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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

2560
สินทรัพย์รวม
3,446,630,983.00
หนี้สินรวม
1,874,846,622.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่
1,569,203,796.00
รายได้จากการขาย
5,282,806,012.00
รายได้รวม
5,325,234,497.00
ต้นทุนสินค้าขาย
4,495,114,794.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
1,177,356,296.00
ก�ำไรขั้นต้น
787,691,218.00
ก�ำไรสุทธิ
(348,726,881.00)
มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระแล้ว
200,000,000.00
อัตราก�ำไรสุทธิ
(6.55)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
(19.77)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
(9.68)
ก�ำไรต่อหุ้น
(17.44)
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
78.46

2559
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
4,022,228,676.00
1,106,858,099.00
1,289,349,909.00
156,512,330.00
200,000,000.00
2.92
8.19
4.28
7.83
97.92

2558
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
3,784,365,095.00
1,028,147,438.00
1,272,494,295.00
219,908,929.00
200,000,000.00
4.29
12.29
5.93
11.00
93.08

บาท
อัตราการขยายตัว
(8.32)
5.92
6.93
6.85
(19.88)
5.21
(0.54)
5.04
(0.57)
4.43
11.76
6.29
6.37
7.66
(38.91)
1.32
(322.81) (28.83)

รายงานประจ�ำปี 2560
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยในปี 2560 ถือเป็นประวัติศาสตร์ของ บริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ โดยกลายเป็นสมาชิก
ของกลุม่ บิรษัท “ฮิตาชิ” ผ่านการเข้าซือ้ กิจการโดย บริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยคาดว่าบริษทั จะเติบโต
ขึ้นอย่างมากด้วยเข้าถึงทรัพยากรที่หลากหลาย
ด้วย ตราสินค้า “3K” และช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่แข็งแกร่ง เราจึงเดินหน้าขยายธุรกิจแบตเตอรี่ในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
กลุม่ ประเทศยุโรป (ไม่รวมเยอรมนี) ตะวันออกกลางและอัฟริกา และเป็นผูน้ ำ� ตลาดแบตเตอรีร่ ถยนต์อนั ดับ 2 ของไทย เราวางแผน
ที่จะพัฒนาธุรกิจรถยนต์, รถจักรยานยนต์ และรถโฟคล์ลิฟท์ต่อไป โดยการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่กว้างขวาง ของ บริษัท
ฮิตาชิ เคมิคอล ทางด้านเทคนิค และจะแนะน�ำวัฒนธรรมการผลิตของฮิตาชิในเชิงรุกเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและ
มีเสถียรภาพ
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน กลุ่มลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน พนักงานทุกท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสียทุกราย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความมั่นใจและไว้วางใจ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเติบโตไปพร้อมๆ กัน โดยการเอื้อ
ให้เกิดอนาคตที่เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน

โทชิโนริ โอสุมิ
Toshinori Osumi
CEO

คณะกรรมการบริษัท
นายโยชิฮิโระ โนมุระ

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ
อายุ 		 61 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated School of Engineering, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
• 					
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน		
• พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2558
• 					
• พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
• พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2549
• พ.ศ. 2523		
-

กรรมการบริษัท, บมจ. ไทยสโตเรจ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ส�ำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
กรรมการบริษัท, ส�ำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ส�ำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
รองประธานและกรรมการผู้จัดการ, Hitachi Chemical (China) Co., Ltd.
ประธานและกรรมการผู้จัดการ, ส�ำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
กรรมการผู้จัดการ, ส�ำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
ผู้จัดการทั่วไป, Shimodate Works, Hitachi Chemical Co., Ltd.
ผู้จัดการทั่วไป, Goi Works, Hitachi Chemical Co., Ltd.
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายโทชิโนริ โอสุมิ

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 		 59 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated Faculty of Business Administration, Kwansei Gakuin University Hyogo, Japan
• Advanced Management Program of The Wharton School, University Pennsylvania, United States of America
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 						
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 • พ.ศ. 2533 		 • พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2533 -

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล ทั้งเครือในประเทศไทย
และบมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ไทยแลนด์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล ไทยแลนด์ จ�ำกัด
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.นิปปอน เคมิคอล เทรดดิ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายโชเฮอิ ยาซุดะ

ต�ำแหน่ง กรรมการ และผู้อ�ำนวยการด้านการเงิน และด้านการบริหาร
อายุ 		 48 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated Tokyo University of Foreign Studies, Faculty of Foreign Studies, Italian Language
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2546

-

ผู้อ�ำนวยการด้านการเงินและด้านการบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
รองกรรมการผู้จัดการส�ำนักงานใหญ่ลอนดอน, Eurus Energy UK Ltd.
ร่วมงานกับ Eurus Energy Holding Corporation
ร่วมงานกับบริษัท Tomen Corporation (New merged into Toyota-Tsusho Corporation)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายฮิโรอากิ นามากูชิ

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 		 50 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated School of Engineering, Nagoya Institute of Technology, in Nagoya, Japan.
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน		 						
• พ.ศ. 2559
• พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 • พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2558 -

กรรมการบริษัท, บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่,
ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจแบตเตอรี่ยานยนต์ ส�ำนักงานใหญ่ด้านการจัดเก็บพลังงาน,
ส�ำนักงานใหญ่โตเกียว, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
Transferred to Hitachi Chemical Co., Ltd. by way of Merger
ผู้จัดการทั่วไป Saitama Works, Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd.
ร่วมงานกับบริษัท Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายนาโอโตะ โอกาดะ

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 		 57 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
Musashi Institute of Technology, Tokyo City University, Japan
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
• พ.ศ. 2526		

-

กรรมการบริษัท, บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ไทยแลนด์
ผู้จัดการทั่วไป Global Production Operational Headquarters, บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
รองกรรมการผู้จัดการ ส�ำนักงานสิงคโปร์ บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
ผู้จัดการทั่วไป Ishioka Works, Hitachi AIC Co., Ltd.
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายนนทพล นิ่มสมบุญ

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 		 74 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
• บัญชีดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• Fellow of 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
ประสบการณ์
• พ.ศ.2548 - 2557		 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ.2549 - 2557		 - กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
						 และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• พ.ศ. 2542 - 2556		 - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน		 - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 - กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 - กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544 - นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ต�ำแหน่งส�ำคัญอื่นในปัจจุบัน
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน 		 - ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co., Ltd.
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน 		 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
						 และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน 		 - กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน 		 - กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน 		 - ประธานกรรมการตรวจสอบประจ�ำสถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุชาติ จันลาวงศ์

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 		 71 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, U.S.A.
• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2560
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2560
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546

-

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายวีระชัย ศรีขจร

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 		 65 ปี อายุงาน 22 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
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน		
• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน
• พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน		
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553

-

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 0.10
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ
อายุ 		 68 ปี อายุงาน 9 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ส�ำนักงาน ก.พ.
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ส�ำนักงาน ก.พ.
• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD)
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2560
• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2560
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549

-

กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล
กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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คณะผู้บริหาร
นายโทชิโนริ โอสุมิ

ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ 		 59 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated Faculty of Business Administration, Kwansei Gakuin University Hyogo, Japan
• Advanced Management Program of The Wharton School, University Pennsylvania, United States of America
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 						
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 • พ.ศ. 2533 		 • พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2533 -

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล ทั้งเครือในประเทศไทย
และบมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย ไทยแลนด์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล ไทยแลนด์ จ�ำกัด
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.นิปปอน เคมิคอล เทรดดิ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายโชเฮอิ ยาซุดะ

ต�ำแหน่ง กรรมการ และผู้อ�ำนวยการด้านการเงินและด้านการบริหาร
อายุ 		 48 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated Tokyo University of Foreign Studies, Faculty of Foreign Studies, Italian Language
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2546

-

ผู้อ�ำนวยการด้านการเงินและด้านการบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ร่วมงานกับบริษัท บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
รองกรรมการผู้จัดการส�ำนักงานใหญ่ลอนดอน, Eurus Energy UK Ltd.
ร่วมงานกับบริษัท Eurus Energy Holding Corporation
ร่วมงานกับบริษัท Tomen Corporation (New merged into Toyota-Tsusho Corporation)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายจักรพันธ์ สังข์แก้ว

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการ
อายุ 		 45 ปี อายุงาน 23 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2557
• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2551
• พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2550
• พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2549
• พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2542

-

ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้จัดการโรงงานด้านการผลิต บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ด้านการผลิตแบตเตอรี่ Dry Charge
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประจุไฟแผ่นธาตุ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้จัดการผลิตแผ่นธาตุ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตแผ่นธาตุ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายวีระชัย บุญชูชื่น

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน
อายุ 		 48 ปี อายุงาน 17 ปี

คุณวุฒิทาง การศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2558
• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2548
• พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2545

-

ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายสุวิทวัส แก้ววิเชียร

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดและขาย
อายุ 		 49 ปี อายุงาน 16 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน		
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2558
• พ.ศ. 2552 - พ.ศ.2552
• พ.ศ.2551 - พ.ศ.2551
• พ.ศ.2549 - พ.ศ.2550
• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548

-

ผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดและขาย บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ (SLI), บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
หัวหน้าฝ่ายขายในประเทศ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายชยพล อัศววัลลภ

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปสายงานประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อายุ 		 49 ปี อายุงาน 7 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน		
• พ.ศ. 2554 - พ.ศ.2558
• พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2554
• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2547
• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2545
• พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540
• พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2537

-

ผู้จัดการทั่วไปสายงานประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานประกอบแบตเตอรี่แห้ง บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
ผู้จัดการโรงงาน บจ.ไทย ไดอิจิ เซโก้
ผู้จัดการโรงงาน บจ.มิก เดนชิ โคเงียว
ผู้จัดการโรงงาน บจ.มารูเบนี
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บจ.โซนี่ โมบาย อิเล็คโทรนิค์ ไทยแลนด์
ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ บจ.มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์
หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ บจ.บริดสโตน เจแพน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายทาคาฮิโร่ โทมิยาม่า

ต�ำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปสายงานทางเทคนิค
อายุ 		 45 ปี อายุงาน 1 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Graduated Department of Electrical Engineering National Institute of Technology, Nara College
ประสบการณ์การท�ำงาน
• พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
• พ.ศ. 2559 - พ.ศ.2560 						
						
• พ.ศ. 2536 - พ.ศ.2559 -

ผู้จัดการทั่วไปสายงานเทคนิค บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกร, Core Technology Center, Battery Technology
Group, Production Innovation Headquarters, Production Integration Division,
บมจ.ฮิตาชิ เคมิคอล
เข้าร่วมงานกับทางบริษัท Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ต่อไปเรียกในรายงานนี้ว่า คณะกรรมการฯ ได้รับ
การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี โดยวาระการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2561
คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 คน หนึ่งคนในจ�ำนวนนี้เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงินบริษัทฯ ก�ำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการของ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งหมดจ�ำนวน 6 ครั้ง ทั้งนี้ได้เชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯเข้าร่วม
ประชุมด้วยในโอกาสอันจ�ำเป็นและสมควร ผู้สอบบัญชีภายนอกร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และมีการประชุมเฉพาะระหว่าง
คณะกรรมการฯ กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วม ด้วยหนึ่งครั้ง
ในรอบปีที่ผ่านมา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ ทุกคนเข้าร่วมการประชุมครบทั้ง 6 ครั้ง
คณะกรรมการฯ ได้รบั ทราบข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีจากรายงานผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และผลการตรวจสอบ
งบการเงินส�ำหรับปี 2560 ในการนีค้ ณะกรรมการฯ ได้กำ� หนดให้ผสู้ อบบัญชีเสนอแนะสิง่ ทีจ่ ะช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
หรือ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยได้ติดตาม ปรึกษาหารือ และ ซักถามผู้สอบบัญชีในการประชุมร่วมกันทุกครั้งจนสิ้นความสงสัย
คณะกรรมการฯ ให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนให้ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ตามที่กฎบัตรฯ ก�ำหนดคณะกรรมการฯ รับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร
ระดับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาเสมอ
ส�ำหรับปี 2560 กิจกรรมส�ำคัญที่คณะกรรมการฯ ได้ปฏิบัติจ�ำแนกเป็นรายกิจกรรมดังนี้

การจัดท�ำงบการเงิน
1.

2.

พิจารณาผลการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ รายไตรมาส และส�ำหรับปี 2560
ของผู้สอบบัญชีโดยได้หารือและขอค�ำอธิบายประกอบเพิ่มเติมจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ของบริษทั ฯ ชีแ้ จงเพิม่ เติม ในการนีค้ ณะกรรมการฯ ได้ให้ขอ้ คิดเห็นเพือ่ ประกอบการปรับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการและมาตรฐานการบัญชีที่บังคับ
ใช้ในประเทศไทยซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสอบทานการเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงินนั้นได้รวมถึงการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีทั้งโดยวาจา
และ ลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ วกับรายการระหว่างกันระหว่างบริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ ผูบ้ ริหาร รวมถึงการสอบทานโอกาส
ที่อาจเกิดกรณีทุจริตอันมีสาระส�ำคัญเพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างเหมาะสมแล้วหรือไม่
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การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3.
4.

5.
6.
7.

สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบริษทั ฯ ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ในการนีไ้ ด้มอบหมายให้ผตู้ รวจสอบภายในสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานด้านต่างๆ
และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ
สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ก�ำกับดูแลงาน
ตรวจสอบภายใน ให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
มากที่สุดเท่าที่ทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยู่จะอ�ำนวยให้ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
โดยได้สอบทานภารกิจ แผนงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน
พิจารณาประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ข้อแนะน�ำในการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในตามความจ�ำเป็นให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ น�ำไปพิจารณา
ก�ำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับที่เหมาะสม
โดยทีต่ ำ� แหน่งผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ได้วา่ งลงระยะหนึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน�ำตลอดมาให้บริษทั ฯ
เร่งสรรหาบุคลากรตรวจสอบภายในมาทดแทนและเติมเต็มอัตราก�ำลังที่ว่างโดยเร็วเนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นว่า
อัตราก�ำลังของหน่วยตรวจสอบภายในยังไม่เพียงพอหรือเหมาะสมกับ workload หากประสงค์ให้งานตรวจสอบภายใน
เป็นประโยชน์แก่บริษัทสูงกว่าที่ผ่านมา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
8.

พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยสอบทานว่า
รายการระหว่างกันได้รบั การปฏิบตั เิ ป็นไปตามเงือ่ นไขทางธุรกิจปกติและบันทึกบัญชีหรือเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์
ทีม่ าตรฐานการบัญชีระบุ และตามข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแล หรือไม่โดยได้สอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชีและ
พิจารณาจากรายงานการสอบบัญชีและตั้งค�ำถามในรายละเอียดกับผู้สอบบัญชี นอกจากนั้นยังได้ขอข้อมูลจาก
ผู้บริหารและพนักงานผู้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญของบริษัทฯ ผลการพิจารณาไม่พบว่ามีรายการที่มีนัยส�ำคัญอันอาจเข้า
ข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีผลกระทบด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี
9.

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลผู้มีความเหมาะสมเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและมีความเห็นว่า นางสาววิไลลักษณ์ เลาหศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 บริษทั ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด มีความเป็นอิสระ มีความรูแ้ ละประสบการณ์
เพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะผูส้ อบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียมวิชาชีพทีเ่ สนอมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
จึงมีมติให้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วน�ำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ประจ�ำปีของผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้มมี ติแต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2561 ต่อไป ทัง้ นีค้ ณะกรรมการฯ เห็น
ว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพการสอบบัญชีสำ� หรับงบการเงินของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2561 ควรเป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1, 850,
000 บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้อง

10. ได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ ว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

ความเห็นโดยสรุป

ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างเป็นอิสระ บริษทั ฯ ถือปฏิบตั สิ อดคล้องกับแนวนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ โี ดยคณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ มีผลท�ำให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอทีจ่ ะช่วยป้องกัน
ข้อผิดพลาดทีม่ นี ยั ส�ำคัญมิให้เกิดขึน้ ได้โดยง่ายหรือหากเกิดขึน้ ก็สามารถทราบโดยเร็วเพือ่ แก้ไขได้ในเวลาอันเหมาะสม ฝ่ายตรวจ
สอบภายในมีความเป็นอิสระตามที่ควรแม้จะยังขาดอัตราก�ำลังแต่ก็ได้พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน
หลายๆ ด้านโดยมีพัฒนาการบ้างตามที่ควรซึ่งผู้บริหารควรเร่งสรรหาทดแทนต่อไป ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจท�ำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทวั่ ไปทีไ่ ด้ดำ� เนินการอย่างสมเหตุสมผลและให้ประโยชน์
อย่างเหมาะสมแก่บริษทั ฯ ไม่พบรายการผิดปกติทเี่ ป็นสาระส�ำคัญ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบของทางราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นไปโดยถูกต้องส�ำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทั ฯ รอบบัญชีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูส้ อบบัญชีได้รายงาน
ว่า ได้จดั ท�ำขึน้ อย่างถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผยข้อมูลทางการเงินทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
อย่างเพียงพอ ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ

(นายนนทพล นิ่มสมบุญ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายสุชาติ จันลาวงศ์)
กรรมการตรวจสอบ

(นายวีระชัย ศรีขจร)
กรรมการตรวจสอบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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โครงสร้างผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตรวจสอบภายใน

ผู้อ�ำนวยการด้านการเงิน
และด้านการบริหาร

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานเทคนิค

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานปฎิบัติการ

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานบัญชีและ
การเงิน

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานบริหาร

ผู้จัดการทั่วไป
สายงานการตลาด
และขาย

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้าหมายและภารกิจ
เป้าหมาย รักษาความเป็นผู้น�ำในตลาดแบตเตอรี่ของเมืองไทย และจะมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้แบตเตอรี่ของคน
ไทยก้าวไกลไปทั่วโลก
ภารกิจ 3เค แบตเตอรี่จะทุ่มเทพัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆ ให้ทรงคุณค่าเป็นมาตรฐานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับตัวแทนจ�ำหน่ายและลูกค้าผู้ใช้
มีการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต และมีผลประกอบการทีน่ า่ พอใจ เพือ่ สร้าง
ประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท�ำงานและให้ความรู้ในการพัฒนาความสามารถและผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่
พนักงาน เพื่อให้พนักงานเรียนรู้ และท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจที่เป็นส่วนร่วมในความส�ำเร็จของบริษัทฯ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม�่ำเสมอ
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน ในปี 2537 ทะเบียน
บริษัทเลขที่ 0107537002141 บริษัทประกอบธุรกิจหลักผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด จ�ำหน่ายในประเทศภายใต้
เครื่องหมายการค้า 3K และส่งออกกว่า 50 ประเทศทั่วทุกทวีป ภายใต้แบรนด์ 3K และ KV ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งหมด 8 กลุ่ม
ดังนี้
1. แบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์
3. แบตเตอรี่แสงสว่าง / จับสัตว์
5. แบตเตอรี่ส�ำหรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า
7. แบตเตอรี่ส�ำหรับรถไฟฟ้า

2. แบตเตอรี่ส�ำหรับรถจักรยานยนต์
4. แบตเตอรี่ส�ำหรับรถกอล์ฟ
6. แบตเตอรี่ส�ำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
8. แบตเตอรี่ส�ำหรับส�ำรองไฟ

บริษัทฯ มีส�ำนักงานและโรงงานตั้งอยู่เลขที่ 387 หมู่ 4 ซอยพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแพรกษา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 0-2709-3535 (อัตโนมัติ 16 คู่สาย) Home Page: www.tsbbattery.com
ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนออกจ�ำหน่ายและเรียกช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 20, 000, 000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มี
ก�ำลังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เฉลี่ย 420, 000 ลูกต่อเดือน
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทดังต่อไปนี้
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 97.00

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด
ถือหุ้นร้อยละ 16.67

แผนภาพ 1. โครงสร้างการถือหุ้น
บริษัทฯ มีการแบ่งด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มดังนี้

ธุรกิจแบบต้นน�้ำ

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00 เป็นโรงงานหลอมตะกั่ว
รีไซเคิล โดยใช้แบตเตอรีท่ ผี่ า่ นการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็นวัตถุดบิ ในการผลิต ตะกัว่ ทีผ่ ลิตได้สว่ นใหญ่จะจ�ำหน่าย
ให้กับบริษัทฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบจากการน�ำเข้าตะกั่ว
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 9,999,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00 เป็นบริษัทผลิตและจ�ำหน่าย
เกี่ยวกับเปลือกพลาสติกส�ำหรับแบตเตอรี่ และรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

ธุรกิจแบบกลางน�้ำ คือ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ธุรกิจแบบปลายน�้ำ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ำกัด ถือหุ้นจ�ำนวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย และวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายของทางบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 200 แห่ง
ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000 ร้านค้าย่อย
บริษทั 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่ จ�ำกัด บริษทั ฯ ถือหุน้ จ�ำนวน 499,996 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 เป็นบริษทั ผลิตถังโครงโลหะส�ำหรับ
ใส่แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ ให้กับบริษัทฯ และให้เช่า ดูแล และบ�ำรุงรักษา แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริการหลังการขาย
กับบริษัททั่วไป

บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 เป็นบริษัทร่วมในประเทศ
ญี่ปุ่น เพื่อดูแลการขายแบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์และแบตเตอรี่ส�ำหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการหลังการขาย และการ
ส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ำกัด
จ�ำหน่ายในประเทศ

บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
ผลิตตะกั่วผสม

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตแบตเตอรี่ และจ�ำหน่ายต่างประเทศ
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ขายและบริการแบตเตอรี่ ฟอล์คลิฟท์ ไฟฟ้า

แผนภาพ 2 การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่ม

บริษัทย่อย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ส�ำนักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260
0-2393-3333
0-2749-4153
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2530
เลขที่ 0105530046044
จ�ำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
จ�ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จ�ำนวน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
จ�ำนวน 3 ราย

หุ้นละ 100 บาท
หุ้นละ 100 บาท
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คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายโทชิโนริ โอสุมิ
2. นายเท็ตสึโระ โอโคชิ
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
โรงงาน

โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ต�ำบลหัวส�ำโรง
อ�ำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
0-3857-5368-9, 0-3857-5381-6
0-3857-5373
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540
เลขที่ 0105540032437
โรงงานหลอมตะกั่ว
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
จ�ำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จ�ำนวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
จ�ำนวน 3 ราย

หุ้นละ 100 บาท
หุ้นละ 100 บาท

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายโทชิโนริ โอสุมิ

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
โรงงาน

โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�ำบลแพรกษา
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0-2709-4095
0-2709-4093
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553
เลขที่ 0115553011239
ผลิตและจ�ำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิดและรับจ้างผลิตหรือแปรรูป
หรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946

จ�ำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จ�ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
จ�ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
จ�ำนวน 3 ราย

หุ้นละ 10 บาท
หุ้นละ 10 บาท
หุ้นละ 3 บาท

คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายโทชิโนริ โอสุมิ

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
ส�ำนักงานใหญ่

โทรศัพท์
โทรสาร
จดทะเบียน
ทะเบียนนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ
การจ่ายเงินปันผล
รอบบัญชี
ผู้สอบบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลแพรกษา อ�ำเภอเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ10280
0-2709-4088
0-2709-4087
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2538
เลขที่ 0105538086410
การผลิตและจ�ำหน่ายงานโลหะ ขาย ให้เช่า และให้บริการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
1 มกราคม - 31 ธันวาคม
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
จ�ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จ�ำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จ�ำนวน 3 ราย

หุ้นละ 10 บาท
หุ้นละ 10 บาท
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คณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1. นายโทชิโนริ โอสุมิ
บริษัทร่วม

บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด ข้อมูลบริษัท
ชื่อบริษัท
บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่เลขที่ 1-3-10, Kuzuhanakanoshiba, Hirakata-shi, Osaka-fu, Japan
โทรศัพท์และโทรสาร
81-72-850-72-2267
ประเภทธุรกิจ
น�ำเข้าและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่
จดทะเบียน
เป็นบริษัทจ�ำกัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543
รอบบัญชี
1 เมษายน – 31 มีนาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น

จ�ำนวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จ�ำนวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�ำระ
จ�ำนวน 5 ราย

หุ้นละ 50,000 เยน
หุ้นละ 50,000 เยน

บุคคลที่อ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชี

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2800
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500
หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495
หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946
100/72 ชั้น 22 อาคารว่องวานิช ตึกบี
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสาร 0-2645-0110
http://www.ans.co.th
บริษัท ส�ำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ�ำกัด
33/35, 33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2236-2334

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประวัติความเป็นมา

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อ วันที่ 10 มิถุนายน 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก จ�ำนวน 8 ล้านบาท เพื่อผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “3K”
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด โดยรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และเริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538
ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,572 ล้านบาท มีมูลค่าขาย 5,283
ล้านบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศ และ ส่งออก ในอัตราร้อยละ 53: 48
โดยในปี 2560 ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญของ โดยบริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม ฮิตาชิ เคมิคอล ใน
เดือนกรกฎาคม 2560
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรีข่ องบริษทั ฯ ทุกชนิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ บริษทั ฯ วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและได้มาตรฐานสากล
เป็นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รบั ตรา ม.อ.ก. 6-2524 เมือ่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2532 เป็นต้นมา
2. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2004 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
3. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
4. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
5. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560
6. มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS-Japanese Industrial Standard)
7. มาตรฐานเยอรมัน (DIN - Detutsches Institut Fur Normung)
8. มาตรฐานอเมริกัน (SAE - Society of Automotive Engineers)
9. มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)

แบตเตอรี่แบ่งตามลักษณะได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

1.
2.
3.

4.

แบตเตอรี่ชนิดธรรมดา (Conventional Type Battery): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมพลวงในการผลิตโครงแผ่นกริด
และจากการใช้พลวงเป็นส่วนประกอบท�ำให้เกิดการสูยเสียน�ำ้ กลัน่ ในอัตราสูงระหว่างการใช้งานจึงต้องมีการดูแลเติม
น�้ำกลั่นอย่างสม�่ำเสมอ
Maintenance Free Battery (MF): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกในการผลิตโครงแผ่นกริด และจาก
การใช้แคลเซี่ยม ดีบุก เป็นส่วนประกอบท�ำให้เกิดการสูญเสียน�้ำกลั่นลดลง สะดวกต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องเติมน�้ำกลั่น
ขณะใช้งาน (ส�ำหรับการใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไข)
Sealed Maintenance Free Battery (SMF): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกและเงินในการผลิตโครง
แผ่นกริด และจากการใช้แคลเซี่ยม ดีบุกและเงิน เป็นส่วนประกอบท�ำให้เกิดการสูญเสียน�้ำกลั่นลดลงในระดับที่
ต�่ำมาก และแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการใช้แผ่นกั้น Polyethylene (PE) แบบห่อซอง ซึ่งท�ำให้ก�ำลังไฟในการสตาร์ทสูงขึ้น
และอายุการใช้งานยาวนานขึน้ รวมถึงการออก แบบฝาสองชัน้ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ CAD/CAM/CAE ท�ำให้ลดการ
สูญเสียน�้ำกลั่นได้ดียิ่งขึ้น
Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA): เป็นแบตเตอรีท่ ใี่ ช้ตะกัว่ ผสมแคลเซีย่ ม ดีบกุ ในการผลิตโครงแผ่นกริด
และจากการใช้แคลเซี่ยม ดีบุก เป็นส่วนประกอบท�ำให้เกิดการสูญเสียน�้ำกลั่นลดลง รวมถึงการใช้แผ่นกั้นชนิด
Absorptive Glass Mat (AGM) ในการประกอบท�ำให้นำ�้ กรดภายในไม่หกออกมาภายนอก แบตเตอรีช่ นิดนีถ้ กู ออกแบบ
และควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้มีแรงกดที่แผ่นธาตุ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น
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5.

Deep Cycle Battery: เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ผสมพลวงที่มีส่วนผสมสูงในการผลิตแผ่นกริด
a. Golf: battery ส�ำหรับใช้งานกับรถ golf car
b. EB: battery ส�ำหรับใช้งานส�ำรองไฟ
c. EV: battery ส�ำหรับใช้งานกับรถไฟฟ้า (Electric vehicle)
d. Traction: battery ส�ำหรับรถ forklift ไฟฟ้า ผลิตโดยใช้แผ่นชนิดหลอด (Tubular plate) ท�ำให้มีความทนทาน
สูงสุด

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีแบตเตอรี่ ที่เหมาะสมกับรถประเภทต่างๆ ทั้งรถญี่ปุ่น รถยุโรป และรถอเมริกันและตามสภาพภูมิอากาศที่แตก
ต่างกันให้สามารถใช้งานได้ในเขตอากาศร้อน หรือเขตอากาศหนาวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบ่งตาม
การใช้งานออกเป็น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

แบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์ (Automotive Battery)
1.1 แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)
1.2 แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance Free)
แบตเตอรี่ส�ำหรับรถจักรยานยนต์(Motorcycle Battery)
2.1 แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)
2.2 แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (VRLA)
แบตเตอรี่แสงสว่าง
แบตเตอรี่ส�ำหรับรถกอล์ฟ เป็นแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่อย่างต่อเนื่องได้เป็นระยะ
เวลานาน เหมาะส�ำหรับรถกอล์ฟทุกประเภท
แบตเตอรี่ส�ำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ( EB Battery) เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle บ�ำรุงรักษาง่าย อายุการ
ใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต�่ำ
เป็นพลังงานทดแทนไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม มีดว้ ยกันหลายชนิดและส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูงโดยขึน้ อยูก่ บั เทคโนโลยี
ที่ใช้ในการผลิต การบ�ำรุงรักษา เช่น ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (Ni-cd) ชนิดตะกั่วกรด(Lead Acid Battery) ชนิดนิกเกิล
ไฮไดรต์ (NiH) เป็นต้น ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบบ Deep cycle เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและราคาจะถูกกว่า
ชนิดอื่น
แบตเตอรี่ส�ำหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Traction Battery)
แบตเตอรีส่ ำ� หรับรถไฟฟ้า (EV Battery) เหมาะส�ำหรับรถไฟฟ้า รถน�ำเทีย่ ว หรือรถเข็นไฟฟ้า สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้า
คงที่ได้อย่างต่อเนื่อง
แบตเตอรี่ส�ำหรับส�ำรองไฟ (Stationary Battery) เหมาะส�ำหรับติดตั้งเพื่อส�ำรองไฟ (Standby Application) ใน
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ชุมสายโทรศัพท์ และระบบส�ำรองไฟขนาดใหญ่อื่นๆ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษทั ฯ เป็นหนึง่ ในผูผ้ ลิตแบตเตอรีร่ ายใหญ่ของไทย มีความสามารถในการผลิตเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศ และมีการพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง การผลิตแบตเตอรีใ่ นประเทศไทยนัน้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอรีเ่ พือ่ ใช้สำ� หรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่พื้นฐาน (Conventional Type)
ดังนัน้ เพือ่ เป็นการทดแทนการน�ำเข้าและขยายตลาดแบตเตอรีใ่ นประเทศ บริษทั ฯได้มกี ารริเริม่ และพัฒนาจนสามารถผลิต
และจ�ำหน่าย แบตเตอรี่ส�ำหรับรถยกไฟฟ้า (Traction Battery) แบตเตอรี่ส�ำหรับรถกอล์ฟและแบตเตอรี่ส�ำหรับแผงไฟฟ้า โซล่า
เซลส์ (Deep Cycle Battery) ได้แล้ว

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
สถานภาพของผู้ผลิต

อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ของไทย มีผู้ผลิตรายใหญ่จ�ำนวน 8 ราย มีดังต่อไปนี้

ชื่อผู้ผลิต

ตราผลิตภัณฑ์

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่
บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จ�ำกัด
บริษัท ฟูรูกาวาแบตเตอรี่ จ�ำกัด
บมจ.ยัวร์ซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)
บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสตรี่ จ�ำกัด
บริษัท น�้ำมันปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด
บริษัท ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

3K
GS
FB
YUASA
PANASONIC
BOLIDEN
TPS
Hitachi

(สามเค)
(จีเอส)
(เอฟบี)
(ยัวร์ซ่า)
(พานาโซนิค)
(โบลีเด้น)
(ทีพีเอส)
(ฮิตาชิ)

ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยแต่ละรายจะเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติโดย
เฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทแม่ในญี่ปุ่น มีเพียง บมจ.ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี่ เท่านั้นที่ด�ำเนินการโดยผู้ประกอบการคนไทย จนกระทั่งได้เป็นส่วนหนึ่งของ ฮิตาชิ เคมิคอล ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่
ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีทใี่ ช้ในการผลิตแม้จะมีการพัฒนาไปเพียงใด
ก็ตาม แต่วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ยังคงเป็นตะกั่ว เพราะมีราคาเหมาะสมที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์มากกว่าวัตถุดิบอื่น
เช่น ลิเทียม ซึ่งมีราคาที่สูงกว่า
ตารางแสดง สถิติยอดประกอบรถยนต์ ในประเทศไทย (คัน)
รถกระบะขนาด รถเพื่อการ ยอดรวม
ปี
รถยนต์นั่ง
1 ตัน
พาณิชย์อื่นๆ ทั้งหมด
2550
315,444
948,388
23,514 1,287,346
2551
401,309
974,642
17,791 1,393,742
2552
313,442
670,737
15,199
999,378
2553
554,387 1,066,759
24,158 1,645,304
2554
537,987
899,200
20,608 1,457,795
2555
957,622 1,451,843
44,252 2,453,717
2556 1,071,076 1,332,913
53,068 2,457,057
2557
742,678 1,114,778
22,551 1,880,007
2558
760,688 1,115,818
36,496 1,913,002
2559
805,033 1,102,816
36,568 1,944,417
2560
818,440 1,130,058
40,325 1,988,823

อัตราการ
เติบโต
8.36%
8.26%
-28.30%
64.63%
-11.40%
68.32%
0.14%
-23.49%
1.76%
1.64%
2.28%

รถมอเตอร์
ไซด์
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
2,055,193

อัตราการ
เติบโต
-20.66%
15.78%
-14.30%
23.90%
0.91%
27.56%
-14.87%
-16.94%
-1.92%
0.72%
12.90%

รายงานประจ�ำปี 2560
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ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ตลาดในประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาดทีใ่ ช้นนั้ จะคล้ายคลึงกันคือการเพิม่ จ�ำนวนร้านค้าตัวแทนจ�ำหน่าย การให้สว่ นลดทางการค้าแก่ตวั แทน
จ�ำหน่าย และการหาช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น การจ�ำหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์ และศูนย์บริการ Modern Trade
เป็นต้น พร้อมทั้งการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจ�ำของผู้บริโภคผ่านการโฆษณาตามสื่อต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางการ
ตลาด และการจัดโปรโมชั่น
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็นตลาดทีม่ คี วามมัน่ คง มีการด�ำเนินการอย่างมีระบบ
มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มีความส�ำคัญกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ เนื่องจากแบตเตอรี่ที่
ประกอบไปพร้อมกับรถยนต์ ผู้บริโภคจะให้ล�ำดับความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในการเปลี่ยนทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่เสียหายหรือ
เสื่อมสภาพการใช้งาน แต่เนื่องจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่น ซึ่งส่วนใหญ่มีนโยบายการค้า
กับบริษทั ญีป่ นุ่ หรือบริษทั ร่วมทุนกับบริษทั ญีป่ นุ่ เป็นหลัก การขยายส่วนแบ่งตลาดกลุม่ โรงงานประกอบรถยนต์ญปี่ นุ่ จึงมีอปุ สรรค
มากกว่าการขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ยุโรป และอเมริกา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่ม
ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มากขึ้น
ตลาดแบตเตอรี่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนี้ต้องมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
มาก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ที่หลากหลายในตลาด เพื่อทดแทนแบตเตอรี่เดิมที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพการ
ใช้งาน ในปัจจุบันตลาดแบตเตอรี่ทดแทนมีการแข่งขันสูงทั้งด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทั้งจากผู้
ผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศ และน�ำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ
บริษัทฯเน้นการท�ำตลาดแบตเตอรี่ทดแทนเป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในการ
แข่งขัน โดยการเพิ่มก�ำลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสามารถใช้
วัตถุดิบน้อยลง แต่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานคงเดิม
ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจ�ำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ภายในประเทศ (ลูก)
รวมผลิต (ลูก)
จ�ำหน่ายในประเทศ (ลูก)
จ�ำหน่ายต่างประเทศ (ลูก)
รวมมูลค่าจ�ำหน่าย (ล้านบาท)

2560
18,251,501
12,410,360
5,863,377
22,023

2559
18,309,224
12,529,450
5,406,858
20,868

2558
17,118,881
11,411,624
5,552,926
20,092

ที่มา : ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ตลาดส่งออก

ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทยได้มีการพัฒนา โดยการน�ำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต จนมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ
บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งออกร้อยละ 50 ของรายได้รวม บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับตลาดส่งออก เพราะตลาดมีแนวโน้ม
เติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในตลาดโลก โดยบริษัทฯมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดส่งออกมากขึ้น
ไปยังภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ ได้มแี ผนการจัดท�ำส�ำรวจและวิจยั ตลาดอาเซียน เพือ่ รองรับ
AEC

กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า

ตลาดแบตเตอรีจ่ ะแข่งขันกันทางด้านโฆษณาและการส่งเสริมการขายกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการให้สว่ นลดทางการค้า
และทางบริษัทฯ มีนโยบายด้านราคาโดยการรักษาระดับของราคาให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับยี่ห้ออื่น

การจ�ำหน่ายและช่องทางการจ�ำหน่าย

บริษัทฯมีการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งขายในประเทศและส่งออกไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการจ�ำหน่ายภายใน
ประเทศประมาณร้อยละ 53 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด โดยการขายในประเทศประมาณร้อยละ 45 จะเป็นแบตเตอรี่รถยนต์
อีกร้อยละ 3 จะเป็นแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และแสงสว่าง และอื่นๆ อีกร้อยละ 5 การจ�ำหน่ายแบตเตอรี่ผ่านตัวแทนจ�ำหน่ายใน
นาม บริษัท ผลิตภัณฑ์3เค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด จะจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรงต่อร้านค้าและขายผ่านร้านค้า ตัวแทนจ�ำหน่ายที่มีอยู่ประมาณ 200 แห่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่ง
เสริมให้เพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยจะพยายามส่งเสริมลูกค้ารายใหญ่ให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ซึ่งจะท�ำให้บริษัทฯ
สามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น
ส�ำหรับการส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศนั้นคิดเป็นประมาณร้อยละ 47 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด โดยการขาย
แบตเตอรี่รถยนต์คิดเป็นประมาณร้อยละ 43 แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 4 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด ส�ำหรับ
ช่องทางการจ�ำหน่าย จะขายตรงต่อลูกค้า และขายผ่านตัวแทนนายหน้า (Broker) โดยส่งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชียตะวันออก
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
เพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายให้มากขึ้นทั้งตัวแทนภายในประเทศและในต่างประเทศซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่ง
ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ฯ มีนโยบายจะเพิม่ การส่งออกไปยังอเมริกา ญีป่ นุ่ และยุโรป โดยสามารถผลิตแบตเตอรีช่ นิดไม่ตอ้ งบ�ำรุงรักษา
(Maintenance Free) และ แบตเตอรีร่ ถยกไฟฟ้า (Traction Battery) ซึง่ จะเป็นแบตเตอรีท่ ไี่ ด้รบั ความนิยมในกลุม่ ประเทศดังกล่าว
บริษัทฯให้ความส�ำคัญกับตลาดการส่งออกเพื่อลดผลกระทบของการแข่งขันรุนแรงด้านราคาของตลาดในประเทศ เป็นผล
ให้บริษัทฯมีสัดส่วนในการส่งออกประมาณร้อยละ 47 ของรายได้จากการขาย ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งออกไปยังโซนอินโดจีน เอเชีย
ตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งหมดกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ในการจ�ำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ส�ำหรับลูกค้าในประเทศประเภทตลาดทดแทน (REM) จะขายผ่านบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค
จ�ำกัด ประมาณร้อยละ 43 ของมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด และบริษัทฯ ขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลูกค้าอื่นๆ ร้อยละ 10 ราคาที่
ซื้อขายนั้นจะก�ำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ การพิจารณารับลูกค้าใหม่ของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากประวัติการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ผ่านมา ลูกค้าจะต้องมีสถานประกอบการค้าเป็นของตัวเอง
1.) บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99
เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินค้าผ่าน
ตัวแทนจ�ำหน่ายของทางบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000
ร้านค้าย่อย
2.) บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00
เป็นโรงงานหลอมตะกัว่ รีไซเคิล โดยใช้แบตเตอรีท่ ผี่ า่ นการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็นวัตถุดบิ ในการผลิต
ตะกั่วที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะจ�ำหน่ายให้กับบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคาและการขาดแคลน
วัตถุดิบจากการน�ำเข้าตะกั่ว
3.) บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 9,999,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.00
เป็นบริษทั ผลิตและจ�ำหน่ายเกีย่ วกับกล่องพลาสติกส�ำหรับแบตเตอรี่ และรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือขึน้ รูปผลิตภัณฑ์
พลาสติกทุกชนิด
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4.) บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด ถือหุ้นจ�ำนวน 499,996 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99
เป็นบริษทั ผลิตถังโครงโลหะส�ำหรับใส่แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ ให้กบั บริษทั ฯ และให้เช่า ดูแล และบ�ำรุงรักษา แบตเตอรี่
รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริการหลังการขาย กับบริษัททั่วไป
5.) บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน บริษัทฯ ถือหุ้นจ�ำนวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67
เป็นบริษัทร่วมในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูแลการขายแบตเตอรี่ส�ำหรับรถยนต์และแบตเตอรี่ส�ำหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า
รวมทั้งให้บริการหลังการขาย และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

มูลค่าการจ�ำหน่ายแยกตามสายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
มูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศ
แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่อื่นๆ
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง
จ�ำหน่ายอื่นๆ
รวม มูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศ
มูลค่าการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่อื่นๆ
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง
จ�ำหน่ายอื่นๆ
รวม มูลค่าการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
มูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่อื่นๆ
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง
จ�ำหน่ายอื่นๆ
รวมมูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
อัตราเพิ่มของมูลค่าการจ�ำหน่าย (%)

2560
พันบาท

2559
พันบาท

%

2,352,722
184,326
286,630
2,823,678

44.54 2,714,347 51.10 2,643,182 52.27
3.49 179,095 3.37 154,855 3.06
5.43 430,340 8.10 136,303 2.70
53.45 3,323,782 62.58 2,934,340 55.24

2,257,265
201,863
2,459,128

42.73 1,718,827 32.36 1,795,624 35.51
3.82 267,991 5.05 326,896 6.46
979 0.02
46.55 1,987,797 37.42 2,122,520 39.96

%

2558
พันบาท

4,609,987 87.26 4,433,174 83.46 4,438,806 87.78
386,189 7.31 447,086 8.42 481,751 9.53
286,630 5.43 431,319 8.12 136,303 2.70
5,282,806 100.00 5,311,579 100.00 5,056,859 100.00
(0.54)
5.04
(2.28)

ก�ำลังการผลิตของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน)
ก�ำลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย: ลูก)
แบตเตอรี่รถยนต์
แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และแสงสว่าง
รวม

%

2560

2559

2558

4,200,000
1,800,000
6,840,000

4,200,000
1,800,000
6,840,000

4,200,000
1,800,000
6,840,000

ปัจจัยเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักกว่าร้อยละ 60 ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิด Lead Acid Battery คือ ตะกั่วบริสุทธิ์และตะกั่วผสม ดังนั้นการ
เปลี่ยนแปลง ของราคาตะกั่วจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�ำไรจากการด�ำเนินงาน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของบริษัทฯ ว่าจะสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้มากหรือน้อยเพียงใดในการบริหารปัจจัยเสี่ยงบริษัทฯ ได้จ�ำแนก
ปัจจัยเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ

1. ปัจจัยเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
ตะกั่ว

การผลิตตะกัว่ เพือ่ ใช้ภายในประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอและคุณสมบัตไิ ม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม
แบตเตอรี่ในปัจจุบัน จึงจ�ำเป็นต้องมีการน�ำเข้าตะกั่วจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตะกั่วบริสุทธิ์ ซึ่งมีประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ
ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
ตะกั่วบริสุทธิ์ บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการบริหารปัจจัยเสี่ยงโดยการสืบหาแหล่งวัตถุดิบจากผู้จ�ำหน่ายในต่างประเทศ และ
เมื่อมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของบริษัทฯ แล้ว จึงท�ำสัญญาซื้อขายตะกั่วบริสุทธิ์เพื่อให้
เพียงพอกับความต้องการผลิตของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี
ตะกั่วผสม บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการบริหารปัจจัยเสี่ยงโดยได้ก่อตั้งบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงงาน
หลอมตะกัว่ จากแบตเตอรีเ่ ก่า ซึง่ ตะกัว่ ทีผ่ ลิตได้สว่ นใหญ่จะส่งขายให้กบั บริษทั ฯ จากการป้องกันปัจจัยเสีย่ งดังกล่าวบริษทั ฯ คาด
ว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของความผันผวนด้านปริมาณตะกั่วลงได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีแหล่งสั่งซื้อตะกั่วผสมจากผู้
จ�ำหน่ายรายอื่น ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าและทดแทนกันได้เพื่อลดความเสี่ยงหาก บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด ไม่สามารถส่ง
วัตถุดิบให้กับบริษัทฯ ได้

พลาสติก

ตลาดแบตเตอรีใ่ นประเทศได้มกี ารขยายตัวมาอย่างต่อเนือ่ งทุกปีทำ� ให้ความต้องการชิน้ ส่วนส�ำหรับการผลิตแบตเตอรีม่ กี าร
ขยายตัวตามไปด้วย เปลือกหม้อแบตเตอรี่ซึ่งท�ำจากพลาสติกเป็นชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งมีความส�ำคัญเริ่มประสบปัญหากับการขยายตัว
ตามตลาดแบตเตอรี่ไม่ทัน บริษัทฯ จึงป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนเปลือกหม้อพลาสติกมาผลิตแบตเตอรี่ โดยการร่วม
ก่อตั้ง บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเปลือกหม้อพลาสติกส่งให้บริษัทฯ สามารถป้องกันปัญหาได้อีกทางหนึ่ง

2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ปัจจุบนั อุตสาหกรรมรถยนต์มกี ารขยายตัวมาก เป็นผลให้ราคาตะกัว่ มีความผันผวนปรับตัวขึน้ -ลงตามการเปลีย่ นแปลงของ
อุปสงค์-อุปทานตามไปด้วย บริษทั ฯ จะสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ ตะกัว่ จากบริษทั ผูจ้ ำ� หน่ายโดยจะยืนยันราคาซือ้ ล่วงหน้า 1 เดือนก่อนส่งมอบ
โดยอ้างอิงจากราคาของตลาด London Metal Exchange
วัตถุดิบหลักอีกชนิดของบริษัทฯ คือเปลือกหม้อแบตเตอรี่ซึ่งท�ำจากพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นวัตถุดิบอีกชนิด
หนึ่งที่มีราคาอิงอยู่กับราคาน�้ำมันดิบ และมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริษัทฯ ได้เจรจาซื้อเม็ดพลาสติกตรงจากผู้ผลิต
และบริหารการจัดส่งเม็ดพลาสติกให้แก่โรงงานผูผ้ ลิตเปลือกแบตเตอรี่ ซึง่ แนวทางดังกล่าวท�ำให้บริษทั สามารถต่อรองราคาวัตถุดบิ
ได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะมีวัตถุดิบหลักเพียงพอต่อความต้องการ
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด
เป้าหมายของบริษทั ฯ คือ การขึน้ มาเป็นผูน้ ำ� ทางด้านแบตเตอรีต่ ะกัว่ กรดทุกชนิด โดยบริษทั ฯ มีเป้าหมายในการแบ่งสัดส่วน
การขายในประเทศและส่งออก ในอัตราประมาณร้อยละ 50:50 เพื่อเป็นการกระจายผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด

1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาดในประเทศ

ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศ แบ่งประเภทตามลักษณะการขายได้เป็น 2 ประเภทคือ
1.1 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็นตลาดทีม่ คี วามมัน่ คง มีการด�ำเนินการอย่างมี
ระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มคี วามส�ำคัญกับผูผ้ ลิตแบตเตอรี่ เนือ่ งจาก
แบตเตอรีท่ ปี่ ระกอบไปพร้อมกับรถยนต์ ผูบ้ ริโภคจะให้ลำ� ดับความส�ำคัญเป็นอันดับแรกในการเปลีย่ นทดแทนแบตเตอรี่
เดิมที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพการใช้งาน แต่เนื่องจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่น
ซึง่ ส่วนใหญ่มนี โยบายการค้ากับบริษทั ญีป่ นุ่ หรือบริษทั ร่วมทุนกับบริษทั ญีป่ นุ่ เป็นหลัก การขยายส่วนแบ่งตลาดกลุม่
โรงงานประกอบรถยนต์ญี่ปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกว่าการขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ยุโรป และ
อเมริกา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มากขึ้น
1.2 ตลาดแบตเตอรีท่ ดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุม่ นีต้ อ้ งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
มาก เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้รถยนต์ทหี่ ลากหลายในตลาด เพือ่ ทดแทนแบตเตอรีเ่ ดิมทีเ่ สียหายหรือเสือ่ ม
สภาพการใช้งาน ในปัจจุบนั ตลาดแบตเตอรีท่ ดแทนมีการแข่งขันสูงทัง้ ด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ ทั้งจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศ และน�ำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ
		 ในการบริหารปัจจัยเสี่ยงประเภทตลาดแบตเตอรี่ทดแทนของตลาดภายในประเทศ บริษัทได้มีนโยบายเพิ่ม
ศักยภาพการขายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัยยิ่งขึ้น อีกทั้ง
ยังได้มีแผนส่งเสริมการตลาดโดยการร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับกิจกรรมทางกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขัน
มวยไทย Thai Fight การร่วมสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลและการแข่งขันรถ 3K ISUZU One Make Race เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาแผนการบริการหลังการขาย ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายภายใต้ชื่อ “3K Shop”
และการบริการสายด่วนให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินส�ำหรับผู้ใช้แบตเตอรี่ 3K

2. ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดส่งออก (Export Market)

ตลาดรถยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก ส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะตลาด
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ท�ำให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดสูงขึน้ โดยมีผผู้ ลิตจากประเทศเกาหลี จีน
อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งขันส�ำคัญ ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์ทางการตลาด
ต่างๆ
การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาดส่งออก บริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น มีการก�ำหนด
ต�ำแหน่งของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อความเหมาะสมในแต่ละตลาด มีการคัดสรรและสรรหาผู้แทนจ�ำหน่ายใหม่ที่มี
ศักยภาพในการท�ำตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด จัด
ท�ำแผนการส�ำรวจและวิจัยตลาด เพื่อการวิเคราะห์และก�ำหนดแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับตลาดได้
มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
แม้ว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตซึ่งยังคงใช้วัตถุดิบหลักเป็นตะกั่วส�ำหรับการผลิตแบตเตอรี่ เพราะมีราคาที่เหมาะสมในเชิง
พาณิชย์มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น อย่าง แร่เงิน และแคดเมี่ยมซึ่งมีราคาที่สูงกว่า ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับกระบวนการ
ผลิตให้มีต้นทุนต่อหน่วยต�่ำจึงมีบทบาทส�ำคัญต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่บริษัทฯจึงมีนโยบายลงทุนใช้
เครื่องจักรที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีอัตราการสูญเสียในการผลิตต�่ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ปัจจุบันบริษัทซื้อตะกั่วบริสุทธิ์จากต่างประเทศ โดยช�ำระเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจท�ำให้มีความเสี่ยงเนื่องจากผล
กระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ดังนั้นบริษัทฯ ได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากปัญหาดังกล่าวโดยจ�ำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศและรับค่าสินค้า
เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อน�ำไปช�ำระค่าวัตถุดิบที่ซื้อจากต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกัน โดยมีจ�ำนวน
เงินรับค่าสินค้าและจ่ายซือ้ วัตถุดบิ ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกันและบริษทั ฯได้ทำ� สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วง
หน้าเพือ่ ป้องกันความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นบางส่วนเพือ่ ควบคุมความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราอีก
ทางหนึ่ง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม
ระยะสัน้ และเงินกูย้ มื ระยะยาวทีม่ ดี อกเบีย้ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินส่วนใหญ่มอี ตั รา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และส�ำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มี
อัตราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวันทีค่ รบก�ำหนด หรือวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ใหม่ (หากวันทีม่ กี ารก�ำหนดอัตราดอกเบีย้
ใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
บริษทั ฯ มีความเสีย่ งในด้านการให้สนิ เชือ่ เกีย่ วเนือ่ งกับบัญชีลกู หนีซ้ งึ่ รวมถึงลูกหนีก้ ารค้าบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกันแต่อยูใ่ นระดับ
ที่ไม่มากนัก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและสามารถติดตามได้ โดยบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าจ�ำนวนมากและมีการบริหารการให้สิน
เชือ่ โดยมีการตัง้ คณะท�ำงาน Credit Committee ขึน้ เพือ่ พิจารณาการให้สนิ เชือ่ และการติดตามทวงถามหนีแ้ ต่ละราย ดังนัน้ บริษทั ฯ
จึงคาดว่าจะไม่ได้รบั ความเสียหายอย่างเป็นสาระส�ำคัญจากการเก็บหนีจ้ ากลูกหนีเ้ หล่านัน้ ส�ำหรับผูแ้ ทนจ�ำหน่ายในปัจจุบนั นีน้ นั้
ได้มีการติดต่อซื้อขายและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทางธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่
บริษัทผู้แทนจ�ำหน่ายรายปัจจุบันจะงดช�ำระหนี้ให้แก่บริษัทฯ
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารจัดการต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้ตะกั่วเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งตะกั่วเป็นธาตุที่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น
บริษัทฯ จึงต้องมีกระบวนการในการควบคุมไม่ให้มีสารตะกั่วปนเปื้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะต้องก�ำหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับอันตรายจากสารตะกั่ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการ
หลายแห่ง และจะต้องปฏิบัติตามข้อก�ำหนดหรือกฎหมายที่หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้ควบคุม จึงมีผลท�ำให้บริษัทฯ จะต้องมีต้นทุน
เพิม่ ขึน้ ในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมให้อยูภ่ ายในข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้อย่างไรก็ตามค่าใช้จา่ ย
ในการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมดังกล่าวยังไม่สามารถเทียบได้กบั ค่าใช้จา่ ยในการเยียวยารักษาสิง่ แวดล้อมถ้ามีการเกิดเหตุการณ์
ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ชดใช้ความเสียหาย

โครงสร้างการจัดการ
รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ�ำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นครั้งหลังสุดเมื่อ
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
ชื่อ
จ�ำนวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
บริษัท สยาม มากิ จ�ำกัด
10,200,000
51.00%
HITACHI CHEMICAL CO., LTD.
7,170,346
35.85%
Mr. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD
1,405,000
7.03%
Mrs. KATIA ABOUD ABD ELMASIH
600,000
3.00%
โรงพยาบาลรามค�ำแหง จ�ำกัด (มหาชน)
60,300
0.30%
นางศิริณี รังสิยาภรณ์รัตน์
55,000
0.28%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
40,800
0.20%
นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
28,000
0.14%
นายสมชาติ พงคพนาไกร
25,600
0.13%
นายเจน วิภวพาณิชย์
23,000
0.12%
19,608,046
98.04%

การก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ ในการปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และ
ได้ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษทั ฯได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียน โดย
การสร้างเสริมให้เกิดการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และเพิ่มความเชื่อมั่นให้
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีนโยบายให้บริษัทฯ เปิด
เผยข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ ด�ำเนินงาน
โดยยึดถือปฏิบตั ติ าม “ข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน” และ “แนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการตรวจ
สอบ” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญและดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิตา่ งๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้ พึงมีและพึงได้ ซึง่ ไม่จำ� กัด
เฉพาะสิทธิที่กฏหมายก�ำหนดไว้เท่านั้น แต่รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�ำคัญของบริษัทฯ อีกทั้งมีสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิ
ในส่วนแบ่งก�ำไร
ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั ฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมการประชุมทุกครัง้ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้แล้วในการประชุมสามัญประจ�ำปี บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
การเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้อีก
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การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี โดยให้มีการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมพร้อมทัง้ ก�ำหนด วัน เวลา สถานที่ ข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอดจนข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน ส่วนการด�ำเนินการประชุมในแต่ละ
วาระนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นรวมถึงสามารถเสนอแนะการด�ำเนินงานของบริษทั ฯได้อย่าง
อิสระเพียงพอ พร้อมทั้งได้มกี ารบันทึกประเด็นทีไ่ ด้ซกั ถาม รวมทัง้ ข้อเสนอแนะทีส่ ำ� คัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถตรวจสอบได้
บริษัทฯ ได้จัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวสอบ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่
ปรึกษากฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ใช้เกณฑ์วนั ก�ำหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีเวลาพิจารณา
เอกสารเชิญประชุมมากขึ้น
แจ้งก�ำหนดวันประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าประมาณ 1 เดือนก่อนวันประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถวางแผน
และก�ำหนดตารางเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม
จัดให้มคี วามเห็นของคณะกรรมการบริษทั ในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจ�ำปี และหนังสือมอบฉันทะซึง่
มีค�ำชี้แจงรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะประกอบกับเอกสารเชิญประชุม
ก่อนการประชุม ประธานที่ประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละ
ระเบียนวาระ
ระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถามรวม
ถึงบันทึกประเด็นส�ำคัญไว้ในรายงานการประชุม
ภายหลังการประชุม เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซด์
ของบริษัทฯ

ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

		

คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกรามคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการ
บริษัทถือเป็นนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่
ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
สนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะทีส่ ามารถก�ำาหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียงได้ (แบบ ข) ตลอดจน
เสนอชื่อกรรมการอิสระทั้งหมดจ�ำนวน 2 คน เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตัง้ กรรมการทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถเลือกตัง้ ได้
เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ตนมีต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน
ก�ำหนดให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระ
ดังกล่าว
ก�ำหนดข้อพึงปฏิบตั ขิ องพนักงานเกีย่ วกับการเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษทั และการไม่หาประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลความลับของบริษัทฯ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญและที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่
พนักงาน
บริษัทฯ ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
คู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า
		
ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน
ลูกค้า
บริ ษั ท ฯ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ลู ก ค้ า โดยผลิ ต สิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานสากล รวมทั้ ง
		
จัดจ�ำหน่ายในราคาที่เหมาะสม
ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้น
		
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
คู่แข่ง
บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย กติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
		
ปฏิบัติในการแข่งขัน
ชุมชนและสังคม
บริษัทฯปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดมลภาวะเป็นพิษ รับผิดชอบและดูแล
		
มิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม
นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงกระบวนการผลิตที่มีการน�ำตะกั่วมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก บริษัทฯจึงได้เลือกท�ำเลที่
ตัง้ ให้อยูภ่ ายในนิคมอุตสาหกรรม ซึง่ อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย และได้มกี ารก�ำหนด
ระเบียบที่รัดกุมและเคร่งครัดในการปฏิบัติงานในเชิงป้องกันให้กับพนักงาน พร้อมทั้งได้จัดให้มีการตรวจร่างกายประจ�ำปี
ทุก 6 เดือน

ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท เพื่อ
ท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงการก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�ำเนินงานตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ ด้วย
ความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ให้ความส�ำคัญกับระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีการด�ำเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อให้การด�ำเนินงานเป็นไปตามข้อก�ำหนดกฎหมาย และมีการควบคุมที่
ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดวินัยข้อบังคับที่พนักงานต้องถือปฏิบัติและก�ำหนดข้อพึงปฏิบัติ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอีก
ด้วย

คณะกรรมการบริษัท

นอกจากจะต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ยังมี
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
ก�ำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น
ก�ำหนดจ่ายบ�ำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯหรือ
บุคคลใดที่ท�ำงานให้บริษัทโดยท�ำเป็นประจ�ำหรือไม่เป็นประจ�ำก็ตาม ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการปฏิบัติงานตามอ�ำนาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย
คนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้
คณะกรรมการบริษัทฯต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
คณะกรรมการบริษทั ฯ มีอำ� นาจในการแต่งตัง้ กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ตามทีเ่ ห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร
โดยให้มีอ�ำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
มีอำ� นาจทีจ่ ะเชิญบุคคลใดมาเป็นทีป่ รึกษาเพือ่ ช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษทั แก่คณะกรรม
การบริษัทฯ
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและคณะกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง
ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการมิได้ด�ำเนินการผ่านคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee)
เนือ่ งจากโครงสร้างกรรมการบริษทั ฯมิได้มคี ณะกรรมการชุดดังกล่าว และการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริษทั ฯจะต้องผ่านการ
เลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
ในการเลือกกรรมการอาจใช้วธิ อี อกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ
คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนตามจ�ำนวน
หุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
บุคคลทีไ่ ด้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาจะเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนทีจ่ ะต้อง
เลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีกรรมการที่มีคะแนนเสียงในล�ำดับสุดท้ายที่ได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเท่ากัน ให้ประธาน
ที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การถอดถอนคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสีข่ องจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนหุน้ ที่
ถือที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ในส่วนของการก�ำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการ
แต่งตั้งกรรมการ มิได้ก�ำหนดไว้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร

		

ปัจจุบันโครงสร้างบริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัทฯเพียงชุดเดียว มีจ�ำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วย
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2 ท่าน
2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3 ท่าน
3. กรรมการอิสระ
4 ท่าน

โดยสรุปคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจ�ำนวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ�ำนวน 2 ท่านมีดังต่อไปนี้
รายชื่อ
ต�ำแหน่ง
1.นายโทชิโนริ โอสุมิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายโชเฮอิ ยาซุดะ
ผู้อ�ำนวยการด้านการเงินและด้านการบริหาร
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ท่านมีดังต่อไปนี้
รายชื่อ
กรรมการอิสระ
1.นายนนทพล นิ่มสมบุญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการตรวจสอบ
3.นายสุชาติ จันลาวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4.นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
กรรมการอิสระ

นิยาม “กรรมการอิสระ”

บริษัทได้กําหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ให้สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการ
บริหารจัดการทีด่ ี บริษทั จึงกาํ หนดให้คาํ ว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถึงกรรมการทีไ่ ม่ทาํ หน้าทีจ่ ดั การของบริษทั ฯ บริษทั
ในเครือบริษทั ร่วมเป็นกรรมการทีเ่ ป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อี าํ นาจควบคุมและเป็นผูซ้ งึ่ ไม่มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทําให้มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นบุคคลทีถ่ อื หุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดในบริษทั ฯบริษทั ในเครือหรือบริษทั ร่วม
2. ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้างพนักงานทีป่ รึกษาทีไ่ ด้รบั เงินเดือน ประจําหรือไม่ได้เป็นผูใ้ ห้บริการ
ด้านวิชาชีพผูส้ อบบัญชี ทนายความหรือวิชาชีพทีท่ าํ ให้มขี อ้ จาํ กัดในการแสดง ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระแก่บริษทั ฯ
บริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็นผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัทบริษัทในเครือหรือบริษัทร่วมหรือไม่เป็น
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือตาํ แหน่งทีอ่ าจเกิดความขัดแย้งดังกล่าว
แล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นการจํากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ตําแหน่งกรรมการ
ซึง่ มีจาํ นวนเงินหรือมีมลู ค่าทีม่ นี ยั สาํ คัญเป็นสัดส่วนกับรายได้บริษทั ตามเกณฑ์ทกี่ าํ หนดและไม่มผี ลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน ของบริษัทฯ บริษัทในเครือหรือ
บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทําให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารระดับสูงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษา ผลประโยชน์ของกรรมการผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่
5. ไม่ได้รับการแต่งตังเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวม
ทัง้ ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว ซึง่ นิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกําหนดทีก่ ลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้กําหนดไว้

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯมีการด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามรายละเอียดปรากฎในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการก�ำกับดูแลที่ท�ำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งรวมถึง
การเสนอชือ่ และใช้สทิ ธิออกเสียงแต่งตัง้ บุคคลเป็นกรรมการในบริษทั ย่อยด�ำเนินการโดยฝ่ายจัดการ ต้องได้รบั
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ฯด้วย โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการในบริษทั ย่อยมีหน้าทีด่ ำ� เนินการ
เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯได้ก�ำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะได้ลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�ำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ หากเป็นการด�ำเนินการโดยบริษัทเอง
บุคคลทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ จากบริษทั นัน้ ต้องดูแลให้บริษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรือ่ งการท�ำรายการเกีย่ วโยงทีส่ อดคล้อง
กับบริษัท มีการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดท�ำงบการเงินรวม
ได้ทันก�ำหนดด้วย
การก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอใน
บริษัทย่อยของบริษัท
การก�ำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานให้ถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
บริษัท
รายงานประจ�ำปี 2560
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2560 ที่ผ่านมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการใน
แต่ละรายดังนี้ (บาท)

ล�ำดับ
ที่
รายชื่อกรรมการ
1 นายกวี ขอไพบูลย์
2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
3 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
5 นายวีรวิน ขอไพบูลย์
6 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
7 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
8 นายนนทพล นิ่มสมบุญ
9
10
11
12

นายสุชาติ จันลาวงศ์
นายวีระชัย ศรีขจร
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
นางสิรินุช ไทยวัฒน์

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรม คณะกรรมการ
การบริษัท ตรวจสอบ
รวม
350,000.00
- 350,000.00
325,000.00 28,000.00 353,000.00
335,000.00
- 335,000.00
310,000.00
- 310,000.00
335,000.00
- 335,000.00
310,000.00 14,000.00 324,000.00
285,000.00
- 285,000.00
360,000.00 120,000.00 480,000.00

ต�ำแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมกรตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 360,000.00 72,000.00 432,000.00
กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิสระ 360,000.00 72,000.00 432,000.00
กรรมการอิสระ
360,000.00
- 360,000.00
กรรมการอิสระ
285,000.00
- 285,000.00
รวม
3,975,000.00 167,000.00 4,281,000.00

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ล้าน
บาท และให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะอนุกรรมการ
ก�ำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้
เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา
		

ส�ำหรับกรรมการทีเ่ ป็นพนักงานจากบริษทั ฮิตาชิ เคมิคอล ของดรับเบีย้ ประชุม และ โบนัสกรรมการ ซึง่ มีรายชือ่ ดังต่อไปนี้
1. นายโยชิฮิโระ โนมุระ		 เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
2. นายโทชิโนริ โอสุมิ		 เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
3. นายโชเฮอิ
ยาซุดะ		 เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
4. นายฮิโรอากิ ยามากูชิ		 เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560
5. นายนาโอโตะ โอกาดะ		 เป็นกรรมการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560

นอกจากนี้แล้วค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่น (ค่าน�้ำมัน ค่าโทรศัพท์
ค่าอาหาร ฯลฯ) โดยพิจารณาจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นหลักรวมถึงผลประเมินการปฏิบตั งิ านของผูบ้ ริหารแต่ละ
ท่านรวมในปี 2560 จ�ำนวน 9 ราย คิดเป็นเงินจ�ำนวน 68.44 ล้านบาท โดยมี่ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 7.605 ล้านบาท
ส�ำหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินของกรรมการนั้นไม่มี
ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

ชื่อและนามสกุล
นายกวี ขอไพบูลย์
นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
นายวีรวิน ขอไพบูลย์
นายนนทพล นิ่มสมบุญ
นายวีระชัย ศรีขจร
นายสุชาติ จันลาวงศ์
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
นางสิรินุช ไทยวัฒน์
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

2560
เบี้ยประชุม โบนัส

จ�ำนวนเงิน (บาท)
2559
เบี้ยประชุม โบนัส

2558
เบี้ยประชุม โบนัส

150,000 200,000 150,000 200,000 150,000 200,000
153,000 200,000 138,000 200,000 138,000 200,000
124,000 200,000 131,000 200,000 117,000 200,000
110,000 200,000 117,000 200,000 117,000 200,000
135,000 200,000 117,000 200,000 117,000 200,000
135,000 200,000
85,000 200,000 138,000 200,000
280,000 200,000 210,000 200,000 110,000 200,000
232,000 200,000 145,000 200,000 210,000 200,000
232,000 200,000 170,000 200,000 160,000 200,000
160,000 200,000 110,000 200,000 170,000 200,000
85,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
85,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000
1,881,000 2,400,000 1,647,000 2,400,000 1,638,000 2,400,000

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน กรรมการแต่ละ
คนมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ�ำกัดจ�ำนวนวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง โดยมีรายละเอียดการด�ำรงต�ำแหน่ง
เป็นรายบุคคล ดังนี้

ล�ำดับที่
รายชื่อกรรมการ
1
นายโยชิฮิโระ โนมุระ
2
นายโทชิโนริ โอสุมิ
3
นายโชเฮอิ ยาซุดะ
4
นายฮิโรอากิ ยามากูชิ
5
นายนาโอโตะ โอกาดะ
6
นายนนทพล นิ่มสมบุญ

การสรรหา/แต่ง
ปีที่ ได้รับ ปีที่เลือก การแต่งตั้งใน ตั้งเป็นกรรมการ
ต�ำแหน่ง
แต่งตั้ง ล่าสุด ครั้งถัดไป
ในปี 2561
ประธานกรรมการ
2560
2562
ไม่ใช่
รองประธานกรรมการ
2560
2562
ไม่ใช่
กรรมการ
2560
ใช่
กรรมการ
2560
2562
ไม่ใช่
กรรมการ
2560
2563
ไม่ใช่
ประธานกรรมกรตรวจสอบ, 2541
2559
2562
ไม่ใช่
กรรมการอิสระ
รายงานประจ�ำปี 2560
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ล�ำดับที่
รายชื่อกรรมการ
7 นายสุชาติ จันลาวงศ์

ต�ำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ

8
9

การสรรหา/แต่ง
ปีที่ ได้รับ ปีที่เลือก การแต่งตั้งใน ตั้งเป็นกรรมการ
แต่งตั้ง ล่าสุด ครั้งถัดไป
ในปี 2561
2540
2558
ใช่
2538

2558

2561

ไม่ใช่

2552

2560

2563

ไม่ใช่

ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯในแต่ละครัง้ บริษทั ฯได้จดั หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอก่อนการ
ประชุม และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งส�ำเนาให้กับคณะกรรมการบริษัทฯทุกท่าน รวมทั้งมี
การจัดเก็บไว้ทที่ ำ� การบริษทั ฯเพือ่ ทีใ่ ห้กบั ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยมีนายวีระชัย บุญชูชนื่ เป็นเลขานุการบริษทั ฯ
เลขานุการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้ นายวีระชัย บุญชูชนื่ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ฯ
ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

นายวีระชัย บุญชูชื่น
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ดังนี้

ในปีทผี่ า่ นมาคณะกรรมการบริษทั ฯได้ทำ� การประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 6 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมการประชุม

ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6

รายชื่อกรรมการ

นายโยชิฮิโระ โนมุระ
นายโทชิโนริ โอสุมิ
นายโชเฮอิ ยาซุดะ
นายฮิโรอากิ ยามากูชิ
นายนาโอโตะ โอกาดะ
นายนนทพล นิ่มสมบุญ

ต�ำแหนง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมกรตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
7 นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
8 นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ
9 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ

การประชุม
คณะกรรมการ การประชุม สัดส่วนการถือ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้ถือหุ้น หุ้นบริษัทฯ

1/2
2/2
1/1
1/1
1/1
6/6

1/1
1/1
6/6

1/1

-

6/6

6/6

1/1

-

6/6

6/6

1/1

0.10%

6/6

-

1/1

-

กรรมการที่ลาออกระหว่างปี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดังนี้

ล�ำดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อกรรมการ

นายกวี ขอไพบูลย์
นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
นายวีรวิน ขอไพบูลย์
นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
นางสิรินุช ไทยวัฒน์

ต�ำแหนง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

การประชุม
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ

4/5
5/5
5/5
4/5
5/5
4/5
3/3
3/3

4/4
2/4
-

การประชุม สัดส่วนการ
ผู้ถือหุ้น ถือหุ้นบริษัทฯ

1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

7.48%
1.74%
9.85%
10.53%
10.99%
5.05%
-

คณะอนุกรรมการบริษัทฯ

ปัจจุบนั บริษทั มีคณะอนุกรรมการบริษทั ฯเพียงชุดเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม
พ.ศ.2542 โดยมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้

		

นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
นายวีระชัย ศรีขจร
กรรมการตรวจสอบ

นายนนทพล นิม่ สมบุญ เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั
และให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก�ำหนดกรอบขอบเขต อ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ บริษัท ไทยสโตเรจ
แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) ในการก�ำกับการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) และ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มี
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีม่ คี ณ
ุ ภาพ อันจะช่วยส่งผลให้บริษทั เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สังคม
เชื่อถือ และศรัทธา ดังวิสัยทัศน์ ของ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ำกัด (มหาชน) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีหน้าที่รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทฯโดยมี หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดังต่อไปนี้
1 สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือฝ่ายบริหารในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การก�ำกับดูแลให้ การปฏิบตั งิ านของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องตามหลักการธรรมาภิบาล
2

สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ
บริษัทฯให้รัดกุม มีประสิทธิผล ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป
รายงานประจ�ำปี 2560
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3.

สอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตาม นโยบาย แผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ข้อก�ำหนดด้านจริยธรรม

4.

สอบทานความถูกต้องและเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ใช้ และ สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท
และหน่วยงานในสังกัด ให้มีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป

5.

สรรหาและเสนอชือ่ ผูส้ มควรได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั พร้อมทัง้ ก�ำหนดค่าธรรมเนียมทีเ่ หมาะ
สมส�ำหรับผู้สอบบัญชี เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถอื หุ้น ให้ความเห็นชอบตามล�ำดับ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบ
แห่งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

6.

ส่งเสริมความเป็นอิสระของผูส้ อบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในให้มคี วาม
เป็นอิสระ เที่ยงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมให้มีการประสานงานระหว่าง ฝ่าย
บริหารของบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

7.

ศึกษาหนังสือทีผ่ สู้ อบบัญชีภายนอกมีตอ่ ผูบ้ ริหารบริษทั แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับจุดอ่อน รายการ
ผิดปกติ หรือ ข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทั ในกรณีทขี่ อ้ สังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รบั การพิจารณาหรือด�ำเนินการ โดยไม่มเี หตุผลอันควร ให้หา
รือฝ่ายบริหาร และ น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

8.

ให้ค�ำแนะน�ำในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อประธานบริษัท
(President)

9.

ให้ค�ำแนะน�ำในการพิจารณาความดีความชอบประจ�ำปีของพนักงานระดับบริหารของผู้ตรวจสอบภายในต่อ
ประธานบริษัท (President)

10. ก�ำกับดูแล แนะน�ำ และ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานการ
ตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
11. ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจ แผนอัตราก�ำลังคน และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะ
เฉพาะของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
12. สอบทานกรณีที่อาจมีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
บริษัท
13. สอบทานข้อสรุป และ หลักฐานประกอบ ในกรณีทพี่ นักงานหรือผูบ้ ริหารอาจมีการกระท�ำอันเป็นการทุจริต หรือ
ใช้อ�ำนาจหน้าที่ในทางมิชอบเป็นผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย น�ำเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

14. ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบตั ขิ องบริษทั เกีย่ วกับการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ของผูต้ รวจสอบภายในเป็นระยะ อย่างน้อยทีส่ ดุ ทุก ๆ ปี เพือ่ ให้มนั่ ใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย
และผู้ตรวจสอบภายในคงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้
คณะกรรมการตรวจสอบน�ำเสนอ ข้อจ�ำกัด และ จุดอ่อน ทีอ่ าจมีอยูต่ อ่ คณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง
15. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การตรวจสอบภายใน

ปี 2560 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาวปฑิตตา อารีสนั่น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะน�ำให้ผู้บริหาร
บริษัท ให้การพัฒนา ความรู้ และ ทักษะ ของผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากการมีผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะให้ประโยชน์
ตอบแทนแก่บริษัทอย่างคุ้มค่าต่อไปในอนาคต

การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯได้ยึดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ำกับดูแลตาม
มาตรฐานที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และพนักงานได้
ยึดมั่นใน ข้อก�ำหนด ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งหลักการปฏิบัติของกรรมการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงหน้าที่รับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในการก�ำกับดูแลให้
รายงานทางการเงินของบริษทั มีขอ้ มูลทางบัญชีทถี่ กู ต้อง ครบถ้วน รวมทัง้ ได้ถอื ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ที่จะได้ทราบถึงข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงานที่แท้จริง
ส�ำหรับงบการเงินรวมประจ�ำปี 2560 ของบริษัทฯซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และผ่านการสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่าได้แสดงซึ่งฐานะทางการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
รายงานประจ�ำปี 2560
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ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ โดย
ฝ่ายบริหารก็ได้ด�ำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน เชื่อถือได้ และทั่วถึง ทั้งนี้
ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่
มากนัก แต่จะใช้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง
มอบหมายให้ผจู้ ดั การทัว่ ไปสายงานบัญชีและการเงิน ท�ำหน้าทีด่ งั กล่าวแทน ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษทั
ได้ในเวลาท�ำการที่โทร 0-2709-3535 ต่อ 1501

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางก�ำกับดูแลดังนี้
1) กรรมการ ผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่น�ำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยสู่
สาธารณชนไปใช้เพื่อท�ำการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบเพื่อการรายงานของ
ทางบริษัทต่อไป
2) กรรมการ ผูบ้ ริหารรวมทัง้ คูส่ มรส และบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะ จะต้องไม่ทำ� การซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์
ที่ออกโดยบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
3) กรรมการ ผู้บริหารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 56 และบทก�ำหนดโทษตามมาตรา
275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
บริษทั ฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยั ส�ำหรับผูฝ้ า่ ฝืนในเรือ่ งดังกล่าว ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่
ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา “ร้อยละ 25-50 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม” อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
ในส่วนของนโยบายที่ก�ำหนดให้บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับทางบริษัทนั้น จะใช้สัดส่วนก�ำไรสุทธิในแต่ละ
ปีของแต่ละบริษัทเทียบกับจ�ำนวนเงินปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นแนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดถือปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของกิจการ
และสังคมโดยรวมซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ มุง่ สูป่ ระสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงาน
ความยั่งยืน ตามกรอบการจัดท�ำรายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังนี้
1. การก�ำกับดูแลกิจการ
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริต
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
9. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
10. การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

1. การก�ำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ จะต้องด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯจะต้องคงไว้ซึ่ง
ขั้นตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจที่ซื่อสัตย์สุจริต บริษัทฯมีความเชื่อมั่นว่า การประกอบธุรกิจภายใต้ขอบเขตของความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการประกอบธุรกิจที่ดีซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษัทฯเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงยั่งยืน บริษัทฯจะให้ความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ
บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่างงบประมาณ และการ
ประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส บริษัทฯมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯยึด
มั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัทฯ กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควรที่จะรายงานต่อทีม
บริหารทันทีในกรณีทมี่ ขี อ้ สงสัยใดๆ ว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซึง่ ก่อให้เกิดการกระท�ำผิดหรือก่อให้เกิดความเสือ่ มเสีย
ต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้จัดท�ำ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และแผนการด�ำเนินงานปี 2560
จะสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม : การยึดถือปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของการปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคและเป็น
ธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

2.1 การแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม : การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีไ่ ด้ตกลงไว้กบั ผูข้ าย หรือเจ้าหนีอ้ ย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามพันธะ
สัญญาที่ให้ไว้ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน
แนวทางการปฏิบัติ
ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ให้คู่สัญญาทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ กับลูกค้า
ส่งมอบสินค้าตามก�ำหนดเวลา และคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า
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2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคูค่ า้ : เปิดโอกาสให้ผซู้ อื้ และ ผูข้ ายได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรม
เพื่อสังคมของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
แนวทางการปฏิบัติ
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถ
และความประสงค์
2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สิน และปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิ
บัตร อย่างเคร่งครัด
แนวทางการปฏิบัติ
ส่งเสริมให้ผบู้ ริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิ ของบริษทั ฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการแข่งขัน ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

3. การต่อต้านการทุจริต : การรับสิ่งของหรือประโยชน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Policy)
แนวทางการปฏิบัติ
ก�ำหนด ห้ามพนักงานรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล บริษัท ซึ่งท�ำธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
กรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระท�ำการทุจริต บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการระงับการท�ำธุรกิจกับบริษัทนั้นทันที

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�ำและประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ดังนี้
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น
เสนอสินจ้างหรือของก�ำนัล ให้แก่ผจู้ ดั หาวัตถุดบิ หรือสินค้าให้กบั บริษทั (suppliers) ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และในทางกลับกัน ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ สนองรับการให้สินจ้างหรือรางวัลใดๆ จาก
ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท (suppliers) ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเช่นกัน
อย่างไรก็ดี ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการให้ของขวัญ ของก�ำนัลที่เหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมที่ผู้รับพึงจะได้รับ
ตามสมควร

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทฯ ค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของ
พนักงานทุกคนซึ่งเป็นรากฐานการด�ำเนินธุรกิจ
แนวทางการปฏิบัติ
จัดการสภาพแวดล้อมและระบบการท�ำงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี
จัดให้มีระบบประกันสุขภาพส�ำหรับพนักงาน
จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับพนักงาน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการดังนี้
ตรวจสุขภาพ พนักงานและผู้บริหาร
ได้แจกนม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทุกวัน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

และหลักจริยธรรมที่ดี เพื่อน�ำไปสู่ความสงบสุขในสังคม
แนวทางการปฏิบัติ
ไม่จ�ำกัดสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ
ส่งเสริมให้พนักงานฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม�่ำเสมอ
มีเงือ่ นไขการจ้างงานทีเ่ ป็นธรรม ให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมตามศักยภาพ ในรูป ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส
สวัสดิการ
แต่งตัง้ โยกย้าย พนักงานด้วยความสุจริตใจ และอยูบ่ นพืน้ ฐานความรูค้ วามสามารถ และความเหมาะสมของพนักงาน
ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 โดยมีนโยบายคุณภาพ “ผลิตสินค้าที่

มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า พร้อมกับมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ
สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีราคายุติธรรม มีคุณภาพที่ดีแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจ
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แนวทางการปฏิบัติ
สิทธิด้านความลับทางการค้า : บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่น�ำข้อมูลของลูกค้าไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
สิทธิในการแสดงความเห็น : บริษัทฯ มีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย
ของสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง
สิทธิทจี่ ะได้รบั การชดเชย : ลูกค้าได้รบั ความเป็นธรรมจากการรับสินค้าทีไ่ ม่เป็นไปตามมาตรฐานโดยก�ำหนดให้มกี าร
รับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาที่เหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
สิทธิด้านข้อมูลข่าวสาร : บริษัทฯมีการให้ข้อมูลข่าวสารและค�ำแนะน�ำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ต่อลูกค้า
เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า

ข้อมูลผลส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�ำปี 2560 ของลูกค้ากลุ่ม Automotive (OEM) ให้ความส�ำคัญ
ประสิทธิภาพของสินค้า 			
85.00% ความพึงพอใจ 85.00%
การสนองตอบของบุคลากร		
90.00% ความพึงพอใจ 90.00%
การสนับสนุนทางการตลาด		
90.00% ความพึงพอใจ 90.00%
การส่งมอบสินค้าตรงเวลา			
90.00 % ความพึงพอใจ 90.00%
ความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า		
95.00% ความพึงพอใจ 95.00%
ความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า		
95.00% ความพึงพอใจ 90.00%
ราคาแข่งขันได้				
82.50% ความพึงพอใจ 80.00%

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน : บริษัท ฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2004 โดยมีนโย

บายมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการปรับปรุงด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนป้องกันมลพิษทีอ่ าจเกิดจากผลิตภัณฑ์ การบริการ
และกิจกรรมต่างๆ ในการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทฯโดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการดังนี้
แนวทางการปฏิบัติการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
มุ่งมั่นในการด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมให้สูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมาย กฎระเบียบตลอดจนข้อก�ำหนดต่างๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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มุง่ มัน่ ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อมอย่างติอเนือ่ ง เพือ่ ให้สมรรถนะการจัดการด้าน
สิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ สูงกว่ามาตรฐาน เพือ่ การควบคุมและป้องกัน ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ทีท่ ำ� ให้เกิดมลพิษทัง้
ในด้านอากาศ น�้ำและดิน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
มุง่ มัน่ ในการปรับปรุงระบบบริหารงานด้านสิง่ แวดล้อม โดยก�ำหนดเป็น วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�ำเนินงาน
อย่างชัดเจน และด�ำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิง่ แวดล้อมทีก่ ำ� หนด โดยทบทวนวัตถุประสงค์
และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประจ�ำทุกปี
ส่งเสริมความเข้าใจและปลุกจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนภายในบริษัทฯ โดยการสื่อสารและ
ฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
เปิดเผยนโยบายและข้อมูลต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณชน และร่วมพัฒนาปรับปรุงสภาวะแวดล้อมกับ
ชุมชน
เพือ่ ให้การด�ำเนินการด้านการจัดการพลังงานของบริษทั ฯเป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงพลังงานเรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.
2552 จึงได้มกี ารแต่งตัง้ คณะผูต้ รวจประเมินการจัดการพลังงาน ท�ำหน้าทีใ่ นการตรวจสอบและประเมินวิธกี ารจัดการพลังงาน
ภายในองค์กร ด�ำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการพลังงาน ว่ามีและครบถ้วนหรือไม่และจัด
ท�ำสรุปผลการตรวจติดตามการด�ำเนินการจัดการพลังงาน

การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง
คุณภาพอากาศ
		 บริษทั ฯ มีการน�ำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชือ้ เพลิงในกระบวนการผลิต เพือ่ ลดมลภาวะทางอากาศทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) พร้อมทั้งในกระบวนการผลิตทุกจุดมีการติดตั้ง
ระบบบ�ำบัดมลพิษทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น Dust Collector, Wet Scrubber ก่อนการระบายออกสู่สิ่ง
แวดล้อม มีการบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร ให้ท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่างผู้เชี่ยวชาญ และตรวจวัดและ
วิเคราะห์คณ
ุ ภาพอากาศทัง้ ในสถานทีท่ ำ� งาน และทีป่ ล่องระบายอากาศเป็นประจ�ำ และปฏิบตั ติ ามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
อย่างครบถ้วน

คุณภาพน�้ำ
		 บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน�ำ้ ทีป่ ล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยการบ�ำบัดแบบเร่งการตกตะกอน
ด้วยเคมี (Chemical Treatment) พร้อมทั้งเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำทิ้ง ณ จุดเสี่ยง ในกระบวนการผลิตประจ�ำวัน ประจ�ำ
สัปดาห์ และประจ�ำเดือน และเก็บตัวอย่างน�้ำทิ้งเพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที่กฎหมายก�ำหนดอย่าง
เคร่งครัด ณ จุดปล่อยน�ำ้ ทิง้ ออกนอกโรงงาน ซึง่ ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด
(ดังสรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2560)
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กากอุตสาหกรรม
		 บริษัทฯ มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ มีบุคลากรเฉพาะด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม และก�ำจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อก�ำหนด การบริหารและการจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อม และตามที่กฎหมายก�ำหนด
สรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจ�ำปี 2560
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ
ปริมาณการปล่อย TSP (mg/m3)
ปริมาณการปล่อย H2SO4 (ppm)
ปริมาณการปล่อย Pb (mg/m3)
คุณภาพอากาศในพื้นที่ท�ำงาน
ปริมาณ Total dust (mg/m3)
ปริมาณ H2SO4 (mg/m3)
ปริมาณ Pb (mg/m3)
ปริมาณ Asbestos (Fiber/cm3)
คุณภาพเสียงในพื้นที่ท�ำงาน
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณท�ำงาน
Leq 8 hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณท�ำงาน Lmax (dB(A))
ระดับเสียงเฉลี่ย 24ชั่วโมง รอบโรงงาน Leq 24hr (dB(A))
ระดับเสียงสูงสุด รอบโรงงาน Lmax (dB(A))

ปี 2560
เกณฑ์ตามกฎหมาย
(ม.ค.-มิ.ย.) (ก.ค.-ธ.ค.)
1.60 - 6.10 1.20 - 11.50
0.017 - 0.019 0.002 - 0.008
0.005 - 0.319 0.006 - 0.156

400
25
30

1.274 - 2.183
0.027 - 0.138
0.004 - 0.029
0.003 - 0.008

15
1
0.2
5

84.5

90

103.3
62.5
95

140
70
115

3. การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้
ปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การฝึกอบรมพนักงาน หลักสูตร ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่พนักงานใหม่
การฝึกอบรมข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานระบบสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรมผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรม หลักสูตร EMR ISO 14001
การฝึกอบรม หลักสูตร INTERNAL AUDIT ISO 14001
การฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ
การฝึกอบรม จป.หัวหน้างานและ จป.บริหารประจ�ำปี

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมบุคคลากรของบริษัทฯ ร่วมกับ

พัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มีความเจริญควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน
แนวทางการปฏิบัติ
การส่งเสริมประเพณีเทศกาลทอดกฐิน : บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินของวัด
ในจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประจ�ำทุกปี โดยจะก�ำหนดในการเป็นเจ้าภาพ เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน เพือ่ ให้มกี ารพัฒนา
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินวัดที่มีความต้องการปัจจัยเพื่อการพัฒนาในเขต
จังหวัดสมุทรปราการต่อไป
การเปิดโรงงานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้เยี่ยมชมโรงงาน : เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับบริษัทฯ กับ
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะเปิดโรงงานให้กับหน่วยงานที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ระบบ
บริหารจัดการด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า
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ในปี 2560 บริษัทฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำบุญทอดกฐิน ณ วัดโคธาราม วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวัดในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของส�ำนักงานใหญ่ ให้พนักงานผู้บริหารได้ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยกัน

2.

สนับสนุนเงินให้กับโครงการ กนอ. ร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน�้ำท่วมภาคใต้ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน
จ�ำนวน 100, 000 บาท

3.

บริจาคโลหิตเพื่อท�ำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ร.9 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560

4.

สนับสนุนแบตเตอรีใ่ ห้กบั หน่วยงานราชการ ประจ�ำปี 2560 แก่ สถานีตำ� รวจภูธรบางปู 4.2 ฝ่ายปกครองจังหวัด
สมุทรปราการ

9. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซึง่ ได้จากการด�ำเนินงานทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้
มีส่วนได้เสียและสังคม เพื่อน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว
แนวทางการปฏิบัติ
บริษทั ฯมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เป็นการลดการใช้นำ�้ มันและการเกิด
ภาวะก๊าซเรือนกระจก เช่น
แบตเตอรี่ส�ำหรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ส�ำหรับแผงโซล่าร์เซลส์ เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด
บริษัทฯมีการลงทุนในโรงงานหลอมตะกั่วจากซากแบตเตอรี่เก่า ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นการช่วยก�ำจัดขยะ
อุตสาหกรรม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในต้นทุนที่เหมาะสม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอันมีอยู่จ�ำกัด มีการปฏิบัติ
ตามมาตรการ การประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม ( Environmental Impact Assessment ย่อว่า EIA) และ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health Impact Assessment ย่อว่า EHIA)

10. การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน

บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดท�ำรายงานแห่งความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ ทิศทาง
องค์กร ข้อมูลที่จ�ำเป็นขององค์กร การก�ำกับดูแล ขอบเขต ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้นและ/หรือ
กรรมการร่วมกัน และการบริหารร่วมกัน) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการ ซื้อและขาย สินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ซึ่งรายการเกี่ยวกับกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ในงบการเงินประจ�ำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้ก�ำหนดมาตรการควบคุมการท�ำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยใน
ระดับเดียวกัน กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ ว
กับความจ�ำเป็นในการเข้าท�ำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็น
ไปตามลักษณะการด�ำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะ
กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�ำไปประกอบการตัดสินใจของคณะ
กรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ ผูท้ อี่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการท�ำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันดังกล่าว
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปของสินทรัพย์
ทีส่ ำ� คัญของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ตามข้อก�ำหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐาน
บัญชีที่ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

2. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต หากมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีซง่ึ ก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย ทัง้ นีก้ ารเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการ
โยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ำรายการที่บริษัทได้ค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายในกรณีทเี่ ป็นรายการทีเ่ ป็นธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษทั และเป็นรายการทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งใน
อนาคต บริษทั ได้มกี ารก�ำหนดกรอบของรายการดังกล่าวว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไปโดย
อ้างอิงกับราคาและเงือ่ นไขทีท่ างการค้าทัว่ ไป ทีเ่ หมาะสมและยุตธิ รรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่กอ่ ให้เกิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ และได้นำ� เสนอกรอบของรายการดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั แิ ล้วเพือ่
ให้ฝา่ ยจัดการสามารถด�ำเนินการท�ำรายการทีม่ ลี กั ษณะเป็นไปตามกรอบทีก่ ำ� หนดต่อไป ทัง้ นีใ้ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็น
ไปตามมาตรฐานบัญชีซึ่งก�ำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยในกรณีหากการท�ำ
รายการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถด�ำเนินการได้เลย โดยที่ไม่ต้องน�ำรายการดัง
กล่าวเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามเพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั
จะให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวทุกรายการเป็นรายเดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่อ้างอิงได้
กับตลาดและมีเงือ่ นไขทางการค้าทีเ่ ป็นปกติธรุ กิจเปรียบเทียบได้กบั คูค่ า้ ทีเ่ ป็นบุคคลภายนอกเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั
และจะน�ำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบในทุกๆ ไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพบว่ามีการด�ำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษทั
หรือกรรมการผู้จัดการทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข

โดยรายการทีเ่ ป็นธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษทั จะต้องเป็นรายการทางการค้าทีบ่ ริษทั กระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบ
กิจการ โดยถ้าบริษัทไม่ท�ำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันก็ต้องท�ำรายการแบบเดียวกันกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว โดยการท�ำ
รายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้
1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับบุคคล
ทั่วไป
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าท�ำรายการระหว่างกันทีเ่ ป็นธุรกรรมอืน่ บริษทั จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�ำนาญพิเศษ เช่น
ผูส้ อบบัญชีหรือผูป้ ระเมินราคาทรัพย์สนิ ทีม่ คี วามเป็นอิสระเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญพิเศษ จะถูกน�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั แต่เป็นการท�ำรายการทีบ่ ริษทั ได้คำ� นึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกราย

1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ
				
แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
				
บริษัทฯ ขายสินค้าให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
				
ในประเทศไทย ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และ
				
เป็นไปตามราคาตลาดซึ่งถูกควบคุมโดยกรมสรรพสามิต
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ขายสินค้า
2,032,209,318

เงินปันผลรับ
22,038,347

รายได้อื่น
918,478

ซื้อสินค้า
27,600

ลูกหนี้การค้า
209,256,168

หน่วย : บาท
เจ้าหนี้อื่น
155,069
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2. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 97.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกันและผู้บริหารร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
				
บริษัทฯ ซื้อตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์จาก บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ�ำกัด ในเงื่อนไขที่เป็น
				
ปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ซื้อวัตถุดิบ
895,044,796

รายได้อื่น
35,390,811

หน่วย: บาท
ลูกหนี้อื่น
16,476,146

เจ้าหนี้การค้า
82,261,658

3. บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
นิติบุคคลที่มีกรรมการบาง ท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ประกอบกิจการ การผลิตและจ�ำหน่ายงานโลหะ ขาย ให้เช่า
				
และให้บริการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ำกัด ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน - ไม่มี

4. บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านและผู้บริหารบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
				
บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติก และซื้อเปลือกแบตเตอรี่พลาสติกจาก บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ำกัด
				
ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
ซื้อวัตถุดิบ
131,600,843

ขายสินค้า
46,209,900

รายได้อื่น
7,427,629

เจ้าหนี้การค้า
18,577,263

ลูกหนี้การค้า
5,686,836

หน่วย: บาท
ลูกหนี้อื่น
1,135,907

5. บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน
ประเภทของธุรกิจ
ให้บริการหลังการขายและความรู้แก่ตัวแทนขายและแก่ผู้บริโภค
				
และการส่งเสริมการขายต่างๆ แก่ตลาดญี่ปุ่น
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
				
บริษัทฯ ก�ำหนดค่านายหน้าให้ บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ำกัด ในเงื่อนไขที่เป็นปกติ
				
ธุรกิจเช่นเดียวกับทีก่ ำ� หนดค่านายหน้าให้กบั กิจการอืน่ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน -ไม่มี

6. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทของธุรกิจ
ประกอบกิจการขายแบตเตอรี่
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
				
บริษัทฯ ขายแบตเตอรี่ ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
หน่วย: บาท
ขายสินค้า
24,058,496

ค่าใช้จ่ายอื่น
189,551

ลูกหนี้การค้า
2,024,906

Hitachi Chemical Co., Ltd.
ลักษณะความสัมพันธ์
กลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ประเภทของธุรกิจ
ประกอบกิจการขายแบตเตอรี่
นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน
				
บริษัทฯ ขายแบตเตอรี่ ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ
ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
Brand Fee
12,820,560

ขายสินค้า
113,743

ค่าใช้จ่ายอื่น
2,989,104

เจ้าหนี้อื่น
14,505,899

หน่วย: บาท
ลูกหนี้การค้า
37,747
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การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดำ�เนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญ

ในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ระดับโลกของประเทศญี่ปุ่น
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ถือเป็นกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่ส�ำคัญกลุ่มหนึ่ง การที่บริษัทฯ ได้รวมตัวกับกลุ่ม บริษัท ฮิตาชิ
เคมิคอล จ�ำกัด จะสามารถสร้างความมัน่ ใจว่าจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจแบตเตอรีใ่ นภูมภิ าคอาเซียน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้ได้
ปี 2560 ตลาดรถยนต์ส่งสัญญาณบวกฟื้นตัวทุกภาคส่วนทั้งจ�ำนวนการผลิตเติบโตจากปีก่อนประมาณ ร้อยละ 2.28 และ
จ�ำนวนการส่งออก จ�ำนวนขายในประเทศ และจ�ำนวนรถที่จดทะเบียน เติบโตขึ้นสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน กรมขนส่งทางบก
รายงานตัวเลขยอดจดทะเบียนรถยนต์สงู กว่า 3 ล้านคัน เฉพาะรถใหม่ปา้ ยแดง 878,067 คัน ขณะทีจ่ กั รยานยนต์มยี อดจดทะเบียน
ทะลุ 2 ล้านคันอีกครั้ง
บริษัทฯ มีรายได้รวมของปี 2560 ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากราคาวัตถุดิบตะกั่วปรับราคา
สูงขึ้น เป็นผลให้การแข่งขันด้านราคาของตลาดแบตเตอรี่ทวีความรุนแรงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาส่วน
แบ่งของตลาดไว้ได้และส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทลดลงเล็กน้อย
ส�ำหรับการลงทุนส�ำหรับปี 2561 บริษัทได้ขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มก�ำลังผลิตของแบตเตอรี่ฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า เป็น 800 ชุด
ต่อเดือน โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 290 ล้านบาท
สภาวะราคาตะกั่วบริสุทธิ์ ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีราคาปิดที่ 2,508 เหรียญ
สหรัฐต่อเมตริกตัน และ 2,230 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ณ เดือนธันวาคม 2560 และ 2559 ตามล�ำดับ

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร

บริษัทฯและบริษัทย่อยด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
แบตเตอรี่ และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผล การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณา
จากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานใน
งบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วน
งานด�ำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

รายได้รวม

ปี 2560 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายตามงบการเงินรวม จ�ำนวน 5,282.81 ล้านบาท เมือ่ เทียบกับ ปี 2559 จ�ำนวน 5,311.58
ล้านบาท ลดลง 28.77 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 0.54 เนื่องจากการแข่งขันของตลาดต่างประเทศที่สูงขึ้น

อัตราก�ำไรขั้นต้น และ ก�ำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีอัตราก�ำไรขั้นต้นส�ำหรับ ปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 14.91 และ 24.80 ตามล�ำดับ ลดลงร้อยละ 9.89
เนื่องจากต้นทุนขายสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบตะกั่วที่สูงขึ้น

ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร ปี 2560 มีจำ� นวน 999.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.91 ของรายได้จากการขาย
เมือ่ เทียบกับ ปี 2559 มีจำ� นวน 1,124.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.16 ของรายได้จากการขาย ลดลงจากปีกอ่ นจ�ำนวน
124.65 ล้านบาท เนือ่ งจากภาษีสรรพสามิตทีล่ ดลงสัมพันธ์กบั มูลค่าขายในประเทศของบริษัทฯทีล่ ดลง และ บริษัทฯลดค่าใช้จา่ ย
ส่งเสริมการขาย แต่บริษัทมีค่าภาษีจากการถูกประเมิน เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 166.99 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2560 มีอัตราติดลบร้อยละ (19.77) เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2559 ที่มีอัตราร้อยละ 8.19
และคณะกรรมการบริษัทฯได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้งดจ่ายปันผล ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของปี 2560

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
สินทรัพย์หมุนเวียน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น โดยใน ปี 2560 มีอัตราร้อยละ 50.54 ณ 31 ธันวาคม 2559
มีอัตราร้อยละ 51.41 เนื่องจากสินค้าคงเหลือลดลง
ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 25598 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือจ�ำนวน 964 ล้านบาท และ 1,024 ล้านบาทตามล�ำดับ ลดลง 60
ล้านบาทวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ของบริษทั ฯ คือ ตะกัว่ แผ่นกัน้ และเปลือก ฝา แบตเตอรี่ ไม่มขี อ้ จ�ำกัดของอายุการจัดเก็บ จึงไม่มปี ญ
ั หา
เรือ่ งการเสือ่ มสภาพของวัตถุดบิ ส�ำหรับงานระหว่างท�ำและสินค้าส�ำเร็จรูป บริษทั ฯจะบริหารการจัดการสินค้าคงคลังตามวิธสี นิ ค้า
เข้าก่อนออกก่อน(FIFO) และจะพิจารณาตั้งส�ำรองสินค้าเสื่อมสภาพ ตามการวิเคราะห์อายุสินค้าคงคลัง โดยมีนโยบายตั้งปรับ
ลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั ส�ำหรับสินค้าคงเหลือทีไ่ ม่เคลือ่ นไหวเกินกว่า 1 ปี ทัง้ จ�ำนวน ซึง่ ณ 31 ธันวาคม 2560 และ
2559 มีจ�ำนวน 53.96 ล้านบาท และ 26.96 ล้านบาทตามล�ำดับ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวม มีอัตราร้อยละ 36.73 ลดลง จากปี 2559 ที่มีอัตราร้อยละ
37.27 บริษทั ฯมีทดี่ นิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�ำนวน 1,265.89 ล้านบาท และ 1,401.06 ล้านบาท
ตามล�ำดับ และมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน-ที่ดิน ในปี 2560 และ 2559 จ�ำนวน 306.50 ล้านบาท และ 304.21 ล้านบาทตาม
ล�ำดับ ซึง่ ทีด่ นิ ดังกล่าว บริษทั ฯอยูร่ ะหว่างจัดท�ำศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพือ่ ก่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุดกับบริษทั ฯ ซึง่
หากพิจารณามูลค่าตลาดของที่ดินในปัจจุบันก็มีมูลค่าสูงกว่า ณ วันที่ได้มา
ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเป็น 44.35 วัน และ 47.03 วัน ตามล�ำดับ เพิ่มขึ้น 2.68 วัน
ตามสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
บริษัทฯมีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�ำนวน 561.26 ล้านบาท และ 683.14 ล้านบาท ตามล�ำดับ
โดยมีอายุหนี้คงค้างยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระและค้างช�ำระไม่เกิน 3 เดือน จ�ำนวน 551.06 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.18 ของ
ลูกหนี้การค้า และปี 2559 มีจ�ำนวน 674.18 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.68 ของลูกหนี้การค้า
การขายแบตเตอรี่ การส่งออก บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการช�ำระเงินของลูกค้าเป็นรายๆ ไป เช่น ก�ำหนดเทอม
การช�ำระเงิน ก่อนส่งมอบส�ำหรับลูกค้ารายใหม่ หรือ ช�ำระเงินภายใน 30 วันหลังวันที่ Bill of Lading เป็นต้น ส�ำหรับการขายใน
ประเทศ บริษัทฯจะให้ลูกค้าช�ำระเงินค่าสินค้าทุก 15 วัน การขายสินค้าประเภทอื่นเทอมการช�ำระเงินเป็นไปตามปกติทางการค้า
อยู่ระหว่าง 30-60 วัน
ส�ำหรับการตั้งส�ำรองความเพียงพอของหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯจะพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นหลัก และ
ประสบการณ์การช�ำระค่าสินค้าของลูกหนี้ประกอบ โดยจะตั้งส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งจ�ำนวน ส�ำหรับลูกหนี้ที่ค้างช�ำระมากกว่า
12 เดือน
ในปี 2560 บริษัทฯมีการเพิ่มส�ำรองหนี้สงสัยจะสูญลง จ�ำนวน 5 ล้านบาท เป็น 26.16 ล้านบาท

รายงานประจ�ำปี 2560
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท

ปี 2560 และ ปี 2559 บริษทั ฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 176.74 และ 165.36 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพิม่ ขึน้
11.38 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเป็น 0.96 เท่า มีอัตราส่วนลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน
ที่มีอัตราส่วนที่ 1.16 เท่า เนื่องจากบริษัทฯมีสินค้าคงเหลือ จ�ำนวน 964.58 ล้านบาทลดลงจากปีก่อน ที่มีจ�ำนวน 1,023.88
ล้านบาทเพิ่มขึ้น 59.3 ล้านบาท สัมพันธ์กับมูลค่าขายที่ลดลง
ในการด�ำเนินธุรกิจบริษัทฯจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากกิจกรรมด�ำเนินงาน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินที่ต�่ำ ในการซื้อที่ดินอาคาร
และอุปกรณ์และช�ำระเงินกูย้ มื บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีวงเงินสินเชือ่ หลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินที่
ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จ�ำนวน 4,158 ล้านบาท และจ�ำนวน 4,326 ล้านบาท ตามล�ำดับ เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.19 : 0.90 ตามล�ำดับ

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยเสีย่ งทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานในอนาคตของบริษทั ฯ จะประกอบด้วยปัจจัยเสีย่ งดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดในประเทศและตลาดส่งออก การประกอบรถยนต์ในประเทศมีอัตราเติบโตต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว
ส่งผลให้ตลาดแบตเตอรี่เริ่มขยายตัวในปี 2560 ดังนั้นสินค้าแบตเตอรี่จึงมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันด้านราคามาก
ขึ้น เนื่องจากแต่ละบริษัทจะพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของแต่ละบริษัทให้มากขึ้น
2. แนวโน้มผูบ้ ริโภคหันมานิยมใช้แบตเตอรีช่ นิดพร้อมใช้ ทีเ่ ติมน�ำ้ กรดและชาร์จไฟฟ้าจากโรงงานมาให้เรียบร้อยมากขึน้
มีความสะดวกสบายไม่ต้องกังวลในเรื่องการเติมน�้ำกลั่นบ่อย ซึ่งบริษัทฯมี เทคโนโลยี่การผลิตและก�ำลังการผลิตที่
เพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตได้ และมีแผนด�ำเนินการและวางเป้าหมายในอนาคตไว้แล้ว
ส�ำหรับแนวทางการพัฒนาและมาตรการเพือ่ รองรับสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ เพือ่ รองรับปัจจัยเสีย่ ง คือการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ขององค์กร ดังต่อไปนี้
1. ในระหว่างปี 2559-2560 บริษทั ฯ มีการลงทุนในเครือ่ งจักรรุน่ ใหม่ ซึง่ มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึน้ ใช้พลังงานน้อย
ลง และสามารถลดคนงานได้ เพือ่ ลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด และ
ชดเชยความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวนในอนาคตได้
2. บริษทั ฯ เน้นส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแรงงานฝีมอื ให้มคี วามยืดหยุน่ ในการปรับตัวตามการเปลีย่ นแปลงของสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ
3. ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดของเสียจากการผลิตต�่ำที่สุด
4. ให้มีทีมงานพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (หมายเหตุประกอบงบข้อ 26)
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกีย่ วเนือ่ งกับการซือ้ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์จ�ำนวน 15 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามล�ำดับ

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�ำเนินงาน

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้เข้าท�ำสัญญาเช่าด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการเช่าพืน้ ทีอ่ าคารเก็บสินค้าและยานพาหนะ อายุของ
สัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่
31 ธันวาคม ดังนี้
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
17.05
20.40
3.01
1.00
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
25.91
14.10
11.90
1.20

การค�้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค�้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 28 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ จ�ำนวน 26 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค�้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
และการใช้ไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็น
วงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้นจ�ำนวน 4,158 ล้านบาท และเฉพาะบริษัทฯ จ�ำนวน 2,569 ล้านบาท โดยวงเงินส่วนใหญ่ได้รับการ
ค�้ำประกันร่วมกันโดย บริษัทฯ และบริษัทย่อย

การถูกประเมินภาษี

เมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2556 บริษทั ฯได้รบั หนังสือแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า ภาษีมลู ค่าเพิม่ และเงินเพิม่ ส�ำหรับปี 2550
ถึงปี 2553 จากกรมศุลกากรจ�ำนวนทั้งสิ้น 135 ฉบับจากการน�ำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร โดยในแบบแจ้งการประเมินระบุว่า
บริษทั ฯช�ำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ถกู ต้องครบถ้วนกรมศุลกากรจึงเรียกเก็บอากรขาเข้าและภาษีมลู ค่าเพิม่ เป็นจ�ำนวน 9.92 ล้านบาท
และจ�ำนวน 89.57 ล้านบาท ตามล�ำดับ รวมเป็นจ�ำนวน 99.49 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินเพิ่มอีกเป็นจ�ำนวน 60.12 ล้านบาท
รวมเป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 159.61 ล้านบาท
เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2560 บริษทั ฯ ได้รบั ค�ำวินจิ ฉัยอุทธรณ์จากกรมสรรพากร ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เกีย่ วกับภาษีมลู ค่า
เพิ่มที่บริษัทฯ ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมีค�ำวินิจฉัยให้ปลดภาษีที่เจ้า
พนักงานประเมินเพิ่มเติมตามแบบแจ้งการประเมินครั้งที่ 2 จ�ำนวน 90.36 ล้านบาท เนื่องจากถือเป็นการประเมินซ�้ำประเด็นที่ได้
ประเมินไว้แล้ว อันเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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นอกจากนีค้ ำ� วินจิ ฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าวได้พจิ ารณาการอุทธรณ์โต้แย้งส�ำหรับแบบแจ้งการประเมินครัง้ ที่ 1 ข้างต้น ซึง่ มีจำ� นวน
ภาษีอากรรวมเบี้ยปรับเงินเพิ่มทั้งสิ้น 159.61 ล้านบาท ซึ่งอาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการประเมิน และบริษัทฯ มิได้ยื่น
ค�ำอุทธรณ์คัดค้านการประเมินดังกล่าว การโต้แย้งในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับการประเมินดังกล่าว จึงเป็นอันยุติ
แล้ว ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯ จึงได้บนั ทึกหนีส้ นิ ภาษีอากรเพิม่ เติมจากทีไ่ ด้เคยบันทึกไว้จำ� นวน 21 ล้านบาท ในบัญชีประมาณการ
หนี้สินอื่นจากการถูกประเมินภาษี เป็นจ�ำนวนหนี้สินภาษีอากรตามแบบประเมินครั้งที่ 1 จ�ำนวน 159.61 ล้านบาท บวกเงินเพิ่ม
อีกจ�ำนวน 39.37 ล้านบาท รวมเป็นจ�ำนวนเงิน 198.98 ล้านบาท และได้โอนไปแสดงไว้ในบัญชี “หนี้สินจากการถูกประเมินภาษี”
ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประมาณการค่าใช้จ่ายการรับประกันสินค้า

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่งให้จ่ายช�ำระค่าเสียหายจากการรับประกันสินค้า
เป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 28.50 ล้านยูโร ผูบ้ ริหารเห็นว่าบริษทั ฯ จะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายว่าเกิดจากกระบวนการ
ผลิตของบริษัทฯ หรือไม่ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้าดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลของการเจรจา
และการตรวจสอบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดี ผู้บริหารได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจ�ำนวน 50.77 ล้านบาท และคาดว่าจะไม่มีความเสียหายเกินกว่าที่ได้ตั้งส�ำรองไว้แล้ว

Agreement Regarding Hitachi Brand Value

กลุ่มบริษัทฯ ได้ท�ำ Agreement Hitachi Brand Value กับบริษัท Hitachi Chemical Co.,Ltd. เพื่อรับสิทธิในการใช้ Hitachi
Brand ที่ไม่จ�ำกัดแต่เพียงผู้เดียว ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิจะถูกเรียกเก็บในอัตรา ร้อยละ 1 ของยอดรายได้ (ไม่รวมรายได้ภายใน
กลุ่มกิจการ) สัญญาฉบับดังกล่าวระบุว่าให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยให้ใช้สิทธิ Hitachi Brand เป็นระยะ
เวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 1 ปี
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ส�ำหรับงบการเงินรวม จ�ำนวน 14 ล้านบาท และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ จ�ำนวน 13 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในงบก�ำไรขาดทุน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำ� นักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่
ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 2,930,000 บาท

2.

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นใดให้แก่ผู้สอบบัญชีหรือส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้
สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
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เสนอ ผูถ้ ือหุน้ และคณะกรรมการ บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และ
บริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นรวม
และงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะกิ จการ และงบกระแสเงิ นสดรวมและงบกระแสเงิ นสดเฉพาะกิ จการ สาหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด
(มหาชน) ตามลาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาเนินงานรวมและผลการดาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงิ นสดเฉพาะกิจการ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ป ฏิ บัติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ใ นวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั ตาม
ข้อกาหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ
การเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี่ น้ น
ตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เกี่ยวกับการที่บริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่ งให้
จ่ายชาระค่าเสี ยหายจากการรับประกันสิ นค้าเป็ นจานวนเงินประมาณ 28.5 ล้านยูโร เรื่ องดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับผลของการเจรจาต่อรองในอนาคต ซึ่ งผูบ้ ริ หารได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันสิ นค้าที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นไว้
จานวน 50.77 ล้านบาท อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารคาดว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกินกว่าที่ได้ต้ งั สารองไว้แล้วทั้งนี้ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเรื่ องนี้

1
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบคื อเรื่ องต่า ง ๆ ที่ มีนัยสาคัญที่ สุด ตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่ องเหล่านี้
มูลค่ าของสินค้ าคงเหลือ
ความเสี่ ยง
เนื่ องจากราคาตะกัว่ มีความผันผวนตามการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์-อุปทานในตลาดโลก และมีผลกระทบต่อต้นทุนการ
ผลิตแบตเตอรี่ ซึ่งความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการปรับราคาขายแบตเตอรี่ มีจากัด จึงมีผลต่อมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืนของ
สิ นค้าคงเหลื อ กลุ่มบริ ษทั มี สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุ นหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเงิ น 964 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 9 มูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นการ
ประมาณราคาที่จะขายได้จากการดาเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขาย ซึ่ งต้องกาหนดข้อสมมติฐานและใช้
ดุลยพินิจในการประมาณการของผูบ้ ริ หาร และมีผลกระทบสาคัญต่อการแสดงมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี และต้นทุน
ขายสาหรับปี
วิธีการตอบสนองความเสี่ ยงโดยผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าได้ท าความเข้าใจวิธีก ารก าหนดมู ล ค่ า สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ ที่ จัดท าโดยผูบ้ ริ ห ารของกลุ่ มบริ ษ ัท และปฏิ บัติ วิธีการ
ตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
-

ทดสอบความเหมาะสมของราคาที่บริ ษทั คาดว่าจะขายได้กบั ราคาขายที่บริ ษทั ขายได้จริ งหลังวันสิ้ นงวดบัญชีหรื อราคา
ขายที่มีการทาสัญญาตกลงไว้
ทดสอบการประมาณค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นในการขายกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ งในปี ปั จจุบนั
ทดสอบการคานวณมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือ และ
เปรี ยบเทียบต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการปรับปรุ งมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือให้เป็ นไปตามนโยบายของกลุ่มบริ ษทั

ข้ อมูลอืน่
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่ งรวมอยูใ่ นรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานประจาปี นั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูก
จัดเตรี ยมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มี
สาระสาคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏ
ว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่
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เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะ
สื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูท้ ี่มีหน้าที่ในการกากับดูแลเพื่อดาเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหี น้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผย
เรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของกลุม่ บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมู ลที่ ขดั ต่อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระสาคัญที่ มีอ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อมู ลที่ ขดั ต่อ ข้อ เท็ จจริ ง อาจเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
-

-

-

ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการ
ทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร

รายงานประจ�ำปี 2560

3 71

-

-

-

สรุ ปเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สาหรั บการดาเนิ นงานต่ อเนื่ องของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการ
ดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร
หรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิ จการภายในกลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จ ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกาหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่ สาคัญ ซึ่ งรวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คารับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
อิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาด
ความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่ สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญมากที่ สุดในการตรวจสอบงบ
การเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการในปี ปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาดังกล่าว
สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการ
สื่ อสารดังกล่าว

(นายเสถียร วงศ์สนันท์)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495
บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
กรุ งเทพฯ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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บริสิษนทรั
ัท ไทยสโตเรจ
พย์ น แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
นทีธัพ่ น31
ณ วัณ
นสิทีนวั่ 31
ทรั
ย์วาคม
หมุธันน2560
เวีวาคม
ยน 2560
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หมายเหตุ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัภาษี
พย์ มูลค่าเพิ่มรอรับคืน
สิ นทรัลูพกย์หนี
หมุ้ ตนามสั
เวียนญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้า
เงินรวมสิ
สดและรายการเที
7
นทรัพย์หมุยนบเท่
เวียาเงินนสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
6, 8
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
9
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
งหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ลูกหนีอสั
้ ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
่ดินพอาคารและอุ
รวมสิ นทีทรั
ย์หมุนเวียน ปกรณ์ - สุ ทธิ
ม่มยนีตวั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัสิพนย์ไทรั
ม่ หพมุย์นไเวี
สิ นนทรัในบริ
พย์ภษาษี
เงินลงทุ
ทั ย่เองินย ได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ 10
สิ นทรั
นเวียนอื
อสังหาริ
มทรัพพย์ย์ไเม่พืห่อมุการลงทุ
น ่ น- สุ ทธิ
11
นทรัพย์ปไกรณ์
ม่ หมุ-นสุเวีทยธิน
ที่ดินรวมสิ
อาคารและอุ
12
สิ นทรั
พย์ไนม่ทรั
มีตพวั ตน
13
รวมสิ
ย์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

14
15

งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ย: บาท
7
176,739,132 หน่ ว165,355,073
21,071,662
13,933,378
งบการเงิ
นรวม
จการ
6, 8
583,862,940
714,817,152งบการเงินเฉพาะกิ
422,195,697
477,863,122
2560
2559
2560
2559
9
964,575,712
1,023,876,359
538,047,479
640,725,894
16,809,438
27,574,298
12,715,892
24,322,218
1,164,312
1,164,312
176,739,132
165,355,073
21,071,662
13,933,378
1,741,987,222
1,932,787,194
994,030,730
1,158,008,924
583,862,940
714,817,152
422,195,697
477,863,122
964,575,712
1,023,876,359
538,047,479
640,725,894
10
315,164,449
274,772,449
16,809,438
27,574,298
12,715,892
24,322,218
11
-306,502,276 1,164,312304,214,003
- 101,130,882
1,164,312 94,370,575
12 1,741,987,222
1,265,894,292
1,401,064,932
1,932,787,194
994,030,730 953,884,472
1,158,008,924 1,055,070,503

13
22,513,973
25,332,263
19,345,967
22,100,095
14
- 99,650,944
- 68,551,453
315,164,449 38,382,240
274,772,449 27,174,802
15 306,502,27610,082,276
304,214,003 27,302,830
101,130,882 4,126,948
94,370,575 9,795,563
1,704,643,761
1,826,465,481
1,265,894,292
1,401,064,932
953,884,4721,432,034,958
1,055,070,503 1,483,283,987
22,513,973
19,345,9672,426,065,688
22,100,095 2,641,292,911
3,446,630,98325,332,263
3,759,252,675
99,650,944
10,082,276
1,704,643,761
3,446,630,983

68,551,453
27,302,830
1,826,465,481
3,759,252,675

38,382,240
4,126,948
1,432,034,958
2,426,065,688

27,174,802
9,795,563
1,483,283,987
2,641,292,911

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจ�ำปี 2560

73

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงฐานะการเงิน

2560
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หมายเหตุ
บริสิษนทรั
ัท ไทยสโตเรจ
พย์ น แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
นทีธัพน่ 31
ณ วัณ
นสิทีนวั่ 31
ทรั
ย์วาคม
หมุธันน2560
เวีวาคม
ยน 2560

งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
176,739,132 หน่ วย:165,355,073
21,071,662
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จการ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
6, 8
583,862,940
714,817,152
422,195,697
หมายเหตุ
2559
2560
2559
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
9 2560
964,575,712
1,023,876,359
538,047,479
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน
16,809,438
27,574,298
12,715,892
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
1,164,312
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
16
1,105,000,000
927,165,972
470,000,000
441,165,972
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
1,741,987,222
1,932,787,194
994,030,730
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
6, 17
436,455,429
639,256,042
432,129,846
556,940,451
ทรัพย์ ไม่กหประเมิ
มุนเวีนยภาษี
น
หนี้สสิิ นนจากการถู
27
198,986,506
198,986,506
เงินลงทุนในบริ
ทั ย่อย กประเมินภาษี
10
- 315,164,449
ประมาณการหนี
27
21,000,000
21,000,000
้ สินอื่นษจากการถู
ประมาณการค่
ประกันสินน-ค้สุา ทธิ
28
43,975,458 304,214,003
50,773,371 101,130,882
43,975,458
อสังหาริามใช้ทรัจ่าพยการรั
ย์เพื่อบการลงทุ
11 50,773,371 306,502,276
ประมาณการหนี
ความฟ้- องร้
29
้ สินจากคดีปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุ
สุ ทอธิง
12 7,246,0001,265,894,292 - 1,401,064,932 953,884,472ภาษีเงิสินนได้
33,726,802 25,332,263 20,471,710
ทรัคพา้ งจ่ย์ไายม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
13 11,169,870 22,513,973
19,345,967
รวมหนีสิส้ นิ นทรั
หมุพนย์เวีภยาษี
น เงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
1,665,124,274 68,551,453
1,151,889,723
1,083,553,591
141,809,631,176 99,650,944
38,382,240
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
15
10,082,276
27,302,830
4,126,948
ผลประโยชน์พนักงาน
18
65,215,446
88,229,180
35,535,788
45,420,397
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
1,704,643,761
1,826,465,481
1,432,034,958
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
65,215,446
88,229,180
35,535,788
45,420,397
รวมสิ
น
ทรั
พ
ย์
3,446,630,983
3,759,252,675
2,426,065,688
รวมหนีส้ ิ น
1,874,846,622
1,753,353,454
1,187,425,511
1,128,973,988
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
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
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ส่ววนได้
นของผู
เสี ยถที้ ือ่ไหุม่มน้ ีอส่านาจควบคุ
วนน้อย ม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

20

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
961,346,310
(1,643,687)
1,569,203,796
2,580,565
1,571,784,361
3,446,630,983

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
629,139,004
1,238,640,177
1,238,640,177
2,426,065,688

20,000,000
902,817,750
1,512,318,923
1,512,318,923
2,641,292,911

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

13,933,378
477,863,122
640,725,894
24,322,218
1,164,312
1,158,008,924
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

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท

งบกำ
�
ไรขาดทุ
น
และกำ
�
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
น
่
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย หมายเหตุ
งบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สิ นทรัพย์
นวาคม
สำส�าหรั
หรับบปีปีสิส้นิ้นสุสุดวัดนวัทีน่ 31ทีธั่ 31
ธัน2560
วาคม 2560

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
6, 8
หมายเหตุ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
9
รายได้
6, 24
ภาษีจมากการขาย
ูลค่าเพิ่มรอรับคืน
ต้นลูทุกนหนี
ขาย้ ตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้า
กรวมสิ
าไรขั้นนต้ ทรั
น พย์ หมุนเวียน
รายได้อื่น
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รายได้เงินปันผล
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุ ทธิ
มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ค่าอสั
ใช้จง่าหาริ
ยในการขาย
22 11
อาคารและอุ
ค่าทีใช้่ดจิน่ายในการบริ
หาร ปกรณ์ - สุ ทธิ
22 12
นทรั
พย์นไเพิม่ม่ จากการถู
ีตวั ตน - กสุประเมิ
ทธิ นภาษี
ค่าสิภาษี
และเงิ
27 13
กาไร(ขาดทุ
อนต้เงินนทุได้
นทางการเงิ
สิ นทรัพนย์)ก่ภาษี
รอการตันดและภาษี
บัญชี -เงิสุนทได้ธิ
14
ต้นสิทุนนทรั
ทางการเงิ
พย์ไม่นหมุนเวียนอื่ น
15
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
19
รวมสิ นทรัพย์
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอืน่

รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กาไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
18
กาไรเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

2560

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

บาท
176,739,132 หน่ วย:165,355,073
21,071,662
งบการเงิ
น
รวม
งบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การ
583,862,940
714,817,152
422,195,697
2560
2559
2560
2559
964,575,712
1,023,876,359
538,047,479
5,282,806,012
5,311,578,585 27,574,298
4,754,888,307 4,484,856,842
16,809,438
12,715,892
(4,495,114,794) (3,994,069,689)
(4,342,561,291)
(3,755,493,635)
1,164,312
787,691,218
1,317,508,896
412,327,016
729,363,207
1,741,987,222
1,932,787,194
994,030,730
40,118,724
32,694,294
23,998,345
74,873,485
2,309,761
11,545,433
2,309,760
306,502,276
(519,296,510)
(603,616,391) 304,214,003
(304,166,124)
1,265,894,292
1,401,064,932
(480,073,280)
(520,400,695)
(250,606,228)
22,513,973
(177,986,506)
(11,000,000) 25,332,263
(177,986,506)
(347,236,593)
226,731,537 68,551,453
(219,250,252)
99,650,944

(28,092,153)
(24,207,008) 27,302,830
(15,641,572)
10,082,276
(375,328,746)
202,524,529
(234,891,824)

1,704,643,761

1,826,465,481

22,354,002
(45,680,283)
13,208,566
3,446,630,983
3,759,252,675
(352,974,744)
156,844,246
(221,683,258)

13,933,378
477,863,122
640,725,894
24,322,218
1,164,312
1,158,008,924

43,685,461
16,498,763
315,164,449
11,545,433
101,130,882
(353,336,074)
953,884,472
(266,596,201)
19,345,967
(11,000,000)
170,160,589
38,382,240

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

(12,320,839)
4,126,948
157,839,750

1,432,034,958
(31,140,481)
2,426,065,688
126,699,269

21,293,539
21,293,539
(331,681,205)

891,896
891,896
157,736,142

8,004,512
8,004,512
(213,678,746)

126,699,269

(348,726,881)
(4,247,863)
(352,974,744)

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

(221,683,258)
(221,683,258)

126,699,269
126,699,269

(327,630,713)
(4,050,492)
(331,681,205)

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

(213,678,746)
(213,678,746)

126,699,269
126,699,269

(17.44)

7.83

(11.08)

6.33

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปั นกาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก
ทีอ่ อกจาหน่ ายและชาระแล้ว (หุ้น)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นส่่ งวของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่นวเป็นหนึ
นนี้
รายงานประจ�ำปี 2560
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315,164,449
274,772,449
101,130,882
94,370,575
953,884,472
1,055,070,503
19,345,967
22,100,095
38,382,240
27,174,802
4,126,948
9,795,563
1,432,034,958หน่วย: บาท1,483,283,987
งบการเงินรวม
2,426,065,688
2,641,292,911

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

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เงินปั นผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

389,501,173
389,501,173

200,000,000
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
เงินปั นผลจ่าย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

21

ทุนเรือนหุ้น
ส่ วนเกิน
หมายเหตุ ที่ออกและชาระแล้ ว มูลค่ าหุ้นสามัญ
200,000,000
389,501,173
21
200,000,000
389,501,173
20,000,000
20,000,000

จัดสรรแล้ ว
ทุนสารอง
ตามกฎหมาย
20,000,000
20,000,000
1,252,027,665
(60,000,000)
156,512,330
437,028
1,348,977,023

-

437,028.00
(437,028.00)
-

437,028.00
(437,028.00)
-

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนเกินของเงิน
ลงทุนจากการซื้อเงิน
ลงทุนในบริษทั ย่อย
เพิม่ เติมในราคาที่สูง
กาไรจากการ
กว่ ามูลค่ าตามบัญชี
ประมาณการตาม
รวมองค์ ประกอบ
ของบริษทั ย่อย ณ
หลักคณิตศาสตร์ อืน่ ของส่ วนของผู้
ยังไม่ ได้ จัดสรร
วันที่ซื้อ
ประกันภัย - สุ ทธิ
ถือหุ้น
1,348,977,023
(60,000,000)
(1,643,687)
(1,643,687)
(348,726,881)
21,096,168
21,096,168
21,096,168
(21,096,168)
(21,096,168)
961,346,310
(1,643,687)
(1,643,687)

กาไรสะสม

1,158,008,924

994,030,730

1,932,787,194

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
1,741,987,222
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
11
306,502,276
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
12
1,265,894,292
สิ นทรัพย์ไม่มแบตเตอรี
ีตวั ตน่ -จากัสุดท(มหาชน)
ธิ และบริษทั ย่อย
13
22,513,973
บริบริษษทั ัทไทยสโตเรจ
ไทยสโตเรจ แบตเตอรี
่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
วนของผู
้ ถือหุ้นดบัญชี - สุ ทธิ
นทรั
อการตั
14
99,650,944
สำงบแสดงการเปลี
�สิหรั
บปีพสย์ภิ้นย่ าษี
สุนแปลงส่
ดเงิวันนได้
ทีร่ 31
ธันวาคม 2560
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15
10,082,276
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
1,704,643,761
รวมสิ นทรัพย์
3,446,630,983

1,861,528,838
(60,000,000)
156,949,358
1,958,478,196

รวมส่ วนของ
บริษทั ใหญ่
1,958,478,196
(60,000,000)
(1,643,687)
(327,630,713)
1,569,203,796

47,421,025

46,635,479
(1,238)
786,784

2,580,565

ส่ วนของผู้มี
ส่ วนได้ เสี ยที่ไม่ มี
อานาจควบคุม
47,421,025
(2,041,655)
(38,748,313)
(4,050,492)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งข

1,908,164,317
(60,001,238)
157,736,142
2,005,899,221

รวม
2,005,899,221
(62,041,655)
(40,392,000)
(331,681,205)
1,571,784,361

รายงานประจ�ำปี 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
เงินปันผลจ่าย
กาไรเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
21

200,000,000
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
เงินปันผลจ่าย
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
โอนไปกาไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
389,501,173
389,501,173

ทุนเรือนหุ้น
ส่ วนเกิน
หมำยเหตุ ที่ออกและชำระแล้ ว มูลค่ ำหุ้นสำมัญ
200,000,000
389,501,173
21
200,000,000
389,501,173
20,000,000
20,000,000

836,118,481
(60,000,000)
126,699,269
902,817,750

-

องค์ ประกอบอื่นของส่ วน
กำไรสะสม
ของผู้ถือหุ้น
กำไรจำกกำรประมำณกำร
จัดสรรแล้ ว
ตำมหลักคณิตศำสตร์
ทุนสำรอง
ตำมกฎหมำย ยังไม่ได้ จัดสรร
ประกันภัย - สุ ทธิ
20,000,000
902,817,750
(60,000,000)
(221,683,258)
8,004,512
8,004,512
(8,004,512)
20,000,000
629,139,004
-

315,164,449
274,772,449
101,130,882
94,370,575
953,884,472
1,055,070,503
19,345,967
22,100,095
38,382,240
27,174,802
4,126,948
9,795,563
หน่ วย: บำท
1,432,034,958
1,483,283,987
นเฉพำะกิจกำร
2,426,065,688 งบกำรเงิ
2,641,292,911

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

1,158,008,924

994,030,730

1,932,787,194

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
1,741,987,222
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
อสั
ทรัพย์เพื่อการลงทุ
น - ่ สุจทำกัธิ ด (มหำชน) และบริ
11 ษทั ย่ อย 306,502,276
บริงษหาริ
ทั มไทยสโตเรจ
แบตเตอรี
ทีงบแสดงกำรเปลี
่ดิน อาคารและอุป่ยนแปลงส่
กรณ์ - สุ ทวธินของผู้ถือหุ้น
12
1,265,894,292
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุ ทธิ
13
22,513,973
บริสษำหรั
ัท ไทยสโตเรจ
่ จำ�กัด2560
(มหาชน) และบริษัทย่อย
บปี สิ้นสุ ดวันแบตเตอรี
ที่ 31 ธันวำคม
นทรั
อการตั
บัญชี -2560
สุ ทธิ
14
99,650,944
สำ�สิหรั
บปีพสย์ภิ้นาษี
สุดเงิวันนได้ทีร่ 31
ธันดวาคม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
15
10,082,276
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
1,704,643,761
รวมสิ นทรัพย์
3,446,630,983

1,445,619,654
(60,000,000)
126,699,269
1,512,318,923

รวม
1,512,318,923
(60,000,000)
(213,678,746)
1,238,640,177

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด

บริ ษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
งบกระแสเงินสด
บริสิบษนปีัททรัสิ้นไทยสโตเรจ
แบตเตอรี
พสุย์ดวันที่ 31 ธันวำคม
สำหรั
2560 ่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2560

งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

สำ�สิหรั
บปีพสย์หิ้นมุสุนดเวีวันยนที่ 31 ธันวาคม 2560
นทรั

บำท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
176,739,132 หน่ วย:165,355,073
21,071,662
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
6, 8
583,862,940
714,817,152
422,195,697
2560
2559
2560
2559
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
9
964,575,712
1,023,876,359
538,047,479
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ภาษีมูลนค่)ก่าอเพินภำษี
12,715,892
่มรอรั
กำไร(ขำดทุ
เงินบได้คืน
(375,328,746)16,809,438
202,524,529 27,574,298
(234,891,823)
157,839,750
ลู
ก
หนี
ต
ามสั
ญ
ญาซื
อ
ขายอั
ต
ราแลกเปลี
่
ย
นล่
ว
งหน้
า
1,164,312
้
้
รำยกำรปรับกระทบกำไร(ขำดทุน)เป็ นเงินสดรับ (จ่ำย)
จำกกิ
จกรรมด
รวมสิ
นทรั
พย์หำเนิ
มุนนเวีงำนยน
1,741,987,222
1,932,787,194
994,030,730
ค่สิำเสืน่ อทรั
มรำคำและค่
ำ
ตั
ด
จ
ำหน่
ำ
ย
191,331,500
196,777,421
152,569,426
150,877,505
พย์ ไม่ หมุนเวียน
(โอนกลับ)ค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
(4,433,723)
8,209,468
(5,047,920)
6,281,437
เงิ
น
ลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
10
315,164,449
ค่ำเผื่อมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือลดลง
27,000,582
4,813,110
9,781,292
4,813,110
อสั
ง
หาริ
ม
ทรั
พ
ย์
เ
พื
อ
่
การลงทุ
น
สุ
ท
ธิ
11
306,502,276
304,214,003
101,130,882
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสิ นทรัพย์อื่น
860,118
อาคารและอุ
12 8,290,490
1,265,894,292 - 1,401,064,932 953,884,472
ค่ำทีเผื่ดอิน
กำรด้
อยค่ำทรัพย์สปิ นกรณ์ - สุ ทธิ
ขำดทุ
จำกกำรจ
1,901,969
5,244,439
สิ นนทรั
พย์ไม่ำหน่
มีตวำั ยทรั
ตนพ- ย์สุสทิ นธิ
13 1,950,90022,513,9739,488,984 25,332,263
19,345,967
กำไรจำกกำรจำหน่ ำยอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(1,096,000)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
14
99,650,944
68,551,453 38,382,240
ตัดจำหน่ ำยภำษีเงินได้นิติบุคคล
4,698,801
45,489
สิ
น
ทรั
พ
ย์
ไ
ม่
ห
มุ
น
เวี
ย
นอื
่
น
15
10,082,276
27,302,830
4,126,948
ตัดจำหน่ ำยลูกหนี้ กำรค้ำ
5,556,118
5,556,118
ทรันพค้ย์ำคงเหลื
ไม่ หมุอนเวียน
1,704,643,761 - 1,826,465,481
ตัรวมสิ
ดจำหน่นำยสิ
2,409,568
2,409,568 1,432,034,958
ตัรวมสิ
ดจำหน่นำยเจ้
(1,514,551)
(1,514,551) 2,426,065,688
ทรัำพหนีย์้ อื่น
3,446,630,983 - 3,759,252,675
กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
กำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
จำกสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันสิ นค้ำ
ประมำณกำรหนี้ สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
หนี้ สินจำกกำรถูกประเมินภำษี
ประมำณกำรหนี้ สินอื่นจำกกำรถูกประเมินภำษี
ประมำณกำรหนี้ สินจำกคดี ควำมฟ้ องร้ อง
รำยได้เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย
ตัดจ่ำยค่ำใช้จ่ำยรอตัดบัญชี
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสิ นทรัพย์และหนี้ สินดำเนิ นงำน
สิ นทรัพย์ดำเนิ นงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่น
สิ นค้ำคงเหลือ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดำเนิ นงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนิ นงำน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้

-

(665,443)

-

(665,443)

6,797,913
11,368,390
177,986,506
7,246,000
(533,651)
28,092,153
2,652,062

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

6,797,913
5,435,351
177,986,506
(23,998,345)
(316,103)
15,641,572
-

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

94,430,430

508,883,914

112,356,462

379,451,311

142,872,007
29,890,497
3,289,211

(40,294,419)
(168,271,228)
(7,826,578)

68,501,000
90,487,554
442,645

(83,092,282)
(160,730,571)
(6,240,194)

(199,794,943)
70,687,202

57,175,477
349,667,166

(115,549,223)
156,238,438

102,135,748
231,524,012

13,933,378
477,863,122
640,725,894
24,322,218
1,164,312
1,158,008,924
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

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบกระแสเงินสด

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
งบกระแสเงินสด
บริสิบษนปีัททรัสิ้นไทยสโตเรจ
พสุย์ดวันที่ 31 ธันแบตเตอรี
สำหรั
วำคม 2560 ่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำ�สิหรั
บปีพสย์หิ้นมุสุนดเวีวันยนที่ 31 ธันวาคม 2560
นทรั

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
6, 8
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
9
ดอกเบี้ยรับ
มูลกค่พัานเพิผลประโยชน์
่มรอรับคืนพนักงำน
จ่ำภาษี
ยภำระผู
กหนีเงิ้ ตนามสั
จ่ำลูยภำษี
ได้ ญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่วงหน้า
เงิรวมสิ
นสดรันบทรั
จำกกำรขอคื
พย์หมุนนเวีภำษี
ยนเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
10
เงินสดจ่ำยซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อสังำยเพื
หาริ่อมซื้ทรั
ย์เพืพย์่อถการลงทุ
11
เงินสดจ่
อสิ นพทรั
ำวร น - สุ ทธิ
ที่ดินำยเพื
อาคารและอุ
สุ ทธิ
12
เงินสดจ่
่อซื้ อสิ นทรัพปย์ไกรณ์
ม่มีตวั -ตน
เงินสดรั
บจำกกำรขำยทรั
พย์ส-ิ นสุ ทธิ
สิ นทรั
พย์ไม่มีตวั ตน
13
เงินสดรั
บ
จำกกำรขำยอสั
ง
หำริ
ม
ทรั
พ
ย์
เ
พื
่
อ
กำรลงทุ
น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ
14
เงินปั นผลรับ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่ น
15
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
นทรั้ นพจำกสถำบั
ย์
เงินรวมสิ
กูย้ ืมระยะสั
นกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)

2560

งบการเงินรวม

หน่ วย: บาท
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

ย: บำท
176,739,132 หน่ ว165,355,073
21,071,662
13,933,378
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
583,862,940
714,817,152
422,195,697
477,863,122
2560
2559
2560
2559
964,575,712 - 1,023,876,359316,103 538,047,479640,725,894
533,651
16,809,438(1,866,308) 27,574,298
24,322,218
(7,765,200)
(5,314,320) 12,715,892
(1,409,139)
- (75,508,919) 1,164,312
1,164,312
(37,181,807)
(21,028,512)
(57,888,821)
5,166,147
5,166,147 994,030,7301,741,987,222 - 1,932,787,194
1,158,008,924
31,439,993

272,291,939

-

135,377,856

-

172,226,052

315,164,449

274,772,449
94,370,575
1,055,070,503
22,100,095
27,174,802
9,795,563
1,704,643,761
1,826,465,481
1,432,034,958
1,483,283,987
3,446,630,9834,553,8683,759,252,675
177,834,028
28,834,028 2,426,065,688
(6,446,132) 2,641,292,911

(40,392,801)
(45,682,819)
306,502,276
304,214,003
101,130,882
(70,486,405)
(118,224,467)
(59,439,395)
(108,916,138)
1,265,894,292
1,401,064,932
953,884,472
(1,896,000)
(2,265,195)
(1,296,000)
(1,458,356)
4,541,44122,513,973 948,185 25,332,263575,923
183,317
19,345,967
- 99,650,9444,000,000 68,551,453 38,382,24023,998,345
16,498,763
10,082,276
27,302,830
4,126,948
(108,233,765)
(115,541,477)
(81,843,946)
(93,692,414)

จ่ำยชำระหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
จ่ำยดอกเบี้ยจ่ำย
เงินปั นผลจ่ำย
เงินสดสุ ทธิได้ มำจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

(27,614,542)
(62,041,655)
88,177,831
11,384,059
165,355,073
176,739,132

(11,061,614)
(24,351,475)
(60,001,238)
(90,860,459)
65,890,003
99,465,070
165,355,073

(15,229,654)
(60,000,000)
(46,395,626)
7,138,284
13,933,378
21,071,662

(12,353,246)
(60,000,000)
(78,799,378)
(265,740)
14,199,118
13,933,378

กำรเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ ใช่ เงินสด
เจ้ำหนี้ อื่นจำกกำรซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้ ขำยทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
เจ้ำหนี้ ซ้ื อทรัพย์สินลดลง

1,968,730

1,489,600
8,203,820

2,867,930

5,290,819
8,653,420

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบกำรเงินนี้
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํสำาหรั
ธันวาคม
25602560
�หรับบปี สิปี้นสสุิ้นดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31
ธันวาคม
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ คื อ การผลิ ต และจําหน่ า ยแบตเตอรี่ ที่ อ ยู่ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของบริ ษ ัท ฯ อยู่ที่ 387 หมู่ 4
ซอยพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขมุ วิท ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ได้รับทราบการเสร็ จสิ้นของธุรกรรมการขายหุน้ ทั้ง
จํานวนที่ ถือโดยตระกูลขอไพบูลย์ซ่ ึ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ จํานวนทั้งสิ้ น 8,780,730 หุ ้น (ร้อยละ 43.09
ของหุ ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด) ให้กบั บริ ษทั สยาม มากิ จํากัด (บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฮิตาชิ เคมิคอล จํากัด) ตาม
สัญ ญาซื้ อขายหุ ้นลงวันที่ 20 กรกฏาคม 2560 ต่อมาเมื่ อวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 บริ ษทั ฮิตาชิ เคมิ คอล จํากัด และ
บริ ษทั สยาม มากิ จํากัด (“ผูท้ าํ คําเสนอซื้อ”) ได้ทาํ คําเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของบริ ษทั ฯ จากผูถ้ ือหุน้ รายอื่น โดย
มีระยะเวลารับซื้อระหว่างวันที่ 1 สิ งหาคม 2560 ถึง วันที่ 5 กันยายน 2560 ทั้งนี้ผทู ้ าํ คําเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะ
เพิก ถอนหลักทรัพ ย์ของบริ ษ ัท ฯ ออกจากการเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ฯและไม่มี แผนที่ จะ
เปลี่ยนแปลงกิจการอย่างมีนยั สําคัญในนโยบายการดําเนิ นงาน แผนการดําเนิ นธุรกิจ แผนงานที่จะขายสิ นทรัพย์หลัก
ของกิ จ การหรื อ เปลี่ ย นแปลงวัต ถุ ป ระสงค์ในการดําเนิ น งานธุ ร กิ จ ในช่ ว งระยะเวลา 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการทําคําเสนอซื้อ
เมื่ อ วัน ที่ 12 กันยายน 2560 ผูท้ ําคําเสนอซื้ อได้รายงานผลการซื้ อหลัก ทรั พ ย์หุ้น สามัญ ของบริ ษ ัท ฯ ต่ อเลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ เกี่ ยวกับการรับซื้ อหุ ้นที่ มีผูแ้ สดงเจตนาขายทั้งสิ้ น
จํานวน 8,589,616 หุ ้น ซึ่ งทําให้จาํ นวนหุ ้นสามัญหลังการรับซื้ อของผูท้ าํ คําเสนอซื้ อรวมเป็ น 17,370,346 หุ ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 86.85 ของหุน้ ที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั สยามมากิ จํากัด และ Hitachi Chemical Co., Ltd.
ถือหุน้ สามัญในบริ ษทั ฯ ในอัตราร้อยละ 51 และ 35.85 ตามลําดับ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงิ นนี้ จดั ทําขึ้ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น”) รวมถึงการ
ตีความและแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ (“สภาวิชาชี พบัญชี ”) และกฎระเบี ยบและ
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิ น ได้ทาํ ขึ้ นเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าลงวัน ที่
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําเป็ นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็ นบาท ซึ่งการจัดทํางบการเงินดังกล่าวเป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอ้ ่านงบการเงินที่ไม่คุน้ เคยกับภาษาไทย
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํางบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
12

ในการจัด ทํางบการเงิ น ให้ เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผู ้บ ริ ห ารต้อ งใช้ก ารประมาณและข้อ
สมมติ ฐานหลายประการ ซึ่ งมี ผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงิ น ที่ เกี่ ยวกับ สิ น ทรั พ ย์
หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตและปั จจัยต่างๆที่ผบู ้ ริ หารมี
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อม ดังนั้นผลที่ เกิดขึ้นจริ งจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ การปรับประมาณทาง
บัญชี จะบันทึ กในงวดบัญชี ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวด
นั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับหรื องวดในอนาคตหากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปั จจุบนั และอนาคต
เกณฑ์ การจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จํากัด (มหาชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
ชื่ อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึน้
ในประเทศ

อัตราร้ อยละ
ของการถือหุ้น
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559
ร้ อยละ

ร้ อยละ

ไทย
ไทย

100.00
97.00

100.00
97.00

ไทย
ไทย

100.00
100.00

49.00
100.00

บริษัทย่ อยที่ถือหุ้นโดยบริษัทฯ โดยตรง
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด

ตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ ในประเทศ
ผลิตและจําหน่ายตะกัว่ ผสมและตะกัว่
บริ สุทธิ์
ผลิตและจําหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด

บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด จําหน่าย ให้เช่าแบตเตอรี่ รถโฟล์คลิฟท์
และรับจ้างทํากล่องโลหะสําหรับ
แบตเตอรี่ รถยก

ข) บริ ษทั ฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิ ได้รับหรื อ มีส่วนได้
เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสัง่ การกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมี
นัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
ค) บริ ษ ัทฯ นํางบการเงิ น ของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตั้งแต่วนั ที่ บริ ษทั ฯ มี อาํ นาจในการ
ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯ สิ้นสุดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น
ง) งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
จ) ในปี 2559 งบการเงินของบริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด ได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ ถือหุ ้นอยู่
ร้อยละ 49 เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการดําเนินงานของบริ ษทั ดังกล่าว ดังนั้นจึง
ถือว่าบริ ษทั ดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ย่อย ต่อมาในเดื อนพฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ได้ถือหุ ้นในสัดส่ วนที่ เพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 100 โดยการซื้อหุน้ ทั้งหมดจากผูถ้ ือหุน้ เดิม
รายงานประจ�ำปี 2560 13

81

ฉ) ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวม
นี้แล้ว
ช) ส่วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิของบริ ษทั ย่อยส่วน
ที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือ
หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริ ษทั ฯ จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และการตี ค วามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับปรั บปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2559) รวมถึ งแนวปฏิ บัติ ทางบัญ ชี ฉบับ ใหม่ ซึ่ งมี ผลบังคับ ใช้
สําหรับงบการเงินที่ มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิ น ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับ ปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตี ความและการให้แนว
ปฏิ บัติ ท างการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่าวมาถื อปฏิ บัติ น้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มี
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิบายให้ชดั เจนเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ําคัญ
การรับรู้ รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อบริ ษทั ฯ ได้โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนยั สําคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
ให้กบั ผูซ้ ้ื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สําหรับสิ นค้าที่ได้
ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง

14

เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯ มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่ ง
ถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิกใช้
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ หมุนเวียนอื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย บันทึกค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทัว่ ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ปและสิ นค้ากึ่ งสําเร็ จรู ปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวั เฉลี่ ย) หรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่
ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีตน้ ทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริ ง และประกอบด้วยต้นทุน
วัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ ในการผลิต
วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า
และจะถือเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็ นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดําเนินธุรกิจปกติหกั ด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นในการขาย
สํารองค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมสภาพจะตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสิ นค้าที่เสื่ อมสภาพหรื อสิ นค้าที่เก็บไว้นาน
เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดถือเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้แก่ อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรื อจากมูลค่าที่
เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ทั้ง สองอย่าง ทั้งนี้ ไม่ ได้มี ไ ว้เพื่ อ ขายตามปกติ ธุ รกิ จ หรื อ จัด หาสิ น ค้าหรื อ ให้ บ ริ ก ารหรื อ ใช้ในการ
บริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
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กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ ดังนี้

ห้องชุด

อายุการให้ ประโยชน์
(จํานวนปี )
30

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมสําหรับที่ดินและอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังต่อไปนี้
จํานวนปี
อาคาร
ส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องจักรและอุปกรณ์
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

30
5 และ 20
3 - 10
4 และ 5
4 และ 5

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง
สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าเริ่ มแรกของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดว้ ยราคาทุน และภายหลังการรับรู ้รายการครั้งแรก
ซอฟต์แ วร์ ค อมพิ ว เตอร์ แ สดงมู ล ค่ าตามราคาทุ น หั ก ค่ า ตัด จํา หน่ ายสะสมและค่ าเผื่ อ การด้อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์
(ถ้ามี)
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ
ให้ป ระโยชน์ 10 ปี และจะประเมิ นการด้อยค่าของสิ น ทรั พย์ดังกล่าวเมื่ อมี ขอ้ บ่ งชี้ ว่าสิ น ทรั พย์น้ ัน เกิ ดการด้อยค่ า
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัทย่อ ยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธี การตัดจําหน่ ายของซอฟต์แวร์ ค อมพิ วเตอร์
ดังกล่าวทุกสิ้นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอาํ นาจควบคุ มบริ ษทั ฯ หรื อถูกบริ ษทั ฯ
ควบคุมไม่วา่ จะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯ ที่ มี
อํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
สัญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิ น สัญญาเช่าการเงิ นจะบันทึ กเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื อ
มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผู ้
เช่าถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงิ นที่ จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ แสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็ นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที่รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่
ละกิจการนั้น
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงิ นบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิ ดรายการ สิ นทรัพย์และ
หนี้ สินที่ เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
การด้ อยค่ าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์
หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตนอื่นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หากมีขอ้ บ่งชี้วา่ สิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
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ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและ
เงินที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่
เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ ี คิดลดแต่ละ
หน่วยที่ ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดังกล่าว
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ประมาณการหนีส้ ิน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อตั ราภาษีที่มี
ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษีทุกรายการ แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ใน
จํานวนเท่ าที่ มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ บริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียงพอที่ จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรั พย์ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ทุ กสิ้ น รอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะ
ไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมดหรื อบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุ ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้อง
กับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ ือหุน้
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื ้อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
สัญญาประกันความเสี่ยงราคาสิ นค้ า
สัญญาประกันความเสี่ ยงราคาสิ น ค้าล่วงหน้าแสดงไว้ในงบการเงิ นตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินให้
ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด) ณ วันที่ วดั มูลค่า
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สิน
ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่
มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพ
คล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้
มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็ น
สามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่างลําดับชั้น
ของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบ
เกิดขึ้นประจํา
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กําไร(ขาดทุน) ต่ อหุ้น
กําไร(ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ที่ เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ในเรื่ องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดง
ในงบการเงิ นและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิ น ผลที่ เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่
ประมาณการไว้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
การรวมงบการเงินของบริษทั ย่ อยทีบ่ ริษัทฯ มีสัดส่ วนการถือหุ้นน้ อยกว่ ากึง่ หนึ่ง
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ พิจารณาว่าบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากบริ ษทั ฯ มีสิทธิได้รับหรื อ
มีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุนและสามารถใช้อาํ นาจการสั่งการกิ จกรรมที่ ส่งผลกระทบต่อ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ บริ ษทั ฯ จะถือหุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ตาม
ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯ มีอาํ นาจควบคุมในกิจกรรมที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และ
จะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
สัญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลย
พินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญของลูกหนี้
ในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่
คาดว่าจะเกิ ดขึ้นจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยคํานึ งถึงประสบการณ์การเก็บเงิ นในอดีต อายุของหนี้ ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
มูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ บนั ทึ กในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ ไม่มีการซื้ อขายในตลาด
และไม่ ส ามารถหาราคาได้ในตลาดซื้ อขายคล่อ ง ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้ดุ ล ยพิ นิ จ ในการประเมิ น มู ล ค่ายุติ ธรรมของ
เครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิ คและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่ งตัวแปรที่ใช้ในแบบจําลองได้มาจาก
การเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูใ่ นตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สญ
ั ญา) สภาพ
คล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานที่ เกี่ ยวข้องกับตัวแปรที่ ใช้ในการคํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่ แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะ
การเงิน และการเปิ ดเผยลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุนและค่ าเสื่ อมราคา สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตนและค่ าตัดจําหน่ าย
ในการคํา นวณค่ า เสื่ อ มราคาของอาคารและอุ ป กรณ์ ที่ แ สดงอยู่ ใ นบั ญ ชี ที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ แ ละบั ญ ชี
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุ
การให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และต้องทบทวน
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่า
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุน
ทางภาษี ที่ไม่ได้ใช้เมื่ อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า บริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยจะมี กาํ ไรทางภาษี ในอนาคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่า บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทาง
ภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้อง
อาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและ
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
ข้ อพิพาททางการค้ า คดีความฟ้ องร้ อง และความไม่ แน่ นอนเกีย่ วกับการถูกประเมินภาษีอากร
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาททางการค้า คดีความฟ้องร้อง การถูกเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
จากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการถูกประเมินภาษีอากร
ฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมิ นผลของรายการต่างๆ ดังกล่าว ซึ่ งรวมถึงการประเมิ นระดับของความน่ า
จะเป็ นที่ จะเกิ ด ผลเสี ยหายและความสามารถในการประมาณการผลเสี ยหายที่ คาดว่าจะเกิ ด ขึ้ นได้อย่างเหมาะสม
การเปลี่ยนแปลงในปั จจัยต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประเมินของผูบ้ ริ หารและสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นอาจ
ส่งผลให้ผลที่เกิดขึ้นจริ งแตกต่างไปจากที่ได้มีการประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามในกรณี ที่ฝ่ายบริ หารเชื่อมัน่ ว่าจะไม่มี
ความเสี ยหายที่มีนยั สําคัญเกิดขึ้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรื อกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ฯ โดยการ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อมีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน รายการที่มีข้ ึนกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กาํ หนด
ขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรื อในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายงานประจ�ำปี 2560
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รายละเอี ยดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริ ษทั ฯ มี กบั บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกันซึ่ งมีการควบคุ ม หรื อเป็ นกิ จการที่
บริ ษทั ฯ ควบคุม หรื อเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่มีรายการบัญชีกบั กลุ่มบริ ษทั ฯ มีดงั นี้
6.1 บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย:
กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

ประเทศ

ลักษณะความสัมพันธ์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ถือหุน้
ถือหุน้
ถือหุน้
ถือหุน้

ไทย
ญี่ปุ่น

กลุม่ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

บริษัทย่ อย
บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
บริ ษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด
บริษัททีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จํากัด
Hitachi Chemical Co., Ltd.
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กรรมการ/ผูบ้ ริ หารสําคัญ

บุคคลที่มีอาํ นาจและความรับผิดชอบ
การวางแผน สัง่ การและควบคุม
กิจกรรมต่างๆของกิจการไม่วา่
ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง
กรรมการของบริ ษทั (ไม่วา่ จะทํา
หน้าที่ในระดับบริ หารหรื อไม่)

6.2 บริ ษทั ฯ มีรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ที่
มีสาระสําคัญดังนี้
หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

นโยบายการกําหนดราคา

ขายสิ นค้า

-

-

2,078

2,256 ราคาตามสัญญาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ซื้ อวัตถุดิบ

-

-

1,027

915 ราคาตามสัญญาเทียบเคียงกับราคาตลาด

รายได้อื่น

-

-

46

ค่าสาธาธารณูปโภค

-

-

6

เงินปันผลรับ

-

-

24

16 ตามที่ประกาศจ่าย

ค่าเช่าจ่าย

-

-

2

1 ราคาตามสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

19 ราคาตามสัญญา
-

ราคาตามสัญญา

22

หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม
2560
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

นโยบายการกําหนดราคา

ขายสิ นค้า

24

-

24

-

ราคาตลาด

ค่าเครื่ องหมายการค้า

14

-

13

-

ราคาตามสัญญา

6.3 ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

2,063

-

-

-

14,807

-

215,966
18,652

215,151

100,994
13,663

107,434

-

-

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ค่ าตอบแทนกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส
ค่ าตอบแทนผู้บริหาร
เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

6,357

10,282

3,881

3,993

118,421
2,294

142,193
4,271

66,146
2,294

64,309
1,965

127,072

156,746

72,321

70,267

รายงานประจ�ำปี 2560
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ภาระผูกพันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันกับบริ ษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26.3
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เช็ครับที่ยงั ไม่นาํ ไปขึ้นเงิน
เช็คจ่ายที่ผรู ้ ับยังไม่นาํ ไปขึ้นเงิน
รวม

8.

2560
1,135
166,752
9,305
(453)

2559
1,495
142,608
21,252
-

176,739

165,355

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
993
20,079
-

1,350
12,583
-

21,072

13,933

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
2,063
215,966
211,557
585,355
714,298
179,785
252,655
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
587,418
714,298
395,751
464,212
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(26,160)
(31,154)
(1,233)
(6,281)
ลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ
561,258
683,144
394,518
457,931
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
18,652
3,594
ลูกหนี้อื่น - กิจการอื่น
3,445
7,433
387
747
เงินทดรองจ่าย
1,399
7,786
781
7,542
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสิ นค้า
607
2,392
607
2,365
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
6,860
6,240
4,505
4,568
เงินมัดจํา
5,751
3,828
826
อื่น ๆ
7,647
5,678
1,920
1,117
รวมลูกหนีอ้ ื่น
25,709
33,357
27,678
19,933
24

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2560
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีอ้ ื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและ
ลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

(3,104)
22,605

(1,683)
31,674

-27,678

-19,933

583,863

714,818

422,196

477,864

บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยจําแนกตามอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ ได้ดงั นี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ลูกหนี้การค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
อายุหนีค้ ้ างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
รวม
ลูกหนี้การค้ ากิจการอื่น
อายุหนีค้ ้ างชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
ค้างชําระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน
ค้างชําระ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
เกิน 12 เดือน ขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ ากิจการอื่น - สุ ทธิ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ

2,063

-

175,845

168,060

-

-

39,410
711

43,497
-

2,063

----

215,966

211,557

333,386

416,475

166,239

229,323

217,675
7,936
32
26,326

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

12,265
74
32
1,175

9,163
6,529
1,414
6,226

585,355
(26,160)
559,195
561,258

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

179,785
(1,233)
178,552
394,518

252,655
(6,281)
246,374
457,931

รายงานประจ�ำปี 2560
25
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9.

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
รายการปรับลดราคาทุน
ให้ เป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ

ราคาทุน

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

สิ นค้าสําเร็ จรู ป
สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง

2560
443,416
165,897
345,818
34,284
29,121

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

2560
(41,579)
(372)
(9,016)
(2,994)
-

2559
(11,903)
(1,455)
(11,082)
(2,520)
-

2560
401,837
165,525
336,802
31,290
29,121

2559
211,373
161,031
545,120
31,138
75,214

รวม

1,018,536

1,050,836

(53,961)

(26,960)

964,575

1,023,876

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการปรับลดราคาทุน
ให้ เป็ นมูลค่ าสุ ทธิทจี่ ะได้ รับ

ราคาทุน
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
งานระหว่างทํา
วัตถุดิบ
อะไหล่และวัสดุโรงงาน
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวม

สินค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

2560
141,673
154,583
219,351
29,743
29,121

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

2560
(24,360)
(372)
(8,698)
(2,994)
-

2559
(11,903)
(1,455)
(10,764)
(2,520)
-

2560
117,313
154,211
210,653
26,749
29,121

2559
140,955
161,031
236,388
27,138
75,214

574,471

667,368

(36,424)

(26,642)

538,047

640,726

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับเป็ นจํานวน 27 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขายจํานวน 22.35 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารจํานวน 4.65 ล้านบาท และบริ ษทั ฯ มีการบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับเป็ นจํานวน 9.78 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของต้นทุนขายจํานวน 5.13 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการ
บริ หารจํานวน 4.65 ล้านบาท (ปี 2559: บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีรายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับเป็ นจํานวน 4.81 ล้านบาทโดยแสดงเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย)
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้:
หน่ วย: พันบาท
สั ดส่ วนเงิน
ลงทุน
(ร้ อยละ)

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)

รายได้ เงินปันผล

สํ าหรับปี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

วิธีราคาทุน

2560

2559

2560

2559

8

8

100

100

8,000

8,000

บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด

250

250

97

97

229,632

229,632

-

-

บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด

65

65

100

49

5

5

100

100

72,242
5,290

31,850
5,290

1,960
-

-

315,164

274,772

23,998

บริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3เค จํากัด

บริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด
รวม

2560

รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ

บริษัท

สั ดส่ วนที่ถือโดยส่ วนได้
เสี ยที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
2560

2559

ร้ อยละ

ร้ อยละ

2559

2560

2559

22,038

16,499

16,499

หน่ วย: พันบาท

กําไรหรื อขาดทุนที่แบ่ ง
ให้ กบั ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุมในบริษัท
ย่ อยในระหว่ างปี

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุม
ในบริษัทย่ อยสะสม
2560

2559

2560

2559

บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด

3

3

2,513

6,999

(5,005)

(1,858)

บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด

-

51

-

40,388

754

2,184

เงินปันผลจ่ ายให้ กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่ มี
อํานาจควบคุมใน
ระหว่ างปี
2560

2559
-

-

(2,040)

-

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่มีสาระสําคัญ ซึ่งเป็ นข้อมูลก่อนการตัด
รายการระหว่างกัน
สรุปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

หน่ วย: พันบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จํากัด
2560
2559
2560
2559
399,831
219,425
(538,815)
(7,427)

427,005
220,716
401,073
13,351

43,071
55,366
(20,411)
(1,113)

47,401
65,494
32,021
1,683

รายงานประจ�ำปี 2560 27 95

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
กําไร(ขาดทุน)
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สรุปรายการกระแสเงินสด

กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)
กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

หน่ วย: พันบาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จํากัด
2560
2559
2560
2559
1,149,481
(166,848)
6,565
(160,283)

1,153,304
(43,965)
(43,965)

153,118
786
934
1,720

163,529
4,283
892
5,175

หน่ วย: พันบาท
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด
บริษัท พาวเวอร์ พลาส จํากัด
2560
2559
2560
2559
(119,957)
(4,496)

(39,024)
(6,079)

10,729
(2,664)

20,398
(898)

115,128

45,000

(4,039)

(11,062)

675

(103)

4,026

8,438

เงินลงทุนในบริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 บริ ษทั ฯ เข้าซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด จากผูถ้ ือหุ ้นเดิม เป็ นจํานวน
เงิ น 40.39 ล้า นบาท (หุ ้ น สามัญ 5.1 ล้า นหุ ้ น มู ล ค่ า หุ ้ น ละ 7.92 บาท) ซึ่ งเที ย บเท่ า มู ล ค่ าสุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่
30 กัน ยายน 2560 ของบริ ษ ัท พาวเวอร์ พลาส จํากัด โดยมี ส่วนเกิ น ของเงิ น ลงทุ น จากการซื้ อเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท
พาวเวอร์ พลาส จํากัด สู งกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว ณ วันที่ซ้ื อจํานวน 1.64 ล้านบาท ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มี
สัดส่ วนการลงทุ นในบริ ษทั ดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็ นอัตราร้อยละ 100 ซึ่ งในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบี ยนรับโอนหุ ้น
เรี ยบร้อยแล้ว การเข้าซื้อหุน้ ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้สตั ยาบัน
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เงินลงทุนในบริ ษทั 3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2559 มีมติอนุมติให้บริ ษทั ฯ เข้าซื้อหุน้ ของบริ ษทั
3 เค แทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด จากบริ ษทั ผลิตภัณฑ์ 3 เค จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย เป็ นจํานวน 5.29 ล้านบาท (หุ ้น
สามัญ 499,993 หุ ้น มู ลค่าหุ ้น ละ 10.58 บาท) ซึ่ งเที ยบเท่ ากับ มูลค่ าสุ ท ธิ ตามบัญ ชี ณ วันที่ 30 มิ ถุน ายน 2559 ของ
บริ ษทั 3 เคแทร็ คชัน่ แบตเตอรี่ จํากัด (คิดเป็ นสัดส่วนการลงทุนในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 99.99) ซึ่งในปี 2560 บริ ษทั ฯ
ได้จดทะเบียนรับโอนหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว
11. อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
ทีด่ นิ
อาคาร
ห้ องชุด
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
303,167
1,047------จัดประเภทจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
------------13,250
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
1,047
13,250
303,167
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
จัดประเภทจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รวม
304,214
13,250
317,464

-------------------------

------12
------12

------------6,490
6,490

------12
6,490
6,502

------3,793
-3,793

------667
667

-------------------

------4,460
4,460

303,167

1,047

-------

304,214

299,374

368

6,760

306,502
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ทีด่ นิ

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ห้ องชุด

รวม

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จัดประเภทจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

94,371
------94,371

------13,250
13,250

94,371
13,250
107,621

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
จัดประเภทจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-------------------

------6,490
6,490

------6,490
6,490

มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

94,371

-------

94,371

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

94,371

6,760

101,131

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุ นในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการมี มูลค่ายุติธรรมจํานวนเงิ นประมาณ
493.28 ล้านบาท และ 243.49 ล้านบาท ตามลําดับ ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึ่ งราคาประเมินดังกล่าวได้พิจารณา
โดยใช้วธิ ีเปรี ยบเทียบราคาตลาด
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลําดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 2 จาก
เกณฑ์ขอ้ มูลที่นาํ มาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้บนั ทึกรวมอยูใ่ นกําไรขาดทุนของงบการเงินรวมจํานวน
เงิน 0.01 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ ได้ทบทวนวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ของห้องชุดแห่ งหนึ่ งซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ
ทางบัญ ชี จ ํานวนเงิ น 6.76 ล้านบาท ที่ เดิ ม บัน ทึ ก ในบัญ ชี ท่ี ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ - สุ ท ธิ โดยพิ จ ารณาเปลี่ ย น
วัตถุประสงค์เป็ นการถือครองเพื่อหาประโยชน์จากมูลค่าที่เพิ่มขึ้น จึงจัดประเภทมาเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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-

จัดประเภทไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

จัดประเภทไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

จําหน่าย/ตัดจําหน่าย

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี

รับเข้า (โอนออก)

จัดประเภทไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ค่ าเสื่ อมราคาสะสม

310,408

-

รับเข้า (โอนออก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

310,408

ซื้อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ราคาทุน

ที่ดนิ

427,687

(6,490)
(669)

306

21,245

413,295

763,900

(828)

(13,250)

-

9,308

96

768,574

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:

12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

1,752,456

(82,811)

3

153,356

1,681,908

2,288,360

(84,958)

-

-

45,590

16,284

2,311,444

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

161,669

(25,546)

(309)

9,697

177,827

185,052

(26,072)

-

(230)

8,150

3,165

200,039

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องใช้ สํานักงาน

หน่ วย: พันบาท

27,109

(18,200)

-

2,078

43,231

29,245

(20,582)

-

-

-

295

49,532

ยานพาหนะ

-

-

-

-

-

61,819

(1,278)

-

-

(63,048)

48,678

77,467

สิ นทรัพย์ ระหว่ าง
ติดตั้งและก่ อสร้ าง

31

2,368,921

(6,490)
(127,226)

-

186,376

2,316,261

3,638,784

(133,718)

(13,250)

(230)

-

68,518

3,717,464

รวม

-

เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
310,408
310,408

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ค่ าเผื่อการด้ อยค่ า

ที่ดนิ

336,213

355,279

-

-

-

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

531,945

629,408

3,959

3,831

128

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

23,373

22,202

10

-

10

งบการเงินรวม
เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องใช้ สํานักงาน

หน่ วย: พันบาท

2,136

6,301

-

-

-

ยานพาหนะ

61,819

77,467

-

-

-

สิ นทรัพย์ ระหว่ าง
ติดตั้งและก่ อสร้ าง

138

32

1,265,894

1,401,065

3,969

3,831

รวม
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(13,250)
568,790
320,962
15,870
(6,490)
330,342
252,512

201,085
201,085
201,085

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

238,448

573,474
8,566
-

201,085
-

ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้ อ
รับเข้า (โอนออก)
จัดประเภทไปเป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จัดประเภทไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วน
ที่จาํ หน่าย/ตัดจําหน่ าย
จัดประเภทไปเป็ นอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ดนิ

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

433,067

506,608

1,450,059

(37,150)

1,363,709
123,500

(38,581)
1,883,126

1,870,317
11,184
40,206
-

เครื่ องจักรและ
อุปกรณ์

18,952

17,304

134,899

(2,404)

129,805
7,498

(2,419)
153,851

147,109
1,807
7,584
(230)

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่ งและ
เครื่ องใช้
สํ านักงาน

1,544

3,084

14,181

(3,449)

16,207
1,423

(3,661)
15,725

19,291
95
-

ยานพาหนะ

60,788

74,478

-

-

-

(820)
60,788

74,478
43,486
(56,356)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่ างติดตั้ง
และก่ อสร้ าง
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953,884

1,055,071

(6,490)
1,929,481

(43,003)

1,830,683
148,291

(13,250)
(45,481)
2,883,365

2,885,754
56,572
(230)

รวม

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 186.38 ล้านบาท และ
191.65 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ จํานวน 148.29 ล้านบาท และ 146.72 ล้านบาท ตามลําดับ
รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ ซึ่งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้
งานอยู่ จํานวน 1,185 ล้านบาท และ จํานวน 1,094 ล้านบาท และ บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ จํานวน 966 ล้านบาท และ 900 ล้านบาท ตามลําดับ
13. สินทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินเฉพาะ
งบการเงินรวม
กิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

60,880

52,414

1,896
230

1,296
230

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

63,006

53,940

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

35,548

30,314

4,944

4,280

40,492

34,594

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

25,332

22,100

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

22,514

19,346

เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จัดประเภทจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี

ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 4.94 ล้านบาท และ
5.13 ล้านบาท ตามลําดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 4.28 ล้านบาท และ 4.16 ล้านบาท ตามลําดับ รวมอยูใ่ น
งบกําไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งหักค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวน
แล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ จํานวน 13.13 ล้านบาท และ จํานวน 11.16 ล้านบาท ตามลําดับ และ บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ซ่ ึ งหัก
ค่าเสื่ อมราคาทั้งจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานอยู่ จํานวน 10.14 ล้านบาท
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14. สินทรัพย์ และหนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
รายการเคลื่อนไหวของสิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปี มีดงั นี้:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการขายสิ นค้า
ระหว่างกัน
ประมาณการหนี้สิน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ค่าเผื่อการด้อยค่า)
สิ นทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ค่าเสื่ อมราคา)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากรายการขายสิ นค้า
ระหว่างกัน
รวมหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชี-สุ ทธิ

กําไร
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

5,276
5,865

123
3,564

-

5,399
9,429

17,309
28,931

1,058
36,624

(5,323)
-

13,044
65,555

2,896
12,995
73,272

(2,896)
(2,840)
1,658
172

10,155
1,658
172

37,463

(5,323)

105,412

4,488
233

989
(233)

-

5,477
-

4,721
68,551

284
1,040
36,423

(5,323)

284
5,761
99,651

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยงั ไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เป็ น จํานวน 78.50
ล้านบาท และ 6.72 ล้านบาท ตามลําดับ ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารเห็ น ว่ามี ค วามไม่แน่ น อนจากการใช้ป ระโยชน์ ท างภาษี จึง
พิจารณาไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
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หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
ณ วันที่ 1
มกราคม 2560
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นค้าคงเหลือ
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีส้ ินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ค่าเสื่ อมราคา)
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวมหนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

กําไร
ขาดทุน

กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560

5,329

1,956

-

7,285

9,084
12,995
27,408

24
(2,841)
15,092

(2,001)
(2,001)

7,107
10,154
15,092

233

1,256
(233)

233
27,175

1,023
13,208

---(2,001)

1,256
1,256
38,382

14,231

39,638

15. สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่งออกค้างรับ
ภาษีเงินได้ชาํ ระไว้เกินรอขอคืน
ค่าใช้จ่ายรอตัดจ่าย
เงินมัดจํา
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

2560
3,106
4,473
1,219
1,284
10,082

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
3,561
9,836
7,019
5,620
1,267
27,303

2560
3,106
1,021
4,127

2559
3,561
5,226
1,008
9,795
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16. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
อัตราดอกเบีย้
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์
รวม

(ร้ อยละต่อปี )
MMR
MMR

งบการเงินรวม
2560
2559
1,105,000
856,000
71,166
1,105,000
927,166

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
470,000
370,000
71,166
470,000
441,166

วงเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีหลักประกัน
กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฎิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา
17. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
เจ้ าหนีก้ ารค้ า
100,839
101,678
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
198,626
289,096
192,997
277,379
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ า
198,626
289,096
293,836
379,057
เจ้ าหนีอ้ ื่น
14,807
13,818
5,756
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
42,937
44,312
31,769
32,656
เจ้าหนี้อื่น - กิจการอื่น
101,978
167,123
60,660
97,273
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
6,235
3,210
5,785
2,762
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
38,193
86,392
ค่าส่งเสริ มการขายค้างจ่าย
4,842
17,935
4,842
17,934
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
18,338
18,394
18,111
18,394
เจ้าหนี้กรมสรรพสามิต
10,499
12,794
3,309
3,109
อื่น ๆ
รวมเจ้ าหนีอ้ ื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีห้ มุนเวียนอื่น

237,829
436,455

350,160
639,256

138,294
432,130

177,884
556,941
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18. ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน ณ วันต้ นปี
88,229
80,174
45,420
41,402
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
4,407
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
9,161
8,829
4,339
1,020
ต้นทุนดอกเบี้ย
2,207
1,984
1,096
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
633
(892)
344
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
1,010
675
(28,260)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุ งประสบการณ์
(11,024)
(7,765)
(1,866)
(5,314)
(1,409)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนีส้ ินไม่ หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
65,215
88,229
35,536
45,420
พนักงาน ณ วันสิ้นปี
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ได้แสดงในงบกําไรขาดทุน ดังนี้:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
2,611
2,822
1,944
ต้นทุนขาย
1,802
8,757
7,991
3,483
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
3,633
รวมค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน

11,368

10,813

5,435

5,427

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณ
การของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติ เกี่ ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็ นไปได้ที่จะอยู่จนเกษี ยณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการจากตารางมรณะ
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ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่สาํ คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก) มีดงั นี้
อัตราร้ อยละ/ปี
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

อัตราคิดลด

2.1 - 2.6

2.5 - 2.6

2.1

2.5

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิม่ ขึ้น

4.5 - 6.5

4.5 - 6.5

5.0

5.0

เงินเดือนรายวันในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวน
พนักงาน (ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ)
อัตรามรณะ

3.0 - 4.5

3.0 - 4.0

4.0

4.0

0.0 - 60.0

0.0 - 60.0

0.0 - 60.0

0.0 - 60.0

ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
2560

ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
2551

ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
2560

ร้อยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
2551

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่าปั จจุบนั
ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: พันบาท
การเปลีย่ นแปลงมูลค่ าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เพิม่ ขึน้ 0.5%

ลดลง 0.5%

เพิม่ ขึน้ 0.5%

ลดลง 0.5%

อัตราคิดลด

(63,117)

67,426

(34,423)

36,708

อัตราการขึ้นเงินเดือน

67,350

(63,167)

36,671

(34,446)

การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2560
ภายใน 1 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559

9,234

4,319

6,237

3,573

มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ปี

22,896

46,564

10,160

24,655

เกินกว่า 5 ปี

48,886

47,227

28,297

20,994
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19. ภาษีเงินได้
รายได้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

(14,069)

(65,865)

-

(44,574)

36,423

20,185

13,209

13,434

22,354

(45,680)

13,209

(31,140)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่ คราวและ
การกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)ภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน

กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริ งสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั ตามอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

2560
หน่ วย: พันบาท

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(375,329)
20.00
-

2559
หน่ วย: พันบาท
202,525

(75,066)

20.00

40,505

-

0.03

69

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

(11.08)

41,575

3.28

6,632

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง

0.62

(2,327)

(0.50)

(1,020)

-

(0.36)

(729)

การส่งเสริ มการลงทุน

-

ผลขาดทุนปี ปัจจุบนั ที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

(2.50)

9,382

-

-

(1.09)

4,082

-

-

กําไรระหว่างกันที่ไม่ได้บนั ทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

-

-

0.07

144

เครดิตขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ใช้ประโยชน์

-

-

0.04

79

(22,354)

22.56

45,680

ค่าใช้ จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้

5.95

40

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้งวดปั จจุบนั ตามอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน

2559
หน่ วย: พันบาท

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

หน่ วย: พันบาท

(234,892)
20.00
-

(46,978)
-

157,840
20.00

31,568

(0.12)

(195)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร

(15.72)

36,929

2.34

3,702

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริ ง

0.99

(2,327)

(0.40)

(635)

รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี
ผลแตกต่างชัว่ คราวในปี ก่อนที่ไม่รับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ถูกใช้ประโยชน์
ในปี ปัจจุบนั

2.04

(4,800)

(2.09)

(3,300)

(1.69)

3,967

-

ค่าใช้ จ่าย(รายได้ )ภาษีเงินได้

5.62

(13,209)

19.73

31,140

20. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี ส่วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไป
จ่ายเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้จดั สรรสํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
21. เงินปันผลจ่ าย
ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสุ ทธิประจําปี 2559 ให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จํานวน 20 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 3 บาท เป็ นจํานวนเงิน 60 ล้าน
บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
ที่ ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจาก
กําไรสุ ทธิประจําปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ จํานวน 20 ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 3 บาท เป็ นจํานวนเงิน 60 ล้าน
บาท และจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในเดือนพฤษภาคม 2559
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22. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะทีส่ ําคัญ
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายส่งเสริ มการขาย
ค่าภาษีสรรพสามิต
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าไฟฟ้า
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
ค่าเช่า
ค่าภาษีและเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษี
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไปและซื้อสิ นค้า
สําเร็ จรู ป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทํา(เพิ่มขึ้น)ลดลง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

619,841
191,332
148,264
236,084
64,052
164,798
65,582
36,049
177,987

624,235
196,777
188,298
258,512
67,343
152,755
73,802
35,897
-

398,983
152,569
7,539
236,084
51,426
148,909
31,445
4,150
177,987

374,565
150,878
22,203
258,512
52,386
136,392
34,496
3,061
-

3,620,657

3,366,157

3,554,136

3,106,285

60,217

(93,078)

19,088

(99,742)

23. การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ไทย นันเฟอรัส เมทัล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน
สําหรั บ การนําวัส ดุ ที่ ไม่ตอ้ งการใช้แล้วมาแปรรู ปใหม่ ตามบัต รส่ งเสริ ม การลงทุ น เลขที่ 1134(2)/2550 ลงวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2550 ภายใต้เงื่อนไขที่กาํ หนดบางประการ สิ ทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรั บกําไรที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับ การส่ งเสริ ม เป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ ม มี รายได้จากการ
ประกอบกิ จการนั้น (วัน ที่ 8 มกราคม 2551) และได้รับ ยกเว้น อากรขาเข้าสําหรั บเครื่ องจักรตามที่ ค ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
บริ ษทั พาวเวอร์ พลาส จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนสําหรับ
การผลิ ตชิ้ นส่ วนพลาสติ กสําหรั บอุตสาหกรรมต่ าง ๆ ตามบัตรส่ งเสริ ม การลงทุ นเลขที่ 2406(5)/2553 ลงวัน ที่ 22
ธันวาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่ กาํ หนดบางประการ สิ ทธิ พิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สําหรั บ กําไรที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่ ได้รับ การส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับ แต่ วนั ที่ เริ่ มมี รายได้จากการ
ประกอบกิ จการนั้น (วันที่ 13 มกราคม 2554) และได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่ คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
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24. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯ ที่ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ น ใจในการจัดสรรทรั พยากรให้กบั ส่ วนงานและ
ประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของบริ ษทั คือ ประธาน
บริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดําเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิตและจําหน่าย
แบตเตอรี่ และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่วนงานโดย
พิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจาก
การดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กําไรจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์ท่ีแสดงอยูใ่ นงบ
การเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามส่วนงานดําเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานแยกตามภูมิศาสตร์ของลูกค้ากลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย: พันบาท
รายได้
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559
ไทย
2,823,678
3,323,782
ประเทศอื่นๆ
2,459,128
1,987,797
รวม
5,282,806
5,311,579
ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ซ่ ึ งมีมูลค่าตั้งแต่
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั ฯ จํานวน 1 ราย เป็ น จํานวนเงินประมาณ 771 ล้านบาท (ปี 2559 มีรายได้จาก
ลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงิน 717 ล้านบาท และ 322 ล้านบาท)
25. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย และพนัก งานบริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย ได้ร่ ว มกัน จัด ตั้งกองทุ น สํารองเลี้ ยงชี พ ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่ อบริษัท

กองทุนสํารองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดย

อัตราร้ อยละ
ของเงินเดือน

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

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ทหารไทย จํากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ไทย) จํากัด

3
2-5
3
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โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย และพนักงานจ่ ายสมทบกองทุ น เป็ นรายเดื อน โดยกองทุ น จะจ่ายให้แก่ พนักงานเมื่ อ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบี ยบว่าด้วยกองทุ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็ นจํานวนเงิน 9 ล้านบาท (2559: จํานวน 7 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั : จํานวน 5
ล้านบาท (2559: จํานวน 5 ล้านบาท))
26. ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจเกิดขึน้
26.1 ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุนอันเกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์จาํ นวน 15 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลําดับ
26.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสัญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษ ัทฯ และบริ ษ ัทย่อยได้เข้าทําสัญ ญาเช่ าดําเนิ นงานที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าที่ ดิน พื้ นที่ อาคารเก็บสิ นค้าและ
ยานพาหนะ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้
หน่ วย: ล้ านบาท
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

17.05
25.91

3.01
11.90

จ่ ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
26.3 ภาระผูกพันและหนีส้ ินทีอ่ าจจะเกิดขึน้ กับสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวน 28 ล้านบาท และเฉพาะบริ ษทั ฯ จํานวน 26 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการคํ้าประกัน
การปฏิบตั ิตามสัญญาและการใช้ไฟฟ้าของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับวงเงินสิ นเชื่อหลายประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่ ง
รวมเป็ นวงเงินที่ ยงั ไม่ได้ใช้ท้ งั สิ้ นจํานวน 4,158 ล้านบาท และเฉพาะบริ ษทั ฯ จํานวน 2,569 ล้านบาท โดยวงเงิ น
ส่วนใหญ่ได้รับการคํ้าประกันร่ วมกันโดย บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
26.4 Agreement Regarding Hitachi Brand Value
กลุ่มบริ ษทั ฯ ได้ทาํ Agreement Hitachi Brand Value กับบริ ษทั Hitachi Chemical Co., Ltd. เพื่อรับสิ ทธิ ในการใช้
Hitachi Brand ที่ไม่จาํ กัดแต่เพียงผูเ้ ดียว ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ จะถูกเรี ยกเก็บในอัตรา ร้อยละ 1 ของยอดรายได้
(ไม่รวมรายได้ภายในกลุ่มกิจการ) สัญญาฉบับดังกล่าวระบุวา่ ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดย
ให้ใช้สิทธิ Hitachi Brand เป็ นระยะเวลา 5 ปี และสามารถต่ออายุได้คราวละ 1 ปี
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ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิทธิ สาํ หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สําหรับงบการเงินรวม จํานวน 14 ล้านบาท
และงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 13 ล้านบาท ได้รวมอยูใ่ นงบกําไรขาดทุน
27. การถูกประเมินภาษี
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้รับหนังสื อแบบแจ้งการประเมินอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินเพิ่ม (“แบบ
แจ้งการประเมิ น”) ครั้งที่ 1 จากกรมศุลกากรจํานวนทั้งสิ้ น 135 ฉบับ โดยในแบบแจ้งการประเมินระบุ ว่า บริ ษทั ฯ
ชําระค่าภาษีอากรจากการนําเข้าวัตถุดิบและเครื่ องจักรสําหรับปี 2550 ถึงปี 2553 ไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน กรมศุลกากร
จึงเรี ยกเก็บอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นจํานวน 9.92 ล้านบาท และจํานวน 89.57 ล้านบาท ตามลําดับ รวมเป็ น
จํานวน 99.49 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีเงินเพิม่ อีกเป็ นจํานวน 60.12 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนทั้งสิ้น 159.61 ล้านบาท
บริ ษทั ฯ ได้สอบทานเอกสารเบื้องต้น พบว่า มีความคลาดเคลื่อนกันอยู่ โดยเลขที่ใบขนสิ นค้าขาเข้าที่กรมศุลกากรระบุ
มาในแบบแจ้งการประเมินไม่ตรงกับเลขที่ ใบขนสิ นค้าขาเข้าของบริ ษทั ฯ และจํานวนเงิ นในใบขนสิ นค้าขาเข้าบาง
ฉบับก็ไม่ตรงกับข้อมูลที่ บริ ษทั ฯ บันทึกอยูใ่ นบัญชี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2553 บริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากกรม
ศุลกากรงานสื บสวนปราบปรามที่ ได้เข้าตรวจสอบบริ ษทั ฯ ว่าบริ ษทั ตัวแทนออกของได้ปลอมแปลงเอกสารและ
ใบเสร็ จรับเงิ นของกรมศุลกากรเพื่อหลอกลวงบริ ษทั ฯ ทําให้บริ ษทั ฯ หลงเชื่ อว่าเป็ นเอกสารแท้จริ ง บริ ษทั ฯ ได้ขอ
เอกสารตัวจริ งจากกรมศุลกากรเพื่อดําเนินการทางกฎหมายกับบริ ษทั ตัวแทนออกของทั้งสองบริ ษทั ซึ่งกรมศุลกากรได้
มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ 3 ชุด บริ ษทั ฯ จึงได้ดาํ เนินการฟ้องร้องต่อบริ ษทั ตัวแทนออกของดังกล่าวรวมถึงกรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนของบริ ษทั ตัวแทนออกของ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 และศาลชั้นต้นมีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั
ตัวแทนออกของและกรรมการผูม้ ี อ าํ นาจกระทําการแทนของบริ ษ ัท ตัวแทนออกของดังกล่ าวมี มู ลความผิด ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
เมื่ อ วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2559 บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ แบบแจ้งการประเมิ น ครั้ งที่ 2 จํานวน 135 ฉบับ เรี ย กเก็ บ เบี้ ยปรั บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนําเข้าวัตถุดิบและเครื่ องจักรสําหรับปี 2550 ถึงปี 2553 ดังกล่าว ที่กรมศุลกากรยังมิได้ประเมิน
ไว้ในแบบแจ้งการประเมิ นครั้ งที่ 1 โดยในแบบแจ้งการประเมิ น ระบุ ว่า บริ ษ ัท ฯ ชําระค่าภาษี อากรไว้ไม่ถู กต้อ ง
ครบถ้วนกรมศุลกากรจึงเรี ยกเก็บเบี้ยปรับเป็ นจํานวน 90.36 ล้านบาท
จากข้อเท็จจริ งดังกล่าวข้างต้น ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มัน่ ใจว่า บริ ษทั ฯ ได้กระทําการตามที่สมควรอย่างครบถ้วน และ
ไม่ได้มีเจตนาทุจริ ตต่อหน่ วยงานราชการแต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ เชื่อว่าเอกสารที่ บริ ษทั ฯ ถืออยู่ได้ผ่านพิธีการกรม
ศุ ลกากรแล้ว และบริ ษ ัทฯ ได้รับใบเสร็ จรั บ เงิ นจากกรมศุ ลกากร ซึ่ งมี เจ้าหน้าที่ การเงิ น ลงลายมื อชื่ อและเอกสาร
ประกอบการดําเนิ นการทางพิธีการศุลกากรซึ่ งมี การลงลายมือชื่ อโดยลายเซ็ นเจ้าหน้าที่ กรมศุลกากรที่ มีตวั ตนจริ ง
นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ เชื่อว่าผลการประเมินดังกล่าวข้างต้นจะไม่เกิดผลเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ หากมีผลเสี ย
หายก็จะไม่เกิ นมูลค่าภาษีอากรขาเข้าที่ชาํ ระขาดเป็ นจํานวน 21.28 ล้านบาท (รวมเบี้ ยปรับเงินเพิ่ม) ดังนั้น เพื่อความ
ระมัดระวังรอบคอบ บริ ษทั ฯ จึ งได้บนั ทึกสํารองผลเสี ยหายจากการประเมินภาษีจาํ นวนประมาณ 21 ล้านบาทไว้ใน
บัญชี “ประมาณการหนี้สินอื่นจากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ จากกรมสรรพากร ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เกี่ ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่มที่บริ ษทั ฯ ได้ยนื่ หนังสื ออุทธรณ์ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2559 และวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมีคาํ วินิจฉัย
ให้ปลดภาษีที่เจ้าพนักงานประเมินเพิ่มเติมตามแบบแจ้งการประเมินครั้งที่ 2 จํานวน 90.36 ล้านบาท เนื่ องจากถือเป็ น
การประเมินซํ้าประเด็นที่ได้ประเมินไว้แล้ว อันเป็ นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย
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นอกจากนี้ คาํ วินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าวได้พิจารณาการอุทธรณ์โต้แย้งสําหรับแบบแจ้งการประเมินครั้งที่ 1 ข้างต้น ซึ่ งมี
จํานวนภาษีอากรรวมเบี้ยปรับเงินเพิ่มทั้งสิ้ น 159.61 ล้านบาท ซึ่งอาศัยข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายในการประเมิน และ
บริ ษทั ฯ มิ ได้ยื่นคําอุทธรณ์ คดั ค้านการประเมิ น ดังกล่าว การโต้แย้งในข้อเท็จจริ งและข้อกฎหมายอันเกี่ ยวกับการ
ประเมินดังกล่าว จึงเป็ นอันยุติแล้ว ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ จึงได้บนั ทึกหนี้สินภาษีอากรเพิ่มเติมจากที่ได้เคยบันทึกไว้
จํานวน 21 ล้านบาท ในบัญชีประมาณการหนี้ สินอื่นจากการถูกประเมินภาษี เป็ นจํานวนหนี้ สินภาษีอากรตามแบบ
ประเมินครั้งที่ 1 จํานวน 159.61 ล้านบาท บวกเงินเพิ่มอีกจํานวน 39.37 ล้านบาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 198.98 ล้านบาท
และได้โอนไปแสดงไว้ในบัญชี “หนี้สินจากการถูกประเมินภาษี” ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
28. ประมาณการค่ าใช้ จ่ายการรับประกันสินค้ า
ในเดื อนธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ ได้รับแจ้งจากลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่ งให้จ่ายชําระค่าเสี ยหายจากการรับประกัน
สิ นค้าเป็ นจํานวนเงินประมาณ 28.50 ล้านยูโร ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบริ ษทั ฯ จะต้องตรวจสอบหาสาเหตุของความเสี ยหายว่า
เกิ ดจากกระบวนการผลิตของบริ ษทั ฯ หรื อไม่ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรับประกันสิ นค้าดังกล่าวยังมี ความไม่
แน่ นอนขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาและการตรวจสอบที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันสิ นค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวน 50.77 ล้านบาท และคาด
ว่าจะไม่มีความเสี ยหายเกินกว่าที่ได้ต้ งั สํารองไว้แล้ว
29. ประมาณการหนีส้ ินจากคดีความฟ้ องร้ อง
ในปี 2556 บริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ได้รับหมายเรี ยกพร้อมสําเนาคําฟ้องคดีแรงงาน จากศาลแรงงานภาค 2 โดยถูกฟ้องร้อง
จากอดีตลูกจ้างรายหนึ่งซึ่งได้ยนื่ คําร้องต่อศาลแรงงานให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวชําระเงินค่าเสี ยหายจากการเลิกจ้างไม่เป็ น
ธรรมจํานวนเงิน 14.50 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ ยนับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไปจนกว่าบริ ษทั ย่อยจะชําระแก่ลูกจ้างเสร็ จสิ้ น
ปั จจุบนั คดีฟ้องร้องอยูภ่ ายใต้กระบวนการพิจารณาคดีของศาลแรงงาน อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารได้ประมาณการค่าใช้จ่าย
ในการจ่ายชําระค่าเสี ยหาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจํานวนเงิน 7.25 ล้านบาท และคาดว่าจะไม่มีความเสี ยหาย
เกินกว่าที่ได้ต้ งั สํารองไว้แล้ว
30. เครื่ องมือทางการเงิน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อื่น เงินลงทุน เงินกูย้ มื ระยะสั้น และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยง
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่ อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่นฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึง
ไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวน
เงินสูงสุดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสูญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ ืมระยะสั้น และ
หนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด
หรื อมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
สิ นทรัพ ย์และหนี้ สิ นทางการเงิ นที่ สําคัญ สามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ ย และสําหรับสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น
ทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ ยคงที่ สามารถแยกตามวันที่ ครบกําหนด หรื อวันที่ มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ ยใหม่ (หาก
วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ไม่ มอี ตั รา
อัตราดอกเบีย้ ที่
ราคาตลาด
ดอกเบีย้
รวม
แท้ จริง (ร้ อยละต่ อปี )
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
166
11
177
0.125 - 0.75
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
583
583
166
594
760
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
1,105
1,105
1.80 - 2.10
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
437
437
1,105
437
1,542
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ ที่
แท้ จริง (ร้ อยละต่ อปี )

รวม

89
89

76
714
790

165
714
879

0.125 - 2.50
-

927
927

639
639

927
639
1,566

MMR
-

หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ไม่ มอี ตั รา
อัตราดอกเบีย้ ที่
ราคาตลาด
ดอกเบีย้
รวม
แท้ จริง (ร้ อยละต่ อปี )
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

20
20

1
422
423

21
422
443

0.125 - 0.75
-

470
470

432
432

470
432
902

2.00 - 2.10
-
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หน่ วย : ล้ านบาท
งบการเงินเฉพาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบีย้
ปรับขึน้ ลงตาม
ราคาตลาด
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น

ไม่ มอี ตั รา
ดอกเบีย้

อัตราดอกเบีย้ ที่
แท้ จริง (ร้ อยละต่ อปี )

รวม

12
12

2
478
480

14
478
492

0.125 - 2.50
-

441
441

557
557

441
557
998

MMR
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษทั ฯ มีรายการซื้อวัตถุดิบหลักและขายสิ นค้า
เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯ ได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่ วนใหญ่มีอายุสัญญา
ไม่เกินหนึ่งปี เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนี้

สกุลเงิน

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559

หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2560
2559

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ ณ วันที่
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(ล้าน)

(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

3

4

1

3

32.6809

35.8307

เยน

1

14

1

19

0.2898

0.3080

บริ ษทั ฯ มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้
อัตราแลกเปลี่ยนตามสั ญญาของ
ณ วันที่

สกุลเงิน

จํานวนที่ซื้อ

จํานวนที่ขาย

(ล้าน)

(ล้าน)

จํานวนที่ซื้อ

จํานวนที่ขาย

(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)

31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

-

31 ธันวาคม 2559

เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

5

-

34.9773 - 36.0522

-
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31. การวัดมูลค่ ายุตธิ รรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯ ใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ี ราคาทุนหรื อวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์
และหนี้สินดังกล่าวแทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนําเทคนิ คการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการจะต้องพยายามใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่ สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 13 เรื่ อง มูลค่า
ยุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ นํามาใช้ในการวัดมูลค่า
ยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯ มีอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมไว้
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาํ หรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์คาํ นวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและแบบจําลองตามทฤษฎี
ในการประเมิ นมูลค่า ซึ่ งข้อมูลที่ นํามาใช้ในการประเมิ นมูลค่าส่ วนใหญ่ เป็ นข้อมูลที่ สามารถสังเกตได้ในตลาดที่
เกี่ ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันที อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ และเส้นราคาล่วงหน้าของ
สิ นค้าโภคภัณฑ์ เป็ นต้น
ในระหว่างปี ปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
32. การจัดการส่ วนทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สําคัญของกลุ่มบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทางการเงิ นที่ เหมาะสม
และการดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 1.19: 1 (ปี 2559:
0.87: 1) และบริ ษทั ฯ มีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.96: 1 (ปี 2559: 0.75: 1)
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33. การจัดประเภทรายการใหม่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้มีการจัดประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรสุ ทธิ หรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การจัดประเภท
รายการใหม่มีดงั ต่อไปนี้
หน่ วย: บาท

รายการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินจากการ
ถูกประเมินภาษี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ตามรายงานไว้

งบการเงินรวม
จํานวนที่
จัดประเภท

ตามทีจ่ ดั ประเภท
ใหม่

696,679,707

18,137,445

714,817,152

18,137,445
(607,908,921)

(18,137,445)
(31,347,121)

(639,256,042)

(52,347,121)

(21,000,000)
52,347,121

(21,000,000)
-

-

หน่ วย: บาท

รายการบัญชี
งบแสดงฐานะการเงิน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
ประมาณการหนี้สินจากการ
ถูกประเมินภาษี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ตามรายงานไว้
469,813,585
8,049,537

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนที่
ตามทีจ่ ดั ประเภท
จัดประเภท
ใหม่
8,049,537

477,863,122
-

(535,437,436)

(8,049,537)
(21,503,015)

(556,940,451)

(42,503,015)

(21,000,000)
42,503,015

(21,000,000)
-
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หน่ วย: บาท

รายการบัญชี

ตามรายงานไว้

งบการเงินรวม
จํานวนที่
จัดประเภท

ตามทีจ่ ดั ประเภท
ใหม่

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าภาษีและเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษี

4,022,228,676
545,066,067

(28,158,987)
58,550,324

3,994,069,689

561,792,032

(41,391,337)

520,400,695

11,000,000

11,000,000

-

603,616,391

หน่ วย: บาท

รายการบัญชี

ตามรายงานไว้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนที่
ตามทีจ่ ดั ประเภท
จัดประเภท
ใหม่

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าภาษีและเงินเพิ่มจากการถูกประเมินภาษี

3,783,652,622
325,177,087

(28,158,987)
28,158,987

3,755,493,635
353,336,074

277,596,201

(11,000,000)

266,596,201

11,000,000

11,000,000

-

34. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการของบริ ษทั เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
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