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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

บาท

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2557 2556 2555
อัตราการขยายตัว

% %

สินทรัพย์รวม  3,870,410,913.00  4,094,132,098.00  3,784,321,229.00  (5.46)  8.19 

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

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่  1,718,569,514.00  1,570,115,089.00  1,490,650,337.00  9.46  5.33 

รายได้จากการขาย 5,174,961,105.00 5,550,410,674.00 5,666,782,349.00  (6.76)  (2.05)

รายได้รวม  5,293,775,066.00  5,623,254,027.00  5,768,399,678.00  (5.86)  (2.52)

ต้นทุนสินค้าขาย 4,056,816,060.00 4,392,968,146.00 4,928,195,570.00  (7.65)  (10.86)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 924,004,847.00 1,014,170,399.00 1,025,848,065.00  (8.89)  (1.14)

ก�าไรขั้นต้น 1,118,145,045.00 1,157,442,528.00 738,586,779.00  (3.40)  56.71 

ก�าไรสุทธิ  205,178,454.00  119,464,751.00  (217,371,994.00)  71.75  154.96 

มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระแล้ว  200,000,000.00  200,000,000.00  200,000,000.00 

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตราก�าไรสุทธิ (%) 3.88 2.12 (3.77)

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 12.48 7.81 (13.26)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 5.15 3.03 (5.53)

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) 10.26 5.97 (10.87)

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 85.93 78.51 (74.53)
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นายกวี ขอไพบูลย์
Mr. Kavie Korphaibool

ประธานกรรมการ
The Chairman of the Board of Directors

 ปี 2557 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�าเร็จของ บริษัท  

ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ท่ามกลางการ

ชะลอตวั ของเศรษฐกจิภายในประเทศและความผนัผวนของ

เศรษฐกิจโลก บริษัทฯ ยังคงเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดย

มีผลการด�าเนินงานท่ีดี นอกจากการด�าเนินธุรกิจให้มีก�าไร

อย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทให้ความส�าคัญอย่างยิ่งยวดต่อการ

รักษาสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้ท้ังสิ้น 5,294 ล้านบาท  

และมีก�าไรสุทธิ  205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีสัดส่วน

ในการขายในประเทศและส่งออก อยู่ท่ี ร้อยละ 54 : 46  

แนวโน้มการส่งออกอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะแถบเอเชีย  

ในขณะท่ีตลาดในประเทศ ประชาชนยังคงระมัดระวังการ 

ใช้จ่ายอยู่ เนือ่งจากผลกระทบของเศรษฐกจิโลกท่ีอยู่ระหว่าง

ฟื้นตัว และ ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ

ท่ีหดตัวลง บริษัทได้ตระหนักถึงสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอ

ตัวและมีความไม่แน่นอนดังท่ีได้กล่าวในเบ้ืองต้น ท�าให้

บริษัทวางแผนการบริหารงานอย่างระมัดระวัง ประกอบกับ 

การติดตามสถานะการณ์ด้านเศรษฐกิจอยู่เสมอ ใช้กลยุทธ์

การให้ ความส�าคญัท่ีรกัษาฐานลกูค้าเก่า หาลกูค้าในตลาดใหม่  

เสนอสินค้าที่มีคุณภาพ และการให้บริการที่ดี

 ในปี 2558 เศรษฐกจิเร่ิมฟ้ืนตวัหลงัจากมีความชัดเจน

ทางการเมือง ซ่ึงเช่ือว่าผูบ้รโิภคจะเร่ิมกลบัมาใช้จ่ายมากข้ึน 

โดยประเมินว่าจดีพี ีจะมีอัตราขยายตวัท่ีร้อยละ 3.5 และคาด

ว่าตลาดแบตเตอรี่ก็จะเติบโตในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน  

 สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตรทาง

ธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีให้ความ 

ไว้วางใจและสนับสนุนด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการ

บรษัิท คณะผู้บริหาร ตลอดจนทีมงานบริษัททุกท่าน ท่ีมุง่มัน่ 

ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยดีตลอดมา  

และผมขอให้ความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถเติบโต มั่นคง 

และเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

สารจากประธานกรรมการ



คณะกรรมการ

นายกวี ขอไพบูลย์

Mr. Kavie 

Korphaibool

นายศริทัิศน์ ประเสรฐิมนกูจิ
Mr. Siritas Prasertmanukitch

นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
Mrs. Srisuvarn Korphaibool

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss Veerawan Korphaibool

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
Mr. Veerawat Korphaibool

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
Mr. Veerawin Korphaibool

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
Mr. Nontaphon Nimsomboon

นายสุชาติ จันลาวงศ์
Mr. Suchat Chanlawong

นายวีระชัย ศรีขจร
Mr. Veerachai Srikajon

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
Mr. Apichai Chvajarernpun

นางสิรินุช ไทยวัฒน์
Mrs. Sirinuj Thaivadh

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
Mr. Adisak Tongkaimook
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คณะผู้บริหาร

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss. Veerawan Korphaibool 
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Senior Vice President - Administrative,
Authorized Director 

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
Mr. Veerawat Korphaibool
รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและขาย
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Vice President - Marketing,
Authorized Director

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

นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
Mrs. Srisuvarn Korphaibool
รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Vice President - Government Affairs
Coordination,
Authorized Director

นายวีระชัย บุญชูขื่น
Mr. Wirachai Bunchuchuen
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
Senior Accounting Manager

นายณัฐ เลี้ยงจันทร์
Mr. Nat Leangian
ผู้ัจัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
Senior Financial Manager

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
Mr. Veerawin Korphaibool
รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
Senior Vice President - Operation,
Authorized Director



คณะกรรมการ

นายกวี  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  ประธานกรรมการ และประธานบริษัท

   กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

อายุ 76 ปี  อายุงาน 29 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล  

Musashikogyo University

• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการและประธานบริษัท 

 บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

 บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

 บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการและประธานบรษัิท บจ.พาวเวอร์พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  

 ประธานกรรมการและประธานบริษัท

  บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551 

กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2551  

กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2551 

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551  

ประธานบริษัท บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551   

ประธานบริษัท บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2551  

ประธานบริษัท บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.32

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

สามีนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

นายศิริทัศน์  ประเสริฐมนูกิจ

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ

อายุ 77 ปี  อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสวอนซี  

ประเทศอังกฤษ

• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  

รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

 กรรมการ บจ.พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2537 -  ปัจจุบัน  

กรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2541 - 2544  

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จ�ากัด

• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน  

กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท เอช เอ็ม ซี โปลีเมอร์ จ�ากัด

• พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2535 - พ.ศ.2538  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  กรรมการ 

   กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

อายุ 75 ปี  อายุงาน 22 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้น�าทางด้านสังคม ธุรกิจ

และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

• Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน  

กรรมการ และ ที่ปรึกษา บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการ และ รองประธาน บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน  

กรรมการ และ ที่ปรึกษา บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค 

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน  

รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ 

   บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

   บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2542  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (นักบริหาร 9 ) 

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1692

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยา นายกวี ขอไพบูลย์

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ 

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

อายุ 43 ปี อายุงาน 19 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A สาขา MIS, ST Peters College 

New Jersey U.S.A

• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)

• Financial Statements for Directors Class 9/2010 (IOD)

• Director Certification Program. Class 141/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

 รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 

ผู้จัดการทั่วไปบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547 

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์



นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  รองประธานกรรมการ

  กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

อายุ  46 ปี  อายุงาน 15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A. Business Administration, 

University of Haven U.S.A.

• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)

• Director Certification Program. Class 151/2011 (IOD)

• Financial Statements for Directors. Class 14/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจบัุน  

รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2543 - ปัจจบัุน  

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจบัุน 

กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจบัุน  

กรรมการ บจ.3 เค แทรค็ชัน่ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2546 - ปัจจบัุน  

กรรมการ บจ. ผลติภณัฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2543 - ปัจจบัุน  

กรรมการ  บจ.ไทย นนัเฟอรสั เมทัล 

• พ.ศ. 2556 - ปัจจบัุน  

รองประธานบรษัิท สายงานการตลาดและขาย 

 บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจบัุน        

รองประธานบรษัิทฯ อาวุโส บจ.ผลติภณัฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.  2552 

กรรมการผูจ้ดัการ บจ.ผลติภณัฑ์ 3เค           

• พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจ.ผลติภณัฑ์ 3เค 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 9.74

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร

บุตร นายกว ีขอไพบูลย์ และนางศรสีวุรรณ ขอไพบูลย์

 

นายวีรวิน  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  รองประธานกรรมการ 

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ 39 ปี  อายุงาน 12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• BS : Mechanical Engineering School of Engineering 

Rutgers, The State University of New Jersey

• Director Accreditation Program. Class 49/2005 (IOD)

• Director Certification Program. Class 160/2012 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจบัุน  

รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน  

กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน 

รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 

รองประธานบริษัทฯ สายงานปฏิบัติการ  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 

ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550 

ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.73

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายสุชาติ  จันลาวงศ์

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 68 ปี  อายุงาน 18 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Master of Science in Civil Engineer University Of 

Missouri, U.S.A.

• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค 

• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551     

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 

รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 

รองอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม / 

 รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายนนทพล  น่ิมสมบุญ

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี  อายุงาน 17  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม ดี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• M.B.A.University of Iowa, USA. (ทุนรัฐบาลไทย)

• บัญชีดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546

 Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550 

 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน่ 1/2552

 Monitoring The System of Internal Control And 

Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010

 Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุน่ 7/2553

 Monitoring The Quality of Financial Reporting 

(MFR) รุ่น 11/2553 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน  

 ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.

• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน 

 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ธนาคารแห่งประเทศไทย

• พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน 

 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน 

 กรรมการสภา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน 

 กรรมการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน  

 กรรมการ ในคณะกรรมการก�ากับการตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน 

 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 



• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน

 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแล

 กิจการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

• พ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551 

 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ท่าอากาศยานไทย

• พ.ศ. 2545 - พ.ศ. 2548 

 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหยูเนี่ยน

• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

 ผู้อ�านวยการ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544

 นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายวีระชัย  ศรีขจร

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ  62 ปี  อายุงาน  14  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• M.B.A. South Eastern University Washington D.C. U.S.A.

• ปรญิญาตรวีศิวกรรมเครือ่งกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2009

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

(วตท) รุ่น 4/2551

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรสั เมทัล

• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค 

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 

 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ที.เค.เอส เทคโนโลยี

นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี  อายุงาน 6 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการเคมี) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 5 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 

ส�านักงาน ก.พ.

• ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

ส�านักงาน ก.พ.

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ

ร่วมเอกชน รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 

สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification 

Program Class 91/2007 (IOD)
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ  0.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

 

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552  

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2551  

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549  

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสิรินุช  ไทยวัฒน์

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี  อายุงาน 6 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2544 

(รุ่น 4414)

• ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า 

 กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริม

 สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (Thai Institutes of Directors)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ของสมาคมส่งเสริม

 สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (Thai Institutes of Directors)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ วุฒิสภา ภาษีการเงินการคลัง 

 และการธนาคาร

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรสั เมทัล

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

นายอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์

ต�าแหน่ง กรรมการ

อายุ 64 ปี  อายุงาน 4 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วท.บ. (วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)  

มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาโท Master of science (Environmental 

Technology & Management) Asia Institute of 

Technology

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรสั เมทัล

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

 กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554

 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553

 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2551

 อธิบดีกรมทรัพยากรน�้า 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน  

อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 ด้านความมั่นคง

• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553  

กรรมการ บริษัท ปตท.สผ จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552  

อธิบดีกรมสรรพสามิต

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553  

กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2547 

กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) 

• พ.ศ. 2544 - พ.ศ.2546  

กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2550

 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2549

 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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คณะผู้บริหาร

นายกวี  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  ประธานกรรมการ และประธานบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

อายุ 76 ปี  อายุงาน 29 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล  

Musashikogyo University

• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการและประธานบริษัท 

 บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

 บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

 บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการและประธานบรษัิท บจ.พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  

 ประธานกรรมการและประธานบริษัท

  บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551 

กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2551  

กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2551 

กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551  

ประธานบริษัท บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551   

ประธานบริษัท บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2551  

ประธานบริษัท บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.32

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

สามีนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์  

 กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

อายุ 75 ปี  อายุงาน 22 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้น�าทางด้านสังคม ธุรกิจ

และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

• Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD)

• Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน  

กรรมการ และ ที่ปรึกษา บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการ และ รองประธาน บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน  

กรรมการ และ ที่ปรึกษา บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค 

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน  

รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์ 

   บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

   บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2542  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (นักบริหาร 9 ) 

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1692

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยา นายกวี ขอไพบูลย์



นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและขาย 

 กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันบริษัท

อายุ  46 ปี  อายุงาน 15 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A. Business Administration, 

University of Haven U.S.A.

• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)

• Director Certification Program. Class 151/2011 (IOD)

• Financial Statements for Directors. Class 14/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2546 - ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2543 - ปัจจบัุน  

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจบัุน 

กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจบัุน  

กรรมการ บจ.3 เค แทรค็ชัน่ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2546 - ปัจจบัุน  

กรรมการ บจ. ผลติภณัฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2543 - ปัจจบัุน  

กรรมการ  บจ.ไทย นนัเฟอรสั เมทัล 

• พ.ศ. 2553 - ปัจจบัุน        

รองประธานบรษัิทฯ อาวุโส บจ.ผลติภณัฑ์ 3 เค 

• พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั 

รองประธานบรษัิทฯ สายงานการตลาดและขาย 

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2552 

กรรมการผูจ้ดัการ บจ.ผลติภณัฑ์ 3 เค       

• พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจ.ผลติภณัฑ์ 3 เค 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 9.74

ความสมัพนัธ์ทางครอบครวัระหว่างผูบ้รหิาร

บุตร นายกว ีขอไพบูลย์ และนางศรสีวุรรณ ขอไพบูลย์

     

นางสาววีรวรรณ  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร  

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

อายุ 43 ปี  อายุงาน 19 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท M.B.A สาขา MIS, ST Peters College 

New Jersey U.S.A

• Director Accreditation Program. Class 13/2004 (IOD)

• Financial Statements for Directors Class 9/2010 (IOD)

• Director Certification Program. Class 141/2011 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั 

รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน 

กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 

ผู้จัดการทั่วไปบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547 

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
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นายวีรวิน  ขอไพบูลย์

ต�าแหน่ง  รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ 

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ 39 ปี  อายุงาน 12 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• BS : Mechanical Engineering School of Engineering 

Rutgers, The State University of New Jersey

• Director Accreditation Program. Class 49/2005 (IOD)

• Director Certification Program. Class 160/2012 (IOD)

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน 

รองประธานกรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน 

กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ.พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน  

กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน 

กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน 

รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 

รองประธานบริษัทฯ สายงานปฏิบัติการ  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 

ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550 

ผู้จัดการโรงงาน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.73

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตร นายกวี ขอไพบูลย์ และนางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์



นายณัฐ  เลี้ยงจันทร์

ต�าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน

อายุ 40 ปี อายุงาน 7  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน ม.หอการค้าไทย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ.2551   

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.เอลีท คราฟท์ เปเปอร์

• พ.ศ.2548 - พ.ศ.2549

 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ.ค้าเหล็กไทย

• พ.ศ.2546 - พ.ศ.2548

 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.เดเท็กซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายวีระชัย  บุญชูชื่น

ต�าแหน่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

อายุ 45 ปี  อายุงาน 14 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต 

 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์การท�างาน
• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  

กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2548  

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ 

• พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2545  

รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยสโตเรจแบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ตั้งข้ึนโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 2 ปี โดยวาระในการปฏิบัติหน้าที่ของ 

คณะกรรมการตรวจสอบชุดนี้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2559

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีมิได้เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน 

ซ่ึงเป็นผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีความเป็นอิสระตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี 

นายนนทพล นิม่สมบุญ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสชุาต ิจนัลาวงศ์และ นายวรีะชัย ศรีขจร เป็นกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในท�าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้

ประชุมทั้งหมดจ�านวน 5 ครั้ง โดยได้เชิญกรรมการบางท่าน, ผู้บริหารของบริษัทฯ, และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยการ

เข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีดังนี้

          รายชื่อ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

  นายนนทพล  นิ่มสมบุญ 5

  นายสุชาติ  จันลาวงศ์ 5

  นายวีระชัย  ศรีขจร 4

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีจากรายงานผลการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส  

และจากผลการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับปี 2557 รวมท้ังได้มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีเสนอแนะสิ่งท่ีจะช่วยปรับปรุง 

ระบบการควบคุมภายใน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย คณะกรรมการตรวจสอบสนับสนุนให้ผู ้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าท่ีได ้

อย่างเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูง และระดับฝ่ายงานท่ี

เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

 ส�าหรับปี 2557 งานส�าคัญที่คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติจ�าแนกกิจกรรมเป็นรายด้าน ได้แก่

การจัดท�างบการเงิน

1. สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส และส�าหรับปี 2557 โดยได้สอบทาน, พิจารณาจาก

รายงาน, และข้อมูลท่ีได้รับจากการประชุมกับผู้สอบบัญชี รวมท้ังค�าอธิบายจากเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารของบริษัทฯ 

แล้วให้ข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับให้รายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความถูกต้องตามท่ีควร

ในสาระส�าคัญย่ิงข้ึนตามหลักการและมาตรฐานการบัญชีท่ีบังคับใช้ในประเทศไทยซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอและเชื่อถือได้

2. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ รวมไปถึงรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และรายการท่ี 

เกี่ยวโยงกันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบรษัิทฯ ให้เหมาะสมมีประสทิธภิาพ และพจิารณาความเป็นอิสระของหน่วยงาน 

ตรวจสอบภายในในการนี้ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในสอบทานการควบคุมภายในของระบบงานด้านต่างๆ  

และให้เสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม�่าเสมอ

4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายในของปี 2557 ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้ง

ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

มากที่สุดเท่าที่ทรัพยากรด้านการตรวจสอบภายในที่มีอยู่จะอ�านวยให้ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 

โดยได้สอบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน และภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ 

ได้ให้ความเห็นถึงความส�าคัญของความเพียงพอของบุคลากรด้านนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบมีคุณภาพตาม

มาตรฐานตามท่ีควร นอกจากนี้ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี 2557 ซ่ึงได้จดัท�าให้สอดคล้องกบัระดบัความเสีย่ง 

ของบริษัทฯ ที่มีการประเมินไว้

5. พิจารณาประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้ข้อแนะน�าในการปรับปรุงระบบการควบคุม

ภายในตามความจ�าเป็นให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ น�าไปพิจารณา

6. ก�ากับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระดับที่เหมาะสม

รายการที่เก่ียวโยงกัน

7. พิจารณาสอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกันซ่ึงอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยสอบทานว่า

รายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นรายการอันเป็นธุรกิจปกติของบริษัทฯ และได้ถือปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ท้ังนี้โดยการสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชี ท้ังพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชีและจากการตั้งค�าถามสอบถาม 

ผู้สอบบัญชี นอกจากนั้นยังได้สอบถามผู้บริหารและพนักงานในต�าแหน่งส�าคัญของบริษัทฯ ซึ่งไม่พบว่ามีรายการที่ 

มีนัยส�าคัญอันอาจเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันและมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี

8. คณะกรรมการฯ ได้พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้บุคคลผูมี้ความเหมาะสมเพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ 

และบริษัทย่อยและมีความเห็นว่า นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ 

นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 หรือนางสาววราพร ประภาศิริกุล  

ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4579หรอื ผูส้อบบัญชีท่านอืน่ในสงักดับริษัท ส�านกังานเอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากดั 

มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบัญชีได้ รวมถึงค่าธรรมเนียม

วิชาชีพท่ีเสนอมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ จึงมีมติให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให ้

ความเห็นชอบแล้วน�าเสนอขออนมุติัจากท่ีประชุมสามญัประจ�าปีของผูถ้อืหุ้นเพือ่ให้มีมตแิต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบัญชขีอง 

บริษัทฯ ประจ�าปี 2558 ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมการฯ เห็นว่าค่าธรรมเนียมวิชาชีพการสอบบัญชีส�าหรับงบการเงินของ 

บริษัทฯ ประจ�าปี 2558 ควรเป็นจ�านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เก่ียวข้อง

9. ได้พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
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ความเห็นโดยสรุป

 ผูส้อบบัญชีของบรษัิทฯ สามารถปฏบัิติหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ บรษัิทฯ ถอืปฏบัิตสิอดคล้องกบัแนวนโยบายการก�ากบั

ดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ซ่ึงส่วนหนึ่งอยู่ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย มีผลท�าให้

ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดท่ีมีนัยส�าคัญมิให้เกิดขึ้นได้หรือหากเกิดขึ้น 

กส็ามารถทราบเพ่ือแก้ไขได้ในเวลาอันเหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระตามท่ีควร และได้พยายามปรบัปรุง

ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในหลายๆ ด้านโดยมีพัฒนาการเป็นท่ีพอใจ ส�าหรับรายการท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีอาจท�าให ้

เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจรงิทางการค้าอันเป็นธรุกจิปกตท่ัิวไปท่ีได้ด�าเนนิการอย่างสมเหตสุมผลและ 

ให้ประโยชน์อย่างเหมาะสมแก่บรษัิทฯ ไม่พบรายการผดิปกตท่ีิเป็นสาระส�าคญั การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการท่ีเกีย่วข้องเป็นไปโดยถกูต้องส�าหรบังบการเงนิและงบการเงนิรวมของบริษัทฯ รอบบัญชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 

ผู้สอบบัญชีได้รายงานว่า ได้จัดท�าขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผย

ข้อมูลทางการเงินท่ีมีนัยส�าคัญอย่างเพียงพอ ไม่มีเหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่าง

มีสาระส�าคัญ

(นายนนทพล  นิ่มสมบุญ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558



ผังองค์กร

คณ
ะกรรมการบริษัท

คณ
ะกรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบภายใน

รองประธานบริษัทฯ
อาวุโสสายงานบริหาร

รองประธานบริษัทฯ
สายงานรัฐกิจสัมพ

ันธ์
รองประธานบริษัทฯ

สายงานการตลาดและขาย

ผู้จัดการทั่วไป 
สายงานบริหาร

ประธานบริษัทฯ

ผังองค์กร

รองประธานบริษัทฯ อาวุโส
สายงานปฏิบัติการ

ผู้จัดการทั่วไป 
สายงานปฏิบัติการ

ผู้จัดการโรงงาน 
ด้านสนับสนุนการผลิต
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1.1 เป้าหมายและภารกิจ

 เป้าหมาย รกัษาความเป็นผูน้�าในตลาดแบตเตอรีข่องเมอืงไทย และจะมุง่มัน่พฒันาสนิค้าและบรกิารให้แบตเตอร่ีของ

คนไทยก้าวไกลไปทั่วโลก

 ภารกิจ 3 เคแบตเตอรี่จะทุ่มเทพัฒนาการผลิตสินค้าและการบริการต่างๆ ให้ทรงคุณค่าเป็นมาตรฐานทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับตัวแทนจ�าหน่ายและลูกค้าผู้ใช้

• มกีารบรหิารธรุกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและโปร่งใสดว้ยความซ่ือสตัย์สจุริต และมีผลประกอบการท่ีนา่พอใจ เพ่ือ

สร้างประโยชน์ สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

• สรา้งสิง่แวดลอ้มท่ีดีในการท�างานและให้ความรูใ้นการพฒันาความสามารถและผลตอบแทนอยา่งเหมาะสมแก่

พนักงาน เพ่ือให้พนักงานเรียนรู้ และท�างานอย่างเต็มศักยภาพ และภูมิใจท่ีเป็นส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทฯ

• รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่�าเสมอ

 บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 และแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน ในปี 2537 

ทะเบียนบริษัทเลขท่ี 0107537002141 บริษัทประกอบธุรกิจหลักผลิตและจ�าหน่ายแบตเตอร่ีชนิดตะกั่วกรด จ�าหน่ายใน

ประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า 3K และส่งออกกว่า 50 ประเทศท่ัวทุกทวีป ภายใต้แบรนด์ 3K และ KV ผลิตภัณฑ์ของ

บริษัทมีทั้งหมด 8 กลุ่ม ดังนี้

1. แบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ 2. แบตเตอรี่ส�าหรับรถจักรยานยนต์

3. แบตเตอรี่แสงสว่าง / จับสัตว์ 4. แบตเตอรี่ส�าหรับรถกอล์ฟ

5. แบตเตอรี่ส�าหรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้า 6. แบตเตอรี่ส�าหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์

7. แบตเตอรี่ส�าหรับรถไฟฟ้า 8. แบตเตอรี่ส�าหรับส�ารองไฟ

 บรษัิทฯ มีส�านกังานและโรงงานตัง้อยู่เลขท่ี  387 หมู่ 4 ซอยพฒันา 3 นคิมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสขุมุวทิ ต�าบลแพ

รกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  โทรศัพท์ 0-2709-3535 (อัตโนมัติ 16 คู่สาย) โทรสาร 0-2709-3544-5 

Home Page: www.3kbattery.com ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระเต็มมูลค่าแล้ว หุ้นสามัญ 

20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท มีก�าลังการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์เฉลี่ย 420,000 ลูกต่อเดือน

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ากัด 
ถือหุ้นร้อยละ 16.67

บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด
ถือหุ้นร้อยละ 97.00

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด
ถือหุ้นร้อยละ 49.00

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.99

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ากัด
ถือหุ้นร้อยละ 99.99

แผนภาพ 1 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทฯ มีการแบ่งด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มดังนี้

ธุรกิจแบบต้นน�้า

 บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00 เป็นโรงงานหลอม

ตะกัว่รไีซเคลิ โดยใช้แบตเตอรีท่ี่ผ่านการใช้งานและเสยีภาษีสรรพสามิตแล้วเป็นวตัถดุบิในการผลติ ตะกัว่ท่ีผลติได้ส่วนใหญ่

จะจ�าหน่ายให้กับบริษัทฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคาและการขาดแคลนวัตถุดิบจากการน�าเข้าตะกั่ว 

 บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 4,999,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00 เป็นบริษัทผลิตและ

จ�าหน่ายเกี่ยวกับเปลือกพลาสติกส�าหรับแบตเตอรี่ และรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

ธุรกิจแบบกลางน�้า คือ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน)

ธุรกิจแบบปลายน�้า

 บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ากัด ถือหุ้นจ�านวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 เป็นตัวแทนจ�าหน่าย และวางแผน

กลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินค้าผ่านตัวแทนจ�าหน่ายของทางบริษัทฯ ท่ีมี

มากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000 ร้านค้าย่อย 

 บริษัท 3เค แทรคชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด บริษัทฯถือหุ้นจ�านวน 1,999,993 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 เป็นบริษัท ผลิต

ถังโครงโลหะส�าหรับใส่แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ ให้กับบริษัทฯ และให้เช่า ดูแล และบ�ารุงรักษา แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ 

รวมทั้งให้บริการหลังการขาย กับบริษัททั่วไป

 บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 เป็นบริษัทร่วม

ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อดูแลการขายแบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์และแบตเตอรี่ส�าหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า รวมทั้งให้บริการหลัง

การขาย  และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลทั่วไป
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แผนภาพ 2 การด�าเนินงานของบริษัทฯ ในกลุ่ม

บริษัทย่อย
บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ากัด  ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท  บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่   ตั้งอยู่เลขที่ 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา

 จังหวัดกรุงเทพมหานคร  10260

โทรศัพท์ 0-2393-3333

โทรสาร 0-2749-4153

จดทะเบียน เป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2530

ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105530046044

ประเภทธุรกิจ จ�าหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง

การจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รอบบัญชี 1 มกราคม - 31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�านวน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระ หุ้นละ 100 บาท

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จ�านวน 7 ราย

คณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
1.  นายกวี ขอไพบูลย์ 2.  นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ

3.  นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ 4.  นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

5.  นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ 6.  นายวีรวิน ขอไพบูลย์

7.  นายสุชาติ จันลาวงศ์ 8.  นายนนทพล นิ่มสมบุญ

9.  นายวีระชัย ศรีขจร 10. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

11. นางสิรินุช ไทยวัฒน์ 12. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน)
ผลิต แบตเตอรี่ และจ�ำหน่ำยต่ำงประเทศ

บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด
ผลิตตะกั่วผสม

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด
ผลิตเปลือกแบตเตอรี่

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด
ขำยและบริกำรแบตเตอรี่ ฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้ำ

บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ากัด
จ�ำหน่ำยในประเทศ



บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด  ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด

โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 192 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ต�าบลหัวส�าโรง

 อ�าเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์ 0-3857-5368-9, 0-3857-5381-6

โทรสาร 0-3857-5373

จดทะเบียน เป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2540

ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105540032437

ประเภทธุรกิจ โรงงานหลอมตะกั่ว

การจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รอบบัญชี 1 มกราคม -31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�านวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  หุ้นละ 100 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระ หุ้นละ 100 บาท

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จ�านวน 7 ราย

คณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
1.  นายกวี ขอไพบูลย์ 2.  นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ

3.  นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ 4.  นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

5.  นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ 6.  นายวีรวิน ขอไพบูลย์

7.  นายสุชาติ จันลาวงศ์ 8.  นายนนทพล นิ่มสมบุญ

9.  นายวีระชัย ศรีขจร 10. นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์

11. นางสิรินุช ไทยวัฒน์ 12. นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์

บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด  ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด

โรงงาน ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต�าบลแพรกษา

 อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์ 0-2709-4095

โทรสาร 0-2709-4093

จดทะเบียน เป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553

ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0115553011239

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจ�าหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิดและรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือ

 ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

การจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



AnnuAl RepoRt 2014 25

รอบบัญชี 1 มกราคม -31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระ หุ้นละ 10 บาท

 จ�านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระ หุ้นละ 3 บาท

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จ�านวน 4 ราย

คณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
1.  นายกวี ขอไพบูลย์ 2.  นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ

3.  นายวีรวิน ขอไพบูลย์ 4.  นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

5.  นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ 6.  นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์

บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด  ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 298 หมู่ที่ 4 ซอย 5 ถนนสุขุมวิท ต�าบลแพรกษา อ�าเภอเมือง 

 จังหวัด สมุทรปราการ10280

โทรศัพท์ 0-2709-4088

โทรสาร 0-2709-4087

จดทะเบียน เป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2538

ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0105538086410

ประเภทธุรกิจ การผลิตและจ�าหน่ายงานโลหะ ขาย ให้เช่า และให้บริการบ�ารุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่

การจ่ายเงินปันผล ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รอบบัญชี 1 มกราคม -31 ธันวาคม

ผู้สอบบัญชี นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

 หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�านวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  หุ้นละ 10 บาท

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 7 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระ  หุ้นละ 10 บาท

 จ�านวน 1,999,993 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระ  หุ้นละ  4 บาท

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จ�านวน 8 ราย

คณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557
1.  นายกวี ขอไพบูลย์ 2.  นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์

3.  นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ 4.  นายวีรวิน ขอไพบูลย์

5.  นายค�านึง วนิชาชีวะ 6.  นายวีระชัย บุญชูชื่น 



บริษัทร่วม
บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ากัด  ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1-3-10, Kuzuhanakanoshiba, Hirakata-shi, Osaka-fu, Japan

โทรศัพท์และโทรสาร 81-72-850-72-2267

ประเภทธุรกิจ น�าเข้าและจ�าหน่ายแบตเตอรี่

จดทะเบียน เป็นบริษัทจ�ากัดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543

รอบบัญชี 1 เมษายน – 31 มีนาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ จ�านวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 50,000 เยน

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 60 หุ้น มูลค่าหุ้นที่เรียกช�าระ หุ้นละ 50,000 เยน

จ�านวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น จ�านวน 5 ราย

บุคคลท่ีอ้างอิงอื่น

นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 โทรศัพท์ 0-2229-2800

ผู้สอบบัญชี นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579

 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

 บริษัท ส�านักงานเอินส์ทแอนด์ยัง จ�ากัด

 193/136-137 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 

10110 โทรศัพท์  02-226-0777

 โทรสาร  02-264-0789-090

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย บริษัท ส�านักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จ�ากัด

 33/35, 33/39 - 40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์

 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท์ 0-2236-2334
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมา

 บรษัิท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่จ�ากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้บรษัิทเม่ือ วนัท่ี 10 มิถนุายน 2529 ด้วยทุนจดทะเบียน 

เริ่มแรก จ�านวน 8 ล้านบาท เพื่อผลิตและจ�าหน่ายแบตเตอร่ีส�าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายใต้เคร่ืองหมาย 

การค้า “3K” 

 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด โดยรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ 

แห่งประเทศไทย และเริ่มท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538

 ณ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,719 ล้านบาท มีมูลค่าขาย 

5,175 ล้านบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศ และ ส่งออก ในอัตราร้อยละ 54: 46

 ผลติภณัฑ์แบตเตอรีข่องบรษัิทฯทุกชนดิเป็นผลติภณัฑ์ท่ี บรษัิทฯ วจิยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลติและได้มาตรฐาน

สากลเป็นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

1.  มาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและไดร้บัตรา ม.อ.ก. 6-2524 เม่ือวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2532  

เป็นต้นมา

2.  ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2001 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2547

3.  ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553

4.  ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553

5.  ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553

6.  มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS-Japanese Industrial Standard)

7.  มาตรฐานเยอรมัน (DIN – Detaches Institute Fur Norm)

8.  มาตรฐานอเมริกัน (SAE – Society of Automotive Engineers)

9.  มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)

 แบตเตอรี่แบ่งตามลักษณะได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่

1. แบตเตอรีช่นดิธรรมดา (Conventional Type Battery): เป็นแบตเตอรีท่ี่ใช้ตะกัว่ผสมพลวงในการผลติโครงแผ่นกรดิ 

และจากการใช้พลวงเป็นส่วนประกอบท�าให้เกิดการสูยเสียน้�ากลั่นในอัตราสูงระหว่างการใช้งานจึงต้องมีการ

ดูแลเติมน้�ากลั่นอย่างสม่�าเสมอ 

2. Maintenance Free Battery (MF): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกในการผลิตโครงแผ่นกริด และ

จากการใช้แคลเซี่ยม ดีบุก เป็นส่วนประกอบท�าให้เกิดการสูญเสียน้�ากลั่นลดลง สะดวกต่อผู้ใช้งาน ไม่ต้องเติม

น้�ากลั่นขณะใช้งาน (ส�าหรับการใช้งานที่เป็นไปตามเงื่อนไข)

3. Sealed Maintenance Free Battery (SMF): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกและเงินในการผลิต

โครงแผ่นกริด และจากการใช้แคลเซี่ยม ดีบุกและเงิน เป็นส่วนประกอบท�าให้เกิดการสูญเสียน้�ากลั่นลดลงใน

ระดับที่ต่�ามาก และแบตเตอรี่ชนิดนี้มีการใช้แผ่นกั้น Polyethylene (PE) แบบห่อซอง ซึ่งท�าให้ก�าลังไฟในการ

สตารท์สงูข้ึนและอายกุารใช้งานยาวนานข้ึน รวมถงึการออก แบบฝาสองช้ันดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์CAD/CAM/

CAE ท�าให้ลดการสูญเสียน้�ากลั่นได้ดียิ่งขึ้น 



4. Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA): เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ตะกั่วผสมแคลเซี่ยม ดีบุกในการผลิตโครง

แผ่นกริด และจากการใช้แคลเซ่ียม ดีบุก เป็นส่วนประกอบท�าให้เกิดการสูญเสียน้�ากลั่นลดลง รวมถึงการใช้

แผ่นกั้นชนิด Absorptive Glass Mat (AGM) 

 ในการประกอบท�าให้น้�ากรดภายในไมห่กออกมาภายนอก แบตเตอร่ีชนดินีถ้กูออกแบบและควบคมุกระบวนการ

ผลิตเพื่อให้มีแรงกดที่แผ่นธาตุ ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

5. Deep Cycle Battery: เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ผสมพลวงที่มีส่วนผสมสูงในการผลิตแผ่นกริด

a.  Golf: battery ส�าหรับใช้งานกับรถ golf car

b.  EB: battery ส�าหรับใช้งานส�ารองไฟ

c.  EV: battery ส�าหรับใช้งานกับรถไฟฟ้า (Electric vehicle)

d.  Traction: battery ส�าหรับรถ forklift ไฟฟ้า ผลิตโดยใช้แผ่นชนิดหลอด (Tubular plate) ท�าให้มีความทนทาน

สูงสุด

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

 บริษัทฯ มีแบตเตอรี่ ที่เหมาะสมกับรถประเภทต่างๆ ทั้งรถญี่ปุ่น รถยุโรป และรถอเมริกันและตามสภาพภูมิอากาศ

ที่แตกต่างกันให้สามารถใช้งานได้ในเขตอากาศร้อน หรือเขตอากาศหนาวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว

กรด แบ่งตามการใช้งานออกเป็น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์

 1. แบตเตอรี่ส�าหรับรถยนต์ (Automotive Battery)

1.1 แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)

1.2 แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (Maintenance Free) 

 2. แบตเตอรี่ส�าหรับรถจักรยานยนต์(Motorcycle Battery)

2.1 แบตเตอรี่ชนิดต้องดูแลรักษา (Low Maintenance)

2.2 แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลรักษา (VRLA)

3. แบตเตอรี่แสงสว่าง 

4. แบตเตอรี่ส�าหรับรถกอล์ฟ เป็นแบตเตอรี่ชนิด Deep Cycle สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่อย่างต่อเนื่องได้เป็น

ระยะเวลานาน เหมาะส�าหรับรถกอล์ฟทุกประเภท

5. แบตเตอรี่ส�าหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EB Battery) เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle บ�ารุงรักษาง่าย 

อายุการใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงท่ีได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วย

กระแสไฟต่�า เป็นพลังงานทดแทนไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม มีด้วยกันหลายชนิดและส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูง

โดยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต การบ�ารุงรักษา เช่น ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (Ni-cd) ชนิดตะกั่วกรด

(Lead Acid Battery) ชนิดนิกเกิลไฮไดรต์ (NiH) เป็นต้น ปัจจุบันแบตเตอรี่ชนิดตะกั่วกรด แบบ Deep cycle  

เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดและราคาจะถูกกว่าชนิดอื่น

6. แบตเตอรี่ส�าหรับรถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า (Traction Battery) 

7. แบตเตอรี่ส�าหรับรถไฟฟ้า (EV Battery) เหมาะส�าหรับรถไฟฟ้า รถน�าเที่ยว หรือรถเข็นไฟฟ้า สามารถจ่าย

กระแสไฟฟ้าคงที่ได้อย่างต่อเนื่อง

8. แบตเตอรี่ส�าหรับส�ารองไฟ (Stationary Battery) เหมาะส�าหรับติดตั้งเพื่อส�ารองไฟ (Standby Application)  

ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่, ชุมสายโทรศัพท์ และระบบส�ารองไฟขนาดใหญ่อื่นๆ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

 บรษัิทฯ เป็นหนึง่ในผูผ้ลติแบตเตอรีร่ายใหญ่ของไทย มีความสามารถในการผลติเป็นอันดบัหนึง่ของประเทศโดยเป็น

บริษัทท่ีลงทุนโดยคนไทย และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง การผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนั้นโดย 

ส่วนใหญ่จะเป็นการผลติแบตเตอรีเ่พือ่ใช้ส�าหรบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ซ่ึงเป็นแบตเตอร่ีพืน้ฐาน (Conventional Type) 

 ดงันัน้เพือ่เป็นการทดแทนการน�าเข้าและขยายตลาดแบตเตอรี่ในประเทศ บริษัทฯได้มีการริเริม่และพฒันาจนสามารถ

ผลิตและจ�าหน่าย แบตเตอรี่ส�าหรับรถยกไฟฟ้า (Traction Battery) แบตเตอร่ีส�าหรับรถกอล์ฟและแบตเตอร่ีส�าหรับ 

แผงไฟฟ้า โซล่าเซลส์ (Deep Cycle Battery) ได้แล้ว

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

 สถานภาพของผู้ผลิต

 อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ของไทย มีผู้ผลิตรายใหญ่จ�านวน 8 ราย มีดังต่อไปนี้

  ชื่อผู้ผลิต   ตราผลิตภัณฑ์

บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่   3K  (สามเค)

บริษัท สยามยีเอสแบตเตอรี่ จ�ากัด  GS  (จีเอส)

บริษัท ฟูรูกาวาแบตเตอรี่ จ�ากัด  FB  (เอฟบี)

บมจ. ยัวร์ซ่าแบตเตอรี่ (ประเทศไทย) YUASA (ยัวร์ซ่า)

บริษัท พานาโซนิค แบตเตอรี่ (ประเทศไทย)  PANASONIC  (พานาโซนิค)

บริษัท สยามแบตเตอรี่ อินดัสตรี่ จ�ากัด  BOLIDEN  (โบลีเด้น)

บริษัท น�้ามันปิโตรเลียมไทย จ�ากัด  TPS  (ทีพีเอส) 

บริษัท ฮิตาชิสตอเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จ�ากัด Hitachi (ฮิตาชิ)

 ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยแต่ละรายจะเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการต่างชาติ

โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทแม่ในญี่ปุ่น มีเพียง บมจ. 

ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ เท่านั้นที่ด�าเนินการโดยผู้ประกอบการคนไทย ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยสามารถแข่งขันได้

ในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแม้จะมีการพัฒนาไปเพียงใดก็ตาม แต่วัตถุดิบ

หลักที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ยังคงเป็นตะกั่ว เพราะมีราคาเหมาะสมที่จะใช้ในเชิงพาณิชย์มากกว่าวัตถุดิบอื่น เช่น ลิเทียม  

ซึ่งมีราคาที่สูงกว่า    



ตารางแสดง สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย (คัน)
 

ปี รถยนต์นั่ง
รถกระบะ 

ขนาด 1 ตัน
รถเพื่อการ
พาณิชย์อื่นๆ

ยอดรวม
ทั้งหมด

อัตราการ
เติบโต

รถ
มอเตอร์ไซด์

อัตรา
การเติบโต

2548 277,603 822,867 24,846 1,125,316 21.25% 2,309,214 -24.17%

2549 298,819 866,990 22,235 1,188,044 5.57% 2,075,579 -10.12%

2550 315,444 948,388 23,514 1,287,346 8.36% 1,646,853 -20.66%

2551 401,309 974,642 17,791 1,393,742 8.26% 1,906,760 15.78%

2552 313,442 670,737 15,199 999,378 -28.30% 1,634,113 -14.30%

2553 554,387 1,066,759 24,158 1,645,304 64.63% 2,024,599 23.90%

2554 537,987 899,200 20,608 1,457,795 -11.40% 2,043,039 0.91%

2555 957,622 1,451,843 44,252 2,453,717 68.32% 2,606,161 27.56%

2556 1,071,076 1,332,913 53,068 2,457,057 0.14% 2,218,625 -14.87%

2557 742,678 1,114,778 22,551 1,880,007 -23.49% 1,842,708 -16.94%

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ตลาดในประเทศ

 กลยุทธ์ทางการตลาดท่ีใช้นัน้ จะคล้ายคลงึกนัคอืการเพิม่จ�านวนร้านค้าตวัแทนจ�าหน่าย การให้ส่วนลดทางการค้าแก่

ตวัแทนจ�าหน่าย และการหาช่องทางการจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ใหม่ เช่น การจ�าหน่ายผ่านศนูย์บริการรถยนต์ และศนูย์บริการ  

Modern Trade เป็นต้น พร้อมท้ังการสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีจดจ�าของผูบ้รโิภคผ่านการโฆษณาตามสือ่ต่างๆ รวมถงึการส่งเสรมิ 

กิจกรรมทางการตลาด และการจัดโปรโมชั่น 

 1. ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market: OEM) เป็นตลาดที่มีความมั่นคง มีการด�าเนินการ 

อย่างมีระบบ มเีป้าหมายการผลติและส่งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มีความส�าคญักบัผูผ้ลติแบตเตอรี ่เนือ่งจาก

แบตเตอรีท่ี่ประกอบไปพร้อมกบัรถยนต์ ผูบ้รโิภคจะให้ล�าดบัความส�าคญัเป็นอันดบัแรกในการเปลีย่นทดแทนแบตเตอรีเ่ดมิ

ท่ีเสยีหายหรอืเสือ่มสภาพการใช้งาน แต่เนือ่งจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์ญ่ีปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่

มีนโยบายการค้ากับบริษัทญี่ปุ่น หรือบริษัทร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่นเป็นหลัก การขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบ

รถยนต์ญี่ปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกว่าการขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ยุโรป และอเมริกา ซึ่งนับได้ว่าเป็น

โอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มากขึ้น

 2. ตลาดแบตเตอรี่ทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนี้ต้องมีความหลากหลายของ

ผลติภณัฑ์มาก เพือ่ตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้รถยนต์ท่ีหลากหลายในตลาด เพือ่ทดแทนแบตเตอรีเ่ดมิท่ีเสยีหายหรอื

เสื่อมสภาพการใช้งาน ในปัจจุบันตลาดแบตเตอรี่ทดแทนมีการแข่งขันสูงทั้งด้านราคา คุณภาพ และความหลากหลายของ

ผลิตภัณฑ์ ทั้งจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศ และน�าเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ

 บริษัทฯเน้นการท�าตลาดแบตเตอรี่ทดแทนเป็นหลัก โดยใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพของผลิตภัณฑ ์

ในการแข่งขัน โดยการเพิ่มก�าลังการผลิตเพื่อลดต้นทุนต่อหน่วยลดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต

สามารถใช้วัตถุดิบน้อยลง แต่ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานคงเดิม
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ตารางแสดงปรมิาณการผลติและจ�าหน่ายแบตเตอรีร่ถยนต์และรถจกัรยานยนต์ภายในประเทศ (ลกู)

ปี 2557 2556 2555

รวมผลิต                (ลูก) 17,688,805 18,402,619 17,409,262

จ�าหน่ายในประเทศ         (ลูก) 11,502,195 11,700,388 11,573,333

จ�าหน่ายต่างประเทศ        (ลูก) 5,778,334 4,314,247 4,279,191

รวมมูลค่าจ�าหน่าย    (ล้านบาท) 20,163 17,803 17,762

ท่ีมา : ส�านกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม

ตลาดส่งออก

 ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในประเทศไทยได้มีการพัฒนา โดยการน�าเทคโนโลยีและเครื่องจักร

ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต จนมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้นเป็นที่ยอมรับในตลาดต่างประเทศ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งออกร้อยละ 50 ของรายได้รวม บริษัทฯให้ความส�าคัญกับตลาดส่งออก เพราะตลาดมี

แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์ในตลาดโลก โดยบริษัทฯมุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนทางการตลาด

ส่งออกมากขึ้นไปยังภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ ได้มีแผนการจัดท�าส�ารวจและวิจัย

ตลาดอาเซียน เพื่อรองรับ AEC

กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า

 ตลาดแบตเตอรี่จะแข่งขันกันทางด้านโฆษณาและการส่งเสริมการขายกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการให้ส่วนลด

ทางการค้า และทางบริษัทฯมีนโยบายด้านราคาโดยการรักษาระดับของราคาให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับยี่ห้ออื่น โดยการปรับ

ราคาสินค้าแต่ละครั้งจะมีการพิจารณาจาก คณะกรรมการของบริษัทฯที่รับผิดชอบ

การจ�าหน่ายและช่องทางการจ�าหน่าย

 บริษัทฯมีการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ท้ังขายในประเทศและส่งออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศโดยมีสัดส่วนการจ�าหน่าย

ภายในประเทศประมาณร้อยละ 54 ของมูลค่าการจ�าหน่ายท้ังหมด โดยการขายในประเทศประมาณร้อยละ 44 จะเป็น

แบตเตอรี่รถยนต์ อีกร้อยละ 4 จะเป็นแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และแสงสว่าง และอื่นๆอีกร้อยละ 6 การจ�าหน่ายแบตเตอรี่

ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในนาม บริษัท ผลิตภัณฑ์3เค จ�ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯท้ังหมดแต่เพียงผู้เดียว บริษัท 

ผลติภณัฑ์ 3เค จ�ากดั จะจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของบรษัิทโดยตรงต่อร้านค้าและขายผ่านร้านค้า ตวัแทนจ�าหน่ายท่ีมีอยู่ประมาณ 

200 แห่ง บริษัทฯมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายให้มากยิ่งขึ้น โดยจะพยายามส่งเสริมลูกค้ารายใหญ่ให้เป็น

ตัวแทนจ�าหน่าย ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯสามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น

 ส�าหรบัการส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศนัน้คดิเป็นประมาณร้อยละ 46 ของมูลค่าการจ�าหน่ายท้ังหมด โดยการขาย

แบตเตอรี่รถยนต์คิดเป็นประมาณร้อยละ 39 แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ประมาณร้อยละ 7 ของมูลค่าการจ�าหน่ายทั้งหมด 

ส�าหรับช่องทางการจ�าหน่าย จะขายตรงต่อลูกค้า และขายผ่านตัวแทนนายหน้า (Broker) โดยส่งออกไปยังโซนอินโดจีน 

เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเพิ่มตัวแทนจ�าหน่ายให้มากขึ้นท้ังตัวแทนภายในประเทศและในต่างประเทศซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ 

สามารถเพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น



 นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายจะเพิ่มการส่งออกไปยังอเมริกา ญี่ปุ่นและยุโรป โดยสามารถผลิตแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้อง

บ�ารุงรักษา  (Maintenance Free) และ แบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า (Traction Battery) ซึ่งจะเป็นแบตเตอรี่ที่ได้รับความนิยมใน

กลุ่มประเทศดังกล่าว 

 บรษัิทฯ ให้ความส�าคญักบัตลาดการส่งออกเพราะตลาดมีแนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง ตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนต์

ในตลาดโลก อีกปัจจยัหนึง่คอืเป็นการลดผลกระทบของการแข่งขันรนุแรงด้านราคาของตลาดในประเทศ  เป็นผลให้บรษัิทฯ  

มีสดัส่วนในการส่งออกประมาณร้อยละ 54 ของรายได้จากการขาย ปัจจบัุนบรษัิทฯ ส่งออกไปยังโซนอินโดจนี เอเชยีตะวนัออก 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกาใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา รวมทั้งหมดกว่า 50 ประเทศทั่วโลก 

ลักษณะของลูกค้าและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

 ในการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯส�าหรับลูกค้าในประเทศประเภทตลาดทดแทน (REM) จะขายผ่านบริษัทผลิตภัณฑ์ 

3 เค จ�ากัด ประมาณร้อยละ 42 ของมูลค่าการจ�าหน่ายท้ังหมด และบริษัทฯขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์และลูกค้าอ่ืนๆ 

ร้อยละ 12 ราคาท่ีซ้ือขายนัน้จะก�าหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ การพจิารณารบัลกูค้าใหม่ของบรษัิทย่อยจะพจิารณา

จากประวัติการด�าเนินธุรกิจที่ผ่านมา ลูกค้าจะต้องมีสถานประกอบการค้าเป็นของตัวเอง

 1)  บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99

  เป็นตัวแทนจ�าหนา่ย และวางแผนกลยทุธท์างการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินคา้

ผ่านตัวแทนจ�าหน่ายของทางบริษัทฯ ที่มีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกว่า 3,000 

ร้านค้าย่อย 

 2)   บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00

  เป็นโรงงานหลอมตะกั่วรีไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี่ท่ีผ่านการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแล้วเป็นวัตถุดิบใน

การผลิต ตะกั่วที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะจ�าหน่ายให้กับบริษัทฯเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนด้านราคาและการขาดแคลน

วัตถุดิบจากการน�าเข้าตะกั่ว 

 3)   บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด บริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 2,499,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.00

  เป็นบริษัทผลิตและจ�าหน่ายเกี่ยวกับกล่องพลาสติกส�าหรับแบตเตอรี่ และรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือข้ึนรูป

ผลิตภัณฑ์พลาสติกทุกชนิด

 4)   บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด บริษัทฯถือหุ้นจ�านวน 1,999,993 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99

  เป็นบรษัิท ผลติถงัโครงโลหะส�าหรบัใส่แบตเตอร่ี รถฟอร์คลฟิท์ ให้กบับริษัทฯ  และให้เช่า ดแูล และบ�ารงุรกัษา 

แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์  รวมทั้งให้บริการหลังการขาย กับบริษัททั่วไป

 5)   บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน บริษัทฯ ถือหุ้นจ�านวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67

  เป็นบรษัิทร่วมในประเทศญีปุ่่น เพ่ือดแูลการขายแบตเตอร่ีส�าหรับรถยนต์และแบตเตอรีส่�าหรับรถฟอร์คลฟิท์ไฟฟ้า 

รวมทั้งให้บริการหลังการขาย  และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น
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มูลค่าการจ�าหน่ายแยกตามสายผลติภณัฑ์ของบรษิทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่จ�ากัด (มหาชน)
    

2557 2556 2555

พันบาท % พันบาท % พันบาท %

มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศ

แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่อื่นๆ 2,286,023    44.17 2,766,030    49.83 2,632,274    46.45 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง 201,960      3.90 215,995      3.89 360,458      6.36 

อื่นๆ 312,369      6.04 122,738      2.21 379,279      6.69 

รวม มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศ 2,800,351    54.11 3,104,763    55.94 3,372,011    59.50 

มูลค่าการจ�าหน่ายต่างประเทศ

แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่อื่นๆ 1,988,241    38.42 2,150,682    38.75 2,061,614    36.38 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง 379,115      7.33 293,892      5.29 75,599      1.33 

อื่นๆ 7,254      0.14 1,074      0.02 157,558      2.78 

รวม มูลค่าการจ�าหน่ายต่างประเทศ 2,374,610    45.89 2,445,648    44.06 2,294,771    40.50 

มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

แบตเตอรี่รถยนต์ และแบตเตอรี่อื่นๆ 4,274,264    82.60 4,916,712    88.58 4,693,888    82.83 

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ และแสงสว่าง 581,074    11.23 509,887      9.19 436,057      7.69 

อื่นๆ 319,623      6.18 123,811      2.23 536,837      9.47 

รวมมลูค่าการจ�าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 5,174,961  100.00 5,550,411  100.00 5,666,782  100.00 

อัตราเพิ่มของมูลค่าการจ�าหน่าย (%)     (6.76)     (2.05)        9.32  

ก�าลังการผลิตของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน)  
 
 2557 2556 2555

ก�าลังการผลิตเต็มที่ (หน่วย : ลูก)    

แบตเตอรี่รถยนต์และแบตเตอรี่อื่นๆ 5,040,000 5,040,000 5,040,000

แบตเตอรี่รถจักรยานยนต์และแสงสว่าง 1,800,000 1,800,000 1,800,000

รวม 6,840,000 6,840,000 6,840,000



ปัจจัยเส่ียง

ปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

 วัตถุดิบหลักกว่าร้อยละ 60 ในการผลิตแบตเตอรี่ชนิด Lead Acid Battery คือ ตะกั่วบริสุทธิ์และตะกั่วผสม ดังนั้น 

การเปลีย่นแปลง ของราคาตะกัว่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก�าไรจากการด�าเนนิงาน ซ่ึงผลกระทบดงักล่าวจะมากหรอืน้อยข้ึน

อยูก่บัความสามารถของบรษัิทฯ ว่าจะสามารถบรหิารจดัการต้นทุนได้มากหรอืน้อยเพยีงใด ในการบรหิารปัจจยัเสีย่งบรษัิทฯ 

ได้จ�าแนกปัจจัยเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ 

 1. ปัจจัยเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ
 ตะกั่ว

 การผลิตตะกั่วเพื่อใช้ภายในประเทศยังมีปริมาณไม่เพียงพอและคุณสมบัติไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ในปัจจุบัน จึงจ�าเป็นต้องมีการน�าเข้าตะกั่วจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตะกั่วบริสุทธิ์ ซึ่งมีประเทศ 

ผู้ส่งออกรายใหญ่ คือ ประเทศจีนและประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น

 ตะกัว่บรสิทุธิ ์ บรษัิทฯ ได้มีแนวทางในการบรหิารปัจจยัเสีย่งโดยการสบืหาแหล่งวตัถดุบิจากผูจ้�าหน่ายในต่างประเทศ 

และเม่ือมกีารตรวจสอบคณุภาพของวัตถดุบิตามเกณฑ์มาตรฐานการผลติของบรษัิทฯ แล้ว จงึท�าสญัญาซ้ือขายตะกัว่บริสทุธิ์

เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการผลิตของบริษัทฯ ตลอดทั้งปี

 ตะกั่วผสม บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการบริหารปัจจัยเสี่ยงโดยได้ก่อตั้งบริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด ซึ่งเป็น

โรงงานหลอมตะกัว่จากแบตเตอรีเ่ก่า ซ่ึงตะกัว่ท่ีผลติได้ส่วนใหญ่จะส่งขายให้กบับรษัิทฯ จากการป้องกนัปัจจยัเสีย่งดงักล่าว

บริษัทฯคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของความผันผวนด้านปริมาณตะกั่วลงได้   อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีแหล่งสั่งซื้อ

ตะกั่วผสมจากผู้จ�าหน่ายรายอื่น ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่าและทดแทนกันได้เพื่อลดความเสี่ยงหาก บริษัท ไทย นันเฟอรัส 

เมทัล จ�ากัด ไม่สามารถส่งวัตถุดิบให้กับบริษัทฯได้

 พลาสติก

 ตลาดแบตเตอรี่ในประเทศได้มีการขยายตวัมาอย่างต่อเนือ่งทุกปี ท�าให้ความต้องการช้ินส่วนส�าหรบัการผลติแบตเตอรี่

มีการขยายตัวตามไปด้วย เปลือกหม้อแบตเตอรี่ซึ่งท�าจากพลาสติกเป็นชิ้นส่วนหนึ่งซึ่งมีความส�าคัญเริ่มประสบปัญหากับ 

การขยายตวัตามตลาดแบตเตอรี่ไม่ทัน บรษัิทฯจึงป้องกนัความเสีย่งจากการขาดแคลนเปลอืกหม้อพลาสตกิมาผลติแบตเตอรี่ 

โดยการร่วมก่อตั้งบริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเปลือกหม้อพลาสติกส่งให้บริษัทฯ สามารถป้องกัน

ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง

 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
 ปัจจบัุนอุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตวัมาก เป็นผลให้ราคาตะกัว่มีความผนัผวนปรบัตวัข้ึน-ลงตามการเปลีย่นแปลง

ของอุปสงค์-อุปทานตามไปด้วย บริษัทฯจะสั่งซื้อวัตถุดิบตะกั่วจากผู้จ�าหน่ายโดยจะยืนยันราคาซื้อล่วงหน้า 1 เดือนก่อนส่ง

มอบโดยอ้างอิงจากราคาของตลาด London Metal Exchange 

 วัตถุดิบหลักอีกชนิดของบริษัทฯ คือเปลือกหม้อแบตเตอรี่ซึ่งท�าจากพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

อีกชนิดหนึ่งที่มีราคาอิงอยู่กับราคาน�้ามันดิบ และมีความผันผวนตามราคาในตลาดโลก บริษัทฯ ได้เจรจาซื้อเม็ดพลาสติก 

ตรงจากผู้ผลิต และบริหารการจัดส่งเม็ดพลาสติกให้แก่โรงงานผู้ผลิตเปลือกแบตเตอรี่ ซ่ึงแนวทางดังกล่าวท�าให้บริษัท

สามารถต่อรองราคาวัตถุดิบได้ในราคาที่เหมาะสม และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะมีวัตถุดิบหลักเพียงพอ

ต่อความต้องการ
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาด

 เป้าหมายของบริษัทฯ คือ การขึ้นมาเป็นผู้น�าทางด้านแบตเตอรี่ตะกั่วกรดทุกชนิด โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายในการ

แบ่งสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออก ในอัตราประมาณร้อยละ 50 : 50 เพื่อเป็นการกระจายผลกระทบของปัจจัยเสี่ยง

ด้านการตลาด 

 1. ปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาดในประเทศ
 ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศ แบ่งประเภทตามลักษณะการขายได้เป็น 2 ประเภทคือ 

1.1 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์ (Original Equipment Market : OEM) เป็นตลาดที่มีความมั่นคง มีการด�าเนินการ

อย่างมีระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชัดเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มีความส�าคัญกับผู้ผลิตแบตเตอรี่ 

เนือ่งจากแบตเตอรีท่ี่ประกอบไปพร้อมกบัรถยนต์ ผูบ้รโิภคจะให้ล�าดบัความส�าคญัเป็นอันดบัแรกในการเปลีย่นทดแทน

แบตเตอรีเ่ดมิท่ีเสยีหายหรอืเสือ่มสภาพการใช้งาน แต่เนือ่งจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนต์

ญ่ีปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่มีนโยบายการค้ากบับรษัิทญีปุ่่น หรอืบรษัิทร่วมทุนกบับริษัทญ่ีปุ่นเป็นหลกั การขยายส่วนแบ่งตลาด

กลุม่โรงงานประกอบรถยนต์ญ่ีปุ่นจงึมอุีปสรรคมากกว่าการขยายส่วนแบ่งตลาดกลุม่โรงงานประกอบรถยนต์ยุโรป และ

อเมริกา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงานประกอบรถยนต์มากขึ้น

1.2 ตลาดแบตเตอรี่ทดแทน (Replacement Equipment Market : REM) ตลาดกลุ่มนี้ต้องมีความหลากหลายของ 

ผลติภณัฑ์มาก เพือ่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ท่ีหลากหลายในตลาด เพือ่ทดแทนแบตเตอร่ีเดมิท่ีเสยีหาย 

หรอืเสือ่มสภาพการใช้งาน ในปัจจบัุนตลาดแบตเตอรีท่ดแทนมีการแข่งขนัสงูท้ังด้านราคา คณุภาพ และความหลากหลาย 

ของผลิตภัณฑ์ ทั้งจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ภายในประเทศ และน�าเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ

 ในการบริหารปัจจัยเสี่ยงประเภทตลาดแบตเตอรี่ทดแทนของตลาดภายในประเทศ บริษัทได้มีนโยบายเพิ่มศักยภาพ

การขายโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามและทันสมัยยิ่งข้ึน อีกท้ังยังได้มีแผนส่ง

เสริมการตลาดโดยการร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการกับกิจกรรมทางกีฬาต่างๆ เช่น การแข่งขันมวยไทย Thai Fight การ

ร่วมสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอล Liverpool การแข่งขันรถ 3K | ISUZU One Make Race เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มุ่งเน้น

การพัฒนาแผนการบรกิารหลงัการขาย ผ่านช่องทางการจดัจ�าหน่ายภายใต้ช่ือ “3K Shop” และการบรกิารสายด่วนให้ความ

ช่วยเหลือฉุกเฉินส�าหรับผู้ใช้แบตเตอรี่ 3K

 2.  ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดส่งออก (Export Market) 
 ตลาดรถยนต์มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก ส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะ 

ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ท�าให้เกิดภาวะการแข่งขันในตลาดสูงข้ึน โดยมีผู้ผลิตจาก

ประเทศเกาหลี จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งขันส�าคัญ ทั้งด้านราคา คุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 

และกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ

 การบริหารปัจจัยเสี่ยงด้านการตลาดส่งออก บริษัทฯได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพ่ิมขึ้น มีการ

ก�าหนดต�าแหน่งของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนมากข้ึน เพื่อความเหมาะสมในแต่ละตลาด มีการคัดสรรและสรรหาผู้แทน

จ�าหน่ายใหม่ที่มีศักยภาพในการท�าตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่าย ปรับแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาส

ในการขยายตลาด จัดท�าแผนการส�ารวจและวิจัยตลาด เพื่อการวิเคราะห์และก�าหนดแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพและ

สามารถแข่งขันกับตลาดได้มากยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

 แม้ว่าเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก แต่บริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงจากการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งยังคงใช้วัตถุดิบหลักเป็นตะกั่วส�าหรับการผลิตแบตเตอรี่  เพราะมีราคาที่เหมาะสม 

ในเชิงพาณิชย์มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่น อย่าง แร่เงิน และแคดเมี่ยมซึ่งมีราคาที่สูงกว่า ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีส�าหรับ



กระบวนการผลิตให้มีต้นทุนต่อหน่วยต�่าจึงมีบทบาทส�าคัญต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี่ บริษัทฯจึง

มีนโยบายลงทุนใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีอัตราการสูญเสียในการผลิตต�่า  และเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิตให้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

 ปัจจบัุนบรษัิทซ้ือตะกัว่บรสิทุธิจ์ากต่างประเทศ โดยช�าระเป็น สกลุเงนิดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงอาจท�าให้มีความเสีย่งเนือ่งจาก

ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

 ดังน้ันบริษัทฯ ได้มีแนวทางในการลดความเสี่ยงจากปัญหาดังกล่าว  โดยจ�าหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศและรับ 

ค่าสนิค้าเป็นสกลุเงนิตราต่างประเทศ เช่น  ดอลลาร์สหรฐั เพือ่น�าไปช�าระค่าวตัถดุบิท่ีซ้ือจากต่างประเทศในสกลุเงนิเดยีวกนั 

โดยมีจ�านวนเงินรับค่าสินค้าและจ่ายซื้อวัตถุดิบในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ใกล้เคียงกัน และบริษัทฯได้ท�าสัญญาซื้อขายเงิน

ตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วนเพ่ือควบคุมความเสี่ยงจากความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี  

เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

ส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินท่ีส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และส�าหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทาง 

การเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนด หรือวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการ

ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯ มีความเสี่ยงในด้านการให้สินเชื่อเกี่ยวเนื่องกับบัญชีลูกหนี้ซ่ึงรวมถึงลูกหนี้การค้าบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันแต่ 

อยู่ในระดับที่ไม่มากนัก ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและสามารถติดตามได้ โดยบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าจ�านวนมากและมีการ

บรหิารการให้สนิเชือ่โดยมีการตัง้คณะท�างาน Credit Committee ข้ึนเพือ่พจิารณาการให้สนิเชือ่และการตดิตามทวงถามหนี้

แต่ละราย ดงันัน้ บรษัิทฯ จงึคาดว่าจะไม่ได้รบัความเสยีหายอย่างเป็นสาระส�าคญัจากการเกบ็หนีจ้ากลกูหนีเ้หล่านัน้ ส�าหรบั

ผู้แทนจ�าหน่ายในปัจจุบันนี้นั้น ได้มีการติดต่อซ้ือขายและมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันทางธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า  

20 ปี จึงมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากที่บริษัทผู้แทนจ�าหน่ายรายปัจจุบันจะงดช�าระหนี้ให้แก่บริษัทฯ

ปัจจัยเสี่ยงด้านการบริหารจัดการต้นทุนเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม

 เนื่องจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ใช้ตะกั่วเป็นวัตถุดิบหลัก ซ่ึงตะกั่วเป็นธาตุท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  

ดังน้ันบริษัทฯ จึงต้องมีกระบวนการในการควบคุมไม่ให้มีสารตะกั่วปนเปื้อนออกไปสู่สิ่งแวดล้อม รวมท้ังจะต้องก�าหนด

มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานได้รับอันตรายจากสารตะกั่ว นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ

หน่วยงานราชการหลายแห่ง และจะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดหรือกฎหมายที่หน่วยงานเหล่านี้เป็นผู้ควบคุม จึงมีผลท�าให้

บรษัิทฯ จะต้องมต้ีนทุนเพิม่ข้ึนในการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมให้อยู่ภายในข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการอย่างหลกีเลีย่ง

ไม่ได้ อย่างไรกต็ามค่าใช้จ่ายในการบรหิารจัดการสิง่แวดล้อมดงักล่าวยงัไม่สามารถเทียบได้กบัค่าใช้จ่ายในการเยยีวยารกัษา

สิ่งแวดล้อมถ้ามีการเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริษัทฯ ต้องเป็นผู้ชดใช้ความเสียหาย
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 รายชือ่กลุม่ผูถ้อืหุ้นสงูสดุ 10 รายแรก พร้อมท้ังจ�านวนหุ้นและสดัส่วนการถอืหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุ้นคร้ังหลงัสดุ 

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2557

ชื่อ จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

กลุ่มขอไพบูลย์ 8,676,530 43.38%

Mr. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD 1,800,000 9.00%

Mrs. KATIA ABOUD ABD ELMASIH 1,468,000 7.34%

Mr. PHILIP JOHNY ISSA MASSOUD 1,000,000 5.00%

Mr. MIGHIL MASSOUD 1,000,000 5.00%

กลุ่มด�ารงเกียรติเวช 523,525 2.62%

นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 495,100 2.48%

นายบรรยง อนรรฆธรรม 400,000 2.00%

ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 390,000 1.95%

นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ 347,100 1.74%

16,100,255 80.50%

การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญ ในการปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) 

และได้ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

 นโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าท่ีความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน  

โดยการสร้างเสรมิให้เกดิการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขันของกจิการ และเพิม่ความเช่ือม่ัน

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีนโยบายให้บริษัทฯ  

เปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคญัของบรษัิทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกั

ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์  และ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ยังส่งเสรมิให้กรรมการบรษัิทฯ ด�าเนนิงาน 

โดยยึดถือปฏิบัติตาม “ข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” และ “แนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ” ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้

โครงสร้างการจัดการ



 สิทธิของผู้ถือหุ้น
 คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้ให้ความส�าคญัและดแูลอย่างเท่าเทียมกนัในสทิธต่ิางๆ ท่ีผูถ้อืหุ้นพงึมแีละพงึได้ ซ่ึงไม่จ�ากดั

เฉพาะสิทธิที่กฏหมายก�าหนดไว้เท่านั้น  แต่รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่ส�าคัญของบริษัทฯ อีกทั้งมีสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิ

ในส่วนแบ่งก�าไร 

 ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้เข้าร่วมการประชุมทุกครั้งเพื่อเปิด 

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ นอกจากนี้แล้วในการประชุมสามัญประจ�าปี บริษัทฯ ได้ 

ด�าเนินการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้อีก

 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญและที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่

 พนักงานบริษัทฯ  ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม

 คู่ค้าและเจ้าหนี้ บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม 

   โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ตามสัญญาที่ตกลงร่วมกัน

 ลูกค้า บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

   รวมทั้งจัดจ�าหน่ายในราคาที่เหมาะสม

 ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ด�าเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลประกอบการที่ดี 

   และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

 คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติตามกรอบกฎหมาย กติกาการแข่งขันที่ดี 

   เพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

 ชุมชนและสังคม บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบบ�าบัดมลภาวะเป็นพิษ 

   รับผิดชอบและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงกระบวนการผลิตท่ีมีการน�าตะกั่วมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก บริษัทฯจึงได้เลือกท�าเล 

ท่ีตั้งให้อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของการนิคมอุตสากรรมแห่งประเทศไทย และได้มีการ

ก�าหนดระเบียบท่ีรัดกุมและเคร่งครัดในการปฏิบัติงานในเชิงป้องกันให้กับพนักงาน พร้อมท้ังได้จัดให้มีการตรวจร่างกาย

ประจ�าปีทุก 6 เดือน 

 การประชุมผู้ถือหุ้น
 บรษิทัฯ จดัให้มกีารประชมุผูถ้ือหุน้สามญัประจ�าปี ภายใน 4 เดอืนนบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปีบญัช ี โดยให้มกีารจดัสง่ 

หนงัสอืนดัประชุมพร้อมท้ังก�าหนด วนั เวลา สถานท่ี ข้อมูลประกอบการประชมุวาระต่างๆ ตลอดจนข้อมูลท้ังหมดท่ีเกีย่วข้อง

กับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน ส่วนการด�าเนินการประชุมในแต่ละ

วาระนัน้ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้น ซักถามและแสดงความคดิเห็นรวมถงึสามารถเสนอแนะการด�าเนนิงานของบรษัิทฯได้อย่าง

อิสระเพยีงพอ พร้อมท้ังได้มกีารบันทึกประเดน็ท่ีได้ซักถาม รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีส�าคญัไว้ในรายงานการประชุมอย่างถกูต้อง 

และครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

 บรษัิทฯ ได้จดัให้คณะกรรมการบรษัิทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวสอบ ผู้บรหิาร ผูส้อบบัญชี และท่ีปรึกษา 

กฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้น
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 ภาวะผู้น�าและวิสัยทัศน์
 คณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ รวมท้ังประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับทางบริษัท 

เพ่ือท�าหน้าท่ีในการก�าหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงการก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินงานตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้  

ด้วยความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ยงัได้ให้ความส�าคญักบัระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีการด�าเนนิการอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามข้อก�าหนดกฎหมาย และมีการควบคมุท่ีด ี

ท้ังนี ้บรษัิทฯ ยังได้ก�าหนดวนิยัข้อบังคบัท่ีพนกังานต้องถอืปฎบัิตแิละก�าหนดข้อพงึปฏบัิต ิเพือ่ใช้เป็นแนวทางปฏบัิตอีิกด้วย

 คณะกรรมการบริษัท
 นอกจากจะต้องปฏบัิตกิารให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบังคบั และมตขิองท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นแล้ว ยังมีขอบเขต 

อ�านาจหน้าที่ดังนี้

• ก�าหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น

• ก�าหนดจ่ายบ�าเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนแก่พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทหรือ

บุคคลใดที่ท�างานให้บริษัทโดยท�าเป็นประจ�าหรือไม่เป็นประจ�าก็ตาม ยกเว้นคณะกรรมการบริษัทฯ

• ในการปฏิบัติงานตามอ�านาจหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลาย

คนหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนกรรมการก็ได้

• คณะกรรมการบริษัทฯต้องจัดประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

• คณะกรรมการบรษัิทฯ มีอ�านาจในการแตง่ตัง้กรรมการจ�านวนหนึง่ตามท่ีเห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบรหิาร

โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

• มีอ�านาจท่ีจะเชิญบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาเพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการงานของบริษัทแก่คณะกรรม

การบริษัทฯ

  การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 5 คนและคณะกรรมการไม่น้อยกว่า  

กึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

  การคดัเลอืกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็นกรรมการมิได้ด�าเนนิการผ่านคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) 

เนื่องจากโครงสร้างกรรมการบริษัทฯมิได้มีคณะกรรมการชุดดังกล่าว และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯจะต้องผ่าน 

การเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละ

หลายๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร การลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนน

ตามจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลท่ีได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�านวนท่ี

จะต้องเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีกรรมการท่ีมีคะแนนเสียงในล�าดับสุดท้ายท่ีได้รับเลือกตั้งมีคะแนนเท่ากัน   

ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 



  การถอดถอนคณะกรรมการ 
  ท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึง่ออกจากต�าแหน่งก่อนถงึวาระได้ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าร่วมประชมุและมสีทิธิออกเสียง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ�านวน

หุ้นที่ถือที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

  ในส่วนของการก�าหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยใน

การแต่งตั้งกรรมการ มิได้ก�าหนดไว้

 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
 ปัจจุบันโครงสร้างบริษัทฯมีคณะกรรมการบริษัทฯเพียงชุดเดียว มีจ�านวน 12 ท่าน ประกอบไปด้วย

 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน

 2. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

 3. กรรมการอิสระ 5 ท่าน

 โดยสรุปคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีกรรมการที่เป็นอิสระจ�านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 41.67 ของกรรมการทั้งคณะ 

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จ�านวน 5 ท่านมีดังต่อไปน้ี 
  

รายชื่อ ขอบเขตหน้าที่

1. นายกวี  ขอไพบูลย์ ประธานบริษัท

2. นางสาววีรวรรณ  ขอไพบูลย์ รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร

3. นายวีรวัฒน์  ขอไพบูลย์ รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและขาย

4. นายวีรวิน  ขอไพบูลย์ รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ

5. นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย์ รองประธานบริษัทฯสายงานรัฐกิจสัมพันธ์

กรรมการอิสระ จ�านวน 5 ท่านมีดังต่อไปน้ี
  

รายชื่อ ขอบเขตหน้าที่

1. นายนนทพล  นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายวีระชัย  ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ

3. นายสุชาติ  จันลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

4. นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ

5. นางสิรินุช  ไทยวัฒน์ กรรมการอิสระ
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  นิยาม “กรรมการอิสระ” 
  บริษัทได้ก�าหนดนยิามของ “กรรมการอสิระ” ให้สอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละแนวปฏบัิตขิอง

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุนและรักษาสมดุลของการ

บรหิารจดัการท่ีด ีบรษัิทจึงก�าหนดให้ค�าว่า “กรรมการอิสระ” หมายความถงึกรรมการท่ีไม่ท�าหน้าท่ีจดัการของบรษัิทฯ บรษัิท

ในเครอืบรษัิทร่วมเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการและผูถ้อืหุ้นท่ีมีอ�านาจควบคมุและเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสมัพันธ์ทาง

ธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระและเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

  1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯบริษัทในเครือหรือ

บริษัทร่วม 

  2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจ้างพนักงานท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน ประจ�าหรือไม่ได้เป็น 

ผู้ให้บริการด้านวิชาชีพผู้สอบบัญชี ทนายความหรือวิชาชีพที่ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดง ความเห็นที่เป็นอิสระแก่บริษัทฯ 

บรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทร่วมหรอืไม่เป็นผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทบรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทร่วมหรอืไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และต้องพ้นจากสถานะหรือต�าแหน่งที่อาจเกิดความขัดแย้งดังกล่าวแล้วเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป 

  3.   ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่เป็นการจ�ากัดความเป็นอิสระในการปฏิบัติ หน้าที่ต�าแหน่งกรรม

การซ่ึงมีจ�านวนเงนิหรอืมีมลูค่าท่ีมีนยัส�าคญัเป็นสดัส่วนกบัรายได้บรษัิทตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดและไม่มีผลประโยชน์หรอืส่วน

ได้เสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมท้ังในด้านการเงนิและการบรหิารงาน ของบรษัิทฯ บรษัิทในเครอืหรอืบรษัิทร่วมหรอืบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะท�าให้ขาดความเป็นอิสระ 

  4.    ไม่เป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิารระดับสงูผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทในเครอื บริษัทร่วมหรือบุคคลท่ีอาจ 

มคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์และไม่ได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษา ผลประโยชน์ของกรรมการผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 

  5.   ไม่ได้รบัการแต่งตงัเป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษัิทผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุ้น 

ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

  6.   สามารถปฎบัิตหิน้าท่ีและแสดงความเห็นหรอืรายงานผลการปฏบัิตงิานตามหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมท้ังผู้ท่ี

เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

  ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อก�าหนดที่กลต.และตลาดหลักทรัพย์ฯได้ก�าหนดไว้

 การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 การเสนอช่ือและใช้สทิธอิอกเสยีงแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการในบรษัิทย่อยด�าเนนิการโดยฝ่ายจดัการ การเสนอช่ือและ

ใช้สทิธดิงักล่าวต้องได้รบัอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทด้วย โดยบุคคลท่ีได้รับแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการในบรษัิทย่อยมีหน้าท่ี 

ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯได้ก�าหนดให้บุคคลท่ีได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะได้ลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องส�าคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะ

กรรมการ หากเป็นการด�าเนินการโดยบริษัทเอง

 นอกจากนี ้ในกรณเีป็นบรษัิทย่อย บุคคลท่ีได้รบัแต่งตัง้จากบรษัิทนัน้ ต้องดแูลให้บรษัิทย่อยมีข้อบังคบัในเรือ่งการท�า

รายการเกีย่วโยงท่ีสอดคล้องกบับรษัิท มกีารจัดเกบ็ข้อมูลและบันทึกบัญชีให้บรษัิทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท�า

งบการเงินรวมได้ทันก�าหนดด้วย

 ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทและบริษัทย่อย 2 แห่ง คือบริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ากัด และ บริษัท ไทย นันเฟอรัส  

เมทัล จ�ากดั เป็นคณะกรรมการชุดเดยีวกนั เพือ่ก�ากบัดแูลการจดัการ และการด�าเนนิงานของบริษัทย่อย เพือ่รักษาผลประโยชน์ 

ในเงินลงทุนของบริษัท



  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
  ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรษัิทฯ ซ่ึงประกอบไปด้วยค่าเบ้ียประชุมและโบนสักรรมการ

ในแต่ละรายดังนี้ (บาท)

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

รวม

1 นายกวี ขอไพบูลย์ ประธานกรรมการ 350,000 - 350,000

2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ 310,000 35,000 345,000

3 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 310,000 - 310,000

4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 310,000 - 310,000

5 นายวีรวิน ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 310,000 - 310,000

6 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ กรรมการ 310,000 35,000 345,000

7 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ กรรมการ 310,000 - 310,000

8 นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ,  
กรรมการอิสระ

310,000 100,000 410,000

9 นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ

310,000 60,000 370,000

10 นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ

310,000 48,000 358,000

11 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ 310,000 - 310,000

12 นางสิรินุช ไทยวัฒน์ กรรมการอิสระ 310,000 - 310,000

รวม 3,760,000 278,000 4,038,000

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจ�าปี 2556 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ ภายในวงเงินไม่เกิน  

5 ล้านบาทและให้มผีลตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นจะเปลีย่นแปลงเป็นอย่างอ่ืน ปัจจบัุนบรษัิทฯยังไม่มีคณะอนกุรรมการ

ก�าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะสมโดยใช้ข้อมูลของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาด 

ใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา  

  นอกจากนีแ้ล้วค่าตอบแทนผูบ้รหิาร ซ่ึงประกอบไปด้วย เงนิเดอืน โบนสั และผลตอบแทนอืน่ (ค่าน�า้มัน ค่าโทรศพัท์ 

ค่าอาหาร ฯลฯ) โดยพิจารณาจากผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลักรวมถึงผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 

แต่ละท่านรวมในปี 2557 จ�านวน 5 ราย คดิเป็นเงนิจ�านวน 60.32 ล้านบาท โดยม่ีค่าเฉลีย่ต่อคนต่อปีเท่ากบั 12.06 ล้านบาท
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  ส�าหรับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินทั้งของกรรมการและผู้บริหารนั้นไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง 

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ

จ�านวนเงิน (บาท)

2557 2556 2555

เบี้ยประชุม โบนัส เบี้ยประชุม โบนัส เบี้ยประชุม โบนัส

1 นายกวี ขอไพบูลย์ 150,000 200,000 150,000 200,000 150,000 200,000

2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ 145,000 200,000 138,000 200,000 138,000 200,000

3 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ 145,000 200,000 138,000 200,000 138,000 200,000

4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ 110,000 200,000 110,000 200,000 117,000 200,000

5 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ 110,000 200,000 110,000 200,000 92,000 200,000

6 นายวีรวิน ขอไพบูลย์ 110,000 200,000 110,000 200,000 117,000 200,000

7 นายนนทพล นิ่มสมบุญ 210,000 200,000 210,000 200,000 210,000 200,000

8 นายวีระชัย ศรีขจร 158,000 200,000 170,000 200,000 158,000 200,000

9 นายสุชาติ จันลาวงศ์ 170,000 200,000 170,000 200,000 170,000 200,000

10 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ 110,000 200,000 110,000 200,000 110,000 200,000

11 นางสิรินุช ไทยวัฒน์ 110,000 200,000 110,000 200,000 85,000 200,000

12 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ 110,000 200,000 110,000 200,000 134,000 200,000

รวม 1,638,000 2,400,000 1,636,000 2,400,000 1,619,000 2,400,000



 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบรษัิทฯประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความรุ ้ความสามารถ ปัจจบัุนมีกรรมการท้ังหมด 12 คน กรรมการแต่ละคน 

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ�ากัดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีรายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งเป็น

รายบุคคล ดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ ต�าแหนง
ปีที่ได้รับ
แต่งตั้ง

ปีที่เลือก
ล่าสุด

การแต่งตั้ง
ในครั้งถัดไป

การสรรหา/
แต่งตั้งเป็น
กรรมการ 
ในปี 2557

1 นายกวี ขอไพบูลย์ ประธานกรรมการ 2538 2555 2558 ไม่ใช่

2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ 2538 2555 2558 ไม่ใช่

3 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 2543 2557 2560 ใช่

4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 2542 2557 2560 ใช่

5 นายวีรวิน ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 2548 2557 2560 ใช่

6 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ กรรมการ 2538 2556 2559 ไม่ใช่

7 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ กรรมการ 2554 2556 2559 ไม่ใช่

8 นายนนทพล นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระ 2541 2556 2559 ไม่ใช่

9 นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการอิสระ 2540 2555 2558 ไม่ใช่

10 นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการอิสระ 2538 2555 2558 ไม่ใช่

11 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ 2552 2557 2560 ใช่

12 นางสิรินุช ไทยวัฒน์ กรรมการอิสระ 2552 2556 2559 ไม่ใช่

 ส�าหรับการประชมุคณะกรรมการบริษทัฯในแต่ละครั้งบริษทัฯได้จัดหนังสือเชิญประชมุพร้อมระเบยีบวาระการประชมุ

และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาอย่างเพียงพอก่อน 

การประชุม และมีการจดบันทึกการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมท้ังส�าเนาให้กบัคณะกรรมการบริษัทฯทุกท่าน รวมท้ัง 

มกีารจดัเกบ็ไว้ท่ีท�าการบรษัิทฯเพือ่ท่ีให้กบัผูท่ี้เกีย่วข้องสามารถตรวจสอบได้ โดยมนีายวรีะชัย บุญชูชืน่ เป็นเลขานกุารบรษัิท

เลขานุการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวีระชัย บุญชูชื่น ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ 

ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

 • นายวีระชัย บุญชูชื่น

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
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  ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯได้ท�าการประชุมท้ังสิ้นจ�านวน 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วม

การประชุมดังนี้

ล�าดับที่ รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

การประชุม สัดส่วน
การถือหุ้น
บริษัทฯ

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

การประชุม 
ผู้ถือหุ้น

1 นายกวี ขอไพบูลย์ ประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 7.32%

2 นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ 4/4 4/4 1/1 1.74%

3 นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 9.74%

4 นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 10.53%

5 นายวีรวิน ขอไพบูลย์ รองประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 10.73%

6 นางศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ กรรมการ 4/4 4/4 1/1 5.05%

7 นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์ กรรมการ 4/4 - 1/1 -

8 นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ

4/4 5/5 1/1 -

9 นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการตรวสอบ, 
กรรมการอิสระ

4/4 5/5 1/1 -

10 นายวีระชัย ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ

4/4 4/5 1/1 0.10%

11 นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์ กรรมการอิสระ 4/4 - 1/1 -

12 นางสิรินุช ไทยวัฒน์ กรรมการอิสระ 4/4 - 1/1 -

 คณะอนุกรรมการบริษัทฯ
  ปัจจุบันบริษัทมีคณะอนุกรรมการบริษัทฯเพียงชุดเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจัดตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี  

14 ธันวาคม พ.ศ.2542 โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 

3 ท่าน ดังนี้

  นายนนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  นายสุชาติ จันลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ

  นายวีระชัย   ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ

  นายนนทพล นิ่มสมบุญเป็นกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ

บริษัทและให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ ก�าหนดกรอบขอบเขต อ�านาจ หน้าท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน) โดยมุ่งให้เป็นกลไกที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ บริษัท ไทยสโตเรจ 

แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน) ในการก�ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน) 

และ หน่วยงานต่างๆ ในสงักดั ให้เป็นไปโดยสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีมีการบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสม 

มรีะบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีคณุภาพ อันจะช่วยส่งผลให้บรษัิทเป็นองค์กรท่ีมีประสทิธภิาพ สงัคม

เชื่อถือ และศรัทธา ดังวิสัยทัศน์ ของ บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จ�ากัด (มหาชน) กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2550



  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯมีหน้าท่ีรายงานต่อ คณะกรรมการบรษัิทฯโดยม ีหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 

ดังต่อไปนี้

  1  สอบทานผลการปฏิบัติงานภายใน ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและหรือฝ่ายบริหารในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก�ากับดูแลให้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสอดคล้องตามหลักการธรรมาภิบาล

  2  สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การรักษาความ ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ของบริษัทให้รัดกุม มีประสิทธิผล ตามกรอบมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับทั่วไป

  3   สอบทานการปฏบัิตงิานของบรษัิทให้เป็นไปตาม นโยบาย แผน กฎ ระเบียบ ข้อบังคบั กฎหมายท่ีเกีย่วข้อง 

และข้อก�าหนดด้านจริยธรรม

  4   สอบทานความถกูต้องและเหมาะสมของนโยบายการบัญชท่ีีใช้ และ สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษัิท 

และหน่วยงานในสังกัด ให้มีความถูกต้องตามที่ควร เชื่อถือได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป

  5  สรรหาและเสนอช่ือผูส้มควรได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท พร้อมท้ังก�าหนดค่าธรรมเนยีมท่ี

เหมาะสมส�าหรับผู้สอบบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นชอบตามล�าดับ ทั้งนี้ ภายใต้กรอบแห่ง

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  6 ส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในให้มี

ความเป็นอิสระ เท่ียงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรบัท่ัวไป รวมท้ังส่งเสรมิให้มีการประสานงานระหว่าง ฝ่ายบรหิาร

ของบริษัท ผู้สอบบัญชีภายนอก และ ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างเหมาะสมและเพียงพอ

  7  ศึกษาหนังสือท่ีผู้สอบบัญชีภายนอกมีต่อผู้บริหารบริษัท แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อน 

รายการผิดปกติ หรือ ข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญที่พบจากการตรวจสอบ พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณท่ีีข้อสงัเกตหรอืข้อเสนอแนะใดไม่ได้รบัการพิจารณาหรอืด�าเนนิการ โดยไม่มีเหตผุลอันควร ให้หารือฝ่ายบริหาร และ 

น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

  8 ให้ค�าแนะน�าในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อประธาน

บริษัท (President)

  9 ให้ค�าแนะน�าในการพจิารณาความดคีวามชอบประจ�าปีของพนกังานระดบับรหิารของผูต้รวจสอบภายในต่อ

ประธานบริษัท (President) 

  10 ก�ากับดูแล แนะน�า และ สนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระของ ผู้ตรวจสอบภายใน สอบทานรายงาน

การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน 

  11 ให้ความเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจ   แผนอัตราก�าลังคน และแผนพัฒนาความรู้ ทักษะและ

คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

  12  สอบทานกรณีที่อาจมีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ ระหว่างบริษัท กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัท

  13  สอบทานข้อสรุป และ หลักฐานประกอบ ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารอาจมีการกระท�าอันเป็นการทุจริต 

หรือใช้อ�านาจหน้าท่ีในทางมิชอบเป็นผลให้บริษัทได้รับความเสียหาย น�าเสนอผลการสอบทานดังกล่าวต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว

  14  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติของบริษัท เกี่ยวกับการก�าหนดอ�านาจ

หน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในเป็นระยะ อย่างน้อยที่สุด ทุกๆ ปี เพื่อให้มั่นใจได้เสมอว่ายังคงมีความเหมาะสม ทันสมัย และ

ผู้ตรวจสอบภายในคงความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

น�าเสนอ ข้อจ�ากัด และ จุดอ่อน ที่อาจมีอยู่ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไข ปรับปรุง

  15  เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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 การตรวจสอบภายใน
 ปี 2557 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางปฑิตา อารีสนั่น หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะ

กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะน�าให้ผู้บริหารบริษัท 

ให้การพัฒนา ความรู้ และ ทักษะ ของผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจากการมีผู้ตรวจสอบภายในที่ดีจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่

บริษัทอย่างคุ้มค่าต่อไปในอนาคต 

 การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาหากเกิดรายการท่ีอาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดผลประโยชน์

สูงสุดของบริษัทฯเป็นส�าคัญ ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีหน้าท่ีสอดส่องดูแลมิให้มีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ด้วย นอกจากนี้แล้วในเรื่องของรายการระหว่างกันก็ได้มีการพิจารณาให้เปิดเผยอย่างครบถ้วนดังปรากฏใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยคณะกรรม การตรวจสอบได้กลั่นกรองเรื่องนี้อีกทางหนึ่งด้วยเช่นกัน

 จริยธรรมธุรกิจ
 บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ตามวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการก�ากับดูแลตาม

มาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยให้แนวทางไว้ รวมท้ังคณะกรรมการบรษัิทฯ ฝ่ายบรหิาร  และพนกังานได้ยึดมัน่ใน 

ข้อก�าหนด ข้อพึงปฏิบัติของบริษัทฯ รวมทั้งหลักการปฏิบัติของกรรมการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนอีกด้วย

 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
 ในส่วนของความเห็นเกี่ยวกับความพอเพียงและความเหมาะสมในการควบคุมภายในของบริษัทนั้นคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ส�าหรับการบริหารความเสี่ยงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯมิได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงขึ้นมา

เพื่อท�าหน้าที่โดยเฉพาะ แต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรง

 รายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
 คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียน ในการก�ากับดูแลให้

รายงานทางการเงินของบริษัท มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ที่จะได้ทราบถึงข้อมูลที่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงานที่แท้จริง

 ส�าหรบังบการเงนิรวมประจ�าปี 2557 ของบรษัิทฯซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีภายนอก และผ่านการสอบทาน

จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วนัน้ คณะกรรมการบรษัิทฯมีความเห็นว่าได้แสดงซ่ึงฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน

ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ

ถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

โดยฝ่ายบริหารก็ได้ด�าเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องและครบถ้วน เช่ือถือได้ และท่ัวถึง 

ทั้งนี้ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาโดยเฉพาะ เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าว

ยังไม่มากนัก แต่จะใช้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆของตลาดหลักทรัพย์ 

รวมทั้งมอบหมายให้ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี ท�าหน้าที่ดังกล่าวแทน ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ใน

เวลาท�าการที่โทร 0-2709-3535 ต่อ 1501 



 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทฯ มีนโยบายการควบคุมดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางก�ากับดูแลดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหารรวมท้ังคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องไม่น�าข้อมูลภายในท่ียังไม่เปิดเผยสู่สาธารณชน 

ไปใช้เพือ่ท�าการซ้ือ  ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยบรษัิทฯ ซ่ึงเป็นการปฏบัิตติามบทบัญญัตใินกฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบเพื่อการรายงานของทางบริษัทต่อไป

2) กรรมการ ผูบ้รหิารรวมท้ังคูส่มรส และบุตรท่ียังไม่บรรลนุติภิาวะ จะตอ้งไม่ท�าการซ้ือขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ 

ที่ออกโดยบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

 บริษัทฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินัยส�าหรับผู้ฝ่าฝืนในเรื่องดังกล่าว  ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา 

การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรือไล่ออกแล้วแต่กรณี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้

ให้ความรู้แก่ผู้บริหารทราบเกี่ยวกับหน้าท่ีท่ีผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�าหนดโทษตาม 

พระราชบัญญัติกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 บรษัิทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุ้นในอตัรา “ร้อยละ 25-50 ของก�าไรสทุธขิองงบการเงนิรวม” อย่างไรกต็าม

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 

 ในส่วนของนโยบายที่ก�าหนดให้บริษัทย่อยจะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับทางบริษัทนั้น จะใช้สัดส่วนก�าไรสุทธิในแต่ละปี

ของแต่ละบริษัทเทียบกับจ�านวนเงินปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นแนวทาง
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รายการระหว่างกัน

 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (เกี่ยวข้องกันโดยการมีผู้ถือหุ้น

และ/หรือกรรมการร่วมกัน และการบริหารร่วมกัน) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการ ซื้อและขาย สินค้า รายการธุรกิจ

ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ซ่ึง

รายการเกี่ยวกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในงบการเงินประจ�าปี 

สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้

 1. มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 บริษัทฯ ได้ก�าหนดมาตรการควบคุมการท�ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทย่อยใน

ระดับเดียวกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็น

เกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ 

ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ

หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์หรอืมีส่วนได้ส่วนเสยีในการท�ารายการระหว่างกนัจะไม่มีสทิธอิอกเสยีงในการอนมัุตกิารท�ารายการระหว่างกนั

ดังกล่าว นอกจากนั้น บริษัทฯ จะด�าเนินการเปิดเผยข้อมูลในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ�าหน่ายไป

ของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอด

จนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 2. นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 ในอนาคต หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกัน บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ังเป็นไปตาม

มาตรฐานบัญชีซึ่งก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้การเข้าท�ารายการดังกล่าว

จะไม่เป็นการโยกย้าย หรอืถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบรษัิท หรอืผูถ้อืหุ้นของบรษัิท แต่เป็นการท�ารายการท่ีบรษัิทได้ค�านงึ

ถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

 ในกรณีที่เป็นรายการที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติของบริษัท และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้

มีการก�าหนดกรอบของรายการดังกล่าวว่ารายการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามลักษณะการค้าโดยท่ัวไปโดยอ้างอิงกับราคา

และเงื่อนไขท่ีทางการค้าท่ัวไป ท่ีเหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท 

ผลประโยชน์ และได้น�าเสนอกรอบของรายการดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาอนมัุตแิล้วเพือ่ให้ฝ่ายจดัการ

สามารถด�าเนินการท�ารายการท่ีมีลักษณะเป็นไปตามกรอบท่ีก�าหนดต่อไป ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตาม

มาตรฐานบัญชีซ่ึงก�าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย โดยในกรณีหากการท�ารายการ

ของบริษัทเป็นไปตามนโยบายข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถด�าเนินการได้เลย โดยท่ีไม่ต้องน�ารายการดังกล่าว

เสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะ

ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวทุกรายการเป็นรายเดือน เพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับ



ตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าท่ีเป็นปกติธุรกิจเปรียบเทียบได้กับคู่ค้าท่ีเป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท 

และจะน�าเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบในทุกๆ ไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการ 

ตรวจสอบพบว่ามีการด�าเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท 

หรือกรรมการผู้จัดการทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข

 โดยรายการท่ีเป็นธรุกรรมทางการค้าปกตขิองบรษัิทจะต้องเป็นรายการทางการค้าท่ีบรษัิทกระท�าเป็นปกตเิพือ่ประกอบ

กิจการ โดยถ้าบริษัทไม่ท�ารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันก็ต้องท�ารายการแบบเดียวกันกับบุคคลอ่ืนอยู่แล้ว โดยการท�า

รายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท

ทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไข ดังนี้

 1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป

 2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันได้รับเหมือนที่ให้กับบุคคลทั่วไป 

 3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทสามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นๆ ได้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันกับบุคคลทั่วไป

 อย่างไรกต็าม หากมีการเข้าท�ารายการระหว่างกนัท่ีเป็นธรุกรรมอืน่ บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้

ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

ไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช�านาญพิเศษ เช่น 

ผูส้อบบัญชีหรอืผูป้ระเมินราคาทรพัย์สนิท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกีย่วกบัรายการระหว่างกนั โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบหรอืบุคคลท่ีมีความรูค้วามช�านาญพเิศษ จะถกูน�าไปใช้ประกอบการตดัสนิของคณะกรรมการบริษัท

หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท�ารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์

ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท�ารายการที่บริษัทได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

1. บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์    บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว

  นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน

ประเภทของธุรกิจ  เป็นตัวแทนจ�าหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่รถกอล์ฟ

  แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์

นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ขายสินค้าให้ บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจ�าหน่าย 

  แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ขายให้

  กจิการอ่ืนท่ีไม่เกีย่วข้องกนั และเป็นไปตามราคาตลาดซ่ึงถกูควบคมุโดยกรมสรรพสามิต

ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
 

ขายสินค้า เงินปันผลรับ รายได้อื่น ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้อื่น

1,759,980,334 34,997,375 1,678,063 105,960,796 8,344,687 1,387,907

หน่วย : บาท
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2. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด 

ลักษณะความสัมพันธ์  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 97.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 

  นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกันและผู้บริหารบางท่านร่วมกัน

ประเภทของธุรกิจ  ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์

นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ซื้อตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์จาก บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ�ากัด 

  ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ

ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน
 

ซื้อวัตถุดิบ รายได้อื่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น

836,007,229 19,022,944 107,742,206 6,050,447

หน่วย : บาท

3. บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว 

  นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน

ประเภทของธุรกิจ  ประกอบกิจการ การผลิตและจ�าหน่ายงานโลหะ, ขาย ให้เช่า  

  และให้บริการบ�ารุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่

นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจาก บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จ�ากัด  

  ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ

ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน

รายได้อื่น

115,945 

หน่วย : บาท

4. บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์   บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว

  นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านและผู้บริหารบางท่านร่วมกัน

ประเภทของธุรกิจ   ผลิตและจ�าหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด

นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ขายเม็ดพลาสติก และซื้อเปลือกแบตเตอรี่พลาสติกจาก

  บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ�ากัด ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจ

ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน

ซื้อวัตถุดิบ ขายสินค้า รายได้อื่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น

154,674,405 76,862,232 7,724,568 8,264,743 10,512,750 2,350,403

หน่วย : บาท



5. บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ากัด

ลักษณะความสัมพันธ์  บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของทุนที่จดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว  

  นิติบุคคลที่มีกรรมการบางท่านร่วมกัน

ประเภทของธุรกิจ  ให้บริการหลังการขายและความรู้แก่ตัวแทนขายและแก่ผู้บริโภค 

  และการส่งเสริมการขายต่างๆ แก่ตลาดญี่ปุ่น

นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน บริษัทฯ ก�าหนดค่านายหน้าให้ บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี่ เจแปน จ�ากัด 

  ในเงื่อนไขที่เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกับที่ก�าหนดค่านายหน้าให้กับกิจการอื่น 

  ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็นไปตามราคาตลาด

ลักษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน  -ไม่มี
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยยึดถือปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนของ

กิจการและสังคมโดยรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินธุรกิจ 

 เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดท�ารายงาน 

ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลดังนี้

 1. การก�ากับดูแลกิจการ

 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 3. การต่อต้านการทุจริต

 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 6. การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 9. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

 10. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

1. การก�ากับดูแลกิจการ
 บริษัทฯ จะต้องด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทฯจะต้อง

คงไว้ซ่ึงข้ันตอนและวิธกีารในการประกอบธรุกจิท่ีซ่ือสตัย์สจุรติ บรษัิทฯมคีวามเช่ือมัน่ว่า การประกอบธรุกจิภายใต้ขอบเขต

ของความซ่ือสตัย์สจุรติ มคีณุธรรม และจรยิธรรมนัน้เป็นนโยบายการประกอบธรุกจิท่ีดซ่ึีงจะส่งผลให้ธรุกจิของบรษัิทฯ เจรญิ

ก้าวหน้าอย่างมั่นคงยั่งยืน บริษัทฯจะให้ความเคารพและยึดถือในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นนั้นๆ

 บรษัิท ฯ จะประกอบธรุกจิของบรษัิทด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ ซ่ึงรวมถงึนโยบายทางการเงนิ โครงร่างงบประมาณ และ

การประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่รัดกุมและโปร่งใส บริษัทฯมุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของ 

บริษัทฯ ยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อนโยบายของบริษัทฯ กระบวนการด้านบัญชี และเกณฑ์การควบคุมอื่นๆ ทั้งนี้ พนักงานควร

ท่ีจะรายงานต่อทีมบรหิารทันทีในกรณท่ีีมข้ีอสงสยัใดๆ ว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจริยธรรมองค์กรซ่ึงก่อให้เกดิการกระท�าผดิหรอื

ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดท�า ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และแผนการ

ด�าเนินงานปี 2558 จะสื่อสารให้พนักงานเข้าใจ และสามารถน�าไปปฏิบัติได้

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 การยึดถือปฏิบัติในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และเคารพสิทธิ

ในทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่

2.1 การแข่งขันท่ีเป็นธรรม : การปฏบัิตติามเงือ่นไขท่ีไดต้กลงไวก้บัผูข้าย หรอืเจา้หนีอ้ย่างเครง่ครดั เป็นธรรมตาม

พันธะสัญญาที่ให้ไว้ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน



แนวทางการปฏิบัติ

• ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ

แจ้งให้คู่สัญญาทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

• ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ กับลูกค้า

• ส่งมอบสินค้าตามก�าหนดเวลา และคุณภาพตรงตามข้อตกลงกับลูกค้า

2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า : เปิดโอกาสให้ผู้ซ้ือ และ ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

  แนวทางการปฏิบัติ

• สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับบริษัทฯ ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความ

สามารถและความประสงค์

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมการใช้ทรัพย์สิน และปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร อย่างเคร่งครัด

  แนวทางการปฏิบัติ

• ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขัน ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง

3. การต่อต้านการทุจริต
 การรับสิ่งของหรือประโยชน์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

 นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti-corruption Policy)

  แนวทางการปฏิบัติ

• ก�าหนด ห้ามพนักงานรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคล บริษัท ซึ่งท�าธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

• กรณพีบวา่คูค่า้มีสว่นรว่มกระท�าการทุจรติ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิในการระงบัการท�าธรุกจิกบับรษัิทนัน้ทันที

 ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�าและประกาศใช้ นโยบายการต่อต้านการทุจริต ดังนี้

 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ยอมรับการทจุริตในทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาทเิช่น  

เสนอสินจ้างหรือของก�านัล ให้แก่ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท (suppliers) ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือ

บุคคลท่ีเกีย่วข้อง และในทางกลบักนั ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ สนองรบัการให้สนิจ้างหรอืรางวลัใดๆ 

จากผู้จัดหาวัตถุดิบหรือสินค้าให้กับบริษัท (suppliers) ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวเช่น

กัน อย่างไรก็ดี ข้อห้ามนี้ไม่รวมถึงการให้ของขวัญ ของก�านัลที่เหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมที่ผู้รับพึงจะ

ได้รับตามสมควร

4 การเคารพสิทธิมนุษยชน 
 บรษัิทฯ ค�านงึถงึการเคารพสทิธมินษุยชนและเคารพต่อศกัดิศ์รีในความเป็นมนษุย์ของพนกังานทุกคนซ่ึงเป็นรากฐาน

การด�าเนินธุรกิจ

  แนวทางการปฏิบัติ

• จัดการสภาพแวดล้อมและระบบการท�างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี

• จัดให้มีระบบประกันสุขภาพส�าหรับพนักงาน

• จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน

  ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการดังนี้

 1. ตรวจสุขภาพ พนักงานและผู้บริหารจ�านวน 2 ครั้ง ในเดือน เมษายน และ ตุลาคม

 2. ได้แจกนม ให้กับพนักงานและผู้บริหารทุกคน ทุกวัน
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5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 บรษัิทฯ ปฏบัิตต่ิอพนกังานอย่างเป็นธรรม ตามหลกัสทิธมินษุยชนสากล และหลกัจรยิธรรมท่ีด ีเพือ่น�าไปสูค่วามสงบสขุ 

ในสังคม

  แนวทางการปฏิบัติ

• ไม่จ�ากัดสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจ้างงานและปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน

คนพิการ

• ส่งเสริมให้พนักงานฝึกทักษะและเพิ่มพูนความรู้ อย่างสม่�าเสมอ

• มเีงือ่นไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรม ให้พนกังานไดรั้บคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ ในรูป คา่จา้ง เงนิ

เดือน โบนัส สวัสดิการ

• แต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานด้วยความสุจริตใจ และอยู่บนพื้นฐานความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม

ของพนักงาน

• ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

6 การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บรษัิทฯ มรีะบบบรหิารคณุภาพ ISO/TS 16949 โดยมีนโยบายคณุภาพ “ผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ และสร้างความพงึพอใจ 

ให้ลูกค้า พร้อมกับมีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง” เพื่อให้ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้

รับสินค้าที่มีราคายุติธรรม มีคุณภาพที่ดีแล้ว บริษัทฯยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการปฏิบัติ

• สิทธิด้านความลับทางการค้า : บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความลับของลูกค้า และไม่น�าข้อมูลของลูกค้าไป

ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

• สิทธิในการแสดงความเห็น : บริษัทฯ มีกระบวนการให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับ คุณภาพ ปริมาณ และ 

ความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง

• สทิธท่ีิจะไดร้บัการชดเชย : ลกูคา้ไดร้บัความเป็นธรรมจากการรบัสนิคา้ท่ีไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานโดยก�าหนด

ให้มีการรับประกันสินค้า ภายใต้เงื่อนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 

ผู้บริโภค

• สทิธดิา้นขอ้มลูข่าวสาร : บรษัิทฯมีการให้ขอ้มูลข่าวสารและค�าแนะน�าท่ีถกูตอ้ง เพยีงพอ ทันตอ่เหตกุารณ์

ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า

  ข้อมูลผลส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ�าปี 2557 ของลูกค้ากลุ่ม Automotive (OEM)

ให้ความส�าคัญ

 ประสิทธิภาพของสินค้า  95%  ความพึงพอใจ 95%

 การสนองตอบของบุคลากร 90%  ความพึงพอใจ 90%

 การสนับสนุนทางการตลาด 82.50%  ความพึงพอใจ 85%

 การส่งมอบสินค้าตรงเวลา 82.50%  ความพึงพอใจ 87.50%

 ความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินค้า 82.50%    ความพึงพอใจ 90%

 ความผิดพลาดในการส่งมอบสินค้า 82.50%  ความพึงพอใจ 85%

 ราคาแข่งขันได้ 77.50%  ความพึงพอใจ 85%

7 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน
 บรษัิทฯ มีระบบบรหิารคณุภาพ ISO 14001 : 2001 โดยมนีโยบายมุง่มัน่ท่ีจะด�าเนนิการปรบัปรงุด้านสิง่แวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนป้องกันมลพิษที่อาจเกิดจากผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมต่างๆในการผลิตแบตเตอรี่ของบริษัทฯ 

โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการดังนี้



แนวทางการปฏิบัติ

• ด�าเนนิการเพ่ือให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนข้อก�าหนดตา่งๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มท่ีเกีย่วข้อง

กับบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

• ปรับปรุง ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีท�าให้เกิดมลพิษท้ังในด้าน อากาศ น้�า ดิน อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนอนุรักษ์การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ 

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ก�าหนดขึ้น

• ส่งเสริมความเข้าใจและปลุกจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนภายในบริษัทฯ โดยการสื่อสาร

และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

• สนบัสนนุสง่เสรมิการอนรุกัษ์ พลงังาน ลดการใช้พลงังานท่ีไมจ่�าเป็น และปฏบัิตติามกฏหมายเกีย่วกบัการ

อนุรักษ์พลังงาน

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้มีการปฏิบัติตาม  

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550 อย่างเป็นรูปธรรม โดยในรอบปี 2557 บริษัทฯ  

มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

 1. ได้มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (โครงการ 1 SAVE 1 BAHT) ด้วยการ

เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 46 วัตต์ เป็นหลอด LED ประหยัดพลังงาน 18 วัตต์ จ�านวนทั้งสิน 3,975 หลอด ได้เงิน

สนับสนุนคืนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�านวน 656,100 บาท แล้วบริษัทฯ ยังได้ท�าโครงการ CSR ผ่านพนักงาน โดยการ

ให้พนักงานเขียนโครงการขอหลอดไฟเก่า เพื่อไปบริจากให้กับ วัด  โรงเรียนและชุมชน ที่พนักงานอาศัยอยู่ โดยสามารถ

ลดหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ จ�านวน 958,246 KWH/ปี

 2. การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 คุณภาพอากาศ

 บริษัทฯ มีการน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะทางอากาศท่ีส�าคัญ ได้แก่  

ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) พร้อมทั้งในกระบวนการผลิตทุกจุดมีการติดตั้งระบบบ�าบัด

มลพิษอากาศท่ีมปีระสทิธภิาพสงู เช่น Dust collector, Wet Scrubber ก่อนการระบายออกสูส่ิง่แวดล้อม มกีารบ�ารุงรักษาอปุกรณ์ 

เครือ่งจกัร ให้ท�างานอย่างมีประสทิธภิาพโดยช่างผูเ้ชีย่วชาญ และตรวจวดัและวเิคราะห์คณุภาพอากาศท้ังในสถานท่ีท�างาน 

และที่ปล่องระบายอากาศเป็นประจ�า และปฏิบัติตามที่กฎหมายก�าหนดอย่างครบถ้วน
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 คุณภาพน�้า

 บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุคณุภาพน�า้ท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลติ ด้วยการบ�าบัดแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคมี 

(Chemical Treatment) พร้อมท้ังเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้ท้ิง ณ จดุเสีย่ง ในกระบวนการผลติประจ�าวนั ประจ�าสปัดาห์ และประจ�า

เดอืน และเกบ็ตวัอย่างน�า้ท้ิงเพือ่ตรวจวดัและวิเคราะห์ค่าพารารมเิตอร์ท่ีกฎหมายก�าหนดอย่างเคร่งครดั ณ จดุปล่อยน�า้ท้ิง 

ออกนอกโรงงาน ซ่ึงผลการตรวจวัดและวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนด (ดังสรุปผลการตรวจวัดด้าน 

สิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2557) 

 กากอุตสาหกรรม

 บริษัทฯ มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ มีบุคลากรเฉพาะด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติ

หน้าท่ีในการควบคุม และก�าจัดกากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อก�าหนด การบริหารและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  

และตามที่กฎหมายก�าหนด 

สรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม ประจ�าปี 2557

คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปี 2557

เกณฑ์ตามกฎหมาย
(ม.ค.-มิ.ย.) (ก.ค.-ธ.ค.)

คุณภาพน�้าทิ้ง

ค่าอุณหภูมิน�้า ณ จุดปล่อย (๐C) 25 31.63 40

pH 7.53 7.93 5.5-9.0

BOD (mg/L) 2 2 ≤ 20

COD (mg/L) 25 25 ≤ 120

SS (mg/L) 5 5.27 ≤ 50

คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ

ปริมาณการปล่อย TSP (mg/m3) 1.83 2.42 ≤ 400

ปริมาณการปล่อย H
2
SO

4
 (ppm) 0.06 0.07 ≤ 25

ปริมาณการปล่อย Pb (mg/m3) 0.03 0.02 ≤ 30

คุณภาพอากาศในพื้นที่ท�างาน

ปริมาณ Total dust (mg/m3) 1.76 1.30 ≤ 15

ปริมาณ H
2
SO

4
 (mg/m3) 0.04 0.09 ≤ 1

ปริมาณ Pb (mg/m3) 0.03 0.02 ≤ 0.2

ปริมาณ Asbestos (Fiber/cm3) 0.01 0.009 ≤ 5

คุณภาพเสียงในพื้นที่ท�างาน

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในบริเวณท�างาน Leq 8 hr (dB(A)) 82.89 ≤ 90

ระดับเสียงสูงสุด ในบริเวณท�างาน Lmax (dB(A)) 109.4 ≤ 140

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง รอบโรงงาน Leq 24hr (dB(A)) 67.55 ≤ 70

ระดับเสียงสูงสุด รอบโรงงาน Lmax (dB(A)) 102.30 ≤ 115

ปริมาณกากอุตสาหกรรม

กากอุตสาหกรรมอันตราย (ตัน/ปี) 71.46
ส่งก�าจัดโดยหน่วยงาน 
ที่ได้รับอนุญาต



 3. การส่งเสรมิให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้เร่ือง สิง่แวดล้อมระหว่างพนกังาน เพือ่ให้เกดิความเข้าใจ และได้ปลกูฝัง 

ให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน ดังนี้

 1. การฝึกอบรมพนักงาน หลักสูตร ด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่พนักงานใหม่

 2. การฝึกอบรมข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม

 3. การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานระบบสิ่งแวดล้อม

 4. การฝึกอบรมผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม

 5. การฝึกอบรม หลักสูตร EMR ISO14001

 6. การฝึกอบรม หลักสูตร INTERNAL AUDIT ISO14001

8 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมบุคคลากรของบริษัทฯ ร่วมกับพัฒนาชุมชนและสังคมรอบข้างให้มี

ความเจริญควบคู่ไปกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

แนวทางการปฏิบัติ

• การสง่เสรมิประเพณเีทศกาลทอดกฐนิ : บรษัิทฯ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้ว่มกนัเป็นเจา้ภาพในการทอดกฐนิ 

ของวดั ในจงัหวดัสมทุรปราการ เปน็ประจ�าทุกปี โดยจะก�าหนดในการเป็นเจา้ภาพ เป็นเวลา 3 ปี ตดิตอ่กนั 

เพื่อให้มีการพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินวัดที่มีความต้องการ

ปัจจัยเพื่อการพัฒนาในเขตจังหวัดสมุทรปราการต่อไป

• การเปิดโรงงานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ให้เยี่ยมชมโรงงาน : เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับ

บรษัิทฯ กบัหนว่ยงานราชการ สถาบันการศกึษา บรษัิทฯ จงึมีนโยบายท่ีจะเปิดโรงงานให้กบัหนว่ยงานท่ีสนใจ 

เข้ามาเรียนรู้ระบบบริหารจัดการด้านการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า

• การสง่เสรมิให้พนกังานเป็นคนดขีองสงัคม: เพือ่เป็นการสง่เสริมพระพุทธศาสนา และสง่เสรมิให้พนกังานได้

มโีอกาศในการบวช ศกึษาพระธรรมวนิยั และทดแทนคณุบิดา มารดาโดยบรษัิทฯ ไดส้นบัสนนุให้พนกังาน 

เข้าพิธีอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาทุกปี

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

1. จดัท�าบุญทอดกฐนิ ณ วดัโคธาราม ซ่ึงเป็นวดัในจงัหวดัสมุทรปราการซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของส�านกังานใหญ่ ให้พนกังาน

ผู้บริหารได้ร่วมพัฒนาชุมชนด้วยกัน

2. จัดท�าบุญทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดวชิรธรรมสาธิต ให้พนักงานและผู้บริหารเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ สร้าง

ศาลาประกอบศาสนกิจ

3. จัดสร้างพระประธาน ณ ศูนย์ ปฏิบัติธรรม วิสุทราจารย์ บ้านหนองกอย จังหวัดขอนแก่น

4. 3K ร่วมกับ จส.100 จัดโครงการ “สงกรานต์อุ่นใจปลอดภัยไปกับ3k”
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5. ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนให้เกิดความอุ่นใจในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ วันท่ี 29 ธ.ค. 57 - 

4 ม.ค. 58 

6. โครงการ 3K Short Film Awards “เลือกให้ดี คิดให้ถี่ถ้วน” เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแบรนด์และความสัมพันธ์ที่ดี

กับบริษัท ไปพร้อมกับการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่นนักศึกษาผ่านรูปแบบ Online  ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

หนังสั้นเรื่อง เงินเดือนออก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

7. สนบัสนนุกจิกรรมนกัศกึษา คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ ร่วมบรรยายให้ความรู้การวางแผนการ

ตลาดกับนักศึกษา MBA มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ทดลองท�าจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ สร้างภาพลักษณ์ 

ที่ดีให้กับแบรนด์ 3K กับกลุ่ม new users ได้ผลงานการท�า Viral Marketing จากนักศึกษามาใช้งานจริง

9 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมซ่ึงได้จากการด�าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

และผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้

เสียและสังคม เพื่อน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว

แนวทางการปฏิบัติ

• บริษัทฯมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการลดการใช้น้�ามัน

และการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก เช่น

 - แบตเตอรี่ส�าหรับรถฟอล์คลิฟท์ไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ 

 - แบตเตอรี่ส�าหรับแผงโซล่าร์เซลส์ เพื่อสนับสนุนพลังงานสะอาด

• บริษัทฯ มีการลงทุนในโรงงานหลอมตะกั่วจากซากแบตเตอรี่เก่า ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เป็นการช่วย

ก�าจัดขยะอุตสาหกรรม ใช้ทรพัยากรอย่างคุม้คา่ในตน้ทุนท่ีเหมาะสม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตอัินมีอยู่

จ�ากดั มกีารปฏบัิตติามมาตรการ การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ( Environmental Impact Assessment 

ย่อว่า EIA) และ กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment and Health 

Impact Assessment ย่อว่า EHIA)

ในปี 2557 บริษัทฯ มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

• บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3เค จ�ากัด ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัล “ธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม” ด้านผลิตภัณฑ์เกี่ยว

เนื่องกับรถยนต์ ประเภทแบตเตอรี่รถยนต์ ในงาน TAQA Award 2014 ซึ่งในครั้งนี้เป็นการรับรางวัลเป็น

ปีที่ 3 ติดต่อกัน ส�าหรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ได้รับการโหวตจากเสียงของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ แล้วเกิด

ความพึงพอใจในคุณภาพและการให้บริการ

10.  การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนา การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน เพื่อให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ 

ทิศทางองคก์ร ข้อมลูท่ีจ�าเป็นขององคก์ร การก�ากบัดแูล ขอบเขต ดา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยั 

ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป
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ภาพรวมของการด�าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ

  ปี 2557 ภาวะธุรกิจก�าลังฟื้นตัว ยอดขายสินค้าในภาพรวมทรงตัว เนื่องจากก�าลังซ้ือของผู้บริโภคระดับล่างยังคง

อ่อนแอจากภาระหนีค้รวัเรอืนท่ีอยู่ระดบัสงูและรายได้เกษตรกรท่ีตกต�า่ ขณะท่ีผู้บริโภคระดบับนระมัดระวงัการใช้จ่ายต่อเนือ่ง 

แม้ก�าลังซื้อยังอยู่ในระดับดีส�าหรับการลงทุน ภาคเอกชนผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงชะลอการลงทุนเนื่องจากมีก�าลังการ

ผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการจากทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่ยังชะลอตัวอยู่ ส่งผลให้ความต้องการจ้างงานทรงตัว

ต่อเนื่อง ส่วนการส่งออกสินค้าปรับตัวดีขึ้น

 การด�าเนนิงานในครึง่ปีแรกไม่ค่อยดเีท่าไร แต่พอครึง่ปีหลงัเริม่ดข้ึีน รายได้ในปี 2557 มจี�านวน 5 พนัล้านบาท ลดลง 

เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 โดยยอดขายหลักมาจากการขายผ่านตลาดทดแทน 90% และอีก 10% เป็นตลาดโออีเอ็ม 

หรือผลิตเพ่ือป้อนโรงงานรถยนต์ นอกจากนั้นแล้วสัดส่วนรายได้ในปีนี้มาจากตลาดส่งออก 46% และตลาดทดแทนใน

ประเทศ 54% ขณะที่ส่วนแบ่งทางการตลาดมีมากกว่า 30 % อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยเสี่ยงที่น่ากังวลคือ ยอดขายรถใหม่ 

เพราะปลายปี 2557 ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงผู้บริโภคยังคงระมัดระวัง 

การใช้จ่าย ส่วนผลกระทบอันเกิดจากรถคันแรกนั้น มองว่าปัจจัยดังกล่าวได้จบลงไปแล้ว

 ในปี 2558 เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่มีความชัดเจนของการเมืองซึ่งเชื่อว่าผู้บริโภคจะเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอย 

และผลักดันให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นในอนาคต โดยประเมินว่าจีดีพีในปี 2558 จะอยู่ที่ 4% ขณะที่อัตราการเติบโตของ

ตลาดแบตเตอรี่ก็คาดว่าจะเติบโตในสัดส่วนใกล้เคียงกันคือ 3 - 4%

 ในแง่ผลประกอบการของปี 2558 คาดว่าจะเติบโต 4 - 10% เม่ือเทียบกับปี 2557 เนื่องจากภาพรวมของ 

อุตสาหกรรมยานยนต์น่าจะกลบัมาฟ้ืนตวั ประกอบกบัได้วางกลยทุธ์ทางการตลาด เริม่ตัง้แต่สนิค้าใหม่ ล่าสดุได้เปิดตวั 3K 

ไฮบริด ที่เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายคุ้มค่า ไม่ต้องดูแลรักษา และราคาไม่สูง ราคาเริ่มต้น 2 - 4 พันบาท 

ซึ่งหลังจากเปิดตัวในช่วงปลายปี 2557 พบว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วจะท�าการตลาดเชิงรุก ด้วย

การโรดโชว์มากขึ้น โดยจะท�ากิจกรรมร่วมกับดีลเลอร์หรือตัวแทนจ�าหน่ายที่มีกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นการ

กระตุน้ ณ จดุขาย ขณะท่ีการสนบัสนนุกจิกรรมมอเตอร์สปอร์ต หรือสปอร์ตมาร์เกต็ติง้ กจ็ะยังคงเน้นหนกัเหมือนปีท่ีผ่านมา 

และในครึ่งปีหลังอาจจะดูทิศทางตลาดและศึกษาว่าควรจะปรับภาพลักษณ์ของร้านค้าหรือไม่อย่างไร

 ส่วนตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะแถบประเทศ อาเซียนยังคงต้องศึกษา เพราะแต่ละประเทศมีจุดแข็งจุดอ่อน อาทิ 

เวียดนาม มคีวามได้เปรยีบด้านแรงงาน - ค่าแรง แต่ในแง่ของคณุภาพบางประการอาจจะยงัไม่แข็งแกร่งเท่าไทย ส่วนประเทศ 

เมียนมาร์ แบรนด์ 3K เป็นท่ีนยิมอย่างมาก ถอืเป็นแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง และบรษัิทมีความพร้อมด้านพืน้ท่ี แต่ยงัไม่ได้ตดัสนิ

ใจเข้าไปลงทุน เพราะมองว่าการท�าธุรกิจในต่างประเทศแม้จะได้เปรียบเรื่องค่าแรงท่ีถูกกว่าไทย แต่ในแง่ของการบริหาร

จัดการนั้น ยังต้องใช้เวลาศึกษาอย่างละเอียด 

 ส�าหรบัการลงทุนในประเทศ บรษัิทเพิง่ยายการลงทุนในส่วนของโรงงานไปก่อนหน้านัน้ และยังมีก�าลงัการผลติท่ีเพยีงพอ 

กบัความต้องการของท้ังตลาดในและต่างประเทศ และช่วงท่ีผ่านมาภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศท่ีหดตวัลง 

ท�าให้ต้องปรับลดก�าลังการผลิต โดยผลิตประมาณ 70% ของก�าลังการผลิตทั้งหมด 

 สภาวะราคาตะกั่วบริสุทธิ์ ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการปรับตัวลดลง โดยมีราคาปิดที่ 1,936 

เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน และ 2,133 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน ณ เดือนธันวาคม 2557 และ 2556 ตามล�าดับ

  กรณผีูส้อบบัญชี ได้ให้ข้อสงัเกตในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 29.4  เกีย่วกบัการท่ีบรษัิทได้รบัหนงัสอืแบบแจ้งการ

ประเมนิอากรขาเข้าเพิ่มจากกรมศลุกากรจากการน�าเข้าวตัถุดิบและเครื่องจักร ในปี 2556 ซึ่งบริษทัฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบ 
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หลกัฐานในเรือ่งดงักล่าวอยู ่ดงันัน้เพือ่ความระมดัระวงัอย่างรอบคอบ บรษัิทฯจงึได้บันทึกส�ารองผลเสยีหายจากการประเมนิ

ภาษีจ�านวนประมาณ 10 ล้านบาทรวมไว้ในบัญชี “ประมาณการหนี้สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงินแล้ว อย่างไรก็ตามยัง

มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลสิ้นสุดของการประเมินอากรขาเข้าเพิ่มดังกล่าว

ผลการด�าเนินงานและความสามารถในการท�าก�าไร

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยด�าเนนิธรุกจิหลกัในส่วนงานด�าเนนิงานท่ีรายงานเพยีงส่วนงานเดยีว คอืธรุกจิผลติและจ�าหน่าย

แบตเตอรี ่และด�าเนนิธรุกจิในเขตภมูศิาสตร์เดียวคอื ประเทศไทย บรษัิทฯ ประเมินผล การปฏบัิตงิานของส่วนงานโดยพจิารณา 

จากก�าไรหรอืขาดทุนจากการด�าเนนิงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดยีวกบัท่ีใช้ในการวดัก�าไรหรอืขาดทุนจากการด�าเนนิงาน

ในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�าไรจากการด�าเนินงาน และสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงาน

ตามส่วนงานด�าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

รายได้รวม

 ปี 2557 บรษัิทฯ มรีายได้รวมตามงบการเงนิรวม จ�านวน  5,294 ล้านบาท เมือ่เทียบกบัปี 2556 จ�านวน  5,623 ล้านบาท 

ลดลง 329 ล้านบาท หรือลดลงในอัตราร้อยละ 5.86 

 สาเหตุจากปริมาณการขายในประเทศลดลง เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันด้านราคารุนแรง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ 

สามารถปรับราคาขายต่างประเทศขึ้นได้ เป็นผลให้รายได้จากการขายของบริษัทฯลดลงไม่มาก

 ในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้อ่ืน จ�านวน 118.81 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีจ�านวน 72.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

45.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.11 เนื่องจากก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงและก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 

อัตราก�าไรขั้นต้น และ ก�าไรสุทธิ

 บรษัิทฯ มีอัตราก�าไรข้ันต้นส�าหรบัปี 2557 และ 2556 เท่ากบัร้อยละ 21.61 และ 20.85 ตามล�าดบั เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.76 

บริษัทฯสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิต เช่น การใช้วัตถุดิบ และค่าล่วงเวลา

 ปี 2557 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ 205.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.96 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2556 ที่ก�าไรสุทธิ 119.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.15 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้เนื่องจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่

เพิ่มขึ้น ในปี 2557  ก�าไรจากการป้องกันความเสี่ยงและก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น จึงท�าให้ก�าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นจาก

ปี 2556 จ�านวน 85.72  ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 76.77

 เม่ือเทียบค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารปี 2557  มีจ�านวน 924 ล้านบาท หรือคดิเป็นอตัราร้อยละ 17.85 ของรายได้ 

จากการขาย  เมื่อเทียบกับปี 2556 มีจ�านวน 1,014.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.27 ของรายได้จากการขาย 

ลดลงจากปีก่อนจ�านวน 90.17 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการส่งออกที่ลดลงสัมพันธ์

กับมูลค่าขายของบริษัทฯที่ลดลง 

 อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ในปี 2557 มีอัตราร้อยละ 12.48 เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2556 ที่ มีอัตราติดลบร้อยละ 

7.81 และคณะกรรมการบริษัทฯได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายปันผลจากก�าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท 

ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

  บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มข้ึน โดยในปี 2557 มีอัตราร้อยละ 51.24 ซึ่งในปี 2556 

มีอัตราร้อยละ 49.88 เนื่องจาก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจ�านวนเพิ่มขึ้น

 ณ 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บรษัิทฯ มสีนิค้าคงเหลอืจ�านวน 1,152.58 ล้านบาท และ 1,202.61 ล้านบาทตามล�าดบั 

ลดลง 50.03 ล้านบาทวัตถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตะกั่ว แผ่นกั้น และเปลือก ฝา แบตเตอรี่ ไม่มีข้อจ�ากัดของอายุ

การจัดเก็บ จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเสื่อมสภาพของวัตถุดิบ ส�าหรับงานระหว่างท�าและสินค้าส�าเร็จรูป บริษัทฯจะบริหาร 

การจดัการสนิค้าคงคลงัตามวธิสีนิค้าเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) และจะพจิารณาตัง้ส�ารองสนิค้าเสือ่มสภาพ ตามการวเิคราะห์



อายุสนิค้าคงคลงั โดยมีนโยบายตัง้ปรบัลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสทุธท่ีิจะได้รับ ส�าหรับสนิค้าคงเหลอืท่ีไม่เคลือ่นไหวเกนิกว่า 

1 ปี ทั้งจ�านวน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีจ�านวน 37.19 ล้านบาท และ 36.85 ล้านบาทตามล�าดับ

 ในปี 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์ถาวรต่อสินทรัพย์รวม มีอัตราร้อยละ 38.38 ลดลง จากปี 2556 ที่มีอัตรา

ร้อยละ 39.55 บริษัทฯมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�านวน 1,485.53 ล้านบาท และ 

1,619.42 ล้านบาทตามล�าดับ และมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - ที่ดิน ในปี 2557 และ 2556 จ�านวน 300.12 ล้านบาท 

ซ่ึงท่ีดินดงักล่าว บรษัิทฯอยูร่ะหว่างจดัท�าศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพือ่ก่อให้เกดิผลประโยชน์สงูสดุกบับรษัิทฯ ซ่ึง

หากพิจารณามูลค่าตลาดของที่ดินในปัจจุบันก็มีมูลค่าสูงกว่า ณ วันที่ได้มา

 ในปี 2557 และ 2556 บริษัทฯมีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเป็น 40.97 วัน และ 39.79 วัน ตามล�าดับ เพิ่มขึ้น  

1.18 วัน ตามสภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น 

 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จ�านวน 536.29 ล้านบาท และ 553.65 ล้านบาท  

ตามล�าดับ โดยมีอายุหนี้คงค้างยังไม่ถึงก�าหนดช�าระและค้างช�าระไม่เกิน 3 เดือน จ�านวน 531.72 ล้านบาทหรือคิดเป็น 

ร้อยละ 99.15 ของลูกหนี้การค้า และปี 2556 มีจ�านวน 469.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 84.77 ของลูกหนี้การค้า  

 การขายแบตเตอรี่ การส่งออก บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการช�าระเงินของลูกค้าเป็นรายๆ ไป เช่นก�าหนด

เทอมการช�าระเงิน ก่อนส่งมอบส�าหรับลูกค้ารายใหม่ หรือ ช�าระเงินภายใน 30 วันหลังวันที่ Bill of Lading เป็นต้น ส�าหรับ

การขายในประเทศ บรษัิทฯจะให้ลกูค้าช�าระเงนิค่าสนิค้าทุก 15 วนั การขายสนิค้าประเภทอืน่เทอมการช�าระเงนิเป็นไปตาม

ปกติทางการค้า อยู่ระหว่าง 30-60 วัน

 ส�าหรับการตั้งส�ารองความเพียงพอของหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯจะพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นหลัก และ

ประสบการณ์การช�าระค่าสนิค้าของลกูหนีป้ระกอบ โดยจะตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญู ท้ังจ�านวน ส�าหรบัลกูหนีท่ี้ค้างช�าระมากกว่า 

12 เดือน

 ในปี 2557 บริษัทฯมีการลดส�ารองหนี้สงสัยจะสูญลง จ�านวน 5.31 ล้านบาทเนื่องจากได้รับช�าระหนี้

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนบริษัท

 ปี 2557 และ ปี 2556 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 240.89 และ 191.97 ล้านบาท ตามล�าดับ 

เพิ่มขึ้น 48.92 ล้านบาท บริษัทฯ มีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเป็น 0.95 เท่า มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 

เมือ่เทยีบกับปี 2556 ทีม่อีตัราสว่นที ่0.85 เท่า เนื่องจากบรษิทัฯมเีงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ และมเีงินเบกิ

เกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จ�านวน 1,472.61 ล้านบาทลดลงจากงวดเดียวกันกับปีก่อน ที่มีจ�านวนเงิน 1,797.58 ล้าน

บาทลดลง 324.97 ล้านบาท สัมพันธ์กับสินค้าคงเหลือที่ลดลง

 ในการด�าเนนิธรุกจิบรษัิทฯจะใช้เงนิทุนหมุนเวียนจากกจิกรรมด�าเนนิงาน ซ่ึงมีต้นทุนทางการเงนิท่ีต�า่ ในการซ้ือท่ีดนิ

อาคารและอปุกรณ์และช�าระเงนิกูยื้ม บรษัิทฯและบรษัิทย่อยมวีงเงนิสนิเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงนิหลายแห่งรวม

เป็นวงเงินที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งสิ้นจ�านวน 4,045 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 ในปี 2557 และปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.23 : 1.58 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานในอนาคต

 ปัจจยัเสีย่งท่ีส�าคญัท่ีอาจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานในอนาคตของบริษัทฯ จะประกอบด้วยปัจจยัเสีย่งดงัต่อไปนี้

 1. ปัจจัยเสี่ยงด้านตลาดในประเทศและตลาดส่งออกชะลอตัว เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังชะลอตัว

อยู่ในปี 2558 ดังนั้นสินค้าแบตเตอรี่จึงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากภาวะอุปทานมากกว่า

อุปสงค์ แต่ละบริษัทจะพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ให้ได้

 2. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Community) น�้ามัน ตะกั่ว และพลาสติก 

โดยราคาน�้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี 2558 คาดว่ามีแนวโน้มอยู่ในช่วง 40 - 50 ดอลลาร์/ บาร์เรล เมื่อเทียบกับ 80 ดอลลาร์/

บาร์เรลของเมื่อปลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าแนวโน้มของราคาน�้ามันใน ตลาดโลกจะยังคงทรงตัวและอาจมีแนวโน้มลดลงมี

การปรับราคาลดลงในปี 2557 และมีแนวโน้มลดลงในปี 2558 ดังนั้นจึงเป็นปัจจัยบวกกับบริษัทฯ ในเรื่องต้นทุนผลิต
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 3. ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Exchange Rate)  

ในปี 2558 คาดว่าอัตราแลกเปลีย่นเฉลีย่จะเคลือ่นไหวอยู่ในกรอบ 32.00-34.00 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดว่าจะมีความผนัผวน

ในกรอบแคบๆ ซึ่งผลของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นปัจจัยบวกกับ บริษัท

 ส�าหรบัแนวทางการพฒันาและมาตรการเพือ่รองรบัสถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนเพือ่รองรบัปัจจยัเสีย่ง คอืการเพ่ิมประสทิธภิาพ 

ขององค์กร ดังต่อไปนี้

 1. เสริมสร้าง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเทคนิคที่ทันสมัยในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต

 2. บริษัทฯ เน้นส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาแรงงานฝีมือให้มีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

 3. ใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างรู้คุณค่า ให้เกิดของเสียจากการผลิตต�่าที่สุด 

 4. ให้มีทีมงานพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและสินค้าโภคภัณฑ์

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน (หมายเหตุประกอบงบข้อ 29)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนอันเกี่ยวเนื่องกับการซื้อเครื่องจักร

และอุปกรณ์จ�านวน 4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556 : จ�านวน 2 ล้านบาท และจ�านวน 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา)

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด�าเนินงาน

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นท่ีอาคารเก็บสินค้าและยานพาหนะ 

อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีจ�านวนเงนิข้ันต�า่ท่ีต้องจ่ายในอนาคตท้ังสิน้ภายใต้สญัญาเช่าด�าเนนิงานท่ีบอกเลกิไม่ได้ ดงันี้

(ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557 2556 2556 2555

จ่ายช�าระ

 ภายใน 1 ปี 25 14 2 2

 มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 33 7 1 3

การค�้าประกัน

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค�้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและ 

บริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ�านวน 22 ล้านบาท (2556 : จ�านวน 22 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ : จ�านวน 21 ล้านบาท 

(2556 : จ�านวน 21 ล้านบาท)) ซ่ึงเกีย่วเนือ่งกบัภาระผูกพนัทางปฏบัิตบิางประการตามปกตธิรุกจิของบรษัิทฯและบรษัิทย่อย

 บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยได้รบัวงเงนิสนิเช่ือหลายประเภทจากสถาบันการเงนิหลายแห่งรวมเป็นวงเงนิท่ียังไม่ได้ใช้ท้ังสิน้ 

จ�านวน 4,045 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: จ�านวน 3,859 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: จ�านวน 2,470 ล้านบาท 

(31 ธันวาคม 2556: จ�านวน 2,186 ล้านบาท)) โดยวงเงินส่วนใหญ่ได้รับการค�้าประกันร่วมกันโดยบริษัทฯและบริษัทย่อย



ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

  บรษัิทฯและบรษัิทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ส�านกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักดัในรอบปีบัญชี

ที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม 2,950,000 บาท

 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

  บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยไม่มกีารจ่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอ่ืนใดให้แก่ผูส้อบบัญชหีรอืส�านกังานสอบบัญชี

ที่ผู้สอบบัญชีสังกัดรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอื่นใดที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดง              
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ             
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั 
ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน             
การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถ
จดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต             
หรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงกาํหนดให้ขา้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจาก             
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงินและ            
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง             
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก    
การทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนําเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที่ควรของกิจการ เพื ่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู ้บริหารใช้และ             
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงิน
โดยรวม  
ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
 

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ผลการดาํเนินงานและกระแส           
เงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29.4 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือแบบแจง้การประเมิน
อากรขาเขา้เพิ่มจากกรมศุลกากรจากการนาํเขา้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัร โดยในแบบแจง้การประเมินระบุว่า บริษทัฯ
ชาํระค่าภาษีอากรไวไ้ม่ถูกตอ้งครบถว้น กรมศุลกากรจึงเรียกเก็บอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจาํนวน . 
ลา้นบาทและจาํนวน 8. ลา้นบาท ตามลาํดบั รวมเป็นจาํนวน . ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัมีเงินเพิ่มอีกเป็น
จาํนวน 60. ลา้นบาท รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน .6 ลา้นบาท 

บริษทัฯได้สอบทานเอกสารเบ้ืองตน้พบว่า ขอ้มูลเก่ียวกับเลขท่ีและจาํนวนเงินในใบขนสินคา้ท่ีกรมศุลกากร           
แจง้มาในแบบแจง้การประเมินกบัใบขนสินคา้ท่ีบริษทัฯมีพบว่า ยงัมีความคลาดเคล่ือนกนัอยู่ และเน่ืองจาก           
การนาํเขา้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัรดงักล่าว บริษทัฯไดว้่าจา้งบริษทัตวัแทนออกของเป็นผูด้าํเนินการ บริษทัฯจึงได้
ดาํเนินการทางกฎหมายกบับริษทัตวัแทนออกของดงักล่าว ผูบ้ริหารของบริษทัฯจึงมัน่ใจว่า บริษทัฯไดก้ระทาํ     
การตามท่ีสมควรอย่างครบถว้น และไม่ไดมี้เจตนาทุจริตต่อหน่วยงานราชการแต่อย่างใด นอกจากน้ี ท่ีปรึกษา
กฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่า ผลการประเมินดงักล่าวขา้งตน้จะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯ หากมีผลเสียหายก็จะ  
ไม่เกินมูลค่าภาษีอากรขาเขา้ท่ีชาํระขาดเป็นจาํนวน . ลา้นบาท ดงันั้น เพื่อความระมดัระวงัรอบคอบ บริษทัฯ        
จึงไดบ้นัทึกสํารองผลเสียหายจากการประเมินภาษีจาํนวนประมาณ 0 ลา้นบาทรวมไวใ้นบญัชี “ประมาณการ
หน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ อย่างไรก็ตาม ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลส้ินสุดของการประเมิน
อากรขาเขา้เพิ่มดงักล่าว ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดใ้หข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
สุพรรณี ตริยานนัทกลุ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8  
 
บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
กรุงเทพฯ: 24 กมุภาพนัธ์ 255 
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 240,893,637        191,966,609        24,172,731          32,320,764          
ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 8 541,329,612        588,354,106        338,929,154        388,853,467        
สินคา้คงเหลือ 9 1,115,388,595     1,165,751,797     692,618,395        773,955,697        
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืน 16,653,076          56,278,235          15,882,863          42,575,126          
ลกูหน้ีตามสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 28,042,395          3,837,700            28,042,395          3,837,700            
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 40,709,424          36,125,299          12,774,139          15,823,076          
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,983,016,739     2,042,313,746     1,112,419,677     1,257,365,830     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 -                          -                          -                          -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                          -                          274,481,630        277,481,630        
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ท่ีดิน 12 300,118,002        300,118,002        94,370,575          94,370,575          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 1,485,531,085     1,619,423,706     1,135,919,589     1,242,871,583     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 14 31,365,402          28,899,090          27,833,241          24,989,095          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 47,867,657          80,128,822          13,843,846          28,806,194          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 22,512,028          23,248,732          7,602,836            7,732,492            
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,887,394,174     2,051,818,352     1,554,051,717     1,676,251,569     
รวมสินทรัพย์ 3,870,410,913     4,094,132,098     2,666,471,394     2,933,617,399     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

1

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน



บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ัน
   จากสถาบนัการเงิน 16 1,472,605,315     1,797,579,102     799,105,315        1,083,144,160     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 507,944,719        484,590,525        480,538,349        458,739,589        
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงกาํหนด
   ชาํระภายในหน่ึงปี 18 10,550,156          10,421,964          -                          -                          
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
   ภายในหน่ึงปี 19 -                          67,070,000          -                          66,720,000          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,897,456            11,276,511          2,245,113            -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,236,826          31,766,153          29,623,520          30,097,207          
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 2,029,234,472     2,402,704,255     1,311,512,297     1,638,700,956     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 11,061,614          21,615,122          -                          -                          
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 20 55,202,104          53,213,516          31,067,892          30,685,737          
ประมาณการหน้ีสินอ่ืน 29.4 10,000,000          10,000,000          10,000,000          10,000,000          
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 76,263,718          84,828,638          41,067,892          40,685,737          
รวมหน้ีสิน 2,105,498,190     2,487,532,893     1,352,580,189     1,679,386,693     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

2

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
      หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 200,000,000        200,000,000        200,000,000        200,000,000        
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 389,501,173        389,501,173        389,501,173        389,501,173        
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 21 20,000,000          20,000,000          20,000,000          20,000,000          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,109,068,341     960,613,916        704,390,032        644,729,533        
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,718,569,514     1,570,115,089     1,313,891,205     1,254,230,706     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 46,343,209          36,484,116          -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,764,912,723     1,606,599,205     1,313,891,205     1,254,230,706     
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,870,410,913     4,094,132,098     2,666,471,394     2,933,617,399     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

3

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
กาํไรขาดทุน
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5,174,961,105         5,550,410,674         4,469,171,430         5,119,580,720         
รายไดอ่ื้น 118,813,961            72,843,353              142,818,331            47,333,801              
รวมรายได้ 5,293,775,066         5,623,254,027         4,611,989,761         5,166,914,521         
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 4,056,816,060         4,392,968,146         3,924,926,216         4,503,349,589         
ค่าใชจ้่ายในการขาย 472,709,943            606,158,292            302,623,227            373,863,088            
ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 451,294,904            408,012,107            214,964,765            217,426,279            
รวมค่าใช้จ่าย 4,980,820,907         5,407,138,545         4,442,514,208         5,094,638,956         
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 312,954,159            216,115,482            169,475,553            72,275,565              
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (51,446,674)            (77,060,533)            (29,902,123)            (45,307,066)            
กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 261,507,485            139,054,949            139,573,430            26,968,499              
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 23 (46,407,747)            (18,526,729)            (22,269,829)            3,008,488                
กาํไรสําหรับปี 215,099,738            120,528,220            117,303,601            29,976,987              

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี
ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
     ประกนัภยั 20 4,045,994                -                               2,946,123                -                               
ผลกระทบของภาษีเงินได้ 23 (832,214)                 -                               (589,225)                 -                               
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี 3,213,780                -                               2,356,898                -                               

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 218,313,518            120,528,220            119,660,499            29,976,987              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

1

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556
การแบ่งปันกาํไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 205,178,454            119,464,751            117,303,601            29,976,987              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,921,284                1,063,469                

215,099,738            120,528,220            
การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 208,454,425            119,506,791            119,660,499            29,976,987              
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 9,859,093                1,021,429                

218,313,518            120,528,220            

กาํไรต่อหุ้น 25
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 10.26                       5.97                         5.87                         1.50                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
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บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2557 2556 2557 2556

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 
กาํไรก่อนภาษี 261,507,485        139,054,949        139,573,430        26,968,499          
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 204,780,235        207,425,916        157,700,864        157,506,750        
   โอนกลบัค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (5,313,296)           (6,740,497)           (3,590,374)           -                            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 337,453               14,499,321          (8,017,059)           (623,830)              
   (กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (4,226,303)           209,974               (3,054,255)           812,427               
   ตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,671,275            7,210,011            47,886                  -                            
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 632,672               (11,572,592)         632,672               (11,572,592)         
   กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (28,042,395)         (3,837,700)           (28,042,395)         (3,837,700)           
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ 14,521,114          17,428,197          14,521,114          17,428,197          
   กาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการยกเลิกสัญญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ (14,332,989)         -                            (14,332,989)         -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,303,128            6,706,206            4,021,377            3,753,370            
   ประมาณการหน้ีสินเพ่ิมข้ึน -                            10,000,000          -                       10,000,000          
   รายไดเ้งินปันผล -                            -                            (34,997,375)         (19,998,500)         
   ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 51,446,674          75,140,420          29,902,123          43,509,148          
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินดาํเนินงาน          490,285,053          455,524,205          254,365,019          223,945,769
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 51,877,398          7,983,079            53,054,295          62,997,756          
   สินคา้คงเหลือ 50,025,749          (259,012,370)       89,354,361          (177,107,025)       
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 38,916,954          8,698,889            33,484,500          (9,997,895)           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (3,594,654)           1,109,935            129,656               4,946,320            
หน้ีสินดาํเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 23,867,377          (83,405,656)         22,095,472          (153,579,365)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,437,137            (21,072,626)         (661,813)              (8,098,956)           
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,268,545)           (3,106,365)           (693,100)              (3,106,365)           
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 651,546,469        106,719,091        451,128,390        (59,999,761)         
   จ่ายดอกเบ้ีย (50,621,745)         (71,034,879)         (30,371,114)         (40,150,521)         
   จ่ายภาษีเงินได้ (21,060,557)         (19,042,401)         (5,557,192)           (93,230)                
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 579,864,167        16,641,811          415,200,084        (100,243,512)       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)

1

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

งบกระแสเงินสด



AnnuAl RepoRt 2014 75

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2557 2556 2557 2556
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            3,000,000            -                            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                            (151,379,604)       -                            -                            
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (64,700,706)         (73,279,836)         (46,967,597)         (60,462,350)         
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 4,541,150            2,792,429            3,064,738            759,663               
เงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,798,089)           (2,121,250)           (6,683,788)           (280,249)              
เงินปันผลรับ -                            -                            34,997,375          19,998,500          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (66,957,645)         (223,988,261)       (12,589,272)         (39,984,436)         
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกนัลดลง -                            18,015,996          -                            -                            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (324,973,787)       372,941,446        (284,038,845)       256,081,637        
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (11,935,707)         (10,705,566)         -                            -                            
เงินสดจ่ายชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (67,070,000)         (68,740,000)         (66,720,000)         (66,640,000)         
เงินปันผลจ่าย (60,000,000)         (40,000,000)         (60,000,000)         (40,000,000)         
เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (463,979,494)       271,511,876        (410,758,845)       149,441,637        
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) 48,927,028          64,165,426          (8,148,033)           9,213,689            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 191,966,609        127,801,183        32,320,764          23,107,075          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 240,893,637        191,966,609        24,172,731          32,320,764          

-                            -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   เงินมดัจาํจ่ายเพือ่ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนลดลง -                       (13,930,000)         -                            -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายแบตเตอร่ี ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยู่ท่ี 387 หมู่ 4 ซอยพฒันา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตาํบลแพรกษา อาํเภอเมือง จงัหวดั
สมุทรปราการ  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี             
พ.ศ. 25 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี             
2 กนัยายน 255 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 25 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน                
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ 

   255 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีในประเทศ ไทย 100 100 
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายตะกัว่ผสมและตะกัว่

บริสุทธ์ิ 
ไทย 9 9 

บริษทั  เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จาํกดั จาํหน่าย ใหเ้ช่าแบตเตอร่ีรถโฟลค์ลิฟท ์
และรับจา้งทาํกล่องโลหะสาํหรับ
แบตเตอร่ีรถยก 

ไทย 100 100 

บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเก่ียวกบัพลาสติกทุกชนิด ไทย 9 9 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

ง) งบการเงินของบริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแมว้่าบริษทัฯถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 4 เน่ืองจากบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทั
ดงักล่าว ดงันั้นจึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก               
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2. บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อยและ
บริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 
กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 255) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 6 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก 
ฉบบัท่ี  (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 2 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 2 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี  การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี  การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 1 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 1 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 8 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
ถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี  
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ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 
สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงมี
ผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 255 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการ
ปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน ฝ่ายบริหารของ
บริษทัฯเช่ือวา่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  
มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตใหกิ้จการเลือก
รับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุน   
กไ็ด ้ 

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ี เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิม
แลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี  กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใช้
แทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 เร่ือง 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่า
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ี
เขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตน
สามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมี
สัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ี
ส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมใน
กิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่า มาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  
มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย บริษทั
ร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า
ยุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตามขอ้กําหนดของ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธี
เปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

จากการประเมินเบ้ืองตน้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่า มาตรฐานขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  
4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า  

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคญัของความเป็น
เจ้าของสินคา้ให้กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินคา้โดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี             

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน  เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้
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4. ลูกหนี ้
 ลูกหน้ีแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 
 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหว่างทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4. เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  
ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - ทีด่ิน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการ
ทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ             
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 
  อาคาร - 3  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอาคาร -  และ   ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 -   ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน -  และ 5  ปี 
  ยานพาหนะ - 4 และ 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดว้ยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้

รายการคร้ังแรก ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อ                   
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัโดยวิธีเสน้ตรงตาม
อายุการให้ประโยชน์  ปี และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้น
เกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน                    

การดาํเนินงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการต่าง ๆ ของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวม                     
วดัมูลค่าดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่า สินทรัพยด์ังกล่าว                
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสาํรองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สาํหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้รับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.1 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร 
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี 

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี                 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง             
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า                 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.1 ตราสารอนุพนัธ์ 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปล่ียน บริษทัฯบนัทึกสัญญาซ้ือ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม กาํไร
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาดงักล่าวจะถูกบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุน 

 สัญญาประกนัความเส่ียงราคาสินค้า 
 บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาประกันความเส่ียงราคาสินค้าล่วงหน้ากับธนาคารเพื่อลดความเส่ียงจาก           

ความผนัผวนของราคาสินคา้ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯบนัทึกสัญญาประกนัความเส่ียงราคา
สินคา้ดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรม กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสัญญาดงักล่าวจะถูกบนัทึกในกาํไร
หรือขาดทุน 

. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 
 ในการจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ                 

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี      
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสาํคญั
มีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ี
คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 การปรับลดสินค้าคงเหลอืเป็นมูลค่าสุทธิทีจ่ะได้รับ 
 ในการประมาณมูลค่าการปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช ้                  

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือแต่ละรายการ โดยพิจารณาจาก
รายการสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้

ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลองไดม้าจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของ
มูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไร       
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการว่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
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 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการ

ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 255  255   
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 1, 2,22 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ - - 992 1,05 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น - -  10 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย - -  - ราคาตามสัญญา 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 7 และ  มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 8) 
    

บริษทัยอ่ย - - 1,219 65,90 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 1) 
    

บริษทัยอ่ย - - 11,95 105,05 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธันวาคม 255 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ 
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 7  7  
ผลประโยชน์ระยะสั้น 11,60 5,15 51,9 5,60 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,5 2,06 1,62 1,2 
รวม 11,9 ,29 5,590 6,96 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระคํ้าประกนัให้กบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ                   
งบการเงินขอ้ .3 

. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 7  7  
เงินสด 59 5 5 5 
เงินฝากธนาคาร 20,296 191,20 2,19 1,96 
รวม 20,9 191,96 2,1 2,21 

 ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม 7 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.1 ถึง 
.5 ต่อปี (: ร้อยละ .5 ถึง .25 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 7  7  
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 105,01 50,91 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน  เดือน  - - 11,2 12,061 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 116, 62,992 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,00 29,6 159,6 12,62 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน  เดือน  2,1 10,6 2,2 6,996 
  - 6 เดือน 61 6,5 5 0,926 
 6 - 12 เดือน 2,596 20,62 995 2,51 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,59 6,50 22 ,650 
รวม 5,62 600,00 20,1 296,5 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,5) (6,6) - (,590) 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 56,2 55,652 20,1 29,195 
รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 56,2 55,652 19,1 56,1 

ลกูหน้ีอ่ืน     

ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 16,6 2,916 
ลกูหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,5 ,9 1,696 29,25 
เงินทดรองจ่าย 2, 2 6 5 
อ่ืน ๆ 1 - - - 
รวมลกูหน้ีอ่ืน 5,02 ,02 19,115 2,666 
รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 51,0 5,5 ,929 ,5 
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. สินค้าคงเหลอื 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน    

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 7  7  7  
สินคา้สาํเร็จรูป 22,9 22,5 (24,) (15,12) 27,2 26,12 
งานระหวา่งทาํ 19,501 11,51 (2,) (1,6) 16,66 15,155 
วตัถุดิบ 62,691 61,219 (,621) (6,60) 615,00 66,59 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 0,6 26,65 (1,05) (65) 29,60 25,90 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 6,51 50,66 - - 6,51 50,66 
รวม 1,152,80 1,202,606 (,1) (6,5) 1,115,9 1,165,52 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน    

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 7  7  7  
สินคา้สาํเร็จรูป 162,161 122,05 (,50) - 15,11 122,05 
งานระหวา่งทาํ 151, 11,51 (2,) (1,6) 1,600 15,155 
วตัถุดิบ 291,55 25,9 (1,51) (6,60) 290,102 1,2 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 25,56 26,252 (1,05) (65) 2,1 25,5 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 5,2 50,66 - - 5,2 50,66 
รวม 06,2 95,6 (1,1) (21,1) 692,61 ,956 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิ
ท่ีจะได้รับเป็นจาํนวน 25 ลา้นบาท (2556: จาํนวน  ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 1 ลา้นบาท   
2556: จาํนวน 22 ลา้นบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย และมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่า
สินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 25 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 22 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 22 ลา้นบาท 
2556: จาํนวน 22 ลา้นบาท) โดยนาํไปหกัจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหวา่งปี 
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1. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
1.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวม 

บริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 
ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชี 
ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

   7  7  7  
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั ไทยสโตเรจ 
แบตเตอร่ี        
เจแปน จาํกดั 

ตวัแทนจาํหน่าย
แบตเตอร่ี      
ในประเทศ

ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 7 1 88 1 - - 

 
   (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

บริษทั 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน   
ในประเทศ 

 
สัดส่วนเงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ     
เงินลงทุน 

มูลค่าตามบญัชี       
ตามวิธีราคาทุน – สุทธิ 

   7  7  7  7  
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ไทยสโตเรจ 
แบตเตอร่ี        
เจแปน จาํกดั 

ตวัแทน
จาํหน่าย
แบตเตอร่ี     
ในประเทศ
ญ่ีปุ่น 

ญ่ีปุ่น 7 1 88 1 (1) (1) - - 

บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนในบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จาํกดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้อยูร้่อยละ 1 เป็น         
เงินลงทุนในบริษทัร่วม เน่ืองจากผูบ้ริหารของบริษทัฯไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บริษทัฯมีอิทธิพลในบริษทั
ดงักล่าวอย่างมีนัยสําคญั เน่ืองจากบริษทัฯมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานของบริษทั
ดงักล่าวดว้ย 

1.2 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม 
 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

     (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

ทุนเรียกชาํระ 
ณ วนัท่ี        

1 ธนัวาคม 

สินทรัพยร์วม 
ณ วนัท่ี  

1 ธนัวาคม 

หน้ีสินรวม 
ณ วนัท่ี  

1 ธนัวาคม 

รายไดร้วม 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

1 ธนัวาคม 

กาํไร        
สาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 

 7 2556 7 2556 7 2556 7 2556 7 2556 
บริษทั ไทยสโตเรจ 
  แบตเตอร่ี เจแปน จาํกดั 

. 
ลา้นเยน 

2.25 
ลา้นเยน 

. .0 . .1 . .0 .4 . 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - ทีด่ิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 300,118 134,808 94,371 94,371 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี - ราคาทุน - 165,310 - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 300,118 300,118 94,371 94,371 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่า มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี  ธนัวาคม  
มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 

13. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ     
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 310,408 710,446 2,019,812 158,216 72,056 99,763 3,370,701 
ซ้ือเพิ่ม - 157 12,462 7,778 563 52,320 73,280 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (18,647) (1,475) (4,257) (8,255) (32,634) 
โอน - 4,956 69,159 (1,765) - (76,148) (3,798) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 310,408 715,559 2,082,786 162,754 68,362 67,680 3,407,549 
ซ้ือเพิ่ม - 83 3,674 6,4 6,409 , , 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (9,15) (3) (20,14) (1,) (3,) 
โอน - 5,4 56,199 11,912 - (,) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 310,408 721,122 2,133,50 180, 54,62 40, 3,441, 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 336,422 1,105,316 118,550  51,983  - 1,612,271 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 19,499 154,882 18,591 5,303 - 198,275 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/
ตดัจาํหน่าย - - (17,900) (1,344) (3,177) - (22,421) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 355,921 1,242,298 135,797 54,109 - 1,788,125 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 19,250 156,947 14,563 5,961 - 196,721 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/
ตดัจาํหน่าย - - (8,855) (246) (20,054) - (29,15) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 375,171 1,390,390 150,114 40,016 - 1,955,691 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 310,408 359,638 840,488 26,957 14,253 67,680 1,619,424 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 310,408 34, 743,110 30,628 14,6 40, 1,485,531 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

2556 (จาํนวน  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 198,275 
2557 (จาํนวน  ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 196,721 
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   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ     
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร
และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้
สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 201,05 555,6 1,61,65 111,20 6,61 5,9 2,622,196 
ซ้ือเพิ่ม - - 9,0 6,20 2 ,91 60,62 
จาํหน่าย - - (1,590) (1,) (2) (1,0) (20,00) 
โอน - ,956 6,50 (1,65) - (5,96) (,9) 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 201,05 560,59 1,69,60 11,2 6,9 66,9 2,65,0 
ซ้ือเพิ่ม - - 15 ,216 , 9,92 6,96 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6,66) (7) (1,9) - (4,3) 
โอน - 5,1 5,10 12,901 - (1,22) - 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 201,05 565, 1,26,999 10,2 21,3 5,0 2,61,05 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 25,26 91,0 ,611 0,06 - 1,29,96 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 15,60 121,61 15,601 1,51 - 15,9 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (1,191) (1,15) (1) - (1,50) 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 - 2,9 1,01,6 92,9 1,60 - 1,15,90 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 15,20 12,56 12,0 2,015 - 15,61 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/
ตดัจาํหน่าย - - (6,59) (6) (1,97) - (2,6) 

ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 - 29,26 1,1,62 105,60 15,6 - 1,55,15 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี        
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 201,05 26,65 662,16 21,1 5,26 66,9 1,22,2 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 201,05 6,47 592,2 2,61 6,23 5,83 1,15,920 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี        

2556 (จาํนวน 4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,9 
255 (จาํนวน 1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 15,61 

 ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 3 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 4 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม 7 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 884 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 7 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 
47 ลา้นบาท)) 
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1. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
ราคาทุน     
 มกราคม 5,66 51, 50,12 6,10 
ซ้ือเพ่ิม ,9 2,121 6,6 20 
รับโอนจากเคร่ืองใชส้าํนกังาน - ,9 - ,9 
3 ธนัวาคม 6,16 5,66 56,66 50,12 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม     
1 มกราคม 2,6 2,950 25,19 22,12 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี ,2 ,51 ,0 ,066 
1 ธนัวาคม 2,99 2,6 29,0 25,19 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 1,65 2,99 2, 2,99 
ค่าตดัจําหน่าย     
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ,2 ,51 ,0 ,066 

 ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าตดัจาํหน่าย
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 11 ลา้นบาท (2556: จาํนวน 11 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 10 ลา้นบาท (: จาํนวน  
ลา้นบาท)) 

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่งออกคา้งรับ 6,61 6,9 6,61 6,9 
ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย 9,25 10,2 - - 
อ่ืน ๆ 6,596 6,02 922 99 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,512 2,29 ,60 ,2 
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1. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 255 2556 255 2556 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 5 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MMR 1,16,500 1,20,000 90,000 06,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ MMR 09,105 ,1 09,105 ,1 
รวม 1,2, 1,9,59 99,105 1,0,1 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มี
หลกัประกนั กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ตามท่ีระบุในสญัญา 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 116,00 105,05 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,78 219,50 221,00 20,69 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1, - 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 0,2 9,06 2,69 2,0 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16, 169,291 99,261 106,51 
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 1,962 ,15 - - 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 15,0 1,1 15,505 1,09 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 50,95 ,591 0,5 5,0 

1. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 255 2556 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22,9 , 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,15) (2,696) 
รวม 21,612 2,0 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (10,550) (10,22) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก                                         
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 11,062 21,615 



AnnuAl RepoRt 2014 97

1 

บริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและเคร่ืองจกัรใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัย่อย โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ      
2 ถึง 5 ปี 
บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,22 11,5 22,9 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                    (2) (1) (1,15) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 10,550 11,062 21,612 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,92 22,05 , 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                    (1,506) (1,190) (2,696) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 10,22 21,615 2,0 

19. เงินกู้ยมืระยะยาว 
    (หน่วย: พนับาท) 
 อา้งอิง  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ อตัราดอกเบ้ีย ชาํระคืนเป็นรายเดือน 255 2556 255 2556 
1 MLR ลบร้อยละ 2 ต่อปี เร่ิมเดือนมีนาคม 2556 - 66,20 - 66,20 
2 MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี เร่ิมเดือนมีนาคม 255 - 00 - - 

รวม - 6,00 - 66,20 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - (6,00) - (66,20) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - - - - 

ในระหวา่งปี 7 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระเงินกูย้มืส่วนท่ีเหลือทั้งจาํนวนแลว้ 
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 53,4 9,61 0,66 0,09 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,21 ,9 2,9 2, 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,2 1,2 1,0 1,020 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,269) (,106) (69) (,106) 
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
   ประกนัภยั (,06) 

 
- 

 
(2,96) 

 
- 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 55,202 5,21 1,06 0,66 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงไดด้งัน้ี  
  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,21 ,9 2,9 2, 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,2 1,2 1,0 1,020 
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน ,0 6,06 ,021 ,5 
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 
    

ตน้ทุนขาย 2,512 2, 1,92 2,9 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร ,91 ,22 2,129 1,60 

 ณ วนัท่ี 3 ธันวาคม 7 จาํนวนสะสมของผลกาํไร (สุทธิจากขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนมีจาํนวนทั้งส้ิน 4 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯ: 3 
ลา้นบาท) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.8 - 4. 3.8 - 4. 3.8 3.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  3. - . 4. - . 4. - . 4. - . 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน 
   พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 

 
. - . 

 
. - . 

 
. - . 

 
. - . 
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 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 จาํนวนภาระผกูพนั 

ตามโครงการผลประโยชน ์
จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง

จากผลของประสบการณ์ 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ปี 255  ,2 1,06 ,520 (59) 
ปี 2556 3,4 0,66 - - 
ปี 2555 9,61 0,09 - - 
ปี 255 2,9 26,22 - - 
ปี 2553 3,09 22,50 - - 

21. สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 255 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย            
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรสาํรองตาม
กฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

22. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 615,95 62,010 90,21 0,9 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 20,0 20,26 15,01 15,50 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 1,1 215,512 5,20 ,1 
ค่าภาษีสรรพสามิต 215,920 2, 215,920 2, 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 52,660 5,590 ,061 ,52 
ค่าไฟฟ้า 16,9 16,2 16,05 156,9 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 65,1 ,06 ,6 9,19 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป ,9,169 ,65,002 ,12, ,60,19 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 
   เพิ่มข้ึน (ลดลง) (2,696) 5,11 20,02 0,66 



 

23. ภาษีเงินได้  
 (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,905 22,9 ,9 - 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน  - - - 
รวม 1,99 22,9 ,9 - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 10,0 (12,096) 901 (9,550) 

ใชป้ระโยชน์ขาดทุนทางภาษียกมาระหวา่งปี 20,599 ,25 1,2 6,52 
รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,29 (,1) 1, (,00) 
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                   
   งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6,0 1,52 22,20 (,00) 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
1 ธนัวาคม 255 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
     
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไรจาก      

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 83 - 8 - 
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รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบั (รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 255 2556 255 2556 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 261,50 19,055 19,5 26,96 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  ร้อยละ  
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                            
คูณอตัราภาษี 2,01 2,11 2,915 5,9 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน  - - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 2) (11,1) (,299) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม ,56 1,2 1,12 292 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (6,999) (,999) 
อ่ืน ๆ 610 (,12) 21 (,695) 

รวม (5,96) (9,2) (5,65) (,02) 
(รายได)้ ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น              
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ,0 1,52 22,20 (,00) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 
 1 ธนัวาคม 

255 
1 ธนัวาคม 

2556 
1 ธนัวาคม 

255 
1 ธนัวาคม 

2556 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ,2 ,612 - - 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่า 
   สุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,2 ,1 2, ,6 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 10,52 10,529 6,21 6,1 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 20, 0,2 - 1,2 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการขายสินคา้ระหวา่งกนั 5,48 9,695 - - 
อ่ืนๆ , ,51 , ,51 

รวม 51, 1,2 1, 2,06 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ผลแตกต่างจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและภาษี (3,) (1,65) - - 

รวม (3,) (1,65) - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี-สุทธิ 7,88 0,129 1, 2,06 
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ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 255 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้  ลา้นบาท ท่ีบริษทัย่อย
ดังกล่าวไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี เน่ืองจากฝ่ายบริหารของบริษทัย่อยดังกล่าว
พิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะนาํผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษี
ท่ียงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชน์ได ้

24. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริม               

การลงทุน พ.ศ.  โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีกาํหนดไว ้
บริษทัฯไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีอากรท่ีมีสาระสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
รายละเอยีด 
1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 12(2)/2551 9005(2)/255 
2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตแบตเตอร่ีสาํหรับ

รถยนต ์
ผลิตแบตเตอร่ีสาํหรับ

ยานพาหนะ 
. สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ   

3. ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิท่ี
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมและ
ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมคาํนวณเพ่ือเสียภาษี  

 ในกรณีท่ีบริษทัฯมีผลขาดทุนเกิดข้ึนในระหวา่งเวลา
ท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลน้ีอนุญาตให้
บริษทัฯนาํผลขาดทุนดงักล่าวมาหกักลบกบัผลกาํไร
ท่ีเกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ีได้รับยกเวน้ภายใน
เวลาหา้ปีนบัแต่วนัท่ีพน้กาํหนดท่ีไดรั้บยกเวน้ 

3 ปี 
(ไดรั้บยกเวน้ไม่เกินเงิน
ลงทุน ซ่ึงไม่รวมค่าท่ีดิน
และทุนหมุนเวยีน) 

3 ปี 
(ไดรั้บยกเวน้ไม่เกินร้อยละ 

0 ของเงินลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตดา้นพลงังานและ

ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงไม่รวมค่า
ท่ีดินและทุนหมุนเวยีน) 

.3  ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไม่ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรก่ึงหน่ึง
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ 

. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 1 ตุลาคม 255 ยงัไม่ไดข้อเปิดดาํเนินการ 
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 รายไดข้องบริษทัฯจาํแนกตามกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 3 ธนัวาคม 7 และ  สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บ            

การส่งเสริม 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ          
การส่งเสริม รวม 

 255 2556 255 2556 255 2556 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ - 2 2,102 2,02 2,102 2,66 
รายไดจ้ากการส่งออก - 05 2,6 2,09 2,6 2, 

รวมรายไดจ้ากการขาย - 69 ,69 ,1 ,69 5,120 

บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม                  
การลงทุนสําหรับการผลิตช้ินส่วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี  
4()/3 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 255 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการ
ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 3 มกราคม 255) และไดรั้บยกเวน้
อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั รายไดท้ั้งหมดของบริษทัยอ่ยดงักล่าวเป็น
รายไดกิ้จการท่ีไดรั้บการส่งเสริม 

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม                  
การลงทุนสําหรับการนําวัสดุท่ีไม่ต้องการใช้แล้วมาแปรรูปใหม่ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี                   
34()/ ลงวนัท่ี  กุมภาพนัธ์ 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง              
การไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา  ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี  มกราคม 2551) และไดรั้บยกเวน้
อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
รายได้ของบริษทัย่อยดังกล่าวสําหรับปีจาํแนกตามกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับ        
การส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บ            

การส่งเสริม 
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ          
การส่งเสริม รวม 

 255 2556 255 2556 255 2556 
รายไดจ้ากการขาย       
รายไดจ้ากการขายในประเทศ 6 529 62 512 1,10 1,01 
รายไดจ้ากการส่งออก - -  1  1 

รวมรายไดจ้ากการขาย 6 529 69 51 1,1 1,02 



 

. กาํไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

6. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทั คือ ประธานบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิต
และจาํหน่ายแบตเตอร่ี และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล                     
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
กําไรจากการดําเนินงานและสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 1 ธันวาคม 255 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
รายไดจ้ากการขายโดยส่งออกต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 2,4 ลา้นบาท (2556: จาํนวน ,44 ลา้นบาท) 

 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 255 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า     
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

2. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 250 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือบริษทั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย อตัราร้อยละของเงินเดือน 

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จาํกดั  
บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จาํกดั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 2-5 
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จาํกดั  

 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะจ่ายใหแ้ก่พนกังาน    
เม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อยในระหว่างปี 255 
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน  ลา้นบาท (2556: จาํนวน  ลา้นบาท)     
(เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน  ลา้นบาท (2556: จาํนวน 4 ลา้นบาท)) 
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28. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 255 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 0 2 
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 255  3 

. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 1 ธันวาคม 255 บริษัทฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนอันเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวน  ลา้นบาท (1 ธนัวาคม 2556: จาํนวน  ลา้นบาท และจาํนวน 0.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) 

.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารเก็บสินคา้และ

ยานพาหนะ อายขุองสญัญามีระยะเวลาตั้งแต่  ถึง  ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

   (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 
 255 2556 255 2556 
จ่ายชาํระ     

ภายใน  ปี 2 1 2 2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  ปี   1  

 



0 

.3 การคํา้ประกนั 
ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 255 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 22 ลา้นบาท (2556: จาํนวน  ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 21 
ลา้นบาท (2556: จาํนวน  ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บวงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบนัการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินท่ี         
ยงัไม่ไดใ้ชท้ั้งส้ินจาํนวน ,0 ลา้นบาท (1 ธนัวาคม 2556: จาํนวน 3,8 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 
2,7 ลา้นบาท (1 ธันวาคม 2556: จาํนวน ,8 ลา้นบาท)) โดยวงเงินส่วนใหญ่ได้รับการคํ้ าประกัน
ร่วมกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

. การถูกประเมินภาษี 
 เม่ือวนัท่ี  มกราคม 2556 บริษทัฯได้รับหนังสือแบบแจ้งการประเมินอากรขาเขา้ ภาษีมูลค่าเพิ่มและ        

เงินเพิ่มจากกรมศุลกากรสําหรับปี 255 ถึง 2553 จาํนวนทั้ งส้ิน 15 ฉบับจากการนําเขา้วตัถุดิบและ
เคร่ืองจักร โดยในแบบแจ้งการประเมินระบุว่า บริษัทฯชําระค่าภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน                    
กรมศุลกากรจึงเรียกเก็บอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจาํนวน 9.9 ลา้นบาทและจาํนวน 9.5 ลา้นบาท 
ตามลาํดับ รวมเป็นจํานวน 99. ล้านบาท นอกจากน้ี ยงัมีเงินเพิ่มอีกเป็นจํานวน 0. ล้านบาท           
รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 159.61 ลา้นบาท  

 บริษัทฯได้สอบทานเอกสารเบ้ืองต้นพบว่ามีความคลาดเคล่ือนกันอยู่ โดยเลขท่ีใบขนสินคา้ขาเขา้ท่ี         
กรมศุลกากรระบุมาในแบบแจง้การประเมินไม่ตรงกบัเลขท่ีใบขนสินคา้ขาเขา้ของบริษทัฯและจาํนวนเงิน
ในใบขนสินคา้ขาเขา้บางฉบบัก็ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯบนัทึกอยูใ่นบญัชี นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี  ตุลาคม 
3 บริษทัฯไดรั้บแจง้จากเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรงานสืบสวนปราบปรามท่ีไดเ้ขา้ตรวจสอบว่าบริษทั
ตวัแทนออกของไดป้ลอมแปลงเอกสารและใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรเพื่อหลอกลวงบริษทัฯทาํให้
บริษัทฯหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารแท้จริง บริษทัฯได้ขอเอกสารตัวจริงจากกรมศุลกากรเพื่อดาํเนินการ      
ทางกฎหมายกบับริษทัตวัแทนออกของทั้งสองบริษทั ซ่ึงกรมศุลกากรไดม้อบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ 3 ชุด 
บริษทัฯจึงได้ดาํเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัตวัแทนดังกล่าวเม่ือวนัท่ี  ตุลาคม 3 และศาลชั้นตน้        
มีคาํพิพากษาใหบ้ริษทัตวัแทนออกของและกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของบริษทัตวัแทนออกของ
มีมูลความผดิตามประมวลกฎหมายอาญา แต่ศาลไดมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้องผูด้าํเนินการ  
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 จากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวขา้งตน้ ผูบ้ริหารของบริษทัฯมัน่ใจว่า บริษทัฯไดก้ระทาํการตามท่ีสมควรอยา่งครบถว้น 
และไม่ไดมี้เจตนาทุจริตต่อหน่วยงานราชการแต่อยา่งใด โดยบริษทัฯเช่ือวา่เอกสารท่ีบริษทัฯถืออยูไ่ดผ้า่นพิธี
การกรมศุลกากรแลว้ และบริษทัฯไดรั้บใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากรซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีการเงินลงลายมือช่ือและ
เอกสารประกอบการดาํเนินการทางพิธีการศุลกากรซ่ึงมีการลงลายมือช่ือโดยลายเซ็นเจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ี
มีตวัตนจริง นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่าผลการประเมินดงักล่าวขา้งตน้จะไม่เกิดผล
เสียหายต่อบริษทัฯ หากมีผลเสียหายก็จะไม่เกินมูลค่าภาษีอากรขาเขา้ท่ีชาํระขาดเป็นจาํนวน . ลา้นบาท 
ดังนั้น เพื่อความระมดัระวงัรอบคอบ บริษทัฯจึงได้บนัทึกสํารองผลเสียหายจากการประเมินภาษีจาํนวน
ประมาณ  ลา้นบาทรวมไวใ้นบญัชี “ประมาณการหน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ อยา่งไรก็ตาม
ยงัมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัผลส้ินสุดของการประเมินอากรขาเขา้เพิ่มดงักล่าว 

3. เคร่ืองมือทางการเงิน 
3.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสาํคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะส้ัน และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทาง
การเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน             
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อย         
มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิน
บญัชี เงินกูย้ืมระยะสั้น และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่     
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  



2 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 7 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
  ปี 1 ถึง  ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  - 15 58 2 0. - 2.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 51 51 - 
  - 15 599 2  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน - - 1, - 1, MMR, MOR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 50 50 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน  11 - -  5.19, 5.0 
  11 1, 50 2,00  
       
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม  
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
  ปี 1 ถึง  ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 10 62 192 .3 - . 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 5 5 - 
 - - 10 650 0  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน - - 1,98 - 1,98 MMR, MOR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 5 5 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 10 22 - - 2 5.19, 5.0 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 6 - 6 MLR - 0.5, 

MLR - 2 
 10 22 1,65 5 2,2  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม 7 
 อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2 1 2 0.1 - 0.5 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 9 9 - 
 2 0 6  
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 

 
99 

 
- 

 
99 

 
MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -   - 
 99  1,28  
     
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 3 ธนัวาคม  
 อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0 2 2 .3 - . 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 9 9 - 
 0 91 21  
หนีสิ้นทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น 
   จากสถาบนัการเงิน 1,0 - 1,0 

 
MMR, MOR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 59 59 - 
เงินกูย้มืระยะยาว 6 - 6 MLR - 2 
 1,150 59 1,609  



 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 
บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯมีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัและ
ขายสินคา้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึง
ส่วนใหญ่มีอายสุญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 

บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี  
หน้ีสินทางการเงิน        

ณ วนัท่ี  
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                 

ณ วนัท่ี  
 1 ธนัวาคม 255 1 ธนัวาคม 2556 1 ธนัวาคม 255 1 ธนัวาคม 2556 1 ธนัวาคม 255 1 ธนัวาคม 2556 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา   3  2.91 2.65 
เยน 9 20 3 2 0.2 0.126 

 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
    อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

ณ วนัท่ี สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย 
  (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

1 ธนัวาคม 255 เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 26 .0520 - .221 2.5 - .11 
 เยน - 2 - 0.2 - 0.222 

1 ธนัวาคม 2556 เหรียญสหรัฐอเมริกา 10 16 .10 1.09 - .060 

 สญัญาดงักล่าวจะทยอยครบกาํหนดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 8 ถึงเดือนกรกฎาคม 8 

ความเส่ียงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบ 
บริษทัฯมีความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบเน่ืองจากบริษทัฯมีวตัถุดิบหลกัในการผลิตเป็น
ตะกั่วซ่ึงเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ในการบริหารความเส่ียงดังกล่าว  บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาซ้ือ-ขาย 
Commodity swap และ Commodity option ระยะสั้นกบัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง บริษทัฯมี
อนุพนัธ์ทางการเงินคงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี สญัญา ระยะเวลาส้ินสุดสญัญา จาํนวน (ตนั) มูลค่ายติุธรรมขาดทุน 
    (ลา้นบาท) 

3 ธนัวาคม 255 Commodity option contracts เมษายน 8 ,000 4. 
3 ธนัวาคม 2556 Commodity swap contracts มีนาคม 7 1,000 .1 

 Commodity option contracts มกราคมถึงมิถุนายน 7 ,000 1. 
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3.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ีย

ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทาง
การเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระหน้ีสินใน
ขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็น
อิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือ                  
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การวดัมูลค่าท่ี
เหมาะสม  

3. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี           
3 ธนัวาคม 255 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั .19: 1 (2556: .5:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.0:1 (2556: .3:)  

32. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกและดาํเนินการตามขั้นตอนการเผยแพร่ผา่นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2558 
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