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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
บาท 

ข้อมูลจากงบการเงินรวม 2559 2558 2557 อัตราการขยายตัว

สินทรัพย์รวม 3,759,252,675.00 3,549,149,221.00  3,870,410,913.00 5.92 (8.30)

หนี้สินรวม 1,753,353,454.00 1,640,984,904.00 2,105,498,190.00 6.85 (22.06)

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ 1,958,478,196.00 1,861,528,838.00 1,718,569,514.00 5.21 8.32 

รายได้จากการขาย 5,311,578,585.00 5,056,859,390.00 5,174,961,105.00 5.04 (2.28)

รายได้รวม 5,355,818,312.00 5,128,511,642.00  5,293,775,066.00 4.43 (3.12)

ต้นทุนสินค้าขาย 4,022,228,676.00 3,784,365,095.00 4,056,816,060.00 6.29 (6.72)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 1,106,858,099.00 1,028,147,438.00 924,004,847.00 7.66 11.27 

กำาไรขั้นต้น 1,289,349,909.00 1,272,494,295.00 1,118,145,045.00 1.32 13.80 

กำาไรสุทธิ  156,512,330.00 219,908,929.00  205,178,454.00 (28.83) 7.18 

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

อัตรากำาไรสุทธิ 2.92 4.29 3.88 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 8.19 12.29 12.48 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 4.28 5.93 5.15 

กำาไรต่อหุ้น 7.83 11.00 10.26 

มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น 97.92 93.08 85.93 



กว่า 30 ปีที่ 3K แบตเตอรี่ เดินทางอยู่ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ และเป็น
สินค้าที่คนไทยทุกคนรู้จัก เชื่อถือ และเป็นสินค้าที่ทั่วโลกให้การยอมรับ สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นความภูมิใจของพวกเราชาว 3K แบตเตอรี่ทุกคน และเป็นเครื่องเตือนใจให้
พวกเราอยู่เสมอว่า เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่น และพัฒนาอย่างไม่
หยุดยั้ง การที่แบรนด์ของเราเป็นที่ไว้วางใจและอยู่ในใจผู้บริโภคมาตลอด เป็นผล
มาจากการที่ทีมงานของเราทำางานกันอย่างหนัก เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพในระดับ
มาตรฐานสากล บวกกับแผนการตลาดและการสื่อสารกับผู้บริโภคที่มีอย่างต่อ
เนื่อง เพราะแบตเตอรี่เป็นสินค้าที่ซื้อแล้วกว่าจะเปลี่ยนใหม่ต้องใช้เวลานานอย่าง
น้อยก็ 1 ปี การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาและ
คำานึงถึงสถานการณ์ ซึ่งการวางกลยุทธ์ดังกล่าวถือว่า 3K ประสบความสำาเร็จ 
ในการขึ้นเป็นผู้นำาในตลาดด้วยยอดขายอันดับหนึ่ง เพราะปัจจุบันนี้ทุกคนต่างก็
ให้การยอมรับในแบรนด์ 3K แบตเตอรี่ ซึ่งกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งหมดที่เราสร้าง
มาคือปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้ 3K แบตเตอรี่ ประสบความสำาเร็จดังเช่นทุกวันนี้
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นายกวี ขอไพบูลย์
ประธานกรรมการ

Mr. Kavie Korphaibool
The Chairman of the Board of Directors

 ปี พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปของโลก รวมทั้งของประเทศไทยยังไม่เข้าสู่ภาวะฟื้นตัวอย่างเต็มที่ จึงเป็นปีที่ 

ก�าลงัซ้ือของประชาชนยงัไม่กลบัสูภ่าวะปกตอิย่างเตม็ท่ี ประกอบกบัเป็นช่วงเวลาท่ีมกีารพฒันาเทคโนโลยีในหลายด้าน ซ่ึงเทคโนโลยี

ท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนั้นน�ามาซ่ึงการแข่งขันท่ีรุนแรงข้ึนในตลาดแบตเตอรี่ และส่งผลกระทบต่อบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 

จ�ากัด (มหาชน)

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นสร้างกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

ท�าให้มีการน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่หลากหลายออกมาสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้า อาทิ แบตเตอรี่

รุ่นใหม่ๆ ที่บ�ารุงรักษาง่าย, พร้อมใช้ง่ายได้ตลอดเวลา และมีอายุการใช้งานที่ยืนยาว เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ

ลูกค้า กลุ่มต่างๆ

 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนี้ท�าให้บริษัทได้รับรางวัลมากมาย อาทิ เช่น รางวัลยอดเยี่ยม TAQA Award ซึ่งบริษัทได้

รับรางวัลนี้จากกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 5 ปี แล้ว

 และแม้ว่าความผันผวนทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมาจะส่งผลกระทบให้บริษัทมีต้นทุนการ ผลิตที่เพิ่มขึ้น และต้อง

ด�าเนินกิจการท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้น แต่บริษัทก็สามารถด�าเนินกิจการจนมีรายได้รวมทั้งปี ได้ถึง 5,355 ล้านบาท โดยมีก�าไร

สุทธิ 156 ล้านบาท โดยก�าไรสุทธิได้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ที่ผ่านมา เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทฯ

ยังสามารถด�าเนินกิจการจนท�าให้มีก�าไรต่อหุ้นที่ระดับ 7.83 บาท

 สดุท้ายนีผ้ม ในนามของตวัแทนคณะกรรมการบรษัิท ใคร่ขอแสดงความขอบคณุผูถ้อืหุ้น, พนัธมิตร ทางธรุกจิ, หน่วยงานภาครฐั 

และเอกชน รวมไปถึงพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนการด�าเนินการของ บริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความร่วมมือร่วมใจนี้

จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตก้าวหน้า อย่างยั่งยืน ต่อไป

Message from The Chairman of the 
Board of Directors

สารจากประธานกรรมการ



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

ดร. นนทพล นิ่มสมบุญ
Ph.D. 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 2016 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

นายชยพล อัศววัลลภ
Mr. Chayaphol Asavavallop

ผู้จัดการทั่วไปสายงานประกันคุณภาพและ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์

General Manager-Quality Assurance and 
Product Development



คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Musashikogyo University

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

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานบริษัท 

   บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

   บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

   บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานบริษัท 

   บจ. พาวเวอร์พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานบริษัท

   บจ. 3เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2551 กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2551  กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2551 กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551  ประธานบริษัท บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2551   ประธานบริษัท บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2551  ประธานบริษัท บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.48

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

สามี ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์

คณะกรรมการ
Board of Directors

นายกวี ขอไพบูลย์
ประธานกรรมการ และประธานบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ 78 ปี อายุงาน 31 ปี
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คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสวอนซี 

 ประเทศอังกฤษ

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

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ  บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยแทงค์เทอร์มินัล จ�ากัด

• พ.ศ. 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอช เอ็ม ซี โปลีเมอร์ จ�ากัด

• พ.ศ. 2535 - พ.ศ.2538 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 1.74

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายศิริทัศน์ ประเสริฐมนูกิจ
รองประธานกรรมการ

อายุ 79 ปี อายุงาน 23 ปี



ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์
กรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ  77 ปี อายุงาน 24 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาผู้น�าทางด้านสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

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

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

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2558- ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557   รองประธานบริษัทฯ สายงานรัฐกิจสัมพันธ์  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2541 - พ.ศ.2542 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ (นักบริหาร 9)  

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1692

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

ภรรยานายกวี ขอไพบูลย์



ANNUAL REPORT 2016 009

นางสาววีรวรรณ  ขอไพบูลย์
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ  45 ปี อายุงาน 21 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท M.B.A สาขา MIS, ST Peters College New Jersey U.S.A

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

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

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

• Boards that Make a Difference BMD3/2016 (IOD)

• TLCA Executive Development Program Class 14/2016 (EDP)

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 รองประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานบริหาร  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2552 ผู้จัดการทั่วไปบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย  

บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 10.53

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตร  นายกวี  ขอไพบูลย์  และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย์



นายวีรวัฒน์    ขอไพบูลย์
รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ  48 ปี อายุงาน 17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท M.B.A. Business Administration, University Of Haven U.S.A.

• Director Accreditation Program. 

 Class 13/2004 (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Director Certification Program. 

 Class 151/2011 (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Financial Statements for Directors. 

 Class 14/2011 (IOD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• TLCA Executive Development Program Class 12/2013 (EDP)

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการก�ากับดูแล  

บมจ.ไทยสตีลเคเบิล

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. ผลิตภัณฑ์ 3 เค 

• พ.ศ. 2556 - พ.ศ.2557 รองประธานบริษัทฯ สายการตลาด  

บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ 

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2557 รองประธานบริษัทฯ อาวุโส บจ. ผลิตภัณฑ์ 3 เค 

• พ.ศ. 2546 -พ.ศ. 2552 กรรมการผู้จัดการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการประจ�าคณะบริหารธรกิจและการบัญชีประเภท

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ  9.85

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

บุตร นายกวี  ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย์
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นายวีรวิน  ขอไพบูลย์
รองประธานกรรมการ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ  41 ปี อายุงาน 14 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• BS : Mechanical Engineering School of Engineering Rutgers, 

 The State University of New Jersey

• MBA: Executive MBA, Sasin Graduate Institute of Business Administration of 

 Chulalongkorn University

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

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

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2557 กรรมการผู้จัดการ บจ. พาวเวอร์ พลาส

• พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2557 องค์ประธานบริษัทฯ อาวุโสสายงานปฏิบัติการ  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2556 รองประธานบริษัทฯ สายงานปฏิบัติการ  

บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 ผู้จัดการทั่วไปโรงงาน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2550 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ  10.99

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 

บุตร นายกวี  ขอไพบูลย์ และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย์



นายสุชาติ  จันลาวงศ์
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

อายุ  70 ปี อายุงาน 20 ปีี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Master of Science in Civil Engineer University Of Missouri, U.S.A.

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

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.ผลิตภัณฑ์ 3เค 

• พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2547 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

• พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม /  

รองอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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ดร. นนทพล  นิ่มสมบุญ
กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ  73 ปี อายุงาน 20 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม ดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• M.B.A. The University of Iowa, USA (ศึกษาภายใต้ทุนรัฐบาลไทย)
• บัญชีดุษฏีบัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 35
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
• CCAF Fellow (Canadian Comprehensive Auditing Foundation)
• การฝึกอบรม จาก สถาบัน IOD
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 4/2546
 Director Certification Program (DCP) รุ่น 89/2550 
 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 1/2552
 Monitoring The System of Internal Control And Risk Management (MIR) รุ่น 8/2010
 Monitoring The Internal Audit Function (MIA) รุ่น 7/2553
 Monitoring The Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 11/2553
ประสบการณ์การทำางาน
• พ.ศ.2548 - 2557 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• พ.ศ.2549 - 2557 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• พ.ศ. 2542 - 2556 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร เซ็นเตอร์
• พ.ศ. 2549 - 2551 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
• พ.ศ. 2545 - 2548 กรรมการ และ รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.สหยูเนี่ยน
• พ.ศ. 2540 -2544 ผู้อ�านวยการส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (นักบริหาร 11)y,
• พ.ศ. 2540 - 2544 นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย  

(สภาวิชาชีพ บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์)
• พ.ศ. 2548 - 2559 กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• พ.ศ. 2553 - พ.ศ.2558 ประธานกรรมการตรวจสอบประจ�าสถาบัน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ตำาแหน่งอื่นที่สำาคัญในปัจจุบัน
• พ.ศ.2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ AMC International Consulting Co.,Ltd.
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ ประธานกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  

และประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการการเงินและทรัพย์สิน  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
• พ.ศ.2553 - ปัจจุบัน ประธานคณะที่ปรึกษา ด้านการสอบบัญชี ส�านักงาน ก.ล.ต.
• พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



นายวีระชัย  ศรีขจร
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

อายุ  64 ปี อายุงาน  21  ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

• ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 102/2009

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน(วตท) รุ่น 4/2551

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  

บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

• พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2553 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  0.10

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี
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นายอภิชัย  ชวเจริญพันธ์
กรรมการอิสระ

อายุ  67 ปี อายุงาน 8 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นิวเคลียร์เทคโนโลยี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรมินิเอ็มบีเอ รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 ส�านักงาน ก.พ.

• ประกาศนียบัตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ส�านักงาน ก.พ.

• ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

 รุ่นที่ 13 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ

 นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ

 ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program Class 91/2007 (IOD)

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล 

• พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 

(องค์การมหาชน)

• พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

• พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2549 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี



ดร. สิรินุช  ไทยวัฒน์
กรรมการอิสระ

อายุ  67 ปี อายุงาน 8 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

• ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง

• ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2544 (รุ่น4414)

• ประกาศนียบัตรสถาบันพระปกเกล้า กฎหมายมหาชน รุ่นที่ 3 (ปรม.)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 (Thai Institutes of Directors)

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 (Thai Institutes of Directors)

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัล

• พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  วุฒิสภา ภาษีการเงินการคลัง 

และการธนาคาร

• พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ด้านความมั่นคง

• พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2553 กรรมการ บริษัท ปตท.สผ จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมสรรพสามิต

• พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 กรรมการ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง  

• พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2547 กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2544 - พ.ศ.2546 กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี
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นายอดิศักดิ์  ทองไข่มุกต์
กรรมการ

อายุ  66 ปี อายุงาน 6 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล)  มหาวิทยาลัยมหิดล

• ปริญญาโท Master of science (Environmental Technology & Management)

 Asia Institute of Technology

ประสบการณ์การทำางาน

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทย นันเฟอรัส เมทัลจ�ากัด

• พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ผลิตภัณฑ์ 3 เค

• พ.ศ. 2553  - พ.ศ.2554 อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2552  - พ.ศ.2553 อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2551  - พ.ศ.2552 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อม

• พ.ศ. 2550  - พ.ศ. 2551 อธิบดีกรมทรัพยากรน้�า  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2549  - พ.ศ. 2550 รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

• พ.ศ. 2546  - พ.ศ. 2549 รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมี่

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ  : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  : ไม่มี



คณะผู้บริหาร

นายกว ีขอไพบูลย์ 
ต าแหน่ง  ประธานกรรมการ และประธานบริษทั 
    กรรมการผูมี้อ านาจผกูพนับริษทั 
อายุ  78 ปี อายุงาน 31 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

 ปริญญาตรี  วศิวกรรมเคร่ืองกล Musashikogyo University 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 

ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั    –  ประธานกรรมการและประธานบริษทั  

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

 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั     – ประธานกรรมการและประธานบริษทั บจ. พาวเวอร์พลาส 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั     – ประธานกรรมการและประธานบริษทั 

 บจ. 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2551  – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2530 – พ.ศ. 2551   – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2551  – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2551   – ประธานบริษทั บจ. ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2551   – ประธานบริษทั บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2551  – ประธานบริษทั บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 

 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 7.48 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร  
สามี ดร.ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย ์
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     ดร. ศรีสุวรรณ ขอไพบูลย์ 
ต าแหน่ง   กรรมการบริหาร 
   กรรมการผูมี้อ านาจผกูพนับริษทัฯ 
อายุ  77 ปี อายุงาน 24 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาผูน้ าทางดา้นสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวทิยาลยัรังสิต 
 ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
 Director Accreditation Program. Class 19/2004 (IOD) 
 Director Certification Program (DCP) 150/2011 (IOD) 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2536 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์ พลาส 
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2536 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
  พ.ศ. 2558– ปัจจุบนั –ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2558– ปัจจุบนั –กรรมการบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2557   – รองประธานบริษทัฯ สายงานรัฐกิจสัมพนัธ์  

   บมจ.ไทยสโตเรจ  แบตเตอร่ี 
   บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 

 พ.ศ. 2541 – พ.ศ.2542  –  ผูช่้วยผูอ้  านวยการ (นกับริหาร 9 ) ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี 1692 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 5.05 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
 ภรรยานายกว ีขอไพบูลย ์



นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย์ 
ต าแหน่ง   รองประธานกรรมการ และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทัฯ  
อายุ  45ปี อายุงาน 21 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาโท M.B.A สาขา MIS, ST Peters College New Jersey U.S.A 
 Director Accreditation Program. Class 13/2004  (IOD) 
 Financial Statements for Directors Class 9/2010 (IOD) 
 Director Certification Program. Class 141/2011 (IOD) 
 Boards that Make a Difference BMD3/2016 (IOD) 
 TLCA Executive Development Program Class 14/2016 (EDP) 

 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2556 – ปัจจุบนั       – รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2542 – ปัจจุบนั – กรรมการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2553 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. พาวเวอร์พลาส 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2547 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
 พ.ศ. 2543 – ปัจจุบนั – กรรมการ บจ.ผลิตภณัฑ ์3เค 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั – ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 – รองประธานบริษทัฯ อาวุโสสายงานบริหาร บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2552 – ผูจ้ดัการทัว่ไปบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2547 – ผูจ้ดัการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ   10.53 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร 
บุตร  นายกว ี ขอไพบูลย ์ และ ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์
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นายค านึง  วนิชาชีวะ 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานบริหาร 
อายุ 50 ปี อายุงาน 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี การบญัชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั   – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั  – ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงงานบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2557   – ผูช่้วยผูจ้ดัการทัว่ไปบริหาร บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ.2549  – ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ.2547 – ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2544 – ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : 0.001 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 

 
นายจักรพนัธ์  สังข์แก้ว 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานปฏิบติัการ 
อายุ  44 ปี อายุงาน 22 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2557 – ปัจจุบนั   – ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานปฏิบติัการ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2557 – ผูจ้ดัการโรงงานดา้นการผลิต บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2551  – ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงาน ดา้นการผลิตแบตเตอร่ี Dry Charge  
 พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2550  –  ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายประจุไฟแผน่ธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2549   –  ผูจ้ดัการผลิตแผน่ธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542  –  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายผลิตแผน่ธาตุ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
 



 
นายชยพล  อศัววลัลภ 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานประกนัคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
อายุ  48 ปี อายุงาน 6 ปี  
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี  สาขาวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั –  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานประกนัคุณภาพและพฒันาผลิตภณัฑ ์บมจ. ไทยสโต

เรจ แบตเตอร่ี 
  พ.ศ. 2554 – พ.ศ.2558  –  ผูช่้วยผูจ้ดัการโรงงานประกอบแบตเตอร่ีแหง้ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2554  –  ผูจ้ดัการโรงงาน บจ.ไทย ไดอิจิ เซโก ้
 พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549 –  ผูจ้ดัการโรงงาน บจ.มิก เดนชิ โคเงียว 
 พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547  –  ผูจ้ดัการโรงงาน บจ.มารูเบนี 
 พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545 –  ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม บจ.โซน่ี โมบาย อิเล็คโทรนิค ์ไทยแลนด์ 
 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 



ANNUAL REPORT 2016 023

 
นายสุวทิวสั แก้ววเิชียร 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานการตลาดและขาย  
อายุ  48 ปี อายุงาน 15 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
ปริญญาโท ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  – ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานการตลาดและขาย บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
  พ.ศ. 2553 – พ.ศ.2558  – ผูจ้ดัการอาวุโสฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2552 – พ.ศ.2552  – ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  
 พ.ศ.2551 – พ.ศ.2551     – ผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ (SLI) , บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี   
 พ.ศ.2549 – พ.ศ.2550     – ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี   
 พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2548  – หวัหนา้ฝ่ายขายในประเทศ บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ : 0.001 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี 
 
นายวรีะชัย  บุญชูช่ืน 
ต าแหน่ง  ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานบญัชีและการเงิน 
อายุ 47 ปี อายุงาน 16 ปี 
คุณวุฒิทางการศึกษา 
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับูรพา 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. 2551 – ปัจจุบนั  – กรรมการ บจ. 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั  – ผูจ้ดัการทัว่ไปสายงานบญัชีและการเงิน บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2549 – พ.ศ.2558   – ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายบญัชี  บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอร่ี 
 พ.ศ. 2546 – พ.ศ.2548  – ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอร่ี  
 พ.ศ. 2543 – พ.ศ.2545  – รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บมจ.ไทยสโตเรจแบตเตอร่ี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั ร้อยละ : 0.001 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่ม ี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ไทยสโตเรจแบตเตอร่ี จ  ากดั (มหาชน) ตั้งข้ึนโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 มีวาระการด ารงต าแหน่ง 2 ปี โดยวาระในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบชุดน้ีจะส้ินสุดในวนัท่ี 30 เมษายน 2561 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการท่ีมิไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ 
จ านวน 3 คน ในจ านวนน้ีเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชีและการเงินอย่างน้อย หน่ึงคน บริษทัฯ 
ก าหนดใหผู้จ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายในท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ ตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัฯ  

ในรอบปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัให้มีการประชุมทั้งหมดจ านวน 5 คร้ัง ทั้งน้ีไดเ้ชิญ
กรรมการบางท่าน  ผูบ้ริหารของบริษทัฯ  และผูส้อบบญัชีภายนอกเขา้ร่วมประชุมดว้ย และ ไดจ้ดัการประชุมเฉพาะ
ระหวา่งกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีกรรมการบริษทั และ ผูบ้ริหาร ร่วมการประชุม หน่ึงคร้ัง  

ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ  
เขา้ร่วมการประชุมครบทั้ง 5 คร้ัง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บทราบขอ้สังเกตของผูส้อบบญัชีจากรายงานผลการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาส และผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปี 2559 ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดก้ าหนดมอบหมาย
ให้ผูส้อบบญัชีเสนอแนะส่ิงท่ีจะช่วยปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน หรือ ช่วยลดตน้ทุนค่าใชจ่้าย โดยไดติ้ดตาม 
ปรึกษาหารือ และ ซกัถามผูส้อบบญัชีในการประชุมร่วมกนัทุกคร้ังจนส้ินความสงสัย  คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความส าคญักบัการสนบัสนุนให้ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีทุกดา้นตามท่ีกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบก าหนดได้รับฟังขอ้คิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูงและ
ระดบัฝ่ายงานท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการพิจารณา  

ส าหรับปี 2559 กิจกรรมส าคญัท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัจ าแนกเป็นรายกิจกรรม มีดงัน้ี 

การจัดท างบการเงิน 

1. พิจารณาผลการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษทัฯ รายไตรมาส และ
ส าหรับปี 2559 ของผูส้อบบญัชีโดยได้หารือและขอค าอธิบายประกอบเพิ่มเติมจากผูส้อบบญัชี รวมทั้งให้
เจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหารของบริษทัฯ ช้ีแจงเพิ่มเติม  ในการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ขอ้คิดเห็นเพื่อ
ประกอบการปรับรายงานทางการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยให้มีความถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
มากยิ่งข้ึนตามหลกัการและมาตรฐานการบญัชีท่ีบงัคบัใช้ในประเทศไทยซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอย่าง
เพียงพอแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย                                                                                                                                                                                                                   

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

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานระบบการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการน้ีไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายในสอบทานการควบคุมภายในของ
ระบบงานดา้นต่าง ๆ และเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

4. สอบทานแผนงานการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบภายใน ของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งก ากบั
ดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากท่ีสุดเท่าท่ีทรัพยากรดา้นการตรวจสอบภายในท่ีมีอยูจ่ะอ านวยให้ได ้เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ และผูถื้อหุ้น โดยไดส้อบทานภารกิจ ขอบเขตการปฏิบติังาน และภาระหน้าท่ี
ความรับผดิชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน  

5. พิจารณาประเด็นส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายในของบริษทัฯ และให้ขอ้แนะน าในการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายในตามความจ าเป็นใหแ้ก่คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัฯ น าไปพิจารณา 

6. ก ากบัดูแลใหผู้ต้รวจสอบภายในประสานงานกบัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ในระดบัท่ีเหมาะสม 

7. โดยท่ีต าแหน่งผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทได้วา่งลงระยะหน่ึง คณะกรรมการตรวจสอบได้แนะน า
ตามล าดบัใหบ้ริษทัฯ เร่งสรรหาบุคลากรตรวจสอบภายในมาทดแทนและเติมเตม็อตัราก าลงัท่ีวา่งโดยเร็ว 

รายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

8. พิจารณาสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงอาจท าให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทัฯ โดยสอบ
ทานว่ารายการระหว่างกนัไดรั้บการปฏิบติัเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและบนัทึกบญัชีหรือเปิดเผย
ขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์ท่ีมาตรฐานการบญัชีระบุ และตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแล หรือไม่โดยได้
สอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีและพิจารณาจากรายงานการสอบบญัชีและตั้งค  าถามในรายละเอียดกบัผูส้อบ
บญัชี นอกจากนั้นยงัได้ขอข้อมูลจากผูบ้ริหารและพนักงานผูด้  ารงต าแหน่งส าคญัของบริษทัฯ  ผลการ
พิจารณาไม่พบว่ามีรายการท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัซ่ึงมีผลกระทบดา้นความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

การคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
9. คณะกรรมการ ฯ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลผูมี้ความเหมาะสมเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ และบริษทัย่อยและมีความเห็นว่านายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
3495 หรือนายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือนายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 
หรือนายยทุธพงษ ์เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือผูส้อบบญัชีท่านอ่ืนในสังกดั
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะ
ผูส้อบบญัชีได ้รวมถึงค่าธรรมเนียมวชิาชีพท่ีเสนอมีความเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ จึงมีมติให้น าเสนอต่อ
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คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบแล้วน าเสนอขออนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อ
หุ้นเพื่อให้มีมติแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ต่อไป ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ เห็นว่า
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพการสอบบญัชีส าหรับงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ควรเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
1,600,000 บาท ( หน่ึงลา้นหกแสนบาทถว้น ) 

การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบทางการทีเ่กีย่วข้อง 
10. ไดพ้ิจารณาผลการสอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้ก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบริษทัฯ วา่ไดป้ฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบทางการท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

ความเห็นโดยสรุป 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ บริษทัฯ ถือปฏิบติัสอดคล้องกับ

แนวนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีโดยคณะกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทัฯ ซ่ึงส่วนหน่ึงอยูใ่นฐานะเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ด้วย มีผลท าให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะช่วยป้องกันข้อผิดพลาดท่ีมี
นยัส าคญัมิให้เกิดข้ึนไดห้รือหากเกิดข้ึนก็สามารถทราบเพื่อแกไ้ขได้ในเวลาอนัเหมาะสม ฝ่ายตรวจสอบภายในมี
ความเป็นอิสระตามท่ีควร และไดพ้ยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายในหลายๆ ดา้นโดยมีพฒันาการ
ตามท่ีควร แต่ยงัมีอตัราก าลงัไม่ครบตามท่ีก าหนดซ่ึงควรเร่งด าเนินการสรรหาทดแทนต่อไป ส าหรับรายการท่ีเก่ียว
โยงกันท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปท่ีได้
ด าเนินการอยา่งสมเหตุสมผลและให้ประโยชน์อยา่งเหมาะสมแก่บริษทัฯ ไม่พบรายการผิดปกติท่ีเป็นสาระส าคญั 
การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นไปโดยถูกตอ้งส าหรับงบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ รอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ผูส้อบบญัชีไดร้ายงานว่า ไดจ้ดัท าข้ึนอย่างถูกตอ้งตามท่ี
ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินท่ีมีนยัส าคญัอยา่งเพียงพอ ไม่มี
เหตุการณ์แสดงถึงปัญหาหรือรายการท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั 

 

 

 

(นายนนทพล น่ิมสมบุญ) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
 
(นายสุชาติ  จนัลาวงศ)์  

กรรมการตรวจสอบ 

 
(นายวรีะชยั  ศรีขจร) 
กรรมการตรวจสอบ 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 
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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. แบตเตอร่ีแสงสวา่ง / 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.tsbsociety.com ปัจจุบนับริษทัมีทุนจดทะเบียนออกจ าหน่ายและเรียกช าระเตม็
มูลค่าแลว้ หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท มีก าลงัการผลิตแบตเตอร่ีรถยนตเ์ฉล่ีย 420,000 
ลูกต่อเดือน 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัฯ บริษทัถือหุน้ในบริษทัยอ่ยและบริษทัดงัต่อไปน้ี 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

แผนภาพ 1. โครงสร้างการถือหุน้ 
 
บริษทัฯ มีการแบ่งด าเนินงานของบริษทัในกลุ่มดงัน้ี 
ธุรกจิแบบต้นน า้ 

 บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ  ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นจ านวน 2,425,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 97.00 เป็น
โรงงานหลอมตะกัว่รีไซเคิล โดยใชแ้บตเตอร่ีท่ีผ่านการใช้งานและเสียภาษีสรรพสามิตแลว้เป็นวตัถุดิบใน
การผลิต ตะกัว่ท่ีผลิตได้ส่วนใหญ่จะจ าหน่ายให้กบับริษทัฯเพื่อลดผลกระทบของความผนัผวนดา้นราคา
และการขาดแคลนวตัถุดิบจากการน าเขา้ตะกัว่  

 
บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั บริษทัฯ ถือหุ้นจ 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) โดยมีการกระจายสินค้าผ่านตวัแทน
จ าหน่ายของทางบริษทัฯ ท่ีมีมากกวา่ 200 แห่ง ครอบคลุมทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย และอีกกวา่ 3,000 
ร้านคา้ยอ่ย  

บริษทั 3เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ  ากดั บริษทัฯถือหุ้นจ านวน 499,993 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.99 เป็น
บริษทั ผลิตถงัโครงโลหะส าหรับใส่แบตเตอร่ี รถฟอร์คลิฟท ์ให้กบับริษทัฯ และให้เช่า ดูแล และบ ารุงรักษา 
แบตเตอร่ี รถฟอร์คลิฟท ์รวมทั้งใหบ้ริการหลงัการขาย กบับริษทัทัว่ไป   

 

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 นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 
 หรือ นายวชิยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 
 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 ไทยสโตเรจ 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 2559 

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 นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 
 หรือ นายวชิยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 
 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 2559 

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 นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 
 หรือ นายวชิยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 
 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 2559 
 1. นายกว ี ขอไพบูลย ์  2. นายศิริทศัน์   ประเสริฐมนูกิจ 
 3. นายวรีวนิ ขอไพบูลย ์  4. นางศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์
 5. นายวรีวฒัน์ ขอไพบูลย ์  6. นางสาววรีวรรณ ขอไพบูลย ์
 

 
คณะกรรมการ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

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 นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 
 หรือ นายวชิยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 
 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 2559 

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

 5. นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์  6. นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์
 7. นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์  8. นายนนทพล  น่ิมสมบุญ 
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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 นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 
 หรือ นายวชิยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 
 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
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 2559 
 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 2559 
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 
 
บุคคลทีอ้่างองิอ่ืน 
นายทะเบียนหุน้  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
   62 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
   โทรศพัท ์ 0-2229-2800 
ผูส้อบบญัชี นายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3500 
 หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3495 
 หรือ นายยทุธพงษ ์ เช้ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9445 
 หรือ นายวชิยั รุจิตานนท์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4054 
 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5946
 บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  

100/72 ชั้น 22  อาคารวอ่งวานิช ตึกบี ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310  

 โทรศพัท ์ 0-2645-0109   
 โทรสาร 0-2645-0110 
 http://www.ans.co.th 
ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมาย บริษทั ส านกังานกฎหมายบรรจงแอนด์วทิยา จ ากดั 
 33/35,33/39-40 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนสุรวงศ ์แขวงสุริยวงศ ์
 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศพัท ์ 0-2236-2334 
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ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
ประวตัคิวามเป ็นมา 

บรษิทั ไทยสโตเรจ แบตเตอรี ่ จำกดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อต้ังบรษิทัเม่ือ ว ันท่ี 10 มิถุนายน 2529 
ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่แรก จำนวน 8 ล้ำนบำท เพื่อผลิตและจำหน่ายแบตเตอร่ี ส ำหรับรถยนตแ์ละ 

รถจกัรยานยนต ์ภายใต้เครือ่งหมายการค้ำ “3K”  
เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2537 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป ็นบรษิทัมหาชนจ ำกดั โดยรับอนุมติัจำกตลาด 

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเริม่ท ำการซื้ขายในตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวันท่ี 10 กมุภาพันธ์ 2538 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัฯ มีทุนจดทะเบียน 200 ล้ำนบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 2,006 ล้ำนบาท 

มีมูลค่ำขาย 5,312 ล้ำนบาท มีสดัส่วนการขายในประเทศ และ ส่งออก ในอตัาร้อยละ 66: 34 
ผลิตภณัฑแ์บตเตอรีข่องบรษิทัฯทุกชนิดเป ็นผลิตภณัฑท่ี์ บรษิทัฯ วจิยั และพัฒนาเทคโนโลยกีารผลิต 

และได้มาตรฐานสากลเป ็นผลให้ได้รับรองมาตรฐานต่ำงๆ ดงัน้ี 

1. มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้รับตรา ม.อ.ก. 6-2524 เม่ือวันท่ี 15
พฤษภาคม 2532 เป ็นต้นมา

2. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:1996 เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2547
3. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001:2004 เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2550

4. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008  เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2553
5. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดย NAC เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553

6. ใบรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS16949:2009 เม่ือวันท่ี 1 กมุภาพันธ์ 2553
7. มาตรฐานญ่ีป่ ุน (JIS-Japanese Industrial Standard)
8. มาตรฐานเยอรมนั (DIN - Detutsches Institut Fur Normung)
9. มาตรฐานอเมริกนั (SAE - Society of Automotive Engineers)

10. มาตรฐาน IEC (International Electro Technical Commission)
แบตเตอรีแ่บ่งตามลกัษณะได้เป ็น 5 ประเภท ได้แก่ 
1. แบตเตอร่ีชนิดธรรมดำ (Conventional Type Battery): เป็นแบตเตอร่ีท่ีใชต้ะกัว่ผสมพลวงในกำร

ผลิตโครงแผน่กริด และจำกกำรใชพ้ลวงเป็นส่วนประกอบท ำใหเ้กิดกำรสูยเสียน ้ำกลัน่ในอตัรำ
สูงระหวำ่งกำรใชง้ำนจึงตอ้งมีกำรดูแลเติมน ้ำกลัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ

2. Maintenance Free Battery (MF): เป็นแบตเตอร่ีท่ีใชต้ะกัว่ผสมแคลเซ่ียม ดีบุกในกำรผลิตโครง
แผน่กริด และจำกกำรใชแ้คลเซ่ียม ดีบุก เป็นส่วนประกอบท ำใหเ้กิดกำรสูญเสียน ้ำกลัน่ลดลง
สะดวกต่อผูใ้ชง้ำน ไม่ตอ้งเติมน ้ำกลัน่ขณะใชง้ำน (ส ำหรับกำรใชง้ำนท่ีเป็นไปตำมเง่ือนไข)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



3. Sealed Maintenance Free Battery (SMF): เป็นแบตเตอร่ีท่ีใชต้ะกัว่ผสมแคลเซ่ียม ดีบุกและเงิน
ในกำรผลิตโครงแผน่กริด และจำกกำรใชแ้คลเซ่ียม ดีบุกและเงิน เป็นส่วนประกอบท ำใหเ้กิดกำร
สูญเสียน ้ำกลัน่ลดลงในระดบัท่ีต ่ำมำก และแบตเตอร่ีชนิดน้ีมีกำรใชแ้ผน่กั้น Polyethylene (PE) 
แบบห่อซอง ซ่ึงท ำใหก้ ำลงัไฟในกำรสตำร์ทสูงข้ึนและอำยกุำรใชง้ำนยำวนำนข้ึน รวมถึงกำร
ออก แบบฝำสองชั้นดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ CAD/CAM/CAE ท ำใหล้ดกำรสูญเสียน ้ำกลัน่ไดดี้
ยิง่ข้ึน  

4. Valve Regulated Lead Acid Battery (VRLA): เป็นแบตเตอร่ีท่ีใชต้ะกัว่ผสมแคลเซ่ียม ดีบุกใน
กำรผลิตโครงแผน่กริด และจำกกำรใชแ้คลเซ่ียม ดีบุก เป็นส่วนประกอบท ำใหเ้กิดกำรสูญเสียน ้ำ
กลัน่ลดลง รวมถึงกำรใชแ้ผน่กั้นชนิด Absorptive Glass Mat (AGM)  
ในกำรประกอบท ำให้น ้ำกรดภำยในไม่หกออกมำภำยนอก แบตเตอร่ีชนิดน้ีถูกออกแบบและ
ควบคุมกระบวนกำรผลิตเพื่อใหมี้แรงกดท่ีแผน่ธำตุ ช่วยเพิ่มอำยกุำรใชง้ำนใหย้ำวนำนข้ึน 

5. Deep Cycle Battery: เป็นแบตเตอร่ีท่ีใชผ้สมพลวงท่ีมีส่วนผสมสูงในกำรผลิตแผน่กริด 
a. Golf: battery ส ำหรับใชง้ำนกบัรถ golf car 
b. EB: battery ส ำหรับใชง้ำนส ำรองไฟ 
c. EV: battery ส ำหรับใชง้ำนกบัรถไฟฟ้ำ (Electric vehicle) 
d. Traction: battery ส ำหรับรถ forklift ไฟฟ้ำ ผลิตโดยใชแ้ผน่ชนิดหลอด (Tubular plate) 

ท ำใหมี้ควำมทนทำนสูงสุด 
 

ลกัษณะของผลติภัณฑ์ 
บริษทัฯ มีแบตเตอร่ี ท่ีเหมำะสมกบัรถประเภทต่ำงๆ ทั้งรถญ่ีปุ่น รถยุโรป และรถอเมริกนัและตำม

สภำพภูมิอำกำศท่ีแตกต่ำงกันให้สำมำรถใช้งำนได้ในเขตอำกำศร้อน หรือเขตอำกำศหนำวผลิตภณัฑ์ของ
บริษทัฯ เป็นแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่กรด แบ่งตำมกำรใชง้ำนออกเป็น 8 กลุ่มผลิตภณัฑ ์

1. แบตเตอร่ีส ำหรับรถยนต์ (Automotive Battery) 
1.1 แบตเตอร่ีชนิดตอ้งดูแลรักษำ (Low Maintenance) 
1.2 แบตเตอร่ีชนิดไม่ตอ้งดูแลรักษำ (Maintenance Free)  

2. แบตเตอร่ีส ำหรับรถจกัรยำนยนต์(Motorcycle Battery) 
2.1 แบตเตอร่ีชนิดตอ้งดูแลรักษำ (Low Maintenance) 
2.2 แบตเตอร่ีชนิดไม่ตอ้งดูแลรักษำ (VRLA) 

3. แบตเตอร่ีแสงสวำ่ง  
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4. แบตเตอร่ีส ำหรับรถกอล์ฟ เป็นแบตเตอร่ีชนิด Deep Cycle สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำคงท่ีอย่ำง
ต่อเน่ืองไดเ้ป็นระยะเวลำนำน เหมำะส ำหรับรถกอลฟ์ทุกประเภท 

5. แบตเตอร่ีส ำหรับเก็บพลังงำนแสงอำทิตย์ ( EB Battery) เป็นแบตเตอร่ีในกลุ่ม Deep Cycle 
บ ำรุงรักษำง่ำย อำยุกำรใช้งำนยำวนำน สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำคงท่ีไดเ้ป็นระยะเวลำนำนและ
สำมำรถชำร์จกลบัไดง่้ำยดว้ยกระแสไฟต ่ำ เป็นพลงังำนทดแทนไม่ท ำลำยส่ิงแวดลอ้ม มีดว้ยกนั
หลำยชนิดและส่วนใหญ่รำคำค่อนข้ำงสูงโดยข้ึนอยู่กับเทคโนโลยีท่ีใช้ในกำรผลิต กำร
บ ำรุงรักษำ เช่น ชนิดนิกเกิลแคดเมียม (Ni-cd) ชนิดตะกั่วกรด(Lead Acid Battery)  ชนิด
นิกเกิลไฮไดรต์ (NiH) เป็นตน้ ปัจจุบนัแบตเตอร่ีชนิดตะกัว่กรด แบบ Deep cycle เป็นท่ีนิยมใช้
มำกท่ีสุดและรำคำจะถูกกวำ่ชนิดอ่ืน 

6. แบตเตอร่ีส ำหรับรถฟอร์คลิฟทไ์ฟฟ้ำ (Traction Battery)  
7. แบตเตอร่ีส ำหรับรถไฟฟ้ำ (EV Battery) เหมำะส ำหรับรถไฟฟ้ำ รถน ำเท่ียว หรือรถเข็นไฟฟ้ำ 

สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำคงท่ีไดอ้ยำ่งต่อเน่ือง 
8. แบตเตอร่ีส ำหรับส ำรองไฟ (Stationary Battery) เหมำะส ำหรับติดตั้งเพื่อส ำรองไฟ (Standby 

Application) ในโรงไฟฟ้ำขนำดใหญ่, ชุมสำยโทรศพัท ์และระบบส ำรองไฟขนำดใหญ่อ่ืน ๆ 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบริษัท 
 บริษทัฯ เป็นหน่ึงในผูผ้ลิตแบตเตอร่ีรำยใหญ่ของไทย มีควำมสำมำรถในกำรผลิตเป็นอนัดบัหน่ึงของ
ประเทศโดยเป็นบริษทัท่ีลงทุนโดยคนไทย และมีกำรพฒันำเทคโนโลยกีำรผลิตเป็นของตนเอง กำรผลิต
แบตเตอร่ีในประเทศไทยนั้นโดยส่วนใหญ่จะเป็นกำรผลิตแบตเตอร่ีเพื่อใชส้ ำหรับรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนต์
ซ่ึงเป็นแบตเตอร่ีพื้นฐำน (Conventional Type) 
  
 ดงันั้นเพื่อเป็นกำรทดแทนกำรน ำเขำ้และขยำยตลำดแบตเตอร่ีในประเทศ บริษทัฯไดมี้กำรริเร่ิมและ
พฒันำจนสำมำรถผลิตและจ ำหน่ำย แบตเตอร่ีส ำหรับรถยกไฟฟ้ำ (Traction Battery) แบตเตอร่ีส ำหรับรถ
กอลฟ์และแบตเตอร่ีส ำหรับแผงไฟฟ้ำ โซล่ำเซลส์ (Deep Cycle Battery) ไดแ้ลว้ 
  



ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
สถานภาพของผู้ผลติ 
อุตสำหกรรมกำรผลิตแบตเตอร่ีของไทย มีผูผ้ลิตรำยใหญ่จ ำนวน 8 รำย มีดงัต่อไปน้ี 
 ช่ือผูผ้ลิต      ตรำผลิตภณัฑ์ 
บมจ. ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี     3K  (สำมเค) 
บริษทั สยำมยเีอสแบตเตอร่ี จ ำกดั    GS  (จีเอส) 
บริษทั ฟูรูกำวำแบตเตอร่ี จ ำกดั    FB  (เอฟบี) 
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ผูป้ระกอบกำรต่ำงชำติโดยเฉพำะประเทศญ่ีปุ่น ซ่ึงบริษทัเหล่ำน้ีไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีำรผลิตท่ีไดรั้บกำรถ่ำยทอด
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ปี รถยนตน์ัง่ รถกระบะ
ขนำด 1 ตนั 

รถเพื่อกำร
พำณิชยอ่ื์นๆ 

ยอดรวม
ทั้งหมด 

อตัรำกำร
เติบโต 

 

รถมอเตอร์ไซด ์ อตัรำกำร
เติบโต 

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% 

2559 805,033 1,102,816 36,568 1,944,417 1.64%  1,820,358 0.72% 

ท่ีมำ : สมำคมอุตสำหกรรมยำนยนตไ์ทย 
 ตลาดในประเทศ 
 กลยทุธ์ทำงกำรตลำดท่ีใชน้ั้น จะคลำ้ยคลึงกนัคือกำรเพิ่มจ ำนวนร้ำนคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย กำรให้
ส่วนลดทำงกำรคำ้แก่ตวัแทนจ ำหน่ำย และกำรหำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑใ์หม่ เช่น กำรจ ำหน่ำยผำ่น
ศูนยบ์ริกำรรถยนต ์และศูนยบ์ริกำร  Modern Trade เป็นตน้ พร้อมทั้งกำรสร้ำงแบรนด์ใหเ้ป็นท่ีจดจ ำของ
ผูบ้ริโภคผำ่นกำรโฆษณำตำมส่ือต่ำงๆ รวมถึงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงกำรตลำด และกำรจดัโปรโมชัน่ 
  

1. ตลำดโรงงำนประกอบรถยนต ์(Original Equipment Market: OEM) เป็นตลำดท่ีมีควำมมัน่คง มี
กำรด ำเนินกำรอยำ่งมีระบบ มีเป้ำหมำยกำรผลิตและส่งมอบชดัเจน ตลำดโรงงำนประกอบ
รถยนตมี์ควำมส ำคญักบัผูผ้ลิตแบตเตอร่ี เน่ืองจำกแบตเตอร่ีท่ีประกอบไปพร้อมกบัรถยนต ์
ผูบ้ริโภคจะใหล้ ำดบัควำมส ำคญัเป็นอนัดบัแรกในกำรเปล่ียนทดแทนแบตเตอร่ีเดิมท่ีเสียหำย
หรือเส่ือมสภำพกำรใชง้ำน แต่เน่ืองจำกโรงงำนในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงำนประกอบ
รถยนตญ่ี์ปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่มีนโยบำยกำรคำ้กบับริษทัญ่ีปุ่น หรือบริษทัร่วมทุนกบับริษทัญ่ีปุ่นเป็น
หลกั กำรขยำยส่วนแบ่งตลำดกลุ่มโรงงำนประกอบรถยนตญ่ี์ปุ่นจึงมีอุปสรรคมำกกวำ่กำรขยำย
ส่วนแบ่งตลำดกลุ่มโรงงำนประกอบรถยนตย์ุโรป และอเมริกำ ซ่ึงนบัไดว่้ำเป็นโอกำสในกำร
ขยำยตลำดในกลุ่มตลำดโรงงำนประกอบรถยนตม์ำกข้ึน 
 

2. ตลำดแบตเตอร่ีทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลำดกลุ่มน้ีตอ้งมีควำม
หลำกหลำยของผลิตภณัฑม์ำก เพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์หลำกหลำยใน
ตลำด เพื่อทดแทนแบตเตอร่ีเดิมท่ีเสียหำยหรือเส่ือมสภำพกำรใชง้ำน ในปัจจุบนัตลำดแบตเตอร่ี
ทดแทนมีกำรแข่งขนัสูงทั้งดำ้นรำคำ คุณภำพ และควำมหลำกหลำยของผลิตภณัฑ ์ทั้งจำกผูผ้ลิต
แบตเตอร่ีภำยในประเทศ และน ำเขำ้แบตเตอร่ีจำกต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯเนน้กำรท ำตลำดแบตเตอร่ีทดแทนเป็นหลกั โดยใชก้ลยทุธ์กำรลดตน้ทุนแต่ไม่ลดคุณภำพ
ของผลิตภณัฑใ์นกำรแข่งขนั โดยกำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตเพื่อลดตน้ทุนต่อหน่วยลดค่ำใชจ่้ำยดำ้นต่ำงๆ ใช้
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในกำรผลิตสำมำรถใชว้ตัถุดิบนอ้ยลง แต่ผลิตภณัฑมี์คุณภำพและประสิทธิภำพกำรใช้
งำนคงเดิม 

ตำรำงแสดงปริมำณกำรผลิตและจ ำหน่ำยแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยำนยนตภ์ำยในประเทศ (ลูก) 
 2559 2558 2557 
รวมผลิต                           (ลูก) 18,309,224 17,118,881 17,688,805 
จ ำหน่ำยในประเทศ          (ลูก) 12,529,450 11,411,624 11,502,195 
จ ำหน่ำยต่ำงประเทศ         (ลูก) 5,406,858 5,552,926 5,778,334 
รวมมูลค่ำจ ำหน่ำย   (ลำ้นบำท)  20,868 20,092 20,163 

ท่ีมำ : ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
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ท่ีมำ : ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 



 
ตลาดส่งออก 

 ประสิทธิภำพกำรผลิตของอุตสำหกรรมแบตเตอร่ีในประเทศไทยไดมี้กำรพฒันำ โดยกำรน ำ
เทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรท่ีมีประสิทธิภำพสูงมำใชใ้นกระบวนกำรผลิต จนมีคุณภำพและมำตรฐำนสูงข้ึนเป็น
ท่ียอมรับในตลำดต่ำงประเทศ  
  
 บริษทัฯ มีนโยบำยในกำรส่งออกร้อยละ 50 ของรำยไดร้วม บริษทัฯใหค้วำมส ำคญักบัตลำดส่งออก 
เพรำะตลำดมีแนวโนม้เติบโตอยำ่งต่อเน่ืองตำมภำวะอุตสำหกรรมรถยนตใ์นตลำดโลก โดยบริษทัฯมุ่งเนน้กำร
เพิ่มสัดส่วนทำงกำรตลำดส่งออกมำกข้ึนไปยงัภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลำง แอฟริกำ และอเมริกำใต ้
ไดมี้แผนกำรจดัท ำส ำรวจและวจิยัตลำดอำเซียน เพื่อรองรับ AEC 
  
 กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้า 
 ตลำดแบตเตอร่ีจะแข่งขนักนัทำงดำ้นโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำยกนัเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพำะ
กำรใหส่้วนลดทำงกำรคำ้ และทำงบริษทัฯมีนโยบำยดำ้นรำคำโดยกำรรักษำระดบัของรำคำใหใ้กลเ้คียงหรือ
เท่ำกบัยีห่อ้อ่ืน โดยกำรปรับรำคำสินคำ้แต่ละคร้ังจะมีกำรพิจำรณำจำก คณะกรรมกำรของบริษทัฯท่ี
รับผดิชอบ 
  
 การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
 บริษทัฯมีกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท์ั้งขำยในประเทศและส่งออกไปจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศโดยมี
สัดส่วนกำรจ ำหน่ำยภำยในประเทศประมำณร้อยละ 58 ของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด โดยกำรขำยในประเทศ
ประมำณร้อยละ 52 จะเป็นแบตเตอร่ีรถยนต ์อีกร้อยละ 3 จะเป็นแบตเตอร่ีรถจกัรยำนยนตแ์ละแสงสวำ่ง และ
อ่ืนๆอีกร้อยละ 3 กำรจ ำหน่ำยแบตเตอร่ีผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำยในนำม บริษทั ผลิตภณัฑ3์เค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว บริษทั ผลิตภณัฑ3์เค จ ำกดั จะจ ำหน่ำยผลิตภณัฑข์องบริษทัโดยตรงต่อ
ร้ำนคำ้และขำยผำ่นร้ำนคำ้ ตวัแทนจ ำหน่ำยท่ีมีอยูป่ระมำณ 200 แห่ง บริษทัฯมีนโยบำยท่ีจะส่งเสริมใหเ้พิ่ม
ตวัแทนจ ำหน่ำยใหม้ำกยิง่ข้ึน โดยจะพยำยำมส่งเสริมลูกคำ้รำยใหญ่ให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย ซ่ึงจะท ำใหบ้ริษทั
ฯสำมำรถเพิ่มยอดขำยไดม้ำกยิง่ข้ึน 
  
 ส ำหรับกำรส่งออกไปจ ำหน่ำยต่ำงประเทศนั้นคิดเป็นประมำณร้อยละ 42 ของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย
ทั้งหมด โดยกำรขำยแบตเตอร่ีรถยนตคิ์ดเป็นประมำณร้อยละ 36 แบตเตอร่ีรถจกัรยำนยนตป์ระมำณร้อยละ 6 
ของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด ส ำหรับช่องทำงกำรจ ำหน่ำย จะขำยตรงต่อลูกคำ้ และขำยผำ่นตวัแทนนำยหนำ้ 
(Broker) โดยส่งออกไปยงัโซนอินโดจีน เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้อเมริกำใต ้
ตะวนัออกกลำง และแอฟริกำ มำกกวำ่ 50 ประเทศทัว่โลก บริษทัฯมีนโยบำยท่ีจะเพิ่มตวัแทนจ ำหน่ำยใหม้ำก
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ข้ึนทั้งตวัแทนภำยในประเทศและในต่ำงประเทศซ่ึงเป็นผลใหบ้ริษทัฯ สำมำรถเพิ่มยอดขำยไดม้ำกยิง่ข้ึน 
นอกจำกน้ีบริษทัฯมีนโยบำยจะเพิ่มกำรส่งออกไปยงัอเมริกำ ญ่ีปุ่นและยโุรป โดยสำมำรถผลิตแบตเตอร่ีชนิด
ไม่ตอ้งบ ำรุงรักษำ  (Maintenance Free) และ แบตเตอร่ีรถยกไฟฟ้ำ (Traction Battery) ซ่ึงจะเป็นแบตเตอร่ีท่ี
ไดรั้บควำมนิยมในกลุ่มประเทศดงักล่ำว 

บริษทัฯใหค้วำมส ำคญักบัตลำดกำรส่งออกเพรำะตลำดมีแนวโนม้เติบโตอยำ่งต่อเน่ือง ตำม
ภำวะอุตสำหกรรมรถยนตใ์นตลำดโลก อีกปัจจยัหน่ึงคือเป็นกำรลดผลกระทบของกำรแข่งขนัรุนแรงดำ้น
รำคำของตลำดในประเทศ  เป็นผลใหบ้ริษทัฯมีสัดส่วนในกำรส่งออกประมำณร้อยละ 54 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำย ปัจจุบนับริษทัฯ ส่งออกไปยงัโซนอินโดจีน เอเชียตะวนัออก เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เอเชียใต ้อเมริกำใต ้
ตะวนัออกกลำง และแอฟริกำ รวมทั้งหมดกวำ่ 50 ประเทศทัว่โลก  

ลกัษณะของลูกค้าและความสัมพนัธ์ระหว่างลูกค้ากบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 
ในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัฯส ำหรับลูกคำ้ในประเทศประเภทตลำดทดแทน (REM)  จะขำยผำ่น

บริษทัผลิตภณัฑ์3เค จ  ำกดั ประมำณร้อยละ 47 ของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยทั้งหมด และบริษทัฯขำยใหก้บัผูผ้ลิต
รถยนตแ์ละลูกคำ้อ่ืนๆ ร้อยละ 11 รำคำท่ีซ้ือขำยนั้นจะก ำหนดโดยคณะกรรมกำรของบริษทัฯ กำรพิจำรณำรับ
ลูกคำ้ใหม่ของบริษทัยอ่ยจะพิจำรณำจำกประวติักำรด ำเนินธุรกิจท่ีผำ่นมำ ลูกคำ้จะตอ้งมีสถำนประกอบกำรคำ้
เป็นของตวัเอง 

1.) บริษัท ผลติภัณฑ์ 3 เค จ ากดั บริษทัฯ ถือหุน้จ ำนวน 79,994 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.99 
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำย และวำงแผนกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ประเภทตลำดทดแทน (REM) โดยมีกำร

กระจำยสินค้ำผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยของทำงบริษัทฯ ท่ีมีมำกกว่ำ 200 แห่ง ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภำคของ
ประเทศไทย และอีกกวำ่ 3,000 ร้ำนคำ้ยอ่ย  

2.)  บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จ ากดั บริษทัฯ ถือหุน้จ ำนวน 2,425,000 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 97.00 
เป็นโรงงำนหลอมตะกัว่รีไซเคิล โดยใช้แบตเตอร่ีท่ีผ่ำนกำรใช้งำนและเสียภำษีสรรพสำมิตแลว้

เป็นวตัถุดิบในกำรผลิต ตะกัว่ท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะจ ำหน่ำยใหก้บับริษทัฯเพื่อลดผลกระทบของควำมผนัผวน
ดำ้นรำคำและกำรขำดแคลนวตัถุดิบจำกกำรน ำเขำ้ตะกัว่  

3.)  บริษัท พาวเวอร์ พลาส จ ากดั บริษทัฯ ถือหุน้จ ำนวน 2,499,998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.00 
เป็นบริษทัผลิตและจ ำหน่ำยเก่ียวกบักล่องพลำสติกส ำหรับแบตเตอร่ี และรับจำ้งผลิตหรือแปรรูป 

หรือข้ึนรูปผลิตภณัฑพ์ลำสติกทุกชนิด 
4.)  บริษัท 3 เค แทร็คช่ัน แบตเตอร่ี จ ากัด บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จ ำกดั ถือหุน้จ ำนวน 499,993 หุน้คิดเป็น

ร้อยละ 99.99 เป็นบริษทั ผลิตถงัโครงโลหะส ำหรับใส่แบตเตอร่ี รถฟอร์คลิฟท ์ให้กบับริษทัฯ และใหเ้ช่ำ ดูแล 
และบ ำรุงรักษำ แบตเตอร่ี รถฟอร์คลิฟท ์รวมทั้งใหบ้ริกำรหลงักำรขำย กบับริษทัทัว่ไป 
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   4.)  บริษัท 3 เค แทร็คชั่น แบตเตอรี่ จำ�กัด บริษัท ผลิตภัณฑ์ 3 เค จำ�กัด ถือหุ้นจำ�นวน 499,993 หุ้นคิดเป็น  
ร้อยละ 99.99 เป็นบริษัท ให้เช่� ดูแล และบำ�รุงรักษ� แบตเตอรี่ รถฟอร์คลิฟท์ รวมทั้งให้บริก�รหลังก�รข�ย  
กับบริษัททั่วไป 
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5.)  บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน บริษทัฯ ถือหุน้จ ำนวน 10 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 16.67 
เป็นบริษทัร่วมในประเทศญ่ีปุ่น เพื่อดูแลกำรขำยแบตเตอร่ีส ำหรับรถยนตแ์ละแบตเตอร่ีส ำหรับรถ

ฟอร์คลิฟทไ์ฟฟ้ำ รวมทั้งใหบ้ริกำรหลงักำรขำย  และกำรส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ ในประเทศญ่ีปุ่น 

มูลค่าการจ าหน่ายแยกตามสายผลติภัณฑ์ของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2559 2558 2557 

พนับำท % พนับำท % พนับำท % 
มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศ 
แบตเตอร่ีรถยนต ์และแบตเตอร่ีอ่ืนๆ 2,714,347   51.10 2,643,182  52.27  2,286,023  44.17 
แบตเตอร่ีรถจกัรยำนยนต ์และแสงสวำ่ง 179,095     3.37 154,855  3.06  201,960     3.90 
อ่ืนๆ 430,340     8.10 136,303  2.70  312,369     6.04 

รวม  มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยในประเทศ 3,323,781   62.58 2,934,340  55.24  2,800,351 54.11 
 มูลค่าการจ าหน่ายต่างประเทศ 
แบตเตอร่ีรถยนต ์และแบตเตอร่ีอ่ืนๆ 1,718,827   32.36 1,795,624  35.51  1,988,241   38.42 
แบตเตอร่ีรถจกัรยำนยนต ์และแสงสวำ่ง 267,991     5.05 326,896  6.46  379,115     7.33 
อ่ืนๆ 979,175.17     0.02 - -  7,254      0.14

รวม  มูลค่ำกำรจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 1,987,797   37.42 2,122,520  39.96  2,374,610 45.89 
 มูลค่าการจ าหน่ายในประเทศและต่างประเทศ 
แบตเตอร่ีรถยนต ์และแบตเตอร่ีอ่ืนๆ 4,433,174   83.46 4,438,806  87.78  4,274,264   82.60 
แบตเตอร่ีรถจกัรยำนยนต ์และแสงสวำ่ง 447,085     8.42 481,751  9.53  581,074   11.23 
อ่ืนๆ 431,319     8.12 136,303  2.70  319,623     6.18 

รวมมูลค่ำกำรจ ำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ 5,311,579 100.00 5,056,859 100.00  5,174,961 100.00 
 อตัรำเพ่ิมของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย (%)   5.04  (2.28)  (6.76) 

ก าลงัการผลติของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ากดั (มหาชน) 
2559 2558 2557 

ก ำลังกำรผลิตเตม็ท่ี (หน่วย: ลูก) 
 แบตเตอร่ีรถยนต์และแบตเตอร่ีอ่ืนๆ 4,200,000 4,200,000 4,200,000 
 แบตเตอร่ีรถจักรยำนยนต์และแสงสว่ำง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 
รวม 6,000,000 6,000,000 6,000,000 
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ปัจจัยเส่ียง 
 
ปัจจยัเส่ียงดา้นวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกักวา่ร้อยละ 60 ในการผลิตแบตเตอร่ีชนิด Lead Acid Battery คือ ตะกัว่บริสุทธ์ิและ
ตะกัว่ผสม ดงันั้นการเปล่ียนแปลง ของราคาตะกัว่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อก าไรจากการด าเนินงาน ซ่ึง
ผลกระทบดงักล่าวจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความสามารถของบริษทัฯวา่จะสามารถบริหารจดัการตน้ทุนไดม้าก
หรือนอ้ยเพียงใดในการบริหารปัจจยัเส่ียงบริษทัฯไดจ้  าแนกปัจจยัเส่ียงทางดา้นวตัถุดิบแบ่งไดเ้ป็น  
2 ปัจจยั คือ  

1. ปัจจยัเส่ียงในการจดัหาวตัถุดิบ 
ตะกัว่ 
การผลิตตะกัว่เพื่อใชภ้ายในประเทศยงัมีปริมาณไม่เพียงพอและคุณสมบติัไม่สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีในปัจจุบนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าเขา้ตะกัว่จากต่างประเทศ โดยเฉพาะตะกัว่
บริสุทธ์ิ ซ่ึงมีประเทศผูส่้งออกรายใหญ่ คือ ประเทศจีน ประเทศออสเตรเลีย เป็นตน้ 

ตะกัว่บริสุทธ์ิ  บริษทัฯ ไดมี้แนวทางในการบริหารปัจจยัเส่ียงโดยการสืบหาแหล่งวตัถุดิบจากผู ้
จ  าหน่ายในต่างประเทศ และเม่ือมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบตามเกณฑม์าตรฐานการผลิตของบริษทัฯ 
แลว้ จึงท าสัญญาซ้ือขายตะกัว่บริสุทธ์ิเพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการผลิตของบริษทัฯ ตลอดทั้งปี 

ตะกัว่ผสม บริษทัฯไดมี้แนวทางในการบริหารปัจจยัเส่ียงโดยไดก่้อตั้งบริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั 
จ  ากดั ซ่ึงเป็นโรงงานหลอมตะกัว่จากแบตเตอร่ีเก่า ซ่ึงตะกัว่ท่ีผลิตไดส่้วนใหญ่จะส่งขายใหก้บับริษทัฯ จากการ
ป้องกนัปัจจยัเส่ียงดงักล่าวบริษทัฯคาดวา่จะสามารถช่วยลดผลกระทบของความผนัผวนดา้นปริมาณตะกัว่ลงได ้  
อยา่งไรก็ตามบริษทัฯมีแหล่งสั่งซ้ือตะกัว่ผสมจากผูจ้  าหน่ายรายอ่ืน ซ่ึงมีคุณภาพเทียบเท่าและทดแทนกนัไดเ้พื่อ
ลดความเส่ียงหาก บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั ไม่สามารถส่งวตัถุดิบใหก้บับริษทัฯได ้

 
พลาสติก 
ตลาดแบตเตอร่ีในประเทศไดมี้การขยายตวัมาอยา่งต่อเน่ืองทุกปีท าใหค้วามตอ้งการช้ินส่วน

ส าหรับการผลิตแบตเตอร่ีมีการขยายตวัตามไปดว้ย เปลือกหมอ้แบตเตอร่ีซ่ึงท าจากพลาสติกเป็นช้ินส่วนหน่ึงซ่ึง
มีความส าคญัเร่ิมประสบปัญหากบัการขยายตวัตามตลาดแบตเตอร่ีไม่ทนั บริษทัฯจึงป้องกนัความเส่ียงจากการ
ขาดแคลนเปลือกหมอ้พลาสติกมาผลิตแบตเตอร่ี โดยการร่วมก่อตั้ง บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั ซ่ึงเป็น
โรงงานผลิตเปลือกหมอ้พลาสติกส่งใหบ้ริษทัฯ สามารถป้องกนัปัญหาไดอี้กทางหน่ึง 

 

ปัจจัยเสี่ยง



 

2. ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ  
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมรถยนตมี์การขยายตวัมาก เป็นผลให้ราคาตะกัว่มีความผนัผวนปรับตวัข้ึน-ลง

ตามการเปล่ียนแปลงของอุปสงค-์อุปทานตามไปดว้ย บริษทัฯจะสั่งซ้ือวตัถุดิบตะกัว่จากบริษทัผูจ้  าหน่ายโดยจะ
ยนืยนัราคาซ้ือล่วงหนา้ 1 เดือนก่อนส่งมอบโดยอา้งอิงจากราคาของตลาด London Metal Exchange  

 
วตัถุดิบหลกัอีกชนิดของบริษทัฯ คือเปลือกหมอ้แบตเตอร่ีซ่ึงท าจากพลาสติก Polypropylene (PP) ซ่ึง

เป็นวตัถุดิบอีกชนิดหน่ึงท่ีมีราคาอิงอยูก่บัราคาน ้ามนัดิบ และมีความผนัผวนตามราคาในตลาดโลก บริษทัฯ ได้
เจรจาซ้ือเม็ดพลาสติกตรงจากผูผ้ลิต และบริหารการจดัส่งเมด็พลาสติกใหแ้ก่โรงงานผูผ้ลิตเปลือกแบตเตอร่ี ซ่ึง
แนวทางดงักล่าวท าใหบ้ริษทัสามารถต่อรองราคาวตัถุดิบไดใ้นราคาท่ีเหมาะสม และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่
ไดว้า่บริษทัฯ จะมีวตัถุดิบหลกัเพียงพอต่อความตอ้งการ 

 
ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด 

เป้าหมายของบริษทัฯ คือ การข้ึนมาเป็นผูน้ าทางดา้นแบตเตอร่ีตะกัว่กรดทุกชนิด โดยบริษทัฯ มี
เป้าหมายในการแบ่งสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออก ในอตัราประมาณร้อยละ 50:50 เพื่อเป็นการกระจาย
ผลกระทบของปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาด  

1. ปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาดในประเทศ 
ตลาดแบตเตอร่ีรถยนตใ์นประเทศ แบ่งประเภทตามลกัษณะการขายไดเ้ป็น 2 ประเภทคือ  

1.1 ตลาดโรงงานประกอบรถยนต ์(Original Equipment Market: OEM) เป็นตลาดท่ีมีความมัน่คง มีการ
ด าเนินการอยา่งมีระบบ มีเป้าหมายการผลิตและส่งมอบชดัเจน ตลาดโรงงานประกอบรถยนตมี์
ความส าคญักบัผูผ้ลิตแบตเตอร่ี เน่ืองจากแบตเตอร่ีท่ีประกอบไปพร้อมกบัรถยนต ์ผูบ้ริโภคจะให้
ล าดบัความส าคญัเป็นอนัดบัแรกในการเปล่ียนทดแทนแบตเตอร่ีเดิมท่ีเสียหายหรือเส่ือมสภาพการ
ใชง้าน แต่เน่ืองจากโรงงานในประเทศส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบรถยนตญ่ี์ปุ่น ซ่ึงส่วนใหญ่มี
นโยบายการคา้กบับริษทัญ่ีปุ่น หรือบริษทัร่วมทุนกบับริษทัญ่ีปุ่นเป็นหลกั การขยายส่วนแบ่งตลาด
กลุ่มโรงงานประกอบรถยนตญ่ี์ปุ่นจึงมีอุปสรรคมากกวา่การขยายส่วนแบ่งตลาดกลุ่มโรงงาน
ประกอบรถยนตย์ุโรป และอเมริกา ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นโอกาสในการขยายตลาดในกลุ่มตลาดโรงงาน
ประกอบรถยนตม์ากข้ึน 
 

1.2 ตลาดแบตเตอร่ีทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) ตลาดกลุ่มน้ีตอ้งมีความ
หลากหลายของผลิตภณัฑม์าก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชร้ถยนตท่ี์หลากหลายในตลาด 
เพื่อทดแทนแบตเตอร่ีเดิมท่ีเสียหายหรือเส่ือมสภาพการใชง้าน ในปัจจุบนัตลาดแบตเตอร่ีทดแทนมี
การแข่งขนัสูงทั้งดา้นราคา คุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ทั้งจากผูผ้ลิตแบตเตอร่ี
ภายในประเทศ และน าเขา้แบตเตอร่ีจากต่างประเทศ 
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ในการบริหารปัจจยัเส่ียงประเภทตลาดแบตเตอร่ีทดแทนของตลาดภายในประเทศ บริษทัไดมี้
นโยบายเพิ่มศกัยภาพการขายโดยการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ พร้อมเปล่ียนแปลงบรรจุภณัฑใ์หส้วยงามและ
ทนัสมยัยิ่งข้นึ อีกทั้งยังไดมี้แผนส่งเสรมิการตลาดโดยการรว่มสนบัสนุนอยา่งเป ็นทางการกบักิจกรรมทางกีฬา 
ต่างๆ เช่น  การแข่งขนัรถ 3K | ISUZU One Make Race เป ็นตน้ 
นอกจากน้ยี ังไดมุ่้งเนน้การพัฒนาแผนการบรกิารหลงัการขาย ผา่นช่องทางการ จดัจ าหน่ายภายใตชื้่อ “3K Shop” 
และการบรกิารสายด่วนใหค้วามช่วยเหลือฉุกเฉินส าหรับผูใ้ช แ้บตเตอรี ่3K 

2. ปัจจยัเส่ียงดา้นตลาดส่งออก (Export Market)

ตลาดรถยนตมี์การเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองในตลาดโลก ส่งผลใหค้วามตอ้งการแบตเตอร่ีเพิ่มสูงข้ึน
โดยเฉพาะตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา ท าใหเ้กิดภาวะการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึน 
โดยมีผูผ้ลิตจากประเทศเกาหลี จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย เป็นคู่แข่งขนัส าคญั ทั้งดา้นราคา คุณภาพ ความ
หลากหลายของผลิตภณัฑ ์และกลยทุธ์ทางการตลาดต่างๆ 

การบริหารปัจจยัเส่ียงดา้นการตลาดส่งออก บริษทัฯไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑใ์หมี้ความหลากหลาย
เพิ่มข้ึน มีการก าหนดต าแหน่งของผลิตภณัฑ์อยา่งชดัเจนมากข้ึน เพื่อความเหมาะสมในแต่ละตลาด มีการคดั
สรรและสรรหาผูแ้ทนจ าหน่ายใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการท าตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่าย ปรับแผนกล
ยทุธ์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด จดัท าแผนการส ารวจและวจิยัตลาด เพื่อการวเิคราะห์และ
ก าหนดแผนการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขนักบัตลาดไดม้ากยิง่ข้ึน 

ปัจจยัเส่ียงดา้นเทคโนโลยี 
แมว้า่เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการผลิตแบตเตอร่ีในปัจจุบนัมีการพฒันาไปอยา่งมาก แต่บริษทัฯ ไม่มี

ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตซ่ึงยงัคงใชว้ตัถุดิบหลกัเป็นตะกัว่ส าหรับการผลิต
แบตเตอร่ี  เพราะมีราคาท่ีเหมาะสมในเชิงพาณิชยม์ากกวา่วตัถุดิบชนิดอ่ืน อยา่ง แร่เงิน และแคดเม่ียมซ่ึงมีราคาท่ี
สูงกวา่ ดงันั้นการพฒันาเทคโนโลยีส าหรับกระบวนการผลิตใหมี้ตน้ทุนต่อหน่วยต ่าจึงมีบทบาทส าคญัต่อการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิตแบตเตอร่ีบริษทัฯจึงมีนโยบายลงทุนใชเ้คร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อใหมี้อตัราการสูญเสียในการผลิตต ่า  และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตใหดี้ยิง่ข้ึน 

ปัจจยัเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
ปัจจุบนับริษทัซ้ือตะกัว่บริสุทธ์ิจากต่างประเทศ โดยช าระเป็น สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ   ซ่ึงอาจท าใหมี้

ความเส่ียงเน่ืองจากผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน 



 

 ดงันั้นบริษทัฯ ไดมี้แนวทางในการลดความเส่ียงจากปัญหาดงักล่าวโดยจ าหน่ายสินคา้ไปยงัต่างประเทศ
และรับค่าสินคา้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เช่น  ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อน าไปช าระค่าวตัถุดิบท่ีซ้ือจาก
ต่างประเทศในสกุลเงินเดียวกนั โดยมีจ านวนเงินรับค่าสินคา้และจ่ายซ้ือวตัถุดิบในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 
ใกลเ้คียงกนัและบริษทัฯไดท้  าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนบางส่วนเพื่อควบคุมความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราอีกทางหน่ึง 
 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงิน

เบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย และหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน สินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัรา
ดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 
ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯ มีความเส่ียงในดา้นการใหสิ้นเช่ือเก่ียวเน่ืองกบับญัชีลูกหน้ีซ่ึงรวมถึงลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัแต่อยูใ่นระดบัท่ีไม่มากนกั ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมและสามารถติดตามได ้ โดยบริษทัฯ มีฐานของ
ลูกคา้จ านวนมากและมีการบริหารการใหสิ้นเช่ือโดยมีการตั้งคณะท างาน Credit Committee ข้ึนเพื่อพิจารณาการ
ใหสิ้นเช่ือและการติดตามทวงถามหน้ีแต่ละราย ดงันั้น บริษทัฯ จึงคาดวา่จะไม่ไดรั้บความเสียหายอยา่งเป็น
สาระส าคญัจากการเก็บหน้ีจากลูกหน้ีเหล่านั้น ส าหรับผูแ้ทนจ าหน่ายในปัจจุบนัน้ีนั้น ไดมี้การติดต่อซ้ือขายและ
มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัทางธุรกิจมาเป็นระยะเวลานานกวา่ 20 ปี จึงมีโอกาสเป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีบริษทั
ผูแ้ทนจ าหน่ายรายปัจจุบนัจะงดช าระหน้ีให้แก่บริษทัฯ 

 
ปัจจยัเส่ียงดา้นการบริหารจดัการตน้ทุนเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมแบตเตอร่ีใชต้ะกัว่เป็นวตัถุดิบหลกั ซ่ึงตะกัว่เป็นธาตุท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นบริษทัฯ จึงตอ้งมีกระบวนการในการควบคุมไม่ใหมี้สารตะกัว่ปนเป้ือนออกไปสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้งจะตอ้งก าหนดมาตรการเพื่อป้องกนัไม่ใหพ้นกังานไดรั้บอนัตรายจากสารตะกัว่ นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงั
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ตอ้งอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของหน่วยงานราชการหลายแห่ง และจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดหรือกฎหมายท่ี
หน่วยงานเหล่าน้ีเป็นผูค้วบคุม จึงมีผลท าใหบ้ริษทัฯ จะตอ้งมีตน้ทุนเพิ่มข้ึนในการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มให้
อยูภ่ายในขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการอยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดอ้ยา่งไรก็ตามค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวยงัไม่สามารถเทียบไดก้บัค่าใชจ่้ายในการเยยีวยารักษาส่ิงแวดลอ้มถา้มีการเกิดเหตุการณ์ท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและบริษทัฯ ตอ้งเป็นผูช้ดใชค้วามเสียหาย 

 



โครงสร้างการจดัการ 
รายช่ือกลุ่มผูถื้อหุน้สูงสุด 10 รายแรก พร้อมทั้งจ  านวนหุน้และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วนัปิดสมุด

ทะเบียนหุน้คร้ังหลงัสุดเม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ช่ือ จ านวนหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ (%) 

กลุ่มขอไพบูลย ์ 8,780,730 43.90% 
Mr. SOMI JOHNY ISSA MASSOUD 1,800,000 9.00% 
Mrs. KATIA ABOUD ABD ELMASIH 1,400,000 7.00% 
Mr. PHILIP JOHNY ISSA MASSOUD 1,000,000 5.00% 
Mr. MIGHIL MASSOUD 1,000,000 5.00% 
บริษทั วายทีซีโฮลด้ิง จ  ากดั 518,100 2.59% 
กลุ่มด ารงเกียรติเวช 497,525 2.49% 
นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 495,100 2.48% 
นายบรรยง อนรรฆธรรม 400,000 2.00% 
บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จ  ากดั 373,900 1.87% 

16,265,355 81.33% 

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
ประชุมทุกคร้ังเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถซกัถามกรรมการในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งได ้นอกจากน้ีแลว้ในการ
ประชุมสามญัประจ าปี บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเพิ่มทางเลือกใหก้บัผูถื้อหุน้  โดยใหก้รรมการตรวจสอบเป็น
ผูรั้บมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดอี้ก 

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 

คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
 ใชเ้กณฑว์นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้มีเวลาพิจารณาเอกสารเชิญประชุมมากข้ึน
 แจง้ก าหนดวนัประชุมใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ประมาณ 1 เดือนก่อนวนัประชุมเพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้สามารถวางแผนและก าหนดตารางเวลาเพื่อเขา้ร่วมประชุม
 จดัใหมี้ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัในแต่ละวาระ พร้อมแนบรายงานประจ าปี และ

หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงมีค าช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารหลกัฐานท่ีตอ้งใชใ้นการมอบ
ฉนัทะประกอบกบัเอกสารเชิญประชุม

 ก่อนการประชุม ประธานท่ีประชุมช้ีแจงวธีิการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง
เพื่อลงมติในแต่ละระเบียนวาระ

 ระหวา่งการประชุมเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น
และตั้งค  าถามรวมถึงบนัทึกประเด็นส าคญัไวใ้นรายงานการประชุม

 ภายหลงัการประชุม เผยแพร่รายงานการประชุมผา่นช่องทางของ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซดข์องบริษทัฯ



ดา้นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั 
คณะกรรมการบริษทัฯไดมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 เผยแพร่เอกสารการประชุมทางเวบ็ไซตล่์วงหนา้ก่อนวนัประชุม 30 วนั
 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเป็น

กรรมการล่วงหนา้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกรามคม ถึง 15 กุมภาพนัธ์ โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่น
ช่องทางของตลท. โดยคณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายท่ีจะไม่เพิ่มวาระการประชุมท่ี
ไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้โดยไม่จ  าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา
ขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ

 สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะท่ีสามารถก าาหนดทิศทางในการลงคะแนนเสียง
ได ้ (แบบ ข) ตลอดจน เสนอช่ือกรรมการอิสระทั้งหมดจ านวน 2 คน เป็นทางเลือกใหผู้ถื้อ
หุน้มอบฉนัทะในการประชุมผูถื้อหุน้

 ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยเฉพาะในวาระเลือกตั้งกรรมการท่ีผูถื้อ
หุน้สามารถเลือกตั้งไดเ้ป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนมีต่อการ
เลือกตั้งกรรมการ 1 คน

 ก าหนดใหก้รรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงและตอ้งไม่อยูใ่น
ท่ีประชุมในวาระดงักล่าว

 ก าหนดขอ้พึงปฏิบติัของพนกังานเก่ียวกบัการเก็บรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของบริษทั
และการไม่หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยอาศยัขอ้มูลความลบัของบริษทัฯ

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

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
ก็ได้

 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
เสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้

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  

3

4
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กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 3 ท่านมีดงัต่อไปน้ี 
รายช่ือ ต าแหน่ง 

1.นายกวี   ขอไพบูลย ์ ประธานบริษทั 
2.นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.ดร.ศรสีุวรรณ     ขอไพบูลย์ กรรมการบริหาร 

กรรมการอิสระ จ านวน 5 ท่านมีดงัต่อไปน้ี 
รายช่ือ กรรมการอิสระ 

1.ดร.นนทพล        น่ิมสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.นายวรีะชยั           ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ 
3.นายสุชาติ             จนัลาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ 
4.นายอภิชยั             ชวเจริญพนัธ์ กรรมการอิสระ 
5.ดร.สิรนุิช              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 

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 
บริษทัฯมีการด าเนินธุรกิจผา่นบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ตามรายละเอียดปรากฎในหวัขอ้

โครงสร้างการถือหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัมีกลไกในการก ากบัดูแลท่ีท าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการ
และรับผดิชอบการด าเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ซ่ึงรวมถึง 

 การเสนอช่ือและใชสิ้ทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ยด าเนินการโดย
ฝ่ายจดัการ ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัฯดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการ
ในบริษทัยอ่ยมีหนา้ท่ีด าเนินการเพื่อประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ยนั้นๆ และบริษทัฯไดก้ าหนดให้
บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไดล้งมติ หรือใชสิ้ทธิ
ออกเสียงในเร่ืองส าคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ หากเป็นการด าเนินการ
โดยบริษทัเอง 

 บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้น ตอ้งดูแลใหบ้ริษทัยอ่ยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการท ารายการ
เก่ียวโยงท่ีสอดคลอ้งกบับริษทั มีการจดัเก็บขอ้มูลและบนัทึกบญัชีใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบและ
รวบรวมมาจดัท างบการเงินรวมไดท้นัก าหนดดว้ย 

 การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
รัดกุมเพียงพอในบริษทัยอ่ยของบริษทั 

การก ากบัดูแลการเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงินและผลการด าเนินงานใหถู้กตอ้งสอดคลอ้งกบั
หลกัเกณฑข์องบริษทั 

ปัจจุบนัคณะกรรมการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือบริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ  ากดั และ 
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกนั เพื่อก ากบัดูแลการจดัการ และการ
ด าเนินงานของบริษทัยอ่ย เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในปี 2559 ท่ีผา่นมา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงประกอบไปดว้ยค่าเบ้ีย

ประชุมและโบนสักรรมการในแต่ละรายดงัน้ี (บาท) 
ล าดบัท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหนง ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรม 
การบริษทั 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวม 

1 นายกว ี ขอไพบูลย ์ ประธานกรรมการ   350,000.00   -    350,000.00 

2 นายศิริทศัน ์ 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    285,000.00  -     285,000.00 

6 ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์ กรรมการ    310,000.00  21,000.00    331,000.00 

7 นายอดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต ์ กรรมการ   310,000.00  -    310,000.00 

8 ดร.นนทพล  น่ิมสมบุญ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการอิสระ 310,000.00  100,000.00     410,000.00 

9 นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 310,000.00  60,000.00  370,000.00 

10 นายวรีะชยั  ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 285,000.00  60,000.00   345,000.00 

11 นายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ์ กรรมการอิสระ   310,000.00   -      310,000.00 

12 ดร.สิรินุช  ไทยวัฒน ์ กรรมการอิสระ   310,000.00   -     310,000.00 

รวม 3,710,000.00 283,000.00   3,993,000.00 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2552 ไดอ้นุมติัค่าตอบแทนกรรมการไว ้
ภายในวงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท และใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 
ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่มีคณะอนุกรรมการก าหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาท่ีเหมาะสมโดยใช้
ขอ้มูลของบริษทัในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดใกลเ้คียงกนั รวมทั้งใชผ้ลประกอบการของบริษทัฯมา
ประกอบการพิจารณา 

นอกจากน้ีแลว้ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร ซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินเดือน โบนสั และผลตอบแทน
อ่ืน (ค่าน ้ามนั ค่าโทรศพัท ์ค่าอาหาร ฯลฯ) โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ เป็นหลกัรวมถึงผล
ประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหารแต่ละท่านรวมในปี 2559 จ านวน 9 ราย คิดเป็นเงินจ านวน 64.31 ลา้นบาท 
โดยม่ีค่าเฉล่ียต่อคนต่อปีเท่ากบั 7.15 ลา้นบาท 



  สาํหรับค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินทั้งของกรรมการและผูบ้ริหารนั้นไม่มี  

ค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปียอ้นหลงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือและนามสกลุ จาํนวนเงิน (บาท) 

    2559 2558 2557 

    เบ้ียประชุม โบนสั เบ้ียประชุม โบนสั เบ้ียประชุม โบนสั 

1 นายกว ี                ขอไพบูลย ์ 150,000 200,000 150,000 200,000 150,000 200,000 

2 นายศิริทศัน์         ประเสริฐมนูกิจ 138,000 200,000 138,000 200,000 145,000 200,000 

3 ดร.ศรีสุวรรณ     ขอไพบูลย ์ 131,000 200,000 117,000 200,000 145,000 200,000 

4 นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย ์ 117,000 200,000 117,000 200,000 110,000 200,000 

5 นายวรีวฒัน์          ขอไพบูลย ์ 117,000 200,000 117,000 200,000 110,000 200,000 

6 นายวรีวนิ              ขอไพบูลย ์ 85,000 200,000 138,000 200,000 110,000 200,000 

7 ดร.นนทพล          น่ิมสมบุญ 210,000 200,000 110,000 200,000 210,000 200,000 

8 นายวรีะชยั             ศรีขจร 145,000 200,000 210,000 200,000 158,000 200,000 

9 นายสุชาติ               จนัลาวงศ ์ 170,000 200,000 160,000 200,000 170,000 200,000 

10 นายอภิชยั               ชวเจริญพนัธ์ 110,000 200,000 170,000 200,000 110,000 200,000 

11 ดร.สิรินุช               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   1,593,000 2,400,000 1,647,000 2,400,000 1,638,000 2,400,000 

 

 การประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรุ้ ความสามารถ ปัจจุบนัมีกรรมการทั้งหมด 12 

คน กรรมการแต่ละคนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จาํกดัจาํนวนวาระการดาํรงตาํแหน่ง โดย

มีรายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งเป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
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ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ปีท่ีไดรั้บ
แต่งตั้ง 

ปีท่ีเลือก
ล่าสุด 

การแต่งตั้งใน
คร้ังถดัไป 

การสรรหา/
แต่งตั้งเป็น

กรรมการในปี 
2560 

1 นายกว ี ขอไพบูลย ์ ประธานกรรมการ 2538 2558 2561 ไม่ใช่ 

2 นายศิริทศัน ์ ประเสริฐมนูกิจ รองประธานกรรมการ 2538 2558 2561 ไม่ใช่ 

3 นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 2543 2557 2563 ใช่ 

4 นางสาววรีวรรณ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 2542 2557 2563 ใช่ 

5 นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 2548 2557 2563 ใช่ 

6 ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์ กรรมการ 2538 2559 2562 ไม่ใช่ 

7 นายอดิศกัด์ิ  ทองไข่มุกต ์ กรรมการ 2554 2559 2562 ไม่ใช่ 

8 ดร.นนทพล  นิ่มสมบุญ กรรมการอิสระ 2541 2559 2562 ไม่ใช่ 

9 นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์ กรรมการอิสระ 2540 2558 2561 ไม่ใช่ 

10 นายวรีะชยั  ศรีขจร กรรมการอิสระ 2538 2558 2561 ไม่ใช่ 

11 นายอภิชยั  ชวเจริญพนัธ์ กรรมการอิสระ 2552 2557 2563 ใช่ 

12 ดร.สิรินุช  ไทยวัฒน ์ 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 

ประวติัโดยสังเขปของเลขานุการบริษทั 
 นายวรีะชยั บุญชูช่ืน
 ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิตคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
 ปริญญาโท  บญัชีมหาบณัฑิต คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวทิยาลยับูรพา



ในปีท่ีผา่นมาคณะกรรมการบริษทัฯไดท้  าการประชุมทั้งส้ินจ านวน 4 คร้ัง โดยกรรมการแต่
ละท่านไดเ้ขา้ร่วมการประชุมดงัน้ี 
ล าดบั
ท่ี รายช่ือกรรมการ ต าแหนง การประชุม 

สดัส่วนการ
ถือหุ้น
บริษทัฯคณะกรรมการ 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การ
ประชุมผู ้
ถือหุน้ 

1 นายกว ี ขอไพบูลย ์ ประธานกรรมการ 4/4 - 1/1 7.48% 

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

3 นายวรีวฒัน์  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 4/4 1/1 1/1 9.85% 

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

5 นายวรีวนิ  ขอไพบูลย ์ รองประธานกรรมการ 3/4 0/1 1/1 10.99% 

6 ดร.ศรีสุวรรณ  ขอไพบูลย ์ กรรมการ 4/4 3/4 1/1 5.05% 

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

8 ดร.นนทพล  นิ่มสมบุญ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

,กรรมการอิสระ 4/4 5/5 1/1  -   

9 นายสุชาติ  จนัลาวงศ ์
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ 4/4 5/5 1/1      -  

10 นายวรีะชยั  ศรีขจร 
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ 4/4 5/5 1/1 0.10% 

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

12 ดร.สิรินุช  ไทยวัฒน ์ 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 

ดร.นนทพล นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายสุชาติ จนัลาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ 
นายวรีะชยั   ศรีขจร กรรมการตรวจสอบ 
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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  24 กุมภาพนัธ์ 2558 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯมีหนา้ท่ีรายงานต่อ คณะกรรมการบริษทัฯโดยมี หนา้ท่ี
และความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1   สอบทานผลการปฏิบติังานภายใน ให้ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัและหรือฝ่าย
บริหารในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากบัดูแลให้ การปฏิบติังานของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ บรรลุวตัถุประสงค์ โดยสอดคล้องตามหลกัการธรรมาภิ
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 

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 าปีของพนักงานระดับบริหารของผู ้
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 2559 ผูบ้ริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายในคือ นางสาวปฑิตตา อารีสนัน่ หวัหนา้

ฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผูส้อบภายในสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ และแนะน าให้ผูบ้ริหารบริษทั ให้การพฒันา ความรู้ และ ทักษะ ของผูต้รวจสอบภายใน 
เน่ืองจากการมีผูต้รวจสอบภายในท่ีดีจะใหป้ระโยชน์ตอบแทนแก่บริษทัอยา่งคุม้ค่าต่อไปในอนาคต  

 ก�รตรวจสอบภ�ยใน

  ปี 2559 ผู้บริห�รสูงสุดของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในคือ น�งส�วปฑิตต� อ�รีสนั่น  

ผู้ช่วยหัวหน้� ฝ่�ยตรวจสอบภ�ยใน คณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเห็นว่� ผู้สอบภ�ยในส�ม�รถปฏิบัติ

หน้�ที่ได้อย่�งมี ประสิทธิภ�พ และแนะนำ�ให้ผู้บริห�รบริษัท ให้ก�รพัฒน� คว�มรู้ และ ทักษะ ของผู้ตรวจ

สอบภ�ยใน เนื่องจ�กก�รมีผู้ตรวจสอบภ�ยในที่ดีจะให้ประโยชน์ตอบแทนแก่บริษัทอย่�งคุ้มค่�ต่อไปใน

อน�คต
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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 

 
รายงานของคณะกรรมการบริษทัฯ 

  คณะกรรมการบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงหนา้ท่ีรับผดิชอบในฐานะกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียน ในการก ากบัดูแลใหร้ายงานทางการเงินของบริษทั มีขอ้มูลทางบญัชีท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น รวมทั้งไดถื้อ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้ ท่ีจะไดท้ราบถึงขอ้มูลท่ีแสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริง 

ส าหรับงบการเงินรวมประจ าปี 2559 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 

3.) กรรมการ ผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหนา้ท่ีรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนั 
ตามมาตรา 56 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
บริษทัฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยัส าหรับผูฝ่้าฝืนในเร่ืองดงักล่าว  ตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ 

การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทัณฑ์ พกังาน ปลดออก หรือไล่ออกแลว้แต่
กรณี  นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่ผู ้บริหารทราบเก่ียวกับหน้าท่ี ท่ีผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือ
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  



 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 

3.) กรรมการ ผูบ้ริหารรวมทั้งคู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ มีหนา้ท่ีรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย ์ ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 3 วนั 
ตามมาตรา 56 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

 
บริษทัฯ จะพิจารณาลงโทษทางวินยัส าหรับผูฝ่้าฝืนในเร่ืองดงักล่าว  ตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ 

การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร การภาคทัณฑ์ พกังาน ปลดออก หรือไล่ออกแลว้แต่
กรณี  นอกจากน้ี  บริษัทฯ ได้ให้ความรู้แก่ผู ้บริหารทราบเก่ียวกับหน้าท่ี ท่ีผูบ้ ริหารต้องรายงานการถือ
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 ัง่ยนื 
คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายและการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดยยดึถือปฏิบติัเพื่อ

ความย ัง่ยนืของกิจการและสังคมโดยรวมซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินธุรกิจ  
เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผดิชอบต่อสังคมผา่นแนวทางการรายงานความย ัง่ยนื ตามกรอบการ

จดัท ารายงาน ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในระดบัสากลดงัน้ี 
1. การก ากบัดูแลกิจการ 
2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
3. การต่อตา้นการทุจริต 
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 
5. การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
6. การรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค 
7. การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน 
8. การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม 
9. การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
10. การจดัท ารายงานแห่งความย ัง่ยนื 
 

1. การก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทัฯ จะตอ้งด าเนินธุรกิจของบริษทัฯใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั โดย

บริษทัฯจะตอ้งคงไวซ่ึ้งขั้นตอนและวธีิการในการประกอบธุรกิจท่ีซ่ือสัตยสุ์จริต บริษทัฯมีความเช่ือมัน่วา่ การ
ประกอบธุรกิจภายใตข้อบเขตของความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรมนั้นเป็นนโยบายการประกอบ
ธุรกิจท่ีดีซ่ึงจะส่งผลใหธุ้รกิจของบริษทัฯเจริญกา้วหนา้อยา่งมัน่คงย ัง่ยนื บริษทัฯจะให้ความเคารพและยดึถือใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินนั้นๆ 

บริษทัฯจะประกอบธุรกิจของบริษทัดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต ซ่ึงรวมถึงนโยบายทางการเงิน โครงร่าง
งบประมาณ และการประเมินการลงทุนในโครงการต่างๆ ท่ีรัดกุมและโปร่งใส บริษทัฯมุ่งหวงัใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนของบริษทัฯยดึมัน่อยา่งซ่ือสัตยต่์อนโยบายของบริษทัฯ กระบวนการดา้นบญัชี และ
เกณฑก์ารควบคุมอ่ืนๆ ทั้งน้ี พนกังานควรท่ีจะรายงานต่อทีมบริหารทนัทีในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยใดๆ วา่อาจจะมีการ
ฝ่าฝืนจริยธรรมองคก์รซ่ึงก่อใหเ้กิดการกระท าผิดหรือก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อช่ือเสียงของบริษทัฯ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัท า ระเบียบปฏิบติัเก่ียวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Business Ethics) และแผนการ
ด าเนินงานปี 2559 จะส่ือสารใหพ้นกังานเขา้ใจ และสามารถน าไปปฏิบติัได ้

 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน



2. การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม :การยดึถือปฏิบติัในเร่ืองของการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและ
เป็นธรรมดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  และเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่ 

2.1 การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม : การปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีไดต้กลงไวก้บัผูข้าย หรือเจา้หน้ีอยา่งเคร่งครัด 
เป็นธรรมตามพนัธะสัญญาท่ีใหไ้วใ้นการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 
แนวทางการปฏิบติั 

 ระบุเง่ือนไข และขอ้ตกลงร่วมกนั ไวใ้นสัญญาซ้ือขาย กรณีไม่สามารถปฏิบติัตาม
เง่ือนไขขอ้ใดได ้ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่สัญญาทราบเพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหา 

 ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งเพียงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ กบัลูกคา้ 
 ส่งมอบสินคา้ตามก าหนดเวลา และคุณภาพตรงตามขอ้ตกลงกบัลูกคา้ 

2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่คา้ : เปิดโอกาสใหผู้ซ้ื้อ และ ผูข้ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษทัฯ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
แนวทางการปฏิบติั 

 สามารถเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกบับริษทัฯ ดว้ยการสนบัสนุนทุนทรัพยห์รือ
ส่ิงของไดต้ามความสามารถและความประสงค ์

2.3 การเคารพต่อสิทธิในทรัพยสิ์น : ส่งเสริมการใชท้รัพยสิ์น และปฏิบติัตามสิทธิในทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร อยา่งเคร่งครัด 
แนวทางการปฏิบติั 

 ส่งเสริมใหผู้บ้ริหาร พนกังานใชท้รัพยากรและทรัพยสิ์นของบริษทัฯ อยา่งมี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ
ถูกตอ้ง 
 

3. การต่อตา้นการทุจริต : การรับส่ิงของหรือประโยชน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
นโยบายการต่อตา้นการทุจริต (Anti-corruption Policy) 

แนวทางการปฏิบติั 
 ก าหนด หา้มพนกังานรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคล บริษทั ซ่ึงท าธุรกิจ

เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ  
 กรณีพบวา่คู่คา้มีส่วนร่วมกระท าการทุจริต บริษทัฯขอสงวนสิทธิในการระงบัการท า

ธุรกิจกบับริษทันั้นทนัที 
 



ANNUAL REPORT 2016 065

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดจ้ดัท าและประกาศใช ้นโยบายการต่อตา้นการทุจริต ดงัน้ี 
กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัฯ ตอ้งไม่ยอมรับการทุจริตในทุกรูปแบบทั้งทางตรง

และทางออ้ม อาทิเช่น  เสนอสินจา้งหรือของก านลั ใหแ้ก่ผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ให้กบับริษทั (suppliers) 
ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และในทางกลบักนั หา้มกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน
ของบริษทัฯ สนองรับการให้สินจา้งหรือรางวลัใดๆ จากผูจ้ดัหาวตัถุดิบหรือสินคา้ใหก้บับริษทั (suppliers) 
ภาครัฐหรือหน่วยงานราชการ หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวเช่นกนั อยา่งไรก็ดี ขอ้หา้มน้ีไม่รวมถึงการให้
ของขวญั ของก านลัท่ีเหมาะสมตามเทศกาลหรือตามประเพณีนิยมท่ีผูรั้บพึงจะไดรั้บตามสมควร 

 
4 การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษทัฯ ค านึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ิศรีในความเป็นมนุษย์

ของพนกังานทุกคนซ่ึงเป็นรากฐานการด าเนินธุรกิจ 
 แนวทางการปฏิบติั 

 จดัการสภาพแวดลอ้มและระบบการท างานใหพ้นกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพยสิ์น มี
สุขอนามยัท่ีดี 

 จดัใหมี้ระบบประกนัสุขภาพส าหรับพนกังาน 
 จดัใหมี้กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน 
ในปี 2559 บริษทัฯ ไดด้ าเนินการดงัน้ี 

1.  ตรวจสุขภาพ พนกังานและผูบ้ริหาร 
2. ไดแ้จกนม ใหก้บัพนกังานและผูบ้ริหารทุกคน ทุกวนั  

 
5 การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม : บริษทัฯ ปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเป็นธรรม ตามหลกัสิทธิมนุษยชน

สากล และหลกัจริยธรรมท่ีดี เพื่อน าไปสู่ความสงบสุขในสังคม 
 แนวทางการปฏิบติั 

 ไม่จ  ากดัสัญชาติ เช้ือชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ในการพิจารณาการจา้งงานและปฏิบติัตาม
กฎหมายจา้งงานคนพิการ 

 ส่งเสริมใหพ้นกังานฝึกทกัษะและเพิ่มพนูความรู้ อยา่งสม ่าเสมอ 
 มีเง่ือนไขการจา้งงานท่ีเป็นธรรม ใหพ้นกังานไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ 

ในรูป ค่าจา้ง เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ 
 แต่งตั้ง โยกยา้ย พนกังานดว้ยความสุจริตใจ และอยูบ่นพื้นฐานความรู้ความสามารถ และ

ความเหมาะสมของพนกังาน 
 ปฏิบติัตามกฏหมาย ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 



 
6 การรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภค : บริษทัฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO/TS 16949 โดยมีนโยบายคุณภาพ “ผลิต

สินคา้ท่ีมีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้ พร้อมกบัมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง” เพื่อใหผู้ ้
ซ้ือสินคา้จากบริษทัฯ สามารถมัน่ใจไดว้า่นอกจากจะไดรั้บสินคา้ท่ีมีราคายติุธรรม มีคุณภาพท่ีดีแลว้ บริษทัฯ
ยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัท่ีอาจกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

แนวทางการปฏิบติั 
 สิทธิดา้นความลบัทางการคา้ : บริษทัฯ มีมาตรการรักษาความลบัของลูกคา้ และไม่น า

ขอ้มูลของลูกคา้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น 
 สิทธิในการแสดงความเห็น : บริษทัฯ มีกระบวนการใหลู้กคา้ร้องเรียนเก่ียวกบั คุณภาพ 

ปริมาณ และความปลอดภยัของสินคา้ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนอง 
 สิทธิท่ีจะไดรั้บการชดเชย : ลูกคา้ไดรั้บความเป็นธรรมจากการรับสินคา้ท่ีไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานโดยก าหนดใหมี้การรับประกนัสินคา้ ภายใตเ้ง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 สิทธิดา้นขอ้มูลข่าวสาร : บริษทัฯมีการใหข้อ้มูลข่าวสารและค าแนะน าท่ีถูกตอ้ง เพียงพอ 
ทนัต่อเหตุการณ์ต่อลูกคา้ เพื่อใหท้ราบเก่ียวกบัสินคา้ 

ขอ้มูลผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ ประจ าปี 2559 ของลูกคา้กลุ่ม Automotive (OEM)  
      ใหค้วามส าคญั 

       ประสิทธิภาพของสินคา้   86.67% ความพึงพอใจ 80.00 % 
      การสนองตอบของบุคลากร  66.67% ความพึงพอใจ 60.00 % 
      การสนบัสนุนทางการตลาด  86.67% ความพึงพอใจ 80.00 % 
      การส่งมอบสินคา้ตรงเวลา  76.67 % ความพึงพอใจ 70.00 % 
      ความสมบูรณ์ในการส่งมอบสินคา้ 86.67%  ความพึงพอใจ 80.00% 
       ความผดิพลาดในการส่งมอบสินคา้ 86.67%   ความพึงพอใจ   80.00 % 
      ราคาแข่งขนัได ้   86.67% ความพึงพอใจ 80.00 % 
 

7 การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มและอนุรักษพ์ลงังาน : บริษทั ฯ มีระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2001 โดยมี
นโยบายมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการปรับปรุงดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดจาก
ผลิตภณัฑ ์การบริการ และกิจกรรมต่างๆในการผลิตแบตเตอร่ีของบริษทัฯโดยผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน
มีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินการดงัน้ี  

แนวทางการปฏิบติัการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

2004
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 มุ่งมัน่ในการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มใหสู้งกวา่มาตรฐานท่ีกฎหมาย กฎระเบียบ
ตลอดจนขอ้ก าหนดต่างๆดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ และปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

 มุ่งมัน่ในการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งติอเน่ือง 
เพื่อใหส้มรรถนะการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของบริษทัฯ สูงกวา่มาตรฐาน เพื่อการควบคุม
และป้องกนั ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีท  าใหเ้กิดมลพิษทั้งในดา้นอากาศ น ้าและดิน 
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรักษก์ารใชพ้ลงังานและทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 มุ่งมัน่ในการปรับปรุงระบบบริหารงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยก าหนดเป็น วตัถุประสงค์
และเป้าหมายในการด าเนินงานอยา่งชดัเจน และด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนด โดยทบทวนวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายดา้น
ส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี 

 ส่งเสริมความเขา้ใจและปลุกจิตส านึกดา้นส่ิงแวดลอ้มให้กบัพนกังานทุกคนภายในบริษทั
ฯ โดยการส่ือสารและฝึกอบรมดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

 เปิดเผยนโยบายและขอ้มูลต่างๆ ทางดา้นส่ิงแวดลอ้มต่อสาธารณชน และร่วมพฒันา
ปรับปรุงสภาวะแวดลอ้มกบัชุมชน 
  

บริษทัฯใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยไดมี้
การปฏิบติัตาม พระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 อยา่งเป็นรูปธรรม โดยใน
รอบปี 2559 บริษทัฯ มีการด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

 
1. มาตรการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน 

 ติดตั้ง Inverter Reacting blower lead powder 3 Unit.  
 เปล่ียนวธีิการท างานของป้ัมน ้าชุด Chiller 
 ติดตั้ง Inverter มอเตอร์ป้ัมน ้า Chiller  
 ติดตั้งหมอ้แปลงกระแส ท่อ Feed line 
 โครงการเปล่ียนหลอด LED 100w แทน 250w        

ผลประหยดัท่ีเกิดข้ึนประมาณ 2,000,000 บาทต่อปี 
 

2. บริษทัฯไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพลงังานข้ึนเพื่อควบคุมการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มโดย
มีแผนงานดงัต่อไปน้ี 



 ควบคุมการใชไ้ฟฟ้า 
 ควบคุมการใชน้ ้าประปา 
 ควบคุมการใชก้๊าซ 
 ควบคุมการปล่อยมลพิษอากาศผา่นเกณฑม์าตรฐาน 100% 
 การคดัแยกขยะ 100% 

เพื่อใหก้ารด าเนินการดา้นการจดัการพลงังานของบริษทัฯเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง มีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล และเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัการพลงังานใน
โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 จึงไดมี้การแต่งตั้งคณะผูต้รวจประเมินการจดัการพลงังาน ท าหนา้ท่ี
ในการตรวจสอบและประเมินวธีิการจดัการพลงังานภายในองคก์ร ด าเนินการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการพลงังาน วา่มีและครบถว้นหรือไม่และจดัท าสรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการจดั
การพลงังาน 

3. การป้องกนัมลภาวะและเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มดว้ยการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

คุณภาพอากาศ 
บริษทัฯ มีการน าก๊าซธรรมชาติมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อลดมลภาวะทาง

อากาศท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NOx) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SOx) พร้อมทั้งในกระบวนการ
ผลิตทุกจุดมีการติดตั้งระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช่น Dust Collector, Wet Scrubber ก่อน
การระบายออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม มีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เคร่ืองจกัร ใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพโดยช่าง
ผูเ้ช่ียวชาญ และตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพอากาศทั้งในสถานท่ีท างาน และท่ีปล่องระบายอากาศเป็นประจ า 
และปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งครบถว้น 
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คุณภาพน ้า 
บริษทัฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพน ้าท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ดว้ยการบ าบดัแบบเร่ง

การตกตะกอนดว้ยเคมี (Chemical Treatment) พร้อมทั้งเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าทิ้ง ณ จุดเส่ียง ในกระบวนการผลิต
ประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ และประจ าเดือน และเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้งเพื่อตรวจวดัและวเิคราะห์ค่าพารามิเตอร์ท่ี
กฎหมายก าหนดอยา่งเคร่งครัด ณ จุดปล่อยน ้าทิ้งออกนอกโรงงาน ซ่ึงผลการตรวจวดัและวเิคราะห์อยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด (ดงัสรุปผลการตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี 2559)  

 
 
กากอุตสาหกรรม 

 บริษทัฯ มีการจดัการกากอุตสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ มีบุคลากรเฉพาะดา้นการจดัการกาก
อุตสาหกรรม เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีในการควบคุม และก าจดักากอุตสาหกรรมใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนด การบริหาร
และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม และตามท่ีกฎหมายก าหนด  



สรุปผลการตรวจวดัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประจ าปี 2559 

คณุภาพส่ิงแวดล้อม 
ปี 2559 

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

คุณภาพน ้าทิง้ 
ค่าอุณหภมูนิ ้า ณ จุดปล่อย(๐C) 31.1 31.5 40 
pH 7.6 7.4 5.5-9.0 
BOD  (mg/L) 2.4 2.0 ≤ 20 
COD  (mg/L) 25 25 ≤ 120 
SS (mg/L) 5 5 ≤ 50 

คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
ปรมิาณการปล่อย TSP  (mg/m3) 1.76 1.78 ≤ 400 
ปรมิาณการปล่อย H2SO4 (ppm) 0.014 0.106 ≤ 25 
ปรมิาณการปล่อย Pb  (mg/m3) 0.056 0.023 ≤ 30 

คุณภาพอากาศในพืน้ทีท่ างาน 
ปรมิาณ  Total dust  (mg/m3) 1.730 1.952 ≤ 15 
ปรมิาณ   H2SO4 (mg/m3) 0.024 0.181 ≤ 1 
ปรมิาณ  Pb  (mg/m3) 0.019 0.026 ≤ 0.2 
ปรมิาณ   Asbestos (Fiber/cm3) 0.0918 0.0060 ≤ 5 

คุณภาพเสยีงในพืน้ทีท่ างาน 
ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง ใน 
บรเิวณท างาน Leq 8 hr (dB(A)) 

84.5 ≤ 90 

ระดบัเสยีงสงูสุด ในบรเิวณท างาน 
Lmax (dB(A)) 

103.3 ≤ 140 

ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24ชัว่โมง รอบ
โรงงาน Leq 24hr (dB(A)) 

62.5 ≤ 70 

ระดบัเสยีงสงูสุด รอบโรงงาน Lmax 
(dB(A)) 

95 ≤ 115 

ปรมิาณกากอุตสาหกรรม 
กากอุตสาหกรรมอนัตราย (ตนั/ปี) 2,619.75 ส่งก าจดัโดยหน่วยงานทีไ่ดร้บัอนุญาต 
กากอุตสาหกรรมไมอ่นัตราย (ตนั/ปี) 2.754 ส่งก าจดัโดยหน่วยงานทีไ่ดร้บัอนุญาต 
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3. การส่งเสริมใหมี้การถ่ายทอดองคค์วามรู้ เร่ือง ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งพนกังาน เพื่อใหเ้กิดความ
เขา้ใจ และไดป้ลูกฝังใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร เพื่อน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 

1. การฝึกอบรมพนกังาน หลกัสูตร ดา้นส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่พนกังานใหม่ 
2. การฝึกอบรมขอ้ก าหนดดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
3. การฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานระบบส่ิงแวดลอ้ม 
4. การฝึกอบรมผูจ้ดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
5. การฝึกอบรม หลกัสูตร EMR ISO 14001 
6. การฝึกอบรม หลกัสูตร INTERNAL AUDIT ISO 14001 
7. การฝึกอบรมหลกัสูตรความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟ้า 
8. การฝึกอบรมดบัเพลิงขั้นตน้และซอ้มอพยพหนีไฟ 
9. การฝึกอบรม จป.หวัหนา้งานและ จป.บริหารประจ าปี 

 
 

 



8 การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม : บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาและส่งเสริมบุคคลากรของบริษทัฯ 
ร่วมกบัพฒันาชุมชนและสังคมรอบขา้งใหมี้ความเจริญควบคู่ไปกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และเติบโต
ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

แนวทางการปฏิบติั 
 การส่งเสริมประเพณีเทศกาลทอดกฐิน : บริษทัฯ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดร่้วมกนัเป็น

เจา้ภาพในการทอดกฐินของวดั ในจงัหวดัสมุทรปราการ เป็นประจ าทุกปี โดยจะ
ก าหนดในการเป็นเจา้ภาพ เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกนั เพื่อให้มีการพฒันาเป็นไปอยา่ง
ต่อเน่ือง หลงัจากนั้นก็จะเป็นเจา้ภาพในการทอดกฐินวดัท่ีมีความตอ้งการปัจจยัเพื่อการ
พฒันาในเขตจงัหวดัสมุทรปราการต่อไป 

 การเปิดโรงงานใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้แก่หน่วยงานต่างๆ ใหเ้ยี่ยมชมโรงงาน : เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ร่วมกบับริษทัฯ กบัหน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา บริษทัฯ จึงมี
นโยบายท่ีจะเปิดโรงงานใหก้บัหน่วยงานท่ีสนใจเขา้มาเรียนรู้ระบบบริหารจดัการดา้น
การผลิต การควบคุมคุณภาพสินคา้ 

 การส่งเสริมใหพ้นกังานเป็นคนดีของสังคม: เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และ
ส่งเสริมใหพ้นกังานไดมี้โอกาสในการบวช ศึกษาพระธรรมวนิยั และทดแทนคุณบิดา 
มารดาโดยบริษทัฯ ไดส้นบัสนุนใหพ้นกังาน เขา้พิธีอุปสมบทในช่วงเทศกาล
เขา้พรรษาทุกปี 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
1. จดัท าบุญทอดกฐิน ณ วดัโคธาราม วนัอาทิตย ์ท่ี 30 ตุลาคม 2559 ซ่ึงเป็นวดัในจงัหวดั

สมุทรปราการซ่ึงเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ ใหพ้นกังานผูบ้ริหารไดร่้วมพฒันาชุมชน
ดว้ยกนั  
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2. จดัท าบุญทอดกฐิน วดัเหล่ายาว จ.ล าพนู   วนัอาทิตย ์ท่ี 23 ตุลาคม 2559  

 
 

3. กิจกรรมมอบเกิยรติบตัรรางวลัความประพฤติดีและมอบทุนการศึกษาของพุทธสมาคม
จงัหวดัสมุทรปราการ ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2559 

 
4. 3K ร่วมกบั จส.100 จดัโครงการ “สงกรานตอุ่์นใจปลอดภยัไปกบั3k” 

 
 

5. 3K เรซควนีอาสาเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ตอน “คดั คีย ์แพค็”ณ.มูลนิธิกระจกเงา 



  
 

6. สนบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนัและลดอุบติัเหตุแก่ สน.บางนา และสน.อุดมสุขเพื่อใชป้ระโยชน์
ในงานจราจร 

 
 

7. ตรวจรถยนตก่์อนใช ้เดินทางปลอดภยั กรมขนส่งทางบก เขตจตุจกัร วนัท่ี 30 มีนาคม 2559 
 

 
 

9 การมีนวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดจ้ากการด าเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และผูมี้ส่วนไดเ้สีย : บริษทัฯ มีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินคา้ดว้ยความ
รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคม เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มใหอ้งคก์รในระยะยาว 
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แนวทางการปฏิบติั 

 บริษทัฯมีความสามารถในการออกแบบและผลิตสินคา้ท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เป็น
การลดการใชน้ ้ามนัและการเกิดภาวะก๊าซเรือนกระจก เช่น 

 แบตเตอร่ีส าหรับรถฟอลค์ลิฟทไ์ฟฟ้าโดยใชพ้ลงังานจากแบตเตอร่ี  
 แบตเตอร่ีส าหรับแผงโซล่าร์เซลส์ เพื่อสนบัสนุนพลงังานสะอาด 

 บริษทัฯมีการลงทุนในโรงงานหลอมตะกัว่จากซากแบตเตอร่ีเก่า ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง เป็นการช่วยก าจดัขยะอุตสาหกรรม ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าในตน้ทุนท่ีเหมาะสม 
ลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติอนัมีอยูจ่  ากดั มีการปฏิบติัตามมาตรการ การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้ม ( Environmental Impact Assessment ยอ่วา่ EIA) และ กระบวนการ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ (Environment and Health Impact 
Assessment ยอ่วา่ EHIA) 
 

 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกบัส านกังานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ได้
จดัโครงการธรรมมาภิบาลส่ิงแวดลอ้มธงขาวดาวเขียว เพื่อใหชุ้มชนรอบนิคมฯมีโอกาศ
รับรู้การบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยตรงและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบริหาร
จดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงงานในนิคมฯรวมทั้งสร้างความเช่ือมัน่ในการก ากบัดูแล
โรงงานในนิคมฯ ซ่ึงทางบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมในโครงการและไดรั้บรางวลั “เป็นโรงงงาน
ดีเด่น ประจ าปี 2559” 

 
 บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั ไดรั้บเลือกให้เขา้รับรางวลั “ธุรกิจยานยนตย์อดนิยม” ดา้น

ผลิตภณัฑเ์ก่ียวเน่ืองกบัรถยนต ์ประเภทแบตเตอร่ีรถยนต ์ในงาน TAQA Award 2016 
ซ่ึงในคร้ังน้ีเป็นการรับรางวลัเป็นปีท่ี 5 ติดต่อกนั ส าหรับรางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัท่ี



ไดรั้บการโหวตจากเสียงของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์แลว้เกิดความพึงพอใจในคุณภาพและการ
ใหบ้ริการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
10.  การจดัท ารายงานแห่งความย ัง่ยนื 
 บริษทัฯ อยูร่ะหวา่งการพฒันา การจดัท ารายงานแห่งความย ัง่ยนื เพื่อใหค้รอบคลุมแนวทางความ
รับผดิชอบ ทิศทางองคก์ร ขอ้มูลท่ีจ าเป็นขององคก์ร การก ากบัดูแล ขอบเขต ดา้นเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และ
ความปลอดภยั  
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รายการระหว่างกนั 
ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ยและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เก่ียวขอ้งกนัโดยการมีผู ้

ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกนั และการบริหารร่วมกนั) ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบัการ ซ้ือและขาย สินค้า 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขหรือเกณฑ์ท่ีตกลงร่วมกนัระหว่างบริษทัและบริษทัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไป
ตามปกติทางธุรกิจ ซ่ึงรายการเก่ียวกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัน้ี บริษทัฯไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 
7ในงบการเงินประจ าปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 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



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 ซ้ือสินคา้ ค่าใชจ่้าย ลูกหน้ีการคา้ เจา้หน้ีอ่ืน 

2,200,284,611 16,498,763 920,493 2,828,100 100,818 201,431,643 5,756,258 
 หน่วย : บาท 
2. บริษัท ไทย นันเฟอรัส เมทลั จ ากดั  
ลกัษณะความสัมพนัธ์ บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 97.00 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นิติบุคคลท่ีมี

กรรมการบางท่านร่วมกนัและผูบ้ริหารร่วมกนั 
ประเภทของธุรกจิ ประกอบกิจการหลอมตะกัว่ผสมและตะกัว่บริสุทธ์ิ 
นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั 

บริษัทฯ ซ้ือตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธ์ิจาก บริษัท ไทยนันเฟอรัส เมทัล จ ากัด ใน
เง่ือนไขท่ีเป็นปกติธุรกิจ 

ลกัษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน 
ซ้ือวตัถุดิบ รายไดอ่ื้น เจา้หน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน 

766,427,418 11,224,244 74,185,908 2,259,288 
 หน่วย: บาท  
 
 



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 

145,705,775 56,165,700 7,610,185 27,492,166 10,124,982 1,335,002 
 หน่วย: บาท  
 
5. บริษัท ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากดั 
ลกัษณะความสัมพนัธ์ บริษทัฯ ถือหุ้นร้อยละ 16.67 ของทุนท่ีจดทะเบียนและเรียกช าระแลว้ นิติบุคคลท่ีมี

กรรมการบางท่านร่วมกนั 
ประเภทของธุรกจิ ให้บริการหลงัการขายและความรู้แก่ตวัแทนขายและแก่ผูบ้ริโภค และการส่งเสริมการขาย

ต่างๆแก่ตลาดญ่ีปุ่น 
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นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกนั 
บริษทัฯ ก าหนดค่านายหน้าให้ บริษทั ไทย สโตเรจ แบตเตอร่ี เจแปน จ ากดั ในเง่ือนไขท่ี
เป็นปกติธุรกิจเช่นเดียวกบัท่ีก าหนดค่านายหน้าให้กบักิจการอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้องกนั และ
เป็นไปตามราคาตลาด 

ลกัษณะและขนาดของรายการระหว่างกัน -ไม่มี 
 



การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการภาพรวม 
ของการดำาเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ

 เศรษฐกิจโลกในปี 2559 IMF ค�ดว่�จะขย�ยตัวร้อยละ 3.1 ภ�พรวมเศรษฐกิจของโลกยังคง ขย�ย

ตัว แม้ว่�เศรษฐกิจของหล�ย ๆ  ประเทศจะชะลอตัวจ�กปี 2558 เศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงขย�ยตัว โดย ปัญห�

ก�รว่�งง�นลดลงอย่�งต่อเน่ือง เศรษฐกิจสหภ�พยุโรปขย�ยตัวแต่ยังคงมีปัญห�อัตร�ก�รว่�งง�นท่ีอยู่ ใน

ระดับสูง นอกจ�กน้ียงัคงมีคว�มกงัวลในเรือ่ง Brexit ท่ีอ�จส่งผลต่อเศรษฐกจิสหภ�พยโุรป เศรษฐกจิ ญีปุ่่น 

ขย�ยตัวเล็กน้อย สำ�หรับเศรษฐกิจประเทศจีนยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร พัฒน�ก�ร

เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ค�ดว่�เศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขย�ยตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจ�กปี 2558 ที่

ขย�ยตัวรอ้ยละ 2.8และเศรษฐกิจไทยในปี 2560 ค�ดว�่จะขย�ยตัวรอ้ยละ 3.0-4.0 แนวโน้ม ภ�คอตุส�หกรรม

ไทยปี 2560 ค�ดว่� ดัชนีผลผลิตอุตส�หกรรมจะขย�ยตัวจ�กช่วงเดียวกันของปี 2558 จ�ก ก�รทยอยฟื้นตัว

อย่�งช้�ๆ ของเศรษฐกิจโลกและก�รค้�โลกร�ยจ่�ยก�รลงทุนภ�ครัฐที่มีแนวโน้มขย�ยตัวเร่ง ขึ้นโดยเฉพ�ะ

ก�รลงทุนโครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นก�รคมน�คม และก�รดำ�เนินง�นภ�ยใตแ้ผนง�นพัฒน� ระเบียงเศรษฐกิจ

ภ�คตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development: EEC) 

 สำ�หรับประม�ณก�รของอุตส�หกรรมรถยนต์ในปี 2560 จ�กข้อมูลของกลุ่มอุตส�หกรรมย�น  

ยนต์ สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ค�ดว่�ก�รผลิตรถยนต์ประม�ณ 2,000,000 คันเพิ่มข้ึน

ร้อยละ 2.56 โดยแบ่งเป็นก�รผลิตเพื่อจำ�หน่�ยในประเทศประม�ณ 800,000 คัน เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 6.67 และเป็นก�รผลิตเพื่อ ก�รส่งออกประม�ณ 1,200,000 คัน ซ่ึงสอดคล้องกับท่ีสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและ สังคมแห่งช�ติ (สศช.) ค�ดก�รณ์อัตร�ก�รขย�ยตัวท�ง

เศรษฐกิจ (GDP) ปี 2560 ว่�จะขย�ยตัวร้อยละ 3-4 สำ�หรับตล�ดส่งออกมีแนวโน้มดีข้ึนต�มก�ร

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยแบ่งเป็นก�รผลิตเพื่อจำ�หน่�ยใน ประเทศ ประม�ณร้อยละ40-45 และ 

ก�รผลิตเพื่อก�รส่งออกประม�ณร้อยละ 55-60 

 ร�ยได้ของปี 2559 เพิ ่มข้ึนประม�ณ 5% เมื ่อเท ียบกบัปี 2558 เนื ่องจ�กภ�พ รวม ของ อตุส�หกรรมย�น

ยนต์กลบัม�ฟืน้ตัวอย�่งต่อเน่ืองจ�กป ี2558  ประกอบกบัแบตเตอร่ี 3K ไฮบรดิ ลกูค้�ให้ ก�รตอบรบัเป็นอย่�งดี 

นอกจ�กนั้นแล้วก�รทำ�ก�รตล�ดเชิงรุก ด้วยก�รโรดโชว์ม�กข้ึน มีก�รทำ�กิจกรรม 3K UNLIMITED 

POWER และ 3เค Race Queen ซึ่ได้รับก�รตอบรับที่ดีจ�กผู้บริโภคเป็นอย่�งม�ก และบริษัทฯ ยังคงก�ร

ทำ�กิจกรรมร่วมกับดีลเลอร์หรือตัวแทนจำ�หน่�ยท่ีมีกว่� 500 แห่งท่ัวประเทศ ทั้งนี้เพื่อเป็นก�ร กระตุ้น  

ณ จดุข�ย ขณะทีก่�รสนับสนนุกิจกรรมมอเตอรส์ปอรต์ หรอืสปอรต์ม�รเ์กต็ต้ิง กจ็ะยงัคงเนน้หนัก เหมือนปี 

ที่ผ่�นม� 
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ส าหรับการลงทุนส าหรับปี 2560 บริษทัไดข้ยายการลงทุนเพื่อเพิ่มก าลงัผลิตของแบตเตอร่ีชนิด

พร้อมใช ้เช่นแบตเตอรร่ีไฮบริด แบตเตอร่ีพร้อมใช ้แบตเตอร่ีไม่ตอ้งเติมน ้ ากลัน่ เพื่อรองรับความตอ้งการใช้
ท่ีเพิ่มข้ึน ส าหรับการใชก้ าลงัการผลิตรวมมีประมาณ 70% ของก าลงัการผลิตทั้งหมด  

 
สภาวะราคาตะกัว่บริสุทธ์ิ ในตลาด London Metal Exchange (LME) มีการปรับตวัเพิ่มข้ึน โดย

มีราคาปิดท่ี 1,701 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั และ 2,231 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตนั ณ เดือนธันวาคม 2559 
และ 2558 ตามล าดบั 

  
ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ
ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายแบตเตอร่ี และด าเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผล                       
การปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการ
ด าเนินงาน และสินทรัพยท์ั้งหมดท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานและ
เขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 
รายได้รวม 

ปี 2559  บริษทัฯ มีรายไดร้วมตามงบการเงินรวม จ านวน 5,355.82 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบั  ปี 
2558  จ  านวน 5,128.51 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 227.31 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 4.43 เน่ืองจากปริมาณ
การขายเพิ่มข้ึน เพราะบริษทัฯมีการออกผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการของตลาด 

 
ในปี 2559 บริษทัฯมีรายได้อ่ืน จ านวน 44.24 ล้านบาทเม่ือเทียบกบัปี 2558 ท่ีมีจ  านวน 71.65 

ลา้นบาท ลดลง 27.41 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.26 เน่ืองจากก าไรจากการป้องกนัความเส่ียงลดลง 
 

อตัราก าไรขั้นต้น และ ก าไรสุทธิ 
บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้ นต้นส าหรับ ปี 2559 และ 2558 เท่ากับร้อยละ 24.27 และ 25.16 

ตามล าดบั ลดลงร้อยละ 0.89 เน่ืองจากตน้ทุนขายสูงข้ึนจากราคาวตัถุดิบตะกัว่ท่ีสูงข้ึน 
 
ปี 2559 บริษทัฯมีก าไรสุทธิ 156.51 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.95 ของรายไดจ้ากการขาย 

เม่ือเปรียบเทียบกบั ปี 2558 ท่ีก าไรสุทธิ 219.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.35 ของรายไดจ้ากการขาย 



 

ทั้งน้ีเน่ืองจากอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีลดลง ใน ปี 2559 จึงท าให้ก าไรสุทธิ ลดลงจากปีก่อน จ านวน 63.40  ลา้น
บาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 28.83 

   
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ปี 2559  มีจ  านวน 1,106.86 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 

20.84ของรายได้จากการขาย  เม่ือเทียบกบั ปี 2558  มีจ  านวน 1,028.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 
20.33  ของรายไดจ้ากการขาย เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 78.71 ลา้นบาท เน่ืองจากภาษีสรรพสามิตท่ีเพิ่มข้ึน
สัมพนัธ์กบัมูลค่าขายในประเทศของบริษทัฯท่ีเพิ่มข้ึน  

 
อตัราผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้น ในปี 2559 มีอตัราร้อยละ 8.19 เม่ือเปรียบเทียบกบัในปี 2558 ท่ี มี

อตัราร้อยละ 12.29 และคณะกรรมการบริษทัฯไดเ้สนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้จ่ายปันผล ในอตัราหุ้นละ 3.00 
บาท  

 
ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 

 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อสินทรัพยร์วมเพิ่มข้ึน โดยใน ปี 2559  มีอตัราร้อย
ละ 51.41 ณ 31 ธนัวาคม 2558 มีอตัราร้อยละ 47.08 เน่ืองจากสินคา้คงเหลือเพิ่มข้ึน 

 
ณ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือจ านวน 1,023.88 ลา้นบาท และ 860.42 

ลา้นบาทตามล าดบั เพิ่มข้ึน 163.46 ลา้นบาทวตัถุดิบส่วนใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตะกัว่ แผน่กั้น และเปลือก ฝา 
แบตเตอร่ี ไม่มีข้อจ ากัดของอายุการจดัเก็บ จึงไม่มีปัญหาเร่ืองการเส่ือมสภาพของวตัถุดิบ ส าหรับงาน
ระหว่างท าและสินคา้ส าเร็จรูป บริษทัฯจะบริหารการจดัการสินคา้คงคลงัตามวิธีสินคา้เขา้ก่อนออกก่อน
(FIFO) และจะพิจารณาตั้งส ารองสินคา้เส่ือมสภาพ ตามการวิเคราะห์อายุสินคา้คงคลงั โดยมีนโยบายตั้งปรับ
ลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ ส าหรับสินคา้คงเหลือท่ีไม่เคล่ือนไหวเกินกวา่ 1 ปี ทั้งจ  านวน ซ่ึง ณ 
31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีจ านวน 26.96 ลา้นบาท และ 22.15 ลา้นบาทตามล าดบั 

ในปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยถ์าวรต่อสินทรัพยร์วม มีอตัราร้อยละ 37.27 ลดลง 
จากปี 2558 ท่ีมีอตัราร้อยละ 41.57 บริษทัฯมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  ณ 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
จ านวน 1,401.06 ลา้นบาท และ 1,475.23 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน- ท่ีดิน ใน
ปี 2559 และ 2558 จ านวน 304.21 ล้านบาท และ 307.12 ล้านบาทตามล าดบั ซ่ึงท่ีดินดงักล่าว บริษทัฯอยู่
ระหว่างจดัท าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ ซ่ึงหาก
พิจารณามูลค่าตลาดของท่ีดินในปัจจุบนัก็มีมูลค่าสูงกวา่ ณ วนัท่ีไดม้า 

ในปี 2559 และ 2558 บริษทัฯมีระยะเวลาในการเก็บหน้ีเฉล่ียเป็น 47.03 วนั และ 44.54 วนั 
ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 2.49 วนั ตามสภาวะตลาดท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน  
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บริษทัฯมีลูกหน้ีการค้าสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จ านวน 683.14 ล้านบาท และ 
648.90 ลา้นบาท ตามล าดบั โดยมีอายุหน้ีคงคา้งยงัไม่ถึงก าหนดช าระและคา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน จ านวน 
674.18 ลา้นบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.68 ของลูกหน้ีการคา้  และปี 2558 มีจ านวน 633.35 ลา้นบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 97.53 ของลูกหน้ีการคา้   

การขายแบตเตอร่ี การส่งออก บริษทัฯ จะพิจารณาความสามารถในการช าระเงินของลูกคา้เป็น
รายๆไป เช่นก าหนดเทอมการช าระเงิน ก่อนส่งมอบส าหรับลูกคา้รายใหม่ หรือ ช าระเงินภายใน 30 วนัหลงั
วนัท่ี Bill of Lading เป็นตน้ ส าหรับการขายในประเทศ บริษทัฯจะให้ลูกคา้ช าระเงินค่าสินคา้ทุก 15 วนั การ
ขายสินคา้ประเภทอ่ืนเทอมการช าระเงินเป็นไปตามปกติทางการคา้ อยูร่ะหวา่ง 30-60 วนั 

ส าหรับการตั้งส ารองความเพียงพอของหน้ีสงสัยจะสูญ บริษทัฯจะพิจารณาจากการวิเคราะห์
อายุลูกหน้ีเป็นหลกั และประสบการณ์การช าระค่าสินคา้ของลูกหน้ีประกอบ โดยจะตั้งส ารองหน้ีสงสัยจะ
สูญ ทั้งจ  านวน ส าหรับลูกหน้ีท่ีคา้งช าระมากกวา่ 12 เดือน 

ในปี 2559 บริษทัฯมีการเพิ่มส ารองหน้ีสงสัยจะสูญลง จ านวน 6.53 ลา้นบาท เป็น 31.15 ลา้น
บาท 
 
สภาพคล่องและความเพยีงพอของเงินทุนบริษัท 

ปี 2559 และ ปี 2558 บริษทัฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 165.36 และ 99.47 
ลา้นบาท ตามล าดบั เพิ่มข้ึน 65.89 ลา้นบาท บริษทัฯ มีอตัราส่วนสินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวยีน
เป็น 1.16 เท่า มีอตัราส่วนเพิ่มข้ึน เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีอตัราส่วนท่ี 1.07 เท่า เน่ืองจากบริษทัฯมีสินคา้
คงเหลือ จ านวน 1,023.88 ลา้นบาทเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ท่ีมีจ  านวน 860.42 ลา้นบาทเพิ่มข้ึน 163.46 ลา้นบาท 
สัมพนัธ์กบัมูลค่าขายท่ีเพิ่มข้ึน 

 
ในการด าเนินธุรกิจบริษทัฯจะใช้เงินทุนหมุนเวียนจากกิจกรรมด าเนินงาน ซ่ึงมีตน้ทุนทาง

การเงินท่ีต า่ ในการซ้ือท่ีดินอาคารและอุปกรณ์และช าระเงินกูย้ืม บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินสินเช่ือหลาย
ประเภทจากสถาบนัการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชท้ั้งส้ิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 
จ านวน 4,326 ลา้นบาท และจ านวน 4,203 ลา้นบาท ตามล าดบั เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น 0.90 
: 0.88 ตามล าดบั 

 
ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

ปัจจยัเส่ียงท่ีส าคญัท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคตของบริษทัฯ จะ
ประกอบดว้ยปัจจยัเส่ียงดงัต่อไปน้ี 



 

1. ปัจจยัเส่ียงดา้นตลาดในประเทศและตลาดส่งออก การประกอบรถยนตใ์นประเทศมีอตัรา
เติบโตต่อเน่ืองมา 2 ปีแลว้ ส่งผลใหต้ลาดแบตเตอร่ีเร่ิมขยายตวัในปี  2559 ดงันั้นสินคา้แบตเตอร่ีจึงมี
แนวโนม้ท่ีจะมีการแข่งขนัดา้นราคามากข้ึน เน่ืองจากแต่ละบริษทัจะพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของแต่ละ
บริษทัใหม้ากข้ึน 

2. เศรษฐกิจโลกยงัเผชิญกบัความผนัผวน และความไม่แน่นอนจากการท่ีสหราชอาณาจกัรลง
ประชามติถอนตวัออกจากสหภาพยโุรป (Brexit) การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ และธนาคารกลางสหรัฐ 
(Fed) ปรับข้ึนอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 มาสู่ระดบัร้อยละ 0.50-0.75 ซ่ึงท าใหน้กัลงทุนโยกยา้ยการลงทุน
ระหวา่งสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงสูงกบัสินทรัพยท่ี์ปลอดความเส่ียงอยา่งเงินดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงสร้างความผนั
ผวนใหแ้ก่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และราคาสินคา้โภคภณัฑ์ 

 ความเส่ียงจากความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ ราคาสินคา้โภคภณัฑ์ (Community) 
ตะกัว่ ในตลาดโลกเฉล่ีย อยูท่ี่ 2,100-2,300 ดอลลาร์ สรอ. ต่อเมตริกตนั  

 ส าหรับปัจจยัเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน ปัจจยัอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
(Exchange Rate)ในปี 2560 คาดวา่อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ียจะเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 
34.50-36.00 บาท/ดอลลาร์ โดยคาดวา่จะมีความผนัผวนในกรอบแคบๆ  

3. แนวโนม้ผูบ้ริโภคหนัมานิยมใชแ้บตเตอร่ีชนิดพร้อมใช ้ท่ีเติมน ้ากรดและชาร์จไฟฟ้าจาก
โรงงานมาใหเ้รียบร้อยมากข้ึน มีความสะดวกสบายไม่ตอ้งกงัวลในเร่ืองการเติมน ้ากลัน่บ่อย ซ่ึงบริษทัฯมี 
เทคโนโลยีก่ารผลิตและก าลงัการผลิตท่ีเพียงพอรองรับการเติบโตในอนาคตได ้และมีแผนด าเนินการและ
วางเป้าหมายในอนาคตไวแ้ลว้ 
 

ส าหรับแนวทางการพฒันาและมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพื่อรองรับปัจจยัเส่ียง 
คือการเพิ่มประสิทธิภาพขององคก์ร ดงัต่อไปน้ี 

1. ในระหวา่งปี 2559-2560 บริษทัฯ มีการลงทุนในเคร่ืองจกัรรุ่นใหม่ ซ่ึงมีประสิทธิภาพใน
การผลิตสูงข้ึน ใชพ้ลงังานนอ้ยลง และสามารถลดคนงานได ้เพื่อลดตน้ทุนการผลิตต่อหน่วยเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด และ ชดเชยความเส่ียงจากราคาวตัถุดิบท่ีมีความผนัผวนในอนาคต
ได ้

2. บริษทัฯ เนน้ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาแรงงานฝีมือให้มีความยดืหยุน่ในการปรับตวั
ตามการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

3. ใชท้รัพยากรการผลิตอยา่งรู้คุณค่า ใหเ้กิดของเสียจากการผลิตต ่าท่ีสุด  
4. ใหมี้ทีมงานพิจารณาป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนและสินคา้โภคภณัฑ์ 
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ภาระผูกพนัด้านหนีสิ้น (หมายเหตุประกอบงบข้อ 26) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน
อนัเก่ียวเน่ืองกบัการซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ านวน 12 ลา้นบาท และ 9 ลา้นบาท ตามล าดบั 

ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีอาคารเก็บ
สินคา้และยานพาหนะ อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี  

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

   (ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2559 2558 2559 2558 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 20.40 20.90 1.00 0.90 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14.10 10.90 1.20 0.00 

การค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดย
ธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเหลืออยูเ่ป็นจ านวน 23 ลา้นบาท และจ านวน 22 ลา้นบาท ตามล าดบั 
และเฉพาะบริษทัฯ จ านวน 22 ลา้นบาท และจ านวน 20 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทาง
ปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บวงเงินสินเช่ือหลาย
ประเภทจากสถาบนัการเงินหลายแห่งรวมเป็นวงเงินท่ียงัไม่ไดใ้ชท้ั้งส้ินจ านวน 4,326 ลา้นบาท และจ านวน 
4,203 ลา้นบาท ตามล าดบั และเฉพาะบริษทัฯ จ านวน 2,602 ลา้นบาท และจ านวน 2,598 ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยวงเงินส่วนใหญ่ไดรั้บการค ้าประกนัร่วมกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้  านวนเงิน 2.41 ลา้น
เหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 86.69 ลา้นบาท) 



 

การถูกประเมินภาษี 

เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2556 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแบบแจง้การประเมินอากรขาเขา้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเงิน
เพิ่มส าหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จากกรมศุลกากรจ านวนทั้งส้ิน 135 ฉบบัจากการน าเขา้วตัถุดิบและ
เคร่ืองจกัร โดยในแบบแจง้การประเมินระบุวา่ บริษทัฯช าระค่าภาษีอากรไวไ้ม่ถูกตอ้งครบถว้นกรม
ศุลกากรจึงเรียกเก็บอากรขาเขา้และภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจ านวน 9.92 ลา้นบาทและจ านวน 89.57 ลา้นบาท 
ตามล าดบั รวมเป็นจ านวน 99.49 ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัมีเงินเพิ่มอีกเป็นจ านวน 60.12 ลา้นบาท รวม
เป็นจ านวนทั้งส้ิน 159.61 ลา้นบาท 

ผูบ้ริหาร ของบริษทัฯมัน่ใจวา่ไดด้ าเนินการโดยสุจริต ไม่ไดมี้เจตนาฉ้อค่าภาษีอากร ไม่ไดมี้เจตนา
หลีกเล่ียงหรือพยายามหลีกเล่ียงการเสียค่าภาษีศุลกากร ไม่ไดมี้เจตนาท่ีจะหลีกเล่ียงไม่ช าระภาษีหรือ
แสดงจ านวนภาษีท่ีตอ้งเสียต ่ากวา่ความเป็นจริง และไม่ไดมี้ส่วนร่วมรู้เห็นในการกระท าผดิดว้ยแต่อยา่ง
ใด เป็นการกระท าผดิของบริษทัตวัแทนท่ีกระท าการโดยทุจริตต่อหนา้ท่ีโดยการปลอมใบเสร็จรับเงิน
การเสียภาษีอากรขาเขา้ และใชใ้บเสร็จรับเงินปลอมอนัเป็นการกระท านอกขอบอ านาจแห่งฐานะ
ตวัแทนซ่ึงตวัการมิไดมี้ส่วนรู้เห็นดว้ย ตวัการจึงไม่ตอ้งรับผดิในการกระท าดงักล่าวของตวัแทน 
ผูก้ระท าการส าแดงจะตอ้งรับผดิต่อกรมศุลกากรเองในอากรขาเขา้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เงินเพิ่ม และเบ้ียปรับ
อนัเกิดข้ึนเน่ืองจากการกระท าของตนแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่เก่ียวขอ้งกบั บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี 
จ ากดั (มหาชน) ดงันั้น เพื่อความระมดัระวงัรอบคอบ บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ารองผลเสียหายจากการ
ประเมินภาษีจ านวนประมาณ 21 ลา้นบาท รวมไวใ้นบญัชี “ประมาณการหน้ีสินอ่ืน” ซ่ึงแสดงไวใ้น
บญัชีภายใตห้วัขอ้ “หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงินแลว้ 

 
ประมาณการค่าใช้จ่ายการรับประกนัสินค้า 

ในเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯ ไดรั้บแจง้จากลูกคา้ต่างประเทศรายหน่ึงใหจ่้ายช าระค่าใชจ่้ายในการ
รับประกนัสินคา้ตามสัญญา มายงับริษทัฯโดยไม่มีเอกสารประกอบรายละเอียดท่ีจะพิสูจน์ความ
เสียหายตามสัญญา ผูบ้ริหารเห็นวา่บริษทัฯ จะตอ้งตรวจสอบหาสาเหตุของความเสียหายวา่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของบริษทัฯหรือเกิดจากการใชง้านหรือสาเหตุอ่ืน อยา่งไรก็ตามแบตเตอร่ีท่ีบริษทั
ฯ จ าหน่ายก็ไดมี้การพฒันาปรับปรุงร่วมกบัโรงงานประกอบรถยนตม์าอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้นประมาณ
การค่าใชจ่้ายในการรับประกนัสินคา้ดงักล่าวจึงข้ึนอยูก่บัผลของการเจรจาและการตรวจสอบท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต อยา่งไรก็ดี ผูบ้ริหารไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายในการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนไวจ้  านวน 43.97  ลา้นบาท และไดบ้นัทึกจ านวนเงินดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับปี 2559 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั
ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 2,930,000 บาท 

2) ค่าบริการอ่ืน (non-audit fee) 
บริษทัฯ และบริษทัย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืนใดให้แก่ผูส้อบบญัชีหรือ

ส านกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัรวมทั้งไม่มีการตกลงในบริการอ่ืนใดท่ียงัให้บริการไม่แลว้เสร็จใน
รอบปีบญัชีท่ีผา่นมา 
 



1 

 

 

รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ

งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบ

กาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนั

เดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) 

ตามลาํดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ

เป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรม

ราชูปถมัภใ์นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีขา้พเจา้ได้รับ

เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเ่น้น 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

ก. ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.4 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯไดรั้บหนงัสือแบบแจง้การประเมิน

อากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพ่ิม เงินเพ่ิม และเบ้ียปรับ สําหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จากกรมศุลกากร โดยผูบ้ริหารได้

ดาํเนินการโตแ้ยง้การประเมินดงักล่าว ซ่ึง ณ วนัท่ีเสนอรายงานยงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาขอ้เท็จจริงเพ่ือหาขอ้สรุป 

ข. ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26.5 เก่ียวกบัการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บแจง้จากลูกคา้ต่างประเทศราย

หน่ึงให้จ่ายชาํระค่าใชจ่้ายในการรับประกนัสินคา้ตามสัญญา โดยคาํนวณจากรายงานการเปล่ียนแทนสินคา้ท่ีไดรั้บ

ความเสียหายท่ีจดัทาํโดยลูกคา้ดงักล่าว ซ่ึงผูบ้ริหารไดป้ระมาณการค่าใชจ่้ายในการรับประกนัสินคา้ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน

ไวจ้าํนวน 43.97 ลา้นบาท  

อยา่งไรก็ดีผูบ้ริหารคาดวา่จะไม่มีความเสียหายเกินกวา่ท่ีไดต้ั้งสาํรองไวแ้ลว้ ทั้งน้ี ความเห็นของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงไป

จากเร่ืองดงักล่าว 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็น

แยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

ค่าเผือ่หนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า 

ความเส่ียง 

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีลูกหน้ีการคา้จาํนวน 696.68 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 ลูกหน้ีการคา้แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน

โดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนโดยพิจารณาจากลูกหน้ีแต่ละรายท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บชาํระ ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการตั้งค่าเผื่อ

หน้ีสงสัยจะสูญเน่ืองจากการกาํหนดระดบัความเหมาะสมในการสํารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารตอ้งใช้

วจิารณญาณอยา่งมาก 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

1. ขา้พเจา้ไดท้าํการทดสอบระบบเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการควบคุมเก่ียวกบัการให้วงเงินสินเช่ือแก่ลูกคา้ การ

ขาย การติดตามการรับชาํระเงิน การอนุมติัรายการและระบบท่ีใชร้วมถึงการควบคุมท่ีเก่ียวขอ้งกับตั้งค่าเผื่อหน้ี

สงสยัจะสูญท่ีคาํนวณจากการพิจารณาลูกหน้ีรายตวั  

2. ขา้พเจา้ไดสุ่้มตวัอยา่งเพ่ือทดสอบความเหมาะสมของรายงานอายขุองลูกหน้ีการคา้ 
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3. ในการประเมินความเหมาะสมของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีแต่ละราย ขา้พเจา้พิจารณาอายขุองหน้ีท่ีคงคา้ง 

ประเมินความสามารถในการชาํระหน้ีโดยทาํความเขา้ใจฐานะการเงินของลูกหน้ี  และพิจารณาความความเหมาะสม

ของจาํนวนค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะ

บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จาํกัด (มหาชน) สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไขและมีวรรคเนน้ขอ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เก่ียวกบัการท่ี

บริษทัฯ ไดรั้บหนงัสือแบบแจง้การประเมินจากกรมศุลกากร ตามรายงานลงวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2559 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจาํปี 2559 แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานประจาํปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจาํปี 

2559 จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ

เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา

ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ

ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเพ่ือดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการ

แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย

เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่

ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด

และถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนั

จะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการท่ีปรากฏในภาคผนวก  

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็น

ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่ง

การตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ  

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง

เหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดังกล่าว หรือใน

สถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

ส่ือสารดงักล่าว 

 

 

 

(นายเสถียร วงศส์นนัท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ 23 กมุภาพนัธ์ 2560 
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ภาคผนวก 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการดงัต่อไปน้ี 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง

เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน  

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม

บริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

- สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน

การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้

เกิดขอ้สงสัยอยา่งมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้

สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยท่ี

เก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ

ขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

- ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควร  

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม

ทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การ

ควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของ

ขา้พเจา้ 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 165,355,073         99,465,070           13,933,378           14,199,118           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน – สุทธิ 6, 8 696,679,707         654,398,702         469,813,585         397,907,990         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 1,023,876,359      860,418,241         640,725,894         484,808,433         
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอรับคืน 27,574,298           4,411,946             24,322,218           7,630,762             
ลูกหน้ีตามสัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ 1,164,312             4,527,198             1,164,312             4,527,198             
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน                   18,137,445           47,539,028           8,049,537             14,389,320           
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 1,932,787,194      1,670,760,185      1,158,008,924      923,462,821         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                        -                        274,772,449         269,481,630         
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน 11 304,214,003         307,118,002         94,370,575           94,370,575           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 1,401,064,932      1,475,233,364      1,055,070,503      1,089,644,475      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 13 25,332,263           28,195,339           22,100,095           24,803,470           
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 14 68,551,453           48,366,079           27,174,802           13,740,881           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 27,302,830           19,476,252           9,795,563             3,555,369             
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,826,465,481      1,878,389,036      1,483,283,987      1,495,596,400      
รวมสินทรัพย์ 3,759,252,675      3,549,149,221      2,641,292,911      2,419,059,221      

บริษัท  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 6

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 16 927,165,972         922,612,104         441,165,972         447,612,104         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 17 607,908,921         550,772,814         535,437,436         420,283,000         
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ท่ีก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 -                        11,061,614           -                        -                        
ประมาณการค่าใชจ่้ายการรับประกนัสินคา้ 26.5 43,975,458           -                        43,975,458           -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 33,726,802           43,370,064           20,471,710           33,786,129           
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 52,347,121           32,994,616           42,503,015           30,356,089           
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,665,124,274      1,560,811,212      1,083,553,591      932,037,322         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 88,229,180           80,173,692           45,420,397           41,402,245           
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 88,229,180           80,173,692           45,420,397           41,402,245           
รวมหนีสิ้น 1,753,353,454      1,640,984,904      1,128,973,988      973,439,567         
ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 200,000,000         200,000,000         200,000,000         200,000,000         
ทุนออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 200,000,000         200,000,000         200,000,000         200,000,000         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 389,501,173         389,501,173         389,501,173         389,501,173         
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ -  ทุนส ารองตามกฎหมาย 20,000,000           20,000,000           20,000,000           20,000,000           
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,348,977,023      1,252,027,665      902,817,750         836,118,481         

     รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,958,478,196      1,861,528,838      1,512,318,923      1,445,619,654      
     ส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 47,421,025           46,635,479           -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,005,899,221      1,908,164,317      1,512,318,923      1,445,619,654      
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,759,252,675      3,549,149,221      2,641,292,911      2,419,059,221      

-                        -                        -                        -                        

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2559

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม

บริษัท  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 7

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ANNUAL REPORT 2016 097

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
6, 22, 24

รายได้จากการขาย 5,311,578,585      5,056,859,390    4,484,856,842      4,483,285,136    
ตน้ทุนขาย (4,022,228,676)     (3,784,365,095)  (3,783,652,622)     (3,788,381,730)  
ก าไรขั้นต้น 1,289,349,909      1,272,494,295    701,204,220         694,903,406       
รายไดอ่ื้น 32,694,294           59,186,043         60,184,224           92,133,611         
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 11,545,433           12,466,209         11,545,433           12,466,209         
ค่าใชจ่้ายในการขาย (545,066,067)        (557,054,225)     (325,177,087)        (320,198,477)     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (561,792,032)        (471,093,213)     (277,596,201)        (218,358,560)     
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได้ 226,731,537         315,999,109       170,160,589         260,946,189       
ตน้ทุนทางการเงิน (24,207,008)          (32,909,593)        (12,320,839)          (18,769,712)        
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 202,524,529         283,089,516       157,839,750         242,176,477       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 (45,680,283)          (62,237,290)        (31,140,481)          (43,102,965)        
ก าไรส าหรับปี 156,844,246         220,852,226       126,699,269         199,073,512       
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 891,896                (17,600,632)        -                        (7,345,063)          
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 891,896                (17,600,632)        -                        (7,345,063)          
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 157,736,142         203,251,594       126,699,269         191,728,449       

บริษทั  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 8

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

บริษทั  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 156,512,330         219,908,929       126,699,269         199,073,512       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 331,916                943,297              -                        -                      

156,844,246         220,852,226       126,699,269         199,073,512       
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 156,949,358         202,959,324       126,699,269         191,728,449       
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 786,784                292,270              -                        -                      

157,736,142         203,251,594       126,699,269         191,728,449       
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (บาท) 7.83                      11.00                  6.33                      9.95                    
 

จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก 
ที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว (หุ้น) 20,000,000           20,000,000         20,000,000           20,000,000         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 9

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

จดัสรรแลว้
ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน ทุนส ำรอง

หมายเหตุ ท่ีออกและช ำระแลว้ มลูคำ่หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 200,000,000        389,501,173    20,000,000      836,118,481     1,445,619,654  
เงินปันผลจ่าย 21 -                       -                  -                  (60,000,000)     (60,000,000)      
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                       -                  -                  126,699,269     126,699,269     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 200,000,000        389,501,173    20,000,000      902,817,750     1,512,318,923  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 200,000,000        389,501,173    20,000,000      704,390,032     1,313,891,205  
เงินปันผลจ่าย 21 -                       -                  -                  (60,000,000)     (60,000,000)      
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี -                       -                  -                  191,728,449     191,728,449     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 200,000,000        389,501,173    20,000,000      836,118,481     1,445,619,654  

 

บริษทั  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บำท

ก ำไรสะสม

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 11

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

 งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 202,524,529        283,089,516        157,839,750         242,176,477       
รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

              จากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 196,777,421        200,252,766        150,877,505         151,828,528       
(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 8,209,468            (16,707,208)         6,281,437             -                      
(กลบัรายการ)ค่าเผ่ือมูลค่าสินคา้คงเหลือ 4,813,110            (15,044,455)         4,813,110             8,115,373           
(ก าไร)ขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 2,420,814            (336,298)              2,793,887             356,539              
ก าไรจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน (1,096,000)           -                       -                        -                      
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น 7,068,170            444,484               2,450,552             -                      
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (665,443)              (1,132,706)           (665,443)               (1,132,706)          
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง
จากสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1,164,312)           (4,527,198)           (1,164,312)            (4,527,198)          

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                        (139,928)             
ประมาณการค่าใชจ่้ายการรับประกนัสินคา้ 43,975,458          -                       43,975,458           -                      
ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,813,691          7,801,348            5,427,291             4,268,254           
ประมาณการหน้ีสิน 11,000,000          -                       11,000,000           -                      
รายไดเ้งินปันผลรับ -                       (16,222)                (16,498,763)          (39,414,722)        
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียจ่าย 24,207,008          31,416,397          12,320,839           17,277,069         

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 508,883,914        485,240,424        379,451,311         378,807,686       

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (49,896,536)         (101,548,086)       (76,103,495)          (57,165,040)        
สินคา้คงเหลือ (168,271,228)       270,014,809        (160,730,571)        199,694,588       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9,602,117            33,453,921          (6,988,787)            34,772,544         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (7,826,578)           5,265,759            (6,240,194)            4,047,467           

หน่วย : บาท

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 12

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท  ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี  จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559

 งบการเงินรวม              งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559 2558 2559 2558

หน่วย : บาท

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 48,822,972          44,007,816          100,988,822         (60,071,700)        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,352,505            (9,000,594)           1,146,926             (9,267,430)          

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 349,667,166        727,434,049        231,524,012         490,818,115       
จ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน (1,866,308)           (4,551,230)           (1,409,139)            (3,115,230)          
จ่ายดอกเบ้ียจ่าย (24,351,475)         (32,405,499)         (12,353,246)          (18,141,809)        
จ่ายภาษีเงินได้ (75,508,919)         (27,872,784)         (57,888,821)          (9,715,946)          

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 247,940,464        662,604,536        159,872,806         459,845,130       
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                        5,139,928           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคาร และอุปกรณ์ (118,224,467)       (183,460,445)       (108,916,138)        (103,126,536)      
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,265,195)           (1,379,500)           (1,458,356)            (1,019,501)          
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 948,185               2,205,696            183,317                1,265,855           
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - ท่ีดิน 4,000,000            -                       -                        -                      
เงินปันผลรับ -                       16,222                 16,498,763           39,414,722         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (115,541,477)       (182,618,027)       (93,692,414)          (58,325,532)        
กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 4,553,868            (549,993,211)       (6,446,132)            (351,493,211)      
จ่ายช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (11,061,614)         (11,421,865)         -                        -                      
เงินปันผลจ่าย (60,001,238)         (60,000,000)         (60,000,000)          (60,000,000)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (66,508,984)         (621,415,076)       (66,446,132)          (411,493,211)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 65,890,003          (141,428,567)       (265,740)               (9,973,613)          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 99,465,070          240,893,637        14,199,118           24,172,731         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 165,355,073        99,465,070          13,933,378           14,199,118         

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดเพ่ิมเติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีอ่ืนจากการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน -                       -                       5,290,819             -                      
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึนจากการรับช าระหน้ี -                       7,000,000            -                        -                      
ลูกหน้ีขายทรัพยสิ์นเพ่ิมข้ึน 1,489,600            -                       -                        -                      
เจา้หน้ีซ้ือทรัพยสิ์นลดลง 8,203,820            -                       8,653,420             -                      

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 13

งบกระแสเงินสด
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2559 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
บริษทั ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยแบตเตอร่ี ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี  387 หมู่ 4  
ซอยพฒันำ 3 นิคมอุตสำหกรรมบำงปู ถนนสุขมุวทิ ต ำบลแพรกษำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปรำกำร  

2. เกณฑ์ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำร
ตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ไดท้ ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี  
28 กนัยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

งบกำรเงินของบริษทัฯไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไป
ตำมวตัถุประสงค์ของกำรจัดท ำรำยงำนในประเทศ ดังนั้ นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกับ
ภำษำไทย บริษทัไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ผูบ้ริหำรต้องใช้กำรประมำณและข้อ
สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกบั สินทรัพย ์
หน้ีสิน รำยได ้และค่ำใชจ่้ำย กำรประมำณและขอ้สมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์ในอดีตและปัจจยัต่ำงๆท่ีผูบ้ริหำรมี
ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผล ภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้ม ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณทำง
บญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวด
นั้นๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับหรืองวดในอนำคตหำกกำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม 
ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอร่ี จ ำกัด (มหำชน) (ซ่ึง

ต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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จดัตั้งข้ึน
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558
ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จากดั ตวัแทนจ าหน่ายแบตเตอร่ีในประเทศ ไทย                    100.00                    100.00
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จากดั ผลิตและจ าหน่ายตะกัว่ผสม ไทย 97.00 97.00

   และตะกัว่บริสุทธ์ิ
บริษทั พาวเวอร์ พลาส จากดั ผลิตและจ าหน่ายเก่ียวกบัพลาสติกทกุชนิด ไทย 49.00 49.00
บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จากดั จ าหน่าย ให้เช่าแบตเตอร่ีรถโฟลค์ลิฟท ์ ไทย                    100.00 -   

ั ้  ่  ั
ี่

บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จากดั จาหน่าย ให้เช่าแบตเตอร่ีรถโฟลค์ลิฟท ์ ไทย - 100.00
ั ้ ่ ั

ี่

อตัราร้อยละ
ของการถือหุ้น

บริษทัย่อยที่ลงทุนโดยถือหุ้นผ่าน บริษทั ผลิตภณัฑ์ 3 เค จากดั

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯ โดยตรง

ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือ มีส่วนได้
เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบ
อยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำร
ควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) งบกำรเงินของบริษทั พำวเวอร์ พลำส จ ำกดั ไดร้วมอยูใ่นงบกำรเงินรวม ถึงแมว้ำ่บริษทัฯถือหุ้นอยูร้่อยละ 49 
เน่ืองจำกบริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมนโยบำยทำงกำรเงินและกำรด ำเนินงำนของบริษทัดงักล่ำว ดงันั้นจึงถือว่ำ
บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ย 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงิน
รวมน้ีแลว้ 

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ย
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วน
ของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเพ่ือประโยชน์ต่อสำธำรณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบบั
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี ท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีจ่ะมผีลบังคบัในอนำคต 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2560 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที ่27 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

มำตรฐำนฉบบัปรับปรุงน้ีก ำหนดทำงเลือกเพ่ิมเติมส ำหรับกำรบนัทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษทัย่อย ในงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรโดยเลือกบนัทึกตำมวธีิส่วนไดเ้สียได ้ตำมท่ีอธิบำยไวใ้นมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ ทั้งน้ี กิจกำรตอ้งใชว้ิธีกำรบนัทึกบญัชีเดียวกนัส ำหรับเงินลงทุนแต่ละ
ประเภทและหำกกิจกำรเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่ำวตำมวิธีส่วนได้เสียในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กิจกำรตอ้ง
ปรับปรุงรำยกำรดงักล่ำวโดยวธีิปรับยอ้นหลงั 

มำตรฐำนฉบบัดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกฝ่ำยบริหำรไดพิ้จำรณำ
แลว้วำ่จะเลือกบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำวตำมวธีิรำคำทุนในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรตำมเดิม 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคญั 

กำรรับรู้รำยได้ 

ขายสินค้า  

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ส ำหรับสินคำ้ท่ี
ไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึง
ถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัย่อย บนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำก
ประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี 

สินค้ำคงเหลือ 

สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหวำ่งท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
แล้วแต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ รำคำทุนดังกล่ำววดัมูลค่ำตำมวิธีต้นทุนมำตรฐำนซ่ึงใกล้เคียงกับต้นทุนจริง และ
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ แรงงำนและค่ำโสหุย้ในกำรผลิต 

วตัถุดิบ อะไหล่และวสัดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถวัเฉล่ียหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่ 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนกำรผลิตเม่ือมีกำรเบิกใช ้

เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำ
เผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 
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อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - ทีด่นิ 
บริษทัฯและบริษัทย่อยบันทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำ
รำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ
(ถำ้มี) 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ 

ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงตำมรำคำทุนหลงัหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
ของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัต่อไปน้ี 

จ านวนปี
อาคาร 30
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5 และ 20
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3 - 10
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 4 และ 5
ยานพาหนะ 4 และ 5

 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยวดัมูลค่ำเร่ิมแรกของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ดว้ยรำคำทุน และภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรคร้ัง
แรก ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์
(ถำ้มี)  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัโดยวธีิเสน้ตรงตำมอำยกุำร
ให้ประโยชน์ 10 ปี และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูกบริษทัฯ
ควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมี
อ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

สัญญำเช่ำระยะยำว 

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือ
มูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหัก
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุ
ของสญัญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผู ้
เช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนตำมวธีิเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

เงนิตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น  กำรด ำเนินงำน
ของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของ
แต่ละกิจกำรนั้น 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่ สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึง มูลค่ำยติุธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำ
จำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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ผลประโยชน์ของพนักงำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงำน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสัและเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 
โครงการสมทบเงิน 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องบริษัทฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษัทฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบันทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน ซ่ึง
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนโดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำว
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออก
จำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ประมำณกำรหนีสิ้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ภำษีเงนิได้ 
ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้กบัหน่วยงำนจดัเก็บภำษี ของรัฐ โดย
ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมี
ผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ในจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีทุกส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
ไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

ตรำสำรอนุพนัธ์ 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำแสดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

สัญญาประกันความเส่ียงราคาสินค้า 

สัญญำประกนัควำมเส่ียงรำคำสินคำ้ล่วงหน้ำแสดงไวใ้นงบกำรเงินตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำ
ยติุธรรมของสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ดงักล่ำวจะถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้
ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำด
ท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมี
สภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่
ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้น
ใหม้ำกท่ีสุด 
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ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่ง
ออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบ
เกิดข้ึนประจ ำ 

ก ำไรต่อหุ้น 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคญั 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำร
ในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดง
ในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ี
ประมำณกำรไวก้ำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

กำรรวมงบกำรเงนิของบริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯมสัีดส่วนกำรถือหุ้นน้อยกว่ำกึง่หนึ่ง 
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯพิจำรณำวำ่บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในบริษทั พำวเวอร์ พลำส จ ำกดั ถึงแมว้ำ่บริษทัฯจะถือหุ้น
และมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่ำวในสัดส่วนร้อยละ 49 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีนอ้ยกวำ่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจำกบริษทัฯ
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสำมำรถสั่งกำรกิจกรรมท่ีส ำคญัของบริษทัดงักล่ำวได ้อีกทั้งผูถื้อหุ้นรำยอ่ืนเป็นผู ้
ถือหุ้นรำยยอ่ยๆเท่ำนั้น ดงันั้น บริษทั พำวเวอร์ พลำส จ ำกดั จึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของกลุ่มกิจกำรและตอ้งน ำมำรวม
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมในกิจกำรดงักล่ำว 

สัญญำเช่ำ  
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลย
พินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำว่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอน
ควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 
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ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะ
เศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
มูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
ในกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำด
และไม่สำมำรถหำรำคำได้ในตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ ำลองไดม้ำ
จำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต   (ทั้งของธนำคำรฯ และคู่สญัญำ) 
สภำพคล่อง ข้อมูลควำมสัมพันธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำร
เปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยติุธรรมท่ีแสดงอยูใ่น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึก
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ี ฝ่ำย
บริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพย์
นั้น 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีท่ีไม่ได้ใช้เม่ือมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่ บริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำง
ภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์  

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้ง
อำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะและ
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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กำรประเมนิภำษีและกำรเรียกร้องกำรรับประกนัสินค้ำ 
บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดข้ึนจำกกำรถูกประเมินภำษีและกำรเรียกร้องกำรรับประกนัสินคำ้ ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินผลของกำรถูกประเมินภำษีรวมทั้งกำรเรียกร้องกำรรับประกนัสินคำ้แลว้ และเช่ือมัน่วำ่จะไม่
มีควำมเสียหำยเกินกวำ่ท่ีไดต้ั้งส ำรองไวแ้ลว้ 

6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น 
ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

นโยบายการก าหนดราคา
2559 2558 2559 2558

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)
ขายสินคา้ -                -                2,256             2,177             ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
ซ้ือวตัถุดิบ -                -                915                856                ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด
รายไดอ่ื้น -                -                19                  16                  ราคาตามสญัญา
เงินปันผลรับ -                -                16                  39                  ตามท่ีประกาศจ่าย
ค่าเช่าจ่าย -                -                1                    1                    ราคาตามสญัญา

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : ลา้นบาท

 

ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ และกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียดดงัน้ี: 

2559 2558 2559 2558
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น
บริษทัยอ่ย -                       -                       215,151               174,764               

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น
บริษทัยอ่ย -                       -                       107,434               57,232                 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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ค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรทีส่ ำคญั 
ค่ำตอบแทนแก่ผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558
ค่าตอบแทนกรรมการ
     ค่าเบ้ียประชุมและโบนสั 10,282                10,883                3,993                4,047                
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร
     เงินเดือน โบนสั และผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืนๆ 142,193              130,540              64,309              51,650              
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,271                  1,984                  1,965                750                   
รวม 156,746              143,407              70,267              56,447              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 
 

ผูบ้ริหำร หมำยถึง บุคคลท่ีมีอ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบในกำรวำงแผน สัง่กำร และควบคุมกิจกรรมต่ำงๆ ของ
กิจกำรไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ภำระค ำ้ประกนักบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทัฯ มีภำระค ้ำประกนัใหก้บับริษทัยอ่ยตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 26.3 

7. เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558
เงินสด 1,495                  1,478                    1,350                  1,333                    
เงินฝากธนาคาร 142,608              91,040                  12,583                12,866                  
เช็คท่ีถึงก าหนดรับช าระ 21,252                6,947                    -                      -                       
รวม 165,355              99,465                  13,933                14,199                  

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น – สุทธิ 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558
ลูกหน้ีการคา้

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      211,557              169,932              
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 714,298              673,532              252,655              222,075              

รวมลูกหน้ีการคา้ 714,298              673,532              464,212              392,007              
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (31,154)               (24,628)               (6,281)                 -                      
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 683,144              648,904              457,931              392,007              
ลูกหน้ีอ่ืน

ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      3,594                  4,832                  
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 5,750                  3,621                  747                     666                     
เงินทดรองจ่าย 7,786                  1,874                  7,542                  403                     

รวมลูกหน้ีอ่ืน 13,536                5,495                  11,883                5,901                  
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 696,680              654,399              469,814              397,908              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

บริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้คงเหลือ โดยจ ำแนกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ไดด้งัน้ี 

2559 2558 2559 2558
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 416,475               394,956                397,383              327,472                
คา้งช าระ

นอ้ยกวา่  3 เดือน 257,705               238,393                52,660                54,424                  
คา้งช าระ 3 เดือน ถึง 6 เดือน 6,650                   5,583                    6,529                  3,597                    
คา้งช าระ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 1,868                   3,896                    1,414                  3,697                    
เกิน 12 เดือน ข้ึนไป 31,600                 30,704                  6,226                  2,817                    

รวม 714,298               673,532                464,212              392,007                

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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9. สินค้ำคงเหลือ- สุทธิ 
สินคำ้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558 2559 2558
สินคา้ส าเร็จรูป 223,276          166,850          (11,903)           (939)                211,373          165,911          
งานระหวา่งท า 162,486          125,834          (1,455)             -                  161,031          125,834          
วตัถุดิบ 556,202          521,035          (11,082)           (17,652)           545,120          503,383          
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 33,658            30,557            (2,520)             (3,556)             31,138            27,001            
วตัถุดิบระหวา่งทาง 75,214            38,289            -                  -                  75,214            38,289            
รวม 1,050,836       882,565          (26,960)           (22,147)           1,023,876       860,418          

ราคาทุน
รายการปรับลงราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

 
 

2559 2558 2559 2558 2559 2558
สินคา้ส าเร็จรูป 152,858          89,768            (11,903)           (939)                140,955          88,829            
งานระหวา่งท า 162,486          125,834          (1,455)             -                  161,031          125,834          
วตัถุดิบ 247,152          226,238          (10,764)           (17,334)           236,388          208,904          
อะไหล่และวสัดุโรงงาน 29,658            26,508            (2,520)             (3,556)             27,138            22,952            
วตัถุดิบระหวา่งทาง 75,214            38,289            -                  -                  75,214            38,289            
รวม 667,368          506,637          (26,642)           (21,829)           640,726          484,808          

ราคาทุน
รายการปรับลงราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคา้คงเหลือ - สุทธิ

หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีกำรบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ี
จะไดรั้บ เป็นจ ำนวน 4.81 ลำ้นบำท โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย (ปี 2558: บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีกำร
กลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 15.04 ลำ้นบำท โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้
เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหว่ำงปี และบริษทัฯบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เฉพำะบริษทัฯเป็นจ ำนวน 8.12 ลำ้นบำท) 
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10. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี: 

ทนุช าระแลว้ สดัส่วน
 (ลา้นบาท) เงินลงทนุ (%) 2559 2558 2559 2558

บริษทั ผลิตภณัฑ ์3เค จ ากดั 8                   100                 8,000           8,000           16,499             20,000             
บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั 250               97                   229,632       229,632       -                  19,400             
บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั 65                 49                   31,850         31,850         -                  -                  
บริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ ากดั 5                   100                 5,290           -               -                  -                  
รวม 274,772       269,482       16,499             39,400             

วิธีราคาทนุ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

หน่วย : พนับาท
รายไดเ้งินปันผล

 

รำยละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั 

บริษทั

2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558
ร้อยละ ร้อยละ

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั 3                  3                  6,999             8,615             (1,858)           (349)              -            600           
บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั 51                51                40,388           37,415           2,184            1,287            -            -            

หน่วย : พนับาท

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
ในบริษทัย่อยสะสม

สดัส่วนท่ีถือโดยส่วนไดเ้สีย
ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ก าไรหรือขาดทนุท่ีแบง่ให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในบริษทัย่อยใน

ระหวา่งปี

เงินปันผลจ่ายให้กบั
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจ
ควบคุมในระหวา่งปี
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ขอ้มูลทำงกำรเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมท่ีมีสำระส ำคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูลก่อนกำร
ตดัรำยกำรระหวำ่งกนั 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน 

2559 2558 2559 2558
สินทรัพยห์มุนเวียน 427,005              410,142              47,401                33,760                
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 220,716              231,943              65,494                77,180                
หน้ีสินหมุนเวียน 401,073              353,138              32,021                34,731                
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 13,351                11,685                1,683                  2,192                  

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั

หน่วย : พนับาท
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

2559 2558 2559 2558
รายได้ 1,153,304           856,061              163,529              135,133              
ก าไร (ขาดทนุ) (43,965) (11,635) 4,283                  2,524                  
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                      (4,234) 892                     (968)
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวม (43,965) (15,869) 5,175                  1,556

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั

หน่วย : พนับาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
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สรุปรำยกำรกระแสเงินสด 

2559 2558 2559 2558
กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน (39,024) 85,960              20,398          5,474            
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (6,079) (61,072) (898) (12,538)
กระแสเงินสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 45,000              (25,000) (11,062) (11,375)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
   เพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ (103) (112) 8,438            (18,439)

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ากดั บริษทั พาวเวอร์ พลาส จ ากดั

หน่วย : พนับาท
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 

เงินลงทุนในบริษทั 3 เค แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนุมติให้บริษัทฯ เข้ำซ้ือหุ้นของบริษัท 3 เค 
แทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ ำกดั จำกบริษทั ผลิตภณัฑ ์3 เค จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย เป็นจ ำนวน 5.29 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั
499,993 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10.58 บำท) ซ่ึงเทียบเท่ำกบัมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนำยน 2559 ของบริษทั 3 
เคแทร็คชัน่ แบตเตอร่ี จ ำกดั (คิดเป็นสดัส่วนกำรลงทุนในบริษทัดงักล่ำวร้อยละ 99.99) ซ่ึง ณ วนัท่ีเสนอรำยงำนยงัอยู่
ระหวำ่งกำรจดทะเบียนรับโอนหุน้ 

11. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน – ทีด่นิ 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - ท่ีดิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 307,118               300,118               94,371                 94,371                 
เพ่ิม (ลด) ระหวา่งปี (2,904)                  7,000                   -                       -                       
มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 304,214               307,118               94,371                 94,371                 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

ในระหว่ำงปี 2558 บริษทั ผลิตภณัฑ์ 3 เค จ ำกดั ไดรั้บช ำระหน้ีคืนจำกลูกหน้ีรำยหน่ึงเป็นจ ำนวน 7 ลำ้นบำท โดย
ไดรั้บช ำระเป็นท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 

อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีมูลค่ำยุติธรรมจ ำนวนเงินประมำณ 
490.24 ลำ้นบำท และ 223.29 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ประเมินโดยฝ่ำยบริหำร ซ่ึงเทียบเคียงจำกรำคำซ้ือขำยท่ีดินปัจจุบนั
และรำคำประเมิน 
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อา
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รแ
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เครื่
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ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 191.65 ลำ้นบำท และ 
191.80 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 146.72 ลำ้นบำท และ 147.78 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
รวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีสินทรัพย ์ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวนแลว้แต่ยงัคง
ใชง้ำนอยู ่จ ำนวน 1,094 ลำ้นบำท และ จ ำนวน 924 ลำ้นบำท และ บริษทัฯ มีสินทรัพย ์ซ่ึงหักค่ำเส่ือมรำคำทั้งจ ำนวน
แลว้แต่ยงัคงใชง้ำนอยู ่จ ำนวน 900 ลำ้นบำท และ 750 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

13. สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ประกอบดว้ย: 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ราคาทุน
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 58,615                               50,956                               
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,265                                 1,458                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 60,880                               52,414                               
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 30,420                               26,153                               
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 5,128                                 4,161                                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 35,548                               30,314                               
ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 28,195                               24,803                               
ราคาตามบัญชี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 25,332                               22,100                               

หน่วย : พนับาท

 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 ส ำหรับงบกำรเงินรวม จ ำนวน 5.13 ลำ้นบำท และ 
4.55 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวน 4.16 ลำ้นบำท และ 4.05 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รวมอยูใ่น
งบก ำไรขำดทุน 
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14. สินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี: 

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

ณ วนัท่ี 1 ก าไร ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี 31
มกราคม 2559 ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 4,890                       386                  -                  5,276                       
สินคา้คงเหลือ 4,366                       1,499               -                  5,865                       
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 15,596                     1,713               -                  17,309                     
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ 20,596                     8,335               -                  28,931                     
ก าไรท่ียงัใม่เกิดข้ึนจากรายการขายสินคา้
   ระหวา่งกนั 6,078                       (3,182)             -                  2,896                       
ประมาณการหน้ีสิน 2,000                       10,995            -                  12,995                     
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 53,526                     19,746            -                  73,272                     

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ค่าเส่ือมราคา) 4,255                       233                  -                  4,488                       
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 905                          (672)                -                  233                          
รวมหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 5,160                       (439)                -                  4,721                       
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 48,366                     20,185            -                  68,551                     

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
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หน่วย : พนับาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัท่ี ก าไร ก าไรขาดทุน ณ วนัท่ี
1 มกราคม 2559 ขาดทุน เบด็เสร็จอ่ืน 31 ธนัวาคม 2559

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
สินคา้คงเหลือ 4,366                       963                  -                  5,329                       
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 8,280                       804                  -                  9,084                       
ประมาณการหน้ีสิน 2,000                       10,995            -                  12,995                     
รวมสินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 14,646                     12,762            -                  27,408                     

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 905                          (672)                -                  233                          
รวมหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 905                          (672)                -                  233                          
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 13,741                     13,434            -                  27,175                     

การเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี: 

2559 2558 2559 2558
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 202,525          283,090          157,840          242,176          
อตัราภาษี 20% 20% 20% 20%
ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตามอตัราภาษี 40,505            56,618            31,568            48,435            
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน 69                    370                  (195)                -                  
รายการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็น
   มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บท่ีถูกใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั
   แต่ไม่เคยรับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                  (260)                -                  -                  
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ถือเป็นค่าใชจ่้ายตามประมวลรัษฎากร 6,632               4,727               3,702               2,547               
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึนจากรายจ่ายท่ีจ่ายจริง (1,020)             -                  (635)                -                  
การส่งเสริมการลงทุน (729)                (93)                  -                  -                  
รายไดเ้งินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี -                  -                  (3,300)             (7,879)             
ก าไรระหวา่งกนัท่ีไม่ไดบ้นัทึกภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 144                  -                  -                  -                  
เครดิตขาดทุนทางภาษีท่ีคาดวา่จะไม่ใชป้ระโยชน์ 79                    -                  -                  -                  
อ่ืนๆ -                  875                  -                  -                  
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 45,680            62,237            31,140            43,103            
อตัราภาษีท่ีแทจ้ริง(%) 22.56% 21.98% 19.73% 17.80%

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย : พนับาท

 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ใชอ้ตัรำภำษีเงินไดร้้อยละ 20 ในกำรค ำนวณภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2559 และ 2558 โดยอำศัยพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอตัรำและ
ยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกำยน 2557 ใหค้งจดัเก็บภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำร้อยละ 
20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2558 แต่ไม่เกิน 31 ธนัวำคม 2558 
และพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎำกร  (ฉบับ ท่ี  42) พ .ศ . 2559 ซ่ึ งมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่ว ัน ท่ี  
5 มีนำคม 2559 เป็นตน้ไป ให้ลดอตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2559 เป็นตน้ไป 
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15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558
เงินชดเชยค่าภาษีอากรส่งออกคา้งรับ 3,561                   2,635                   3,561                   2,635                   
ภาษีเงินไดจ่้ายล่วงหนา้ 9,836                   -                           5,226                   -                       
ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย 7,019                   9,807                   -                       -                       
เงินมดัจ า 5,620                   5,179                   -                       -                       
อ่ืนๆ 1,267                   1,855                   1,008                   920                      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 27,303                 19,476                 9,795                   3,555                   

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

16. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

อตัราดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) 2559 2558 2559 2558

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MMR 856,000              875,000              370,000              400,000              
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทส์ MMR 71,166                47,612                71,166                47,612                
รวม 927,166              922,612              441,166              447,612              

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

วงเงินเบิกเกินบญัชีจำกธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีหลกัประกนั 
กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฎิบติัตำมเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ตำมท่ีระบุในสญัญำ 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558
เจ้าหนีก้ารค้า
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      101,678              57,077                
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการอ่ืน 289,096              213,634              277,379              207,680              
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 289,096              213,634              379,057              264,757              
เจ้าหนีอ่ื้น
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      -                      5,756                  155                     
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการอ่ืน 44,837                44,012                32,655                32,163                
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 168,706              184,850              97,273                94,588                
เจา้หน้ีทรัพยสิ์น 3,210                  11,414                2,762                  11,414                
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 84,126                82,140                -                          2,922                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 17,934                14,723                17,934                14,284                
รวมเจ้าหนีอ่ื้น 318,813              337,139              156,380              155,526              
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 607,909              550,773              535,437              420,283              

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงนิ 
หน้ีสินภำยใตต้ำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

2559 2558
ไม่เกิน 1 ปี
จ านวนขั้นต ่าท่ีจะตอ้งจ่าย -                           11,375                     
ดอกเบ้ียรอตดัจ่าย -                           (313)                         
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงนิขั้นต ่า -                           11,062                     
ราคาสุทธิตามบัญชีของ
   สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงนิ -                           29,509                     

หน่วย : พนับาท
งบการเงินรวม

 

บริษทัยอ่ยไดท้ ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพ่ือเช่ำยำนพำหนะและเคร่ืองจกัรใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั
ยอ่ย โดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 2 ถึง 5 ปี 
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19. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม มี
ดงัน้ี: 

2559 2558 2559 2558
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัต้นปี 80,174            55,202            41,402            31,068            
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 8,829              5,756              4,407              3,161              
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,984              2,045              1,020              1,107              

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม
  หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
   ประชากรศาสตร์ (892)                -                  -                  -                  
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน -                  8,273              -                  3,657              
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ -                  13,449            -                  5,524              

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (1,866)             (4,551)             (1,409)             (3,115)             
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วนัส้ินปี 88,229            80,174            45,420            41,402            

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

 

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี: 

2559 2558 2559 2558
ตน้ทุนขาย 2,822                      2,718                      1,944                      2,056                      
ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 7,991                      5,083                      3,483                      2,212                      
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 10,813                    7,801                      5,427                      4,268                      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท
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สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมิน สรุปไดด้งัน้ี 

2559 2558 2559 2558
อตัราคิดลด 2.5 - 2.6 2.5 - 2.6 2.5 2.5
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 4.5 - 6.5 4.5 - 6.5 5.0 5.0
เงินเดือนรายวนัในอนาคตท่ีเพ่ิมข้ึน 3.0 -4.0 3.0 -4.0 4.0 4.0
อตัราการเปล่ียนแปลงในจานวนพนกังาน
   (ข้ึนอยู่กบัช่วงอายุ) 0.0 - 60.0 0.0 - 60.0 0.0 - 60.0 0.0 - 60.0
อตัรามรณะ

อตัราร้อยละ
งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ.2551

ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพ่ิมข้ึน 0.5% ลดลง 0.5%
อตัราคิดลด 86,192                92,744                44,193                47,199                
อตัราการข้ึนเงินเดือน 93,068                85,854                47,378                44,009                

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

กำรวเิครำะห์กำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีรำยละเอียดดงัน้ี 

2559 2558 2559 2558
ภายใน 1 ปี 4,319                     1,811                     3,573                     1,179                     
มากกวา่ 1 ปี ไมเ่กิน 5 ปี 46,564                   28,828                   24,655                   10,826                   
มากกวา่ 5 ปี ไมเ่กิน 10 ปี 47,227                   47,236                   20,994                   20,614                   

งบการเงินรวม ิ ิงบการเงนเฉพาะกจการ
หน่วย : พนับาท
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20. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้
มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 

21. เงนิปันผลจ่ำย 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 3 บำท ค ำนวณจำกหุ้นสำมญัซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้จ ำนวน 20 
ลำ้นหุน้ รวมเป็นเงินปันผล 60 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในเดือนพฤษภำคม 2559 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558 ท่ีประชุมใหญ่สำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2557 
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรำหุ้นละ 3 บำท ค ำนวณจำกหุ้นสำมญัซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้จ ำนวน 20 
ลำ้นหุน้ รวมเป็นเงินปันผล 60 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ จ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในเดือนพฤษภำคม 2558  

22. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะทีส่ ำคญั 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  ประกอบดว้ย: 

2559 2558 2559 2558
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน
   ของพนกังาน 624,235           604,446           374,565       367,610          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 196,777           200,253           150,878       151,829          
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 188,298           204,726           22,203         25,284            
ค่าภาษีสรรพสามิต 258,512           248,347           258,512       248,347          
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 67,343             50,694             52,386         42,233            
ค่าไฟฟ้า 152,755           149,805           136,392       136,634          
ค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 73,802             84,956             34,496         43,897            
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ปและซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป 3,366,157        2,833,986        3,106,285    2,940,427       
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า
   (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (93,078)           128,996           (99,742)        97,997            

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
หน่วย : พนับาท
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23. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับผลิตแบตเตอร่ีส ำหรับยำนพำหนะ ตำม
บตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 9005(2)/2554 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2554 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิ
พิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำร
ส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 3 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น และไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับ
เคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั ขณะน้ีบริษทัฯ ยงัไม่ไดข้อเปิดด ำเนินงำน 

บริษทั ไทย นนัเฟอรัส เมทลั จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส ำหรับกำรน ำวสัดุท่ีไม่ตอ้งกำรใชแ้ลว้มำแปรรูปใหม่ ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1134(2)/2550 ลงวนัท่ี 8 
กมุภำพนัธ์ 2550 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 8 มกรำคม 2551) และได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

บริษทั พำวเวอร์ พลำส จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนส ำหรับ
กำรผลิตช้ินส่วนพลำสติกส ำหรับอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ตำมบัตรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 2406(5)/2553 ลงวนัท่ี 22 
ธนัวำคม 2553 ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีก ำหนดบำงประกำร สิทธิพิเศษดงักล่ำวรวมถึงกำรไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ส ำหรับก ำไรท่ีได้จำกกำรประกอบกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปีนับแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรนั้น (วนัท่ี 13 มกรำคม 2554) และไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

24. ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ ประธำน
บริษทัฯ 
บริษัทฯและบริษัทย่อยด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยแบตเตอร่ี และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียวคือ ประเทศไทย บริษทัฯประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไร
หรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยท่ี์
แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้ ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ มีรำยไดจ้ำกกำรขำยโดยส่งออกต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงิน 1,988 ลำ้นบำท 
และจ ำนวนเงิน 2,112 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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ข้อมูลทีเ่กีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่ 
ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 717 ลำ้นบำท 
และ 322 ลำ้นบำท (ปี 2558 มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงิน 734 ลำ้นบำท และ 432 ลำ้น
บำท) 

25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนักงำนบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม
พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

ช่ือบริษทั กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดย
อตัราร้อยละ
ของเงินเดือน

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

 

โดยบริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงำนจ่ำยสมทบกองทุนเป็นรำยเดือน โดยกองทุนจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือ
พนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่ำงปี 2559 บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ ำนวนเงิน 7 ลำ้นบำท (2558: จ ำนวน 6 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: จ ำนวน 5 
ลำ้นบำท (2558: จ ำนวน 4 ลำ้นบำท)) 

26. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

26.1 ภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีภำระผกูพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนอนัเก่ียวเน่ืองกบักำร
ซ้ือเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์จ ำนวน 12 ลำ้นบำท และ 9 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

26.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน พ้ืนท่ีอำคำรเก็บสินคำ้และ
ยำนพำหนะ อำยขุองสญัญำมีระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีบอกเลิก
ไม่ได ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ดงัน้ี 
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2559 2558 2559 2558
จ่ายช าระ
ภายใน 1 ปี 20.4                     20.9                     1.0                      0.9                      
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 14.1                     10.9                     1.2                      -                      

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 

26.3 กำรค ำ้ประกนั  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม
บริษัทฯและบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจ ำนวน 23 ลำ้นบำท และจ ำนวน 22 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ และเฉพำะ 
บริษทัฯ จ ำนวน 22 ลำ้นบำท และจ ำนวน 20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำง
ประกำรตำมปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บวงเงินสินเช่ือหลำยประเภทจำกสถำบัน
กำรเงินหลำยแห่งรวมเป็นวงเงินท่ียงัไม่ได้ใช้ทั้ งส้ินจ ำนวน 4,326 ล้ำนบำท และจ ำนวน 4,203 ล้ำนบำท  
ตำมล ำดบั และเฉพำะบริษทัฯ จ ำนวน 2,602 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2,598 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยวงเงินส่วน
ใหญ่ไดรั้บกำรค ้ำประกนัร่วมกนัโดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2559 บริษทัฯ มีเลตเตอร์ออฟเครดิตท่ียงัไม่ได้ใช้จ ำนวนเงิน 2.41 ลำ้นเหรียญสหรัฐ 
(เทียบเท่ำ 86.69 ลำ้นบำท) 

26.4 กำรถูกประเมนิภำษี 

เม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2556 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแบบแจง้กำรประเมินอำกรขำเขำ้ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม และเงินเพ่ิม
ส ำหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จำกกรมศุลกำกรจ ำนวนทั้งส้ิน 135 ฉบบัจำกกำรน ำเขำ้วตัถุดิบและเคร่ืองจกัร โดย
ในแบบแจง้กำรประเมินระบุวำ่ บริษทัฯช ำระค่ำภำษีอำกรไวไ้ม่ถูกตอ้งครบถว้นกรมศุลกำกรจึงเรียกเก็บอำกร
ขำเขำ้และภำษีมูลค่ำเพ่ิมเป็นจ ำนวน 9.92 ลำ้นบำทและจ ำนวน 89.57 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั รวมเป็นจ ำนวน 99.49 
ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ยงัมีเงินเพ่ิมอีกเป็นจ ำนวน 60.12 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 159.61 ลำ้นบำท  

บริษทัฯไดส้อบทำนเอกสำรเบ้ืองตน้พบว่ำมีควำมคลำดเคล่ือนกันอยู่ โดยเลขท่ีใบขนสินคำ้ขำเขำ้ท่ีกรม
ศุลกำกรระบุมำในแบบแจง้กำรประเมินไม่ตรงกบัเลขท่ีใบขนสินคำ้ขำเขำ้ของบริษทัฯและจ ำนวนเงินในใบ
ขนสินคำ้ขำเขำ้บำงฉบบัก็ไม่ตรงกบัขอ้มูลท่ีบริษทัฯบนัทึกอยูใ่นบญัชี นอกจำกน้ี เม่ือวนัท่ี 5 ตุลำคม 2553 
บริษทัฯไดรั้บแจง้จำกกรมศุลกำกรงำนสืบสวนปรำบปรำมท่ีไดเ้ขำ้ตรวจสอบบริษทัฯ วำ่บริษทัตวัแทนออก
ของไดป้ลอมแปลงเอกสำรและใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกำกรเพื่อหลอกลวงบริษทัฯท ำให้บริษทัฯหลงเช่ือ
วำ่เป็นเอกสำรแทจ้ริง บริษทัฯไดข้อเอกสำรตวัจริงจำกกรมศุลกำกรเพื่อด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบับริษทั
ตวัแทนออกของทั้งสองบริษทั ซ่ึงกรมศุลกำกรไดม้อบเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งให้ 3 ชุด บริษทัฯจึงไดด้ ำเนินกำร
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ฟ้องร้องต่อบริษทัตวัแทนออกของดงักล่ำวรวมถึงกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจกระท ำกำรแทนของบริษทัตวัแทนออก
ของ เม่ือวนัท่ี 19 ตุลำคม 2553 และศำลชั้นตน้มีค ำพิพำกษำใหบ้ริษทัตวัแทนออกของและกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจ
กระท ำกำรแทนของบริษทัตวัแทนออกของดงักล่ำวมีมูลควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำ  

เม่ือวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2559 บริษทัฯไดรั้บหนงัสือแบบแจง้กำรประเมินอำกรขำเขำ้ ภำษีมูลค่ำเพ่ิม เงินเพ่ิม 
และเบ้ียปรับส ำหรับปี 2550 ถึงปี 2553 จำกกรมศุลกำกรจ ำนวนทั้งส้ิน 134 ฉบบัจำกกำรน ำเขำ้วตัถุดิบและ
เคร่ืองจกัร โดยในแบบแจง้กำรประเมินระบุวำ่ บริษทัฯช ำระค่ำภำษีอำกรไวไ้ม่ถูกตอ้งครบถว้นกรมศุลกำกร
จึงเรียกเก็บเบ้ียปรับเป็นจ ำนวน 59.72 ลำ้นบำท 

จำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวข้ำงต้น ผูบ้ริหำรของบริษัทฯมั่นใจว่ำ บริษัทฯได้กระท ำกำรตำมท่ีสมควรอย่ำง
ครบถว้น และไม่ไดมี้เจตนำทุจริตต่อหน่วยงำนรำชกำรแต่อยำ่งใด โดยบริษทัฯเช่ือวำ่เอกสำรท่ีบริษทัฯถืออยู่
ไดผ้่ำนพิธีกำรกรมศุลกำกรแลว้ และบริษทัฯไดรั้บใบเสร็จรับเงินจำกกรมศุลกำกรซ่ึงมีเจำ้หน้ำท่ีกำรเงินลง
ลำยมือช่ือและเอกสำรประกอบกำรด ำเนินกำรทำงพิธีกำรศุลกำกรซ่ึงมีกำรลงลำยมือช่ือโดยลำยเซ็นเจำ้หนำ้ท่ี
กรมศุลกำกรท่ีมีตวัตนจริง นอกจำกน้ี ท่ีปรึกษำกฎหมำยของบริษทัฯเช่ือวำ่ผลกำรประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้จะ
ไม่เกิดผลเสียหำยต่อบริษทัฯ หำกมีผลเสียหำยก็จะไม่เกินมูลค่ำภำษีอำกรขำเขำ้ท่ีช ำระขำดเป็นจ ำนวน 21.28 
ลำ้นบำท (รวมเบ้ียปรับเงินเพ่ิม) ดงันั้น เพ่ือควำมระมดัระวงัรอบคอบ บริษทัฯจึงไดบ้นัทึกส ำรองผลเสียหำย
จำกกำรประเมินภำษีจ ำนวนประมำณ 21 ลำ้นบำท รวมไวใ้นบญัชี “ประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน” ซ่ึงแสดงไวใ้น
บญัชีภำยใตห้ัวขอ้ “หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน” ในงบแสดงฐำนะกำรเงินแลว้ อยำ่งไรก็ตำมยงัมีควำมไม่แน่นอน
เก่ียวกบัผลส้ินสุดของกำรประเมินอำกรขำเขำ้เพ่ิมดงักล่ำว 

26.5 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกนัสินค้ำ 
 

ในเดือนธันวำคม 2559 บริษัทฯ ได้รับแจ้งจำกลูกค้ำต่ำงประเทศรำยหน่ึงให้จ่ำยช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำร
รับประกนัสินคำ้ตำมสัญญำ โดยค ำนวณจำกรำยงำนกำรเปล่ียนแทนสินคำ้ท่ีไดรั้บควำมเสียหำยท่ีจดัท ำโดย
ลูกคำ้ดงักล่ำว รวมจ ำนวนเงินประมำณ 69.63 ลำ้นบำท ผูบ้ริหำรเห็นวำ่บริษทัฯ จะตอ้งตรวจสอบหำสำเหตุ
ของควำมเสียหำยว่ำเกิดจำกกระบวนกำรผลิตของบริษทัหรือไม่ ประมำณกำรค่ำใชจ่้ำยในกำรรับประกัน
สินคำ้ดังกล่ำวยงัมีควำมไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับผลของกำรเจรจำและกำรตรวจสอบท่ีจะเกิดข้ึนในอนำคต 
อย่ำงไรก็ดี ผูบ้ริหำรได้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรับประกันสินคำ้ท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนไวจ้ ำนวน 43.97  
ลำ้นบำท และไดบ้นัทึกจ ำนวนเงินดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยส ำหรับปี 2559 
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27. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 
นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำร
และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
อ่ืน เงินลงทุน เงินกูย้ืมระยะส้ัน และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียง
น้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวธีิกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คำดวำ่จะไดรั้บ
ควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี กำรให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีกำรกระจุกตัว
เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อย มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินกูย้ืมระยะส้ัน และหน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำ
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ี
มีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำ
ดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด

ไมมี่อตัราดอกเบ้ีย รวม
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 89                                       76                             165                           0.125 - 2.50
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                                     697                           697                           -

89                                       773                           862                           
หนีสิ้นทางการเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 927                                     -                            927                           MMR
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                                     608                           608                           -

927                                     608                           1,535                        

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
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ภายใน 1 ปี
มากกวา่ 1 
ถึง 5 ปี

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -              -              80                       19                99                   0.05 - 0.75
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -              -              -                      654              654                 -

-              -              80                       673              753                 
หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -              -              923                     -              923                 MMR
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -              -              -                      551              551                 -
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11               -              -                      -              11                   5.19

11               -              923                     551              1,485              

งบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558
หน่วย : ลา้นบาท

อตัราดอกเบ้ีย
ปรับข้ึนลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มีอตัรา
ดอกเบ้ีย

รวม
อตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง (ร้อย

ละต่อปี)

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี

 

อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12                                    2                             14                           0.125 - 2.50
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                                   470                         470                         -

12                                    472                         484                         
หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 441                                  -                          441                         MMR
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                                   535                         535                         -

441                                  535                         976                         

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
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อตัราดอกเบ้ียปรับข้ึนลง
ตามราคาตลาด

ไม่มีอตัราดอกเบ้ีย รวม
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 12                                    2                             14                           0.13 - 0.63
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน -                                   398                         398                         -

12                                    400                         412                         
หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 448                                  -                          448                         MMR
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -                                   420                         420                         -

448                                  420                         868                         

หน่วย : ลา้นบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศเน่ืองจำกบริษทัฯมีรำยกำรซ้ือวตัถุดิบหลกัและขำย
สินคำ้เป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลงท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุ
สญัญำไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 
บริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน
31 ธนัวาคม  

2559
31 ธนัวาคม 

2558
31 ธนัวาคม  

2559
31 ธนัวาคม 

2558
31 ธนัวาคม  

2559
31 ธนัวาคม

2558
(ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4                    4                    3                    1                   35.8307             36.0886              
เยน 14                  21                  19                  -                0.3080               0.2996                

สินทรัพยท์างการเงิน 
ณ วนัท่ี

หน้ีสินทางการเงิน 
ณ วนัท่ี

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย
ณ วนัท่ี

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
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บริษทัฯมีสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือดงัน้ี 

ณ วนัท่ี สกุลเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย
(ลา้น) (ลา้น)

31 ธนัวาคม 2559 เหรียญสหรัฐอเมริกา 5                    -              34.9773 - 36.0522 -                         
31 ธนัวาคม 2558 เหรียญสหรัฐอเมริกา 4                    1                  35.8471 - 36.2041 36.2129 - 36.2329

เยน -                 57                -                         0.2964 - 0.3004

(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ

 

สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จะทยอยครบก ำหนดภำยในเดือน
พฤษภำคม 2560 ถึงเดือนกรกฎำคม 2560 
 

28. กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

บริษทัฯใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำ
รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้บริษทัฯจะใชว้ิธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้มำใช ้กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำ
ยติุธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงรำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมไวแ้ยกแสดงตำมระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ไดด้งัน้ี 

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม
สินทรัพยท่ี์วดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม
ตราสารอนุพนัธ์

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -                 1,164             -                 1,164             

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : พนับาท

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำม
ทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตไดใ้นตลำด
ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นรำคำล่วงหนำ้ของ
สินคำ้โภคภณัฑ ์เป็นตน้ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

29. กำรจดักำรส่วนทุน 

วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในกำรบริหำรทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้ นเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้ง
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย เพ่ือสร้ำงผลตอบแทนต่อ ผูถื้อหุ้นและเป็น
ประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนและเพ่ือด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนท่ีเหมำะสมเพ่ือลดตน้ทุนทำงกำรเงินของทุน 

ในกำรด ำรงไวห้รือปรับโครงสร้ำงของทุน บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล ใหก้บัผูถื้อหุ้น 
กำรคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ กำรออกหุน้ใหม่ หรือกำรขำยทรัพยสิ์นเพ่ือลดภำระหน้ี 

30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำทีร่ำยงำน 

ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2560 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอจ่ำยเงินปัน
ผล จำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จ ำนวนหุน้สำมญัจ ำนวน 20 ลำ้นหุน้ในอตัรำหุน้ละ 
3 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 60 ลำ้นบำท โดยกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

31. กำรอนุมตังิบกำรเงนิ 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 23 กมุภำพนัธ์ 2560 
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