




AnnuAl RepoRt 2015 001

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	 002
สารจากประธานกรรมการ	 003
คณะกรรมการ	 004
คณะผู้บริหาร	 005
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	 026
ผังองค์กร	 029
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	 030
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 037
ปัจจัยเสี่ยง	 045

โครงสร้างการจัดการ	 050
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 065
รายการระหว่างกัน	 077
การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่าย
จัดการภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ	 081
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 088
งบการเงิน	 090
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	 099



ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

บาท 

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2558 2557 2556 อัตราการขยายตัว

สินทรัพย์รวม  3,549,149,221.00 3,870,410,913.00  4,094,132,098.00  (8.30)  (5.46)

หนี้สินรวม  1,640,984,904.00 2,105,498,190.00 2,487,532,893.00  (22.06) (15.36)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่  1,861,528,838.00 1,718,569,514.00 1,570,115,089.00  8.32  9.46 

รายได้จากการขาย 5,056,859,390.00 5,174,961,105.00 5,550,410,674.00  (2.28)  (6.76)

รายได้รวม  5,128,511,642.00 5,293,775,066.00  5,623,254,027.00  (3.12)  (5.86)

ต้นทุนสินค้าขาย 3,784,365,095.00 4,056,816,060.00 4,392,968,146.00  (6.72)  (7.65)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,028,147,438.00 924,004,847.00 1,014,170,399.00  11.27  (8.89)

กำาไรขั้นต้น 1,272,494,295.00 1,118,145,045.00 1,157,442,528.00  13.80  (3.40)

กำาไรสุทธิ  219,908,929.00 205,178,454.00  119,464,751.00  (7.18)  (71.75)

มูลค่าหุ้นที่เรียกชำาระแล้ว  200,000,000.00 200,000,000.00  200,000,000.00 

อัตราส่วนทางการเงิน 

อัตรากำาไรสุทธิ 4.29 3.88 2.12 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 12.29 12.48 7.81 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 5.93 5.15 3.03 

กำาไรต่อหุ้น (บาท) 11.00 10.26 5.97 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 93.08 85.93 78.51 
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นายกวี ขอไพบูลย์
ประธานกรรมการ

Mr. Kavie Korphaibool
The Chairman of the Board of Directors

 ป ี2558 บริษทัฯ ไดก้า้วสูอ่กีข้ันในการพัฒนาผลติภณัฑ ์สดุ

ยอดนวตักรรมแบตเตอร่ีรถยนตร์ะดบัพรีเมีย่มโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีี

ก้าวไปอีกขัน้กับการคดิคน้แบตเตอร่ี ดว้ยแนวคดิการออกแบบให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์

เสริมต่างๆ ภายในรถยนต์ เพื่อให้ทันสมัยตรงกับความต้องการ

ของลูกค้า และในช่วงปลายปีบริษัทฯได้เปิดตัวสินค้าตัวใหม่ซ่ึง

ได้พัฒนาให้มีกำาลังไฟมากกว่าเดิม และช่วยยืดอายุการใช้งาน

แบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป็น

อย่างดี ช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทฯให้สูงขึ้น นอกจากนี้บริษัท

ยังได้รับรางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม หรือ TAQA Award 2015 

ตอ่เนือ่งเปน็ปทีี ่4 ดา้นผลติภณัฑเ์กีย่วเนือ่งกบัยานยนต ์ในสาขา

แบตเตอรี่รถยนต์ (Outstanding Satisfaction for Car Battery) 

จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจขอ

งบรษิทัฯ โดยรางวัลอนัทรงเกยีรตน้ีิสะทอ้นถงึความสำาเรจ็ของทมี

งาน ที่ได้ทุ่มเทและมุ่งมั่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ 

นำาเสนอต่อผู้บริโภคตลอดระยะเวลาการดำาเนินธุรกิจ

 ในส่วนของผลการดำาเนินงานของปี 2558 แม้ภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับการบริโภคในภาพ

Message from The Chairman of the Board of Directors

สารจากประธานกรรมการ

รวมจะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมอืงและความเชือ่

มัน่ของผูบ้รโิภคท่ีลดลง แตบ่รษัิทฯ ยงัสามารถสรา้งกำาไรสทุธไิด ้

219 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำานวน 14 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นกำาไรต่อหุ้นเท่ากับ 11.00 บาท               

 ในปี 2559  บริษัทฯ ยังคงเน้นให้ความสำาคัญในเรื่องการ

ขยายธุรกิจ โดยการซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมกำาลังการผลิตให้มาก

ขึน้ เพือ่รองกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค และเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิต นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ 

จากการเข้ารับการผึกอบรมและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  รวมทั้ง

จดัทำาแผนพฒันาองกรณเ์พือ่มุง่เปา้หมายให้บรษัิทไปสูค่วามเปน็

เลิศ

 ในโอกาสนี ้ผมขอขอบคณุผูถ้อืหุ้นทุกท่านเปน็อยา่งยิง่ที่ให้

ความไวว้างใจในการดำาเนนิงานของบรษัิท และขอขอบคณุลกูคา้

และพันธมิตรทางธุรกิจ  ที่ให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุน

ด้วยดีเสมอมา รวมถึงคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร รวม

ทั้งพนักงานทุกท่าน ที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย

อยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยดตีลอดมา และหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่จะได้

รับการสนับสนุนจากทุกท่านตลอดไป



คณะกรรมการ
Board of Directors

นายกวี ขอไพบูลย์

Mr. Kavie Korphaibool

นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
Mr. Siritas Prasertmanukitch

ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
Ph.D. Srisuvarn Korphaibool

นางสาววีรวรรณ ขอไพบูลย์
Miss Veerawan Korphaibool

นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์
Mr. Veerawat Korphaibool

นายวีรวิน ขอไพบูลย์
Mr. Veerawin Korphaibool

นายนนทพล นิ่มสมบุญ
Mr. Nontaphon Nimsomboon

นายสุชาติ จันลาวงศ์
Mr. Suchat Chanlawong

นายวีระชัย ศรีขจร
Mr. Veerachai Srikajon

นายอภิชัย ชวเจริญพันธ์
Mr. Apichai Chvajarernpun

ดร.สิรินุช ไทยวัฒน์
Ph.D. Sirinuj Thaivadh

นายอดิศักดิ์ ทองไข่มุกต์
Mr. Adisak Tongkaimook



AnnuAl RepoRt 2015 005

Management Team
คณะผู้บริหาร

นางสาววีรวรรณ	ขอไพบูลย์
Miss.	Veerawan	Korphaibool	
กรรมการ	และ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ	
Director	and	Chief	Executive	Officer		
Authorized	Director

นายกวี	ขอไพบูลย์
Mr.	Kavie	Korphaibool
ประธานกรรมการ	และประธานบริษัท		
กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันบริษัท
Chairman	of	the	Board	of	Directors	and	
President

ดร.	ศรีสุวรรณ	ขอไพบูลย์
Ph.D.	Srisuvarn	Korphaibool
กรรมการบริหาร	กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันบริษัทฯ
Executive	director

นายจักรพันธ์	สังข์แก้ว
Mr.	Chakkapan	Sangkaew
ผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการ
General	Manager-	Operation

นายคำานึง	วนิชาชีวะ
Mr.	Khamnung	Wanichachiwa
ผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร
General	Manager-	Administrative

นายวีระชัย	บุญชูขื่น
Mr.	Wirachai	Bunchuchuen
ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงิน
General	Manager-Accounting	and	Finance

นายสุวิทวัส	แก้ววิเชียร
Mr.	Suwittawat	Kaewwichian
ผู้จัดการทั่วไปสายงานการตลาดและขาย	
General	Manager-Marketing	and	Sales

นาย	ยุทธศักดิ์	ชื่นสวัสดิ์		
Mr.	Yuttasack	Chunsawas
ผู้จัดการทั่วไปสายงานโลจิสติกส์	
General	Manager	Logistics

นายชยพล	อัศววัลลภ
Mr.	Chayaphol	Asavavallop
ผู้จัดการทั่วไปสายงานประกันคุณภาพและ	
พัฒนาผลิตภัณฑ์
General	Manager-Quality	Assurance	and	
Product	Development



คณะกรรมการ
Director 
นายกว ีขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ และประธานบริษทั 
    กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั 
อายุ  77 ปี อายุงาน 30 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี  วศิวกรรมเครืองกล Musashikogyo University 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 52 – ปัจจุบนั    –  ประธานกรรมการและประธานบริษทั  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 

 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั     – ประธานกรรมการและประธานบริษทั บจ. พาวเวอร์พลาส 
 พ.ศ. 51 – ปัจจุบนั     – ประธานกรรมการและประธานบริษทั 

 บจ. 3เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ. 40 – พ.ศ. 2551  – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 30 – พ.ศ. 2551   – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ. 29 – พ.ศ. 2551  – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 47 – พ.ศ. 2551   – ประธานบริษทั บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 46 – พ.ศ. 2551   – ประธานบริษทั บจ.ผลิตภณัฑ์ 3เค 
 พ.ศ. 36 – พ.ศ. 2551  – ประธานบริษทั บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.32 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
สามี ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย ์
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นายศิริทัศน์  ประเสริฐมนูกจิ 
ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ 
อายุ  78 ปี อายุงาน 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี  วศิวกรรมเครืองกล  มหาวทิยาลยัสวอนซี  ประเทศองักฤษ 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 52  ปัจจุบนั  – รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.    ปัจจุบนั  – กรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ. 2540  ปัจจุบนั  – กรรมการ  บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2537  ปัจจุบนั – กรรมการ  บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ. 2541  พ.ศ. 2544  – ประธานกรรมการ บริษทั ไทยแทงคเ์ทอร์มินลั จาํกดั 
  พ.ศ.   ปัจจุบนั – กรรมการ บริษทั เอช เอม็ ซี โปลีเมอร์ จาํกดั 
 พ.ศ. 2535  พ.ศ.2538  – กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เชลล ์แห่งประเทศไทย จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ .74 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 



ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง   กรรมการ 
   กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทัฯ 
อายุ  76 ปี อายุงาน 23 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางดา้นสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั  – กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์เค 
  พ.ศ. – ปัจจุบนั –ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. – ปัจจุบนั –กรรมการบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.   – รองประธานบริษทัฯ สายงานรัฐกิจสัมพนัธ์  

 บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 บจ.ผลิตภณัฑ ์เค 

 พ.ศ.  – พ.ศ.  –  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (นกับริหาร  ) สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 ภรรยานายกว ีขอไพบูลย ์
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นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง   กรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
อายุ  44 ปี อายุงาน 20 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) 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั       – รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั – ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ.  – รองประธานบริษทัฯ อาวุโสสายงานบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ดัการทัวไปบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ   10.53 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
บุตร  นายกว ี ขอไพบูลย ์ และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์

 
 
 
 
 
 
 



นายวรีวฒัน์    ขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
อายุ  47 ปี อายุงาน 16 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท M.B.A. Business Administration, University Of Haven U.S.A. 
 Director Accreditation Program. Class /(IOD) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 Director Certification Program. Class /(IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 Financial Statements for Directors. Class / (IOD)สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
 TLCA Executive Development Program Class / (EDP) 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 56 – ปัจจุบนั  – รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ. ผลิตภณัฑ ์เค  
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั  – กรรมการ  บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  – ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บจ. ผลิตภณัฑ ์3เค  
 พ.ศ.  – พ.ศ.2557     – รองประธานบริษทัฯ สายการตลาด บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี   
 พ.ศ.  – พ.ศ.7     –  รองประธานบริษทัฯ อาวุโส บจ. ผลิตภณัฑ ์เค  
 พ.ศ. 6 –พ.ศ.  52 –  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ผลิตภณัฑ ์เค             
 พ.ศ.  – พ.ศ.  –  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจ. ผลิตภณัฑ ์เค  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  9.74 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
บุตร นายกว ี ขอไพบูลย ์และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์
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นายวรีวนิ  ขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ 
อายุ  40 ปี อายุงาน 13 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 BS : Mechanical Engineering School of Engineering Rutgers, The State University of New Jersey 
 Director Accreditation Program. Class 49/2005 (IOD) 
 Director Certification Program. Class 160/2012 (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั  – รองประธานกรรมการ บมจ.  ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2549 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บมจ.  ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2548 – ปัจจุบนั  – กรรมการ  บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค  
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั – กรรมการ  บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั – ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – กรรมการผูจ้ดัการ บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 7 – รองประธานบริษทัฯ อาวุโสสายงานปฏิบติัการ บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 พ.ศ. 3 – พ.ศ. 6 – รองประธานบริษทัฯ สายงานปฏิบติัการ บมจ.  ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ดัการทัวไปโรงงาน บมจ.  ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ดัการโรงงาน บมจ.  ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  10.73 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
บุตร  นายกว ี ขอไพบูลย ์ และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์



      นายสุชาติ  จันลาวงศ์ 
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  69 ปี อายุงาน 19 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, U.S.A. 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั  – กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั – กรรมการ  บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค  
 พ.ศ. 2540 – ปัจจุบนั – กรรมการ  บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  
 พ.ศ.  – พ.ศ.      – ผูต้รวจราชการกระทรวงพลงังาน 
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – รองอธิบดี กรมเชือเพลิงธรรมชาติ 
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม / รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  ร้อยละ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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นายนนทพล  นิมสมบุญ 
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ  7 ปี อายุงาน 18 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 บญัชีบณัฑิต พาณิชยศาสตร์บณัฑิต(เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใตทุ้นรัฐบาลไทย) 
 บญัชีดุษฏีบณัฑิตกิติมศกัดิ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   
 ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่น  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 Fellow of Canadian Comprehensive Auditing Foundation 
 การฝึกอบรม จาก สถาบนั IOD 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546 
Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550  
Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2552 
Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่น /10 
Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่น / 
Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553 

ประสบการณ์ 

 พ.ศ.48  2557  – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 พ.ศ.4  2557 –  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

 พ.ศ.   2556 – กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีดี บมจ.บิกซี ซูเปอร์
เซ็นเตอร์ 

 พ.ศ.   พ.ศ. 2551 – กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 
 พ.ศ.   พ.ศ. 2548 – กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ.สหยเูนียน 
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2544 – ผูอ้าํนวยการสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 พ.ศ.   พ.ศ.  – นายกสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 พ.ศ.2553 – 2559 – ประธานกรรมการตรวจสอบประจาํสถาบนั มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
 
 



ตําแหน่งอืนทีสําคัญในปัจจุบัน 

 พ.ศ.48  ปัจจุบนั – ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd. 

 พ.ศ.51  ปัจจุบนั – กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคุณวฒิุ ประธานกรรมการกาํกบัดูแลการบริหาร
ความเสียง และ ประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 พ.ศ.  ปัจจุบนั – กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
 พ.ศ.  ปัจจุบนั  – กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
 พ.ศ.  ปัจจุบนั – กรรมการการเงินและทรัพยสิ์น มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
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นายวรีะชัย  ศรีขจร 
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
อายุ  63 ปี อายุงาน  5  ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 M.B.A.  South Eastern University Washington D.C. U.S.A. 
 ปริญญาตรีวศิวกรรมเครืองกล มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น /2009 
 หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทุน(วตท) รุ่น /551 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 1 – ปัจจุบนั  – กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั  – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.2536 – ปัจจุบนั – กรรมการ  บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ.  – พ.ศ.   – กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี. 
สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั  ร้อยละ  . 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 



นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์ 
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
อายุ  66 ปี อายุงาน 7 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลย)ี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรมินิเอม็บีเอ รุ่นที 5 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 26 สาํนกังาน ก.พ. 
 ประกาศนียบตัรผูบ้ริหารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูง สาํนกังาน ก.พ. 
 ปริญญาบตัรหลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที 13 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที 

9 สถาบนัพระปกเกลา้ 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั  – กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั  
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ. ผลิตภณัฑ ์เค 
 พ.ศ.  – พ.ศ.   – รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 พ.ศ.  – พ.ศ.   – อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
 พ.ศ.  – พ.ศ.   – อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี 
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ดร. สิรินุช  ไทยวฒัน์ 
ตําแหน่ง  กรรมการอิสระ 
อายุ  66 ปี อายุงาน 7 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา  
 วทิยาศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ ธนบุรี 
 ประกาศนียบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรการบริหารจดัการดา้นความมันคงชันสูง 
 ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี  (รุ่น) 
 ประกาศนียบตัรสถาบนัพระปกเกลา้ กฎหมายมหาชน รุ่นที 3 (ปรม.) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institutes of 

Directors) 
 ประกาศนียบตัรหลกัสูตร ACP ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institutes of 

Directors) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั  – กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. ผลิตภณัฑ ์เค 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั  – ทีปรึกษากิตติมศกัดิ   วุฒิสภา ภาษีการเงินการคลงั และการธนาคาร 
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั  – อนุกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ดา้นความมันคง 
 พ.ศ. 255 – พ.ศ. 255  – กรรมการ บริษทั ปตท.สผ จาํกดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 255 – พ.ศ. 2552  – อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 พ.ศ. 25 – พ.ศ. 255  – กรรมการ บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จาํกดั (มหาชน) 
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551 – ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั   
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. – กรรมการ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)                                                                                          
 พ.ศ. 254 – พ.ศ.  – กรรมการ บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี 
 
 
 



นายอดิศักดิ       ทองไข่มุกต์ 
ตําแหน่ง  กรรมการ 
อายุ  65 ปี อายุงาน 5 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี   วท.บ.(วทิยาศาสตร์สุขาภิบาล)  มหาวทิยาลยัมหิดล 
 ปริญญาโท    Master of science (Environmental Technology & Management) Asia Institute of 
Technology 
 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 54 – ปัจจุบนั  –กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลัจาํกดั 
 พ.ศ. 2554 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ. 3  – พ.ศ.4    อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 พ.ศ. 2  – พ.ศ.3  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 พ.ศ.   – พ.ศ.     ผูต้รวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 พ.ศ.   – พ.ศ.     อธิบดีกรมทรัพยากรนํา  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 พ.ศ.   – พ.ศ.     รองปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
 พ.ศ.   – พ.ศ.     รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี 
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คณะผู้บริหาร

นายกว ีขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง  ประธานกรรมการ และประธานบริษทั 
    กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทั 
อายุ  77 ปี อายุงาน 30 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี  วศิวกรรมเครืองกล Musashikogyo University 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 52 – ปัจจุบนั    –  ประธานกรรมการและประธานบริษทั  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 

 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั     – ประธานกรรมการและประธานบริษทั บจ. พาวเวอร์พลาส 
 พ.ศ. 51 – ปัจจุบนั     – ประธานกรรมการและประธานบริษทั 

 บจ. 3เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ. 40 – พ.ศ. 2551  – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 30 – พ.ศ. 2551   – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ. 29 – พ.ศ. 2551  – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 47 – พ.ศ. 2551   – ประธานบริษทั บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 46 – พ.ศ. 2551   – ประธานบริษทั บจ.ผลิตภณัฑ์ 3เค 
 พ.ศ. 36 – พ.ศ. 2551  – ประธานบริษทั บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.32 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
สามี ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย ์



     ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง   กรรมการบริหาร 
   กรรมการผูมี้อาํนาจผกูพนับริษทัฯ 
อายุ  76 ปี อายุงาน 23 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผูน้าํทางดา้นสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD) 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 36 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ. 47 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 36 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
  พ.ศ. – ปัจจุบนั –ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2558– ปัจจุบนั –กรรมการบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.   – รองประธานบริษทัฯ สายงานรัฐกิจสัมพนัธ์  

   บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอรี  
   บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 

 พ.ศ. 41 – พ.ศ.2542  –  ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ (นกับริหาร 9 ) สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขที  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 ภรรยานายกว ีขอไพบูลย ์
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นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย์ 
ตําแหน่ง   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
อายุ  44 ปี อายุงาน 20 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) 

 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั       – รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 53 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ.  – ปัจจุบนั – ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ.  – รองประธานบริษทัฯ อาวุโสสายงานบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ดัการทัวไปบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ   10.53 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
บุตร  นายกว ี ขอไพบูลย ์ และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์

 
 
 
 
 
 
 



นายคํานึง  วนิชาชีวะ 
ตําแหน่ง  ผูจ้ดัการทัวไปสายงานบริหาร 
อายุ 49 ปี อายุงาน 21 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี การบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั   – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั  – ผูจ้ดัการทัวไปสายงงานบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.   – ผูช่้วยผูจ้ดัการทัวไปบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.9  – ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.7 – ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.2544 – ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

 
นายจักรพนัธ์  สังข์แก้ว 
ตําแหน่ง  ผูจ้ดัการทัวไปสายงานปฏิบติัการ 
อายุ  43 ปี อายุงาน 21 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 5 – ปัจจุบนั   – ผูจ้ดัการทัวไปสายงานปฏิบติัการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ. 255 – ผูจ้ดัการโรงงานดา้นการผลิต บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 51 – พ.ศ. 51  – ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน ดา้นการผลิตแบตเตอรี  Dry Charge  
 พ.ศ. 50 – พ.ศ. 50  –  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายประจุไฟแผน่ธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ. 9   –  ผูจ้ดัการผลิตแผน่ธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ.  – พ.ศ.   –  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายผลิตแผน่ธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
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นายชยพล  อศัววลัลภ 
ตําแหน่ง  ผูจ้ดัการทัวไปสายงานประกนัคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
อายุ  7 ปี อายุงาน 5 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมเครืองกล มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 5 – ปัจจุบนั –  ผูจ้ดัการทัวไปสายงานประกนัคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ ์บมจ. ไทยสโต

เรจ แบตเตอรี  
  พ.ศ.  – พ.ศ.  –  ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงานประกอบแบตเตอรีแหง้ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 49 – พ.ศ.25  –  ผูจ้ดัการโรงงาน บจ.ไทย ไดอิจิ เซโก ้
 พ.ศ. 254 – พ.ศ. 2549 –  ผูจ้ดัการโรงงาน บจ.มิก เดนชิ โคเงียว 
 พ.ศ. 25 – พ.ศ. 254  –  ผูจ้ดัการโรงงาน บจ.มารูเบนี 
 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545 –  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม บจ.โซนี โมบาย อิเล็คโทรนิค ์ไทยแลนด ์
 พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2540 –  ผูจ้ดัการฝ่ายประกนัคุณภาพ บจ.มิตซุย สยาม คอมโพเนนท ์
 พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2537 –  หวัหนา้ฝ่ายปรับปรุงผลิตภณัฑใ์หม่ บจ.บริดสโตน เจแพน 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 



 
นายสุวทิวสั แกว้วเิชียร 
ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการทัวไปสายงานการตลาดและขาย  
อาย ุ 47 ปี อายงุาน 14 ปี 
คุณวฒิุทางการศึกษา 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ปริญญาโท ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั  – ผูจ้ดัการทัวไปสายงานการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
  พ.ศ.  – พ.ศ.  – ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2552  – ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี   
 พ.ศ.2551 – พ.ศ.2551     – ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ (SLI) , บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี    
 พ.ศ.2549 – พ.ศ.2550     – ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี    
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548  – หวัหนา้ฝ่ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี    

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
 
นายวรีะชัย  บุญชูชืน 
ตาํแหน่ง  ผูจ้ดัการทัวไปสายงานบญัชีและการเงิน 
อายุ 46 ปี อายุงาน 15 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต คณะการจดัการและการท่องเทียว มหาวิทยาลยับูรพา 
ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี  
 พ.ศ. 255 – ปัจจุบนั  – ผูจ้ดัการทัวไปสายงานบญัชีและการเงิน บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี  
 พ.ศ. 9 – พ.ศ.58   – ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี  บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี  
 พ.ศ. 6 – พ.ศ.2548  – ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี   
 พ.ศ.  – พ.ศ.  – รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ : ไม่ม ี
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี
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นาย ยุทธศักดิ ชืนสวสัดิ           
ตําแหน่ง : ผูจ้ดัการทัวไปสายงานโลจิสติกส์ 
อายุ : 57 ปี                
อายุงาน : 11 เดือน 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บณัทิต (ฝรังเศส) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาองักฤษ) สถาบนัการศึกษานานาชาติ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประสบการณ์การทาํงาน 
 พ.ศ. 2558  – ปัจจุบนั : ผูจ้ดัการทัวไปสายงานโลจิสติก บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี  
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.2558  : ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอรี  
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.255  : รองประธานบริษทัสายงานผลิตและปฏิบติัการ, บริษทั ไทยยานยนตร์  จาํกดั 
 พ.ศ. 255 – พ.ศ.2557  : ผูอ้าํนวยการฝ่ายการผลิตโกลบอล, บริษทั อาร์เอม็เอ ออโตโมทีฟ จาํกดั 
 พ.ศ. 255 – พ.ศ.255  : ผูจ้ดัการฝ่ายปฏิบติัการ, บริษทั อาร์เอม็เอ ออโตโมทีฟ จาํกดั 
 พ.ศ. 255 – พ.ศ.255  : ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนวตัถุดิบกลุ่มบริษทั, บริษทั อาร์เอม็เอ ออโตโมทีฟ จาํกดั 
 พ.ศ. 257 – พ.ศ.255  : ผูจ้ดัการทัวไปสายงานการตลาด, บริษทัซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จาํกดั 
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.257  : ผูจ้ดัการทัวไปสายงานจดัซือและโลจิสติกส์, บริษทั เดมเลอร์ไครสเลอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั 

 พ.ศ. 25 – พ.ศ.25  : ผูจ้ดัการฝ่ายโลจิสติกส์, บริษทั ไทยสวดิีช แอสเซมบลีย ์จาํกดั 
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.255  : ผูจ้ดัการฝ่ายคลงัสินคา้, บริษทั ไทยสวดิีช แอสเซมบลีย ์จาํกดั 
 พ.ศ. 25 – พ.ศ.25  : ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนการผลิตและควบคุมวตัถุดิบ บริษทัสยาม เรโนลต ์จาํกดั  

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่งผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยสโตเรจแบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) ตั้งข้ึนโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2557 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2557 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยวาระในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบชุดน้ีจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 เมษายน 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
จ านวน 3 คน ในจ านวนน้ีเป็นผูมี้ความรู้ดา้นการบญัชีและการเงินอยา่งนอ้ย หน่ึงคน บริษทัฯ ก าหนดใหผู้จ้ดัการฝ่าย
ตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

ในรอบปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหมี้การประชุมทั้งหมดจ านวน 5 คร้ัง โดยไดเ้ชิญ
กรรมการบางท่าน  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และผูส้อบบญัชีภายนอกเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ ไดจ้ดัการประชุมเฉพาะ
ระหวา่งกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีกรรมการบริษทั และ ผูบ้ริหาร ร่วมการประชุม หน่ึงคร้ัง  

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบทุก
คนเขา้ร่วมประชุม ครบ ทั้ง 5 คร้ัง ทุกคน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีจากรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2558 ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดมอบหมาย
ใหผู้ส้อบบญัชีเสนอแนะส่ิงท่ีจะช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน หรือ ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย โดยไดติ้ดตาม 
ปรึกษาหารือ และ ซกัถามผูส้อบบญัชีในการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังจนส้ินความสงสัย  คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความส าคญักบัการสนบัสนุนใหผู้ส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีทุกดา้นตามท่ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดไดรั้บฟังขอ้คิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ระดบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา  

ส าหรับปี 2558 กิจกรรมส าคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัจ าแนกเป็นรายกิจกรรม มีดงัน้ี 

การจัดท างบการเงิน 

1. พิจารณาผลการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ รายไตรมาส และ
ส าหรับปี 2558 ขอบผูส้อบบญัชีโดยไดห้ารือและขอค าอธิบายประกอบเพิ่มเติมจากผูส้อบบญัชี รวมทั้งให้
เจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม  ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพื่อ
ประกอบการปรับรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหมี้ความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
มากยิง่ข้ึนตามหลกัการและมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใชใ้นประเทศไทยซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย                                                                                                                                                                                                                   

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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2. ในการสอบทานการเปิดเผยขอ้มูลประกอบงบการเงินนั้นไดร้วมถึงการพิจารณารายงานของผูส้อบบญัชีทั้ง
โดยวาจา และ ลายลกัษณ์อกัษร เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และ ผูบ้ริหาร รวมถึง
การสอบทานโอกาสท่ีอาจเกิดกรณีทุจริตอนัมีสาระส าคญัเพื่อความมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลวา่ผูส้อบบญัชีได้
ปฏิบติัหนา้ท่ีตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ เหล่าน้ีอยา่งเพียงพอและเหมาะสม หรือไม่  

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการน้ีไดม้อบหมายให้ผูต้รวจสอบภายในสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบบงานดา้นต่าง ๆ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งก ากบั
ดูแลงานตรวจสอบภายใน ใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบภายในเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุดเท่าท่ีทรัพยากรดา้นการตรวจสอบภายในท่ีมีอยูจ่ะอ านวยใหไ้ด ้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถื้อหุน้ โดยไดส้อบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน และภาระหนา้ท่ี
ความรับผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

5. พิจารณาประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และใหข้อ้แนะน าในการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในตามความจ าเป็นใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ น าไปพิจารณา 

6. ก ากบัดูแลใหผู้ต้รวจสอบภายในประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในระดบัท่ีเหมาะสม 

7. โดยท่ีต าแหน่งผูต้รวจสอบภายในของบริษทัไดว้า่งลงระยะหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้นะน า
ตามล าดบัใหบ้ริษทัฯ เร่งสรรหาบุคลากรตรวจสอบภายในมาทดแทนและเติมเตม็อตัราก าลงัท่ีวา่งโดยเร็ว 

รายการทีเ่กี่ยวโยงกนั 

8. พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ โดยสอบ
ทานวา่รายการระหวา่งกนัไดรั้บการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและบนัทึกบญัชีหรือเปิดเผย
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑท่ี์มาตรฐานการบญัชีระบุ และตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล หรือไม่โดยได้
สอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและพิจารณาจากรายงานการสอบบญัชีและตั้งค  าถามในรายละเอียดกบัผูส้อบ
บญัชี นอกจากนั้นยงัไดข้อขอ้มูลจากผูบ้ริหารและพนกังานผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัของบริษทัฯ  ผลการ
พิจารณาไม่พบวา่มีรายการท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงมีผลกระทบดา้นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การคัดเลอืกผู้สอบบัญชี 

9. คณะกรรมการ ฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลผูมี้ความเหมาะสมเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยและมีความเห็นว่านายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
3495 หรือนายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 
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หรือนายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในสังกดั
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
ผูส้อบบญัชีได ้รวมถึงค่าธรรมเนียมวชิาชีพท่ีเสนอมีความเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ จึงมีมติให้น าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้น าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อ
หุ้นเพื่อให้มีมติแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 ต่อไป ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ เห็นว่า
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพการสอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2559 ควรเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,600,000 บาท ( หน่ึงลา้นหกแสนบาทถว้น ) 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการที่เกีย่วข้อง 
10. ไดพ้ิจารณาผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ วา่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบทางการท่ีเก่ียวขอ้งให้เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ความเห็นโดยสรุป 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ บริษทัฯ ถือปฏิบติัสอดคล้องกับ

แนวนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ด้วย มีผลท าให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดท่ีมี
นยัส าคญัมิให้เกิดข้ึนไดห้รือหากเกิดข้ึนก็สามารถทราบเพื่อแกไ้ขไดใ้นเวลาอนัเหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระตามท่ีควร และไดพ้ยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในหลายๆ ดา้นโดยมีพฒันาการ
ตามท่ีควร แต่ยงัมีอตัราก าลงัไม่ครบตามท่ีก าหนดซ่ึงควรเร่งด าเนินการสรรหาทดแทนต่อไป ส าหรับรายการท่ีเก่ียว
โยงกันท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทัว่ไปท่ีได้
ด าเนินการอยา่งสมเหตุสมผลและให้ประโยชน์อยา่งเหมาะสมแก่บริษทัฯ ไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระส าคญั 
การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้งส าหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผูส้อบบญัชีไดร้ายงานวา่ ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัอยา่งเพียงพอ ไม่มี
เหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 

 

 

 

(นายนนทพล น่ิมสมบุญ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 

 
(นายสุชาติ  จนัลาวงศ)์       (นายวรีะชยั  ศรีขจร) 
กรรมการตรวจสอบ     กรรมการตรวจสอบ 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 1.1 เป้าหมายและภารกิจ 

  เป้าหมาย รักษาความเป็นผูน้ าในตลาดแบตเตอร่ีของเมืองไทย และจะมุ่งมัน่พฒันาสินคา้และ
บริการใหแ้บตเตอร่ีของคนไทยกา้วไกลไปทัว่โลก 

 ภารกจิ 3เคแบตเตอร่ีจะทุ่มเทพฒันาการผลิตสินคา้และการบริการต่างๆใหท้รงคุณค่าเป็นมาตรฐาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดใหก้บัตวัแทนจ าหน่ายและลูกคา้ผูใ้ช ้

 มีการบริหารธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใสดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และมีผล
ประกอบการท่ีน่าพอใจ เพื่อสร้างประโยชน์ สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

 สร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีในการท างานและใหค้วามรู้ในการพฒันาความสามารถและผลตอบแทน
อยา่งเหมาะสมแก่พนกังาน เพื่อใหพ้นกังานเรียนรู้ และท างานอยา่งเตม็ศกัยภาพ และภูมิใจท่ี
เป็นส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษทัฯ 

 รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน ท ากิจกรรมเพื่อสังคมอยา่งสม ่าเสมอ 

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2529 และแปรสภาพเป็นบริษทั 
มหาชน ในปี 2537 ทะเบียนบริษทัเลขท่ี 0107537002141 บริษทัประกอบธุรกิจหลกัผลิตและจ าหน่าย
แบตเตอร่ีชนิดตะกัว่กรด จ าหน่ายในประเทศภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ 3K และส่งออกกวา่ 50 ประเทศทัว่
ทุกทวปี ภายใตแ้บรนด ์3K และ KV ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีทั้งหมด 8 กลุ่ม ดงัน้ี 

 
1. แบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์ 2. แบตเตอร่ีส าหรับรถจกัรยานยนต์ 
3. แบตเตอร่ีแสงสว่าง / จบัสัตว ์ 4. แบตเตอร่ีส าหรับรถกอลฟ์ 
5. แบตเตอร่ีส าหรับรถฟอลค์ลิฟท์

ไฟฟ้า 
6. แบตเตอร่ีส าหรับเก็บพลงังาน

แสงอาทิตย ์
7. แบตเตอร่ีส าหรับรถไฟฟ้า 8. แบตเตอร่ีส าหรับส ารองไฟ 

 
บริษทัฯมีส านกังานและโรงงานตั้งอยูเ่ลขท่ี  387 หมู่ 4 ซอยพฒันา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนน

สุขมุวทิ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280  โทรศพัท ์ 0-2709-3535 (อตัโนมติั 16 
คู่สาย) Home Page: www.3kbattery.com ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและเรียกช าระเตม็
มูลค่าแลว้ หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท มีก าลงัการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตเ์ฉล่ีย 420,000 
ลูกต่อเดือน 

 
 
 
 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพ 1. โครงสร้างการถือหุน้ 
 
บริษทัฯ มีการแบ่งด าเนินงานของบริษทัในกลุ่มดงัน้ี 
ธุรกจิแบบต้นน า้ 

 บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ  ากดั บริษทัฯ ถือหุน้จ านวน 2,425,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.00 เป็น
โรงงานหลอมตะกัว่รีไซเคิล โดยใชแ้บตเตอร่ีท่ีผา่นการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแลว้เป็นวตัถุดิบใน
การผลิต ตะกัว่ท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะจ าหน่ายให้กบับริษทัฯเพื่อลดผลกระทบของความผนัผวนดา้นราคา
และการขาดแคลนวตัถุดิบจากการน าเขา้ตะกัว่  

 
บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั บริษทัฯ ถือหุน้จ านวน 4,999,996 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.00 เป็นบริษทั

ผลิตและจ าหน่ายเก่ียวกับเปลือกพลาสติกส าหรับแบตเตอร่ี และรับจ้างผลิตหรือแปรรูป หรือข้ึนรูป
ผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุกชนิด 
ธุรกจิแบบกลางน า้ คือ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ  ากดั (มหาชน) 
ธุรกจิแบบปลายน า้ 

บริษทั ผลิตภณัฑ์ 3เค จ  ากดั ถือหุ้นจ านวน 79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99  เป็นตวัแทนจ าหน่าย 
และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการกระจายสินคา้ผ่านตวัแทน
จ าหน่ายของทางบริษทัฯ ท่ีมีมากกวา่ 200 แห่ง ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกวา่ 3,000 
ร้านคา้ยอ่ย  

บริษทั 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ  ากดั บริษทัฯถือหุ้นจ านวน 1,999,993 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 
เป็นบริษทั ผลิตถังโครงโลหะส าหรับใส่แบตเตอร่ี รถฟอร์คลิฟท์ ให้กับบริษทัฯ และให้เช่า ดูแล และ
บ ารุงรักษา แบตเตอร่ี รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริการหลงัการขาย กบับริษทัทัว่ไป ในปี 2558เพื่อให้การ
บริหารงานขาย มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน จึงไดมี้การเปล่ียนแปลงโครงสร้างการด าเนินงาน โดยบริษทัฯ ได้
ขายหุน้ทั้งหมดของบริษทั 3เค แทร็คชัน่ ใหก้บั บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั   

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั 
(มหาชน) 

บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากดั  
ถือหุ้นร้อยละ 16.67 

บริษทั ไทยนนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั 
ถือหุ้นร้อยละ 97.00 

 

บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั 
ถือหุ้นร้อยละ 49.00 

 

บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ  ากดั 
ถือหุ้นร้อยละ 99.99 

 



 
บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากัด  บริษทัฯ ถือหุ้นจ านวน 10 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.67 

เป็นบริษทัร่วมในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อดูแลการขายแบตเตอร่ีส าหรับรถยนต์และแบตเตอร่ีส าหรับรถฟอร์
คลิฟทไ์ฟฟ้า รวมทั้งใหบ้ริการหลงัการขาย  และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่น 

 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพ 2 การด าเนินงานของบริษทัฯ ในกลุ่ม 
บริษทัย่อย 
บริษัท ผลติภัณฑ์ 3 เค จ ากดั ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษทั บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จ ากดั 
ส านกังานใหญ่ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 396 ถนนอุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา 
 จงัหวดักรุงเทพมหานคร  10260 
โทรศพัท ์ 0-2393-3333 
โทรสาร 0-2749-4153 
จดทะเบียน เป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2530 
ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี 0105530046044 
ประเภทธุรกิจ จ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์แบตเตอร่ีรถกอลฟ์ แบตเตอร่ีเพื่อแสงสวา่ง 
การจ่ายเงินปันผล ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
รอบบญัชี 1 มกราคม -31 ธนัวาคม 
ผูส้อบบญัชี นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 
 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 
 หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ านวน 80,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้  หุน้ละ 100 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 80,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระ หุน้ละ 100 บาท 
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน จ านวน 7 ราย 
 
 

บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั 
ผลิตเปลือกแบตเตอร่ี 

 

บริษทั ไทยนนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั 
ผลิตตะกัว่ผสม 

 
บริษทั ไทยส โตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ผลติแบตเตอร่ี และจ าหน่ายต่างประเทศ 

บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั 
จ าหน่ายในประเทศ 

บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ  ากดั 
ขายและบริการแบตเตอร่ี ฟอลค์ลิฟท์

ไฟฟ้า 
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คณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
1. นายกว ี  ขอไพบูลย ์  2. นายศิริทศัน์  ประเสริฐมนูกิจ 
3. นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์  4. นางสาววรีวรรณ ขอไพบูลย ์

 5. นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์  6. นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์
 7. นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์  8. นายนนทพล  น่ิมสมบุญ 
 9. นายวรีะชยั  ศรีขจร   10. นายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ์ 
 11. นางสิรินุช  ไทยวฒัน์  12. นายอดิศกัด์ิ          ทองไข่มุกต ์
 
บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จ ากดั ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษทั  บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ  ากดั 
โรงงาน   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 192 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์ต าบลหวัส าโรง 
   อ าเภอแปลงยาว จงัหวดัฉะเชิงเทรา 24190 
โทรศพัท ์  0-3857-5368-9, 0-3857-5381-6 
โทรสาร   0-3857-5373 
จดทะเบียน  เป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม 2540 
ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี 0105540032437 
ประเภทธุรกิจ  โรงงานหลอมตะกัว่ 
การจ่ายเงินปันผล ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
รอบบญัชี 1 มกราคม -31 ธนัวาคม 
ผูส้อบบญัชี นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 
 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 
 หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ านวน 2,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หุน้ละ 100 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 2,500,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระ หุน้ละ 100 บาท 
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน จ านวน 7 ราย 
 
คณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

1. นายกว ี  ขอไพบูลย ์  2. นายศิริทศัน์  ประเสริฐมนูกิจ 
3. นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์  4. นางสาววรีวรรณ ขอไพบูลย ์

 5. นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์  6. นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์
 7. นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์  8. นายนนทพล  น่ิมสมบุญ 
 9. นายวรีะชยั  ศรีขจร   10. นายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ์ 
 11. นางสิรินุช  ไทยวฒัน์  12. นายอดิศกัด์ิ          ทองไข่มุกต ์



  
บริษัท พาวเวอร์ พลาส  จ ากดั ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษทั  บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั 
โรงงาน   ตั้งอยูเ่ลขท่ี 298 หมู่ท่ี 4 ซอย 5 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต าบลแพรกษา 
   อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
โทรศพัท ์  0-2709-4095 
โทรสาร   0-2709-4093 
จดทะเบียน  เป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 
ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี 0115553011239 
ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายเก่ียวกบัพลาสติกทุกชนิดและรับจา้งผลิตหรือแปรรูป หรือ

 ข้ึนรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุกชนิด 
การจ่ายเงินปันผล ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
รอบบญัชี 1 มกราคม -31 ธนัวาคม 
ผูส้อบบญัชี นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 
 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 
 หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ านวน 10,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หุน้ละ 10 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระ หุน้ละ 10 บาท 
 จ านวน 5,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระ หุน้ละ 3 บาท 
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน จ านวน 4 ราย 
 
คณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 1. นายกว ี ขอไพบูลย ์  2. นายศิริทศัน์   ประเสริฐมนูกิจ 
 3. นายวรีวนิ ขอไพบูลย ์  4. นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์
 5. นายวรีวฒัน์ ขอไพบูลย ์  6. นางสาววรีวรรณ ขอไพบูลย ์
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บริษัท 3 เค แทร็คช่ัน แบตเตอร่ี จ ากดั ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษทั  บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ  ากดั 
ส านกังานใหญ่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 298 หมู่ท่ี 4 ซอย 5 ถนนสุขมุวทิ ต าบลแพรกษา อ าเภอเมือง  
   จงัหวดั สมุทรปราการ10280 
โทรศพัท ์  0-2709-4088 
โทรสาร   0-2709-4087 
จดทะเบียน  เป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2538 
ทะเบียนนิติบุคคล เลขท่ี 0105538086410 
ประเภทธุรกิจ  การผลิตและจ าหน่ายงานโลหะ ขาย ใหเ้ช่า และใหบ้ริการบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมแบตเตอร่ี 
การจ่ายเงินปันผล ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
รอบบญัชี 1 มกราคม -31 ธนัวาคม 
ผูส้อบบญัชี นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 
 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 
 หรือ นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ หุน้ละ 10 บาท 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ หุน้ละ 10 บาท 
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน จ านวน 8 ราย 
 
คณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 1. นายกว ี ขอไพบูลย ์  2. นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์
 3. นางสาววรีวรรณ ขอไพบูลย ์  4. นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์
 5. นายค านึง วนิชาชีวะ  6. นายวรีะชยั  บุญชูช่ืน  

 
 



 
บริษทัร่วม 
บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากดั ข้อมูลบริษัท 
ช่ือบริษทั  บริษทั ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากดั 
ส านกังานใหญ่  ตั้งอยูเ่ลขท่ี 1-3-10, Kuzuhanakanoshiba, Hirakata-shi, Osaka-fu, Japan 
โทรศพัทแ์ละโทรสาร 81-72-850-72-2267 
ประเภทธุรกิจ  น าเขา้และจ าหน่ายแบตเตอร่ี 
จดทะเบียน  เป็นบริษทัจ ากดัเม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2543 
รอบบญัชี  1 เมษายน – 31 มีนาคม 
 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั จ านวน 60 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ หุน้ละ 50,000 เยน 
ทุนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ จ านวน 60 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระ  หุน้ละ 50,000 เยน 
จ านวนผูถื้อหุน้ทั้งส้ิน จ านวน 5 ราย 
 
บุคคลทีอ้่างองิอืน่ 
นายทะเบียนหุน้  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
   62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศพัท ์ 0-2229-2800 
ผูส้อบบญัชี นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498 
 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 
 หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 
 บริษทั ส านกังานเอินส์ทแอนดย์งั จ ากดั 

193/136-137 อาคารเลครัชดา รัชดาภิเษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศพัท ์ 02-226-0777 

 โทรสาร 02-264-0789-90 
ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั ส านกังานกฎหมายบรรจงแอนด์วทิยา จ ากดั 
 33/35,33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์ 0-2236-2334 

 



AnnuAl RepoRt 2015 037

ลักษณะการประกอบธุรกิจ                     บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  จาํกดั (มหาชน)                              ส่วนที 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ประวตัิความเป็นมา 

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  จาํกดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตังบริษทัเมือ วนัที 10 มิถุนายน 2529 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ มแรก จํานวน 8 ล้านบาท เพือผลิตและจําหน่ายแบตเตอรี สําหรับรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต ์ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ “3K”  

เมือวนัที 10 มิถุนายน 2537 ไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยรับอนุมติัจากตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเริมทาํการซือขายในตลาดหลกัทรัพยเ์มือวนัที 10 กุมภาพนัธ์ 2538 

ณ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ลา้นบาท และมีส่วนของผูถื้อหุ้น 1,719 ลา้นบาท 
มีมูลค่าขาย 5,175 ลา้นบาท มีสัดส่วนการขายในประเทศ และ ส่งออก ในอตัราร้อยละ 54: 46 
 ผลิตภณัฑแ์บตเตอรีของบริษทัฯทุกชนิดเป็นผลิตภณัฑที์ บริษทัฯวจิยัและพฒันาเทคโนโลยกีารผลิต
และไดม้าตรฐานสากลเป็นผลใหไ้ดรั้บรองมาตรฐานต่างๆ ดงันี  
 

. มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและไดรั้บตรา ม.อ.ก.  เมือวนัที  
พฤษภาคม  เป็นตน้มา 
 . ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2001 เมือวนัที  พฤษภาคม  
 . ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เมือวนัที  ตุลาคม  
 . ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมือวนัที  ตุลาคม  
 . ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 เมือวนัที  กุมภาพนัธ์  
 . มาตรฐานญีปุ่น (JISJapanese Industrial Standard) 
 7. มาตรฐานเยอรมนั (DIN – Detutsches Institut Fur Normung) 
 8. มาตรฐานอเมริกนั (SAE – Society of Automotive Engineers) 
 9. มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission) 

 
แบตเตอรีแบ่งตามลกัษณะไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 
1. แบตเตอรีชนิดธรรมดา (Conventional Type Battery): เป็นแบตเตอรีทีใชต้ะกัวผสมพลวงในการ

ผลิตโครงแผน่กริด และจากการใชพ้ลวงเป็นส่วนประกอบทาํใหเ้กิดการสูยเสียนํากลันในอตัรา
สูงระหวา่งการใชง้านจึงตอ้งมีการดูแลเติมนํากลันอยา่งสมําเสมอ  

2. Maintenance Free Battery (MF): เป็นแบตเตอรีทีใชต้ะกัวผสมแคลเซียม ดีบุกในการผลิตโครง
แผน่กริด และจากการใชแ้คลเซียม ดีบุก เป็นส่วนประกอบทาํใหเ้กิดการสูญเสียนํากลันลดลง 
สะดวกต่อผูใ้ชง้าน ไม่ตอ้งเติมนํากลันขณะใชง้าน (สาํหรับการใชง้านทีเป็นไปตามเงือนไข) 
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3. Sealed Maintenance Free Battery (SMF): เป็นแบตเตอรี ทีใชต้ะกัวผสมแคลเซียม ดีบุกและเงิน
ในการผลิตโครงแผน่กริด และจากการใชแ้คลเซียม ดีบุกและเงิน เป็นส่วนประกอบทาํใหเ้กิดการ
สูญเสียนํากลันลดลงในระดบัทีต ํามาก และแบตเตอรีชนิดนี มีการใชแ้ผน่กัน Polyethylene (PE) 
แบบห่อซอง ซึ งทาํใหก้าํลงัไฟในการสตาร์ทสูงขึนและอายกุารใชง้านยาวนานขึน รวมถึงการ
ออก แบบฝาสองชันดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ CAD/CAM/CAE ทาํใหล้ดการสูญเสียนํากลันไดดี้
ยิงขึน  

4. Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA): เป็นแบตเตอรีทีใชต้ะกัวผสมแคลเซียม ดีบุกใน
การผลิตโครงแผน่กริด และจากการใชแ้คลเซียม ดีบุก เป็นส่วนประกอบทาํใหเ้กิดการสูญเสียนํา
กลันลดลง รวมถึงการใชแ้ผน่กันชนิด Absorptive Glass Mat (AGM)  
ในการประกอบทาํให้นํากรดภายในไม่หกออกมาภายนอก แบตเตอรีชนิดนี ถูกออกแบบและ
ควบคุมกระบวนการผลิตเพือใหมี้แรงกดทีแผน่ธาตุ ช่วยเพิมอายกุารใชง้านใหย้าวนานขึน 

5. Deep Cycle Battery: เป็นแบตเตอรีทีใชผ้สมพลวงทีมีส่วนผสมสูงในการผลิตแผน่กริด 
a. Golf: battery สาํหรับใชง้านกบัรถ golf car 
b. EB: battery สาํหรับใชง้านสาํรองไฟ 
c. EV: battery สาํหรับใชง้านกบัรถไฟฟ้า (Electric vehicle) 
d. Traction: battery สาํหรับรถ forklift ไฟฟ้า ผลิตโดยใชแ้ผน่ชนิดหลอด (Tubular plate) 

ทาํใหมี้ความทนทานสูงสุด 
 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ มีแบตเตอรี  ทีเหมาะสมกบัรถประเภทต่างๆ ทังรถญีปุ่น รถยุโรป และรถอเมริกนัและตาม

สภาพภูมิอากาศทีแตกต่างกันให้สามารถใช้งานได้ในเขตอากาศร้อน หรือเขตอากาศหนาวผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯ เป็นแบตเตอรีชนิดตะกัวกรด แบ่งตามการใชง้านออกเป็น 8 กลุ่มผลิตภณัฑ ์

1. แบตเตอรีสาํหรับรถยนต ์(Automotive Battery) 
1.1 แบตเตอรีชนิดตอ้งดูแลรักษา (Low Maintenance) 
1.2 แบตเตอรีชนิดไม่ตอ้งดูแลรักษา (Maintenance Free)  

2. แบตเตอรีสาํหรับรถจกัรยานยนต(์Motorcycle Battery) 
2.1 แบตเตอรีชนิดตอ้งดูแลรักษา (Low Maintenance) 
2.2 แบตเตอรีชนิดไม่ตอ้งดูแลรักษา (VRLA) 

3. แบตเตอรีแสงสวา่ง  
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4. แบตเตอรีสําหรับรถกอล์ฟ เป็นแบตเตอรีชนิด Deep Cycle สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงทีอย่าง
ต่อเนืองไดเ้ป็นระยะเวลานาน เหมาะสาํหรับรถกอลฟ์ทุกประเภท 

5. แบตเตอรี สําหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ ( EB Battery) เป็นแบตเตอรี ในกลุ่ม Deep Cycle 
บาํรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงทีไดเ้ป็นระยะเวลานานและ
สามารถชาร์จกลบัไดง่้ายดว้ยกระแสไฟตํา เป็นพลงังานทดแทนไม่ทาํลายสิงแวดลอ้ม มีดว้ยกนั
หลายชนิดและส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูงโดยขึ นอยู่กับเทคโนโลยีทีใช้ในการผลิต การ
บํารุงรักษา เช่น ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (Nicd) ชนิดตะกัวกรด(Lead Acid Battery)  ชนิด
นิกเกิลไฮไดรต์ (NiH) เป็นตน้ ปัจจุบนัแบตเตอรีชนิดตะกัวกรด แบบ Deep cycle เป็นทีนิยมใช้
มากทีสุดและราคาจะถูกกวา่ชนิดอืน 

6. แบตเตอรีสาํหรับรถฟอร์คลิฟทไ์ฟฟ้า (Traction Battery)  
7. แบตเตอรีสําหรับรถไฟฟ้า (EV Battery) เหมาะสําหรับรถไฟฟ้า รถนําเทียว หรือรถเข็นไฟฟ้า 

สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงทีไดอ้ยา่งต่อเนือง 
8. แบตเตอรีสําหรับสํารองไฟ (Stationary Battery) เหมาะสําหรับติดตังเพือสํารองไฟ (Standby 

Application) ในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่, ชุมสายโทรศพัท ์และระบบสาํรองไฟขนาดใหญ่อืน ๆ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 
 บริษทัฯ เป็นหนึงในผูผ้ลิตแบตเตอรีรายใหญ่ของไทย มีความสามารถในการผลิตเป็นอนัดบัหนึงของ
ประเทศโดยเป็นบริษทัทีลงทุนโดยคนไทย และมีการพฒันาเทคโนโลยกีารผลิตเป็นของตนเอง การผลิต
แบตเตอรีในประเทศไทยนันโดยส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตแบตเตอรี เพือใชส้าํหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์
ซึ งเป็นแบตเตอรีพืนฐาน (Conventional Type) 
  
 ดงันันเพือเป็นการทดแทนการนาํเขา้และขยายตลาดแบตเตอรีในประเทศ บริษทัฯไดมี้การริเริมและ
พฒันาจนสามารถผลิตและจาํหน่าย แบตเตอรีสาํหรับรถยกไฟฟ้า (Traction Battery) แบตเตอรีสาํหรับรถ
กอลฟ์และแบตเตอรีสาํหรับแผงไฟฟ้า โซล่าเซลส์ (Deep Cycle Battery) ไดแ้ลว้ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
สถานภาพของผู้ผลติ 
อุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีของไทย มีผูผ้ลิตรายใหญ่จาํนวน  ราย มีดงัต่อไปนี  
 ชือผูผ้ลิต      ตราผลิตภณัฑ์ 
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี      K  (สามเค) 
บริษทั สยามยเีอสแบตเตอรี  จาํกดั    GS  (จีเอส) 
บริษทั ฟูรูกาวาแบตเตอรี  จาํกดั    FB  (เอฟบี) 
บมจ.ยวัร์ซ่าแบตเตอรี  (ประเทศไทย)   YUASA (ยวัร์ซ่า) 
บริษทั พานาโซนิค แบตเตอรี  (ประเทศไทย)   PANASONIC  (พานาโซนิค) 
บริษทั สยามแบตเตอรี  อินดสัตรี  จาํกดั    BOLIDEN  (โบลีเดน้) 
บริษทั นํามนัปิโตรเลียมไทย จาํกดั   TPS  (ทีพีเอส)  
บริษทั  ฮิตาชิสตอเรจ  แบตเตอรี  (ประเทศไทย) จาํกดั Hitachi    (ฮิตาชิ) 
ผูผ้ลิตแบตเตอรีในประเทศไทยแต่ละรายจะเป็นบริษทัร่วมทุนระหวา่งผูป้ระกอบการไทยและ

ผูป้ระกอบการต่างชาติโดยเฉพาะประเทศญีปุ่น ซึ งบริษทัเหล่านีไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีารผลิตทีไดรั้บการถ่ายทอด
จากบริษทัแม่ในญีปุ่น มีเพียง บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี  เท่านันทีดาํเนินการโดยผูป้ระกอบการคนไทย ซึ ง
ใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตทีทนัสมยัสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรี  อยา่งไรก็ตาม
เทคโนโลยทีีใชใ้นการผลิตแมจ้ะมีการพฒันาไปเพียงใดก็ตาม แต่วตัถุดิบหลกัทีใชใ้นการผลิตแบตเตอรียงัคง
เป็นตะกัว เพราะมีราคาเหมาะสมทีจะใชใ้นเชิงพาณิชยม์ากกวา่วตัถุดิบอืน เช่น ลิเทียม  ซึ งมีราคาทีสูงกวา่ 

ตารางแสดง สถิติยอดประกอบรถยนตใ์นประเทศไทย (คนั) 

ปี รถยนตน์ัง รถกระบะ
ขนาด 1 ตนั 

รถเพือการ
พาณิชยอื์นๆ 

ยอดรวม
ทังหมด 

อตัราการ
เติบโต 

 

รถมอเตอร์
ไซด ์

อตัราการ
เติบโต 

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% 

2558 760,688 1,115,818 36,496 1,913,002 1.76%  1,807,325 1.92% 
ทีมา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไ์ทย 
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 ตลาดในประเทศ 
 กลยทุธ์ทางการตลาดทีใชน้ัน จะคลา้ยคลึงกนัคือการเพิมจาํนวนร้านคา้ตวัแทนจาํหน่าย การให้
ส่วนลดทางการคา้แก่ตวัแทนจาํหน่าย และการหาช่องทางการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น การจาํหน่ายผา่น
ศูนยบ์ริการรถยนต ์และศูนยบ์ริการ  Modern Trade เป็นตน้ พร้อมทังการสร้างแบรนด์ใหเ้ป็นทีจดจาํของ
ผูบ้ริโภคผา่นการโฆษณาตามสือต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด และการจดัโปรโมชัน 
  

1. ตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์(Original Equipment Market: OEM) เป็นตลาดทีมีความมันคง มี
การดาํเนินการอยา่งมีระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชดัเจน ตลาดโรงงานประกอบ
รถยนตมี์ความสาํคญักบัผูผ้ลิตแบตเตอรี  เนืองจากแบตเตอรีทีประกอบไปพร้อมกบัรถยนต ์
ผูบ้ริโภคจะใหล้าํดบัความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกในการเปลียนทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสียหาย
หรือเสือมสภาพการใชง้าน แต่เนืองจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบ
รถยนตญี์ปุ่น ซึ งส่วนใหญ่มีนโยบายการคา้กบับริษทัญีปุ่น หรือบริษทัร่วมทุนกบับริษทัญีปุ่นเป็น
หลกั การขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนตญี์ปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกวา่การขยาย
ส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงานประกอบรถยนตย์ุโรป และอเมริกา ซึ งนบัไดว้า่เป็นโอกาสในการ
ขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงานประกอบรถยนตม์ากขึน 
 

2. ตลาดแบตเตอรีทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนีตอ้งมีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑม์าก เพือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนตที์หลากหลายใน
ตลาด เพือทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสียหายหรือเสือมสภาพการใชง้าน ในปัจจุบนัตลาดแบตเตอรี
ทดแทนมีการแข่งขนัสูงทังดา้นราคา คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ทังจากผูผ้ลิต
แบตเตอรีภายในประเทศ และนาํเขา้แบตเตอรีจากต่างประเทศ 

 บริษทัฯเนน้การทาํตลาดแบตเตอรีทดแทนเป็นหลกั โดยใชก้ลยทุธ์การลดตน้ทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ
ของผลิตภณัฑใ์นการแข่งขนั โดยการเพิมกาํลงัการผลิตเพือลดตน้ทุนต่อหน่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นต่างๆ ใช้
เทคโนโลยทีีทนัสมยัในการผลิตสามารถใชว้ตัถุดิบนอ้ยลง แต่ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและประสิทธิภาพการใช้
งานคงเดิม 

ตารางแสดงปริมาณการผลิตและจาํหน่ายแบตเตอรีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตภ์ายในประเทศ (ลูก) 
 2558 2557 2556 

รวมผลิต                           (ลูก) 17,118,881 17,688,805 18,402,619 

จาํหน่ายในประเทศ          (ลูก) 11,411,624 11,502,195 11,700,388 

จาํหน่ายต่างประเทศ         (ลูก) 5,552,926 5,778,334 4,314,247 

รวมมูลค่าจาํหน่าย   (ลา้นบาท)  20,092 20,163 17,803 

ทีมา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตลาดส่งออก 
 ประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแบตเตอรีในประเทศไทยไดมี้การพฒันา โดยการนาํ
เทคโนโลยแีละเครืองจกัรทีมีประสิทธิภาพสูงมาใชใ้นกระบวนการผลิต จนมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึนเป็น
ทียอมรับในตลาดต่างประเทศ  
  
 บริษทัฯ มีนโยบายในการส่งออกร้อยละ 50 ของรายไดร้วม บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัตลาดส่งออก 
เพราะตลาดมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเนืองตามภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใ์นตลาดโลก โดยบริษทัฯมุ่งเนน้การ
เพิมสัดส่วนทางการตลาดส่งออกมากขึนไปยงัภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต ้
ไดมี้แผนการจดัทาํสาํรวจและวจิยัตลาดอาเซียน เพือรองรับ AEC 
  
 กลยุทธ์การตังราคาสินค้า 
 ตลาดแบตเตอรีจะแข่งขนักนัทางดา้นโฆษณาและการส่งเสริมการขายกนัเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ
การใหส่้วนลดทางการคา้ และทางบริษทัฯมีนโยบายดา้นราคาโดยการรักษาระดบัของราคาใหใ้กลเ้คียงหรือ
เท่ากบัยีหอ้อืน โดยการปรับราคาสินคา้แต่ละครั งจะมีการพิจารณาจาก คณะกรรมการของบริษทัฯที
รับผดิชอบ 
  
 การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
 บริษทัฯมีการจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ังขายในประเทศและส่งออกไปจาํหน่ายในต่างประเทศโดยมี
สัดส่วนการจาํหน่ายภายในประเทศประมาณร้อยละ 58 ของมูลค่าการจาํหน่ายทังหมด โดยการขายในประเทศ
ประมาณร้อยละ 52 จะเป็นแบตเตอรีรถยนต ์อีกร้อยละ 3 จะเป็นแบตเตอรีรถจกัรยานยนตแ์ละแสงสวา่ง และ
อืนๆอีกร้อยละ 3 การจาํหน่ายแบตเตอรีผา่นตวัแทนจาํหน่ายในนาม บริษทั ผลิตภณัฑ์เค จาํกดั ซึ งเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯทังหมดแต่เพียงผูเ้ดียว บริษทั ผลิตภณัฑ์เค จาํกดั จะจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษทัโดยตรงต่อ
ร้านคา้และขายผา่นร้านคา้ ตวัแทนจาํหน่ายทีมีอยูป่ระมาณ  แห่ง บริษทัฯมีนโยบายทีจะส่งเสริมใหเ้พิม
ตวัแทนจาํหน่ายใหม้ากยิงขึน โดยจะพยายามส่งเสริมลูกคา้รายใหญ่ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่าย ซึ งจะทาํใหบ้ริษทั
ฯสามารถเพิมยอดขายไดม้ากยิงขึน 
  
 สาํหรับการส่งออกไปจาํหน่ายต่างประเทศนันคิดเป็นประมาณร้อยละ 42 ของมูลค่าการจาํหน่าย
ทังหมด โดยการขายแบตเตอรีรถยนตคิ์ดเป็นประมาณร้อยละ 36 แบตเตอรีรถจกัรยานยนตป์ระมาณร้อยละ 6 
ของมูลค่าการจาํหน่ายทังหมด สาํหรับช่องทางการจาํหน่าย จะขายตรงต่อลูกคา้ และขายผา่นตวัแทนนายหนา้ 
(Broker) โดยส่งออกไปยงัโซนอินโดจีน เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้อเมริกาใต ้
ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา มากกวา่  ประเทศทัวโลก บริษทัฯมีนโยบายทีจะเพิมตวัแทนจาํหน่ายใหม้าก
ขึนทังตวัแทนภายในประเทศและในต่างประเทศซึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ สามารถเพิมยอดขายไดม้ากยิงขึน 
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นอกจากนีบริษทัฯมีนโยบายจะเพิมการส่งออกไปยงัอเมริกา ญีปุ่นและยโุรป โดยสามารถผลิตแบตเตอรีชนิด
ไม่ตอ้งบาํรุงรักษา  (Maintenance Free) และ แบตเตอรีรถยกไฟฟ้า (Traction Battery) ซึ งจะเป็นแบตเตอรีที
ไดรั้บความนิยมในกลุ่มประเทศดงักล่าว 
 
  บริษทัฯใหค้วามสาํคญักบัตลาดการส่งออกเพราะตลาดมีแนวโนม้เติบโตอยา่งต่อเนือง ตาม
ภาวะอุตสาหกรรมรถยนตใ์นตลาดโลก อีกปัจจยัหนึงคือเป็นการลดผลกระทบของการแข่งขนัรุนแรงดา้น
ราคาของตลาดในประเทศ  เป็นผลใหบ้ริษทัฯมีสัดส่วนในการส่งออกประมาณร้อยละ 54 ของรายไดจ้ากการ
ขาย ปัจจุบนับริษทัฯ ส่งออกไปยงัโซนอินโดจีน เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้อเมริกาใต ้
ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา รวมทังหมดกวา่ 50 ประเทศทัวโลก  
 

ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
 ในการจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯสาํหรับลูกคา้ในประเทศประเภทตลาดทดแทน (REM)  จะขายผา่น
บริษทัผลิตภณัฑ์3เค จาํกดั ประมาณร้อยละ 47 ของมูลค่าการจาํหน่ายทังหมด และบริษทัฯขายใหก้บัผูผ้ลิต
รถยนตแ์ละลูกคา้อืนๆ ร้อยละ 11 ราคาทีซือขายนันจะกาํหนดโดยคณะกรรมการของบริษทัฯ การพิจารณารับ
ลูกคา้ใหม่ของบริษทัยอ่ยจะพิจารณาจากประวติัการดาํเนินธุรกิจทีผา่นมา ลูกคา้จะตอ้งมีสถานประกอบการคา้
เป็นของตวัเอง 

1.) บริษัท ผลติภัณฑ์  เค จํากดั บริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน , หุน้ คิดเป็นร้อยละ . 
เป็นตวัแทนจาํหน่าย และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ประเภทตลาดทดแทน (REM) โดยมีการ

กระจายสินค้าผ่านตัวแทนจาํหน่ายของทางบริษัทฯ ทีมีมากกว่า 200 แห่ง ครอบคลุมทัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย และอีกกวา่ 3,000 ร้านคา้ยอ่ย  

2.)  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จํากดั บริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน ,, หุน้ คิดเป็นร้อยละ 7.00 
เป็นโรงงานหลอมตะกัวรีไซเคิล โดยใช้แบตเตอรี ทีผ่านการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแลว้

เป็นวตัถุดิบในการผลิต ตะกัวทีผลิตไดส่้วนใหญ่จะจาํหน่ายใหก้บับริษทัฯเพือลดผลกระทบของความผนัผวน
ดา้นราคาและการขาดแคลนวตัถุดิบจากการนาํเขา้ตะกัว  

3.)  บริษัท พาวเวอร์ พลาส จํากดั บริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน ,99,998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.00 
เป็นบริษทัผลิตและจาํหน่ายเกียวกบักล่องพลาสติกสําหรับแบตเตอรี  และรับจา้งผลิตหรือแปรรูป 

หรือขึนรูปผลิตภณัฑพ์ลาสติกทุกชนิด 
4.)  บริษัท 3 เค แทร็คชัน แบตเตอรี จํากัด บริษทั ผลิตภณัฑ ์ เค จาํกดั ถือหุ้นจาํนวน 1,999,993 หุ้นคิด

เป็นร้อยละ 99.99 เป็นบริษทั ผลิตถงัโครงโลหะสําหรับใส่แบตเตอรี  รถฟอร์คลิฟท์ ให้กบับริษทัฯ และให้เช่า 
ดูแล และบาํรุงรักษา แบตเตอรี  รถฟอร์คลิฟท ์รวมทังใหบ้ริการหลงัการขาย กบับริษทัทัวไป 
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5.)  บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอรี เจแปน บริษทัฯ ถือหุน้จาํนวน  หุน้ คิดเป็นร้อยละ . 
เป็นบริษทัร่วมในประเทศญีปุ่น เพือดูแลการขายแบตเตอรีสาํหรับรถยนตแ์ละแบตเตอรีสําหรับรถ

ฟอร์คลิฟทไ์ฟฟ้า รวมทังใหบ้ริการหลงัการขาย  และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในประเทศญีปุ่น 
 

มูลค่าการจําหน่ายแยกตามสายผลติภัณฑ์ของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากดั (มหาชน) 
 2558   2557   2556   
 พนับาท % พนับาท % พนับาท % 

มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ       
แบตเตอรีรถยนต ์และแบตเตอรี อืนๆ 2,643,182 52.27 2,286,023 44.17 2,766,030 49.83 
แบตเตอรีรถจกัรยานยนต ์และแสงสวา่ง 154,855 3.06 201,960 3.90 215,995 3.89 
อืนๆ 136,303 2.70 312,369 6.04 122,738 2.21 
รวม  มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศ 2,934,340 58.03 2,800,351 54.11 3,104,763 55.95 
 มูลค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ       
แบตเตอรีรถยนต ์และแบตเตอรี อืนๆ 1,795,624 35.51 1,988,241 38.42 2,150,682 38.75 
แบตเตอรีรถจกัรยานยนต ์และแสงสวา่ง 326,896 6.46 379,115 7.33 293,892 5.29 
อืนๆ   7,254 0.14 1,074 0.02 
รวม  มูลค่าการจาํหน่ายต่างประเทศ 2,122,520 41.97 2,374,610 45.89 2,445,648 44.07 
 มูลค่าการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ       
แบตเตอรีรถยนต ์และแบตเตอรี อืนๆ 4,438,806 87.78 4,274,264 82.60 4,916,712 88.58 
แบตเตอรีรถจกัรยานยนต ์และแสงสวา่ง 481,751 9.53 581,074 11.23 509,887 9.19 
อืนๆ 136,303 2.70 319,623 6.18 123,811 2.23 
รวมมูลค่าการจาํหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 5,056,859 100.00 5,174,961 100.00 5,550,411 100.00 
 อตัราเพิมของมูลค่าการจาํหน่าย (%) (2.28)  (6.76)  (2.05)  

 
กาํลงัการผลติของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี จํากดั (มหาชน) 

  2557 2556 
กาํลังการผลิตเตม็ที (หน่วย: ลูก)   

 แบตเตอรี รถยนต์และแบตเตอรี อืนๆ 5,040,000 5,040,000 5,040,000 
 แบตเตอรี รถจักรยานยนต์และแสงสว่าง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
รวม 6,840,000 6,840,000 6,840,000 
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ปัจจัยเสียง 
 
ปัจจยัเสียงดา้นวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกักว่าร้อยละ 60 ในการผลิตแบตเตอรีชนิด Lead Acid Battery คือ ตะกัวบริสุทธิ และ
ตะกัวผสม ดงันันการเปลียนแปลง ของราคาตะกัวจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกาํไรจากการดาํเนินงาน ซึ ง
ผลกระทบดงักล่าวจะมากหรือนอ้ยขึนอยูก่บัความสามารถของบริษทัฯว่าจะสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดม้าก
หรือนอ้ยเพียงใดในการบริหารปัจจยัเสียงบริษทัฯไดจ้าํแนกปัจจยัเสียงทางดา้นวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น  
2 ปัจจยั คือ  

1. ปัจจยัเสียงในการจดัหาวตัถุดิบ 
ตะกัว 
การผลิตตะกัวเพือใชภ้ายในประเทศยงัมีปริมาณไม่เพียงพอและคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของอุตสาหกรรมแบตเตอรีในปัจจุบนั จึงจาํเป็นตอ้งมีการนาํเขา้ตะกัวจากต่างประเทศ โดยเฉพาะตะกัว
บริสุทธิ  ซึ งมีประเทศผูส่้งออกรายใหญ่ คือ ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ 

ตะกัวบริสุทธิ   บริษทัฯ ไดมี้แนวทางในการบริหารปัจจยัเสียงโดยการสืบหาแหล่งวตัถุดิบจากผู ้
จาํหน่ายในต่างประเทศ และเมือมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตของบริษทัฯ 
แลว้ จึงทาํสัญญาซือขายตะกัวบริสุทธิ เพือให้เพียงพอกบัความตอ้งการผลิตของบริษทัฯ ตลอดทังปี 

ตะกัวผสม บริษทัฯไดมี้แนวทางในการบริหารปัจจยัเสียงโดยไดก่้อตังบริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
จาํกดั ซึงเป็นโรงงานหลอมตะกัวจากแบตเตอรี เก่า ซึงตะกัวทีผลิตไดส่้วนใหญ่จะส่งขายให้กบับริษทัฯ จากการ
ป้องกนัปัจจยัเสียงดงักล่าวบริษทัฯคาดว่าจะสามารถช่วยลดผลกระทบของความผนัผวนดา้นปริมาณตะกัวลงได ้  
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีแหล่งสังซือตะกัวผสมจากผูจ้าํหน่ายรายอืน ซึงมีคุณภาพเทียบเท่าและทดแทนกนัไดเ้พือ
ลดความเสียงหาก บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั ไม่สามารถส่งวตัถุดิบให้กบับริษทัฯได ้

 
พลาสติก 
ตลาดแบตเตอรีในประเทศไดมี้การขยายตวัมาอยา่งต่อเนืองทุกปีทาํให้ความตอ้งการชินส่วน

สาํหรับการผลิตแบตเตอรี มีการขยายตวัตามไปดว้ย เปลือกหมอ้แบตเตอรี ซึ งทาํจากพลาสติกเป็นชินส่วนหนึงซึ ง
มีความสาํคญัเริมประสบปัญหากบัการขยายตวัตามตลาดแบตเตอรีไม่ทนั บริษทัฯจึงป้องกนัความเสียงจากการ
ขาดแคลนเปลือกหมอ้พลาสติกมาผลิตแบตเตอรี  โดยการร่วมก่อตัง บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั ซึ งเป็น
โรงงานผลิตเปลือกหมอ้พลาสติกส่งให้บริษทัฯ สามารถป้องกนัปัญหาไดอี้กทางหนึง 
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2. ความเสียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมรถยนตมี์การขยายตวัมาก เป็นผลใหร้าคาตะกัวมีความผนัผวนปรับตวัขึนลง

ตามการเปลียนแปลงของอุปสงค์อุปทานตามไปดว้ย บริษทัฯจะสังซือวตัถุดิบตะกัวจากบริษทัผูจ้าํหน่ายโดยจะ
ยนืยนัราคาซือล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนส่งมอบโดยอา้งอิงจากราคาของตลาด London Metal Exchange  

 
วตัถุดิบหลกัอีกชนิดของบริษทัฯ คือเปลือกหมอ้แบตเตอรี ซึ งทาํจากพลาสติก Polypropylene (PP) ซึ ง

เป็นวตัถุดิบอีกชนิดหนึงทีมีราคาอิงอยูก่บัราคานํามนัดิบ และมีความผนัผวนตามราคาในตลาดโลก บริษทัฯ ได้
เจรจาซือเม็ดพลาสติกตรงจากผูผ้ลิต และบริหารการจดัส่งเมด็พลาสติกให้แก่โรงงานผูผ้ลิตเปลือกแบตเตอรี  ซึ ง
แนวทางดงักล่าวทาํใหบ้ริษทัสามารถต่อรองราคาวตัถุดิบไดใ้นราคาทีเหมาะสม และเป็นการสร้างความเชือมัน
ไดว้่าบริษทัฯ จะมีวตัถุดิบหลกัเพียงพอต่อความตอ้งการ 

 
ปัจจยัเสียงดา้นการตลาด 

เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การขึนมาเป็นผูน้าํทางดา้นแบตเตอรีตะกัวกรดทุกชนิด โดยบริษทัฯ มี
เป้าหมายในการแบ่งสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออก ในอตัราประมาณร้อยละ 50:50 เพือเป็นการกระจาย
ผลกระทบของปัจจยัเสียงดา้นการตลาด  

1. ปัจจยัเสียงดา้นการตลาดในประเทศ 
ตลาดแบตเตอรีรถยนตใ์นประเทศ แบ่งประเภทตามลกัษณะการขายไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  

1.1 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์(Original Equipment Market: OEM) เป็นตลาดทีมีความมันคง มีการ
ดาํเนินการอยา่งมีระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชดัเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนตมี์
ความสาํคญักบัผูผ้ลิตแบตเตอรี  เนืองจากแบตเตอรีทีประกอบไปพร้อมกบัรถยนต ์ผูบ้ริโภคจะให้
ลาํดบัความสาํคญัเป็นอนัดบัแรกในการเปลียนทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสียหายหรือเสือมสภาพการ
ใชง้าน แต่เนืองจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนตญี์ปุ่น ซึ งส่วนใหญ่มี
นโยบายการคา้กบับริษทัญีปุ่น หรือบริษทัร่วมทุนกบับริษทัญีปุ่นเป็นหลกั การขยายส่วนแบ่งตลาด
กลุ่มโรงงานประกอบรถยนตญี์ปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกวา่การขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงาน
ประกอบรถยนตย์โุรป และอเมริกา ซึ งนบัไดว่้าเป็นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงาน
ประกอบรถยนตม์ากขึน 
 

1.2 ตลาดแบตเตอรีทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มนีตอ้งมีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ์มาก เพือตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนตที์หลากหลายในตลาด 
เพือทดแทนแบตเตอรี เดิมทีเสียหายหรือเสือมสภาพการใชง้าน ในปัจจุบนัตลาดแบตเตอรีทดแทนมี
การแข่งขนัสูงทังดา้นราคา คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ทังจากผูผ้ลิตแบตเตอรี
ภายในประเทศ และนาํเขา้แบตเตอรีจากต่างประเทศ 
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ในการบริหารปัจจยัเสียงประเภทตลาดแบตเตอรีทดแทนของตลาดภายในประเทศ บริษทัไดมี้
นโยบายเพิมศกัยภาพการขายโดยการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ พร้อมเปลียนแปลงบรรจุภณัฑใ์หส้วยงามและ
ทนัสมยัยิงขึน อีกทังยงัไดมี้แผนส่งเสริมการตลาดโดยการร่วมสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการกบักิจกรรมทางกีฬา
ต่างๆ เช่น การแข่งขนัมวยไทย Thai Fight การร่วมสนบัสนุนทีมสโมสรฟุตบอล Liverpool การแข่งขนัรถ 3K | 
ISUZU One Make Race เป็นตน้ นอกจากนี ยงัไดมุ่้งเนน้การพฒันาแผนการบริการหลงัการขาย ผ่านช่องทางการ
จดัจาํหน่ายภายใตชื้อ “3K Shop” และการบริการสายด่วนใหค้วามช่วยเหลือฉุกเฉินสาํหรับผูใ้ชแ้บตเตอรี  3K 

 
2.  ปัจจยัเสียงดา้นตลาดส่งออก (Export Market)  

ตลาดรถยนตมี์การเจริญเติบโตอยา่งต่อเนืองในตลาดโลก ส่งผลให้ความตอ้งการแบตเตอรี เพิมสูงขึน 
โดยเฉพาะตลาดภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ทาํให้เกิดภาวะการแข่งขนัในตลาดสูงขึน 
โดยมีผูผ้ลิตจากประเทศเกาหลี จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งขนัสาํคญั ทังดา้นราคา คุณภาพ ความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ 

 
การบริหารปัจจยัเสียงดา้นการตลาดส่งออก บริษทัฯไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย

เพิมขึน มีการกาํหนดตาํแหน่งของผลิตภณัฑ์อยา่งชดัเจนมากขึน เพือความเหมาะสมในแต่ละตลาด มีการคดั
สรรและสรรหาผูแ้ทนจาํหน่ายใหม่ทีมีศกัยภาพในการทาํตลาด เพือเพิมช่องทางการจดัจาํหน่าย ปรับแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาด เพือเพิมโอกาสในการขยายตลาด จดัทาํแผนการสาํรวจและวิจยัตลาด เพือการวเิคราะห์และ
กาํหนดแผนการตลาดให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัตลาดไดม้ากยิงขึน 

  
 

ปัจจยัเสียงดา้นเทคโนโลย ี
แมว่้าเทคโนโลยทีีใชใ้นการผลิตแบตเตอรีในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอยา่งมาก แต่บริษทัฯ ไม่มี

ความเสียงจากการเปลียนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตซึ งยงัคงใชว้ตัถุดิบหลกัเป็นตะกัวสาํหรับการผลิต
แบตเตอรี   เพราะมีราคาทีเหมาะสมในเชิงพาณิชยม์ากกว่าวตัถุดิบชนิดอืน อยา่ง แร่เงิน และแคดเมียมซึ งมีราคาที
สูงกว่า ดงันันการพฒันาเทคโนโลยสีาํหรับกระบวนการผลิตให้มีตน้ทุนต่อหน่วยตําจึงมีบทบาทสาํคญัต่อการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอรีบริษทัฯจึงมีนโยบายลงทุนใชเ้ครืองจกัรทีทนัสมยัอยา่งต่อเนือง 
เพือให้มีอตัราการสูญเสียในการผลิตตํา  และเพิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตใหดี้ยิงขึน 
 
ปัจจยัเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน 
 ปัจจุบนับริษทัซือตะกัวบริสุทธิ จากต่างประเทศ โดยชาํระเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ   ซึ งอาจทาํให้มี
ความเสียงเนืองจากผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียน 
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 ดงันันบริษทัฯ ไดมี้แนวทางในการลดความเสียงจากปัญหาดงักล่าวโดยจาํหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ
และรับค่าสินคา้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น  ดอลลาร์สหรัฐ เพือนาํไปชาํระค่าวตัถุดิบทีซือจาก
ต่างประเทศในสกลุเงินเดียวกนั โดยมีจาํนวนเงินรับค่าสินคา้และจ่ายซือวตัถุดิบในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ใกลเ้คียงกนัและบริษทัฯไดท้าํสัญญาซือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพือป้องกนัความเสียงจากอตัรา
แลกเปลียนบางส่วนเพือควบคุมความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราอีกทางหนึง 
 

ความเสียงจากอัตราดอกเบีย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี ยงจากอตัราดอกเบี ยทีสําคญัอันเกียวเนืองกับเงินฝากธนาคาร เงิน

เบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสันและเงินกูย้มืระยะยาวทีมีดอกเบีย และหนี สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์
และหนี สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี ยทีปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี ยคงทีซึ ง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหนี สินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย และสําหรับสินทรัพย์
และหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบียคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกาํหนด หรือวนัทีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบียใหม่ (หากวนัทีมีการกาํหนดอตัราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี  

 
ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

บริษทัฯ มีความเสียงในดา้นการให้สินเชือเกียวเนืองกบับญัชีลูกหนี ซึ งรวมถึงลูกหนีการคา้บริษทัที
เกียวขอ้งกนัแต่อยูใ่นระดบัทีไม่มากนกั ซึ งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและสามารถติดตามได ้ โดยบริษทัฯ มีฐานของ
ลูกคา้จาํนวนมากและมีการบริหารการใหสิ้นเชือโดยมีการตังคณะทาํงาน Credit Committee ขึนเพือพิจารณาการ
ใหสิ้นเชือและการติดตามทวงถามหนีแต่ละราย ดงันัน บริษทัฯ จึงคาดว่าจะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็น
สาระสาํคญัจากการเกบ็หนีจากลูกหนี เหล่านัน สาํหรับผูแ้ทนจาํหน่ายในปัจจุบนันี นัน ไดมี้การติดต่อซือขายและ
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัทางธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี จึงมีโอกาสเป็นไปไดน้อ้ยมากทีบริษทั
ผูแ้ทนจาํหน่ายรายปัจจุบนัจะงดชาํระหนี ให้แก่บริษทัฯ 

 
ปัจจยัเสียงดา้นการบริหารจดัการตน้ทุนเกียวกบัสิงแวดลอ้ม 

เนืองจากอุตสาหกรรมแบตเตอรีใชต้ะกัวเป็นวตัถุดิบหลกั ซึ งตะกัวเป็นธาตุทีมีอนัตรายต่อสุขภาพและ
สิงแวดลอ้ม ดงันันบริษทัฯ จึงตอ้งมีกระบวนการในการควบคุมไม่ให้มีสารตะกัวปนเปื อนออกไปสู่สิงแวดลอ้ม 
รวมทังจะตอ้งกาํหนดมาตรการเพือป้องกนัไม่ใหพ้นักงานไดรั้บอนัตรายจากสารตะกัว นอกจากนีบริษทัฯ ยงั
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ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการหลายแห่ง และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดหรือกฎหมายที
หน่วยงานเหล่านี เป็นผูค้วบคุม จึงมีผลทาํใหบ้ริษทัฯ จะตอ้งมีตน้ทุนเพิมขึนในการบริหารจดัการสิงแวดลอ้มให้
อยูภ่ายในขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการอยา่งหลีกเลียงไม่ไดอ้ยา่งไรกต็ามค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
สิงแวดลอ้มดงักล่าวยงัไม่สามารถเทียบไดก้บัค่าใชจ่้ายในการเยยีวยารักษาสิงแวดลอ้มถา้มีการเกิดเหตุการณ์ทีมี
ผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มและบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูช้ดใชค้วามเสียหาย 

 



โครงสร้างการจดัการ 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ  านวนหุน้และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนหุน้คร้ังหลงัสุดเม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ช่ือ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

กลุ่มขอไพบูลย ์ 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 502,525 2.51% 
นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 495,100 2.48% 
นายบรรยง อนรรฆธรรม 400,000 2.00% 
นายศิริทศัน์ ประเสริฐมนูกิจ 347,100 1.74% 
Mr. KENNETH RUDY KAMON 339,000 1.70% 
 16,028,255 80.14% 

 
การก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ใหค้วามส าคญั ในการปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน (Code of 
Best Practices) และไดใ้หค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงบทบาท และหนา้ท่ีความรับผดิชอบในฐานะกรรมการ
ของบริษทัจดทะเบียน โดยการสร้างเสริมให้เกิดการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของกิจการ และเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ดว้ยการบริหารงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส มีนโยบายใหบ้ริษทัฯ เปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัของบริษทัฯ อยา่งถูกตอ้ง 
ครบถว้น และทนัเวลา ตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยงัส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัฯ ด าเนินงานโดยยดึถือ
ปฏิบติัตาม “ขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียน” และ “แนวทางปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหแ้นวทางไว ้ 

 

โครงสร้างการจัดการ
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สิทธิของผูถื้อหุน้ 

  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัและดูแลอยา่งเท่าเทียมกนัในสิทธิต่างๆ ท่ีผูถื้อหุน้
พึงมีและพึงได ้ ซ่ึงไม่จ  ากดัเฉพาะสิทธิท่ีกฏหมายก าหนดไวเ้ท่านั้น  แต่รวมถึงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อตดัสินใจในการเปล่ียนแปลงนโยบายท่ีส าคญัของบริษทัฯ อีกทั้ง
มีสิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิในส่วนแบ่งก าไร  
  ในการประชุมผูถื้อหุน้คณะกรรมการบริษทัฯ ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมทุกคร้ังเพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้นอกจากน้ีแลว้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้  โดยใหก้รรมการตรวจสอบเป็น
ผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอี้ก 

 
สิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

  บริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัและท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดแ้ก่ 
พนกังาน บริษทัฯ ปฏิบติักบัพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั โดยใหผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ

เหมาะสม 
คู่คา้และเจา้หน้ี บริษทัฯ ปฏิบติักบัคู่คา้และเจา้หน้ีอยา่งเป็นธรรม โดยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้ ตามสัญญาท่ีตกลงร่วมกนั 
ลูกคา้ บริษทัฯ รับผิดชอบต่อลูกคา้ โดยผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล 

รวมทั้งจดัจ าหน่ายในราคาท่ีเหมาะสม 
ผูถื้อหุน้ บริษทัฯ ด าเนินกิจการอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดผลประกอบการท่ีดี และ

ใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
คู่แข่ง บริษทัฯ ปฏิบติัตามกรอบกฎหมาย กติกาการแข่งขนัท่ีดี เพื่อรักษาบรรทดัฐานของ

ขอ้พึงปฏิบติัในการแข่งขนั 
ชุมชนและสังคม บริษทัฯปฏิบติัตามมาตรฐานสากลเก่ียวกบัระบบบ าบดัมลภาวะเป็นพิษ 

รับผดิชอบและดูแลมิใหมี้ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของชุมชนและสังคม 
 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดต้ระหนกัดีถึงกระบวนการผลิตท่ีมีการน าตะกัว่มาใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกั 
บริษทัฯจึงไดเ้ลือกท าเลท่ีตั้งใหอ้ยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรม ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของการนิคมอุตสา
กรรมแห่งประเทศไทย และไดมี้การก าหนดระเบียบท่ีรัดกุมและเคร่งครัดในการปฏิบติังานในเชิงป้องกนั
ใหก้บัพนกังาน พร้อมทั้งไดจ้ดัใหมี้การตรวจร่างกายประจ าปีทุก 6 เดือน  
 
 



 
การประชุมผูถื้อหุ้น 

บริษทัฯ จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปี
บญัชี  โดยใหมี้การจดัส่งหนงัสือนดัประชุมพร้อมทั้งก าหนด วนั เวลา สถานท่ี ขอ้มูลประกอบการประชุม
วาระต่างๆ ตลอดจนขอ้มูลทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้
ก่อนวนันดัประชุม 7 วนั ส่วนการด าเนินการประชุมในแต่ละวาระนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ ซกัถามและ
แสดงความคิดเห็นรวมถึงสามารถเสนอแนะการด าเนินงานของบริษทัฯไดอ้ยา่งอิสระเพียงพอ พร้อมทั้งไดมี้
การบนัทึกประเด็นท่ีไดซ้กัถาม รวมทั้งขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งถูกตอ้งและ
ครบถว้น เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบได ้

 บริษทัฯ ไดจ้ดัใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวสอบ 
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงตอบขอ้ซกัถามต่างๆ ของผูถื้อหุ้น 

 
ภาวะผูน้ าและวสิัยทศัน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ในธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทางบริษทั เพื่อท าหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและทิศทาง รวมถึงการก ากบัดูแลใหฝ่้ายบริหาร
ด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดไว ้ ดว้ยความรับผดิชอบ และซ่ือสัตยสุ์จริต รวมถึงหลกัการขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี 
เพื่อผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุน้ 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดใ้ห้ความส าคญักบัระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
ใหมี้การด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีระบบการสอบทานเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดกฎหมาย และมีการควบคุมท่ีดี ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัไดก้ าหนดวนิยัขอ้บงัคบัท่ีพนกังานตอ้งถือปฎิบติั
และก าหนดขอ้พึงปฏิบติั เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัอีกดว้ย 

 
คณะกรรมการบริษทั 

นอกจากจะตอ้งปฏิบติัการให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ ขอ้บงัคบั และมติของท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้แลว้ ยงัมีขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

 ก าหนดเงินปันผลระหวา่งกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 ก าหนดจ่ายบ าเหน็จรางวลัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนแก่พนกังาน หรือ

ลูกจา้งของบริษทัฯหรือบุคคลใดท่ีท างานใหบ้ริษทัโดยท าเป็นประจ าหรือไม่เป็นประจ า
ก็ตาม ยกเวน้คณะกรรมการบริษทัฯ 

 ในการปฏิบติังานตามอ านาจหนา้ท่ี คณะกรรมการบริษทัฯ อาจมอบหมายใหก้รรมการ
คนใดคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนไปปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึงแทนกรรมการ
ก็ได ้
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 คณะกรรมการบริษทัฯตอ้งจดัประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 
 คณะกรรมการบริษทัฯ มีอ านาจในการแต่งตั้งกรรมการจ านวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรให้

เป็นคณะกรรมการบริหารโดยใหมี้อ านาจหนา้ท่ีควบคุมดูแลกิจการตามท่ีคณะกรรมการ
มอบหมาย 

 มีอ านาจท่ีจะเชิญบุคคลใดมาเป็นท่ีปรึกษาเพื่อช่วยเหลือใหค้วามคิดเห็นในกิจการงาน
ของบริษทัแก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

 
การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการของบริษทัฯ ประกอบไปดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คนและ

คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร  
การคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็นกรรมการมิไดด้ าเนินการผา่นคณะกรรมการสรรหา 

(Nominating Committee) เน่ืองจากโครงสร้างกรรมการบริษทัฯมิไดมี้คณะกรรมการชุดดงักล่าว และการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริษทัฯจะตอ้งผา่นการเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ในการเลือกกรรมการอาจใชว้ธีิออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละ

คน หรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะเห็นสมควร  การลงมติแต่ละ
คร้ังผูถื้อหุ้นตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถืออยู ่ จะแบ่งคะแนน
เสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาจะเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เท่ากบัจ านวนท่ีจะตอ้งเลือกตั้งในคร้ังน้ี ในกรณีกรรมการท่ีมีคะแนนเสียงในล าดบั
สุดทา้ยท่ีไดรั้บเลือกตั้งมีคะแนนเท่ากนั  ใหป้ระธานท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
การถอดถอนคณะกรรมการ  
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ อาจลงมติใหก้รรมการคนใดคนหน่ึงออกจากต าแหน่งก่อนถึงวาระไดด้ว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนหุน้ท่ีถือท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ในส่วนของการก าหนดสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้นแต่ละกลุ่มและสิทธิของผู ้
ถือหุน้รายยอ่ยในการแต่งตั้งกรรมการ มิไดก้ าหนดไว ้
 
 
 
 



การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
ปัจจุบนัโครงสร้างบริษทัฯมีคณะกรรมการบริษทัฯเพียงชุดเดียว มีจ านวน 12 ท่าน ประกอบ

ไปดว้ย 
1. กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 5 ท่าน 
2. กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน 
3. กรรมการอิสระ 5 ท่าน 

โดยสรุปคณะกรรมการบริษทัฯ จึงมีกรรมการท่ีเป็นอิสระจ านวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 
41.67 ของกรรมการทั้งคณะ  

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่านมีดงัต่อไปน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.นายกว ี                ขอไพบูลย ์ ประธานบริษทั 
2.นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.นางศรีสุวรรณ     ขอไพบูลย ์ กรรมการบริหาร 

 
กรรมการอิสระ จ านวน 5 ท่านมีดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือ กรรมการอิสระ 
1.นายนนทพล        น่ิมสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายวรีะชยั           ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ 
3.นายสุชาติ             จนัลาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
4.นายอภิชยั             ชวเจริญพนัธ์ กรรมการอิสระ 
5.นางสิรินุช             ไทยวฒัน์ กรรมการอิสระ 

 
นิยาม “กรรมการอิสระ”  
บริษทัไดก้ าหนดนิยามของ “กรรมการอิสระ” ใหส้อดคลอ้งตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี

และแนวปฏิบติัของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อสร้างความเช่ือมัน่
แก่นกัลงทุนและรักษาสมดุลของการบริหารจดัการท่ีดี บริษทัจึงก าหนดใหค้  าวา่ “กรรมการอิสระ” 
หมายความถึงกรรมการท่ีไม่ท าหนา้ท่ีจดัการของบริษทัฯ บริษทัในเครือบริษทัร่วมเป็นกรรมการท่ีเป็น
อิสระจากฝ่ายจดัการและผูถื้อหุน้ท่ีมีอ านาจควบคุมและเป็นผูซ่ึ้งไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัใน
ลกัษณะท่ีจะท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการแสดงความเห็นท่ีเป็นอิสระและเป็นกรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี  

1.   เป็นบุคคลท่ีถือหุน้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษทัฯ
บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วม  
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2.   ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นลูกจา้งพนกังานท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน ประจ า
หรือไม่ไดเ้ป็นผูใ้หบ้ริการดา้นวชิาชีพผูส้อบบญัชี ทนายความหรือวชิาชีพท่ีท าใหมี้ขอ้จ ากดัในการแสดง 
ความเห็นท่ีเป็นอิสระแก่บริษทัฯ บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วมหรือไม่เป็นผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทั
บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วมหรือไม่เป็นบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และตอ้งพน้จาก
สถานะหรือต าแหน่งท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ดงักล่าวแลว้เป็นเวลา 2 ปีข้ึนไป  

3.   ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจในลกัษณะท่ีเป็นการจ ากดัความเป็นอิสระในการปฏิบติั หนา้ท่ี
ต าแหน่งกรรมการซ่ึงมีจ านวนเงินหรือมีมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัเป็นสัดส่วนกบัรายไดบ้ริษทัตามเกณฑท่ี์
ก าหนดและไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนไดเ้สียไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้มทั้งในดา้นการเงินและการ
บริหารงาน ของบริษทัฯ บริษทัในเครือหรือบริษทัร่วมหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะท่ีจะท าใหข้าดความเป็นอิสระ  

4.   ไม่เป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหารระดบัสูงผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ บริษทัในเครือ บริษทั
ร่วมหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และไม่ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของกรรมการผูถื้อหุน้รายใหญ่  

5.  ไม่ไดรั้บการแต่งตงัเป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษทัผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั  

6.   สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีและแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัไดโ้ดยอิสระโดยไม่อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของผูบ้ริหารหรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ของบริษทัรวมทั้งผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือญาติสนิทของบุคคลดงักล่าว  

ซ่ึงนิยามดงักล่าวเท่ากบัขอ้ก าหนดท่ีกลต.และตลาดหลกัทรัพยฯ์ไดก้ าหนดไว ้
 

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยด าเนินการโดยฝ่าย

จดัการ การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิดงักล่าวตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยนั้นๆ และ
บริษทัฯไดก้ าหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไดล้ง
มติ หรือใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ หากเป็น
การด าเนินการโดยบริษทัเอง 

นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมี
ขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการเก่ียวโยงท่ีสอดคลอ้งกบับริษทั มีการจดัเก็บขอ้มูลและบนัทึกบญัชีให้
บริษทัสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 



ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือบริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั และ 
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกนั เพื่อก ากบัดูแลการจดัการ และการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในปี 2558 ท่ีผา่นมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าเบ้ีย
ประชุมและโบนสักรรมการในแต่ละรายดงัน้ี (บาท) 
ล าดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ค่าตอบแทนกรรมการ 
   คณะกรรมการ

บริษทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 

1 นายกว ี ขอไพบูลย ์ ประธานกรรมการ  350,000.00   -     350,000.00  

2 นายศิริทศัน์  ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ  310,000.00   28,000.00   338,000.00  

3 นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ  310,000.00   7,000.00   317,000.00  

4 นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ  310,000.00   7,000.00   317,000.00  

5 นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ  310,000.00   7,000.00   317,000.00  

6 นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์ กรรมการ  310,000.00   28,000.00   338,000.00  

7 นายอดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต ์ กรรมการ  310,000.00   -     310,000.00  

8 นายนนทพล  น่ิมสมบุญ ประธานกรรมกรตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ 

 310,000.00   100,000.00   410,000.00  

9 นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ 

 300,000.00   60,000.00   360,000.00  

10 นายวรีะชยั  ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ,กรรมการ
อิสระ 

 310,000.00   60,000.00   370,000.00  

11 นายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ์ กรรมการอิสระ  310,000.00   -     310,000.00  

12 นางสิรินุช  ไทยวฒัน์ กรรมการอิสระ  310,000.00   -     310,000.00  

  รวม  3,750,000.00   297,000.00  4,047,000.00  
 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2552 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการไว ้
ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท และใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะสมโดยใช้
ขอ้มูลของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งใชผ้ลประกอบการของบริษทัฯมา
ประกอบการพิจารณา 
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นอกจากน้ีแลว้ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทน

อ่ืน (ค่าน ้ามนั ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ฯลฯ) โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นหลกัรวมถึงผล
ประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่านรวมในปี 2558 จ านวน 9 ราย คิดเป็นเงินจ านวน 56.21 ลา้นบาท 
โดยม่ีค่าเฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากบั 6.25 ลา้นบาท 
 
  ส าหรับค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินทั้งของกรรมการและผูบ้ริหารนั้นไม่มี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปียอ้นหลงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ล าดบั
ท่ี ช่ือและนามสกลุ จ านวนเงิน (บาท) 
    2558 2557 2556 
    เบ้ียประชุม โบนสั เบ้ียประชุม โบนสั เบ้ียประชุม โบนสั 

1 นายกว ี                ขอไพบูลย ์ 150,000  200,000 150,000 200,000 150,000 200,000 
2 นายศิริทศัน์         ประเสริฐมนูกิจ 138,000 200,000 145,000 200,000 138,000 200,000 
3 นางศรีสุวรรณ     ขอไพบูลย ์ 117,000 200,000 145,000 200,000 138,000 200,000 
4 นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย ์ 117,000  200,000 110,000 200,000 110,000 200,000 
5 นายวรีวฒัน์          ขอไพบูลย ์ 117,000  200,000 110,000 200,000 110,000 200,000 
6 นายวรีวนิ              ขอไพบูลย ์ 138,000  200,000 110,000 200,000 110,000 200,000 
7 นายนนทพล          น่ิมสมบุญ 110,000  200,000 210,000 200,000 210,000 200,000 
8 นายวรีะชยั             ศรีขจร 210,000  200,000 158,000 200,000 170,000 200,000 
9 นายสุชาติ               จนัลาวงศ์ 160,000 200,000 170,000 200,000 170,000 200,000 
10 นายอภิชยั               ชวเจริญพนัธ์ 170,000  200,000 110,000 200,000 110,000 200,000 
11 นางสิรินุช               ไทยวฒัน์ 110,000  200,000 110,000 200,000 110,000 200,000 
12 นายอดิศกัด์ิ             ทองไข่มุกต ์ 110,000  200,000 110,000 200,000 110,000 200,000 
รวม   1,647,000 2,400,000 1,638,000 2,400,000 1,636,000 2,400,000 

 
 
 
  
 



การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรุ้ ความสามารถ ปัจจุบนัมีกรรมการทั้งหมด 12 

คน กรรมการแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ  ากดัจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง โดย
มีรายละเอียดการด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

ล ำดบั
ท่ี รำยช่ือกรรมกำร ต ำแหน่ง 

ปีท่ี
ไดรั้บ
แต่งตั้ง 

ปีท่ี
เลือก
ล่ำสุด 

กำร
แต่งตั้ง
ในคร้ัง
ถดัไป 

กำรสรรหำ/
แต่งตั้งเป็น
กรรมกำร
ในปี 2557 

1 นายกว ี ขอไพบูลย ์ ประธานกรรมการ 2538 2558 2561 ใช่ 
2 นายศิริทศัน์  ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ 2538 2558 2561 ใช่ 
3 นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 2543 2557 2560 ไม่ใช่ 
4 นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 2542 2557 2560 ไม่ใช่ 
5 นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 2548 2557 2560 ไม่ใช่ 
6 นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์ กรรมการ 2538 2559 2562 ไม่ใช่ 
7 นายอดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต ์ กรรมการ 2554 2559 2562 ไม่ใช่ 
8 นายนนทพล  น่ิมสมบุญ กรรมการอิสระ 2541 2559 2562 ไม่ใช่ 
9 นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์ กรรมการอิสระ 2540 2558 2561 ใช่ 

10 นายวรีะชยั  ศรีขจร กรรมการอิสระ 2538 2558 2561 ใช่ 
11 นายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ์ กรรมการอิสระ 2552 2557 2560 ไม่ใช่ 
12 นางสิรินุช  ไทยวฒัน์ กรรมการอิสระ 2552 2559 2562 ไม่ใช่ 

  
 

ส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯในแต่ละคร้ังบริษทัฯไดจ้ดัหนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 
ไดมี้เวลาศึกษาอยา่งเพียงพอก่อนการประชุม และมีการจดบนัทึกการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมทั้ง
ส าเนาใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯทุกท่าน รวมทั้งมีการจดัเก็บไวท่ี้ท าการบริษทัฯเพื่อท่ีใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
สามารถตรวจสอบได ้โดยมีนายวรีะชยั บุญชูช่ืนเป็นเลขานุการบริษทัฯ 
 
เลขานุการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติแต่งตั้งให ้นายวรีะชยั บุญชูช่ืน ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ
บริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2551 
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ประวติัโดยสังเขปของเลขานุการบริษทั 
 นายวรีะชยั บุญชูช่ืน 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา 

 
  ในปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัฯไดท้  าการประชุมทั้งส้ินจ านวน 4 คร้ัง โดยกรรมการแต่
ละท่านไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดงัน้ี 
ล าดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง การประชุม 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้นบริษทัฯ     

 

คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม
ผูถื้อหุ้น 

1 นายกว ี ขอไพบูลย ์ ประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 7.32% 

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

3 นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 4/4 1/1 1/1 9.74% 

4 นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 4/4 1/1 1/1 10.53% 

5 นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 4/4 1/1 1/1 10.73% 

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

7 นายอดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต ์ กรรมการ 4/4 - 1/1 - 

8 
นายนนทพล  น่ิมสมบุญ ประธานกรรมกรตรวจสอบ,

กรรมการอิสระ 
4/4 5/5 1/1 - 

9 
นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการอิสระ 
4/4 5/5 0/1 - 

10 
นายวรีะชยั  ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ,

กรรมการอิสระ 
4/4 5/5 1/1 0.10% 

11 นายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ์ กรรมการอิสระ 4/4 - 1/1 - 

12 นางสิรินุช  ไทยวฒัน์ กรรมการอิสระ 4/4 - 1/1 - 
 
คณะอนุกรรมการบริษทัฯ 

  ปัจจุบนับริษทัมีคณะอนุกรรมการบริษทัฯเพียงชุดเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจดัตั้ง
ข้ึนเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม พ.ศ.2542 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 2 ปี ปัจจุบนัคณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการ 3 ท่าน ดงัน้ี 

 
 



นายนนทพล น่ิมสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
นายสุชาติ จนัลาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
นายวรีะชยั   ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ 
   

  นายนนทพล น่ิมสมบุญเป็นกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบ
ทานงบการเงินของบริษทัและใหผู้บ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
  
  คณะกรรมการตรวจสอบได ้ ก าหนดกรอบขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) โดยมุ่งให้เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ
ของคณะกรรมการ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) ในการก ากบัการปฏิบติังานของหน่วยงานของ 
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) และ หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกดั ใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในท่ีมีคุณภาพ อนัจะช่วยส่งผลใหบ้ริษทัเป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ สังคมเช่ือถือ และศรัทธา ดงัวสิัยทศัน์ 
ของ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัแลว้ เม่ือวนัท่ี  9 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
  
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯมีหนา้ท่ีรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทัฯโดยมี หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 
  1   สอบทานผลการปฏิบติังานภายใน ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัและหรือฝ่าย
บริหารในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลให้ การปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุวตัถุประสงค์ โดยสอดคลอ้งตามหลกัการธรรมาภิ
บาล 
 

  2    สอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง การรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลสารสนเทศของบริษทัฯให้รัดกุม มีประสิทธิผล ตามกรอบมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
 

  3  สอบทานการปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตาม นโยบาย แผน กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้ก าหนดดา้นจริยธรรม 
  4  สอบทานความถูกตอ้งและเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีใช ้และ สอบทานรายงานทาง
การเงินของบริษทั และหน่วยงานในสังกดั ใหมี้ความถูกตอ้งตามท่ีควร เช่ือถือได ้ และเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
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  5    สรรหาและเสนอช่ือผูส้มควรไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั พร้อมทั้ง
ก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีเหมาะสมส าหรับผูส้อบบญัชี เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั และผูถื้อหุ้น ให้ความ
เห็นชอบตามล าดบั ทั้งน้ี ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

  6  ส่งเสริมความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีภายนอก และสนบัสนุนการปฏิบติังานของผู ้
ตรวจสอบภายในใหมี้ความเป็นอิสระ เท่ียงตรง และเป็นไปตามมาตรฐานท่ียอมรับทัว่ไป รวมทั้งส่งเสริมใหมี้
การประสานงานระหวา่ง ฝ่ายบริหารของบริษทั ผูส้อบบญัชีภายนอก และ ผูต้รวจสอบภายใน อยา่งเหมาะสม
และเพียงพอ 
 

  7    ศึกษาหนงัสือท่ีผูส้อบบญัชีภายนอกมีต่อผูบ้ริหารบริษทั แจง้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ
เก่ียวกับจุดอ่อน รายการผิดปกติ หรือ ข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ พิจารณาและให้
ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในกรณีท่ีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะใดไม่ได้รับการพิจารณาหรือ
ด าเนินการ โดยไม่มีเหตุผลอนัควร ให้หารือฝ่ายบริหาร และ น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอีก
คร้ังหน่ึง 
 

  8   ให้ค  าแนะน าในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ย ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต่อประธานบริษทั (President) 
 

  9   ให้ค  าแนะน าในการพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของพนกังานระดบับริหารของผู ้
ตรวจสอบภายในต่อประธานบริษทั (President)  
 

  10    ก ากบัดูแล แนะน า และ สนบัสนุนการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
สอบทานรายงานการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน  
 

  11  ใหค้วามเห็นชอบ แผนงาน และแผนการตรวจ   แผนอตัราก าลงัคน และแผนพฒันา
ความรู้ ทกัษะและคุณลกัษณะเฉพาะของบุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

  12  สอบทานกรณีท่ีอาจมีการขดัแยง้ในเร่ืองผลประโยชน์ ระหวา่งบริษทั กบั กรรมการ 
ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั 
 

  13  สอบทานขอ้สรุป และ หลกัฐานประกอบ ในกรณีท่ีพนกังานหรือผูบ้ริหารอาจมีการ
กระท าอนัเป็นการทุจริต หรือใชอ้ านาจหนา้ท่ีในทางมิชอบเป็นผลใหบ้ริษทัไดรั้บความเสียหาย น าเสนอผลการ
สอบทานดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
 

  14  ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติัของบริษทั เก่ียวกบั
การก าหนดอ านาจหนา้ท่ีของผูต้รวจสอบภายในเป็นระยะ อยา่งนอ้ยท่ีสุด ทุก ๆ ปี เพื่อใหม้ัน่ใจไดเ้สมอวา่
ยงัคงมีความเหมาะสม ทนัสมยั และผูต้รวจสอบภายในคงความเป็นอิสระอยา่งเพียงพอในการปฏิบติังานใหมี้



ประสิทธิภาพ ในการน้ีให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอ ขอ้จ ากดั และ จุดอ่อน ท่ีอาจมีอยูต่่อ
คณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาแกไ้ข ปรับปรุง 
 

15   เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
  

การตรวจสอบภายใน 
ปี 2558 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาวปฑิตตา อารีสนัน่ หวัหนา้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบภายในสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ และแนะน าให้ผูบ้ริหารบริษทั ให้การพฒันา ความรู้ และ ทกัษะ ของผูต้รวจสอบภายใน 
เน่ืองจากการมีผูต้รวจสอบภายในท่ีดีจะใหป้ระโยชน์ตอบแทนแก่บริษทัอยา่งคุม้ค่าต่อไปในอนาคต  

 
การบริหารความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาหากเกิดรายการท่ีอาจมีการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
โดยยดึผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯเป็นส าคญั ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ มีหนา้ท่ี
สอดส่องดูแลมิใหมี้ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดว้ย นอกจากน้ีแลว้ในเร่ืองของรายการระหวา่งกนัก็ไดมี้
การพิจารณาให้เปิดเผยอยา่งครบถว้นดงัปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษทัฯ โดยคณะกรรม 
การตรวจสอบไดก้ลัน่กรองเร่ืองน้ีอีกทางหน่ึงดว้ยเช่นกนั 

 
จริยธรรมธุรกิจ 

บริษทัฯไดย้ดึแนวทางเก่ียวกบัจริยธรรมหรือจรรยาบรรณของบริษทัฯ ตามวธีิปฏิบติัท่ีดี
เก่ียวกบัการก ากบัดูแลตามมาตรฐานท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยใหแ้นวทางไว ้รวมทั้งคณะกรรมการ
บริษทัฯ ฝ่ายบริหาร  และพนกังานไดย้ดึมัน่ใน ขอ้ก าหนด ขอ้พึงปฏิบติัของบริษทัฯ รวมทั้งหลกัการปฏิบติั
ของกรรมการท่ีดีของบริษทัจดทะเบียนอีกดว้ย 

 
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 
 ในส่วนของความเห็นเก่ียวกบัความพอเพียงและความเหมาะสมในการควบคุมภายในของ

บริษทันั้นคณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดให้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ส าหรับการบริหารความเส่ียงนั้น คณะกรรมการบริษทัฯมิไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

บริหารความเส่ียงข้ึนมาเพื่อท าหนา้ท่ีโดยเฉพาะ แต่ยงัคงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและดูแลจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ โดยตรง 
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รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ 
  คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียน ในการก ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทั มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งไดถื้อ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลท่ีแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับงบการเงินรวมประจ าปี 2558 ของบริษทัฯซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี
ภายนอก และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้นั้น คณะกรรมการบริษทัฯมีความเห็นวา่ได้
แสดงซ่ึงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้ โดยถือปฏิบติัตามมาตรฐาน
การบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป มีการใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ เปิดเผยขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ และปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 ความสัมพนัธ์กบัผูล้งทุน 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้หค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ โดยฝ่ายบริหารก็ไดด้ าเนินการให้มีการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง
และครบถว้น เช่ือถือได ้ และทัว่ถึง ทั้งน้ีในส่วนของงานดา้นผูล้งทุนสัมพนัธ์ บริษทัฯยงัไม่จดัตั้งหน่วยงาน
ข้ึนมาโดยเฉพาะ เน่ืองจากกิจกรรมในเร่ืองดงักล่าวยงัไม่มากนกั แต่จะใชก้ารเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารต่างๆผา่น
ช่องทางและส่ือการเผยแพร่ขอ้มูลต่างๆของตลาดหลกัทรัพย ์ รวมทั้งมอบหมายใหผู้จ้ดัการทัว่ไปสายงานบญัชี
และการเงิน ท าหนา้ท่ีดงักล่าวแทน ซ่ึงผูล้งทุนสามารถติดต่อขอทราบขอ้มูลบริษทัไดใ้นเวลาท าการท่ีโทร 0-
2709-3535 ต่อ 1501  

 
การดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน  

บริษทัฯ มีนโยบายการควบคุมดูแลเร่ืองการใชข้อ้มูลภายใน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดย
ไดก้ าหนดหลกัเกณฑเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางก ากบัดูแลดงัน้ี 

1.) กรรมการ ผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตอ้งไม่น าขอ้มูล
ภายในท่ียงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณชนไปใชเ้พื่อท าการซ้ือ  ขาย โอนหรือรับโอน
หลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการปฏิบติัตามบทบญัญติัในกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
ธุรกิจหลกัทรัพย ์ รวมทั้งจะตอ้งแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบเพื่อการรายงานของทาง
บริษทัต่อไป 

2.) กรรมการ ผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ จะตอ้งไม่ท าการซ้ือ
ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพยท่ี์ออกโดยบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบ
การเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณชน 

 



บริษทัฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยัส าหรับผูฝ่้าฝืนในเร่ืองดงักล่าว  ตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ 
การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทณัฑ์ พกังาน ปลดออก หรือไล่ออกแลว้แต่
กรณี นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ให้ความรู้แก่ผูบ้ริหารทราบเก่ียวกับหน้าท่ีท่ีผูบ้ริหารต้องรายงานการถือ
หลกัทรัพยข์องบริษทัฯ และบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติักฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 
2535 และตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา “ร้อยละ 25-50 ของก าไรสุทธิของงบ
การเงินรวม” อยา่งไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115  
  ในส่วนของนโยบายท่ีก าหนดใหบ้ริษทัยอ่ยจะตอ้งจ่ายเงินปันผลใหก้บัทางบริษทันั้น จะใช้
สัดส่วนก าไรสุทธิในแต่ละปีของแต่ละบริษทัเทียบกบัจ านวนเงินปันผลท่ีบริษทัจะตอ้งจ่ายใหผู้ถื้อหุน้เป็น
แนวทาง 
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การพฒันาอยา่งย ังยนื 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยยดึถือปฏิบตัิเพือ

ความยังยนืของกิจการและสังคมโดยรวมซึ งเป็นส่วนหนึงในการดาํเนินธุรกิจ  
เพือมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผา่นแนวทางการรายงานความย ังยนื ตามกรอบการ

จดัทาํรายงาน ซึงเป็นทียอมรับในระดบัสากลดงันี  
1. การกาํกบัดูแลกิจการ 
2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การต่อตา้นการทุจริต 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
6. การรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. การดูแลรักษาสิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน 
8. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
9. การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
10. การจดัทาํรายงานแห่งความยังยนื 
 

1. การกาํกบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ จะตอ้งดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายทีเกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดย

บริษทัฯจะตอ้งคงไวซึ้ งขันตอนและวิธีการในการประกอบธุรกิจทีซือสัตยสุ์จริต บริษทัฯมีความเชือมันวา่ การ
ประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตของความซือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรมนันเป็นนโยบายการประกอบ
ธุรกิจทีดีซึ งจะส่งผลให้ธุรกิจของบริษทัฯเจริญกา้วหนา้อยา่งมันคงย ังยนื บริษทัฯจะให้ความเคารพและยดึถือใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถินนันๆ 

บริษทัฯจะประกอบธุรกิจของบริษทัดว้ยความซือสัตยสุ์จริต ซึ งรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่าง
งบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ทีรัดกุมและโปร่งใส บริษทัฯมุ่งหวงัใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทัฯยดึมันอยา่งซือสัตยต์่อนโยบายของบริษทัฯ กระบวนการดา้นบญัชี และ
เกณฑก์ารควบคุมอืนๆ ทังนี  พนกังานควรทีจะรายงานต่อทีมบริหารทนัทีในกรณีทีมีขอ้สงสัยใดๆ วา่อาจจะมีการ
ฝ่าฝืนจริยธรรมองคก์รซึ งก่อใหเ้กิดการกระทาํผดิหรือก่อใหเ้กิดความเสือมเสียต่อชือเสียงของบริษทัฯ 

ในปี 2558 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํ ระเบียบปฏิบติัเกียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และ
แผนการดาํเนินงานปี 2558 จะสือสารใหพ้นักงานเขา้ใจ และสามารถนาํไปปฏิบตัิได ้

การพัฒนาอย่างยั่งยืน



 
2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม :การยดึถือปฏิบติัในเรืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและ

เป็นธรรมดว้ยความซือสัตยสุ์จริต  และเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ 
2.1 การแข่งขนัทีเป็นธรรม : การปฏิบติัตามเงือนไขทีไดต้กลงไวก้บัผูข้าย หรือเจา้หนีอยา่งเคร่งครัด 

เป็นธรรมตามพนัธะสัญญาทีให้ไวใ้นการดาํเนินธุรกิจร่วมกนั 
แนวทางการปฏิบติั 
 ระบุเงือนไข และขอ้ตกลงร่วมกนั ไวใ้นสัญญาซือขาย กรณีไม่สามารถปฏิบติัตาม

เงือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ให้คู่สัญญาทราบเพือร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา 

 ให้ขอ้มูลทีถูกตอ้งเพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ กบัลูกคา้ 
 ส่งมอบสินคา้ตามกาํหนดเวลา และคุณภาพตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 

2.2 ส่งเสริมความรับผดิชอบต่อสังคมในคู่คา้ : เปิดโอกาสให้ผูซื้อ และ ผูข้ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การดาํเนินกิจกรรมเพือสังคมของบริษทัฯ ทังทางตรงและทางออ้ม 
แนวทางการปฏิบติั 
 สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเพือสังคมร่วมกบับริษทัฯ ดว้ยการสนบัสนุนทุนทรัพยห์รือ

สิงของไดต้ามความสามารถและความประสงค ์
2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น : ส่งเสริมการใชท้รัพยสิ์น และปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา ลิขสิทธิ  สิทธิบตัร อยา่งเคร่งครัด 
แนวทางการปฏิบติั 
 ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร พนักงานใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมี

ประสิทธิภาพเพือเพิมความสามารถในการแขง่ขนั ใชสิ้นคา้และบริการทีมีลิขสิทธิ
ถูกตอ้ง 
 

3. การต่อตา้นการทุจริต : การรับสิงของหรือประโยชน์ทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ที 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริต (Anticorruption Policy) 

แนวทางการปฏิบติั 
 กาํหนด ห้ามพนกังานรับสิงของหรือประโยชน์อืนใด จากบุคคล บริษทั ซึ งทาํธุรกิจ

เกียวขอ้งกบับริษทัฯ  
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 กรณีพบว่าคู่คา้มีส่วนร่วมกระทาํการทุจริต บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการระงบัการทาํ
ธุรกิจกบับริษทันันทนัที 
 

ในปี 8 คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัทาํและประกาศใช ้นโยบายการต่อตา้นการทุจริต ดงันี  
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทังทางตรง

และทางออ้ม อาทิเช่น  เสนอสินจา้งหรือของกาํนัล ใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ให้กบับริษทั (suppliers) 
ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง และในทางกลบักนั ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัฯ สนองรับการให้สินจา้งหรือรางวลัใดๆ จากผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ให้กบับริษทั (suppliers) 
ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลทีเกียวขอ้งดงักล่าวเช่นกนั อยา่งไรก็ดี ขอ้หา้มนีไม่รวมถึงการให้
ของขวญั ของกาํนลัทีเหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมทีผูรั้บพึงจะไดรั้บตามสมควร 

 
4 การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษทัฯ คาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัดิ ศรีในความเป็นมนุษย์

ของพนักงานทุกคนซึงเป็นรากฐานการดาํเนินธุรกิจ 
 แนวทางการปฏิบติั 

 จดัการสภาพแวดลอ้มและระบบการทาํงานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น มี
สุขอนามยัทีดี 

 จดัให้มีระบบประกนัสุขภาพสาํหรับพนกังาน 
 จดัให้มีกองทุนสาํรองเลียงชีพสาํหรับพนกังาน 
ในปี 2558 บริษทัฯ ไดด้าํเนินการดงันี  

1.  ตรวจสุขภาพ พนกังานและผูบ้ริหารจาํนวน 2 ครั ง ในเดือน เมษายน และ ตุลาคม 
2. ไดแ้จกนม ให้กบัพนักงานและผูบ้ริหารทุกคน ทุกวนั  

 
5 การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม : บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามหลกัสิทธิมนุษยชน

สากล และหลกัจริยธรรมทีดี เพือนาํไปสู่ความสงบสุขในสังคม 
 แนวทางการปฏิบติั 

 ไม่จาํกดัสัญชาติ เชือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจา้งงานและปฏิบตัิตาม
กฎหมายจา้งงานคนพิการ 

 ส่งเสริมให้พนกังานฝึกทกัษะและเพิมพนูความรู้ อยา่งสมําเสมอ 



 มีเงือนไขการจา้งงานทีเป็นธรรม ให้พนกังานไดรั้บคา่ตอบแทนทีเหมาะสมตามศกัยภาพ 
ในรูป ค่าจา้ง เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ 

 แต่งตัง โยกยา้ย พนกังานดว้ยความสุจริตใจ และอยูบ่นพืนฐานความรู้ความสามารถ และ
ความเหมาะสมของพนักงาน 

 ปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัเกียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
 

6 การรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค : บริษทัฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 โดยมีนโยบายคุณภาพ “ผลิต
สินคา้ทีมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ พร้อมกบัมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเนือง” เพือให้ผู ้
ซือสินคา้จากบริษทัฯ สามารถมันใจไดว้่านอกจากจะไดรั้บสินคา้ทีมีราคายติุธรรม มีคุณภาพทีดีแลว้ บริษทัฯ
ยงัตระหนักถึงความปลอดภยัทีอาจกระทบต่อสิงแวดลอ้ม 

แนวทางการปฏิบติั 
 สิทธิดา้นความลบัทางการคา้ : บริษทัฯ มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํ

ขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พือประโยชน์ของตนเองหรือผูอื้น 
 สิทธิในการแสดงความเห็น : บริษทัฯ มีกระบวนการให้ลูกคา้ร้องเรียนเกียวกบั คุณภาพ 

ปริมาณ และความปลอดภยัของสินคา้ รวมทังความรวดเร็วในการตอบสนอง 
 สิทธิทีจะไดรั้บการชดเชย : ลูกคา้ไดรั้บความเป็นธรรมจากการรับสินคา้ทีไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานโดยกาํหนดให้มีการรับประกนัสินคา้ ภายใตเ้งือนไขระยะเวลาทีเหมาะสม และ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 สิทธิดา้นขอ้มูลข่าวสาร : บริษทัฯมีการให้ขอ้มูลข่าวสารและคาํแนะนาํทีถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัต่อเหตุการณ์ต่อลูกคา้ เพือใหท้ราบเกียวกบัสินคา้ 

ขอ้มูลผลสาํรวจความพึงพอใจของลูกคา้ ประจาํปี 2558 ของลูกคา้กลุ่ม Automotive (OEM)  
      ให้ความสาํคญั 

 ประสิทธิภาพของสินคา้    80.00%  ความพึงพอใจ 80.00% 
 การสนองตอบของบุคลากร  86.67%  ความพึงพอใจ 86.67% 
 การสนบัสนุนทางการตลาด  93.33%  ความพึงพอใจ 93.33% 
 การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา  93.33%  ความพึงพอใจ 93.33% 
 ความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินคา้ 93.33%   ความพึงพอใจ 93.33% 
 ความผิดพลาดในการส่งมอบสินคา้ 93.33%  ความพึงพอใจ 93.33% 
 ราคาแข่งขนัได ้    86.67%  ความพึงพอใจ 86.67% 
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7 การดูแลรักษาสิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน : บริษทั ฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2001 โดยมี

นโยบายมุ่งมันทีจะดาํเนินการปรับปรุงดา้นสิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง ตลอดจนป้องกนัมลพิษทีอาจเกิดจาก
ผลิตภณัฑ ์การบริการ และกิจกรรมต่างๆในการผลิตแบตเตอรีของบริษทัฯโดยผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน
มีความมุ่งมันทีจะดาํเนินการดงันี   

แนวทางการปฏิบติั 
 ดาํเนินการเพือให้สอดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนขอ้กาํหนดต่างๆ ดา้น

สิงแวดลอ้มทีเกียวขอ้งกบับริษทัฯอยา่งเคร่งครัด 
 ปรับปรุง ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิงแวดลอ้มทีทาํใหเ้กิดมลพิษทังในดา้น อากาศ นํา 

ดิน อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษก์ารใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงดา้นสิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง โดยกาํหนดการใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงค ์และเป้าหมายดา้นสิงแวดลอ้มทีบริษทัฯ ไดก้าํหนดขึน 
 ส่งเสริมความเขา้ใจและปลุกจิตสาํนึกดา้นสิงแวดลอ้มให้กบัพนกังานทุกคนภายในบริษทั

ฯ โดยการสือสารและฝึกอบรมดา้นสิงแวดลอ้ม 
 สนบัสนุนส่งเสริมการอนุรักษ ์พลงังาน ลดการใชพ้ลงังานทีไม่จาํเป็น และปฏิบติัตาม

กฏหมายเกียวกบัการอนุรักษ์พลงังาน 
 

บริษทัฯใหค้วามสาํคญัเกียวกบัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไดมี้
การปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัที 2) พ.ศ.2550 อยา่งเป็นรูปธรรม โดยใน
รอบปี 2558 บริษทัฯ มีการดาํเนินการดงัต่อไปนี  

 
1. มาตรการดา้นการอนุรักษพ์ลงังานประจาํปี 58 
 ติดตัง Inverter Reacting blower lead powder 3 Unit. 
 เปลียนวิธีการทาํงานของปั มนําชุด Chiller 
 ติดตัง Inverter มอเตอร์ปั มนํ า Chiller  
 ติดตังหมอ้แปลงกระแส ท่อ Feed line 

ผลประหยดัทีเกิดขึนประมาณ ,000,000 บาทต่อปี 
 

 



2. การป้องกนัมลภาวะและเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นสิงแวดลอ้มดว้ยการตรวจวดัคุณภาพ
สิงแวดลอ้มอยา่งต่อเนือง 

 
คุณภาพอากาศ 
บริษทัฯ มีการนาํก๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็นเชือเพลิงในกระบวนการผลิต เพือลดมลภาวะทาง

อากาศทีสาํคญั ไดแ้ก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SOx) พร้อมทังในกระบวนการ
ผลิตทุกจุดมีการติดตังระบบบาํบดัมลพิษทางอากาศทีมีประสิทธิภาพสูง เช่น Dust Collector, Wet Scrubber ก่อน
การระบายออกสู่สิงแวดลอ้ม มีการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ เครืองจกัร ให้ทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยช่าง
ผูเ้ชียวชาญ และตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพอากาศทังในสถานทีทาํงาน และทีปล่องระบายอากาศเป็นประจาํ 
และปฏิบติัตามทีกฎหมายกาํหนดอยา่งครบถว้น 

 
คุณภาพนํา 
บริษทัฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพนําทีปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ดว้ยการบาํบดัแบบเร่ง

การตกตะกอนดว้ยเคมี (Chemical Treatment) พร้อมทังเฝ้าระวงัคุณภาพนํ าทิง ณ จุดเสียง ในกระบวนการผลิต
ประจาํวนั ประจาํสัปดาห์ และประจาํเดือน และเกบ็ตวัอยา่งนํ าทิงเพือตรวจวดัและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ที
กฎหมายกาํหนดอยา่งเคร่งครัด ณ จุดปล่อยนําทิงออกนอกโรงงาน ซึ งผลการตรวจวดัและวิเคราะห์อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานทีกฎหมายกาํหนด (ดงัสรุปผลการตรวจวดัดา้นสิงแวดลอ้ม ประจาํปี 2558)  

 
กากอุตสาหกรรม 

 บริษทัฯ มีการจดัการกากอุตสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ มีบุคลากรเฉพาะดา้นการจดัการกาก
อุตสาหกรรม เพือปฏิบติัหนา้ทีในการควบคุม และกาํจดักากอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามขอ้กาํหนด การบริหาร
และการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม และตามทีกฎหมายกาํหนด  
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สรุปผลการตรวจวดัดา้นสิงแวดลอ้ม ประจาํปี 2558 

คณุภาพสิงแวดล้อม 
ปี  

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

คณุภาพนําทิง 
คา่อุณหภูมนํิา ณ จุดปล่อย(๐C) 0.59 32.20 40 
pH 7.52 7.18 5.59.0 
BOD  (mg/L) 2.20 2.00 ≤ 20 
COD  (mg/L) 25.00 25.00 ≤ 120 
SS (mg/L) 5.00 5.00 ≤ 50 

คณุภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
ปรมิาณการปล่อย TSP  (mg/m) . . ≤ 400 
ปรมิาณการปล่อย HSO (ppm) . . ≤ 25 
ปรมิาณการปล่อย Pb  (mg/m) . . ≤  

คุณภาพอากาศในพืนทีทาํงาน 
ปรมิาณ  Total Dust  (mg/m) 1.955 2.052 ≤ 15 
ปรมิาณ   HSO (mg/m) 0.055 0.108 ≤ 1 
ปรมิาณ  Pb  (mg/m) 0.032 0.027 ≤ 0.2 
ปรมิาณ   Asbestos (Fiber/cm3) 0.009 0.004 ≤ 5 

คุณภาพเสยีงในพืนทีทาํงาน 
ระดบัเสยีงเฉลีย  ชั วโมง ใน 
บรเิวณทาํงาน Leq 8 hr (dB(A)) 

83.021 ≤ 90 

ระดบัเสยีงสงูสุด ในบรเิวณทาํงาน 
Lmax (dB(A)) 

100.82 ≤ 140 

ระดบัเสยีงเฉลีย 24ชั วโมง รอบ
โรงงาน Leq hr (dB(A)) 

61.25 ≤ 70 

ระดบัเสยีงสงูสุด รอบโรงงาน Lmax 
(dB(A)) 

89.1 ≤ 115 

ปรมิาณกาอตุสาหกรรม 
กากอุตสาหกรรมอนัตราย (ตนั/ปี) . ส่งกําจดัโดยหน่วยงานทีไดร้บัอนุญาต 
กากอุตสาหกรรมไม่อนัตราย (ตนั/ปี) . ส่งกําจดัโดยหน่วยงานทีไดร้บัอนุญาต 



3. การส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองคค์วามรู้ เรือง สิงแวดลอ้มระหว่างพนกังาน เพือให้เกิดความ
เขา้ใจ และไดป้ลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร เพือนาํไปสู่การปฏิบติัอยา่งยังยนื ดงันี  

1. การฝึกอบรมพนักงาน หลกัสูตร ดา้นสิงแวดลอ้มตังแต่พนกังานใหม่ 
2. การฝึกอบรมขอ้กาํหนดดา้นสิงแวดลอ้ม 
3. การฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานระบบสิงแวดลอ้ม 
4. การฝึกอบรมผูจ้ดัการดา้นสิงแวดลอ้ม 
5. การฝึกอบรม หลกัสูตร EMR ISO 14001 
6. การฝึกอบรม หลกัสูตร INTERNAL AUDIT ISO 14001 
 

8 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม : บริษทัฯ มีความมุ่งมันในการพฒันาและส่งเสริมบุคคลากรของบริษทัฯ 
ร่วมกบัพฒันาชุมชนและสังคมรอบขา้งให้มีความเจริญควบคู่ไปกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเติบโต
ร่วมกนัอยา่งย ังยนื 

แนวทางการปฏิบติั 
 การส่งเสริมประเพณีเทศกาลทอดกฐิน : บริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดร่้วมกนัเป็น

เจา้ภาพในการทอดกฐินของวดั ในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นประจาํทุกปี โดยจะ
กาํหนดในการเป็นเจา้ภาพ เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกนั เพือให้มีการพฒันาเป็นไปอยา่ง
ต่อเนือง หลงัจากนันกจ็ะเป็นเจา้ภาพในการทอดกฐินวดัทีมีความตอ้งการปัจจยัเพือการ
พฒันาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการต่อไป 

 การเปิดโรงงานให้เป็นศูนยเ์รียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ยียมชมโรงงาน : เพือส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกบับริษทัฯ กบัหน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา บริษทัฯ จึงมี
นโยบายทีจะเปิดโรงงานให้กบัหน่วยงานทีสนใจเขา้มาเรียนรู้ระบบบริหารจดัการดา้น
การผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา้ 

 การส่งเสริมใหพ้นักงานเป็นคนดีของสังคม: เพือเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมให้พนกังานไดมี้โอกาสในการบวช ศึกษาพระธรรมวินยั และทดแทนคุณบิดา 
มารดาโดยบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนให้พนกังาน เขา้พิธีอุปสมบทในช่วงเทศกาล
เขา้พรรษาทุกปี 
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ในปี 255 บริษทัฯ มีกิจกรรมดงัต่อไปนี  
1. จดัทาํบุญทอดกฐิน ณ วดัโคธาราม วนัที  พ.ย.  ซึ งเป็นวดัในจงัหวดัสมุทรปราการซึ ง

เป็นทีตังของสาํนกังานใหญ่ ใหพ้นักงานผูบ้ริหารไดร่้วมพฒันาชุมชนดว้ยกนั  

2. ร่วมขบวนแห่นมสัการองคพ์ระ
สมุทรเจดีย ์/ งานกาชาดประจาํปี 2558 จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

3. K ร่วมกบั จส. จดัโครงการ “สงกรานตอ์ุ่นใจปลอดภยัไปกบัk” 
4. ดาํเนินการช่วยเหลือผูใ้ชร้ถใชถ้นนใหเ้กิดความอุ่นใจในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 

วนัที  ธ.ค. วนัที  ม.ค.   
 



5. เค แบตเตอรี  ส่งมอบเครืองเล่นสนามเด็กเล่นในโครงการ “เค เทใจปันสุข...เพือโรงเรียน
บา้นฮ่องทราย” วนัที  มีนาคม 

 

6. K แบตเตอรีมอบโอกาสทางการศึกษา มอบทุนแก่คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น วนัที  มีนาคม  

9 การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซึ งไดจ้ากการดาํเนินงานทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย : บริษทัฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินคา้ดว้ยความ
รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม เพือนาํไปสู่การสร้างมลูคา่เพิมใหอ้งคก์รในระยะยาว 
 

แนวทางการปฏิบติั 
 บริษทัฯมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินคา้ทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม เป็น

การลดการใชน้ํ ามนัและการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก เช่น 
 แบตเตอรีสาํหรับรถฟอลค์ลิฟทไ์ฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานจากแบตเตอรี   
 แบตเตอรีสาํหรับแผงโซล่าร์เซลส์ เพือสนบัสนุนพลงังานสะอาด 

 บริษทัฯมีการลงทุนในโรงงานหลอมตะกัวจากซากแบตเตอรี เก่า ซึ งเป็นบริษทัยอ่ยแห่ง
หนึง เป็นการช่วยกาํจดัขยะอุตสาหกรรม ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้คา่ในตน้ทุนทีเหมาะสม 
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ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอนัมีอยูจ่าํกดั มีการปฏิบติัตามมาตรการ การประเมินผล
กระทบสิงแวดลอ้ม ( Environmental Impact Assessment ยอ่ว่า EIA) และ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางสิงแวดลอ้มและสุขภาพ (Environment and Health Impact 
Assessment ยอ่ว่า EHIA) 
 

ในปี 8 บริษทัฯ มีกิจกรรมดงัต่อไปนี  
 บริษทั ผลิตภณัฑ์ 3เค จาํกดั ไดรั้บเลือกใหเ้ขา้รับรางวลั “ธุรกิจยานยนตย์อดนิยม” ดา้น

ผลิตภณัฑ์เกียวเนืองกบัรถยนต ์ประเภทแบตเตอรีรถยนต ์ในงาน TAQA Award 2015 
ซึงในครั งนี เป็นการรับรางวลัเป็นปีที 4 ติดต่อกนั สาํหรับรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัที
ไดรั้บการโหวตจากเสียงของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์แลว้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพและการ
ใหบ้ริการ 

 
 

 
 
 
 
 

 รางวลั Thailand’s Most Admired Brand 2015 ในฐานะทีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์
แบตเตอรี ทีไดรั้บความน่าเชือถือและครองใจผูบ้ริโภค เป็นระยะเวลาติดต่อกนัถึง 
15 ปี สาํหรับรางวลั Thailand’s Most Admired Brand 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 



.  การจดัทาํรายงานแห่งความย ังยนื 
 บริษทัฯ อยูร่ะหว่างการพฒันา การจดัทาํรายงานแห่งความยังยืน เพือให้ครอบคลุมแนวทางความ
รับผดิชอบ ทิศทางองคก์ร ขอ้มูลทีจาํเป็นขององคก์ร การกาํกบัดูแล ขอบเขต ดา้นเศรษฐกิจ สิงแวดลอ้ม และ
ความปลอดภยั ภายใน 2 ปี นบัตังแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป 
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                     บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน)                                         ส่วนท่ี 2 รายการระหวา่งกนั 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                           หนา้ท่ี 48 
 

รายการระหว่างกนั 
ในระหวา่งปี 2558 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผู ้

ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั และการบริหารร่วมกนั) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการ ซ้ือและขาย สินคา้ 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติทางธุรกิจ ซ่ึงรายการเก่ียวกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
7ในงบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงมีรายการดงัต่อไปน้ี 

 
 1. มาตรการและข้ันตอนในการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 บริษทัฯ ไดก้ าหนดมาตรการควบคุมการท ารายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และบริษทั
ยอ่ยในระดบัเดียวกนั กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นในการเขา้ท ารายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการ โดย
พิจารณาจากเง่ือนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาท่ีเกิด
ข้ึนกบับุคคลภายนอก ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ี
เกิดข้ึน บริษทัฯจะจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั
ดงักล่าว เพื่อน าไปประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู ้
ถือหุน้ ตามแต่กรณี ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์หรือมีส่วนไดส่้วนเสียในการท ารายการระหวา่งกนัจะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนัดงักล่าว นอกจากนั้น บริษทัฯ จะด าเนินการเปิดเผยขอ้มูล
ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการไดม้าหรือจ าหน่ายไปของสินทรัพยท่ี์ส าคญัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ตาม
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการ กลต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบญัชีท่ีก าหนดโดยสมาคมนกั
บญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 
 2. นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในอนาคต หากมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนั บริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไป
ตามมาตรฐานบญัชีซ่ึงก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีการเขา้ท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั แต่เป็นการท ารายการท่ี
บริษทัไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 
 

รายการระหว่างกัน
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ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเป็นธุรกรรมทางการคา้ปกติของบริษทั และเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ืองในอนาคต บริษทัไดมี้
การก าหนดกรอบของรายการดงักล่าววา่รายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไปโดยอา้งอิงกบั
ราคาและเง่ือนไขท่ีทางการคา้ทัว่ไป ท่ีเหมาะสมและยติุธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบไดแ้ละไม่ก่อใหเ้กิด
การถ่ายเทผลประโยชน์ และไดน้ าเสนอกรอบของรายการดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั
แลว้เพื่อใหฝ่้ายจดัการสามารถด าเนินการท ารายการท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามกรอบท่ีก าหนดต่อไป ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีซ่ึงก าหนดโดยสมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย โดยในกรณีหากการท ารายการของบริษทัเป็นไปตามนโยบายขา้งตน้ ฝ่ายจดัการของบริษทัสามารถ
ด าเนินการไดเ้ลย โดยท่ีไม่ตอ้งน ารายการดงักล่าวเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ แต่อยา่งไรก็ตาม
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัจะใหฝ่้ายตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบธุรกรรมดงักล่าว
ทุกรายการเป็นรายเดือน เพื่อตรวจสอบวา่มีราคาท่ีอา้งอิงไดก้บัตลาดและมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ
เปรียบเทียบไดก้บัคู่คา้ท่ีเป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทั และจะน าเสนอผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบในทุกๆ ไตรมาส ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบวา่มีการด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไวค้ณะกรรมการตรวจสอบจะแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการ
ทราบและร่วมกนัหาทางแกไ้ข 
 โดยรายการท่ีเป็นธุรกรรมทางการคา้ปกติของบริษทัจะตอ้งเป็นรายการทางการคา้ท่ีบริษทักระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ โดยถา้บริษทัไม่ท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัก็ตอ้งท ารายการแบบเดียวกนักบับุคคลอ่ืนอยู่
แลว้ โดยการท ารายการดงักล่าวจะตอ้งเป็นรายการท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้โดยทัว่ไปท่ีมีราคาและเง่ือนไขท่ีเป็นธรรม
ไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเททางผลประโยชน์ ซ่ึงรวมถึงเง่ือนไขการคา้ท่ีมีราคาและเง่ือนไข ดงัน้ี 
 1. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัไดรั้บเหมือนท่ีใหก้บับุคคลทัว่ไป 
 2. ราคาและเง่ือนไขท่ีบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัไดรั้บเหมือนท่ีใหก้บับุคคลทัว่ไป  
 3. ราคาและเง่ือนไขท่ีบริษทัสามารถแสดงไดว้า่ผูป้ระกอบธุรกิจรายอ่ืนๆ ไดป้ฏิบติัในลกัษณะเดียวกนักบั
บุคคลทัว่ไป 
 อยา่งไรก็ตาม หากมีการเขา้ท ารายการระหวา่งกนัท่ีเป็นธุรกรรมอ่ืน บริษทัจะตอ้งเสนอใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีเกิดข้ึน บริษทั จะจดัใหมี้บุคคลท่ีมี
ความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผูส้อบบญัชีหรือผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นท่ีมีความเป็นอิสระเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญพิเศษ จะถูก
น าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพื่อใหมี้ความมัน่ใจวา่การเขา้ท า
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รายการดงักล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหวา่งบริษทั หรือผูถื้อหุน้ของบริษทั แต่เป็นการท า
รายการท่ีบริษทัไดค้  านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกราย 

1. บริษัท ผลติภัณฑ์ 3เค จ ากดั 

ลกัษณะความสัมพนัธ์   บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ 
นิติบุคคลท่ีมีกรรมการบางท่านร่วมกนั 

ประเภทของธุรกจิ   เป็นตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีรถยนต ์แบตเตอร่ีรถกอล์ฟ 
แบตเตอร่ีเพื่อแสงสวา่ง และแบตเตอร่ีรถมอเตอร์ไซค ์

นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั  
บริษทั ฯ ขายสินคา้ให ้บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัตวัแทนจ าหน่ายแต่เพียง
ผูเ้ดียวในประเทศไทย ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีขายใหกิ้จการอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งกนั และเป็นไปตามราคาตลาดซ่ึงถูกควบคุมโดยกรมสรรพสามิต  

ลกัษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน 
ขายสินคา้ เงินปันผลรับ รายไดอ่ื้น ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน 

2,119,193,865 19,998,500 1,805,820 159,903,456 154,893 
 หน่วย : บาท 
2. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จ ากดั  
ลกัษณะความสัมพนัธ์ บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 97.00 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นิติบุคคลท่ีมี

กรรมการบางท่านร่วมกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
ประเภทของธุรกจิ ประกอบกิจการหลอมตะกัว่ผสมและตะกัว่บริสุทธ์ิ 
นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั 

บริษทัฯ ซ้ือตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธ์ิจาก บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ ากัด ใน
เง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ 

ลกัษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน 
ซ้ือวตัถุดิบ รายไดอ่ื้น เจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน 

724,062,726 10,361,202 34,449,049 3,561,240 
 หน่วย: บาท  
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3. บริษัท 3 เค แทร็คช่ัน แบตเตอร่ี จ ากดั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นิติบุคคลท่ีมี

กรรมการบางท่านร่วมกนั 
ประเภทของธุรกจิ ประกอบกิจการ การผลิตและจ าหน่ายงานโลหะ ขาย ให้เช่า และให้บริการบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมแบตเตอร่ี 
นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั 

บริษทัฯ ซ้ือวตัถุดิบจาก บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ ากดั ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ 
ลกัษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน 

ไม่มี 
  

4. บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ ากดั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 49.00 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นิติบุคคลท่ีมี

กรรมการบางท่านและผูบ้ริหารบางท่านร่วมกนั  
ประเภทของธุรกจิ ผลิตและจ าหน่ายเก่ียวกบัพลาสติกทุกชนิด 
นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั 

บริษทัฯ ขายเม็ดพลาสติก และซ้ือเปลือกแบตเตอร่ีพลาสติกจาก บริษทั พาวเวอร์ พลาส 
จ ากดั ในเง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ 

ลกัษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน 
ซ้ือวตัถุดิบ ขายสินคา้ รายไดอ่ื้น เจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน 

130,915,327 56,674,480 7,035,175.44 22,627,881 10,028,714 1,270,928 
 หน่วย: บาท  
 
5. บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากดั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นิติบุคคลท่ีมี

กรรมการบางท่านร่วมกนั 
ประเภทของธุรกจิ ใหบ้ริการหลงัการขายและความรู้แก่ตวัแทนขายและแก่ผูบ้ริโภค และการส่งเสริมการขาย

ต่างๆแก่ตลาดญ่ีปุ่น 
                     บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน)                                         ส่วนท่ี 2 รายการระหวา่งกนั 
 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 2558 (แบบ 56-1)                                                                                           หนา้ท่ี 52 
 

นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั 
บริษทัฯ ก าหนดค่านายหนา้ให้ บริษทั ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากดั ในเง่ือนไขท่ี
เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดค่านายหน้าให้กบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั และ
เป็นไปตามราคาตลาด 

ลกัษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน -ไม่มี 
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การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
ภาพรวมของการดําเนินธุรกจิและการเปลียนแปลงทีมนัียสําคญั 

  
ปี 2558 การผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตวัสอดคลอ้งกบัอุปสงค์ในประเทศทีมีแนวโน้มดีขึน 

ประกอบกบัส่วนหนึงเป็นผลจากปัจจยัชัวคราว การผลิตยานยนต ์เร่งตวัขึนจากคาํสังซือในประเทศก่อนการ
ปรับขึนภาษีสรรพสามิตรถยนต์ในปี 2559 ประกอบกบัอุปสงค์ในต่างประเทศทีทยอยฟื นตวัอย่างค่อยเป็น
ค่อยไปทาํให้การส่งออกรถยนตอี์โคคาร์และรถยนตเ์ชิงพาณิชยรุ่์นใหม่ขยายตวัดี ค่าเงินบาทเฉลียทังปี 2558 
อยูที่ 34.29 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงร้อยละ 5.6 เมือเทียบกบัปี2557 เป็นผลมาจาก ทิศทางการดาํเนิน
นโยบายการเงินของประเทศเศรษฐกิจหลกั ความกงัวลต่อการชะลอตวัของเศรษฐกิจจีน รวมทังการปรับลด
อตัราดอกเบียและการประกาศผอ่นคลายหลกัเกณฑ์การเคลือนยา้ยเงินทุนระหวา่งประเทศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย สะทอ้นวา่ค่าเงินบาทยงัคงแขง็ค่ากวา่ค่าเงินประเทศคู่คา้คู่แข่ง 

 
มูลค่าการส่งออกสินค้าลดลงร้อยละ 5.6 โดยปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 3.4 และราคา

ส่งออกลดลงร้อยละ 2.3  เมือคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกลดลงร้อยละ 0.5 เนืองจากเศรษฐกิจ
ประเทศคู่คา้หลกัยงัชะลอตวั และราคาสินคา้ส่งออกลดลงตามราคานํ ามนัดิบ และราคาสินคา้การเกษตรใน
ตลาดโลก 

 สินคา้ส่งออกทีลดลง ได้แก่ ขา้ว ยางพารา มนัสําปะหลงั ปิโตรเคมี ผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมี 
เคมีภณัฑ ์เครืองจกัรและอุปกรณ์ 

 สินคา้ส่งออกทีขยายตวั ไดแ้ก่ ยานยนต ์เครืองปรับอากาศ และแผงวงจรรวมและชินส่วน 
 การส่งออกไปยงัตลาดสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญีปุ่น อาเซียนเดิม และออสเตรเลีย

ลดลง แต่การส่งออกไปตลาด CLMV ขยายตวัอยา่งต่อเนือง 
 

รายได้ของปี 2558 ลดลงเล็กน้อยประมาณ% เมือเทียบกับปี 2557 เนืองจากภาพรวมของ
อุตสาหกรรมยานยนตก์ลบัมาฟื นตวัในช่วงปลายปีก่อนการปรับขึนภาษีสรรพสามิต ประกอบกบัแบตเตอรี  
3K ไฮบริด ลูกคา้ให้การตอบรับเป็นอยา่งดี นอกจากนันแลว้การทาํการตลาดเชิงรุก ดว้ยการโรดโชวม์ากขึน 
มีการทาํกิจกรรมK UNLIMITED POWER และ เค Race Queen ซึ งไดรั้บการตอบรับทีดีจากผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งมาก และบริษทัฯยงัคงการทาํกิจกรรมร่วมกบัดีลเลอร์หรือตวัแทนจาํหน่ายทีมีกวา่ 500 แห่งทัวประเทศ 
ทังนี เพือเป็นการกระตุน้ ณ จุดขาย ขณะทีการสนบัสนุนกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต หรือสปอร์ตมาร์เก็ตติง ก็จะ
ยงัคงเนน้หนกัเหมือนปีทีผา่นมา 

 

การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจและการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ
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ในปี 255 เศรษฐกิจอยูร่ะหวา่งฟื นตวั พร้อมการลงทุนภาคเอกชนเริมกลบัมามีบทบาทซึ งเชือวา่
ผูบ้ริโภคจะเริมกลบัมาจบัจ่ายใชส้อย และผลกัดนัให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึนในอนาคต โดยประเมินวา่จีดีพี
ในปี 255 จะอยูที่ .% ขณะทีอตัราการเติบโตของตลาดแบตเตอรีก็คาดวา่จะเติบโตในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั
คือ 34% 

สําหรับการลงทุนในประเทศสําหรับปี  บริษทัได้ขยายการลงทุนเพือเพิมกาํลงัผลิตของ
แบตเตอรีสาํหรับรถฟอลค์ลิฟทไ์ฟฟ้า เป็น  ชุดต่อเดือน เพือรองรับความตอ้งการใชที้เพิมขึน สําหรับการ
ใชก้าํลงัการผลิตรวมมีประมาณ 70% ของกาํลงัการผลิตทังหมด  

สภาวะราคาตะกัวบริสุทธิ  ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการปรับตวัลดลง โดยมี
ราคาปิดที 1, เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และ 1,936 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั ณ เดือนธันวาคม 255 
และ 255 ตามลาํดบั 

 กรณีผูส้อบบญัชี ไดใ้ห้ขอ้สังเกตในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2.4  เกียวกบัการทีบริษทั
ไดรั้บหนงัสือแบบแจง้การประเมินอากรขาเขา้เพิมจากกรมศุลกากรจากการนาํเขา้วตัถุดิบและเครืองจกัร ใน
ปี  ซึ งบริษทัฯ อยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานในเรืองดังกล่าวอยู่ ดังนั นเพือความระมดัระวงัอย่าง
รอบคอบ บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกสาํรองผลเสียหายจากการประเมินภาษีจาํนวนประมาณ  ลา้นบาทรวมไวใ้น
บญัชี “ประมาณการหนี สินอืน” ในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ อยา่งไรก็ตามยงัมีความไม่แน่นอนเกียวกบัผล
สินสุดของการประเมินอากรขาเขา้เพิมดงักล่าว 

 
ผลการดําเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ
ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายแบตเตอรี  และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผล                       
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัทีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน ดงันัน รายได ้กาํไรจากการ
ดาํเนินงาน และสินทรัพยท์ังหมดทีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 
รายได้รวม 

ปี 5 บริษทัฯ มีรายไดร้วมตามงบการเงินรวม จาํนวน 5, ลา้นบาท เมือเทียบกบัปี 5 
จาํนวน 5,294 ลา้นบาท ลดลง  ลา้นบาท หรือลดลงในอตัราร้อยละ .  

สาเหตุจากปริมาณการขายต่างประเทศลดลง เนืองจากตลาดมีการแข่งขนัดา้นราคารุนแรง แต่
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ สามารถเพิมปริมาณการขายในประเทศ เป็นผลใหร้ายไดจ้ากการขายของบริษทัฯลดลง
ไม่มาก 
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ในปี 255 บริษทัฯมีรายไดอื้น จาํนวน . ลา้นบาทเมือเทียบกบัปี 25 ทีมีจาํนวน . 
ลา้นบาท ลดลง . ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ . เนืองจากกาํไรจากการป้องกนัความเสียงและกาํไร
จากอตัราแลกเปลียนลดลง 

 
อตัรากาํไรขันต้น และ กาํไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีอัตรากําไรขั นต้นสําหรับปี  และ  เท่ากับร้อยละ . และ 21.61 
ตามลาํดบั เพิมขึนร้อยละ . บริษทัฯสามารถลดค่าใชจ่้ายการผลิต เช่น การใชว้ตัถุดิบ และค่าล่วงเวลา 

ปี 255 บริษทัฯมีกาํไรสุทธิ . ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ . ของรายไดจ้ากการขาย 
เมือเปรียบเทียบกบัปี  ทีกาํไรสุทธิ . ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ . ของรายไดจ้ากการขาย 
ทังนี เนืองจากอตัรากาํไรขันตน้ทีเพิมขึน มีค่าใชจ่้ายการเงินลดลง . ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
เพิมขึน . ลา้นบาท    

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 255  มีจาํนวน , ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 
.  ของรายไดจ้ากการขาย  เมือเทียบกบัปี 255 มีจาํนวน  ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ .  
ของรายไดจ้ากการขาย เพิมขึนจากปีก่อนจาํนวน  ลา้นบาท เนืองจากค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายทีเพิมขึน
สัมพนัธ์กบัมูลค่าขายในประเทศของบริษทัฯทีเพิมขึน 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ในปี 255 มีอตัราร้อยละ 12. เมือเปรียบเทียบกบัในปี 255 ที 
มีอตัราร้อยละ . และคณะกรรมการบริษทัฯไดเ้สนอทีประชุมผูถื้อหุ้นให้จ่ายปันผลจากกาํไรสะสม ใน
อตัราหุน้ละ 3.00 บาท  

 
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมลดลง โดยในปี 5 มีอตัราร้อยละ 
. ซึ งในปี 25 มีอตัราร้อยละ . เนืองจาก สินคา้คงเหลือลดลง 

ณ 31 ธนัวาคม 255 และ 255 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจาํนวน  ลา้นบาท และ 1, ลา้น
บาทตามลําดับ ลดลง  ล้านบาทวตัถุดิบส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตะกัว แผ่นกั น และเปลือก ฝา 
แบตเตอรี  ไม่มีข้อจาํกัดของอายุการจดัเก็บ จึงไม่มีปัญหาเรื องการเสื อมสภาพของวตัถุดิบ สําหรับงาน
ระหว่างทาํและสินคา้สําเร็จรูป บริษทัฯจะบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัตามวิธีสินคา้เขา้ก่อนออกก่อน
(FIFO) และจะพิจารณาตังสํารองสินคา้เสือมสภาพ ตามการวิเคราะห์อายุสินคา้คงคลงั โดยมีนโยบายตังปรับ
ลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิทีจะไดรั้บ สําหรับสินคา้คงเหลือทีไม่เคลือนไหวเกินกวา่ 1 ปี ทังจาํนวน ซึ ง ณ 
31 ธนัวาคม 255 และ 255 มีจาํนวน . ลา้นบาท และ 37.19 ลา้นบาทตามลาํดบั 

ในปี  บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อสินทรัพยร์วม มีอตัราร้อยละ . ลดลง 
จากปี  ทีมีอตัราร้อยละ 38.38 บริษทัฯมีทีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  ณ 31 ธนัวาคม 255 และ 255 
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จาํนวน 1 ลา้นบาท และ 1, ลา้นบาทตามลาํดบั และมีอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ทีดิน ในปี 255 
และ 255 จาํนวน  ล้านบาท และ  ล้านบาทตามลาํดบั ซึ งทีดินดงักล่าว บริษทัฯอยู่ระหว่างจดัทาํ
ศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ เพือก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกบับริษทัฯ ซึ งหากพิจารณามูลค่าตลาด
ของทีดินในปัจจุบนัก็มีมูลค่าสูงกวา่ ณ วนัทีไดม้า 

ในปี 5 และ  บริษทัฯมีระยะเวลาในการเก็บหนี เฉลียเป็น . วนั และ 40.97 วนั 
ตามลาํดบั เพิมขึน . วนั ตามสภาวะตลาดทีมีการแข่งขนัสูงขึน  

บริษทัฯมีลูกหนี การค้าสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 255 และ 255 จาํนวน . ล้านบาท และ 
. ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมีอายุหนี คงคา้งยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระและคา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน จาํนวน 
. ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ . ของลูกหนีการคา้  และปี 255 มีจาํนวน . ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ . ของลูกหนีการคา้   

การขายแบตเตอรี  การส่งออก บริษทัฯ จะพิจารณาความสามารถในการชาํระเงินของลูกคา้เป็น
รายๆไป เช่นกาํหนดเทอมการชาํระเงิน ก่อนส่งมอบสําหรับลูกคา้รายใหม่ หรือ ชาํระเงินภายใน 30 วนัหลงั
วนัที Bill of Lading เป็นตน้ สําหรับการขายในประเทศ บริษทัฯจะให้ลูกคา้ชาํระเงินค่าสินคา้ทุก 15 วนั การ
ขายสินคา้ประเภทอืนเทอมการชาํระเงินเป็นไปตามปกติทางการคา้ อยูร่ะหวา่ง 3060 วนั 

สําหรับการตังสํารองความเพียงพอของหนี สงสัยจะสูญ บริษทัฯจะพิจารณาจากการวิเคราะห์
อายุลูกหนี เป็นหลกั และประสบการณ์การชาํระค่าสินคา้ของลูกหนี ประกอบ โดยจะตังสํารองหนี สงสัยจะ
สูญ ทังจาํนวน สาํหรับลูกหนี ทีคา้งชาํระมากกวา่ 12 เดือน 

ในปี 255 บริษทัฯมีการลดสํารองหนี สงสัยจะสูญลง จาํนวน . ลา้นบาทเนืองจากไดรั้บ
ชาํระหนี  
 
สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนบริษัท 

ปี 5 และ ปี  บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน . และ 240.89 
ลา้นบาท ตามลาํดบั ลดลง . ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหนี สินหมุนเวยีนเป็น 
. เท่า มีอตัราส่วนเพิมขึน เมือเทียบกบัปี 255 ทีมีอตัราส่วนที . เท่า เนืองจากบริษทัฯมีเงินเบิกเกิน
บญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน จาํนวน . ลา้นบาทลดลงจากงวดเดียวกนักบัปีก่อน ทีมีจาํนวนเงิน 1,. 
ลา้นบาทลดลง  ลา้นบาท สัมพนัธ์กบัสินคา้คงเหลือทีลดลง 

ในการดาํเนินธุรกิจบริษทัฯจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากกิจกรรมดาํเนินงาน ซึ งมีตน้ทุนทาง
การเงินทีต ํา ในการซือทีดินอาคารและอุปกรณ์และชาํระเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเชือหลาย
ประเภทจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินทียงัไม่ได้ใช้ทั งสิ นจาํนวน 4, ล้านบาท เพือ
สนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ในปี 255 และปี 255 บริษทัมีอตัราส่วนหนี สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ .: 1.23 
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ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานในอนาคต 
ปัจจยัเสียงทีสาํคญัทีอาจมีผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ จะ

ประกอบดว้ยปัจจยัเสียงดงัต่อไปนี  
1. ปัจจยัเสียงดา้นตลาดในประเทศและตลาดส่งออกชะลอตวั เนืองจากสภาพเศรษฐกิจโลก

โดยรวมเพิงฟื นตวัในปี 255 ดงันันสินคา้แบตเตอรี จึงมีแนวโนม้ทีจะไดรั้บผลกระทบอยา่งหลีกเลียงไม่ได ้ 
เนืองจากภาวะอุปทานมากกวา่อุปสงค ์แต่ละบริษทัจะพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดไวใ้หไ้ด ้

2. ความเสียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ราคาสินคา้โภคภณัฑ์ (Community) นํามนั 
ตะกัว และพลาสติก โดยราคานํามนัดิบในตลาดโลกเฉลีย  ตลาด (ดูไบ เบรนท ์โอมาน และเวสทเ์ทก็ซสั) 
อยูที่ . ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ตํากวา่ราคาเฉลีย . ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ลดลงร้อยละ . 
เนืองจากปริมาณการผลิตของกลุ่มOPEC และนํามนัดิบคงคลงัของกลุ่ม OECD เพิมสูงขึน ในขณะที
เศรษฐกิจโลกอยูใ่นภาวะชะลอตวั ดงันันจึงเป็นปัจจยับวกกบับริษทัฯ ในเรืองตน้ทุนผลิต 

3. สาํหรับปัจจยัเสียงดา้นอตัราแลกเปลียน ปัจจยัอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
(Exchange Rate)ในปี  คาดวา่อตัราแลกเปลียนเฉลียจะเคลือนไหวอยูใ่นกรอบ .. บาท/
ดอลลาร์ โดยคาดวา่จะมีความผนัผวนในกรอบแคบๆ ซึ งผลของอตัราแลกเปลียนเป็นปัจจยับวกกบั บริษทั 

4. แนวโนม้ผูบ้ริโภคหนัมานิยมใชแ้บตเตอรีชนิดพร้อมใช ้ทีเติมนํากรดและชาร์จไฟฟ้าจาก
โรงงานมาใหเ้รียบร้อยมากขึน มีความสะดวกสบายไม่ตอ้งกงัวลในเรืองการเติมนํากลันบ่อย ซึ งบริษทัฯมี 
เทคโนโลยีการผลิตและกาํลงัการผลิตทีเพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตได ้และมีแผนดาํเนินการและ
วางเป้าหมายในอนาคตไวแ้ลว้ 
 

สาํหรับแนวทางการพฒันาและมาตรการเพือรองรับสถานการณ์ทีเกิดขึนเพือรองรับปัจจยัเสียง 
คือการเพิมประสิทธิภาพขององคก์ร ดงัต่อไปนี  

1. เสริมสร้าง ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละเทคนิคทีทนัสมยัในการเพิม 
ประสิทธิภาพการผลิต และผลิตภณัฑใ์หม่ อาทิเช่น แบตเตอรีเพือใชก้บัรถยนต ์ECOCAR ทีมีระบบ ISS      
(Idling Stop System ) ช่วยรักษาสิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน  

2. บริษทัฯ เนน้ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาแรงงานฝีมือใหมี้ความยดืหยุน่ในการปรับตวั
ตามการเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

3. ใชท้รัพยากรการผลิตอยา่งรู้คุณค่า ใหเ้กิดของเสียจากการผลิตตําทีสุด  
4. ใหมี้ทีมงานพิจารณาป้องกนัความเสียงดา้นอตัราแลกเปลียนและสินคา้โภคภณัฑ์ 
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ภาระผูกพนัด้านหนีสิน (หมายเหตุประกอบงบข้อ 2) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 255 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเกียวเนืองกบั
การซือเครืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวน  ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 255: จาํนวน  ลา้นบาท) 

ภาระผูกพนัเกียวกบัสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานทีเกียวขอ้งกบัการเช่าพืนทีอาคารเก็บ
สินคา้และยานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตังแต่  ถึง  ปี  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจาํนวนเงินขันตําทีต้องจ่ายในอนาคตทั งสินภายใต้สัญญาเช่า
ดาํเนินงานทีบอกเลิกไม่ได ้ดงันี  

   (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที  ธนัวาคม ณ วนัที  ธนัวาคม 
 255 255 255 255 
จ่ายชาํระ     

ภายใน  ปี 2   2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน  ปี     

การคําประกนั 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 255 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคําประกนัซึ งออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจาํนวน 22 ลา้นบาท (255: จาํนวน 22 ลา้นบาท)  (งบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ :จาํนวน 2 ลา้นบาท (255: จาํนวน 21 ลา้นบาท)) ซึ งเกียวเนืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเชือหลายประเภทจากสถาบนัการเงินหลายแห่งรวมเป็น
วงเงินทียงัไม่ไดใ้ชท้ังสินจาํนวน 4, ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 255: จาํนวน , ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะ
บริษทัฯ: จาํนวน , ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 255: จาํนวน 2, ลา้นบาท)) โดยวงเงินส่วนใหญ่ไดรั้บการ
คําประกนัร่วมกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่สํานกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดั
ในรอบปีบญัชีทีผา่นมามีจาํนวนเงินรวม 2,950, บาท 

2) ค่าบริการอืน (nonaudit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืนใดให้แก่ผูส้อบบญัชีหรือ

สํานกังานสอบบญัชีทีผูส้อบบญัชีสังกดัรวมทังไม่มีการตกลงในบริการอืนใดทียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จใน
รอบปีบญัชีทีผา่นมา




 

 

 
 
 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย              
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง              
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุ              
สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ                 
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน               
การรายงานทางการเงินและรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต             
หรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 
ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซ่ึงก าหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินปราศจาก                
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อให้ไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและ            
การเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวมถึง                  
การประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจาก    
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัท าและการน าเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละ                    
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร รวมทั้งการประเมินการน าเสนองบการเงิน
โดยรวม  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ขา้พเจา้เช่ือวา่ หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
ความเห็น 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของ             
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน                    
ทางการเงิน   

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.4 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือแบบแจง้การประเมิน
อากรขาเขา้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงินเพิ่มส าหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จากกรมศุลกากร ปัจจุบนั ขอ้โตแ้ยง้ดงักล่าวอยู่
ระหวา่งการพิจารณาขอ้เท็จจริงเพื่อหาขอ้สรุป ซ่ึงบริษทัฯคาดวา่จะไม่มีความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากผลของ
ขอ้โตแ้ยง้น้ีแต่อยา่งใด ทั้งน้ี ขา้พเจา้มิไดแ้สดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยา่งใด 

 
 
 
สุพรรณี ตริยานนัทกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4498  
 
บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพนัธ์ 2559 



บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 99,465,070         240,893,637       14,199,118         24,172,731         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 654,398,702       541,329,612       397,907,990       338,929,154       
สินคา้คงเหลือ 9 860,418,241       1,115,388,595    484,808,433       692,618,395       
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 4,411,946           16,653,076         7,630,762           15,882,863         
ลูกหน้ีตามสญัญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 4,527,198           28,042,395         4,527,198           28,042,395         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 47,539,028         40,709,424         14,389,320         12,774,139         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,670,760,185    1,983,016,739    923,462,821       1,112,419,677    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          269,481,630       274,481,630       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - ท่ีดิน 11 307,118,002       300,118,002       94,370,575         94,370,575         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 1,475,233,364    1,485,531,085    1,089,644,475    1,135,919,589    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 13 28,195,339         31,365,402         24,803,470         27,833,241         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 48,366,079         47,867,657         13,740,881         13,843,846         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 14 19,476,252         22,512,028         3,555,369           7,602,836           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,878,389,036    1,887,394,174    1,495,596,400    1,554,051,717    
รวมสินทรัพย์ 3,549,149,221    3,870,410,913    2,419,059,221    2,666,471,394    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

1

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 15 922,612,104       1,472,605,315    447,612,104       799,105,315       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 550,772,814       507,944,719       420,283,000       480,538,349       
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 11,061,614         10,550,156         -                          -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 43,370,064         5,897,456           33,786,129         2,245,113           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 32,994,616         42,236,826         30,356,089         39,623,520         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,560,811,212    2,039,234,472    932,037,322       1,321,512,297    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 -                          11,061,614         -                          -                          
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 18 80,173,692         55,202,104         41,402,245         31,067,892         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 80,173,692         66,263,718         41,402,245         31,067,892         
รวมหนีสิ้น 1,640,984,904    2,105,498,190    973,439,567       1,352,580,189    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน



บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 200,000,000       200,000,000       200,000,000       200,000,000       
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท 200,000,000       200,000,000       200,000,000       200,000,000       
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 389,501,173       389,501,173       389,501,173       389,501,173       
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 19 20,000,000         20,000,000         20,000,000         20,000,000         
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,252,027,665    1,109,068,341    836,118,481       704,390,032       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,861,528,838    1,718,569,514    1,445,619,654    1,313,891,205    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 46,635,479         46,343,209         -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,908,164,317    1,764,912,723    1,445,619,654    1,313,891,205    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,549,149,221    3,870,410,913    2,419,059,221    2,666,471,394    

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

3

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

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2558

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 5,056,859,390      5,174,961,105      4,483,285,136      4,469,171,430      
รายไดอ่ื้น 71,652,252           118,813,961         104,599,820         142,818,331         
รวมรายได้ 5,128,511,642      5,293,775,066      4,587,884,956      4,611,989,761      
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 3,784,365,095      4,056,816,060      3,788,381,730      3,924,926,216      
คา่ใชจ่้ายในการขาย 557,054,225         472,709,943         320,198,477         302,623,227         
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 471,093,213         451,294,904         218,358,560         214,964,765         
รวมค่าใช้จ่าย 4,812,512,533      4,980,820,907      4,326,938,767      4,442,514,208      
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 315,999,109         312,954,159         260,946,189         169,475,553         
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (32,909,593)          (51,446,674)          (18,769,712)          (29,902,123)          
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 283,089,516         261,507,485         242,176,477         139,573,430         
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 (62,237,290)          (46,407,747)          (43,102,965)          (22,269,829)          
ก าไรส าหรับปี 220,852,226         215,099,738         199,073,512         117,303,601         

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 18 (21,721,470)          4,045,994              (9,181,329)            2,946,123              
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 21 4,120,838              (832,214)               1,836,266              (589,225)               
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
   ในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (17,600,632)          3,213,780              (7,345,063)            2,356,898              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี (17,600,632)          3,213,780              (7,345,063)            2,356,898              

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 203,251,594         218,313,518         191,728,449         119,660,499         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

1

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ



บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
การแบ่งปันก าไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 219,908,929         205,178,454         199,073,512         117,303,601         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 943,297                 9,921,284              

220,852,226         215,099,738         
การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 202,959,324         208,454,425         191,728,449         119,660,499         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 292,270                 9,859,093              

203,251,594         218,313,518         

ก าไรต่อหุ้น 23
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 11.00                     10.26                     9.95                       5.87                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

2

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558

งบกระแสเงินสด
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
2558 2557 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
ก าไรก่อนภาษี 283,089,516        261,507,485        242,176,477        139,573,430        
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 200,252,766        204,780,235        151,828,528        157,700,864        
   โอนกลบัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (16,707,208)        (5,313,296)          -                          (3,590,374)          
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (15,044,455)        337,453               8,115,373            (8,017,059)          
   (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (336,298)             (4,226,303)          356,539               (3,054,255)          
   ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 444,484               1,671,275            -                          47,886                 
   (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,132,706)          632,672               (1,132,706)          632,672               
   ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาซ้ือขาย
      เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (4,527,198)          (28,042,395)        (4,527,198)          (28,042,395)        
   ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากสญัญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ -                          14,521,114          -                          14,521,114          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,801,348            7,303,128            4,268,254            4,021,377            
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (139,928)             -                          
   รายไดเ้งินปันผล (16,222)               -                          (39,414,722)        (34,997,375)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 31,416,397          51,446,674          17,277,069          29,902,123          
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน         485,240,424         504,618,042         378,807,686         268,698,008 
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (101,548,086)       51,877,398          (57,165,040)        53,054,295          
   สินคา้คงเหลือ 270,014,809        50,025,749          199,694,588        89,354,361          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 33,453,921          38,916,954          34,772,544          33,484,500          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,265,759            (3,594,654)          4,047,467            129,656               
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 44,007,816          23,867,377          (60,071,700)        22,095,472          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (9,000,594)          (12,895,852)        (9,267,430)          (14,994,802)        
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (4,551,230)          (1,268,545)          (3,115,230)          (693,100)             
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 722,882,819        651,546,469        487,702,885        451,128,390        
   จ่ายดอกเบ้ีย (32,405,499)        (50,621,745)        (18,141,809)        (30,371,114)        
   จ่ายภาษีเงินได้ (27,872,784)        (21,060,557)        (9,715,946)          (5,557,192)          
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 662,604,536        579,864,167        459,845,130        415,200,084        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(หน่วย: บาท)
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2558 2557 2558 2557
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          3,000,000            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          5,139,928            -                          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (183,460,445)       (64,700,706)        (103,126,536)       (46,967,597)        
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,205,696            4,541,150            1,265,855            3,064,738            
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,379,500)          (6,798,089)          (1,019,501)          (6,683,788)          
เงินปันผลรับ 16,222                 -                          39,414,722          34,997,375          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (182,618,027)       (66,957,645)        (58,325,532)        (12,589,272)        
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (549,993,211)       (324,973,787)       (351,493,211)       (284,038,845)       
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (11,421,865)        (11,935,707)        -                          -                          
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                          (67,070,000)        -                          (66,720,000)        
เงินปันผลจ่าย (60,000,000)        (60,000,000)        (60,000,000)        (60,000,000)        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (621,415,076)       (463,979,494)       (411,493,211)       (410,758,845)       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) (141,428,567)       48,927,028          (9,973,613)          (8,148,033)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 240,893,637        191,966,609        24,172,731          32,320,764          
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 99,465,070          240,893,637        14,199,118          24,172,731          

-                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม 
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากการรับช าระหน้ี 7,000,000            -                      -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2558 

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. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 
2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี             

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัท่ี             
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็น ทางการตามกฎหมาย  งบการเงิน                
ฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

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

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน 

ในประเทศ 
อตัราร้อยละ 

ของการถือหุน้ 
   2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยบริษัทฯโดยตรง    
บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จาํกดั ตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีในประเทศ ไทย 100 100 
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายตะกัว่ผสมและตะกัว่

บริสุทธ์ิ 
ไทย 97 97 

บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จาํกดั จาํหน่าย ใหเ้ช่าแบตเตอร่ีรถโฟลค์ลิฟท ์
และรับจา้งทาํกล่องโลหะสาํหรับ
แบตเตอร่ีรถยก 

ไทย - 100 

บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเก่ียวกบัพลาสติกทุกชนิด ไทย 49 49 
บริษัทย่อยทีล่งทุนโดยถือหุ้นผ่าน บริษัท ผลติภณัฑ์ 3 เค จ ากดั    
บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จาํกดั จาํหน่าย ใหเ้ช่าแบตเตอร่ีรถโฟลค์ลิฟท ์

และรับจา้งทาํกล่องโลหะสาํหรับ
แบตเตอร่ีรถยก 

ไทย 100 - 

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

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
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ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ  
มีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) งบการเงินของบริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั ไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม ถึงแมว้า่บริษทัฯถือหุ้นอยู่
ร้อยละ 49 เน่ืองจากบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานของบริษทั
ดงักล่าว ดงันั้นจึงถือวา่บริษทัดงักล่าวเป็นบริษทัยอ่ย 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจาก               
งบการเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธี
ราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบบัใหม่
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํ
และคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและ    
บริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม            

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู้รายการดังกล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไร
ขาดทุนก็ได ้

มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายการ
กาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิม
แลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม โดยใชแ้ทน

เน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี  ฉบับท่ี  27                             
เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาวา่
ผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถ
ใช้อาํนาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วน    
การถือหุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัน้ีส่งผลให้ฝ่าย
บริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนาํบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอืน่  
 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การร่วม   

การงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อ                   
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัมูลค่า

ยติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้กาํหนดของมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและใช้วิธีเปล่ียนทนัที
เป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี  

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
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 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชี จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบ
การเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่ รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินเม่ือ
นาํมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  
4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า  

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสําคญัของความเป็น
เจ้าของสินค้าให้กับผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี              

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัใน
การเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึก      

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้          
ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  
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4.4 สินค้าคงเหลอื 
 สินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ี

จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนดงักล่าววดัมูลค่าตามวิธีตน้ทุนมาตรฐานซ่ึงใกลเ้คียงกบัตน้ทุน
จริง และประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงานและค่าโสหุย้ในการผลิต 

 วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ตํ่ากวา่ และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนการผลิตเม่ือมีการเบิกใช ้

4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคา

ทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - ทีด่ิน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการ
ทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ             
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการ ให้
ประโยชนโ์ดยประมาณดงัน้ี 

  อาคาร - 30  ปี 
  ส่วนปรับปรุงอาคาร - 5 และ 20  ปี 
  เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ - 3 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 4 และ 5  ปี 
  ยานพาหนะ - 4 และ 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 
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4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่าเร่ิมแรกของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ด้วยราคาทุน และภายหลงัการรับรู้

รายการคร้ังแรก ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อ                   
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัโดยวิธีเส้นตรง   
ตามอายุการให้ประโยชน์ 10 ปี และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพย์
นั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของ
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 

4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 
 สญัญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึก
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือม
ราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า  

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อน
ไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 
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4.11 เงินตราต่างประเทศ 
 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน                    

การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ี
ใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ท่ีไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีข้อบ่งช้ีว่า สินทรัพย์ดังกล่าว                
อาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์
มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหัก
ตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

เกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน
สาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานโดยใชว้ิธี
คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้รับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

4.14 ประมาณการหนีสิ้น 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากร 
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระ
ผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.15 ภาษีเงินได้  
 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี 

ของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีต้องเสียภาษี                 
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้ง             
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุน      
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า                 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมด
หรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.16 ตราสารอนุพนัธ์ 
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้แสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่า

ยติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สัญญาประกนัความเส่ียงราคาสินค้า 
 สัญญาประกนัความเส่ียงราคาสินคา้ล่วงหน้าแสดงไวใ้นงบการเงินตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงใน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมใน
ตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  
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 ลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ขอ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหวา่ง
ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจาํ 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 
 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ                 

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี      
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน    
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีสําคญั
มีดงัน้ี 

 การรวมงบการเงินของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯมีสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯพิจารณาวา่บริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในบริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั ถึงแมว้า่บริษทัฯ

จะถือหุน้และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี 
เน่ืองจากบริษทัฯเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีสาํคญัของบริษทัดงักล่าวได ้
อีกทั้งผูถื้อหุน้รายอ่ืนเป็นผูถื้อหุน้รายยอ่ยๆเท่านั้น ดงันั้น บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั จึงถือเป็นบริษทัยอ่ย
ของกลุ่มกิจการและตอ้งนาํมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอาํนาจควบคุมในกิจการ
ดงักล่าว 

 สัญญาเช่า  
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่า บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ   

ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ี
ท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 



AnnuAl RepoRt 2015 109

20 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ท่ีไม่มีการซ้ือขาย

ในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจาํลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงความเส่ียงทางด้านเครดิต   
(ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของ
เคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการคาํนวณ 
อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลาํดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรม 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 
 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในการน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี

และขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทฯและบริษทัย่อยจะมีกาํไร       
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งประมาณการวา่ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะและอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 คดีฟ้องร้องและการประเมินภาษี 
 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกประเมินภาษีและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน

จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้อง
และการถูกประเมินภาษีแลว้และเช่ือมัน่วา่จะไม่มีความเสียหายเกิดข้ึนจึงไม่ไดบ้นัทึกประมาณการหน้ีสิน
ดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 2,177 1,837 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ - - 856 992 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 
รายไดอ่ื้น - - 16 33 ราคาตามสญัญา 
ค่าเช่าจ่าย - - 1 1 ราคาตามสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 8) 
    

บริษทัยอ่ย - - 174,764 133,219 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมายเหตุ 17) 
    

บริษทัยอ่ย - - 57,232 117,395 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ 
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 126,656 114,640 54,516 51,948 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,910 2,753 1,697 1,642 
รวม 129,566 117,393 56,213 53,590 

 ภาระคํ้าประกนักบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

  บริษทัฯมีภาระคํ้าประกนัใหก้บับริษทัยอ่ยตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 27.3 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
 ยอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 1,478 598 1,333 454 
เงินฝากธนาคาร 97,987 240,296 12,866 23,719 
รวม 99,465 240,894 14,199 24,173 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 
0.75 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.01 ถึง 2.55 ต่อปี) 
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8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 ยอดคงเหลือของลูกน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ - - 155,452 105,041 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - - 14,480 11,432 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 169,932 116,473 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 394,862 288,004 172,020 159,836 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  236,904 243,713 39,944 42,278 
 3 - 6 เดือน 5,583 761 3,597 5 
 6 - 12 เดือน 3,896 2,596 3,697 995 
 มากกวา่ 12 เดือน 30,704 42,549 2,817 227 
รวม 671,949 577,623 222,075 203,341 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (24,628) (41,335) - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 647,321 536,288 222,075 203,341 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 647,321 536,288 392,007 319,814 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 4,832 16,746 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,204 2,485 666 1,696 
เงินทดรองจ่าย 1,874 2,373 403 673 
อ่ืน ๆ - 184 - - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 7,078 5,042 5,901 19,115 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 654,399 541,330 397,908 338,929 
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9. สินค้าคงเหลอื 
 ยอดคงเหลือของสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน    

ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 166,850 272,179 (939) (24,657) 165,911 247,522 
งานระหวา่งทาํ 125,834 149,501 - (2,838) 125,834 146,663 
วตัถุดิบ 521,035 623,691 (17,652) (8,621) 503,383 615,070 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 30,557 30,678 (3,556) (1,075) 27,001 29,603 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 38,289 76,531 - - 38,289 76,531 
รวม 882,565 1,152,580 (22,147) (37,191) 860,418 1,115,389 
  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุน    

ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินคา้สาํเร็จรูป 89,768 162,161 (939) (8,350) 88,829 153,811 
งานระหวา่งทาํ 125,834 151,438 - (2,838) 125,834 148,600 
วตัถุดิบ 226,238 291,553 (17,334) (1,451) 208,904 290,102 
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 26,508 25,856 (3,556) (1,075) 22,952 24,781 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 38,289 75,324 - - 38,289 75,324 
รวม 506,637 706,332 (21,829) (13,714) 484,808 692,618 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการกลบัรายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน         
15 ลา้นบาท (เฉพาะบริษทัฯของปี 2557: จาํนวน 8 ลา้นบาท)โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ี
รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี  และบริษทัฯบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่า
สุทธิท่ีจะไดรั้บเฉพาะบริษทัฯเป็นจาํนวน 8 ลา้นบาท (บริษทัฯและบริษทัยอ่ยของปี 2557: จาํนวน 0.3 ลา้น
บาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขาย 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
10.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ            

รับระหวา่งปี 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   ร้อยละ ร้อยละ     

บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จาํกดั 8,000 8,000 100 100 8,000 8,000 20,000 34,997 
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั 250,000 250,000 97 97 229,632 229,632 19,400 - 
บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร์ร่ีจาํกดั - 5,000 - 100 - 5,000 - - 
บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั 65,000 65,000 49 49 31,850 31,850 - - 
รวมเงนิลงทุนในบริษทัย่อย     269,482 274,482 39,400 34,997 

10.2 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสาํคญั   

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 

สดัส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในบริษทัยอ่ย

สะสม 

กาํไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อาํนาจควบคุมในบริษทั

ยอ่ยในระหว่างปี 

เงินปันผลจ่ายให้กบัส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมในระหว่างปี 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั 3 3 8,615 9,796 (349) 2,091 600 - 
บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั 51 51 37,415 36,622 1,287 7,827 - - 

10.3 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมท่ีมีสาระสําคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั 
 31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 410,142 490,720 33,760 41,123 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 231,943 195,043 77,180 77,963 
หน้ีสินหมุนเวยีน 353,138 367,075 34,731 34,622 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 11,685 5,557 2,192 12,003 
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สรุปรายการกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั 
 2558 2557 2558 2557 
รายได ้ 856,061 1,146,575 135,133 170,595 
กาํไร (ขาดทุน)  (11,635) 69,701 2,524 15,348 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (4,234) (150) (968) (115) 
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (15,869) 69,551 1,556 15,233 

สรุปรายการกระแสเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกดั 
 2558 2557 2558 2557 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 93,063 17,963 5,474 32,652 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (68,175) (11,345) (12,538) (3,995) 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (25,000) (20,000) (11,375) (11,375) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน

(ลดลง)สุทธิ (112) (13,382) (18,439) 17,282 

เงินลงทุนในบริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2558 บริษทัฯไดท้าํสัญญาขายหุ้นสามญัของบริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จาํกดั 
ท่ีบริษทัฯถืออยูใ่หแ้ก่บริษทั ผลิตภณัฑ์ 3 เค จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย โดยไดโ้อนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 
2558 ในราคารวม 5.1 ลา้นบาท บริษทัฯมีผลกาํไรจากการขายเงินลงทุนน้ีเป็นจาํนวนเงิน 0.1 ลา้นบาท ซ่ึง
ไดบ้นัทึกไวใ้นรายไดอ่ื้น 
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มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัท่ีขายของบริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอร่ี จาํกัด มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   4,292 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 248 
สินคา้คงเหลือ 75 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 3 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ 894 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (153) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (162) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (57) 
รวมสินทรัพยสุ์ทธิ (เทียบเท่ากบัราคาขาย) 5,140 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  (5,000) 
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 140 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - ทีด่ิน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 300,118 300,118 94,371 94,371 
ซ้ือเพ่ิม 7,000 - - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 307,118 300,118 94,371 94,371 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทั ผลิตภณัฑ์ 3 เค จาํกดั ไดรั้บชาํระหน้ีคืนจากลูกหน้ีรายหน่ึงเป็นจาํนวน 7 ลา้นบาท 
โดยไดรั้บชาํระเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวา่ มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดิน 

อาคารและ              
ส่วนปรับปรุง

อาคาร 
เคร่ืองจกัร

และอุปกรณ์ 

เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 310,408 715,559 2,082,786 162,754 68,362 67,680 3,407,549 
ซ้ือเพ่ิม - 83 3,674 6,420 6,409 48,115 64,701 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (9,159) (344) (20,143) (1,382) (31,028) 
โอน - 5,480 56,199 11,912 - (73,591) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 310,408 721,122 2,133,500 180,742 54,628 40,822 3,441,222 
ซ้ือเพ่ิม - 2,044 6,121 7,687 2,197 165,411 183,460 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (4,508) (31) (4,365) - (8,904) 
โอน - 3,587 30,413 55 - (34,055) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 310,408 726,753 2,165,526 188,453 52,460 172,178 3,615,778 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 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) - (29,155) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 375,171 1,390,390 150,114 40,016 - 1,955,691 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 20,115 154,655 12,120 4,910 - 191,800 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (3,848) (28) (3,070) - (6,946) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 395,286 1,541,197 162,206 41,856 - 2,140,545 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 310,408 345,951 743,110 30,628 14,612 40,822 1,485,531 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 310,408 331,467 624,329 26,247 10,604 172,178 1,475,233 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2557 (จาํนวน 180 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 196,721 
2558 (จาํนวน 175 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 191,800 
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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 2557 201,085 560,589 1,679,640 114,238 36,849 66,379 2,658,780 
ซ้ือเพ่ิม - - 815 3,216 3,010 39,927 46,968 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6,636) (71) (17,986) - (24,693) 
โอน - 5,142 53,180 12,901 - (71,223) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 201,085 565,731 1,726,999 130,284 21,873 35,083 2,681,055 
ซ้ือเพ่ิม - - 2,289 5,997 1,326 93,514 103,126 
จาํหน่าย - - (1,466) - (3,924) - (5,390) 
โอน - 1,687 25,571 55 - (27,313) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 201,085 567,418 1,753,393 136,336 19,275 101,284 2,778,791 
ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 - 273,944 1,017,464 92,897 31,603 - 1,415,908 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 15,320 123,756 12,770 2,015 - 153,861 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย/

ตดัจาํหน่าย - - (6,593) (64) (17,977) - (24,634) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 289,264 1,134,627 105,603 15,641 - 1,545,135 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 15,497 120,793 9,834 1,655 - 147,779 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - - (1,006) - (2,761) - (3,767) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - 304,761 1,254,414 115,437 14,535 - 1,689,147 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 201,085 276,467 592,372 24,681 6,232 35,083 1,135,920 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 201,085 262,657 498,979 20,899 4,740 101,284 1,089,644 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี        
2557 (จาํนวน 142 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 153,861 
2558 (จาํนวน 137 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร) 147,779 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัย่อยมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัรและยานพาหนะซ่ึงไดม้าภายใตส้ัญญา
เช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 35 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 924 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 884 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 750 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 
721 ลา้นบาท)) 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ราคาทุน     
1 มกราคม 64,164 57,366 56,866 50,182 
ซ้ือเพ่ิม 1,380 6,798 1,020 6,684 
31 ธนัวาคม 65,544 64,164 57,886 56,866 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม     
1 มกราคม 32,799 28,467 29,033 25,193 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 4,550 4,332 4,050 3,840 
31 ธนัวาคม 37,349 32,799 33,083 29,033 
มลูค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 28,195 31,365 24,803 27,833 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี     
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,550 4,332 4,050 3,840 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าตดัจาํหน่าย
หมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวนเงิน
ประมาณ 11 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 11 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 10 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 10 
ลา้นบาท)) 

14. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 ยอดคงเหลือของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่งออกคา้งรับ 2,635 6,681 2,635 6,681 
ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย 9,807 9,235 - - 
อ่ืน ๆ 7,034 6,596 920 922 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 19,476 22,512 3,555 7,603 
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15. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียด

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละต่อปี) 2558 2557 2558 2557 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MMR 875,000 1,163,500 400,000 490,000 
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ MMR 47,612 309,105 47,612 309,105 
รวม  922,612 1,472,605 447,612 799,105 

 วงเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคารและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มี
หลกัประกนั กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัต่างๆ ตามท่ีระบุในสัญญา 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
 ยอดคงเหลือของเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 57,077 116,007 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 225,048 233,078 219,094 221,008 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 155 1,388 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 43,991 40,824 32,163 27,369 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 184,871 176,373 94,588 99,261 
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 82,140 41,962 2,922 - 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 14,723 15,708 14,284 15,505 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 550,773 507,945 420,283 480,538 
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17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2558 2557 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11,375 22,797 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (313) (1,185) 
รวม 11,062 21,612 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,062) (10,550) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี - 11,062 

บริษทัยอ่ยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและเคร่ืองจกัรใชใ้นการดาํเนินงาน
ของบริษทัย่อย โดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ      
2 ถึง 5 ปี 

บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,375 - 11,375 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (313) - (313) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 11,062 - 11,062 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 11,422 11,375 22,797 
ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (872) (313) (1,185) 
มลูค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 10,550 11,062 21,612 
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18. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  
 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้

ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 55,202 53,214 31,068 30,686 
ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,756 5,421 3,161 2,977 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,045 1,882 1,107 1,044 

ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม                           
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ                       
ดา้นประชากรศาสตร์ - (5,475) - (1,321) 
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน 8,273 (2,091) 3,657 (1,046) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 13,449 3,520 5,524 (579) 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (4,551) (1,269) (3,115) (693) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 80,174 55,202 41,402 31,068 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ตน้ทุนขาย 2,718 2,512 2,056 1,892 
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 5,083 4,791 2,212 2,129 
รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 7,801 7,303 4,268 4,021 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จาํนวนประมาณ 2 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 6 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 1 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 
4 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 8-11 ปี (2557: 8-11 ปี) (เฉพาะบริษทัฯ: 8 ปี (2557: 8 ปี)) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.5 - 2.6 3.8 - 4.0 2.5 3.8 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  3.0 - 6.5 3.0 - 6.5 4.0 - 5.0 4.0 - 5.0 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน  
   (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 0.0 - 60.0 0.0 - 60.0 0.0 - 60.0 0.0 - 60.0 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีสําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 
อตัราคิดลด 76,966 83,479 39,927 42,972 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  83,366 77,036 42,927 39,954 
 เพ่ิมข้ึน 10% ลดลง 10% เพ่ิมข้ึน 10% ลดลง 10% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 77,851 82,574 40,133 42,806 

19. ส ารองตามกฎหมาย 
 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจาํปีหักด้วย            
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯได้จดัสรรสํารอง               
ตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 
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20. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 604,446 615,958 367,610 390,217 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 200,253 204,780 151,829 157,701 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 204,726 178,313 25,284 54,204 
ค่าภาษีสรรพสามิต 248,347 215,920 248,347 215,920 
ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 50,694 52,660 42,233 38,061 
ค่าไฟฟ้า 149,805 167,739 136,634 146,705 
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 84,956 65,381 43,897 33,376 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและซ้ือสินคา้สาํเร็จรูป 2,833,986 3,119,169 2,940,427 3,128,774 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูปและงานระหวา่งทาํ 
   เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (128,996) (32,696) (97,997) 20,023 

21. ภาษีเงินได้  
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 58,245 14,905 41,164 7,897 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 370 74 - - 
รวม 58,615 14,979 41,164 7,897 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว

และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 3,023 10,830 1,939 901 
ใชป้ระโยชนข์าดทุนทางภาษียกมาระหวา่งปี 599 20,599 - 13,472 
รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,622 31,429 1,939 14,373 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                   
   งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 62,237 46,408 43,103 22,270 
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จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกาํไร (ขาดทุน) 

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (4,121) 832 (1,836) 589 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 283,090 261,507 242,176 139,573 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 56,618 52,301 48,435 27,915 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 370 74 - - 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น       

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั   
แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี (260) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ22) (93) (11,144) - - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 4,727 4,567 2,547 1,123 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ - - (7,879) (6,999) 
อ่ืน ๆ 875 610 - 231 

รวม 5,509 (5,967) (5,332) (5,645) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น              

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 62,237 46,408 43,103 22,270 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
2558 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2557 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2558 

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

2557 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 4,890 8,233 - - 
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็น    
   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 4,366 1,824 4,366 2,743 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 15,596 10,852 8,280 6,214 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 20,596 20,125 - - 
กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากรายการขายสินคา้ระหวา่งกนั 6,078 5,448 - - 
อ่ืนๆ 1,095 4,887 1,095 4,887 

รวม 52,621 51,369 13,741 13,844 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     

ผลแตกต่างจากการคิดค่าเส่ือมราคาทางบญัชีและภาษี (4,255) (3,501) - - 
รวม (4,255) (3,501) - - 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชี-สุทธิ 48,366 47,868 13,741 13,844 
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22. การส่งเสริมการลงทุน 

บริษทัฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับผลิตแบตเตอร่ีสําหรับ
ยานพาหนะ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี 9005(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2554 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
กาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีไดจ้าก
การประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ
นั้น และได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั ขณะน้ีบริษทัฯ       
ยงัไม่ไดข้อเปิดดาํเนินงาน 

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม                  
การลงทุนสําหรับการนําวสัดุท่ีไม่ต้องการใช้แล้วมาแปรรูปใหม่ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี                   
1134(2)/2550 ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึง              
การได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกาํไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 8 มกราคม 2551) และไดรั้บยกเวน้
อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 

บริษทั พาวเวอร์ พลาส จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริม                  
การลงทุนสําหรับการผลิตช้ินส่วนพลาสติกสําหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี  
2406(5)/2553 ลงวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2553 ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีกาํหนดบางประการ สิทธิพิเศษดงักล่าวรวมถึงการ
ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมเป็น
ระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น (วนัท่ี 13 มกราคม 2554) และไดรั้บยกเวน้
อากรขาเขา้สาํหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั  

23. ก าไรต่อหุ้น 
 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไรขาดทุน

เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของ
บริษทั คือ ประธานบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือธุรกิจผลิต
และจาํหน่ายแบตเตอร่ี และดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย  บริษัทฯประเมินผล                       
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
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เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้
กําไรจากการดําเนินงานและสินทรัพย์ท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงาน
ดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
รายไดจ้ากการขายโดยส่งออกต่างประเทศเป็นจาํนวนเงิน 2,122 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 2,374 ลา้นบาท) 

ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 
ในปี 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 734 
ล้านบาท และ 432 ล้านบาท (ปี 2557 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงิน 905     
ลา้นบาท และ 494 ลา้นบาท) 

25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตาม

พระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ช่ือบริษทั กองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย อตัราร้อยละของเงินเดือน 

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

 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และพนกังานจ่ายสมทบกองทุนเป็นรายเดือน โดยกองทุนจะจ่ายให้แก่พนกังาน    
เม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2558 
บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 6 ล้านบาท (2557: จาํนวน 7 ล้านบาท)     
(เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 4 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 4 ลา้นบาท)) 

26. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ลา้นบาท) (บาทต่อหุน้) 
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 60 3 
เงินปันผลประจาํปี สาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 60 3 

27. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 
27.1 ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนอนัเก่ียวเน่ืองกับการซ้ือ

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จาํนวน 8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: จาํนวน 4 ลา้นบาท) 



AnnuAl RepoRt 2015 129

40 

27.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดิน พื้นท่ีอาคารเก็บสินคา้และ

ยานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2558 2557 2558 2557 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 22 25 1 2 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 15 33 - 1 

27.3 การค า้ประกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯ
และบริษทัย่อยเหลืออยู่เป็นจาํนวน 22 ลา้นบาท (2557: จาํนวน 22 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 20 
ลา้นบาท (2557: จาํนวน 21 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รับวงเงินสินเช่ือหลายประเภทจากสถาบนัการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินท่ี         
ยงัไม่ไดใ้ชท้ั้งส้ินจาํนวน 4,475 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: จาํนวน 4,045 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จาํนวน 
2,875 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: จาํนวน 2,470 ล้านบาท)) โดยวงเงินส่วนใหญ่ได้รับการคํ้ าประกัน
ร่วมกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

27.4 การถูกประเมินภาษี 
 เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2556 บริษทัฯได้รับหนังสือแบบแจง้การประเมินอากรขาเขา้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ        

เงินเพิ่มสําหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จากกรมศุลกากรจาํนวนทั้งส้ิน 135 ฉบบัจากการนําเข้าวตัถุดิบและ
เคร่ืองจักร โดยในแบบแจ้งการประเมินระบุว่า บริษัทฯชําระค่าภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน                    
กรมศุลกากรจึงเรียกเก็บอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจาํนวน 9.92 ลา้นบาทและจาํนวน 89.57 ลา้นบาท 
ตามลําดับ รวมเป็นจํานวน 99.49 ล้านบาท นอกจากน้ี ยงัมีเงินเพิ่มอีกเป็นจํานวน 60.12 ล้านบาท           
รวมเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 159.61 ลา้นบาท  

 บริษทัฯได้สอบทานเอกสารเบ้ืองต้นพบว่ามีความคลาดเคล่ือนกันอยู่ โดยเลขท่ีใบขนสินค้าขาเข้าท่ี          
กรมศุลกากรระบุมาในแบบแจง้การประเมินไม่ตรงกบัเลขท่ีใบขนสินคา้ขาเขา้ของบริษทัฯและจาํนวนเงิน
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ในใบขนสินคา้ขาเขา้บางฉบบัก็ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯบนัทึกอยูใ่นบญัชี นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 
2553 บริษทัฯได้รับแจง้จากเจา้หน้าท่ีกรมศุลกากรงานสืบสวนปราบปรามท่ีได้เข้าตรวจสอบ บริษทัฯ         
วา่บริษทัตวัแทนออกของไดป้ลอมแปลงเอกสารและใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรเพื่อหลอกลวงบริษทัฯ
ทาํให้บริษทัฯหลงเช่ือว่าเป็นเอกสารแทจ้ริง บริษทัฯไดข้อเอกสารตวัจริงจากกรมศุลกากรเพื่อดาํเนินการ
ทางกฎหมายกบับริษทัตวัแทนออกของทั้งสองบริษทั ซ่ึงกรมศุลกากรไดม้อบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ 3 ชุด 
บริษทัฯจึงไดด้าํเนินการฟ้องร้องต่อบริษทัตวัแทนออกของดงักล่าวรวมถึงกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการ
แทนของบริษทัตวัแทนออกของ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 และศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้บริษทัตวัแทน
ออกของและกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนของบริษทัตวัแทนออกของดงักล่าวมีมูลความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  

 จากข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น ผู ้บริหารของบริษัทฯมั่นใจว่า บริษัทฯได้กระทําการตามท่ีสมควร                
อยา่งครบถว้น และไม่ไดมี้เจตนาทุจริตต่อหน่วยงานราชการแต่อยา่งใด โดยบริษทัฯเช่ือวา่เอกสารท่ีบริษทัฯ
ถืออยูไ่ดผ้า่นพิธีการกรมศุลกากรแลว้ และบริษทัฯไดรั้บใบเสร็จรับเงินจากกรมศุลกากรซ่ึงมีเจา้หนา้ท่ีการเงิน
ลงลายมือช่ือและเอกสารประกอบการดาํเนินการทางพิธีการศุลกากรซ่ึงมีการลงลายมือช่ือโดยลายมือช่ือ
เจา้หนา้ท่ีกรมศุลกากรท่ีมีตวัตนจริง นอกจากน้ี หากบริษทัฯไม่ไดจ่้ายชาํระภาษีอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
เหตุใดกรมศุลกากรจึงอนุญาตให้นาํสินคา้ออก ทั้งน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่า ผลการประเมิน
ดงักล่าวขา้งตน้ จะไม่เกิดผลเสียหายต่อบริษทัฯ ดงันั้น ฝ่ายจดัการของบริษทัฯคาดวา่ จะไม่มีความเสียหาย
ท่ีเป็นสาระสาํคญัจากผลของขอ้โตแ้ยง้น้ีแต่อยา่งใด 

27.5 คดีฟ้องร้อง 
 ในปี 2556 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้ถูกฟ้องต่อศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในประเด็นเก่ียวกับการผิดสัญญา             

ซ้ือขายต่อผูย้ื่นคาํฟ้อง โดยเรียกค่าเสียหายจากบริษทัย่อยดงักล่าวเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 2.9 ลา้นบาท     
เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม 2557 ศาลชั้นตน้ได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัย่อยดงักล่าวชาํระค่าเสียหาย โดยบริษทัย่อย
ดงักล่าวไดช้าํระค่าเสียหายทั้งจาํนวนแลว้ แต่บริษทัยอ่ยดงักล่าวไม่เห็นดว้ยกบัคาํพิพากษาของศาลชั้นตน้ จึงได้
ยื่นอุทธรณ์คาํพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 1 เมษายน 2557 ศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้                 
เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 ซ่ึงบริษทัย่อยดงักล่าวไม่เห็นด้วยกบัคาํพิพากษาของศาลอุทธรณ์ จึงไดย้ื่นฎีกา               
คาํพิพากษาต่อศาลฎีกาเม่ือวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2557 ศาลฎีกาไดมี้คาํสั่งยืนตามอุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 
2559 ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัย่อยดงักล่าวไม่เห็นดว้ยกบัคาํสั่งศาลฎีกาจึงได้ยื่นคาํร้องเพื่อขอคาํอธิบายจาก    
ศาลฎีกาถึงคาํสั่งดงักล่าว ดงันั้นจึงถือว่าคดียงัไม่เป็นท่ีส้ินสุด นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัย่อย
ดงักล่าวเช่ือวา่ บริษทัยอ่ยดงักล่าวจะชนะคดีในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ี บริษทัยอ่ยดงักล่าวจึงไดบ้นัทึกค่าเสียหายท่ีได้
จ่ายชาํระน้ีเป็นลูกหน้ีอ่ืน ซ่ึงแสดงไวใ้นบญัชีภายใตห้วัขอ้ “สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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28. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบางรายการท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมไวแ้ยกแสดงตามระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ไดด้งัน้ี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม    

(หมายเหตุ 29) 
  

  
ตราสารอนุพนัธ์      

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ - 4,527 - 4,527 

29. เคร่ืองมือทางการเงิน 
29.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้ น และหน้ีสินตามสัญญาเช่า          
การเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน             
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ 
นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อย         
มีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้ง
สูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสั้น 
และหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือวนัท่ีมีการกาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 80 19 99 0.05 - 0.75 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 654 654 - 
 - - 80 673 753  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - 923 - 923 MMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 551 551 - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 - - - 11 5.19 
 11 - 923 551 1,485  
       

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่  ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8 - 175 58 241 0.01 - 2.55 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 541 541 - 
 8 - 175 599 782  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน - - 1,473 - 1,473 MMR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 508 508 - 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 11 11 - - 22 5.19, 5.30 

 11 11 1,473 508 2,003  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12 2 14 0.13 - 0.63 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 398 398 - 
 12 400 412  

หนี้สินทางการเงิน     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 448 - 448 MMR 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 420 420 - 

 448 420 868  
     

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 
 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23 1 24 0.01 - 0.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - 339 339 - 
 23 340 363  
หนี้สินทางการเงิน     
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 799 - 799 MMR 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - 481 481 - 
 799 481 1,280  

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัฯมีรายการซ้ือวตัถุดิบหลกัและ
ขายสินค้าเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯได้ตกลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า           
ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายสุัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  

ณ วนัท่ี  
หน้ีสินทางการเงิน        

ณ วนัท่ี  
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            

ณ วนัท่ี  

 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 ธนัวาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 4 3 3 36.0886 32.9187 
เยน 21 9 3 3 0.2996 0.2734 

 บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 
    อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ  

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

31 ธนัวาคม 2558 เหรียญสหรัฐอเมริกา 4 1 35.8471 - 36.2041 36.2129 - 36.2329 
 เยน - 57 - 0.2964 - 0.3004 

31 ธนัวาคม 2557 เหรียญสหรัฐอเมริกา 24 26 33.0520 - 33.2421 32.7354 - 33.1814 
 เยน - 28 - 0.2788 - 0.2822 

 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีคงเหลืออยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จะทยอยครบกาํหนด
ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 

29.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ืมมี

อตัราดอกเบ้ียใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

30. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.88: 1 (2557: 1.19:1) และเฉพาะบริษทัฯมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.67:1 (2557: 1.03:1)  

31. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัใหอ้อกและดาํเนินการตามขั้นตอนการเผยแพร่ผา่นตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 
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