออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจำ
กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไรสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ในเรื่ องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดง
ในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่
ประมำณกำรไว้กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมีดงั นี้
กำรรวมงบกำรเงินของบริษัทย่ อยทีบ่ ริษัทฯมีสัดส่ วนกำรถือหุ้นน้ อยกว่ ำกึง่ หนึ่ง
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในบริ ษทั พำวเวอร์ พลำส จำกัด ถึงแม้วำ่ บริ ษทั ฯจะถือหุ ้น
และมีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ ง ทั้งนี้ เนื่ องจำกบริ ษทั ฯ
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมที่สำคัญของบริ ษทั ดังกล่ำวได้ อีกทั้งผูถ้ ือหุ ้นรำยอื่นเป็ นผู ้
ถือหุ ้นรำยย่อยๆเท่ำนั้น ดังนั้น บริ ษทั พำวเวอร์ พลำส จำกัด จึงถือเป็ นบริ ษทั ย่อยของกลุ่มกิจกำรและต้องนำมำรวม
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว
สัญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้ดุลย
พินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอน
ควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่

ANNUAL REPORT 2016

22

111

ค่ ำเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่
คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้ แต่ละรำย โดยคำนึ งถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่คงค้ำงและสภำวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินที่บนั ทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ที่ไม่มีกำรซื้ อขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซื้ อขำยคล่อง ฝ่ ำยบริ หำรต้องใช้ดุ ลยพิ นิ จในกำรประเมิ น มู ลค่ำยุติธรรมของ
เครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิ คและแบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ในแบบจำลองได้มำ
จำกกำรเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลำด โดยคำนึงถึงควำมเสี่ ยงทำงด้ำนเครดิต (ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สญ
ั ญำ)
สภำพคล่ อ ง ข้อ มู ล ควำมสั ม พัน ธ์ และกำรเปลี่ ย นแปลงของมู ล ค่ ำ ของเครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ในระยะยำว กำร
เปลี่ยนแปลงของสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในกำรคำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมที่แสดงอยูใ่ น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิ ดเผยลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรคำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึ ก
ขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่ คำดว่ำจะได้รับคืนต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ในกำรนี้ ฝ่ ำย
บริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับสิ นทรัพย์
นั้น
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุน
ทำงภำษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่อมี ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกำไรทำงภำษี ในอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไรทำง
ภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ซึ่งต้อง
อำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะและ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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กำรประเมินภำษีและกำรเรียกร้ องกำรรับประกันสินค้ ำ
บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่ อำจจะเกิดขึ้นจำกกำรถูกประเมินภำษีและกำรเรี ยกร้องกำรรับประกันสิ นค้ำ ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำรได้ใช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของกำรถูกประเมินภำษีรวมทั้งกำรเรี ยกร้องกำรรับประกันสิ นค้ำแล้ว และเชื่อมัน่ ว่ำจะไม่
มีควำมเสี ยหำยเกินกว่ำที่ได้ต้ งั สำรองไว้แล้ว
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำว
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำงบริ ษทั ฯและบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น
ซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ขายสินค้า
ซื้ อวัตถุดิบ
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าจ่าย

-

-

2,256
915
19
16
1

2,177
856
16
39
1

นโยบายการกาหนดราคา

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯ และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดังนี้:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
บริ ษทั ย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
-

-

215,151

174,764

-

-

107,434

57,232
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ค่ ำตอบแทนแก่ ผ้บู ริหำรทีส่ ำคัญ
ค่ำตอบแทนแก่ผบู ้ ริ หำรที่สำคัญสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

10,282

10,883

3,993

4,047

142,193
4,271
156,746

130,540
1,984
143,407

64,309
1,965
70,267

51,650
750
56,447

ผูบ้ ริ หำร หมำยถึง บุคคลที่มีอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในกำรวำงแผน สัง่ กำร และควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ของ
กิจกำรไม่วำ่ ทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ภำระคำ้ ประกันกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีภำระค้ ำประกันให้กบั บริ ษทั ย่อยตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 26.3
7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เช็คที่ถึงกาหนดรับชาระ
รวม

2559
1,495
142,608
21,252
165,355

2558
1,478
91,040
6,947
99,465

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,350
1,333
12,583
12,866
13,933
14,199
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8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น – สุ ทธิ
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวมลูกหนี้การค้า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
เงินทดรองจ่าย
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

714,298
714,298
(31,154)
683,144

673,532
673,532
(24,628)
648,904

211,557
252,655
464,212
(6,281)
457,931

169,932
222,075
392,007
392,007

5,750
7,786
13,536
696,680

3,621
1,874
5,495
654,399

3,594
747
7,542
11,883
469,814

4,832
666
403
5,901
397,908

บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือ โดยจำแนกตำมอำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงกำหนดชำระ ได้ดงั นี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชาระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ค้างชาระ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกิน 12 เดือน ขึ้นไป
รวม

2559
416,475

2558
394,956

257,705
6,650
1,868
31,600
714,298

238,393
5,583
3,896
30,704
673,532

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
397,383
327,472
52,660
6,529
1,414
6,226
464,212

54,424
3,597
3,697
2,817
392,007
26
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9.

สินค้ ำคงเหลือ- สุ ทธิ
สิ นค้ำคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
ราคาทุน
สินค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2559
223,276
162,486
556,202
33,658
75,214
1,050,836

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

รายการปรับลงราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(11,903)
(939)
(1,455)
(11,082)
(17,652)
(2,520)
(3,556)
(26,960)
(22,147)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
211,373
165,911
161,031
125,834
545,120
503,383
31,138
27,001
75,214
38,289
1,023,876
860,418

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ราคาทุน
สินค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างทา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

2559
152,858
162,486
247,152
29,658
75,214
667,368

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

รายการปรับลงราคาทุน
ให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2559
2558
(11,903)
(939)
(1,455)
(10,764)
(17,334)
(2,520)
(3,556)
(26,642)
(21,829)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2559
2558
140,955
88,829
161,031
125,834
236,388
208,904
27,138
22,952
75,214
38,289
640,726
484,808

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกำรบันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่
จะได้รับ เป็ นจำนวน 4.81 ล้ำนบำท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขำย (ปี 2558: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีกำร
กลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือเป็ นจำนวน 15.04 ล้ำนบำท โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือที่รับรู ้
เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี และบริ ษทั ฯบันทึ กกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
เฉพำะบริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 8.12 ล้ำนบำท)
27

10.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้:

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
บริ ษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่ จากัด
รวม

ทุนชาระแล้ว
สัดส่วน
(ล้านบาท) เงินลงทุน (%)
8
100
250
97
65
49
5
100

หน่วย : พันบาท
รายได้เ งินปันผล
วิธีราคาทุน
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
8,000
8,000
16,499
20,000
229,632
229,632
19,400
31,850
31,850
5,290
274,772
269,482
16,499
39,400

รำยละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ
หน่ วย : พันบาท

บริ ษทั

กาไรหรื อขาดทุนทีแ่ บ่งให้กบั
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจ
สัดส่วนทีถ่ อื โดยส่วนได้เ สีย ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ควบคุมในบริ ษทั ย่อยใน
ทีไ่ ม่มีอานาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อยสะสม
ระหว่างปี
2559
ร้อยละ

บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด

3
51

2558
ร้อยละ
3
51

2559
6,999
40,388

2558
8,615
37,415

2559
(1,858)
2,184

2558

เงินปันผลจ่ายให้กบั
ส่วนได้เ สียทีไ่ ม่มีอานาจ
ควบคุมในระหว่างปี
2559

(349)
1,287

2558

-

600
-

28
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอำนำจควบคุมที่มีสำระสำคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูลก่อนกำร
ตัดรำยกำรระหว่ำงกัน
สรุ ปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน

หน่ วย : พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
2559
2558
2559
2558
427,005
410,142
47,401
33,760
220,716
231,943
65,494
77,180
401,073
353,138
32,021
34,731
13,351
11,685
1,683
2,192

สรุ ปรำยกำรกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ

รายได้
กาไร (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
2559
2558
2559
2558
1,153,304
856,061
163,529
135,133
(43,965)
(11,635)
4,283
2,524
(4,234)
892
(968)
(43,965)
(15,869)
5,175
1,556

29

สรุ ปรำยกำรกระแสเงินสด
หน่ วย : พันบาท
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จากัด
2559
2558
2559
2558
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนิ นงาน
(39,024)
85,960
20,398
5,474
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(6,079)
(61,072)
(898)
(12,538)
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
45,000
(25,000)
(11,062)
(11,375)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้ น(ลดลง)สุทธิ
(103)
(112)
8,438
(18,439)

เงินลงทุนในบริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จำกัด
เมื่ อ วัน ที่ 11 สิ งหำคม 2559 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ฯ มี มติ อ นุ ม ติ ให้ บ ริ ษ ัท ฯ เข้ำซื้ อหุ ้ น ของบริ ษ ัท 3 เค
แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จำกัด จำกบริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นจำนวน 5.29 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ
499,993 หุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 10.58 บำท) ซึ่ งเที ยบเท่ำกับมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2559 ของบริ ษทั 3
เคแทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จำกัด (คิดเป็ นสัดส่วนกำรลงทุนในบริ ษทั ดังกล่ำวร้อยละ 99.99) ซึ่ง ณ วันที่เสนอรำยงำนยังอยู่
ระหว่ำงกำรจดทะเบียนรับโอนหุน้
11.

อสังหำริมทรัพย์ เพื่อกำรลงทุน – ทีด่ นิ
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - ที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม
เพิม่ (ลด) ระหว่างปี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2559
307,118
(2,904)
304,214

2558
300,118
7,000
307,118

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
94,371
94,371
94,371
94,371

ในระหว่ำงปี 2558 บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำกัด ได้รับชำระหนี้ คืนจำกลูกหนี้ รำยหนึ่ งเป็ นจำนวน 7 ล้ำนบำท โดย
ได้รับชำระเป็ นที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำง
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรมีมูลค่ำยุติธรรมจำนวนเงินประมำณ
490.24 ล้ำนบำท และ 223.29 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ประเมินโดยฝ่ ำยบริ หำร ซึ่งเทียบเคียงจำกรำคำซื้อขำยที่ดินปั จจุบนั
และรำคำประเมิน
30
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12.

310,408
310,408

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเผื่อการด้ อยค่า

ที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

-

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่วน

-

355,279

331,039

-

-

(4,181)
413,295

21,705

395,771

(7,777)
768,574

49,140

310,408

401

726,810

ส่วนปรับปรุ งอาคาร

-

310,408

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ค่าเสื่ อมราคาสะสม

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซื้ อ
รับเข้า/โอนออก

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วย:

ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ – สุ ทธิ

629,408

624,366

128
128

-

(14,960)
1,681,908

155,708

1,541,160

(18,106)
2,311,444

158,243

5,781

2,165,526

และอุปกรณ์

เครื่ องจักร

10
10

22,202

26,729

-

(868)
177,827

10,008

168,687

(900)
200,039

578

4,945

195,416

เครื่ องใช้สานักงาน

เครื่ องตกแต่งและ

งบการเงินรวม

หน่วย : พันบาท

6,301

10,525

-

-

(2,851)
43,231

4,228

41,854

(4,490)
49,532

5

1,638

52,379

ยานพาหนะ
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1,401,065

1,475,233

138
138

-

(22,860)
2,316,261

191,649

2,147,472

(34,565)
3,717,464

-

129,324

3,622,705

รวม
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77,467

172,166

-

-

-

-

-

(3,292)
77,467

(207,966)

116,559

172,166

ติดตั้งและก่อสร้าง
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-

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
201,085
201,085

ที่จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วน

-

252,512

262,229

320,962

15,716

305,246

573,474

5,999

201,085

-

567,475

ส่ วนปรับปรุ งอาคาร

-

201,085

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ซื้ อ
รับเข้า/โอนออก

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559

ราคาทุน

ที่ดิน

อาคารและ

506,608

499,015

(12,107)
1,363,709

121,437

1,254,379

(15,084)
1,870,317

127,788

4,219

1,753,394

และอุปกรณ์

เครื่ องจักร

17,304

21,303

129,805

7,890

121,915

147,109

-

3,891

143,218

เครื่ องใช้สานักงาน

เครื่ องตกแต่งและ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : พันบาท

3,084

4,740

16,207

1,672

14,535

19,291

-

16

19,275

ยานพาหนะ
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74,478

101,272

-

-

-

(2,450)
74,478

(133,787)

109,443

101,272

ติดตั้งและก่อสร้าง
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1,055,071

1,089,644

(12,107)
1,830,683

146,715

1,696,075

(17,534)
2,885,754

-

117,569

2,785,719

รวม

ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 191.65 ล้ำนบำท และ
191.80 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร จำนวน 146.72 ล้ำนบำท และ 147.78 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
รวมอยูใ่ นงบกำไรขำดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ ซึ่ งหักค่ำเสื่ อมรำคำทั้งจำนวนแล้วแต่ยงั คง
ใช้งำนอยู่ จำนวน 1,094 ล้ำนบำท และ จำนวน 924 ล้ำนบำท และ บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ ซึ่งหักค่ำเสื่ อมรำคำทั้งจำนวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งำนอยู่ จำนวน 900 ล้ำนบำท และ 750 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
13.

สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน – สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่ าตัดจาหน่ ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เพิม่ ขึ้นระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

58,615
2,265
60,880

50,956
1,458
52,414

30,420
5,128
35,548
28,195

26,153
4,161
30,314
24,803

25,332

22,100

ค่ำตัดจำหน่ำยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 สำหรับงบกำรเงินรวม จำนวน 5.13 ล้ำนบำท และ
4.55 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จำนวน 4.16 ล้ำนบำท และ 4.05 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รวมอยูใ่ น
งบกำไรขำดทุน
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14.

สินทรัพย์ และหนีส้ ินภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
รำยกำรเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี มีดงั นี้:
หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
ณ วันที่ 1
กาไร
กาไรขาดทุน
มกราคม 2559
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
4,890
386
สินค้าคงเหลือ
4,366
1,499
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
15,596
1,713
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
20,596
8,335
กาไรที่ยงั ใม่เกิดขึ้นจากรายการขายสินค้า
ระหว่างกัน
6,078
(3,182)
ประมาณการหนี้สิน
2,000
10,995
53,526
19,746
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ค่าเสื่ อมราคา)
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

4,255
905
5,160
48,366

233
(672)
(439)
20,185

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
5,276
5,865
17,309
28,931
2,896
12,995
73,272

-

4,488
233
4,721
68,551
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ณ วันที่
1 มกราคม 2559

หน่วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
กาไร
กาไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินค้าคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี

4,366
8,280
2,000
14,646

963
804
10,995
12,762

-

5,329
9,084
12,995
27,408

หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

905
905
13,741

(672)
(672)
13,434

-

233
233
27,175
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ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม มีดงั นี้:

กาไรก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษี
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั ตามอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
รายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็ น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ถูกใช้ประโยชน์ในปี ปัจจุบนั
แต่ไม่เคยรับรู้เป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิม่ ขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง
การส่งเสริ มการลงทุน
รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี
กาไรระหว่างกันที่ไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ใช้ประโยชน์
อื่นๆ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีที่แท้จริ ง(%)

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
202,525
283,090
157,840
242,176
20%
20%
20%
20%
40,505
56,618
31,568
48,435
69
370
(195)
-

6,632
(1,020)
(729)
144
79
45,680
22.56%

(260)
4,727
(93)
875
62,237
21.98%

3,702
(635)
(3,300)
31,140
19.73%

2,547
(7,879)
43,103
17.80%

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ใช้อตั รำภำษีเงิ นได้ร้อยละ 20 ในกำรคำนวณภำษีเงินได้นิติบุ คคลสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธัน วำคม 2559 และ 2558 โดยอำศัยพระรำชกฤษฎี กำออกตำมควำมในประมวลรั ษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและ
ยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557 ให้คงจัดเก็บภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ
20 ของกำไรสุ ทธิ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่เกิ น 31 ธันวำคม 2558
และพระรำชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎำกร (ฉบั บ ที่ 42) พ.ศ. 2559 ซึ่ งมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ต้ ั งแต่ ว ัน ที่
5 มีนำคม 2559 เป็ นต้นไป ให้ลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 20 ของกำไรสุ ทธิสำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 เป็ นต้นไป
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15.

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่งออกค้างรับ
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
เงินมัดจา
อื่นๆ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
16.

3,561
9,836
7,019
5,620
1,267
27,303

2558
2,635
9,807
5,179
1,855
19,476

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,561
2,635
5,226
1,008
920
9,795
3,555

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:
หน่วย : พันบาท
อัตราดอกเบี้ย
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
(ร้อยละต่อปี )
2559
2558
2559
2558
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
856,000
875,000
370,000
400,000
MMR
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
71,166
47,612
71,166
47,612
MMR
รวม
927,166
922,612
441,166
447,612
วงเงินเบิกเกินบัญชีจำกธนำคำรและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีหลักประกัน
กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดต่ำงๆ ตำมที่ระบุในสัญญำ
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17.

เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม
2559
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า
เจ้ าหนีอ้ ื่น
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
ค่าส่งเสริ มการขายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

289,096
289,096

213,634
213,634

101,678
277,379
379,057

57,077
207,680
264,757

44,837
168,706
3,210
84,126
17,934
318,813
607,909

44,012
184,850
11,414
82,140
14,723
337,139
550,773

5,756
32,655
97,273
2,762
17,934
156,380
535,437

155
32,163
94,588
11,414
2,922
14,284
155,526
420,283
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18.

หนีส้ ินตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559

2558

ไม่เกิน 1 ปี
จานวนขั้นต่าที่จะต้องจ่าย
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
มูลค่ าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่า

-

11,375
(313)
11,062

ราคาสุ ทธิตามบัญชีของ
สินทรัพย์ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน

-

29,509

บริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงินกับบริ ษทั ลีสซิ่ งเพื่อเช่ำยำนพำหนะและเครื่ องจักรใช้ในกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั
ย่อย โดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 2 ถึง 5 ปี
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19.

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปั จจุบนั ของสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม มี
ดังนี้:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
80,174
55,202
41,402
31,068

สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ วันต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
(กาไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
สารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน ณ วันสิ้นปี

8,829
1,984

5,756
2,045

4,407
1,020

3,161
1,107

(892)
(1,866)
88,229

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

(1,409)
45,420

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

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ได้แสดงในงบกำไรขำดทุน ดังนี้:

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

2559

งบการเงินรวม

2,822
7,991
10,813

หน่วย : พันบาท
2558

2,718
5,083
7,801

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
1,944
2,056
3,483
2,212
5,427
4,268
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สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัย ณ วันประเมิน สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราร้อยละ
งบการเงินรวม
2559
2558
2.5 - 2.6
2.5 - 2.6
4.5 - 6.5
4.5 - 6.5
3.0 -4.0
3.0 -4.0

อัตราคิดลด
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตทีเ่ พิ่มขึ้ น
เงินเดือนรายวันในอนาคตทีเ่ พิ่มขึ้ น
อัตราการเปลีย่ นแปลงในจานวนพนักงาน
(ขึ้ นอยู่กบั ช่วงอายุ)
อัตรามรณะ

0.0 - 60.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2.5
2.5
5.0
5.0
4.0
4.0

0.0 - 60.0
0.0 - 60.0
0.0 - 60.0
ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2551

ผลกระทบของกำรเปลี่ ยนแปลงสมมติ ฐำนที่ สำคัญ ต่อมูลค่ำปั จจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
86,192
92,744
93,068
85,854

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิม่ ขึ้น 0.5%
ลดลง 0.5%
44,193
47,199
47,378
44,009

กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม มีรำยละเอียดดังนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
2559
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี ไม่เกิน 10 ปี

4,319
46,564
47,227

2558
1,811
28,828
47,236

ิ
ิ
งบการเงนเฉพาะกจการ
2559
2558
3,573
1,179
24,655
10,826
20,994
20,614
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20.

ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่ งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรรกำไรสุ ทธิ
ประจำปี ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำ
มี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถ
นำไปจ่ำยเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรรสำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

21.

เงินปันผลจ่ ำย
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2559 ที่ ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงิ นปั นผลประจำปี 2558
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 3 บำท คำนวณจำกหุ ้นสำมัญซึ่ งเป็ นทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่ำแล้วจำนวน 20
ล้ำนหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผล 60 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในเดือนพฤษภำคม 2559
เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2558 ที่ ประชุมใหญ่สำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงิ นปั นผลประจำปี 2557
ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตรำหุ ้นละ 3 บำท คำนวณจำกหุ ้นสำมัญซึ่ งเป็ นทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่ำแล้วจำนวน 20
ล้ำนหุน้ รวมเป็ นเงินปั นผล 60 ล้ำนบำท โดยบริ ษทั ฯ จ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวในเดือนพฤษภำคม 2558

22.

ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะทีส่ ำคัญ
ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่สำคัญสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ประกอบด้วย:

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าภาษีสรรพสามิต
ค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษา
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและซื้ อสินค้าสาเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
(เพิม่ ขึ้น) ลดลง

624,235
196,777
188,298
258,512
67,343
152,755
73,802
3,366,157

604,446
200,253
204,726
248,347
50,694
149,805
84,956
2,833,986

374,565
150,878
22,203
258,512
52,386
136,392
34,496
3,106,285

367,610
151,829
25,284
248,347
42,233
136,634
43,897
2,940,427

(93,078)

128,996

(99,742)

97,997
42
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23.

กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
บริ ษทั ฯได้รับสิ ทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนสำหรับผลิตแบตเตอรี่ สำหรับยำนพำหนะ ตำม
บัตรส่ งเสริ มกำรลงทุนเลขที่ 9005(2)/2554 เมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2554 ภำยใต้เงื่อนไขที่ กำหนดบำงประกำร สิ ทธิ
พิเศษดังกล่ำวรวมถึ งกำรได้รับยกเว้นภำษี เงิ น ได้นิติบุคคลสำหรั บกำไรที่ ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ ได้รับกำร
ส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 3 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิ จกำรนั้น และได้รับยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรับ
เครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ขณะนี้บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้ขอเปิ ดดำเนินงำน
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุน
สำหรับ กำรนำวัสดุ ที่ไม่ตอ้ งกำรใช้แล้วมำแปรรู ปใหม่ ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุ นเลขที่ 1134(2)/2550 ลงวันที่ 8
กุมภำพันธ์ 2550 ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดบำงประกำร สิ ทธิพิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรั บกำไรที่ ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่ ได้รับ กำรส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จ ำกกำร
ประกอบกิ จกำรนั้น (วันที่ 8 มกรำคม 2551) และได้รับ ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรั บเครื่ องจักรตำมที่ คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ
บริ ษทั พำวเวอร์ พลำส จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริ มกำรลงทุนสำหรับ
กำรผลิ ตชิ้นส่ วนพลำสติ กสำหรับอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ตำมบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุ นเลขที่ 2406(5)/2553 ลงวันที่ 22
ธันวำคม 2553 ภำยใต้เงื่อนไขที่กำหนดบำงประกำร สิ ทธิ พิเศษดังกล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
สำหรับ กำไรที่ ได้จ ำกกำรประกอบกิ จกำรที่ ได้รับ กำรส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รำยได้จำกกำร
ประกอบกิ จกำรนั้น (วันที่ 13 มกรำคม 2554) และได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่ คณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมตั ิ

24.

ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อมูลส่ วนงำนดำเนิ นงำนที่ นำเสนอนี้ สอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริ ษทั ฯที่ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำร
ดำเนิ นงำนได้รับและสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำรจัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและ
ประเมินผลกำรดำเนิ นงำนของส่ วนงำน ทั้งนี้ ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั คือ ประธำน
บริ ษทั ฯ
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัท ย่อ ยด ำเนิ น ธุ รกิ จหลักในส่ วนงำนด ำเนิ น งำนที่ รำยงำนเพี ยงส่ วนงำนเดี ยว คื อธุ รกิ จผลิ ตและ
จำหน่ ำยแบตเตอรี่ และดำเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศำสตร์ เดี ยวคือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯประเมินผลกำรปฏิ บัติงำนของ
ส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไร
หรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ กำไรจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์ที่
แสดงอยูใ่ นงบกำรเงิน จึงถือเป็ นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนดำเนิ นงำนและเขตภูมิศำสตร์ แล้ว ในระหว่ำงปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ มีรำยได้จำกกำรขำยโดยส่ งออกต่ำงประเทศเป็ นจำนวนเงิ น 1,988 ล้ำนบำท
และจำนวนเงิน 2,112 ล้ำนบำท ตำมลำดับ

43

ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับลูกค้ ำรำยใหญ่
ในปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 717 ล้ำนบำท
และ 322 ล้ำนบำท (ปี 2558 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงิน 734 ล้ำนบำท และ 432 ล้ำน
บำท)
25.

กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งำนบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย ได้ร่ ว มกัน จัด ตั้งกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ ขึ้ น ตำม
พระรำชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จากัด

กองทุนสารองเลี้ยงชีพนี้บริ หารโดย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จากัด

อัตราร้อยละ
ของเงินเดือน
3
2-5
3

โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และพนักงำนจ่ ำยสมทบกองทุ นเป็ นรำยเดื อน โดยกองทุ น จะจ่ ำยให้แก่ พนักงำนเมื่ อ
พนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่ำงปี 2559 บริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็ นจำนวนเงิน 7 ล้ำนบำท (2558: จำนวน 6 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: จำนวน 5
ล้ำนบำท (2558: จำนวน 4 ล้ำนบำท))
26.

ภำระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ ำจเกิดขึน้
26.1 ภำระผูกพันรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนอันเกี่ยวเนื่องกับกำร
ซื้อเครื่ องจักรและอุปกรณ์จำนวน 12 ล้ำนบำท และ 9 ล้ำนบำท ตำมลำดับ
26.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสัญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่ เกี่ ยวข้องกับกำรเช่ำที่ ดิน พื้นที่ อำคำรเก็บสิ นค้ำและ
ยำนพำหนะ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่ บอกเลิก
ไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ดังนี้
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
2559
จ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558
20.4
14.1

20.9
10.9

1.0
1.2

0.9
-

26.3 กำรคำ้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำม
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยเหลื อ อยู่เป็ นจำนวน 23 ล้ำนบำท และจำนวน 22 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และเฉพำะ
บริ ษทั ฯ จำนวน 22 ล้ำนบำท และจำนวน 20 ล้ำนบำท ตำมลำดับ ซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่ อหลำยประเภทจำกสถำบัน
กำรเงิ น หลำยแห่ ง รวมเป็ นวงเงิ น ที่ ย งั ไม่ ได้ใช้ท้ ังสิ้ นจ ำนวน 4,326 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4,203 ล้ำนบำท
ตำมลำดับ และเฉพำะบริ ษทั ฯ จำนวน 2,602 ล้ำนบำท และจำนวน 2,598 ล้ำนบำท ตำมลำดับ โดยวงเงิ นส่ วน
ใหญ่ได้รับกำรค้ ำประกันร่ วมกันโดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มี เลตเตอร์ ออฟเครดิ ต ที่ ยงั ไม่ได้ใช้จำนวนเงิ น 2.41 ล้ำนเหรี ยญสหรั ฐ
(เทียบเท่ำ 86.69 ล้ำนบำท)
26.4 กำรถูกประเมินภำษี
เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2556 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแบบแจ้งกำรประเมินอำกรขำเข้ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม และเงินเพิ่ม
สำหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จำกกรมศุลกำกรจำนวนทั้งสิ้น 135 ฉบับจำกกำรนำเข้ำวัตถุดิบและเครื่ องจักร โดย
ในแบบแจ้งกำรประเมินระบุวำ่ บริ ษทั ฯชำระค่ำภำษีอำกรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนกรมศุลกำกรจึงเรี ยกเก็บอำกร
ขำเข้ำและภำษีมูลค่ำเพิ่มเป็ นจำนวน 9.92 ล้ำนบำทและจำนวน 89.57 ล้ำนบำท ตำมลำดับ รวมเป็ นจำนวน 99.49
ล้ำนบำท นอกจำกนี้ ยังมีเงินเพิ่มอีกเป็ นจำนวน 60.12 ล้ำนบำท รวมเป็ นจำนวนทั้งสิ้น 159.61 ล้ำนบำท
บริ ษทั ฯได้สอบทำนเอกสำรเบื้ องต้น พบว่ำมี ควำมคลำดเคลื่ อนกันอยู่ โดยเลขที่ ใบขนสิ น ค้ำขำเข้ำที่ กรม
ศุลกำกรระบุมำในแบบแจ้งกำรประเมินไม่ตรงกับเลขที่ใบขนสิ นค้ำขำเข้ำของบริ ษทั ฯและจำนวนเงินในใบ
ขนสิ นค้ำขำเข้ำบำงฉบับก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่ บริ ษทั ฯบันทึกอยูใ่ นบัญชี นอกจำกนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2553
บริ ษทั ฯได้รับแจ้งจำกกรมศุลกำกรงำนสื บสวนปรำบปรำมที่ได้เข้ำตรวจสอบบริ ษทั ฯ ว่ำบริ ษทั ตัวแทนออก
ของได้ปลอมแปลงเอกสำรและใบเสร็ จรับเงินของกรมศุลกำกรเพื่อหลอกลวงบริ ษทั ฯทำให้บริ ษทั ฯหลงเชื่อ
ว่ำเป็ นเอกสำรแท้จริ ง บริ ษทั ฯได้ขอเอกสำรตัวจริ งจำกกรมศุลกำกรเพื่อดำเนิ นกำรทำงกฎหมำยกับบริ ษทั
ตัวแทนออกของทั้งสองบริ ษทั ซึ่ งกรมศุลกำกรได้มอบเอกสำรที่ เกี่ ยวข้องให้ 3 ชุด บริ ษทั ฯจึ งได้ดำเนิ นกำร
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ฟ้องร้องต่อบริ ษทั ตัวแทนออกของดังกล่ำวรวมถึงกรรมกำรผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนของบริ ษทั ตัวแทนออก
ของ เมื่อวันที่ 19 ตุลำคม 2553 และศำลชั้นต้นมีคำพิพำกษำให้บริ ษทั ตัวแทนออกของและกรรมกำรผูม้ ีอำนำจ
กระทำกำรแทนของบริ ษทั ตัวแทนออกของดังกล่ำวมีมูลควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภำคม 2559 บริ ษทั ฯได้รับหนังสื อแบบแจ้งกำรประเมินอำกรขำเข้ำ ภำษีมูลค่ำเพิ่ม เงินเพิ่ม
และเบี้ ยปรับสำหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จำกกรมศุลกำกรจำนวนทั้งสิ้ น 134 ฉบับจำกกำรนำเข้ำวัตถุดิบและ
เครื่ องจักร โดยในแบบแจ้งกำรประเมินระบุวำ่ บริ ษทั ฯชำระค่ำภำษีอำกรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนกรมศุลกำกร
จึงเรี ยกเก็บเบี้ยปรับเป็ นจำนวน 59.72 ล้ำนบำท
จำกข้อ เท็ จ จริ งดังกล่ ำวข้ำงต้น ผูบ้ ริ ห ำรของบริ ษ ัท ฯมั่น ใจว่ำ บริ ษ ัท ฯได้ก ระท ำกำรตำมที่ ส มควรอย่ำง
ครบถ้วน และไม่ได้มีเจตนำทุจริ ตต่อหน่วยงำนรำชกำรแต่อย่ำงใด โดยบริ ษทั ฯเชื่อว่ำเอกสำรที่บริ ษทั ฯถืออยู่
ได้ผ่ำนพิธีกำรกรมศุลกำกรแล้ว และบริ ษทั ฯได้รับใบเสร็ จรับเงิ นจำกกรมศุลกำกรซึ่ งมีเจ้ำหน้ำที่ กำรเงินลง
ลำยมือชื่อและเอกสำรประกอบกำรดำเนินกำรทำงพิธีกำรศุลกำกรซึ่งมีกำรลงลำยมือชื่อโดยลำยเซ็นเจ้ำหน้ำที่
กรมศุลกำกรที่มีตวั ตนจริ ง นอกจำกนี้ ที่ปรึ กษำกฎหมำยของบริ ษทั ฯเชื่อว่ำผลกำรประเมินดังกล่ำวข้ำงต้นจะ
ไม่เกิดผลเสี ยหำยต่อบริ ษทั ฯ หำกมีผลเสี ยหำยก็จะไม่เกินมูลค่ำภำษีอำกรขำเข้ำที่ชำระขำดเป็ นจำนวน 21.28
ล้ำนบำท (รวมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม) ดังนั้น เพื่อควำมระมัดระวังรอบคอบ บริ ษทั ฯจึงได้บนั ทึกสำรองผลเสี ยหำย
จำกกำรประเมินภำษี จำนวนประมำณ 21 ล้ำนบำท รวมไว้ในบัญชี “ประมำณกำรหนี้ สินอื่น” ซึ่ งแสดงไว้ใน
บัญชี ภำยใต้หัวข้อ “หนี้ สินหมุนเวียนอื่น” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแล้ว อย่ำงไรก็ตำมยังมีควำมไม่แน่ นอน
เกี่ยวกับผลสิ้นสุดของกำรประเมินอำกรขำเข้ำเพิ่มดังกล่ำว
26.5 ประมำณกำรค่ ำใช้ จ่ำยกำรรับประกันสินค้ ำ
ในเดื อ นธัน วำคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้รับ แจ้ง จำกลู ก ค้ำต่ ำงประเทศรำยหนึ่ งให้ จ่ ำยช ำระค่ ำใช้จ่ ำยในกำร
รับประกันสิ นค้ำตำมสัญญำ โดยคำนวณจำกรำยงำนกำรเปลี่ยนแทนสิ นค้ำที่ ได้รับควำมเสี ยหำยที่จดั ทำโดย
ลูกค้ำดังกล่ำว รวมจำนวนเงินประมำณ 69.63 ล้ำนบำท ผูบ้ ริ หำรเห็ นว่ำบริ ษทั ฯ จะต้องตรวจสอบหำสำเหตุ
ของควำมเสี ยหำยว่ำเกิ ดจำกกระบวนกำรผลิ ตของบริ ษทั หรื อไม่ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกัน
สิ น ค้ำดังกล่ ำวยังมี ค วำมไม่แน่ น อนขึ้ น อยู่กับ ผลของกำรเจรจำและกำรตรวจสอบที่ จะเกิ ด ขึ้ น ในอนำคต
อย่ำงไรก็ดี ผูบ้ ริ ห ำรได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันสิ น ค้ำที่ คำดว่ำจะเกิ ดขึ้ นไว้จำนวน 43.97
ล้ำนบำท และได้บนั ทึกจำนวนเงินดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยสำหรับปี 2559
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27.

เครื่ องมือทำงกำรเงิน
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้
อื่น เงินลงทุน เงินกูย้ ืมระยะสั้น และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทำงกำรเงินดังกล่ำว และมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ ยง
นี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับ
ควำมเสี ยหำยที่ เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สิ นเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้สิน เชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรกระจุกตัว
เนื่ องจำกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ ืมระยะสั้น และหนี้ สิน
ตำมสัญญำเช่ ำกำรเงิน สิ น ทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิน ส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ ยที่ป รั บขึ้น ลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำ
ดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่
มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่สำมำรถแยกตำมวันที่ครบกำหนด หรื อวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
89

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
165
697
862

0.125 - 2.50
-

89

76
697
773

927
927

608
608

927
608
1,535

MMR
-

-
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

-

-

-

-

-

11
11

80

ไม่มีอตั รา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง (ร้อย
ละต่อปี )

รวม

99
654
753

0.05 - 0.75
-

80

19
654
673

923
923

551
551

923
551
11
1,485

MMR
5.19

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

12

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม
14
470
484

0.125 - 2.50
-

12

2
470
472

441
441

535
535

441
535
976

MMR
-

-
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หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ไม่มีอตั ราดอกเบี้ย

12

14
398
412

0.13 - 0.63
-

12

2
398
400

448
448

420
420

448
420
868

MMR
-

-

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

รวม

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ ยนเงิ นตรำต่ำงประเทศเนื่ องจำกบริ ษทั ฯมีรำยกำรซื้ อวัตถุดิบหลักและขำย
สิ นค้ำเป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่มีอำยุ
สัญญำไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
(ล้าน)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

4
14

31 ธันวาคม
2558
(ล้าน)
4
21

หนี้สินทางการเงิน
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2559
(ล้าน)
3
19

31 ธันวาคม
2558
(ล้าน)
1
-

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2559
2558
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.8307
36.0886
0.3080
0.2996
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บริ ษทั ฯมีสญ
ั ญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคงเหลือดังนี้

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
31 ธันวาคม 2558

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน

จานวนที่ซ้ื อ

จานวนที่ขาย

(ล้าน)

(ล้าน)
-

5
4
-

1
57

จานวนที่ซ้ื อ

จานวนที่ขาย

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.9773 - 36.0522
35.8471 - 36.2041 36.2129 - 36.2329
0.2964 - 0.3004

สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่คงเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 จะทยอยครบกำหนดภำยในเดือน
พฤษภำคม 2560 ถึงเดือนกรกฎำคม 2560
28.

กำรวัดมูลค่ ำยุตธิ รรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
บริ ษทั ฯใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่
เกี่ ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่ มีสภำพคล่อง หรื อไม่สำมำรถหำ
รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่ มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯจะใช้วิธีรำคำทุ นหรื อวิธีรำยได้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่ำวแทน
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
ในกำรนำเทคนิ คกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมข้ำงต้นมำใช้ กิจกำรจะต้องพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่ำ
ยุติธรรม กำหนดลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่ นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ ำ
ยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์และหนี้ สินบำงรำยกำรที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำ
ยุติธรรมไว้แยกแสดงตำมระดับของข้อมูลที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ได้ดงั นี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

-

1,164

-

1,164

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับ 2
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุ พนั ธ์คำนวณโดยใช้เทคนิ คกำรคิดลดกระแสเงิ นสดในอนำคตและแบบจำลองตำม
ทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็ นข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำด
ที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นรำคำล่วงหน้ำของ
สิ นค้ำโภคภัณฑ์ เป็ นต้น
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
29.

กำรจัดกำรส่ วนทุน
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยในกำรบริ ห ำรทุ น ของบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ยนั้ นเพื่ อ ด ำรงไว้ซ่ ึ ง
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่ องของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อ ผูถ้ ือหุ ้นและเป็ น
ประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่นและเพื่อดำรงไว้ซ่ ึงโครงสร้ำงของทุนที่เหมำะสมเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ในกำรดำรงไว้หรื อปรับโครงสร้ำงของทุน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
กำรคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุน้ กำรออกหุน้ ใหม่ หรื อกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้

30.

เหตุกำรณ์ ภำยหลังรอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน
ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอจ่ำยเงินปั น
ผล จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 จำนวนหุน้ สำมัญจำนวน 20 ล้ำนหุน้ ในอัตรำหุน้ ละ
3 บำท เป็ นจำนวนเงิน 60 ล้ำนบำท โดยกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้

31.

กำรอนุมตั งิ บกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมกำรของบริ ษทั เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560
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