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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน	 	 	 	 	 	 	 	  

        

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) 2554 2556 2555

 (ปรับปรุงใหม่) 2554

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสำมัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 11.47 9.76 12.30 8.98 8.13 8.81

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) * 2.27 1.89 1.20 1.42 1.60 0.96 

ผลกำรด�ำเนินงำน (พันบำท)

รายได้จากการขาย 8,973,395 9,409,555 6,420,730 2,950,261 3,145,327 2,121,724

รายได้รวม 9,317,965 9,590,423 6,567,669 3,330,689 3,524,010 2,346,961

ก�าไรสุทธิ 966,099 803,530 408,164 601,692 678,585 326,740

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบำท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,003,876 3,163,839 2,161,693 1,344,619 1,447,819 1,168,798

สินทรัพย์รวม 9,922,777 9,420,677 8,830,964 5,573,960 5,137,930 4,456,240

หนี้สินหมุนเวียน 2,192,336 2,550,914 1,865,152 729,970 770,073 487,618

หนี้สินรวม 5,050,067 5,271,594 4,648,696 1,758,379 1,685,126 1,460,276

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 424,946 339,923 339,923 424,946 339,923 339,923

ส่วนของผู้ถือหุ้น 4,872,709 4,149,083 4,182,268 3,815,580 3,452,803 2,995,964

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 21.42% 21.01% 9.89% 16.56% 21.33% 10.97%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 28.61% 27.25% 18.11% 56.14% 69.45% 41.30%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 9.99% 9.15% 4.83% 11.23% 14.27% 7.45%

ก�าไรขั้นต้น (%) 17.49% 15.77% 15.14% 24.42% 24.05% 23.38%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สิน

หมุนเวียน (เท่า)

1.37 1.24 1.16 1.84 1.88 2.40

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.05 0.94 0.72 1.27 1.12 0.89 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.04 1.27 1.11 0.46 0.49 0.49 

 หมำยเหตุ        

 1. * ในปี 2556 ใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจ�านวน 424.933 ล้านหุ้น    

    ในปี 2555 ใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจ�านวน 424.912 ล้านหุ้น    

    ในปี 2554 ใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจ�านวน 339.923 ล้านหุ้น    
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รายงานคณะกรรมการ

ในปี 2556 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย มียอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ 

จ�านวน 2.46 ล้านคัน หรือปรับเพ่ิมขึ้นอีก 0.14% เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นยอด

การผลิตรถยนต์สูงสุดในรอบ 52 ปี นอกจากนี้ ยังส่งผลให้ประเทศไทยขยับขึ้นเป็นผู้

ผลิตรถยนต์ใน 10 อันดับแรกของโลก โดยมียอดการผลิตของรถยนต์นั่ง จ�านวนทั้งสิ้น 

1.07 ล้านคนั (43.59% ของยอดการผลติทัง้หมด) หรอืปรบัเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 11.85% 

ขณะทีก่ลุม่รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์กระบะขนาด 1 ตนั ผลติได้รวมท้ังสิน้ 1.33 ล้านคนั 

(54.25% ของยอดการผลิตทั้งหมด) ซึ่งปรับตัวลดลง 8.22% จากปี 2555 

จากอตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2556 ดงักล่าว ซึง่ได้รบัผลจากนโยบาย

ภาษรีถคนัแรกของรฐับาลในช่วงครึง่ปีแรก ส่งผลให้การด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัฯ ใน

ปี 2556 นัน้ มรีายได้รวมทัง้สิน้ 9,318 ล้านบาท หรอืลดลง 3% และมกี�าไรสทุธิจากการ

ด�าเนินงาน 966 ล้านบาท (รวมกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน จ�านวน 121 ล้าน

บาท) หรอืเพ่ิมขึน้ 18 % เมือ่เทยีบกบัปี 2555 โดยมกี�าไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.27 บาทต่อหุ้น 

นอกจากการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้มีผลประกอบการท่ีดี รักษามาตรฐานของ

องค์กร และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังยึดมั่นและให้

ความส�าคัญในการยกระดับการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างย่ังยืน และทันต่อการ

เปลีย่นแปลงทัง้ทางสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ควบคูไ่ปกับการยกระดบัความโปร่งใส

ขององค์กร โดยได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption Policy) 

เพ่ือให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของกลุม่บรษิทัสมบรูณ์ ปฏิบติัตนเป็นพลเมอืงดี                                                                         

ของสังคม และประเทศชาติ รวมถึงได้จัดท�ากรอบแนวทางการปฏิบัติงานด้านความ    

รับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้ยุทธศาสตร์ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ท่ีจะบูรณาการ

แนวทางการพัฒนา 3 ด้านให้ควบคู่กันไป ได้แก่ การพัฒนาคน พัฒนาธุรกิจ และการ

พัฒนาชุมชนและสังคมให้ย่ังยืน พร้อมท้ังตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ขององค์กรอย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม

จากความมุง่มัน่ในการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ เพ่ือยกระดบัความโปร่งใส

ขององค์กร ท�าให้บริษัทฯ เป็น 1 ใน 9 บริษัทจดทะเบียนท่ีผ่านการรับรองมาตรการ

ป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 

Council : CAC) อีกทั้ง ได้รับรางวัลส�าคัญต่าง ๆ อาทิ รางวัลผลส�ารวจการก�ากับดูแล

กิจการ (CGR) อยู่ในระดับดีเยี่ยม หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวัลเกียรติยศ (SET Award of Honor) ด้านความ

เป็นเลศิ ได้แก่ ด้านบรรษทัภบิาลยอดเย่ียม ตดิต่อกันเป็นปีที ่5 และ ด้านความรบัผดิชอบ 

ต่อสงัคมยอดเย่ียม ตดิต่อกันเป็นปีที ่3 จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิจาก Asian Corporate Governance Association (ACGA) 

และ CLSA Asia-Pacific Markets ให้ SAT เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่สร้างความสนใจให้

กับนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียน

 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึง

พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนร่วมในการผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความ

ส�าเร็จมาด้วยดีตลอด และขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่น พร้อมท้ัง

ก�ากับดูแลกิจการมีความมั่นคง และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความย่ังยืน

ในระยะยาว

         

 

(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

 ประธานกรรมการ

(นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์)
 กรรมการผู้อ�านวยการ
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วิสัยทัศน์	

เป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้     

ส่วนเสียและสังคม

พันธกิจ

• เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ 

และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ตอบสนองความคาดหวังของลกูค้า ด้วยผลติภัณฑ์และบรกิาร

ที่มีคุณภาพสูง

• เป็นหุ้นส่วนกับลกูค้า เพ่ือการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ 

• เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลติท่ีเป็นมติรกับส่ิงแวดล้อมอย่าง

ต่อเนื่อง และเป็นผู้น�าด้านต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพ 

• เสริมสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลาย

วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

• รักษาและยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง มี

ความรบัผิดชอบต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียและ สังคม บนพ้ืนฐาน

ของการมีความรู้คู่คุณธรรม 

   

     

6
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Somboon Advance Technology Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เพลาข้าง    

(Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ท�าให้

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายด้านยานยนต์ 

 

ที่ตั้งส�านักงานใหญ่และโรงงาน : - เลขที่ 129 หมู่ที่2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

  - เลขที่ 300/100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700660

โทรศัพท์ : 02-728-8500

โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517

Home Page : www.satpcl.co.th

ทุนจดทะเบียน : 426,711,809 บาท

ทุนช�าระแล้ว : 424,945,994 บาท

บริษัทย่อย : 1.  บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ�ำกัด

   ประกอบธุรกจิผลติชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมผีลติภัณฑ์หลกั ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) 

และเบรกดุม (Drum Brake) และชิ้นส่วนในเครื่องจักรกลการเกษตร

  2.  บริษัท บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ำกัด

   ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf 

Spring), เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงขด (Coil Spring)

  3.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ำกัด

   ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนงานหล่อ (Casting Products) ส�าหรบัรถยนต์ได้แก่ จานเบรก (Disc 

Brake) และเบรกดุม (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และผลิตชิ้นส่วนงานหล่อส�าหรับ

เครื่องจักรกลการเกษตร

  4.  บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จ�ำกัด

   ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมูลการตลาดให้กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

  5.  บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ำกัด  

   ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการทุบขึ้นรูป (ร้อน/เย็น)

7



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

8

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุกและ

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) 

ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศซึ่งมีการท�าสัญญาซื้อขายระยะยาว และผูค้้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer 

“REM”)

การด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและ ผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการด�าเนินงานนั้นแต่ละบริษัทจะมีการด�าเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) 

ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการก�าหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทน�าไปปฏิบัติใช้ ซึ่งผู้บริหาร

ในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อ�านวยการ ทั้งน้ีในด้านการด�าเนินงานแต่ละบริษัทมีการก�าหนด เป้า

หมาย กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�าในการประชุมผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 

(Executive Committee) 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	ณ	วันที่	26	สิงหาคม	2556

บ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 
100%

ตระกูลกิตะพำณิชย์ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย

25.49% 20.89% 53.62%

บ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ 
เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน)

SAT

บ. ยำมำดะ สมบูรณ์ จ�ำกัด*

บ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ�ำกัด*

บ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ำกัด*

บ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสำหกรรม จ�ำกัด

SBM

บ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลยี จ�ำกัด

SFT

บ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ�ำกัด*

บ. บำงกอกสปริง
อินดัสเตรียล จ�ำกัด

BSK

บ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง 
โปรดักส์ จ�ำกัด

ICP

บ. เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล
เจแปน จ�ำกัด

SIJ

99.99% 99.99% 99.99%

20.0%

2.90%

1.80%

21.25%

99.99% 99.99%

  (*จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 6 มกราคม 2555)

 * ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2556 ปี 2555 และปี 2554 สามารถจ�าแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ด�ำเนิน
กำรโดย

% กำรถือ
หุ้นของ
บริษัท

งบกำรเงิน
ปี 2556

งบกำรเงิน
ปี 2555

งบกำรเงิน
ปี 2554

รำยได้ % รำยได้ % รำยได้ %

เพลำข้ำง SAT 2,861 31 3,049 32 2,057 31

แหนบแผ่น BSK 99.99 755 7 894 9 765 12

จำนเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 812 9 927 10 605 9

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 702 7 697 7 469 7

สปริงขด BSK 99.99 788 8 817 9 514 8

ท่อร่วมไอเสีย SBM 99.99 183 2 209 2 221 3

จำนไฟและดุมล้อช่วยแรง SBM 99.99 340 4 593 6 354 5

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์กำรเกษตร SBM 99.99 1,080 12 856 9 464 7

อื่น ๆ * 1,452 16 1,368 14 972 16

รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 8,973 96 9,410 98 6,421 98

รายได้อื่นๆ 345 4 180 2 147 2

รวมรายได้ 9,318 100 9,590 100 6,568 100

หมายเหตุ 

 * ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก
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รายการตรวจสอบการก�ากับดูแลกิจการ
 รายการต่อไปนี้ แสดงให้เห็นว่า SAT ได้ด�าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเป็น

เครื่องมือเพื่อช่วยตรวจทานด้านการก�ากับดูแลกิจการ ที่ระบุอยู่ในรายงานประจ�าปี 2556 (รายงาน www.satpcl.co.th/2013Annual)

 หลักกำร/ค�ำแนะน�ำ กำรอ้ำงอิง

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการบริหารจัดการ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 37

โครงสร้างของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 37

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 44

ขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการเลือกตั้งกรรมการ

ที่ออกตามวาระ

“โครงการจัดการ” หน้า 45

นโยบายและแผนพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 45

การบังคับใช้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ “SBG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 12

การเปิดเผยข้อมูลการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น “SBG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 15

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง “การบริหารความเสี่ยง” หน้า 59

การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและความเป็นอิสระ “การบริหารความเสี่ยง ” หน้า 59

ข้อมูลของเลขานุการบริษัทฯ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 47

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย “ค่าตอบแทน” หน้า 46

โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ “โครงสร้างการจัดการ” หน้า 56

แนวปฏิบัติที่ดี ของนโยบายการต่อต้านการทุจริต “SBG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 21

นโยบายการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสีย “SBG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 14

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน “SBG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 12

โครงสร้างและสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ ของคณะกรรมการ

และผู้บริหาร

“การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” 

หน้า 55

ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

ที่เกี่ยวข้องกับต�าแหน่งคณะกรรมการ และกรรมการการชุดย่อย

“คระกรรมการและผู้บริหาร” หน้า 48

การมีส่วนได้ร่วมระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร “SBG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 17

การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ “SBG กับการพัฒนาที่ยั่งยืน” หน้า 55

การเผยแพร่นโยบายก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ หน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ “หัวข้อความยั่งยืน”

11
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SBG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน เป็น

องค์กรโปร่งใสและมีธรรมภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้

มีส่วนได้เสียและสังคม โดยรวม พัฒนาบุคคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้                

และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ดีข้ึน เพ่ือมุ่งสู่

ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านแนวทางการรายงานความย่ังยืน ตามกรอบ

การจัดท�ารายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้

1. การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ เป็น 1 ใน 

6 ภาระกิจหลัก ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้

พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส�านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ผ่าน

การอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 6 

  

 ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พัฒนาด้านการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การต่อต้านการทุจริต” หน้า 21

 1.1 ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556  

 1.2 จัดท�า และประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริต (Anti – Corruption Policy) 

 1.3 ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จริยธรรม กับความย่ังยืนของ

องค์กร” ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง   (ผู้จัดการทั่วไป – รองกรรมการผู้อ�านวยการ) อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ทั้งนี้ ส�าหรับปี 2556 ได้มีการขยาย

ผลไปสู่ผู้บริหารระดับกลาง - ปฏิบัติการ โดยได้จัดอบรม เรื่อง “มาตรการป้องกันการทุจริต” เพ่ือให้ครอบคลุมท่ัวท้ังองค์กรมากย่ิงขึ้น 

พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแล    

 1.4 สื่อสารให้พนักงานเข้าใจ  และสามารถใช้ช่องทางเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

 1.5 จัดอบรมเพ่ือทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดท�า “รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพ่ือป้องกันการขัดแย้งทาง    

ผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง 

แผนกำรด�ำเนินงำนปี 2557 : เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่าย

การประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) ในการต่อต้านการทุจริต

2. ด�าเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบาย “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” 

เพื่อให้แนวปฏิบัติสอดคล้องกับการท�างานในปัจจุบัน ดังนี้

  2.1 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

  2.2 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

  2.3 ปรับปรุงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้

3. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 

จากรายงานการก�ากับดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียน ประจ�าปี 2556 ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 

และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด 256 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกว่า

คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100)                        

	 แนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 1. การก�ากับดูแลกิจการ

 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

 3. การต่อต้านการทุจริต

 4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

 5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

 8. การจัดการสิ่งแวดล้อม

 9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

 10. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน



รายงานประจ�าปี 2556

13

4. ได้รบัการประเมนิจาก Asian Corporate Governance Association (ACGA) และ 

CLSA Asia-Pacific Markets ให้ SAT เป็น 1 ใน 50 บริษัทที่สร้างความสนใจให้กับนักลงทุนต่าง

ประเทศเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นอาเซียน (อาเซียน 6 : จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และ

นิวซีแลนด์) โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง The ASEAN Capital Markets Forum and 

the Asian Development Bank

5. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                            

  • รางวลัเกยีรตยิศด้านบรรษทัภบิาลยอดเย่ียม ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 5 (ปี 2552-

2556) (SET Award of Honor 2009-2013 : The Best of Good Governance Company)

  • รางวัลเกียรติยศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเย่ียมต่อเน่ืองเป็นปี

ที ่3 (ปี 2554-2556) (SET Award of Honor 2011-2013 : The Best of Corporate Social                    

Responsibility)                                                                                                                     

 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้                                                          

1.  หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเก่ียวกับการ

ด�าเนินกิจการให้มากขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ

ทราบผลของการประชมุและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ภายใน 14 วนั 

นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงด�าเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้  

 1.1  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 

2556 และการส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 

9 เมษายน 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมท้ังประกาศหลักเกณฑ์ และระบุ

ขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

 1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

 1.3 น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี และน�าเสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ที่

ชัดเจนเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

 1.5 บริษัทฯ ไม่ได้เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลส�าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2556 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดได้มีการ

บันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 1.6 บริษัทฯ ได้อ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถ

เดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 

2. หมวด กำรปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน : บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัต่ิอผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การก�าหนดกระบวนการที่อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการ

คุ้มครองจากการกระท�าที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอ�านาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

 2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือน

ธันวาคม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้น

ตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

 2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจ�านวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน

 2.3 ไม่มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส�าคัญ
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 2.4 บรษิทัฯ ได้แนบหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถื้อหุ้นสามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีงได้เอง

ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสอืนัดประชมุ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอสิระ

หรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพือ่ให้ผู้ถอืหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

 2.5 ในปี 2556 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นท้ังหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ในวันที่ 19 

เมษายน 2556 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็น

นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน และได้น�าหนังสือเชิญประชุม

เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุ

 2.6 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

 2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ

พนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรอืท�าธุรกิจทีแ่ข่งขนักับบรษิทัฯ หรอืธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมท้ังไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของ

ตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษิทัฯ หรอืให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอืน่เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบรษิทัฯ ท้ังน้ีกรรมการและผูบ้รหิาร

จะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

 2.8 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย และผูบ้รหิาร รายงานการมส่ีวน

ได้เสยีของตนเองและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 และ

ก�าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่าย

เลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันท�าการ 

 ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้ังแต่ผู้จัดการแผนกข้ึนไป และพนักงานท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องระดับต�่ากว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อ�านวยการในสายงาน เห็นควร ให้จัดท�ารายงานฯ ตามนโยบายการก�ากับ

ดูแลกิจการ ส�าหรับปี 2556 มีการรายงานทั้งหมด 106 ราย และมี 2 รายที่มีการท�ารายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับ

หัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพ่ือแจ้งให้ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

3. หมวด กำรค�ำนึงถงึบทบำทของผูมี้ส่วนได้เสยี : บรษิทัฯ ให้ความส�าคัญกับความรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เพิ่มแนวปฏิบัติที่

ดี ดังนี้

 (1) ก�าหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจ

ให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน

 (2) สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 (3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 (4) ก�าหนดให้  “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท�าผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

 ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพและคุม้ค่า ก�าหนดให้พนกังานต้องเอาใจใส่และปฏบิตัิ

งานด้วยจิตส�านึกถึงความปลอดภัยและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ

สังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 3.1 ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับผู้มีส่วนได้เสีย ท้ังผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ส่ิงแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน รวมถึงการให้ความส�าคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย

 3.2 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้าน

ลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น

 3.3  จดัให้มกีองทุนส�ารองเลีย้งชพีส�าหรบัพนักงานและการเสนอขายหลกัทรพัย์ให้แก่พนักงานในระดับผูบ้รหิารระดบั

สูงของบริษัทและ/บริษัทย่อย (โครงการ ESOP Scheme)
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 3.4 จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่านอีเมล์ของ

กรรมการอิสระ และก�าหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผ่านเลขานุการบริษัท โดยน�าเสนอรายงาน

ด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็นรายไตรมาส

4. หมวด กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส : บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัท

อย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การด�าเนินธุรกิจและผล

ประกอบการทางการเงิน การก�ากับดูแล นโยบายในการด�าเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายใน

การเปิดเผยข้อมูล 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 

โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ดังนี้ 

 4.1 จดัส่งรายงานทางการเงนิต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์/ ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

 4.2 เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ�าปี และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงนิ นโยบายการก�ากับ

ดแูลกิจการและจรยิธรรมธรุกิจ นโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม บทวเิคราะห์จากนกัวิเคราะห์สถาบนัต่าง ๆ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี การประชมุผูถื้อหุน้ รายชือ่ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรพัย์ฯ และข่าวจาก

สื่อสิ่งพิมพ์ 

 4.3 จัดให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพือ่เป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ

ประชมุนกัวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบรษิทัฯ ทุกไตรมาส และน�าเสนอข้อมลูต่อนักลงทนุ (Road Show) ในประเทศและ

ต่างประเทศ เป็นต้น

 4.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปี อย่างชัดเจน

 4.5 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก�าหนดนโยบายให้กรรมการและ

ผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ 

  4.5.1 การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ 

  4.5.2  รายการเก่ียวโยงและรายงานการมส่ีวนได้เสยี ของกรรมการและผูบ้รหิาร เพือ่ป้องกันความขดัแย้งทางผล

ประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบเป็นรายไตรมาส

 4.6 ไม่มปีระวตักิารถูกสัง่ให้แก้ไขงบการเงนิจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

 4.7 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 โดยผู้สอบบัญชี

มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 2556 จ�านวน 1,270,000 บาท เพ่ิม

ขึ้น จากปี 2555 จ�านวน 25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่

ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้

ที่เกี่ยวข้อง 

 4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี 

 4.9 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกรรมการ และผูบ้รหิาร ไว้ในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ประกอบด้วย ชือ่ ต�าแหน่ง การศกึษา การ

ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท�างาน และภาพถ่าย 

 4.10  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

  ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ 

ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม�่าเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุน

สัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 

นกัข่าว และผูส้นใจท่ัวไป สามารถเข้าถึงข้อมลูบรษิทัฯ ท่ีมคีวามถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตกุารณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดย

เฉพาะข้อมูลส�าคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถน�าข้อมูลเหล่าน้ัน ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุน

อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด 
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  บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่าง ๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่ส�านักงาน ก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ผ่านช่องทางต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการ

สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชม

กิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งส�านักข่าวไทย

และต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่าง

สม�่าเสมอ การจัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ เพื่อติดตามการผลด�าเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส การ

มีช่องทางการสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ รวม

ถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม�่าเสมอ ทั้งใน

ส่วนของงบการเงิน รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการน�าเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่น ๆ 

ทั้งนี้ ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการน�าเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

  1. การน�าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 2 ครัง้ และต่างประเทศอกี 3 ครัง้ ณ ประเทศ

สิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฮ่องกง

  2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จ�านวน 4 ครั้ง

  3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และ

การรับสายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จ�านวน 36 ครั้ง 

  4. การน�าเสนอข้อมลูในงานบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทุนของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Opportunity 

Day) จ�านวน 4 ครั้ง 

  5.  ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเย่ียมชมกิจการของ

บริษัท และพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง

  6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จ�านวน 4 ครั้ง 

  7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ

  8. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ ท่ี       

ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม�่าเสมอ

5. หมวด ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร : บรษิทัฯ ให้ความส�าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบ

ของคณะกรรมการ เพ่ือดแูลรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี เช่น การก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ การพิจารณา

ตรวจสอบการด�าเนนิงาน ดแูลให้การด�าเนนิธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ ยังคงด�าเนนิการปฏบิติัเพ่ือสร้างความย่ังยืน

ในเรื่องต่อไปนี้ 

 5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ

บริษัทย่อยเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง 

 5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการก�าหนดแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ในเรื่อง (1) การเกษียณอายุ (2) วาระ

ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และ (3) การหมุนเวียนต�าแหน่งของกรรมการชุดย่อย 

 5.3 เพ่ือน�าไปสูก่ารปฏิบตังิานด้านการก�ากับดแูลกิจการอย่างมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับจ�านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ ดังนี้ 

  5.3.1  จ�านวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

  5.3.2  กรรมการผู้อ�านวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้

  5.4 ไม่เกิน 3 บรษิทั โดยต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ก่อนคณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุคูม่อื

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย

ถือเป็นวินัยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ดังนี้

  5.4.1 ก�าหนดให้กรรมการผู้อ�านวยการ สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับ การ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
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  5.4.2 ก�าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระท�า

ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ส่วนได้เสียมีช่องการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพ่ือน�าไปสู่การปรับปรุงระบบบริหาร

จัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

  5.4.3  เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้ก�าหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่ง 

  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม ถือเป็นการท�าผดิวินัย ตาม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

  5.4.4  ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพ่ือป้องกันการใช้โอกาส

แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

 5.5 ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 5.6 ก�าหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผูอ้�านวยการ โดยมบีทบาท อ�านาจ และหน้าทีท่ี่แบ่ง

แยกออกจากกันอย่างชดัเจน และแต่งตัง้กรรมการอสิระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบรหิาร และประธานคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่าง ๆ

 5.7 บรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร (Non Executive Director : NED) มโีอกาสประชมุระหว่างกันเอง 

เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส�าหรับปี 2556 ได้

จัดให้มีการประชุม 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร เนื่องจาก บริษัทฯ ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อ�านวยการ  ทั้งนี้ ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้อ�านวยการรับทราบ

 5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพ่ือร่วมกันก�าหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกปี โดยภายหลังจากการสัมมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและ

เป้าหมายให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรปฏิบัติตามภายใต้กิจกรรม “จับเข่าคุยกัน” ซึ่ง กรรมการผู้อ�านวยการจะเป็นผู้ชี้แจงนโยบาย

และผลการด�าเนินงานปีละ 2 ครั้ง

 5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร 

เพื่อก�าหนดมาตรการและแผนด�าเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ปีละ 8-10 ครั้ง 

 5.10 ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง โดยได้มีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน

 5.11 คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทัง้ด้านการเงนิ การปฏบิตังิาน การด�าเนนิการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มกีารบรหิาร

ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่

มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบ

ภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดยนายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงาน

อสิระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล และจดัท�ารายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมคีณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูส�าคัญอย่างครบ

ถ้วน และมีการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

 5.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความ

เสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ จึงได้จัดตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee) 

เพ่ือพิจารณาการบรหิารความเสีย่งในทกุด้านให้มคีวามเหมาะสม และมอบหมาย

ให้ ตดิตาม ดแูล วเิคราะห์การบรหิารความเสีย่งในระดบัปฏิบตัแิต่ละฝ่ายงาน ผ่าน 

Risk Champion และให้รายงานผลการบรหิารความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ทราบทุกไตรมาส

	 การมีส่วนร่วมในการบริหาร	ปี	2556

1. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น  เพ่ือ

ก�าหนดกรอบทิศทางองค์กร และเตรียมพร้อม

รองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของ

เศรษฐกิจ

2. ก�าหนด “นโยบายการมีส่วนร่วมของพนักงานใน

การจัดท�ากลยุทธ์องค์กร” เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหาร

ได้แสดงความเห็นอย่างอสิระในการก�าหนดกลยุทธ์

องค์กร

3. ให้ค�าแนะน�ากับฝ่ายบริหารเรื่อง “ข้อคิดในการ

วางแผน การบริหารจัดการองค์กร” เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการด�าเนินธุรกิจ
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 5.13 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะท�างานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดย

มอบให้เลขานุการบริษัทฯ ท�าหน้าท่ีประธานคณะท�างานโดยมีบทบาท หน้าที่ (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ และ

จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และแนวปฏิบตัทิีด่ขีององค์กรชัน้น�าท่ีเป็นมาตรฐานสากล (3) ดูแลให้มกีารประเมนิผลการปฏิบติั

ตามนโยบายการก�ากับดแูลกิจการ และจรยิธรรมธุรกิจฯ ของบรษิทัฯ โดยรายงานคณะกรรมการบรษิทัฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ทราบทุกไตรมาส (4) ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย

 5.14 กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร

  •  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

   คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรูค้วามเข้าใจในธุรกิจ 

และการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริม

สร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การก�ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ใหม่ ๆ เพ่ือช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับต�าแหน่งได้เร็วท่ีสุด โดยมีเลขานุการ 

บริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

   1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ กฎหมายที่ควร

ทราบ

   2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการด�าเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

   3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อ�านวยการ เพ่ือสอบถามข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

   ถึงแม้ว่าในปี 2556 บรษิทัฯ ไม่มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการได้รบัทราบข้อมลูข่าวสาร

ที่เป็นปัจจุบัน จึงจัดให้มีการสื่อสารในเรื่อง มาตรการต่อต้านการคอร์รับชั่น กฎเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ และจัดให้กรรมการได้มี

โอกาสเยี่ยมชมความคืบหน้าการลงทุนที่อนุมัติไว้แล้ว

  • การพัฒนาความรู้

   คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรม

สัมมนาจากหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะ

กรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ส�าหรบัปี  2556 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ส่งเสรมิความรูใ้ห้กรรมการและผูบ้รหิาร ดงัน้ี

   1. จัดให้มีการอบรมสัมมนา

    1.1 เข้าร่วมอภปิรายและระดมความเห็น เรือ่ง 

“New Role of the Chairman under Globalization” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการ

บริษัทไทย 

    1.2  In House Training เรือ่งมาตรการป้องกัน

การทุจริต (จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์

    1.3 จัดให้มีการเรียนรู้แบบ Learning By Doing ด้วยการแจกจ่ายหนังสือ Chairing of the 

Board เพื่อให้กรรมการทุกท่านมีโอกาสอ่านและท�าคงามเข้าใจ เพื่อน�าไปสู่การหารือ/อภิปราย ในด้านบทบาทหน้าที่ของกรรมการ

    1.4 เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร Finance Instruments of Director เพื่อให้กรรมการทราบถึง

เครื่องมือทางการเงินประเภทต่าง ๆ ที่ช่วยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ 

   2.  On the Job Training เพื่อส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนนิธุรกิจ เช่น การเย่ียมชมสายการผลติใหม่ โครงการลงทนุใหม่ ซึง่อนมุตักิารลงทุนไว้แล้ว การเย่ียมชมสายการผลติของลกูค้า

หลักหรือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อรับทราบสถานการณ์โดยทั่วไป เป็นต้น
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 นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้สนบัสนุนให้กรรมการบรษิทัฯ และผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏบิตัหิน้าท่ี รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคดิเหน็กับคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเลขานกุารบรษิทัฯ จะเป็นผูป้ระสานงาน กับกรรมการเพ่ือ

เข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation 

Program (DAP) Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป 

 5.15  กำรจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนของกรรมการผู้อ�านวยการและรองกรรมการผู้อ�านวยการ เพ่ือมั่นใจได้ว่า

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

   1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพ่ือจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน

ประกอบด้วย กรรมการผู้อ�านวยการ และรองกรรมการผู้อ�านวยการทุกสายงาน

   2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก�าหนดความรู ้ ความสามารถ (Competency) 

ประสบการณ์ของแต่ละต�าแหน่งงาน เพ่ือคดัเลอืกผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้องตามท่ีก�าหนด สามารถสบืทอดงานของแต่ละต�าแหน่ง

งานได้

   3. กรรมการผู้อ�านวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติ

สอดคล้อง เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

   4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ท�าหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และ

พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ

   5. กรรมการผูอ้�านวยการ จดัให้มกีารหมนุเวียนหน้าท่ี ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้อง 

และมอบหมายให้ผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูอ้�านวยการ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิาร เพ่ือให้มคีวามเข้าใจ ประสบการณ์ และ

ความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

   6. กรรมการผู้อ�านวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้

บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

   7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานของ

กรรมการผู้อ�านวยการ และรองกรรมการผู้อ�านวยการ เป็นประจ�า และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง 

2. การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบรษิัทฯ มนีโยบายและยดึถอืปฏบิตัมิาอย่างต่อเนือ่ง ในเรือ่งของการปฏบิตัต่ิอคูค้่าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อ  

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

2.1 กำรแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตาม

ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ให้พันธะสัญญาไว้ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ 

 1.  ระบุเง่ือนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้าอย่าง

เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

 2.  ให้ข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกับสินค้า การ

บริการ 

 3.  ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้าก�าไรเกินควร

 การด�าเนินการในปี 2556 

  เพ่ือให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจในคุณภาพของสนิค้า บรษิทัฯ จงึได้ด�าเนินการเข้าเย่ียมเยียนบรษิทัคูค้่าอย่างต่อเน่ืองเป็น

ประจ�าทุกเดอืน เพ่ือรบัฟังพร้อมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ และข้อเสนอแนะส�าหรบัการปรบัปรงุผลติภณัฑ์ และการให้บรกิารให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ข้อแนะน�าในการใช้ผลิตภัรฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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 2.2 ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้ำ : 

 1.  ส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของผูข้าย และเปิดโอกาสให้ผูข้ายได้เข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ ของบริษัท 

ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย

 2.  ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ของบริษัทฯ 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละ

รายของบริษัทฯ 

 3. ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานของ

ผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางในการปฏิบัติ

  1.  ก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

 2.  สนบัสนนุให้พันธมติรทางการค้า/คูค้่ายอมรบั และน�าไปปรบัใช้นโยบายในลกัษณะเดยีวกัน โดย ไม่ก่อให้เกิดการ

แข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

 3. ส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คูค้่าเข้ามามส่ีวนร่วมในกิจกรรม

เพื่อสังคมของบริษัทฯ 

 การด�าเนินการในปี 2556

 1. บรษิทัฯ ก�าหนดให้ผูบ้รหิาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนเอง และผู้ท่ีเก่ียวข้องให้บรษิทั

รับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ 

 2. บรษิทัฯ ได้จดักิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างสมัพันธภาพระหว่างบรษิทัฯ กับคู่ค้า เช่น กิจกรรมโบว์ล่ิงการกุศล เป็นต้น

 3. บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ

2.3 กำรเคำรพต่อสทิธใินทรพัย์สนิ : ส่งเสรมิและปฏิบตัติามสทิธิในทรพัย์สนิ ทรพัย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร สทิธิ

ทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

 แนวทางในการปฏิบัติ

 1.  ก�าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า

 2.  ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร พนักงาน ใช้ทรพัยากรและทรพัย์สนิของบรษิทัฯ อย่างมปีระสทิธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน

การแข่งขนัและการให้บรกิารทีด่แีก่ลกูค้า ใช้สนิค้าและบรกิารทีม่ลีขิสทิธิถ์กูต้องและไม่สนบัสนนุสนิค้าหรอืการกระท�าทีเ่ป็นการละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญา

 การด�าเนินการในปี 2556 

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะปกป้องและคุม้ครองรกัษาทรพัย์สนิทางปัญญาทีบ่รษิทัฯ เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมดิหรอืการ

ถูกน�าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้ก�าหนดไว้ในนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อ

พึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน อย่างเคร่งครัด 

2.4 กำรเกี่ยวข้องกับกำรเมืองอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ : บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไป

มีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ�านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น�าเงินทุนหรือทรัพยากรของ 

บริษัทฯ ไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน 

ใช้อ�านาจครอบง�า ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ 

 แนวทางในการปฏิบัติ 

 1.  รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น Weekly News เสียงตามสาย เป็นต้น 

 2 .  เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบง�า

 ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ โดยไม่ได้เข้าไปครอบง�า ชักจูง ข่มขู่ และมี

ส่วนร่วมแต่อย่างใด
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3. การต่อต้านการทุจริต

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดให้มนีโยบายว่าต้องด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ เป็นธรรม ยึดมัน่ในความรบัผดิชอบ ต่อสงัคมและผูม้ส่ีวน

ได้เสยีทกุกลุม่ ทัง้นี ้เพ่ือให้ครอบคลมุถึงพนักงาน คูค้่า ลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้เสยี

ทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและ     ต่างประเทศ จงึจดัให้มกีารสอบทานการปฏบิติังาน

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจน

ทบทวนแนวปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�าหนดทางกฎหมาย

 

แนวทางในการปฏิบัติ

 1. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ

จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2. พนกังานของกลุม่บรษิทั ต้อง ไม่พึงละเลยหรอืเพิกเฉย เมือ่พบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายทุจรติคอร์รปัชัน่ทีเ่ก่ียวข้อง

กับบรษิทั/บรษิทัย่อย ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลท่ีรบัผดิชอบทราบ และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิต่าง ๆ  หาก

มข้ีอสงสยัหรอืข้อซกัถามให้ปรกึษาผูบ้งัคบับญัชา หรอืบคุคลท่ีก�าหนดให้ท�าหน้าท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏบิติัตามจรยิธรรม

ธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้

 3. บรษิทัฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานทีป่ฏเิสธ หรอืแจ้งเรือ่งคอร์รปัชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับบรษิทัและบรษิทั

ย่อย โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทก�าหนดไว้ในนโยบาย

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

 4. ผู้ที่กระท�าการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นการกระท�าท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย

ตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

 5. บรษิทั/บรษิทัย่อย ตระหนกัถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู ้และท�าความเข้าใจกับบคุคลอืน่ทีต้่องปฏิบตัิ

หน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

 6. บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตส�านักที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคมและ

ประเทศชาติ 

 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปลูกจิตส�านึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2553 – ปัจจุบัน ดังนี้ 

ปี 2553

Ø	ได้รับรำงวัลองค์กรโปร่งใส : จำกส�ำนักงำน ปปช.

Ø	เข้ำร่วมประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันกำรคอร์รัปชั่น

Ø	จัดสัมมนำ / อบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรแก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ

ปี 2554-2555

Ø	ปรับปรุงคู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับกำรปฏิบัติในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

Ø	จัดสัมมนำ / อบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรแก่ผู้บริหำรระดับสูง

Ø	ประกำศแจ้งกำรเข้ำเป็นแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่คู้ค้ำรับทรำบ

ปี 2556-2557

Ø	ผ่ำนกำรรับรองมำตรกำรป้องกันกำรคอร์รัปชั่น : จำก CAC

Ø	จัดสัมมนำ / อบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรแก่ผู้บริหำรระดับกลำง

Ø	ประกำศแจ้งกำรเข้ำเป็นแนวร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตให้แก่คู้ค้ำรับทรำบ

    ปี 2557  ขยำยกำรประกำศเจตนำรมณ์กำรป้องกันกำรคอร์รัปชั่นไปยังบริษัทคู่ค้ำ

นโยบายการต่อต้านการทุจริต		
(Anti	–	corruption	Policy)

    “ ห้ามมใิห้กรรมการ  ผูบ้รหิาร และพนักงาน ของกลุม่

บริษัทสมบูรณ์  ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบทั้งทาง

ตรงและทางอ้อม  ได้แก่  การรับสิ่งของ    ของขวัญ     

การเลี้ยงรับรอง     เงินเรี่ยไร     เงินบริจาค และผล

ประโยชน์อื่นใด ให้แก่ตนเอง จากบุคคลท่ีท�าธุรกิจ

กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์” 
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการด�าเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยค�านึงถึงการเคารพสิทธิ

มนุษยชนและเคารพต่อศักด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า 

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ จึงให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงาน

อย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อ

ให้พนักงานเป็นผูม้คีวามสามารถและเป็นคนดขีองสงัคม เช่น การจ้างงานทีเ่ป็นธรรมส�าหรบัพนักงานและให้พนกังานได้รบัค่าตอบแทน

ทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการท�างานให้พนกังานมคีวามปลอดภัยในชวิีต ทรพัย์สนิ มสีขุอนามยั

ที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ 

แนวทางในการปฏิบัติ

 1. ก�าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการท�าผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพ่ือป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีท�างาน    

สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเน่ืองมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการท�าผิดกฎหมาย

หรือการผิดจรรยาบรรณ

 2. ก�าหนดนโยบายให้บรษิทัในกลุม่สมบรูณ์ ไม่ท�าธุรกรรมกับบรษิทัทีไ่ม่ค�านงึถึงสทิธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมดิ

สิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

 3. ก�าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระท�าผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 4. ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจ

ประเมินเป็นประจ�าทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

 5. เปิดโอกาสให้พนักงาน และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ แสดงความเหน็ผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน Email ของ

กรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ

 6. มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส

 7. จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคับ และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครดั อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยเปิด

โอกาสให้พนกังานมช่ีองทางการร้องเรยีน และแสดงความคดิเห็นอย่างอสิระ เพ่ือเป็นแนวทางสูก่ารพัฒนาและจดัการทีย่ั่งยืนขององค์กร 

ส�าหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะรวม 2 เรื่อง เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การปรับปรุงห้องน�้า และโรง

อาหาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ด�าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อ

พนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจก

ชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษย์สากล 

และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพ่ือน�าไปสู่ความสงบสุขในสังคม และ

สร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

5.1.  กำรเคำรพสิทธิในกำรท�ำงำนตำมหลักสิทธิ

มนุษยชน : โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้

บุคคลขาดความสมัครใจท่ีจะท�างาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพใน

สิทธิและเสรีภาพของพนักงาน
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 แนวทางในการปฏิบัติ

  1.  ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลอืกปฏบิตัแิละความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จ�ากัดเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ 

ศาสนา สญัชาต ิภูมหิลงัของบคุคล ความคดิเหน็ทางการเมอืง อายุ หรอืความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตัดสนิใจการ

จ้างงาน

  2. ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมี

การเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

  3.  จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกับ

เรื่องที่อาจเป็นการกระท�าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้อง ที่เป็นระบบและยุติธรรม

 การด�าเนินงานปี 2556

 1. ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการท�างาน ผ่านช่อง

ทางการสื่อสาร เช่น Weekly News เสียงตามสาย หรือการโครงการต่าง เช่น โครงการ “สมบูรณ์สติ” เพื่อพัฒนาสมาธิของพนักงานและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน 

 2. จดัให้มกีารส�ารวจความพึงพอใจและทัศนคตขิองพนักงานโดยรวม ภายใต้โครงการ “WE CARE” ซึง่บประเมนิอยู่

ในเกณฑ์ “พึงพอใจ” 

5.2  ให้ควำมคุ้มครองทำงสังคมและสภำพกำรท�ำงำนของพนักงำน : โดยก�าหนดเงื่อนไขการจ้างท่ีเป็นธรรมและได้รับ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระท�าที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

ในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

 แนวทางในการปฏิบัติ

 1. ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว

 2. มเีงือ่นไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและให้พนักงานได้รบัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพในรปูเงนิเดอืน โบนสั 

สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่น ๆ 

 3.  แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสจุรติใจ และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของความรูค้วามสามารถ 

และความเหมาะสมของพนักงาน

 4. ก�าหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

 5. เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินงานและสถานภาพ 

ของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม�่าเสมอ

 6.  ก�าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการท�าผิดกฎหมายหรือผิด พรบ.หลักทรัพย์ฯ อัน

เนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการท�าผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพพนักงาน ให้มีความสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้และ

พัฒนาศักยภาพของพนักงานกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (SBG Learning Academy) เพื่อรองรับการแข่งขันจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC) ปี 2558 นอกจากนี้ ได้จัดท�าโครงการ “Quality of Work Life” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงานอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 

9 เพื่อตอบสนองสุขภาวะทั้ง 4 ด้าน กาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ 

 5.3. ให้ควำมคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน : ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการ

ท�างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

  แนวทางในการปฏิบัติ 

  1.  ก�าหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

  2. วิเคราะห์และหามาตรการ เพ่ือควบคุมความเส่ียงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�างาน 

รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ท�างานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น 

  3. สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับข้อก�าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติท่ีปลอดภัยในการท�างานต่าง ๆ และให้

แน่ใจว่าพนักงานเข้าใจและท�าตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง
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  4. จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ�าเป็นให้แก่พนักงาน

  5. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�างาน

  6.  ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเคารพ

สิทธิของพนักงาน 

  ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นหยุดงาน

  ส�าหรับ ปี 2557 เพ่ือเป็นการยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน โดยให้

พนกังานมส่ีวนร่วมในการกิจการอย่างยัง่ยืน จงึก�าหนดให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการค้นหาจดุเสีย่งในพ้ืนท่ีท�างาน และตดิตามการแก้ไข

ให้ได้ตามแผน ไม่เกิดอุบัติเหตุซ�้าขึ้นมาอีก โดยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ได้ 100%

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค                     
คณะกรรมการบรษิทัฯ ยังคงยึดหลกัและด�าเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ซึง่เป็นผูซ้ือ้ผลติภัณฑ์

และได้รบับรกิารโดยตรงจากบรษิทัฯ รวมไปถึงผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูใ้ช้ผลติภณัฑ์ดงักล่าว ให้สามารถมัน่ใจได้ว่านอกจากจะได้รบัสนิค้า บรกิาร

ที่มีราคาท่ียุติธรรม มีคุณภาพที่ดีท่ีสุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

การกระท�าที่เป็นการละเมิดหรือท�าให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

  แนวทางในการปฏิบัติ                                                                                   

 1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของ 

  ผู้บริโภค

 2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

 3. ไม่จ�ากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

 4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

 5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

 6. คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

 7. คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

 8. ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

 การด�าเนินงานปี 2556

 

 1.  เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่

ไม่ปลอดภัย (Products Liability Law : PL Law) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ได้เริ่มด�าเนินการ 

 2.  จดัให้มกีารส�ารวจความพึงพอใจของลกูค้าประจ�าปี เพ่ือประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ 

คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ นวัตกรรมและราคา โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือน�ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด 

7. การพัฒนาชุมชนและสังคม                                     

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่ม

เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พ่ึงพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกท้ังมุ่งเน้น

กระบวนการท�างานร่วมกับชมุชน และส่งเสรมิกิจกรรมต่าง ๆ  ของชมุชนทัง้ใกล้และไกลตามนโยบายของบรษิทัและสอดคล้องกับทิศทาง

การพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ข้อมูลผลส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำ

ประจ�ำปี 2556
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แนวทางในการปฏิบัติ

1.  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

2. การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรม

3. สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ

4. สร้างสุขภาพ

5. การลงทุนทางสังคม

การด�าเนินงานปี 2556

1.  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้

 1.1  โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการร่วมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับอาชีวศึกษา 

โดยการน�าเข้ามา “ร่วมเรียน ร่วมงาน” กับบริษัท โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียน

รู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากชีวิตการท�างาน อีกทั้งยังสนับสนุนทุนการศึกษาและสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนด้วย 

 1.2 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 2 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ส�านักงาน ก.พ.ร.) เพ่ือพัฒนานกับรหิารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ ท่ีมสีมรรถนะ และศกัยภาพสงูใน 3 ด้าน ได้แก่ เป็นนกัคดิทีม่วิีสยัทศัน์ 

นักพัฒนาและวางแผน และเป็นนักปฏิบัติ เพื่อไปเป็นผู้น�าการบริหารการเปลี่ยนแปลง       

 1.3  โครงการทุนการศกึษาเพ่ือลกูพ่อ ซึง่มพีนกังาน บตุรพนกังานและเดก็

นักเรียนในชุมชน ได้รับทุนการศึกษาจ�านวน 120 ทุน จ�านวนเงินกว่า 600,000 บาท

 1.4  โครงการ สานสัมพันธ์ SBG เพ่ือลูกรัก โดยการพาบุตรหลานของ

พนักงานไปทัศนศึกษาในช่วงปิดภาค

2.  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จัดโครงการ ดังนี้

 2.1  โครงการรกับ้านเกิด เพ่ือปลกูฝังและสร้างจติส�านึกให้เยาวชนมคีวาม

รับผิดชอบต่อส่วนรวม รักถิ่นฐานบ้านเกิด และประเทศชาติ 

3.  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมระหว่ำงชุมชนและพนักงำน                   

 3.1 เปิดโอกาสให้พนักงานได้ท�าความดี โดยสนับสนุนให้พนักงานเข้า

ร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและรักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม            

ท้องถ่ิน เช่น โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 2556 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 3.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน   

อีกหลากหลายกิจกรรม เช่น ประเพณีนมัสการศาลกรมหลวงคงเพชรและประเพณีรับบัว      

เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีทอดกฐิน                                                                                                                             

 3.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของพนักงาน โดยการท�าบุญตักบาตรในโอกาสส�าคัญต่าง ๆ ของบริษัท ทุกเดือน

เมษายน 

 3.4  จัดกิจกรรมส่งเสริมพนักงานให้มีการแบ่งปันสู่สังคมในด้านต่าง ๆ เช่น กิจกรรม ๑ ขวดน�้าใจ, ร่วมกันบริจาคเพื่อ

จัดซื้อไม้เท้าให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้, บริจาคเงินเพื่อซื้อยาต้านไวรัสให้แก่ผู้ป่วยเอดส์วัดพระบาทน�้าพุ และกิจกรรมบริจาคโลหิต 

4. กำรสรำ้งเครือขำ่ยควำมรว่มมือ                                                

 4.1  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดพลังในการสร้างความย่ังยืนแก่สังคม โดย         

เครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงาน
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5.  ส่งเสรมิ “ฅนสมบรูณ์” โดยบรษิทัฯ ก�าหนดช่องทางในการพัฒนาศกัยภาพ และทกัษะในการท�างานด้านการคดิอย่างเป็น

ระบบ และท�างานเป็นทีม ซึง่ม ี       พนักงานเข้าร่วม ทัง้สิน้ 479 คน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 5.1 กิจกรรมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ โครงการ “ช่างสมบูรณ์” ส�าหรับพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของโรงเรียน 

และโครงการปรับปรุงล�ารางสาธารณะภายในโรงงาน

 5.2 กิจกรรมด้านการพัฒนาทกัษะและสนัทนาการให้แก่ โอกาส มลูนธิิและบ้านเดก็พัทยา ส�าหรบัผูด้้อยโอกาส จ.ชลบรุี

 แผนการด�าเนินงานปี 2557

  บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นกระบวนการท�างานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตาม

นโยบายของบรษิทัและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครฐัและวถีิชมุชน เพ่ือพัฒนาคณุภาพชวีติและเศรษฐกิจของชมุชนอย่าง

ยั่งยืน 

8. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

ส�าหรบัภาพรวมผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบตัติามข้อก�าหนด

ทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2004) ท่ีได้การรับรองอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานทุก

ระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีท�างานผ่านกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

และผูเ้ย่ียมชมบรษิทัอย่างต่อเนือ่ง ในส่วนของกระบวนการผลติ ได้ให้ความส�าคญักับการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า ตลอดจนมมีาตรการ

ควบคุม บ�าบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมท้ังภายในโรงงานและในพ้ืนท่ีชุมชน เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อ  

สิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

1.  พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน    

2.  ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3.  ส่งเสริมการท�างานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม

4.  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองส่ิงแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

1  กำรป้องกันมลภำวะและเฝ้ำระวังตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง 

   1.1  คุณภำพอำกำศ

    บริษัทฯ มีการน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน�้ามันเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพ่ือลดมลภาวะ

ทางอากาศทีส่�าคญั ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SOx) เป็นต้น ควบคู่ไปกับการผสมผสานการใช้น�า้มนั

คุณภาพสงูทีม่กี�ามะถันต�า่เพ่ือลดปรมิาณการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์สูบ่รรยากาศ พร้อมทัง้ดกัจบัฝุน่ละอองจากกระบวนการผลติ

ด้วยระบบถุงกรอง (Bag House Filter) ที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีมาตรการเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทั้ง

ภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน ซึ่งผลการตรวจวัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทุกสถานี 

  1.2  คุณภำพน�้ำ                                           

บรษิทัฯ มรีะบบการควบคมุคณุภาพน�า้ทีป่ล่อยออกจากกระบวนการผลติ ด้วยระบบบ�าบดัแบบเร่งการตกตะกอนด้วยเคม ีพร้อม

ทั้งติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน�้าทิ้ง ณ จุดเสี่ยง ในกระบวนการผลิตเป็นประจ�าทุกเดือน และเฝ้าระวังตรวจวัด ทุก 6 เดือน ณ จุดปล่อยน�้า

ทิง้ออกนอกโรงงาน ซึง่ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ฎหมายก�าหนด (ดงัสรปุผลการตรวจวัดด้านสิง่แวดล้อม ประจ�าปี 2556)
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ตารางที่	สรุปผลการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม	ประจ�าปี	2556

2.  กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ                                  สัดส่วนการใช้น�้าประปาและน�้าจากระบบ

บ�าบัดในกระบวนการผลิต

(Proportion of Treated Water Utilization)
  2.1  กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

   บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักับการใช้น�า้อย่างคุม้ค่า โดยน�าน�า้ทีอ่อก

จากกระบวนการผลติและส�านกังานทีผ่่านการบ�าบดั มาปรบัปรงุคณุภาพ ก่อนน�ากลบั

มาใช้ใหม่ท่ีกระบวนการผลิตบางส่วนและท่ีหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ทั้งนี้ในปี 

2556 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและระบบหอหล่อเย็น เพื่อลด

อัตราการสูญเสียน�้าให้น้อยลง จึงท�าให้อัตราการใช้น�้าจากการรีไซเคิลลดลง อย่างไร

ก็ตาม ระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบผลิตน�้า Treat ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถ

ผลิตน�้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น�้าในอนาคต

   2.2  กำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรม

    บริษัทฯ มีมาตรการคัดแยกวัสดุไม่ใช้แล้วตามประเภทและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ก่อนส่งให้ผู้รับก�าจัดท่ีได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงาน น�าไปฝังกลบหรือบ�าบัดตามวิธีท่ีกฎหมายก�าหนด ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ด�าเนินโครงการรีไซเคิลของเสียจาก

กระบวนการหล่อ โดยส่งของเสียกลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ผลิตแทนการส่งก�าจัด ทั้งนี้ จากการน�าหลัก 3R (Reduce Reuse Recycle) 

มาประยุกต์ใช้และตดิตามผลอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ในปี 2556 สามารถลดค่าใช้จ่ายในการก�าจดัของเสยีจากกระบวนการหล่อ (ICP1 และ 

ICP2) ได้ ประมาณ 15.27% % เมื่อเทียบกับปี 2555 หรือคิดเป็นเงิน 1,160079.60 บาท 
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 3.  ส่งเสริมกำรท�ำงำนในกิจกำร เพื่อลดและปรับปรุงภำวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม                                                       

                                                         

 ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกใน

สถานประกอบการอตุสาหกรรมในภูมภิาค ด้วยมาตรฐาน ISO14064-1 เพ่ือมุง่สูก่าร

เป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนต�่า (Low Carbon Industry) และได้ด�าเนินโครงการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงแดด (Solar Cell) สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง

ได้ 23,455 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO2 ที่ลดลงได้ประมาณ 14.63 ตัน นอกจาก

นี้ยังมี โครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในกระบวนการ

ผลิต สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 98,556 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO2 

ที่ลดลงได้ประมาณ 57.29 ตัน

4. ส่งเสรมิให้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู ้เรือ่ง สิง่แวดล้อมระหว่ำงพนกังำน เพือ่ให้เกิดควำมเข้ำใจ และได้ปลกูฝัง 

ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน ดังนี้

 1. การอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ พนักงานใหม่ 

 2. อบรมข้อก�าหนดด้านสิ่งแวดล้อม    

 3. อบรมผู้จัดการสิ่งแวดล้อม สสท.

 4. อบรมหลักสูตรการจัดท�าแผนฉุกเฉิน (2013-11-27)

 5. อบรมหลักสูตร EMR ISO14001 (2013-12-04)

 6. อบรม Internal Auditor ISO14001 (2013-10-02)

9. การวิจัยและพัฒนาจากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม” และเพ่ือน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กร

ในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการท�างานให้เจริญ

ก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

การด�าเนินงานปี 2556

 บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งน�าไปสู่ความเจริญเติบโตขององค์กร

อย่างย่ังยืน จึงได้ก�าหนดนโยบายในการพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยได้

จัดตัง้หน่วยงานที่เป็นศูนย์การวจิัยและพฒันา (Research and Development Center) เพื่อทดสอบ พฒันา และด�าเนนิการวจิยัพฒันา

ควบคูไ่ปกับการพัฒนาความรู ้โดยร่วมมอืกับผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาติ ทีม่ปีระสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ์ เข้ามาร่วม

ฝึกสอนเพื่อต่อยอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ ดังนี้

28



รายงานประจ�าปี 2556

29

  1. การพัฒนากระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม : จัดท�าโครงการ “Quality Control Circle (QCC) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลังงาน

  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม : จัดท�าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว “Stabilizer     

Hollow” ในผลิตภัณฑ์เหล็กกันโครงของรถยนต์ ซึ่งท�าให้ผลิตภัณฑ์มีน�้าหนักเบาขึ้นถึงร้อยละ 30 ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถลดขั้นตอน

ในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพของสินค้า 

 แผนการด�าเนินงานปี 2557

  บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน�าไป

สู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการท�างานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

10. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

เพ่ือยกระดบัการจดัท�ารายงานแห่งความยัง่ยนืให้สอดคล้องกับแนวปฏบิติัของบรษิทัฯ ในปี 2555 – 2556 บรษิทัฯ ได้จดัสมัมนา

เชิงปฏิบัติการ เพื่อก�าหนดตัวชี้วัดตามกรอบการจัดท�ารายงานความยั่งยืน (GRI) กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยร่วม

กับสถาบันไทยพัฒน์ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) 

บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “SBG …กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 

โดยได้พัฒนาเน้ือหาเพ่ือให้ครอบคลุมแนวทางความรับผิดชอบ ทิศทางองค์กร ข้อมูลท่ีจ�าเป็นขององค์กร การก�ากับดูแล ขอบเขตและ

ดชันเีนือ้หา GRI ด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ด้านสงัคม โดยมเีป้าหมายทีจ่ะพัฒนารายงานความยัง่ยืนให้ครอบคลมุ

ตัวชี้วัดตามกรอบการจัดท�ารายงานความยั่งยืน (GRI) ภายใน 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2556 เศรษฐกิจไทยเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่มีเข้ามาอย่างต่อเน่ือง ท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ โดยปัญหาส�าคัญ

ยังคงมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกที่ก�าลังฟื้นตัว ประกอบกับยังมีปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ส่งผลให้แรงขับเคลื่อน

หลักทั้งในด้าน การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออก ซบเซาลง เศรษฐกิจไทยจึงมีการขยาย

ตัวอยู่ในระดับต�่า

จากนโยบายรถยนต์คันแรกท่ีมีผลต่อเน่ืองมาจนถึงเพียงแค่ในช่วงครึ่งแรกของปี ท�าให้มีความกังวลกันว่า ในช่วงครึ่งหลังของ

ปี ยอดการผลิตรถยนต์จะหดตัวลง เนื่องจากเป็นการดึงความต้องการซื้อล่วงหน้าในอนาคตมาใช้ อย่างไรก็ตาม จากการท่ีค่ายผู้ผลิต

รถยนต์ได้ตระหนักถึงประเดน็ดงักล่าว จงึได้มกีารประชาสมัพันธ์และส่งเสรมิการขายเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่ง มกีารเปิดตวัรถยนต์รุน่ใหม่ ๆ    

เพ่ือเป็นการกระตุ้นแรงซื้อ อีกทั้งยังปรับแนวทางการผลิต เป็นการผลิตเพ่ือส่งออกมากข้ึนเพ่ือชดเชยตลาดในประเทศท่ีหายไปท�าให้

ปี2556 ประเทศไทยยังคงสามารถรักษาระดับยอดการผลิตรถยนต์เอาไว้ได้จากยอดการผลิตปี 2555 ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างล่าง

ตารางแสดง	สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ปี รถยนต์นั่ง (คัน) รถกระบะขนาด 1 ตัน(คัน) รถเพื่อการพาณิชย์อื่น 
ๆ (คัน)

ยอดรวมรถเพื่อ
การพาณิชย์

(คัน)

ยอดรวม
ทั้งหมด
(คัน)

อัตราการ
เติบโต

(%)

2548 277,603 822,867 24,846 847,713 1,125,316 21.25

2549 298,819 866,990 22,235 889,225 1,188,044 5.57
2550 315,444 948,388 23,514 971,902 1,287,346 8.36
2551 401,309 974,642 17,791 992,433 1,393,742 8.26
2552 313,442 670,737 15,199 685,936 999,378 -28.29
2553 554,387 1,066,759 24,158 1,090,917 1,645,304 64.63
2554 537,987 899,200 20,608 919,808 1,457,795 -11.40
2555 957,622 1,451,843 44,252 1,496,095 2,453,717 68.32
2556 1,069,786 1,331,693 52,439 1,384,132 2,453,918 0.01

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ยังคงมปัีจจยัทีก่ระทบจากสถานการณ์การเมอืง โดยในระยะส้ัน ยังต้องให้ความส�าคัญกับการรกัษาตลาด

ให้เข้มแข้ง ส่วนระยะยาวจะต้องเร่งการสร้างความน่าเชื่อถือ และขยายโอกาส จากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน 

รวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่มีแนวโน้มดีขึ้น ท้ังน้ี ยังคงมีความท้าทายจากปัจจัยในด้านลบท่ีอาจส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เช่น 

ราคาสินค้าเกษตรท่ียังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่า ภาระหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพท่ียังอยู่ในระดับที่สูง ปัญหาการเมืองท่ียังไม่มีทางออกที่

ชัดเจน อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน

จากที่ต้องเผชิญกับปัจจัยด้านลบภายในข้างต้น ส่งผลต่อก�าลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ท�าให้คาดว่า 

ยอดการขายรถยนต์ในปี 2557 จะยังคงทรงตัวและคาดว่าจะเริ่มปรับเข้าสู่ภาวะปกติ และเติบโตมากข้ึนตามล�าดับเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา

ของการเปิดเสรทีางการค้าภายใต้กรอบ AEC ในปี 2558 ซึง่จะเป็นปัจจยัทีช่่วยกระตุน้ตลาดโดยเฉพาะในส่วนของตลาดรถยนต์เพ่ือการ

พาณิชย์จากการที่ภาคเอกชนอาจเริ่มมีการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจเพื่อรับมือการการเปิดเสรีดังกล่าว

ส�าหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร รถแทรกเตอร์ ในปี 2556 ท่ีผ่านมา มียอดการผลิตรถแทรกเตอร์จ�านวนมากกว่า 

61,000คนั เพ่ิมขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 19 ทัง้น้ีคาดว่าอตุสาหกรรมดงักล่าวน้ี จะยังคงมกีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง ตามรูปแบบ

การท�าการเกษตรสมยัใหม่ การเพ่ิมผลผลติ ประกอบการชดเชยการใช้แรงงานคนทีล่ดลงไปมาก นอกจากนี ้การเตบิโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศจนี อกีทัง้การรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซยีน จะช่วยส่งเสรมิด้านการส่งออกไปยังประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม 

(CLMV Countries) ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของอุตสาหกรรมนี้

สถานการณ์ด้านการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย จะยังคงรุนแรงเพ่ิมขึ้นอันเน่ืองมาจากการที่กลุ่มผู้ผลิต            

ชิน้ส่วนยานยนต์จากต่างประเทศได้ทยอยเข้ามาลงทนุในประเทศไทยมากขึน้อย่างต่อเน่ือง การเข้ามาต้ังฐานการผลิตรถของประเทศจนี 

การรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท่ีท�าให้ทุกประเทศเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนามากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์ด้านการแข่งขัน

ของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศอาจได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์ ซึ่งเป็นความท้าทายต่อบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ท่ีต้อง

ปรับตัว และสร้างความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต
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ปัจจัยความเสี่ยงที่องค์กรให้ความส�าคัญ
ในธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์มีการแข่งขันท่ีรุนแรง ท้ังในด้านต้นทุน ความสามารถในการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนอง

ความต้องการ และความคาดหวังของ ลกูค้า เพ่ือเป้าหมาย การเป็นบรษิทัท่ีเตบิโตอย่างย่ังยืน เรามุง่เน้นในธุรกิจยานยนต์ทีต้่องเข้มแข็ง

ทั้งตลาดในและต่างประเทศการลดความเสี่ยงที่เน้นการมีหุ้นส่วนธุรกิจที่เข้มแข็ง และสร้างความไว้วางใจ (Trusted Business) ให้กับ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ เพ่ือด�าเนินธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน บนความสมดุลกับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Related Stakeholders)

เราต้องสร้างความสามารถหลักในธุรกิจ (Core Competency) เพื่อความสามารถ และความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาที่

ทนัต่อเทคโนโลยีทีก้่าวไปข้างหน้า การเข้าถึงการเปลีย่นแปลง การตดัสนิใจของลกูค้าได้รวดเรว็ คณุภาพของผลติภณัฑ์ทีล่กูค้าพึงพอใจ

ด้วยเหตุผลข้างต้น บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Enterprise Risk 

Management) ให้เกิดประสทิธิผลย่ิงขึน้ โดยการมองทีค่รอบคลมุวตัถุประสงค์ และกลยุทธ์หลกัขององค์กร ท้ังในด้านการเงนิ การด�าเนนิ

งาน การจดัการด้านกลยุทธ์และความสอดคล้องกับกฏระเบยีบท่ีเก่ียวข้องตามหลักสากลท่ีเป็นท่ียอมรบั พร้อมกันน้ีมกีารก�ากับดแูลโดย

ทีมผู้บริหารระดับสูงที่สม�่าเสมอ ในการประเมินเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ส�าคัญในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ ตลอดจนติดตามให้มี

แผนการจดัการ มกีารเตรยีมพร้อมในการจดัการความเสีย่งต่าง ๆ  เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสีย่งใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ สามารถด�าเนนิธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเนือ่ง และสร้างความพึงพอใจแก่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

นอกจากนี ้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้มุง่เน้นในประเดน็การพัฒนาอย่างย่ังยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์  “3 สมบรูณ์ 

สร้างสมดุล” ดังที่กล่าวมา ก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และลดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดไว้ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ 

ได้จ�าแนกประเภทการจัดการความเสี่ยง ที่มุ่งเน้นในการจัดการไว้ ดังนี้ 
 

1.  ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

 ปัญหาการเมืองในประเทศเป็นสาเหตุอันหน่ึง ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจและการด�าเนินงานท่ีต่อเน่ือง 

บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับปัจจัยดังกล่าวท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ความเสี่ยงข้างต้น ในระยะสั้นได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางในการ

ปรบัแผนการด�าเนนิงานในส่วนการบรหิารคลงัวตัถุดบิและคลงัสนิค้า ตลอดจนช่องทางการจดัส่ง ในกรณีท่ีปัญหาอาจจะกระทบต่อภาค

การจดัส่ง ตลอดจนมกีารเตรยีมความพร้อมและแผนส�ารองในฝ่ายงานต่าง ๆ  เพ่ือให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

หากเหตกุารณ์กระทบต่อความเชือ่มัน่ในการลงทนุภายในประเทศ บรษิทัได้มแีผนด�าเนินการอยู่แล้วในด้านการขยายโอกาสใหม่ ในการ

ขยายตลาดและการผลิตผลิตไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อชดเชยกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น โดยยังรักษาฐานที่มั่นในตลาดเดิม

คือลูกค้าในประเทศและกลุ่มอาเซียนให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

 ส�าหรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพ่ือการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ เราได้มุ่งเน้นการหาพันธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Partners) ที่       

เข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการท�าตลาดใหม่ ลดภาระความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต เราให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมท้ังในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานของบุคลากร การพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านศูนย์เรียนรู้ 

“Somboon Group Learning Academy : SBGLA” และพัฒนาการจัดการที่พร้อมต่อการขยายตัว สู่ตลาดใหม่ เพื่อมั่นใจว่าการด�าเนิน

งานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2.  ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks)

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมรถยนต์การพัฒนาทาง

ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ท้ังนวัตกรรมด้านประหยัดพลังงงาน และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาตรฐานความปลอดภัย 

สมรรถนะของเครื่องยนต์และระบบช่วงล่าง บริษัทฯ ได้เห็นถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดังกล่าว จึงมีกลยุทธ์ในการ

พัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง มีติดตามและคาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  ที่จะส่งผลต่อกระบวนการผลิต

และการขายผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ ตลอดจนคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น การพัฒนา

วัสดุน�้าหนักเบา ส�าหรับรถยนต์ประหยัดพลัง พร้อมกันนี้ได้มีการวางกลยุทธ์ด้านการขายในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้

ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมส�าหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต

เป็นการพัฒนาอีกข้ันหน่ึงของบริษัท ในการมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและความต้องการ

ของตลาดท่ีไม่หยุดนิ่ง มีการลงทุนด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้วางโครงการไว้อย่างต่อเนื่องตามแผนกลยุทธ์องค์กร 

นอกจากน้ี เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างต่อเน่ือง เราได้วางระบบ

การพัฒนาบคุลากรทีเ่ชีย่วชาญเฉพาะด้าน (Talent and Successor) เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนางานให้ต่อเน่ืองและยัง่ยืน 
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3.  ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

3.1  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

 จากการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ ท�าให้ต้องมีการน�าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ รวมทั้งการน�าเข้าวัตถุดิบ

บางส่วนจากต่างประเทศเพื่อการผลิต ท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นในการบริหารความ

เสีย่งดงักล่าวบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการตามนโยบายบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นด้วยการท�าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นล่วง

หน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการน�าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ

3.2 ส�าหรับในส่วนของวัตถุดิบน้ัน โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถด�าเนินการขอปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลง

ของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีก�าหนดไว้ ดังน้ันความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอัตรา

แลกเปลี่ยนโดยรวมของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับที่ต�่า

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

 4.1  การสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และความห่วงใยต่อผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability 

Law) เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในประเด็นน้ีที่ต้องด�าเนินการอย่างเข้มงวด มุ่งเน้นมาตรการป้องกันปัญหาที่ต้นเหตุในการ

ป้องกันความเสี่ยงและปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้ด้วยการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าตลอดทั้งกระบวนการ ตามมาตรฐานระบบ

คุณภาพ ISO/TS 16949 รวมทัง้ก�าหนดเป็นกลยุทธ์ระดบัสายงานทีพ่นักงานทุกคนต้องมุง่เน้นรบัผดิชอบงานตลอดการกระบวนการผลติ

ให้ได้ตามระบบงานท่ีก�าหนด มมีาตรฐานคณุภาพทีล่กูค้ายอมรบั และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ เพ่ือผลลพัธ์สดุท้ายในการส่งมอบ

สินค้าที่ได้คุณภาพให้กับลูกค้า รวมถึงการควบคุมการด�าเนินงานให้ได้เป้าหมายของงานเสียที่แลกเปลี่ยนต้องเป็นศูนย์ (Zero Claims) 

และสินค้าที่ส่งมอบมีคุณภาพ ตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

  ส�าหรับมาตรการเชิงรับ เพ่ือจ�ากัดขอบเขตของความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหากมีกรณีการฟ้องร้องท่ีต้องรับผิดชอบ

ในความเสยีหาย ตามกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคในเบือ้งต้นบรษิทัฯ ได้ท�าข้อตกลงกบัลกูค้าผูป้ระกอบรถยนต์เพือ่ก�าหนดขอบเขตความ     

รับผิดชอบที่ชัดเจน รวมถึงจัดท�าประกันภัยส�าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง และผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเกียวข้องกับระบบ

ความปลอดภัย (Safety Parts) ในรถยนต์อีกทางหนึ่งด้วย

 4.2  การจัดการและการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและชุมชนบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีมาตรการ

ดูแลคณุภาพชวิีตของพนักงาน ด้วยการออกแบบกระบวนการผลติให้ปลอดภยั การตรวจสอบพ้ืนท่ีและเครือ่งจกัรก่อนเริม่งาน การอบรม

ให้ความรูแ้ละรณรงค์วฒันธรรมความปลอดภัยเพ่ือสร้างความตระหนกัและจติส�านึกของพนกังานทุกระดบั โดยมุง่เน้นตอบสนองความ 

พึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทั้งน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้

เกิดผลลัพธ์ของการด�าเนินโครงการต่าง ๆ เป็นที่น่าพอใจ กล่าวคือ อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน และ

สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายด้านความปลอดภัย

 บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะลดอุบัติเหตุขั้นรุนแรงให้เป็นศูนย์ และอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ต้องลดลง 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

รวมถึงตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลกูค้าให้ได้ตามเป้าหมายทีก่�าหนด โดยการจดัท�าโครงการทีมุ่ง่เน้นการปลกุจติส�านึก

และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยแก่พนักงานทุกระดับ ผ่านโครงการ Safety Culture และ Safety Declaration เป็นต้น รวมทั้งการ

ให้ความรูแ้ละความตระหนกัถงึอันตรายผา่นหลักสูตรอบรม Safety 13 Module และยงัคงด�าเนนิกจิกรรมขจดัอันตรายก่อนการเริ่มงาน 

(Completely Check Completely Find Out : CCCF) อย่างต่อเนื่อง

 4.3 การจดัการด้านสิง่แวดล้อมของบรษิทัทีผ่่านในปี 2556 เป็นไปตามเป้าหมายการปฏบิตัติามข้อก�าหนดทางกฎหมาย

และระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม (ISO14001:2004) ท่ีได้การรบัรองอย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ มุง่เน้นให้พนักงานทุกระดับมส่ีวนร่วมใน

การดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ท�างานผ่านกิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัท

อย่างต่อเน่ือง ในส่วนของกระบวนการผลติ ได้ให้ความส�าคญักับการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า น�าหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) มา

ประยกุต์ใช ้มโีครงการน�าน�า้เสยีจากกระบวนการผลติและน�า้เสยีจากอาคารส�านกังานทีผ่า่นการบ�าบดัแล้วมาปรบัปรงุคณุภาพ เพือ่น�า

กลบัมาใช้ใหม่ในบางขัน้ตอนของกระบวนการผลติ รวมท้ังโครงการส่งของเสยีกลบัไปรไีซเคลิทีบ่รษิทัผูผ้ลติแทนการส่งก�าจดั สามารถลด

ของเสียได้ประมาณร้อยละ 4.07เมื่อเทียบกับปี 2555 นอกจากนี้มีมาตรการควบคุม บ�าบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน

โรงงานและในพ้ืนที่ชุมชน ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังจัดให้มี

กิจกรรมเยี่ยมชุมชนทุก 3 เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเน้นย�้าความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ มีต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

มีนาคม 2556  อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท และให้ SAT ซื้อ

หุ้นเพิ่มทุนของ SFT จ�านวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

เมษายน 2556  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

• อนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีน โดยการตัดหุ้นจดทะเบยีนท่ียังมไิด้น�าออกจ�าหน่ายท่ียังไม่ได้มกีารเสนอ

ขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการ ESOP 

• อนมุตักิารเพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ อกีจ�านวน 86,754,722 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จ�านวน 

426,711,809 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล และเพ่ือเสนอขายให้แก่

พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP

• อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้”

กรกฎาคม 2556  SAT ผ่านการรบัรองมาตรการป้องกันการคอร์รปัชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : 

CAC)

กันยายน 2556  SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านสวัสดิการแรงงาน” ติดต่อเป็นปีที่ 5 (2552-

2556) ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

พฤศจิกายน 2556  SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน

ธนาคาร ดังนี้

• รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม ปี ติดต่อเป็น

ปีที่ 5 (2552-2556) 

• รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน 

(2554-2556 ) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 มีนาคม 2557  SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจัด

ขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

   รำงวัลที่ได้รับจำกลูกค้ำ ประจ�ำปี 2556

•  Award of The 1st Runner up : for the 9th QA Improvement Activity 2013 from Thai Hino 

Cooperation Club (SAT)

• Award of The best of Supplier’s Quality Performance Awards (Gold) 2013 from Hino Motors 

Manufacturing (Thailand) Ltd. (SAT)

• Award of The Quality Excellence from MMTh (SAT)

• Award of The 1st Runner up : 6th MCC-QCC Contest 2013 from MMTh (BSK) 

• Award of Regional Contribution 2013 from Toyota Thailand (BSK)
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มกราคม 2555  SAT และ BSK ได้รบัรางวลัความรบัผดิชอบของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนือ่ง (CSR-

DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กุมภาพันธ์ 2555  SAT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจ�าปี 2553/54 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

มิถุนายน 2555  SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

สิงหาคม 2555  SAT ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อ�านวยการ เป็นนายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ รองกรรมการ ผู้อ�านวยการ

บริหาร แทนนายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ ซึ่งเกษียณอายุงาน

ธันวาคม 2555  SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน

ธนาคาร ดังนี้

• รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน บรรษัทภิบาล ปี 2009-

2012

• รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

• รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

มกราคม 2554   SAT และ BSK ได้รบัรางวัลความรบัผิดชอบของผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง (CSR-

DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมษายน 2554   คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัโิครงการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูแ้ละพัฒนา (SBG Learning Academy)

พฤษภาคม 2554  คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีติอนุมติัจดัต้ังบรษิทัในประเทศญ่ีปุน่ ภายใต้ชือ่ บรษิทั เอสบจีอีนิเตอร์เนชัน่แนล 

(เจแปน) จ�ากัด 

มิถุนายน 2554  SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ธันวาคม 2554  1)  คณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินมุตักิารจดัตัง้บรษิทั สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ�ากัด เพ่ือรองรบั

การขยายธุรกิจในอนาคต

 2)  SAT ได้รบัรางวลั SET Awards 2011 จาก ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการ

เงินธนาคาร ดังนี้

• รางวัลเกียรตยิศแห่งความส�าเรจ็ (SET Awards of Honors) บรษิทัท่ีมคีวามเป็นเลศิต่อเน่ือง 3 ปีซ้อน 

(2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล 

• รางวัลดีเด่นและรางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

 รำงวัลที่ได้รับจำกลูกค้ำ ประจ�ำปี 2554

• Award of Quality Zero รางวัล Excellence in Zero Defect from MMTh (BSK)

34
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ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

บริษัทสมบูรณ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด 108,332,250 25.49

ตระกูล กิตะพำณิชย์ 88,785,262 20.89

นำยสมพงษ์ ชลคดีด�ำรงกุล 35,467,500 8.35

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 19,882,930 4.68

DBS BANK A/C SG0900110824 10,749,977 2.53

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS 9,500,000 2.24

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 8,123,166 1.91

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3,556,800 0.84

นำยส�ำรำญ กนกวัฒนำวรรณ 3,500,000 0.82

นำงสำวมำลี เชษฐโชติศักดิ์ 2,580,000 0.61

หมายเหตุ:

 - นักลงทุนหลักของกองทุนเพ่ือการร่วมลงทุนประกอบด้วย International Finance Corporation (IFC), California Public 

Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB), กระทรวงการคลัง เป็นต้น

 - นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน แต่ไม่

นับว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน 

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
  ผูถื้อหุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาตสิามารถถือครองหุ้นของบรษิทัฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและช�าระแล้ว โดย 

ณ วันที่ 26 สิงหำคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 11.40
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โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจ�านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อ

และขอบเขต อ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ - นำมสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ

5 นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ

7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ

    ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์  นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์      

กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ 
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ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็น

ไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี จริยธรรมที่ดี และค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ

หน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ท้ังในปัจจุบันและในระยะยาว ท้ังน้ี รวมท้ังการปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏบิัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เปน็ผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อ�านวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนินธรุกจิ

ของบริษัทฯ

ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการก�าหนดให้เรื่องดังต่อไปน้ี เป็นอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ผลงานและผลประกอบการประจ�าเดอืน และประจ�าไตรมาสของบรษิทัฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนว

โน้มระยะต่อไปของปี

3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ�าปี

4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่น ๆ ท่ีไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวม

เกินร้อยละ 10

5. การซื้อและจ�าหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจ�านวนที่มอบอ�านาจให้กรรมการผู้อ�านวยการ

6. การท�าธุรกรรมหรือการกระท�าใด ๆ  อันมีผลกระทบที่ส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ และ

ชื่อเสียงของบริษัทฯ

7. การท�าสัญญาใด ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติที่มีความส�าคัญ

8. การท�ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อก�าหนดของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. ธุรกรรมใด ๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส�าคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

12. การว่าจ้างกรรมการผู้อ�านวยการ และผู้บริหารระดับสูง

13. การก�าหนดและการเปลี่ยนแปลงอ�านาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อ�านวยการ และผู้บริหารระดับสูง

14. การอนุมตัวิงเงนิการปรบัเงนิเดอืนและโบนัสหรอืสตูรโบนัส หรอืสตูรการปรบัผลตอบแทนประจ�าปีของผูบ้รหิารและพนกังาน

15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

16. การมอบอ�านาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อ�านวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ�านาจหน้าท่ีดังกล่าว ท้ังน้ีต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก�าหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะ

กรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

17. การแต่งตั้งและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

18. การจัดให้มีและก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย 

20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการขึ้นไป

21. การด�าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
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2. คณะกรรมการบริหาร 

มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย                                         

ชื่อ - นำมสกุล ต�าแหน่ง

1. นายสบสันติ์    เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายยงยุทธ     กิตะพาณิชย์ กรรมการ

3. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ กรรมการ

4. นายสุระศักดิ์   เคารพธรรม กรรมการ

ทัง้น้ีม ี นายธนกฤต เพิม่พูนขนัติสขุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารคณะกรรมการบรหิารมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง

• นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการท�าธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

• แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ

• โครงการลงทุน ทุกโครงการ

• แผนก�าลังคนประจ�าปี

• การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี คณะกรรมการสรรหาฯ 

ก�าหนดไว้ โดยจะพิจารณา   จากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวม ต�าแหน่งกรรมการ

ผู้อ�านวยการ ส�าหรับค่าตอบแทนฯ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) 

การก�าหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน

2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ 

• โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนน้ันต้องเป็นโครงการลงทุนท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจหลักของ 

บริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพ่ือการ

บ�ารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

• การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ

• ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

• การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการด�าเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

• การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ต�่ากว่าระดับ

ฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อ�านวยการ อนุมัติ) 

• การท�าสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ สัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้ค�าแนะน�า หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค ที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 

3. ติดตามและก�ากับการด�าเนินการ

• แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ�าปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• ผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

• ผลการด�าเนินงานทางการเงินประจ�าเดือน

• รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

5. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่

ชื่อ - นำมสกุล ต�าแหน่ง

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบและธรรมาภิบาล

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงินของบริษัทฯ

โดยมี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชีท่ียอมรับกันทั่วไป และให้มีการเปิดเผยอย่าง 

เพียงพอ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความ

เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการกระท�าที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ 

6. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ พิจารณาความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี และ

มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตราก�าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. จัดท�ารายงานก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ และลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

 (1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน

 (2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 (3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 (4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 (5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน

 (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

 (8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9. ในการปฏิบตังิานตามหน้าที ่ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มอี�านาจเชญิผูบ้รหิารหรอืพนักงานของบรษิทัฯ ท่ีเก่ียงข้องมาให้

ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น

10. ให้มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย
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11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีความรบัผิดชอบและประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจ�า

ทุกปี

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

13. ด�าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี ในกรณีที่

ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ด�าเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว

14. รับทราบส�าเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลท่ีมี

ความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 

เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

15. ทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจ�า อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสม

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ                           

ชื่อ - นำมสกุล ต�าแหน่ง

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี  นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ก�าหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อ�านวยการ

 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ   

  คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อ�านวยการ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

 2.1 กรรมการ

 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก  

  คณะกรรมการบริษัทฯ

 2.3 กรรมการผู้อ�านวยการและรองกรรมการผู้อ�านวยการ ส�าหรับต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ มอบให้  

 กรรมการผู้อ�านวยการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอ คณะกรรมการ  

 บริษัทฯ พิจารณา 
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3. ดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัฯ  มขีนาดและองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกับองค์กร รวมท้ังการปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกับสภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผูอ้�านวยการ ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกับหน้าท่ีและความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

5. ก�าหนดแนวทาง น�าเสนอ และให้ความเหน็ชอบผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้�านวยการ เพ่ือพิจารณาปรบั

ค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจ�าปี

6. ติดตามการท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงานของกรรมการผู้อ�านวยการและรองกรรมการผู้อ�านวยการ เสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ 
ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่                            

 
ชื่อ - นำมสกุล ต�าแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

3. นายวิชัย  ศรีมาวรรณ์ กรรมการ

4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ กรรมการ

5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า กรรมการ

6. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ กรรมการ

7. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ กรรมการ

8. นายมงคล แซ่จิว กรรมการ

 ทั้งนี้มี นายหิรัญ พบลาภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ก�ากับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการก�าหนดและด�าเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง

ให้ค�าแนะน�า และอนุมัติหลักการในภาพรวม ส�าหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการควบคุมที่

เพียงพอและเหมาะสม

รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดท�า และก�ากับดูแลการด�าเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร 

(Corporate Risk)

เสนอเรือ่งแก่คณะกรรมการบรหิาร หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ ให้มกีารก�าหนดทศิทางการบรหิาร การก�าหนดกลยุทธ์การบรหิาร

ความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ

จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการด�าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะ

กรรมการบริษัทฯ
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6. ผู้บริหาร 
ประกอบด้วย

ชื่อ - นำมสกุล ต�าแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ�านวยการ 

2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อ�านวยการบริหาร – สายส�านักงานกลาง

3. นายวิชัย  ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

กลุ่มบริษัทสมบูรณ์

4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ – สายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อ�านวยการ – สายการขาย / พัฒนาธุรกิจและการตลาด

6. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายปฏิบัติการ SAT & SFT

7. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายปฏิบัติการ BSK

8. นายมงคล แซ่จิว รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายปฏิบัติการ SBM&ICP

ขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการ

1. จัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�าปีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย 

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2. ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจ�าปีของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�าเดอืนและไตรมาสของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเทยีบกับแผนและงบประมาณ ให้

คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ

4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับนโยบาย

การก�าหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหารทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนท่ีไม่เป็น

ไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบ�ารุงรักษา การ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม

6. อนุมัติให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป

7. เรื่องอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งน้ี การใช้อ�านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้อ�านวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อ�านาจในการอนุมัติ



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

44

รายการที่ท�าให้กรรมการผู้อ�านวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ

อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่ก�าหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่า

ได้มีการก�ากับดูแลให้มีการก�าหนด และ/ หรือด�าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารน�าไปปรับปรุง/ 

พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะ

กรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และ

แจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน�าไปสู่การด�าเนินการของฝ่ายบริหาร 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้เป้า

หมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส�าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัล

จูงใจที่เหมาะสม 

โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน) 

กรรมการอิสระ มีจ�านวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม

2. นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ

3. นายปัญจะ  เสนาดิสัย

4. นายไพฑูรย์  ทวีผล

5. นายอัจฉรินทร์  สารสาส

6.  นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม

ค�านิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดย         

ผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบการบรหิารงานในทางปกตธุิรกิจของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม หรอื

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้

รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
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5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ   

บริษัทฯได้โดยอิสระ

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความ        

เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะเป็นผู้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

ในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในช่วงเวลานั้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มี

การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดท�าแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อ�านวยการ รองกรรมการผู้อ�านวยการ ฯลฯ โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ติดตามการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงานของกรรมการผู้อ�านวยการ และรอง

กรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีผนพัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิาร เพ่ือจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการ

ผู้อ�านวยการ และรองกรรมการผู้อ�านวยการทุกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก�าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละ

ต�าแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่ก�าหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละต�าแหน่งงานได้

3. กรรมการผูอ้�านวยการ ประเมนิการปฏิบตังิานและความรู ้ความสามารถของผูบ้รหิารท่ีมคุีณสมบติัสอดคล้อง เทียบกับระดบั 

Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ท�าหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความ

สามารถของผู้สืบทอดต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ

5. กรรมการผู้อ�านวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมาย

ให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และ

ความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6. กรรมการผู้อ�านวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ

สอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท�าแผนการสืบทอดต�าแหน่งงานของกรรมการ                       

ผู้อ�านวยการ และรองกรรมการผู้อ�านวยการ เป็นประจ�า และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง 
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การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้ง

ในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อ

ทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

เพ่ือให้คณะกรรมการได้มเีวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุประธานได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพ่ือให้

กรรมการทุกคนสามารถอภปิรายและแสดงความเหน็ร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมปีระธานกรรมการเป็นผูป้ระมวลความเห็นและข้อสรปุ

ทีไ่ด้จากทีป่ระชมุ บนัทกึการประชมุจดัท�าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัฯ และหลงัจากทีผ่่านการรบัรองจาก

ทีป่ระชมุจะถกูจดัเก็บไว้ทีตู่เ้อกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 ส�านักงานใหญ่ ส�าหรบักรรมการและผูท้ีเ่ก่ียวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอยีดการ

เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นำมสกุล ต�ำแหน่ง

กำรเข้ำร่วมประชุม/ กำรประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ
กรรมกำร
บริษัทฯ

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

คณะ
กรรมกำร

ตรวจสอบฯ

คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำ
ตอบแทนฯ

คณะกรรม
กำรทีไ่ม่เปน็

ผู้บริหำร 

1. นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำร 9/9 - - - 2/2

2. นำยยงยุทธ กิตะพำณิชย์ รองประธำนกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร 9/9 12/12 - - 2/2

3. นำยปัญจะ เสนำดิสัย กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบฯ/ กรรมกำรสรรหำและ      

ค่ำตอบแทนฯ

9/9 - 6/6 3/3 2/2

4. นำยสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะกรรมกำร

บริหำร

9/9 12/12 -  - 2/2

5. นำยไพฑูรย์ ทวีผล กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบฯ

/ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ  

ค่ำตอบแทนฯ

9/9 - 6/6 3/3 2/2

6. นำยอัจฉรินทร์ สำรสำส กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบฯ 9/9 - 6/6 - 2/2

7. นำยวีระยุทธ กิตะพำณิชย์ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 9/9 12/12 - - -

8. นำยยงเกียรติ์ กิตะพำณิชย์ กรรมกำร 9/9 - - - -

9. นำงสำวนภัสร กิตะพำณิชย์ กรรมกำร 9/9 - - - -

10. นำยสุระศักดิ์ เคำรพธรรม กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริหำร/ 

กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนฯ

9/9 12/12 - 3/3 -
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกับขนาด

ของกิจการบรษิทัฯ ในปัจจบุนัมกีรรมการทัง้หมด 10 คน ซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารจ�านวน 2 คน กรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผูบ้รหิาร 8 คน 

(ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน) ซึ่งมีจ�านวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้กรรมการแต่ละคนมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ�ากัดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง โดยมีรายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ ปีที่ได้รับ
แต่งตั้ง

ปีที่เลือก
ครั้งล่ำสุด ประเภทของกรรมกำร

กำรสรรหำ/
กำรแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำร
ในปี 2556

กำรแต่งตั้งในครั้ง
ถัดไป

นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2551 2554
ประธำนกรรมกำร/

กรรมกำรอิสระ
ไม่ใช่ 2557

นำยยงยุทธ กิตะพำณิชย์ 2547 2554 กรรมกำร ไม่ใช่ 2557

นำยปัญจะ เสนำดิสัย 2547 2555 กรรมกำรอิสระ ไม่ใช่ 2558

นำยสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 2550 2555 กรรมกำรอิสระ ไม่ใช่ 2558

นำยไพฑูรย์ ทวีผล 2551 2554 กรรมกำรอิสระ ไม่ใช่ 2557

นำยอัจฉรินทร์ สำรสำส 2552 2554 กรรมกำรอิสระ ไม่ใช่ 2557

นำยวีระยุทธ กิตะพำณิชย์ 2547 2555 กรรมกำร ไม่ใช่ 2558

นำยยงเกียรติ์ กิตะพำณิชย์ 2547 2556 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ใช่ 2559

นำงสำวนภัสร กิตะพำณิชย์ 2547 2556 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร ใช่ 2559

นำยสุระศักดิ์ เคำรพธรรม 2547 2556 กรรมกำรอิสระ ใช่ 2559

เลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตแิต่งตัง้ นายธนกฤต เพ่ิมพูนขนัตสิขุ ซึง่เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจาก

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัหิน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทั โดยได้รบัแต่งตัง้เป็น

เลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 เพ่ือท�าหน้าที่ให้เป็นไปตามพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังน้ี (1) เป็นศูนย์กลาง

ในการการจัดท�า/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น                 

(4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่าง

กันให้ดีย่ิงขึ้น (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ (7)ให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ (8) 

เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท

- นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข

- ปริญญำโท รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

- คณุสมบตั ิ: มคีวำมรูด้้ำนกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้อง มคีวำมสำมำรถในกำรประสำนงำน กำรสรปุประเดน็ กำรจดัท�ำรำยงำนกำรประชมุฯ มี

ควำมคล่องตวัในกำรปฏิบตังิำน มมีนุษยสมัพันธ์ด ีมคีวำมคดิรเิริม่สร้ำงสรรค์ มภีำวะผูน้�ำ เทคนิคกำรสือ่สำร และวำงแผนเชงิกลยุทธ์

- ผ่ำนกำรอบรมด้ำนงำนเลขำนกุำรบรษิทัฯ จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) หรอืองค์กรอสิระท่ีมคีวำมน่ำเชือ่ถือ
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นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
 ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ

อำยุ  65 ปี

วุฒิทางการศึกษา 
 - ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ University of Bridgeport, USA
 - ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 - วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 37 
 - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman Chairman 
 - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 
 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

% กำรถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2551-ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ  

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
 ประธำนกรรมกำร บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/
 บมจ. ดิ เอรำวัณ กรุ๊ป
 ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และก�ำหนด
 ค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ 
 บมจ. เทเวศประกันภัย 
2549-2551 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 
 - กรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำร
 - กรรมกำรบริหำร
 - กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ

อำยุ   61 ปี

วุฒิทางการศึกษา 
 -  Mini MBA, ม.ธรรมศำสตร์
 - ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลัย
 -   ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ) 

หลักสูตรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9
 -   อบรมหลักสูตร Director Certification Program
 -   อบรมหลักสูตร Role of the Chairman

% กำรถือหุ้นในบริษัทฯ 2.12%

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2547-ปัจจุบัน รองกรรมกำร/กรรมกำรบริหำร บมจ. สมบูรณ์ 

แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี 
2541-ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์       

โคเตท แซนด์
 กรรมกำร บจ. ยำมำดะ สมบูรณ์
2537-ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสำหกรรม
 กรรมกำร บจ. บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการและผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ

1. คณะกรรมการ   

1 2
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นายปัญจะ เสนาดิสัย 
	 -	กรรมการอิสระ
	 -	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
	 -	กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

อายุ  65 ปี

วุฒิทางการศึกษา 
 -  Master of Business Administration,  Suffolk University 

(USA)
	 -		 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program
	 -		 อบรมหลักสูตร	Audit	Committee	Program
	 -		 อบรมหลักสูตร	Role	of	Compensation	Committee
	 -		 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง	 สถาบัน

วิทยาการตลาดทุน	(วตท.)
	 -		 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับ

กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน	 รุ่นท่ี	2	สถาบันพัฒนากรรมการและผู้
บริหารระดับสูงภาครัฐ

	 -		 ประกาศนียบัตร	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์	(TEPCoT)	รุ่นที่	4

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2550-ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ	 	

บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี
2549-ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 	

และธรรมาภิบาล	
	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี
2548-ปัจจุบัน	 กรรมการ/	ประธานกรรมการ	ตรวจสอบ	 	

บมจ.	ไพลอน	
2547-ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	 	 	 	

บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี
2546-ปัจจุบัน	 กรรมการ/	กรรมการตรวจสอบ	 	 	

บมจ.	รสา	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์
2545-ปัจจุบัน	 กรรมการ/	กรรมการตรวจสอบ/		

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	 	
บมจ.	ทรนีีตี	้วัฒนา	

2543-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี
2526-ปัจจุบัน	 กรรมการ	บมจ.	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์
2547-2554	 ประธานกรรมการ	บมจ.	เดวา	ดีเวลลอปเม้นท์
2549-2552	 กรรมการ/	กรรมการบรหิาร/	กรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนฯ ธนาคารออมสิน

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
	 -		 ประธานคณะกรรมการบริหาร
	 -		 กรรมการอิสระ

อายุ  68 ปี

วุฒิทางการศึกษา 
	 -		 International	Senior	Management	Program	(ISMP),	

Harvard	Business	School
	 -		 M.S.	Industrial	&	System	Engineering,	U	of	Southern	
	 	 California
	 -		 M.B.A.	General	Management,	U	 of	 Southern									

California
	 -		 วศ.บ.	(เกียรตนิยิม)	อตุสาหการ		จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั
	 -		 อบรมหลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Directors
	 -		 อบรมหลักสูตร	Audit	Committee	Program
	 -		 อบรมหลักสูตร	Director	Certification	Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2550 - ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บมจ.	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	

เทคโนโลยี
2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	 บมจ.	สมบูรณ์	

แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี
2552	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	บจ.	นอริตาเก้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
2554	-	ปัจจุบัน	 ประธานคณะทีป่รกึษา	บจ.	มนิเซน	แมชนีเนอรี่
2555	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา บจ. D-Corp

3 4

รายงานประจ�าปี 2556
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นำยอัจฉรินทร์ สำรสำส 
 -  กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล
 -  กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทน
 -  กรรมกำรอิสระ

อายุ  69 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  กำรบริหำรอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยเคนซิงตั้น สหรัฐอเมริกำ
 -  ปริญญำบัตร วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ) 

หลักสูตรภำครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1
 -  วุฒบิตัร/ใบอนญุำตวิศวกรควบคมุ : วุฒวิศิวกรอตุสำหกำร
 -  อบรมหลักสูตร Director Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและ                         

ธรรมำภิบำล บมจ.สมบูรณ ์  แอ ๊ดวำนซ ์ 
เทคโนโลยี 

ปัจจุบัน ท่ีปรึกษำอิสระ ด้ำนกำรพัฒนำประสิทธิภำพ 
(TQM) 

ปัจจุบัน นำยกกิตติมศักดิ์  สมำคมผู ้ผลิตชิ้นส ่วน         
ยำนยนต์ไทย (TAPMA)

ปัจจุบัน วิทยำกรพิเศษ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพ 
ปัจจุบัน ประธำนกิตตมิศกัดิ ์กลุม่อตุสำหกรรมยำนยนต์
ปัจจุบัน ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร สมำคมส่งเสริม

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ปัจจุบัน ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร สมำคมอุตสำหกรรม

ยำนยนต์ไทย
ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ กลุ่มบริษัท Cobra International 

นายไพฑูรย์ ทวีผล 
 -  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ และค่ำตอบแทน
 -  กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภิบำล
 -  กรรมกำรอิสระ

อายุ  63 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 -  ปรญิญำตร ีบรหิำรธุรกิจ(บญัช)ี มหำวิทยำลยัรำมค�ำแหง
 -  ประกำศนยีบตัรบณัฑิตทำงกำรสอบบญัช ีม.ธรรมศำสตร์
 -  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
 -  อบรมหลักสูตร Director Certification Program
 -  อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
 -  อบรมหลักสูตร Role of the Chairman
 -  อบรมหลักสูตร Chartered Director Program
 -  อบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมกำรสรรหำ และค ่ำ

ตอบแทนฯ บมจ.  สมบูรณ ์  แอ ๊ดวำนซ ์ 
เทคโนโลยี 

ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ 

2555-ปัจจุบัน กรรมกำรอสิระ/กรรมกำรตรวจสอบ บมจ. อซีีบ่ำย
2551-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบและธรรมำ 

ภิบำล  บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
2547-ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร โรงเรียนมำแตร์เดอีวิทยำลัย
2545-ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ/ ประธำนคณะ กรรมกำรตรวจ

สอบ/ ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ระดับองค์กร บมจ. เซ็นทรัลพัฒนำ

2553-2555 กรรมกำรอิสระ/ประธำนกรรมกำร ตรวจสอบ/
กรรมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี บมจ. บิ๊กซี 
ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

2551-2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบ มหาวิทยาลัย     
วลัยลักษณ์ ประเมินผล
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นำยวีระยุทธ กิตะพำณิชย์ 
 -  กรรมกำร
 -  กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ

อายุ  56 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ปริญญำตรี วิศวกรรมเครื่องกล Eckert Technology 

Institute (Germany)
 -  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 2.65%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
  
2556-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
2556-ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสำหกรรม
2556-ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล
2537-ปัจจุบัน กรรมกำร/ รองประธำนบริหำร บจ. นิชินโบะ 

สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 
2537-ปัจจุบัน กรรมกำร/ รองประธำนบริหำร บจ. สมบูรณ์  

โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
2547-2555 กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/   

กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร 
 บมจ. สมบูรณ์   แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
2537-2555 กรรมกำร/ ประธำนบริหำร บจ. สมบูรณ์หล่อ

เหล็กเหนียวอุตสำหกรรม
2537-2555 กรรมกำร/ ประธำนบริหำร บจ. บำงกอกสปริง

อินดัสเตรียล

นำยยงเกียรติ์ กิตะพำณิชย์ 
 -  กรรมกำร
 -  กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
 -  กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรบริหาร

อายุ  51 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ป ริ ญ ญ ำ โ ท  บ ริ ห ำ ร ธุ ร กิ จ  ส ถ ำ บั น บั ณ ฑิ ต

พัฒนบริหำรศำสตร์ 
 -  Master of Industrial Engineering, Waseda University 

(Japan)
 -  ปรญิญำตร ีวศิวกรรมศำสตร์เครือ่งกล สถำบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
 -  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
 -  อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
 -  อบรมหลักสูตร Director Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.96%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
ปัจจุบัน ประธำนกลุ ่มอุตสำหกรรมชิ้นส ่ วนและ

อะไหล่รถยนต์ ภำยใต้สภำอุตสำหกรรมแห่ง
ประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรบริหำร บมจ. สมบูรณ์ 
แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี

2550 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรบรหิำร บมจ. สมบรูณ์ 
แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็ก
เหนียวอุตสำหกรรม บจ. บำงกอกสปริง อินดัส
เตรียล

2550 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. อินเตอร์เนช่ันแนล         
แคสติ้ง โปรดักส์

2550 - ปัจจุบัน นำยกกิตติมศักดิ์  สมำคมผู ้ผลิตชิ้นส ่วน          
ยำนยนต์ไทย

2549 - ปัจจุบัน อปุนำยกอำวุโส สมำคมอตุสำหกรรมยำนยนต์
ไทย
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

นำงสำวนภัสร กิตะพำณิชย์ 
 -  กรรมกำร
 -  กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ
 -  รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรบริหาร

อายุ  49 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ  สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ  

ศศินทร์ แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 -  Bachelor of Business Administration in Finance 

and Management (BBA), Simon Fraser University 
(Canada)

 -  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.65%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรบริหำร  

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี 
2550-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร    

ส�ำนักกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร 
 บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี 
2550-ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง      

โปรดักส์
2550-ปัจจุบัน กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำ

และค่ำตอบแทน สมำคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย
2547-ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

นำยสุระศักดิ์ เคำรพธรรม 
 -  กรรมกำรอิสระ
 -  กรรมกำรบริหำร
 -  กรรมกำรสรรหำและค่าตอบแทนฯ

อายุ  48 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  Master of Business Administration, University of 
  Pennsylvania (USA)
 -  Master of Science, Operation Research, University 

of Michigan   (USA)
 -  ปริญญำตรี  วิศวกรรมไฟฟ ้ำ สถำบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้ำ เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง
 -  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ 

เทคโนโลยี
2555-ปัจจุบัน กรรมกำรผู ้จัดกำร บจก. ไพรเวท อิควิต้ี 

(ประเทศไทย)
2554-ปัจจุบัน กรรมกำร สำยกำรบินนกแอร์ จ�ำกัด
2551-ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
2550-ปัจจุบัน กรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนฯ บมจ. 

สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
2549-ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ 

เทคโนโลยี
2551-ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2546-ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.อัลตัส แอดไวซอรี่
2549-2556 กรรมกำร บมจ. เมอร์เมด มำริไทม์
2549-2555 กรรมกำร บมจ. อีซี่บำย
2546-2554 กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่
2547-2554 กรรมกำร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
2549-2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์
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นำยวิชัย ศรีมำวรรณ์ 
 -  รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรเรียนรู้พัฒนำ 

บุคลำกรกลุ่มบริษัทสมบูรณ์

อายุ  52 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ปริญญำโท ครุศำสตร์มหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร

คุณภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
 -  ปริญญำตรี รัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัย   

ธรรมำธิรำช

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.004%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2556-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร ศูนย์กำรเรียนรู้ 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี
 พัฒนำบุคลำกรกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 
2551-2556 รองกรรมกำรผู ้อ�ำนวยกำร บมจ. สมบูรณ์      

แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี สำยจัดหำและพัฒนำ
คุณภำพ 

2550-2551 รองกรรมกำรผู ้อ�านวยการ บมจ. สมบูรณ์     
แอ ๊ดวานซ ์  เทคโนโลยี  สายจัดซื้ อและ                                      
โลจสิตกิส์ 

นำงจิรำพร ศรีสมวงษ์ 
 -  รองกรรมกำรผู ้อ�ำนวยกำร สำยกลยุทธ์องค์กร และ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

อายุ  46 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต University of San 

Francisco, USA
 -  ปริญญำตรี พำณิชย์ศำสตร์และกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์
           มหาวิทยาลัย

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.0004%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2551 - ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร สำยกลยุทธ์องค์กร 

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ บมจ. สมบูรณ์  
แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี 

2547 - 2551 ผู ้จัดกำรฝ ่ำยเทคโนโลยีสารสนเทศ บจ.             
ไทโก้ อิเลคทรอนิกส์ ประจ�าประเทศไทยและ
มาเลเซีย 
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นำยโคอิจิ มิยำฮำร่ำ 
 -  รองกรรมกำรผูอ้�ำนวยกำรสำยกำรขำย, กำรพัฒนำธุรกิจ
  และกำรตลำด

อายุ  52 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ปริญญำตรี วิศวกรรม เครื่องกล
  มหำวิทยำลัยคำโกชิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น
 -  ปริญญำโท วิศวกรรม เครื่องกล
  มหำวิทยำลัยคำโกชิม่ำ ประเทศญี่ปุ่น

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.0003%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2555-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร - สำยกำรขำย,  

กำรพัฒนำธุรกิจและกำรตลำด  
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด 
(มหำชน)

2551-2555 ผู้จัดกำรประสำนงำน โตโยต้ำ เคอร์ลอสกำร์ 
มอเตอร์ อินเดีย (TMC)

2548-2550 ผูจ้ดัการกลุม่ และผูจ้ดัการฝ่ายเทคนคิ โตโยต้า 
มอเตอร์ คอเปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (TMC)

นำยสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 
 -  รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร สำยปฏิบัติกำร BSK

อายุ  50 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ 
 -  ปริญญำโท กำรจัดกำรอุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลาดกระบัง

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.0003%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2544-2556 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. บำงกอกสปรงิ อนิดสัเตรยีล
2556-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผูอ้�านวยการ สายปฏิบตักิาร BSK

 

นำยชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 
 -  รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร
 -   สำยปฏิบัติกำร SAT & SFT

อายุ  47 ปี

วุฒิทางการศึกษา 
 -  ปริญญำโท บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยขอนแก่น

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.0003%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
2555-ปัจจุบัน ผู้จัดกำรท่ัวไป บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสำหกรรม
2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายปฏบิตักิาร SAT 

& SFT
 

นำยมงคล  แซ่จิว 
 -  รองกรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร สำยปฏิบัติกำร SBM&ICP

อายุ  51 ปี

วุฒิทำงกำรศึกษำ  
 -  ปริญญำโท กำรจัดกำรอุตสำหกรรม สถำบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลาดกระบัง

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.0003%

ประสบกำรณ์ท�ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
  
2547-2556 ผู้จัดการทั่วไป บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม
2556-ปัจจุบัน รองกรรมกำรผู ้อ�ำนวยกำร สำยปฏิบัติการ 

SBM&ICP 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

กรรมกำร จ�ำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 26 ส.ค. 56 ลักษณะกำรถือหุ้น จ�ำนวนหุ้นที่ถือที่ไม่ใช่

หุ้นสำมัญ

นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - - -

นำยยงยุทธ กิตะพำณิชย์ 15,381,468 ทำงตรง -

นำยปัญจะ เสนำดิสัย - - -

นำยสบสันติ์ เกตุสุวรรณ - - -

นำยอัจฉรินทร์ สำรสำส - - -

นำยไพฑูรย์ ทวีผล - - -

นำยวีระยุทธ กิตะพำณิชย์ 9,861,342 ทำงตรง -

นำยยงเกียรติ์ กิตะพำณิชย์
8,328,000 ทำงตรง -

568,843 ทำงอ้อม (ภรรยำ) -

นำงสำวนภัสร กิตะพำณิชย์ 7,017,676 ทำงตรง -

นำยสุระศักดิ์ เคำรพธรรม - - -

นำยวิชัย ศรีมำวรรณ์ 16,875 ทำงตรง -

นำงจิรำพร ศรีสมวงษ์ 1,875 ทำงตรง -

นำยโคอิจิ มิยำฮำร่ำ 1,250 ทำงตรง -

นำยชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 1,250 ทำงตรง -

นำยสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 1,250 ทำงตรง -

นำยมงคล แซ่จิว 1,250 ทำงตรง -

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ – สกุล
หุ้นสำมัญ (หุ้น)

26 ส.ค.56 23 ส.ค. 55 14 มี.ค.55 30 ธ.ค. 54 30 ธ.ค. 53 4 ส.ค. 53
(เพิ่มทุน)

1. นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - - - - -

2. นำยยงยุทธ กิตะพำณิชย์ 15,381,468 7,215,975 7,215,975 7,215,975 7,215,975 7,215,975

3. นำยปัญจะ เสนำดิสัย - - - - - -

4. นำยสบสันติ์ เกตุสุวรรณ - - - - - -

5. นำยอัจฉรินทร์ สำรสำส - - - - - -

6. นำยไพฑูรย์ ทวีผล - - - - - -

7. นำยวีระยุทธ กิตะพำณิชย์ 9,861,342 9,009,274 10,009,274 10,009,274 10,009,274 10,909,274

8. นำยยงเกียรติ์ กิตะพำณิชย์ 8,896,843 6,660,900 7,215,975 7,215,975 7,215,975 7,215,975

9. นำงสำวนภัสร กิตะพำณิชย์ 7,017,676 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,612,641

10. นำยสุระศักดิ์ เคำรพธรรม - - - - - -

11. นำยวิชัย ศรีมำวรรณ์ 16,875 - - - - -
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ชื่อ – สกุล
หุ้นสำมัญ (หุ้น)

26 ส.ค.56 23 ส.ค. 55 14 มี.ค.55 30 ธ.ค. 54 30 ธ.ค. 53 4 ส.ค. 53
(เพิ่มทุน)

12. นำงจิรำพร ศรีสมวงษ์ 1,875 - - - - -

13. นำยโคอิจิ มิยำฮำร่ำ 1,250 - - - - -

14. นำยชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 1,250 - - - - -

15. นำยสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 1,250 - - - - -

16. นำยมงคล  แซ่จิว 1,250 - - - - -

หมายเหตุ:

 - ข้อมูลจากรายงานการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556      

      

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ       

ค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อ�านวยการ และรอง

กรรมการผู้อ�านวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นราย

เดอืน 3) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบีย้ประชมุ โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรบัผิดชอบ และการปฏบิติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ ท่ีก่อให้เกิด        

ประโยชน์กับบรษิทัฯ โดยเปรยีบเทยีบกับบรษิทัอืน่ท่ีมขีนาดและลกัษณะของธุรกิจทีใ่กล้เคยีงกัน โดยกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายให้มหีน้าท่ี              

และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ�านวย

การ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการก�าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทน          

ของบรษิทัฯ และพิจารณาเปรยีบเทียบจาก 1) ข้อมลูการส�ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องค์กร และหน่วยงานทีไ่ด้รบัความเชือ่ถือ 

2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และก�าไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้ง พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน 

และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้อ�านวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจ�าปี ของผู้บริหาร

ระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน

ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า
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ค่าตอบแทนกรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ต�ำแหน่ง

ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง (บำท)

คณะ
กรรมกำรบริษทั

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

คณะกรรมกำ
รบริษัทฯ

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบ

แทนฯ

1 ประธำนฯ 27,000 45,000 45,000 37,500 37,500

2 รองประธำนฯ 18,750 - 31,250 - -

3 กรรมกำร 15,000 30,000 25,000 25,000 25,000

2. ค่าตอบแทนที่เป็นบ�าเหน็จกรรมการ 

 2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 (1) ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบ�าเหน็จกรรมการ เป็นจ�านวน

เงินรวมทั้งสิ้น 11,420,250 บาท รายละเอียดดังนี้

รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท
บ�ำเหน็จ
กรรมกำร
ปี 2556

ค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทน
รวม

คณะ
กรรมกำร
บริษัท

คณะ
กรรมกำร
บริหำร

คณะ
กรรมกำร

ตรวจ
สอบฯ

คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำตอบ

แทนฯ

1 นำยสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 651,590 819,000 - - - 1,470,590

2 นำยยงยุทธ กิตะพำณิชย์ 452,490 568,750 360,000 - - 1,381,240

3 นำยปัญจะ เสนำดิสัย 361,990 455,000 - 225,000 75,000 1,116,990

4 นำยสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 361,990 455,000 540,000 - - 1,356,990

5 นำยอัจฉรินทร์ สำรสำส 361,990 455,000 - 150,000 75,000 1,041,990

6 นำยไพฑูรย์ ทวีผล 361,990 455,000 - 150,000 112,500 1,079,490

7 นำยวีระยุทธ กิตะพำณิชย์ 361,990 455,000 270,000 - - 1,086,990

8 นำยยงเกียรติ์ กิตะพำณิชย์ 361,990 455,000 - - - 816,990

9 นำงสำวนภัสร กิตะพำณิชย์ 361,990 455,000 - - - 816,990

10 นำยสุระศักดิ์ เคำรพธรรม 361,990 455,000 360,000 - 75,000 1,251,990

รวม 11,420,250

หมายเหตุ: บ�าเหน็จกรรมการ เป็นการค�านวณจ่ายจากผลการด�าเนินงานในปี 2556 ที่จ่ายในปี 2557

 2.2 ค่าตอบแทนอื่น

  --ไม่มี--
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บำท จ�ำนวนรำย พ.ศ. 2556 จ�ำนวนรำย พ.ศ. 2555

เงินเดือนรวม 8 22,020,900 8 20,947,005

โบนัสรวม 8 5,242,816 8 5,249,856

รวม 27,263,716 26,196,861

หมายเหตุ:  -  ปี 2556 ประกอบด้วยผูบ้รหิาร 8 คน คอื นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์  นายวิชยั ศรมีาวรรณ์  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 

นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ  นายมงคล แซ่จิว  นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ และ นายบรรจบ         

องค์ธนะสิน

  -  ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายวรพจน์                   

ฉัตรชัยกุลศิริ (ลาออกระหว่างปี)  นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์  นายวิชัย ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์                 

นางจิราพร ศรีสมวงษ์  และนายภากร ทองเจริญ (ลาออกระหว่างปี)

2. ค่าตอบแทนอื่น

 เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 

 ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

 

หน่วย : บำท จ�ำนวนรำย พ.ศ. 2556 จ�ำนวนรำย พ.ศ. 2555

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 8 881,176.00 8 982,948.25

หมายเหตุ:  - ปี 2556 ประกอบด้วยผูบ้รหิาร 8 คน คอื นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์  นายวิชยั ศรมีาวรรณ์  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 

นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ  นายมงคล แซ่จิว  นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์  และ นายบรรจบ    

องค์ธนะสิน

 - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายวรพจน์                   

ฉัตรชัยกุลศิริ  นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์  นายวิชัย ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ 

นายภากร ทองเจริญ 
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บุคลากร

1.  จ�านวนพนักงาน

จ�านวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

บริษัท

จ�ำนวน (คน)

31 ธันวำคม 2556 31 ธันวำคม 2555

ชำย หญิง ชำย หญิง

1. บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 551 179 557 178

2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ�ำกัด 1,181 180 1,215 191

3. บริษัท บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ำกัด 446 74 465 76

4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ำกัด 507 58 478 60

 รวม 2,685 491 2,715 505

2. ค่าตอบแทน

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจ�านวนเงินรวม 1,315,893,249.29 บาท โดยเพิม่ขึ้นจาก 

1,252,089,880.32 บาท ในปี 2555 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทน้ันอยู่ในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าการตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุท้ังด้านการเงนิ การปฏบิตังิาน การด�าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จัดให้มกีารบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มกีลไกลการตรวจสอบ

และถ่วงดลุท่ีมปีระสทิธิภาพเพียงพอในการปกป้องรกัษาและดแูลทรพัย์สนิ มแีผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผูจ้ดัการแผนก

โดยนายวิศรตุ บญุโต ซึง่เป็นหน่วยงานอสิระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจดัท�ารายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญอย่างครบถ้วน และมีการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความเสี่ยง

อย่างสม�า่เสมอ จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง (Enterprise Risk Management Committee) เพ่ือพิจารณาการบรหิารความ

เสี่ยงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน 

Risk Champion และให้รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม 

และได้แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียง

พอของระบบการควบคุมภายใน” ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิง

ปฏบิตักิารให้พัฒนามปีระสทิธิภาพมปีระสทิธิผลอย่างต่อเนือ่ง ซึง่ได้มกีารตดิตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม�่าเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ด้านการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันการ

ทจุรติ และการดแูลการปฏบิตังิานท่ีด ีมกีารปฏบิตัติามข้ันตอนทีก่�าหนดไว้ สอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมายของภาครฐัและนโยบายการ

ก�ากับดแูลกิจการ ในส่วนการหารอืกับผูส้อบบญัช ีเห็นว่าบรษิทัจดัท�างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและมกีารเปิดเผยข้อมลู

เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ซึ่งผู้สอบบัญชีมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบ

พบอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

 1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม

 บริษัทฯ มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการก�าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจ�า

ปี และตัวชี้วัดท่ีชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตท่ีเป็น

มติรกับสิง่แวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ทัง้การออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์ และมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการ

จ่ายเงินรางวัลจูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลส�าเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลก�าไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิด

ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการก�ากับดูแลกิจการบริษัทฯ ก�าหนดโครงสร้างการก�ากับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุด มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และก�ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี และ                         

รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

อย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ�าเป็นเพื่อการพัฒนา 

ซึ่งในปีน้ีบริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” จ�านวน 2 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จท่ีมีความเป็นเลิศด้าน

บรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 5 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จด้านความ               

รับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 3 

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ โดยจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกับการทจุรติภายในบรษิทั รวมท้ังการทบทวนการปฏิบติั

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และได้แจ้งผลการประเมินตนเอง ตามแบบที่ก�าหนด ต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อขอการรับรอง 

ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และมีความมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการ

เพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. การบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส�าคัญ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง

ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ท�าหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ 

นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

และก�าหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมท้ัง มอบหมายให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร             

ทกุคน มกีารวางแผนและก�าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง มกีารประเมนิปัจจยัความเส่ียง ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและ         

เป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ  ภายในองค์กร เป็นประจ�าทุกไตรมาส และรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัมกีารจดัการให้ความรูกั้บพนกังานทุกระดบัให้มคีวามเข้าใจและตระหนกัถึง

ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
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 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภบิาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่คณะ

กรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารดังนี้ 

(1) การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์

อักษร โดยก�าหนดต�าแหน่งผู้มีอ�านาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และการช�าระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวม

ทั้ง ได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(2) จัดท�าระบบการปฏิบัติงานและอ�านาจหน้าที่ในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสร้างองค์กร 

(3)  ก�าหนดให้มีการจัดท�ารายการข้อกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อควบคุมให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

(4) การประเมินความเสี่ยงทั้งปัจจัยจากภายในและภายนอกบริษัทและติดตามการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมตัแิผนการตรวจสอบประจ�าปี เพ่ือให้ครอบคลมุทกุกระบวนการ

ปฏิบตังิานท่ีมคีวามเสีย่งสงู รวมทัง้ครอบคลมุถึงความคาดหวังของผูท่ี้มส่ีวนเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ ท�าให้บรษิทัฯ มัน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ  มี

การควบคมุ การปฏบิตังิานท่ีเพียงพอ ท้ังด้านการเงนิ การปฏบิตังิาน การปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ  และการ

ต่อต้านการทจุรติ ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นส�าคัญและปัญหาท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ 

ฝ่ายบริหารด�าเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีท่ีมีการท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 

บรษิทัฯ กับกิจการหรอืบคุคลทีเ่ก่ียวข้องกับบรษิทัฯ น้ัน ธุรกรรมทีเ่กิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัติามระเบยีบของบรษิทัฯ เช่นเดยีว

กับธุรกรรมปกต ิและผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับการท�ารายการจะต้องท�าหน้าท่ีพิจารณาว่าการท�ารายการมคีวามสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติ

ธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดย

ธุรกรรมอันอาจจะน�ามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็น

ไปตามที่กฎหมายก�าหนด 

บรษิทัฯ มกีารมุง่ในในการพัฒนาขบวนการผลติให้ได้สนิค้าทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล รวมทัง้ให้ความส�าคญัอย่าง

มากต่อการดแูลความปลอดภัยในการท�างาน การรกัษาสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ ได้การรบัรองระบบคณุภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 

14001” ซึง่มหีน่วยงานทีแ่ยกอสิระจากสายการผลติ ท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบตดิตามให้มกีารปฏิบตัเิป็นไปตามข้อก�าหนด ต่าง ๆ  อย่าง

สม�า่เสมอ ในส่วนของการท�าธุรกรรมด้านการเงนิ และจดัซือ้ จดัจ้างนัน้ บรษิทัฯ ก�าหนดให้พนกังานและผูบ้รหิารปฏิบตัติาม “คูม่อือ�านาจ

ด�าเนินการ” และ “คู่มอืควบคมุการ จดัซือ้-จดัจ้าง” ซึง่ก�าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อกัษร โดยระบไุว้ชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และอ�านาจ

ในการอนมุตัจ่ิายเงิน และการท�าสญัญาจดัซือ้ จัดจ้าง เพ่ือให้มคีวามรอบคอบ รดักุมและป้องกันการทุจรติในธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเงนิ 

 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

 ในการเสนอเรือ่งให้คณะกรรมการพิจารณา บรษิทัฯ ได้จดัให้มข้ีอมลูทีส่�าคญัต่าง ๆ  อย่างเพียงพอ เพ่ือให้คณะกรรมการ

ใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดท�ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่ง

ข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์

ต่าง ๆ  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบรษิทัฯ ตลอดจนประสานงานให้มกีารปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมท้ังเป็นหน่วยงาน

ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดท�าและจัดเก็บเอกสารส�าคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจ

สอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ 

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ  นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวด

หมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท�างบการเงิน    

ของบรษิทัฯ ทกุไตรมาส เพ่ือให้มคีวามมัน่ใจว่า บรษิทัฯ มกีารใช้นโยบายบญัชตีามหลักการบญัชท่ีีรบัรองท่ัวไป และเหมาะสมกับลกัษณะ

ธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
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 5. ระบบการติดตาม

 บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

ปี 2556 รวม 9 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นล�าดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะ

ผู้บริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมายและก�ากับการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ�าปี ที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการด�าเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ได้ก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบน�า

เสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบตังิานและการวเิคราะห์สาเหต ุตลอดจนร่วมพิจารณาเพ่ืออนุมตัแิผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงาน

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

บรษิทัฯ จดัให้มกีารตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในอย่างสม�า่เสมอ โดยผูร้บัผดิชอบในฝ่ายงานรบัผดิชอบใน

การดแูลการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายใน และมฝ่ีายตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบการปฏบิตัแิละรายงานผลอย่างเป็นอสิระ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมรวม 6 ครั้ง

รายละเอียดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายวิศรุต บุญโต ด�ารงต�าแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 

2548 ทั้งน้ี ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจาก เป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการท�างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�าเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวได้

อย่างเหมาะสม   เพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบตัหิน้าที ่หัวหน้า “ผูต้รวจสอบภายใน” มคีวามรบัผดิชอบตามกฎบตัรของผูต้รวจสอบภายใน ทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากคณะ

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

2.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดท�าเอกสารประกอบระเบียบวาระการ

ประชุม และรายงานการประชุม 

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน

นายวิศรุต บุญโต

ปริญญาโท จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขา บัญชีการเงิน

ประสบการท�างาน

1. 2537 – 2547 ฝ่ายก�ากับธุรกิจจัดการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. 2548 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี
คุณสมบัติ : มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรท�ำงำนด้ำนกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน รำยงำนทำงกำรเงิน กำรบัญชี และ

กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
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รายการระหว่างกัน	  

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2555 และ ระหว่างปี 2556 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด (SBM) 

ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ

ยอดคงค้ำง/มูลค่ำ
ของรำยกำร
 (ล้ำนบำท) เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ�ำเป็น

ปี 2555 ปี 2556

รำยกำรค้ำปกติ

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM - 1.61 ราคาตลาด / เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ SAT จากการขาย
เศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT ขายสินค้ากึ่งส�าเร็จรูป ให้ SBM - 50.89 ราคาตลาด 

3. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SBM 110.00 - ตามสัญญากู้เงิน

4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM 12.05 5.82 ตามสัญญากู้เงิน 

5. SAT จ่ายช�าระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM 0.01 0.19 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM

6. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM 20.47 22.29 ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

7. SAT รับช�าระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
จาก SBM

65.66 72.79 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ : รายการที่ 1 – 7 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด (BSK)  

ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ

ยอดคงค้ำง/
มูลค่ำของรำยกำร

 (ล้ำนบำท) เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ�ำเป็น

ปี 2555 ปี 2556

รำยกำรค้ำปกติ

1. SAT จ่ายช�าระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK 1.41 4.51 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

2. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK 0.38 2.55 ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

3. SAT รับช�าระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ
จาก BSK 

58,72 68.96 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK

หมายเหตุ : รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด (ICP) 

ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ

ยอดคงค้ำง/
มูลค่ำของรำยกำร

 (ล้ำนบำท) เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ�ำเป็น

ปี 2555 ปี 2556

รำยกำรค้ำปกติ รำยกำรค้ำปกติ

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP - 4.43 ราคาตลาด / เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ SAT จากการขาย

เศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP 200.00 200.00 ตามสัญญากู้เงิน 
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ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ

ยอดคงค้ำง/
มูลค่ำของรำยกำร

 (ล้ำนบำท) เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ�ำเป็น

ปี 2555 ปี 2556

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP 7.86 7.80 ตามสัญญากู้เงิน 

4. SAT รับช�าระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ

จาก ICP 

54.98 59.15 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP

5. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP - 1.64 ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ : รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ�ากัด (SIJ)  

ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ

ยอดคงค้ำง/
มูลค่ำของรำยกำร

 (ล้ำนบำท) เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ�ำเป็น

ปี 2555 ปี 2556

รำยกำรค้ำปกติ รำยกำรค้ำปกติ

1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ 30.00 40.00 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ 0.87 1.58 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก SIJ - 0.36 ราคาใกล้เคียงทุน / SIJ ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

4. SAT จ่ายช�าระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ - 2.32 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ : รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด (SFT) 

ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ

ยอดคงค้ำง/
มูลค่ำของรำยกำร

 (ล้ำนบำท) เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ�ำเป็น

ปี 2555 ปี 2556

รำยกำรค้ำปกติ รำยกำรค้ำปกติ

1. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT - 0.19 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT 0.20 0.29 ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ : รายการที่ 1 - 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ�ากัด 

ลักษณะรำยกำรที่ส�ำคัญ

ยอดคงค้ำง/
มูลค่ำของรำยกำร

 (ล้ำนบำท) เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ�ำเป็น

ปี 2555 ปี 2556

รำยกำรค้ำปกติ

1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ 

สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ�ากัด 

38.45 35.70 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สนิค้าเป็นครัง้คราวเพ่ือ

ในใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ : รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



รายงานประจ�าปี 2556

65

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ	 	

และผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประกอบด้วยกรรมการอสิระท้ังคณะ โดยมนีายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอสิระ ท�าหน้าท่ี

ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และมีกรรมการอิสระท�าหน้าท่ีกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

ได้แก่ นายปัญจะ เสนาดิสัย  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม และนายอัจฉรินทร์ สารสาส มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

 ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จดัให้มกีารประชมุฯ รวม 3 ครัง้ โดยกรรมการทกุท่านได้เข้าร่วมประชมุครบ

ทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องส�าคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

  1.  ทบทวน บทบาท หน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

 2.  ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา และค่าตอบแทนฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่ส�าคัญ ดังนี้

   2.1  หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้งผู้บริหาร 

   2.2  หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรม รวมถึงการ

ปรับค่าจ้างขั้นต�่าตามนโยบายรัฐบาล

   2.3  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจูงใจพนักงานและผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

   2.4 ปรบัปรงุโครงสร้างค่าตอบแทนและสทิธิประโยชน์อืน่ของกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ รบัผดิชอบ

และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

  2.5 ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

   2.6 ศกึษาแนวปฏิบตัท่ีิดขีองคณะกรรมการเพ่ือก�าหนดบทบาทหน้าที ่และความรบัผดิชอบของ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในเรื่องการเกษียณอายุกรรมการ วาระด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ และการหมุนเวียนต�าแหน่ง

ของกรรมการชุดย่อย

   2.7  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ

 

 ( นายไพฑูรย์ ทวีผล )

  ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ

ฝ่ายบริหารได้จัดท�างบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป โดยได้เลือกใช้

นโยบายทีเ่หมาะสมและถือปฏิบตัโิดยสม�า่เสมอ ตลอดจนใช้ดลุยพินจิอย่างระมดัระวงัและสมเหตสุมผลในการจดัท�างบการเงนิ รวมทัง้

เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการก�ากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

ให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่                                                                                                

เพียงพอและเหมาะสมและร่วมประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ เพ่ือป้องกันหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึน้จากการทจุรติหรอืการด�าเนิน

การที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญและเพียงพอที่จะด�ารงรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

 

 จากวิธีปฏิบัติและการก�ากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

   

 (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม) (นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์)

  ประธานกรรมการ กรรมการผู้อ�านวยการ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคณุวุฒทิีม่คีวามเป็นอสิระ 3 คน 1 ในน้ัน เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์

ด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจ�าทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายปัญจะ เสนาดิสัย  ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

นายไพฑูรย์ ทวีผล  กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง 

การประชมุในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารอืกับกรรมการผูอ้�านวยการ ฝ่ายบรหิาร ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน 

ตามวาระอนัสมควร ซึง่การประชมุทุกครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานแสดงความเหน็และให้ข้อเสนอแนะอย่างอสิระโดยสรปุ

สาระส�าคัญได้ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี 2556 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพ่ือให้ความเห็นชอบต่อ

รายงานทางการเงินได้จัดท�าข้ึนโดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูล

ส�าคญั รายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั และรายการทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพยีงพอและเชื่อถอืได ้รวมทัง้ได้

หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาท่ีพบจากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณา

และเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบควบคุม

ภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ�าปี ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัย

เสีย่งทางธุรกิจด้านต่าง ๆ รวมท้ังแผนอตัราก�าลงัและแผนการพัฒนาบคุลากร ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ทั้งต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเรือ่งท่ีส�าคญัตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี 

พร้อมกับให้ข้อสังเกต และน�าเสนอเรื่องที่ส�าคัญต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหาร เร่งปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม�่าเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการท่ีบริษัทต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ และได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระส�าคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น

ในปีทีผ่่านมา บรษิทัได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏบิตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทจุรติ โดยจดัให้มกีารประเมนิความเสีย่งทีเ่ก่ียวข้องกับการทจุรติภายในบรษิทั รวมท้ังการทบทวนการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านการ

ทจุรติ และได้แจ้งผลการประเมนิตนเอง ตามแบบทีก่�าหนด ต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพ่ือขอการรบัรอง โดยได้รบัการรบัรองเป็นสมาชกิ

แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุรติ ซึง่มใิช่หมายความว่าบรษิทัจะปลอดจากการทุจรติ คอร์รปัชัน่ ในทกุกรณี และ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

พิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี และ

รายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการลงทุนในโครงการส�าคัญต่าง ๆ ของ

บริษัทและบริษัทย่อย 

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจาณาผลการปฏิบัติงานในปีท่ีผ่านมาของบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด (KPMG) 

ซึ่งเป็นการท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เห็นว่า น่าพึงพอใจ โดยจากการประชุมร่วมกัน ผู้สอบบัญชีได้รายงาน                

ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบ รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ให้คณะกรรมการตรวจ

สอบฯ ทราบทุกไตรมาส จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท น�าเสนอขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ัง นายเอกสิทธ์ิ                  

ชูธรรมสถิตย์  นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ  นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ�าปี 2557 โดยมค่ีาตอบแทนเมือ่รวมกับบรษิทัย่อย เป็นจ�านวนเงนิ 3,924,000 บาท 

โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทในกลุ่ม 

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณาปรบัปรงุคูม่อื CG และ Code of Conducts รวมท้ังให้แนวทางและข้อเสนอแนะอืน่ทีจ่�าเป็นเพ่ือการพัฒนา ซึง่ในปีน้ีบรษิทั

ได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” จ�านวน 2 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น 

(Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีท่ี 5 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 3 

การบริหารความเสี่ยง

ก�ากับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

มาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้พิจารณารายงานผลการบริหารความเส่ียงในปีท่ีผ่านมา และให้ข้อ

เสนอแนะการปรับปรุง รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยงต่าง ๆ 

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

 จากการประเมินผลผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 คณะ

กรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่อง การท�าหน้าที่โดยรวม การสอบทานการจัดท�า

งบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

ของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง                 

ผลประโยชน์ การจัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนแล้ว 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและ        

เชื่อถือได้ รวมท้ังมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนุนให้บริษัทมี

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

 

  นำยปัญจะ เสนำดิสัย

  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

  18 กุมภาพันธ์ 2557
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ค�าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมของการด�าเนินงานที่ผ่านมา

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด�าเนนิธุรกิจผลติชิน้ส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลกัของกลุม่บรษิทัมาจากการขายผลติภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 

เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดยเป็นการจ�าหน่ายให้กับโรงงานประกอบ

รถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ท่ีอยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในระหว่างปีการประกอบรถยนต์เพ่ิมขึน้จากปีก่อนเลก็น้อย          

ที่ 3,300 คัน คิดเป็น 0.1% โดยยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อน 5% จากรถยนต์ในกลุ่มรถบรรทุกที่มียอดประกอบต�่ากว่าปีก่อน 

การวิเคราะห์ก�าไรขาดทุน

 การวิเคราะห์รายได้

 ในปี 2556 และ ปี 2555 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายได้รวม เท่ากับ 9,318 ล้านบาท และ 9,590 ล้านบาท (ตามล�าดบั) ลด

ลง 272 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 3 โดยมรีายได้จากการขายสนิค้าและบรกิาร-สทุธิของปี 2556 เป็นเงนิ เท่ากับ 8,973 ล้านบาท และ 

9,410 ล้านบาท (ตามล�าดับ) ลดลง 436 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 จากปริมาณขายลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง ตามภาวะอุตสาหกรรม

เริ่มชะลอตัวจากการสิ้นสุดมาตรการรถยนต์คันแรก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถกระบะที่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ที่มีปริมาณการผลิต

รถยนต์ลดลงจากปีก่อน จ�านวน 119,339 คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เป็นหลัก แต่ในส่วนของรายได้อื่นมีกลับรายการค่าเผื่อผลการ

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท รวมทั้งก�าไรจากการขายที่ดิน 47 ล้านบาท

 การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

  ต้นทุนขายและบริการ

 ในปี 2556 และปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 7,404 ล้านบาท และ 7,926 ล้านบาท (ตามล�าดับ) 

ลดลง 522 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งอัตราต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายในปี 2556 เท่ากับ 83% หรือลดลงประมาณ 2% 

จากการปรบัปรงุกระบวนการผลติให้เกิดประสทิธิภาพสงูสุด และการควบคุมต้นทุนผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรม

รถยนต์ในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราส่วนของก�าไรขั้นต้นดีขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2 หรือร้อยละ 17 ของยอดขาย 

  ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร 

 บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายในการขายและบรหิารในปี 2556 เท่ากับ 734 ล้านบาท สงูขึน้จากปีก่อน 93 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อย

ละ 15 จากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการขยายโครงสร้างขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2556 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21 จากผลการ

ด�าเนินงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนบางฉบับหมดอายุลงในระหว่างปี

 ก�าไรจากการด�าเนินงาน

 บริษัทฯ มีก�าไรจากการด�าเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุน

จากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2556 จ�านวน 1,058 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี

ก่อน 35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากการบริหารต้นทุนผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน 

 ก�าไรสุทธิ

 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธิ เท่ากับ 966 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดยีวกันของปีก่อนเป็นเงนิ 163 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 20 

สาเหตหุลกัจากรายการกลบัรายการค่าเผือ่ด้อยค่าอาคารและเครือ่งจกัรเท่ากับ 121 ล้านบาท และก�าไรจากการจ�าหน่ายอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุนจ�านวน 47 ล้านบาท 
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

  • สินทรัพย์

 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 

9,923 ล้านบาท และ 9,421 ล้านบาท (ตามล�าดบั) เพ่ิมข้ึน 502 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 5 สาเหตหุลกัมาจากการเพ่ิมขึน้ของทีด่นิ อาคาร

และอุปกรณ์ ในโครงการลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตเป็นส�าคัญ 

 • ลูกหนี้การค้า

 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,220 ล้านบาท และเท่ากับ 1,576 ล้านบาท ณ วัน

ที่ 31 ธันวาคม 2555 ลดลง 356 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีมียอดต�่ากว่ายอดรับช�าระ

 • เงินลงทุน

 เมือ่พิจารณางบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 บรษิทัฯ มเีงนิลงทนุสทุธิในบรษิทัทีเ่ก่ียวข้องจ�านวน 208 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จ�ากัด  บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ�ากัด  บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 

จ�ากัด และบริษัทสมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท 

 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ของบรษิทัฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 จ�านวน 6,391 ล้านบาท และปี 2555 มจี�านวน 5,739 ล้านบาท 

เพ่ิมข้ึน 653 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 12 ซึง่เป็นผลจากการท่ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ลงทนุเพ่ิมสายการผลติเพลาข้าง 498 ล้านบาท 

สายการผลิตสปริงม้วน 154 ล้านบาท และ สายการผลิตกันโคลง 132 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้า

ในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ ส�าหรับสายการผลิตขึ้นรูป 316 ล้านบาท รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนา

บุคลากร 71 ล้านบาท

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นวิธีราคาทุน 

ส่งผลให้ส่วนเกินทุนจากการตีราคาและบัญชีที่ดินและอาคารลดลงปี 2556 และ 2555 จ�านวนเงิน 585 ล้านบาท และ 594 ล้านบาท 

(ตามล�าดับ) ด้วยจ�านวนเดียวกัน

 หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 5,050 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,192 ล้านบาท 

และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 2,858 ล้านบาท ซึ่งต�่ากว่าปีก่อน 222 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยหลักลดลงจากการจ่ายช�าระการ

ลงทนุเพ่ือขยายก�าลงัการผลติของโรงงานและค่าวัตถุดบิ แบ่งเป็น หน้ีสนิระยะส้ันจากเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีทรสัต์รซีทีลดลง 345 ล้านบาท 

และเจ้าหน้ีทรพัย์สนิลดลง 87 ล้านบาท แต่มภีาระหน้ีสนิจากเงนิกู้ยืมธนาคารเพ่ิมขึน้ 168 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมกีารเบกิเงนิกู้ 691 

ล้านบาทและจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 526 ล้านบาท เป็นส�าคัญ 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

  • โครงสร้างเงินทุน

 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถื้อหุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 4,873 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเมือ่เปรยีบเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 

2555 ซึ่งเท่ากับ 4,149 ล้านบาท เป็นเงิน 724 ล้านบาท เนื่องจากผลก�าไรจากการด�าเนินงานระหว่างงวด 

 บริษัทฯ มีการจัดสรรก�าไรประจ�าปี 2555 เป็นเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.97 บาท 

เป็นจ�านวนเงินทัง้สิน้ 329.8 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ทัง้จ�านวน ท้ังนีไ้ด้มกีารจ่ายเงินปัน

ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ�านวนเงิน 102.0 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 

0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรูปเงินสด

อัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 227.8 ล้าน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บรษิทัฯ มโีครงสร้างเงนิทนุประกอบด้วยหน้ีสนิรวม 5,050 ล้านบาทและส่วนของผูถื้อหุน้ 

4,872 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.04 เท่า 
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การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
 จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการ

ด�าเนนิงานสทุธิ จ�านวน 1,855 และ 1,768 ล้านบาท (ตามล�าดบั) กระแสเงนิสดจ่ายจากกิจกรรมลงทนุ 1,312 และ 1,096 ล้านบาท (ตาม

ล�าดับ) เป็นผลมาจากซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพลาข้าง 498 ล้านบาท สายการผลิตสปริง

ม้วน 154 ล้านบาท และ สายการผลิตกันโคลง 132 ล้านบาท เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถงึ

สร้างโรงงานของบรษิทัย่อยแห่งใหม่ ส�าหรบัสายการผลติข้ึนรปู 316 ล้านบาท รวมถึงสร้างศนูย์การเรยีนรูพั้ฒนาบคุลากร 71 ล้านบาท เพ่ือ

เพ่ิมก�าลงัการผลติรองรบัความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบรษิทัย่อยแห่งใหม่ ส�าหรบัสายการผลิตข้ึนรปู 290 ล้านบาท 

รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร 71 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน (283) และ (324) 

ล้านบาท (ตามล�าดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 526 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 249 

ล้านบาท 

 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

 อตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2556 โดยสรปุตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผูซ้ือ้ชะลอการซือ้จากนโยบาย

ภาครัฐในโครงการรถยนต์คันแรกในปีก่อนและภาวะการเมืองภายในประเทศในช่วงปลายปี ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจ�านวน 1.3 

ล้านคัน ในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีจ�านวน 1.1 ล้านคัน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศเคยถูกจัดอันดับที่ 9 ของ

โลกในปี 2556 โดยประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอัพที่ส�าคัญในการส่งออกไปทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

และชิน้ส่วนยังคงเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ความร่วมมอืทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซยีน (AEC) จะเป็นแรงสนับสนุนให้อตุสาหกรรมการ

ผลติรถยนต์และชิน้ส่วนเตบิโตอย่างต่อเน่ือง โดยจะมกีารขยายการลงทุนในอตุสาหกรรมมากขึน้ จากปัจจยัดงักล่าว ในปี 2557 บรษิทัฯ 

ได้มกีารเตรยีมความพร้อมท้ังปัจจยัภายในและภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเครือ่งจกัรใหม่ มแีผนกลยุทธ์ขององค์กรในการ

เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุม่อาเซียนให้มากข้ึน การลงทุนวจิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์ให้มมีลูค่าเพ่ิม การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ

และการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากข้ึน ขณะเดียวกันบริษัทมีการบริหารจัดการบุคคลากรตามแนวทาง

การพัฒนายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)
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บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)

และบริษัทย่อย

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556

และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�าปี 2013
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วย                         

งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนรวมและงบก�าไรขาดทุน

เฉพาะกิจการ งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับ                       

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวม

ถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการปราศจาก

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกับจ�านวนเงนิและการเปิดเผยข้อมลูใน

งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเทจ็จริงอันเป็นสาระส�าคญัของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี

พิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพ่ือออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบทีเ่หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชี

ที่จัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการน�าเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชท่ีีข้าพเจ้าได้รบัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการข้างต้นนี ้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะกิจการของ

กลุ่มบริษัทและบริษัท ตามล�าดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแส

เงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน

73
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3 ซึ่งได้อธิบายถึง                  

ผลกระทบต่อกิจการจากการน�านโยบายการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ตัวเลขเปรียบเทียบที่น�ามาแสดงน้ีน�ามาจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้ว ณ วันท่ี และส�าหรับ              

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และหลังจากปรับปรุงรายการตามที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 และ 3

 (นำยเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์)

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เลขทะเบียน 4195

 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด

 กรุงเทพมหานคร

 21 กุมภาพันธ์ 2557
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมำย 
เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม
2556

31 ธันวำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม
2556

31 ธันวำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,074,580,898  814,630,276  467,219,092 461,947,815 341,569,023  156,213,631 

ลูกหนี้กำรค้ำ 5, 7 1,220,063,288 1,576,126,793  875,154,059  465,687,865  522,214,318  246,107,775 

ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5, 8  -  138,400  128,400  44,123,696  42,045,392  33,308,359 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 5  -  -  - 240,000,000 340,000,000  540,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่บริษัทย่อย  - 

ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 5  -  - 

สินค้ำคงเหลือ 9 580,299,210 610,908,331  716,734,494 106,789,984 159,793,987  169,760,293 

วัสดุส�ำรองเครื่องจักร 57,526,139 59,378,106  59,992,359 16,189,064 25,511,870  25,873,730 

ลูกหนี้อื่น 8 14,560,250 30,644,354  33,664,548 6,168,591 10,333,991  19,466,816 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 56,846,815 72,012,896  68,792,504 3,712,250 6,350,960  3,941,309 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,003,876,600 3,163,839,156 2,221,685,456 1,344,619,265 1,447,819,541 1,194,671,913 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  - 2,451,554,702 2,301,554,702 1,861,560,952 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11  180,866,982  153,199,815  144,950,766  -  -  - 

เงินลงทุนระยะยำวอื่น 12  26,651,146  26,651,146  26,651,146  -  -  - 

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน 13  63,167,000  101,345,000  101,345,000  -  -  - 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 14 6,391,771,143 5,738,850,985 5,447,227,383 1,692,224,263 1,304,626,712 1,250,532,118 

อะไหล่เครื่องจักร  98,424,823  85,815,393  60,309,569 47,468,817 38,246,393 24,579,634 

เงินมัดจ�ำค่ำซื้อที่ดิน  9,780,488  9,780,488  -  9,780,488  9,780,488  - 

ค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจ  17,934,556  17,934,556  17,934,556  -  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15  56,278,068  59,331,001  63,930,433  19,609,233  23,652,337  25,728,274 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 16 25,184,549 18,820,111  16,744,535 3,098,957 3,081,634  3,194,821 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 48,841,370 45,109,425  47,651,334 5,604,317 9,168,042  9,457,477 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,918,900,125 6,256,837,920 5,926,744,722 4,229,340,777 3,690,110,308 3,175,053,276 

รวมสินทรัพย์ 9,922,776,725 9,420,677,076 8,148,430,178 5,573,960,042 5,137,929,849 4,369,725,189 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

76

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมำย 

เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม
2556

31 ธันวำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม
2556

31 ธันวำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 17  12,204  -  -  -  -  - 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ 

- ทรัสต์รีซีท 17 2,130,634 25,292,583  141,353,814  -  -  - 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 5, 18 1,133,255,196 1,455,382,882  921,478,778 388,488,453 482,473,225  269,644,694 

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5  -  -  - 5,180,708 3,346,815  486,102 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำร

เงิน 
- ส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 17 572,078,721 531,058,074 373,288,900 226,463,230 170,102,473 155,311,717 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

- ส่วนท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 17 2,643,953 23,069,214 16,841,169 353,698 333,407 333,912 

เจ้ำหนี้ - ซื้อสินทรัพย์ 101,027,859 187,966,802  203,201,854  1,551,577  16,145,251  935,031 

ภำษีเงินได้นิติบุคคลค้ำงจ่ำย 51,089,033 17,335,747  29,528,753  11,382,485  -  17,059,851 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 330,098,044 310,808,833  179,458,327 96,549,442 97,672,280  43,846,950 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,192,335,644 2,550,914,135 1,865,151,595 729,969,593 770,073,451 487,618,257 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการ

เงิน

17 2,700,730,848 2,574,133,309 2,628,132,694 978,702,903 862,820,415  916,358,548 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 17  - 2,643,953  25,713,167  - 353,698  687,104 

เจ้ำหนี้ค่ำซื้อที่ดิน  -  -  11,354,000  -  -  - 

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 20 154,404,774 143,311,119  116,065,580  47,348,443  51,552,001  53,625,047 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 2,595,753 590,995  2,279,375 2,358,479 327,060  1,987,173 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,857,731,375 2,720,679,376 2,783,544,816 1,028,409,825 915,053,174 972,657,872 

รวมหนี้สิน 5,050,067,019 5,271,593,511 4,648,696,411 1,758,379,418 1,685,126,625 1,460,276,129 
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บรษิทั	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากัด	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมำย 

เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

31 ธันวำคม
2556

31 ธันวำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวำคม
2556

31 ธันวำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกรำคม
2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

 ทุนจดทะเบียน 426,711,809 341,723,287 341,723,287 426,711,809 341,723,287 341,723,287 

 ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 424,945,994 339,923,287 339,923,287 424,945,994 339,923,287 339,923,287 

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 22 712,682,809 711,432,209 711,432,209 712,682,809 711,432,209 711,432,209 

สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับ

พนักงำน
21 6,871,234 725,654 - 6,871,234 725,654 - 

ก�ำไรสะสม

จัดสรรแล้ว 23

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 55,671,181 39,175,809 34,000,000 42,671,181 34,175,809 34,000,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 3,672,263,018 3,057,452,723 2,414,172,181 2,628,409,406 2,366,546,265 1,824,093,564 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือ

หุ้น
 ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก

การแปลงค่างบการเงิน

275,470 373,883 206,090  - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,872,709,706 4,149,083,565 3,499,733,767 3,815,580,624 3,452,803,224 2,909,449,060 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,922,776,725 9,420,677,076 8,148,430,178 5,573,960,042 5,137,929,849 4,369,725,189 
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบก�าไรขาดทุน

หมาย 
เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

รายได้

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 5 8,973,395,413 9,409,555,598 2,950,261,921 3,145,327,669 

รำยได้เงินปันผลรับ 5, 10 2,996,250 1,966,246 54,078,856 100,357,877 

ดอกเบี้ยรับ 5 2,360,172 2,346,683 16,410,559 21,959,103 

ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ  -  21,896,558  4,644,021  2,917,212 

กลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

อำคำรและอุปกรณ์  121,078,819  -  37,583,107  - 

รำยได้อื่น 5 218,134,548 154,658,139 267,710,213 253,448,243 

รวมรายได้ 9,317,965,202 9,590,423,224 3,330,688,677 3,524,010,104 

ค่าใช้จ่าย 26

ต้นทุนขำยและบริกำร 7,404,067,679 7,926,011,376 2,229,664,717 2,388,979,187 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 132,893,837 139,021,005 28,914,265 33,980,820 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 588,233,313 501,896,416 383,801,329 350,864,346 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนสุทธิ  13,329,176  -  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย 8,138,524,005 8,566,928,797 2,642,380,311 2,773,824,353 

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน

บริษัทร่วม 11  28,903,167  10,514,049  -  - 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,208,344,364 1,034,008,476 688,308,366 750,185,751 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (157,261,889) (160,031,214) (55,541,909) (54,262,511)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,051,082,475 873,977,262 632,766,457 695,923,240 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 27 (84,983,600) (70,447,019) (31,074,526) (17,338,013)

ก�าไรส�าหรับปี 966,098,875 803,530,243 601,691,931 678,585,227 

ก�าไรต่อหุ้น 29

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 2.27 1.89 1.42 1.60 
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมาย 
เหตุ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวำคม

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

ก�าไรส�าหรับปี 966,098,875 803,530,243 601,691,931 678,585,227

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ก�ำไร (ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

กำร
 คณิตศำสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงกำร

 ผลประโยชน์พนักงำน 20 (1,305,375) (21,907,743)  2,862,016  13,184 

ผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำ

หน่วยงำน
 ต่ำงประเทศ (98,413)  167,793  -  - 

ภำษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�ำไร

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

16  520,138  2,805,178  (188,607)  (696)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี - สุทธิ

จากภาษี

 (883,650)  (18,934,772)  2,673,409  12,488 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี 965,215,225 784,595,471 604,365,340 678,597,715
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม

หมำย 
เหตุ

ทุนเรือนหุ้น 
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

สิทธิใน
หุ้นสำมัญ
ที่ เสนอ

ขำยให้กับ 
พนักงำน

ก�ำไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส�ำรอง
ตำมกฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลต่ำงจำก
อัตรำแลก
เปลี่ยนจำก 
กำรแปลงค่ำ
หน่วยงำน

ต่ำงประเทศ
งบกำรเงิน

ส่วนเกิน
ทุนจำก

กำรตีรำคำ
สินทรัพย์
บริษัท

บริษัทย่อย รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 ตำมที่

รำยงำนในปีก่อน
 39,923,287  11,432,209  -  34,000,000  2,492,554,235  206,090  58,619,967  545,531,864  4,182,267,652 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 

 - ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3  -  -  -  -  16,744,535  -  -  -  16,744,535 

 - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 3  -  -  -  -  (95,126,589)  -  (58,619,967)  545,531,864)  (699,278,420)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 

ปรับปรุงใหม่
339,923,287 711,432,209  -  34,000,000  2,414,172,181  206,090  -  -  3,499,733,767 

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เพิ่มหุ้นสามัญ 20

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  -  (135,971,327)  -  -  -  (135,971,327)

 สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 21  -  -  725,654  -  -  -  -  -  725,654 

รวมรำยกำรกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 -  -  725,654  -  (135,971,327)  -  -  -  (135,245,673)

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

 ก�าไร - ปรับปรุงใหม่  -  -  -  -  803,530,243  -  -  -  803,530,243 

 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย
 ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

จากภาษี
 -  -  -  -  (19,102,565)  -  -  -  (19,102,565)

 - อื่นๆ  -  -  -  -  -  167,793  -  -  167,793 

รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี  -  -  -  -  784,427,678  167,793  -  -  784,595,471 

จัดสรรเป็นทุนส�ารองตามกฏหมาย 

โอนไปก�าไรสะสม
23  -  -  -  5,175,809  (5,175,809)  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 339,923,287 711,432,209  725,654  39,175,809  3,057,452,723  373,883  -  -  4,149,083,565 
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินรวม

หมาย 
เหตุ

สิทธิใน ก�ำไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

หุ้นสำมัญ
ที่

เสนอขำย
ให้
กับ

พนักงำน

ทุนส�ำรอง
ตำม

กฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลต่ำงจำก
อัตรำแลก
เปลี่ยนจำก
กำรแปลงค่ำ

หน่วยงำนต่ำง
ประเทศ

งบกำรเงิน

ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำ

สินทรัพย์
บริษัท

บริษัทย่อย รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ตามที่รายงานในปีก่อน 339,923,287  711,432,209  725,654 39,175,809  3,145,262,801  373,883  56,418,431  537,913,298  4,831,225,372 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชี

 - ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3  -  -  -  -  18,820,111  -  -  -  18,820,111 

 - ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3  -  -  -  -  (106,630,189)  -  (56,418,431) (537,913,298)  (700,961,918)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ปรับปรุงใหม่ 339,923,287  711,432,209  725,654 39,175,809  3,057,452,723  373,883  -  -  4,149,083,565 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยกำรบัญชี

 - หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3  -  -  -  -  -  -  -  - 

 - ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3  -  -  -  -  -  -  - 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 
2556 339,923,287  711,432,209  725,654 39,175,809  3,057,452,723  373,883  -  -  4,149,083,565 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำร
จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เพิ่มหุ้นสำมัญ 22, 30 85,022,707  -  -  -  (84,988,907)  -  -  -  33,800 

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ  - 1,250,600  -  -  -  -  -  -  1,250,600 

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  -  (249,019,064)  -  -  -  (249,019,064)

 สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับ
พนักงำน 21  -  -  6,145,580  -  -  -  -  -  6,145,580 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึก
โดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น  85,022,707  1,250,600  6,145,580  -  (334,007,971)  -  -  -  (241,589,084)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�ำไร  -  -  -  -  966,098,875  -  -  -  966,098,875 

 ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 - ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
 ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน 
- สุทธิจำกภำษี  -  -  -  -  (785,237)  -  -  -  (785,237)

 - อื่น ๆ  -  -  -  -  -  (98,413)  -  -  (98,413)

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  -  965,313,638  (98,413)  -  -  965,215,225 

จัดสรรเป็นทุนส�ำรองตำมกฎหมำย
โอนไปก�ำไรสะสม 23  -  -  -  16,495,372  (16,495,372)  -  -  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 424,945,994  712,682,809  6,871,234 55,671,181  3,672,263,018  275,470  -  -  4,872,709,706 
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุ

ทุนเรือน
หุ้น

ที่ออก
และ

ช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

สิทธิใน
หุ้นสำมัญที่
เสนอขำย

ให้
กับพนักงำน

ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่น

ของส่วน
ของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นทุนส�ำรอง

ตำม
กฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ส่วนเกินทุน
จำกกำรตีรำคำ 

สินทรัพย์
บริษัท

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

ตามที่รายงานในปีก่อน

339,923,287  711,432,209  -  34,000,000  1,851,988,141  58,619,967  2,995,963,604 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย

กำรบัญชี 

 - ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3  -  -  -  -  3,194,820  -  3,194,820 

 - ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3  -  -  -  -  (31,089,397)  (58,619,967)  (89,709,364)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 

ปรับปรุงใหม่

339,923,287  711,432,209  -  34,000,000  1,824,093,564  -  2,909,449,060 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำรจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เพิ่มหุ้นสำมัญ 20  -  -  -  - 

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  -  (135,969,205)  -  (135,969,205)

 สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับพนักงำน 21  -  -  725,654  -  -  -  725,654 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

 -  -  725,654  -  (135,969,205)  -  (135,243,551)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�ำไร - ปรับปรุง  -  -  -  - 678,585,227  -  678,585,227 

 ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 - ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกันภัย

 ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน - 

สุทธิจำกภำษี

 -  -  -  -  12,488  -  12,488 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  -  678,597,715  -  678,597,715 

จัดสรรเป็นทุนส�ำรองตำมกฏหมำย 23  -  -  175,809  (175,809)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 339,923,287  711,432,209  725,654  34,175,809  2,366,546,265  -  3,452,803,224 
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมาย 
เหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ
ช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่ำหุ้น

สิทธิใน
หุ้นสำมัญที่
เสนอขำยให้
กับพนักงำน

ก�ำไรสะสม
องค์ประกอบอื่นของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้นทุนส�ำรอง
ตำมกฎหมำย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ส่วนเกินทุนจำกกำร
ตีรำคำสินทรัพย์

บริษัท

(บาท)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ตามที่รายงานในปีก่อน 
 339,923,287  711,432,209  725,654  34,175,809  2,398,018,346  56,418,431  3,540,693,736 

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำย

กำรบัญชี

 - ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 3  -  -  -  -  3,081,633  -  3,081,633 

 - ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3  -  -  -  -  (34,553,714)  (56,418,431)  (90,972,145)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ปรับปรุงใหม่
 339,923,287  711,432,209  725,654  34,175,809  2,366,546,265  -  3,452,803,224 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและกำร

จัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

 เพิ่มหุ้นสำมัญ 22, 30  85,022,707  -  -  -  (84,988,907)  -  33,800 

 ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ  -  1,250,600  -  -  1,250,600 

 เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  -  (249,017,920)  -  (249,017,920)

 สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับพนักงำน 21  -  -  6,145,580  -  -  -  6,145,580 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรง

เข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
 85,022,707  1,250,600  6,145,580  -  (334,006,827)  -  (241,587,940)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

 ก�ำไร  -  -  -  - 601,691,931  -  601,691,931 

 ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 - ก�ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกันภัย

 ส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์พนักงำน - 

สุทธิจำกภำษี
 -  -  -  -  2,673,409  -  2,673,409 

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  -  -  -  -  604,365,340  -  604,365,340 

จัดสรรเป็นทุนส�ำรองตำมกฏหมำย 23  -  -  -  8,495,372  (8,495,372)  -  - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  424,945,994  712,682,809  6,871,234  42,671,181  2,628,409,406  -  3,815,580,624 
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

ก�ำไรส�ำหรับปี  966,098,875  803,530,243  601,691,931  678,585,227 

รายการปรับปรุง

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  769,089,989  720,293,937  239,569,267  208,686,785 

กลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร

ด้อยค่ำ
อำคำรและอุปกรณ์  (121,078,819)  -  (37,583,107)  - 

ตัดจ�ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  17,455,366  5,014,064  2,248,820  3,801 

ดอกเบี้ยรับ  (2,360,172)  (2,346,683)  (16,410,559)  (21,959,103)

ต้นทุนทำงกำรเงิน  157,261,889  160,031,214  55,541,909  54,262,511 

ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  67,957  -  -  - 

ตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือ

และวัสดุส�ำรอง
เครื่องจักร  6,460,772  7,642,142  2,304,634  244,215 

ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิด

ขึ้นจริง

 4,094,375  6,664,141  44,242  1,145,106 

ส�ำรองค่ำใช้จ่ำยจำกกำรฟ้องร้องคดีควำม  5,000,000  -  5,000,000  - 

ก�ำไรจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำร

ลงทุน

 (47,522,478)  -  -  - 

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยที่ดิน 

อำคำรและอุปกรณ์

 2,004,795  1,896,976  (1,997,538)  445,841 

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (28,903,167)  (10,514,049)  -  - 

เงินปันผลรับ  (2,996,250)  (1,966,245)  (54,078,856)  (100,357,877)

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  22,542,850  15,282,236  5,429,538  7,361,258 

ค่ำใช่จ่ำยสิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้

กับพนักงำน

 6,154,579  967,538  6,154,579  967,538 

ภำษีเงินได้  84,983,600  70,447,019  31,074,526  17,338,013 

1,838,354,161 1,776,942,533 838,989,386 846,723,315 
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)

(บาท)

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน

ลูกหนี้กำรค้ำ  356,697,951  (700,769,538)  57,040,338  (276,066,563)
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  138,400  (10,000)  (2,078,303)  (8,737,033)
สินค้ำคงเหลือ  24,568,646  103,292,385  50,699,368  9,722,091 
ลูกหนี้อื่น  16,084,104  (7,968,314)  4,165,401  8,467,189 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  15,720,760  (16,037,060)  3,075,312  (1,744,015)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (3,274,816)  4,283,557  3,563,725  289,435 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ  (332,786,381)  532,227,570  (94,542,899)  211,643,446 
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  1,833,892  2,860,713 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  12,143,872  177,835,207  (6,589,817)  53,335,729 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (43,768)  (1,688,380)  2,031,419  (1,660,113)
เงินสดได้มำจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน  1,927,602,929  1,868,107,960  858,187,822  844,834,194 

จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  (11,449,195)  (9,944,440)  (9,633,095)  (9,421,120)
จ่ำยภำษีเงินได้  (61,618,826)  (90,436,883)  (24,378,930)  (34,285,373)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนิน

งาน

1,854,534,908 1,767,726,637 824,175,797 801,127,701 

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย  1,805,493  2,346,683  15,973,956  21,959,103 
รับเงินปันผลจำกบริษัทย่อย  -  -  54,078,856  100,357,877 
รับเงินปันผลจำกบริษัทร่วม  1,236,000  2,265,000  -  - 
รับเงินปันผลจำกบริษัทอื่น  2,996,250  1,966,246  -  - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  (80,000,000)  (790,000,000)
รับช�ำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท

ย่อย

 -  -  180,000,000  990,000,000 

เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (150,000,000)  (439,993,750)
ซื้อที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  (1,383,336,538)  (1,009,476,846)  (594,280,151)  (235,185,173)
ขำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์  2,805,814  4,166,622  2,479,814  3,620,000 
เงินมัดจ�ำค่ำซื้อที่ดินและเครื่องจักร (เพิ่ม

ขึ้น) ลดลง

 -  (58,182,925)  -  (19,306,488)

ขำยอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  85,700,478  -  -  - 
อะไหล่เครื่องจักร  (12,102,934)  (29,999,935)  100,382  (13,304,899)
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (10,789,139)  (9,068,075)  (1,425,712)  (4,551,600)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,311,684,576) (1,095,983,230) (573,072,855) (386,404,930)
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บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

จ่ำยต้นทุนทำงกำรเงิน  (153,256,583)  (155,466,469)  (53,937,943)  (53,173,603)

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำรลดลง  (12,204)  -  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน - 

ทรัสต์รีซีทลดลง

 (23,161,949)  (116,061,231)  -  - 

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินลดลง  (23,069,214)  (16,841,169)  (333,406)  (333,911)

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว  690,691,833  469,317,973  341,383,191  101,954,340 

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำว  (526,358,074)  (369,310,000)  (170,102,473)  (141,845,000)

เงินปันผลจ่ำย  (249,017,919)  (135,971,327)  (249,017,919)  (135,969,205)

เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นสำมัญ  1,284,400  -  1,284,400  - 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (282,899,710)  (324,332,223)  (130,724,150)  (229,367,379)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม

ขึ้น (ลดลง) สุทธิ

259,950,622 347,411,184 120,378,792 185,355,392

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 

1 มกรำคม

814,630,276 467,219,092 341,569,023 156,213,631

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม

1,074,580,898 814,630,276 461,947,815 341,569,023 

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้ำหนี้ - ซื้อสินทรัพย์  101,027,859  187,966,802  1,551,577  16,145,251 



รายงานประจ�าปี 2556

87

บรษิทั	สมบรูณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลย	ีจ�ากดั	(มหาชน)	และบรษิทัย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมำยเหตุ สำรบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป
2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
4 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
5 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7 ลูกหนี้การค้า 
8 ลูกหนี้อื่น
9 สินค้าคงเหลือ

10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
12 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
13 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
14 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
18 เจ้าหนี้การค้า
19 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
20 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
21 สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน
22 ทุนเรือนหุ้น
23 ส�ารอง
24 ส่วนงานด�าเนินงาน
25 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
27 ภาษีเงินได้
28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
29 ก�าไรต่อหุ้น
30 เงินปันผล
31 เครื่องมือทางการเงิน
32 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
33 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
36 การจัดประเภทรายการใหม่
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 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงินนี้น�าเสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศไทย และจัดท�าเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษได้จัดท�าขึ้นเพ่ือความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยและงบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงิน

จากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

1. ข้อมูลทั่วไป
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียน

ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2548

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บรษิทั สมบรูณ์ โฮลด้ิง จ�ากัด (ถือหุ้นร้อยละ 25.49) ซึง่เป็นนิติบคุคลท่ีจดัต้ังข้ึนในประเทศไทย 

และกลุ่มตระกูลกิตะพาณิชย์ (ถือหุ้นร้อยละ 20.89)

บรษิทัด�าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการผลติเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทกุ รายละเอยีดของบรษิทัย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 และ 2555 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 และ 10

ชื่อกิจกำร ลักษณะธุรกิจ ประเทศ
ที่กิจกำรจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

31 
ธันวำคม

2556

31 
ธันวำคม

2555

บริษัทย่อยทำงตรง

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 

อุตสำหกรรม จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ำย

ชิ้นส่วนยำนยนต์

 ไทย 100 100

บริษัท บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำย

ชิ้นส่วนยำนยนต์

ไทย 100 100

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง 

 โปรดักส์ จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ำย

ชิ้นส่วนยำนยนต์

ไทย 100 100

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล 

แจแปน จ�ำกัด

สนับสนุนข้อมูลทำงด้ำน

กำรตลำด

ญี่ปุ่น 100 100

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี 

จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ำย

ชิ้นส่วนยำนยนต์

ไทย 100 100
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2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน 

 เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงนินีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวิชาชพีบญัชฯี 

(“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

สภาวิชาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงนิหลายฉบบั ซึง่เก่ียวข้องกับการด�าเนินงานของกลุม่บรษิทั/

บริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ
ต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 ส่วนงำนด�ำเนินงำน

การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้นนั้น มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

บัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัท ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 

นอกเหนอืจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ข้างต้น สภาวิชาชพีบญัชไีด้ออกและปรบัปรงุมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับส�าหรับงบการเงินที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน�า

มาใช้ส�าหรับการจัดท�างบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท/

บริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 

เกณฑ์การวัดมูลค่า
 งบการเงินน้ีจัดท�าข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการท่ีส�าคัญท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินดังต่อไปนี้

- มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่ก�าหนดไว้ 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน 

งบการเงินน้ีจดัท�าและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงนิท่ีใช้ในการด�าเนินงานของบรษิทั ข้อมลูทางการเงินท้ังหมด

มีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ                 

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจ�านวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย์ หน้ีสิน     

รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบัญชี

จะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบส�าคัญต่อ

การรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 20  กำรวัดมูลค่ำของภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 21  กำรวัดมูลค่ำของสิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับพนักงำน
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3.	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	

 ก)  ภาพรวม

 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 ผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังท่ี

กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 กลุ่มบริษัท/บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีดังนี้ 

• การบัญชีภาษีเงินได้

• การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

• การน�าเสนอข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่ข้างต้น ผูบ้รหิารของกลุม่บรษิทั/บรษิทัได้ตัดสนิใจเปลีย่น

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจมากกว่า

 

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการบัญชีใหม่ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทถือปฏิบัติได้รวมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 (ข) ถึง 

3 (จ) ดงัน้ี ส�าหรบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิอืน่ทีอ่อกและปรบัปรงุใหม่น้ันไม่มผีลกระทบต่อนโยบายการบญัช ีฐานะการเงนิและ

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท

 ข) การบัญชีภาษีเงินได้

 การเปลีย่นแปลงหลกัการของมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 12 ระบใุห้กิจการต้องบนัทกึสนิทรพัย์และหน้ีสนิภาษเีงนิได้รอการ

ตดับญัชใีนงบการเงิน สนิทรพัย์และหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชคืีอ จ�านวนภาษเีงนิได้ท่ีกิจการได้รบัคืนหรอืต้องจ่ายในอนาคตตาม

ล�าดับ ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษีของ

สนิทรพัย์และหนีส้นิน้ัน และขาดทุนทางภาษทีียั่งไม่ได้ใช้ นโยบายการบญัชเีก่ียวกับภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชไีด้อธิบายไว้ในหมายเหตุ

ข้อ 4 (ท) 

 กลุ่มบริษัท/บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2556 เป็นต้นไป ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงย้อนหลังในงบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

31 
ธันวำคม

2556

31 
ธันวำคม

2555

1 
มกรำคม

2555

31 
ธันวำคม

2556

31 
ธันวำคม

2555

1 
มกรำคม

2555
(พันบาท)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 25,185  18,820 16,745 3,099 3,082 3,195

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น 25,185 18,820 16,745 3,099 3,082 3,195
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 25,185 18,820 16,745 3,099 3,082 3,195

งบก�ำไรขำดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ลดลง (เพิ่มขึ้น) 5,845 (730) (206) (112)
ก�าไรส�าหรับงวดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,845 (730) (206) (112)
ก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
- ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.01 0.00 0.00 0.00
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 ค) การบัญชีเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา        

ต่างประเทศ

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัท/บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง          

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

 การเปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เพื่อเสนอแนวคิดของสกุลเงินต่าง ๆ ที่ใช้

ในการรายงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินที่พิจารณาว่าเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการน้ันประกอบกิจการ มาตรฐานการ

บญัชฉีบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ก�าหนดให้กจิการระบสุกุลเงนิท่ีใช้ในการด�าเนินงานและแปลงค่ารายการทีเ่ป็นสกุลต่างประเทศให้เป็น

สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน และรายงานผลกระทบจากการแปลงค่าดังกล่าวตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ซึ่ง

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่21 (ปรบัปรงุ 2552) ได้ให้ค�านยิามส�าหรบัเงนิตราต่างประเทศคอื เงนิตราสกลุอืน่นอกเหนอืจากสกลุเงนิทีใ่ช้

ในการด�าเนินงานของกิจการ

ผูบ้รหิารก�าหนดสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนนิงานของบรษิทัเป็นสกุลเงินบาท ดงัน้ันการถือปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 21 

(ปรับปรุง 2552) ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จะไม่ได้รับผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อสินทรัพย์  หนี้สิน 

และ ก�าไรสะสมของกลุ่มบริษัท/บริษัท

 ง) การน�าเสนอข้อมูลส่วนงานด�าเนินงาน

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานด�าเนิน

งาน นโยบายการบญัชใีหม่เก่ียวกับการแสดงข้อมลูส่วนงานด�าเนนิงานและนโยบายการบญัชเีดมินัน้อธิบายในย่อหน้าถัดไป กลุม่บรษิทั

ได้ปรับย้อนหลังข้อมูลตามส่วนงานในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่รวมอยู่ในงบการเงินปี 2556 ของกลุ่มบริษัท

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมลูเปรยีบเทยีบ ทัง้น้ีการเปลีย่นแปลงดงักล่าวกระทบเพียงการเปิดเผยข้อมลูเท่าน้ันและไม่มผีลกระทบต่อ

สินทรัพย์ หนี้สิน หรือก�าไรต่อหุ้นของกลุ่มบริษัท

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 น�าเสนอมุมมองของผู้บริหารในการรายงานข้อมูลส่วนงาน จึงมีการ

เปลีย่นแปลงการน�าเสนอและการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัส่วนงาน ท้ังนีข้้อมลูส่วนงานอ้างองิจากข้อมลูภายในท่ีได้รายงานต่อผูม้อี�านาจ

ตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนินงานของกลุม่บรษิทัอย่างสม�า่เสมอ เพ่ือประเมนิผลการด�าเนินงานของส่วนงานและเพ่ือจดัสรรทรพัยากรให้

ส่วนงานดังกล่าว ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทน�าเสนอข้อมูลส่วนงานตามส่วนงานธุรกิจและส่วนงานภูมิศาสตร์ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 

14 เรื่อง การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 การเปลี่ยนแปลงการน�าเสนอและการเปิดเผยข้อมูลส่วนงานนี้มีผลกระทบต่อการน�าเสนอข้อมูลส่วนงานตามหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 24

 จ) การบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2556 กลุ่มบริษัท/บริษัทได้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีด้วยความสมัครใจเก่ียวกับการ

บันทึกมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยเลือกใช้วิธีราคาทุนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่องที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ปรับงบการเงินย้อนหลังส�าหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 ก่อนปี 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าโดยวิธีการตีราคาใหม่ มูลค่าของสินทรัพย์ส่วนที่ตีเพิ่มขึ้นจะบันทึกไปยัง

ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่และแสดงเป็น “ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย์” ในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของผูถื้อหุ้น ยกเว้นกรณีทีเ่คย

ประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์ลดลงและรบัรูข้าดทุนในก�าไรหรอืขาดทุนของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกันนัน้แล้ว ในกรณีทีม่ลูค่าของสนิทรพัย์ลดลง

จากการตรีาคาใหม่จะบนัทกึในก�าไรหรอืขาดทนุส�าหรบั มลูค่าทีล่ดลงเฉพาะจ�านวนทีล่ดลงมากกว่าส่วนเกินทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์

ที่เคยบันทึกไว้ครั้งก่อนในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของสินทรัพย์ชิ้นเดียวกันน้ัน ส่วนเกินจากการตีราคาทรัพย์สินจะถูกตัดบัญชี เท่ากับ

ผลต่างระหว่างค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่กับค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ในราคาทุนเดิมและโอนโดยตรงไปก�าไรสะสม ใน

กรณีที่มีการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่เคยตีราคาใหม่ ส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์ที่จ�าหน่ายจะโอนโดยตรงไปยังก�าไรสะสมและ

ไม่รวมในการค�านวณก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์

 ต่อมาในปี 2556 กลุ่มบริษัท/บริษัทเปลี่ยนวิธีนโยบายการบัญชีส�าหรับการบันทึกบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นวิธี

ราคาทุน ดังนั้นบริษัทจึงได้ปรับงบการเงินย้อนหลังโดยการกลับรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เคย

บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพื่อให้มูลค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยวิธีราคาทุน
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ผลกระทบต่องบการเงินมีดังต่อไปนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

31 
ธันวาคม

2556

31 
ธันวาคม

2555

1 
มกราคม

2555

31 
ธันวาคม

2556

31 
ธันวาคม

2555

1 
มกราคม

2555

(พันบาท)

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (584,613) (594,332) (604,152)  (54,223)  (56,418)  (58,620)

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาลดลง (584,613) (594,332) (604,152) (54,223)  (56,418)  (58,620)

ก�าไรสะสมเพิ่มขึ้น (ลดลง) 7,379 (106,630) (95,127) (37,613) (34,554) (31,089)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง (577,234) (700,962) (699,279) (91,836)  (90,972)  (89,709)

งบก�ำไรขำดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 7,070 11,503 3,060 3,465

กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ (121,079) - (37,583) -

ก�าไรส�าหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 114,009 (11,503) 34,523 (3,465)

ก�ำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)

- ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.27 (0.03) 0.08 (0.01)

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
 นโยบายการบญัชทีีน่�าเสนอดังต่อไปน้ีได้ถือปฏิบตัโิดยสม�า่เสมอส�าหรบังบการเงนิทุกรอบระยะเวลาทีร่ายงานยกเว้นท่ีได้กล่าว

ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

 ก) เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท

ในบริษัทร่วม 

 บริษัทย่อย

 บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดข้ึนเมื่อกลุ่มบริษัทมีอ�านาจควบคุมทั้งทาง

ตรงหรอืทางอ้อมในการก�าหนดนโยบายทางการเงนิและการด�าเนินงานของกิจการน้ัน เพือ่ได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมของบรษิทัย่อย       

งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันท่ีมีการควบคุมจนถึงวันท่ีการควบคุมสิ้นสุดลง นโยบายการบัญชีของ 

บริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจ�าเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท
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 บริษัทร่วม

 บรษิทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุม่บรษิทัมอีทิธิพลอย่างมนียัส�าคญัโดยมอี�านาจเข้าไปมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกับนโยบาย

ทางการเงนิและการด�าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจ่ะควบคุมนโยบายดังกล่าว การมอีทิธิพลอย่างมนัียส�าคัญถูกสันนิษฐานว่ามอียูเ่มือ่กลุม่

บริษัทมีอ�านาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัทที่ถูกลงทุน) โดยรับรู้

รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการท�ารายการดังกล่าว 

งบการเงินรวมได้รวมส่วนของกลุ่มบริษัทในส่วนแบ่งก�าไรหรือขาดทุน และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทท่ีถูกลงทุน ภาย

หลงัจากการปรบัปรงุนโยบายการบญัชใีห้เป็นนโยบายเดยีวกันกับของกลุม่บรษิทั นบัจากวันทีม่อีทิธิพลอย่างมนียัส�าคญัจนถึงวันทีก่ารมี

อทิธิพลอย่างมนัียส�าคญันัน้สิน้สดุลง เมือ่ส่วนแบ่งผลขาดทุนทีก่ลุม่บรษิทัได้รบัมจี�านวนเกินกว่าส่วนได้เสยีในบรษิทัทีไ่ปลงทุนน้ัน มลูค่า

ตามบญัชขีองส่วนได้เสยีของกลุม่บรษิทั จะถูกทอนลงจนเป็นศนูย์และจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งผลขาดทนุอกีต่อไป เว้นแต่กรณีทีก่ลุม่บรษิทัมี

ภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อช�าระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน 

 การตัดรายการในงบการเงินรวม

 ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงซึ่งเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดท�างบการเงินรวม ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วม

ถูกตดัรายการกับเงนิลงทนุเท่าทีก่ลุม่บรษิทัมส่ีวนได้เสยีในกิจการท่ีถูกลงทุนน้ัน ขาดทนุท่ียังไม่เกิดขึน้จรงิถูกตัดรายการในลกัษณะเดียว

กับก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

 ข) เงินตราต่างประเทศ 

  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิด

รายการ

 สนิทรพัย์และหน้ีสนิท่ีเป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงนิทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 สินทรัพย์และหน้ีสินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

  หน่วยงานในต่างประเทศ 

 สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

 รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ 

วันที่เกิดรายการ

 ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก

อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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 ค) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกน�ามาใช้เพ่ือจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ย ที่เกิดจากกิจกรรมด�าเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็น

ตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพ่ือค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การก�าหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงถือเป็น

รายการเพื่อค้า

กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา

ดอกเบี้ย ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งไม่ได้มีการรับรู้ในงบ      

การเงิน ณ วันที่ท�าสัญญา

 ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผ่ือเรียก และ

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องช�าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินใน

งบกระแสเงินสด

 จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการช�าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการช�าระหน้ีในอนาคตของ

ลูกค้า ลูกหนี้จะถูกตัดจ�าหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

 ฉ) สินค้าคงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า

 ต้นทุนของสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างผลิตค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย ส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุโรงงานค�านวณโดยใช้วิธี

เข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนท่ีซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพ่ือให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน         

ในกรณีของสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า ค�านวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้

ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ยซึ่งได้พิจารณารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยค�านึงถึงระดับก�าลังการผลิตตาม

ปกติ

 

 มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ�าเป็นโดยประมาณใน  

การขาย 

 ช) เงินลงทุน

  เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

 เงินลงทนุในบรษิทัร่วมและบรษิทัย่อย ในงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั บนัทึกบญัชโีดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึก

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย



รายงานประจ�าปี 2556

95

  เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนอื่น

 ตราสารหน้ีและตราสารทุนซึง่เป็นหลกัทรพัย์ในความต้องการของตลาดซึง่ถือไว้เพ่ือค้า จดัประเภทเป็นสนิทรพัย์หมนุเวียน

และแสดงในมูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบก�าไรขาดทุน

 ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบก�าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบก�าหนด เงิน

ลงทนุทีถ่อืจนครบก�าหนดแสดงในราคาทนุตดัจ�าหน่ายหกัด้วยขาดทนุจากการด้อยคา่ของเงินลงทนุ ผลตา่งระหว่างราคาทนุทีซ่ื้อมากบั

มูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

 ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากท่ีถือไว้เพ่ือค้าหรือต้ังใจถือไว้จน

ครบก�าหนด เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุ จะรบัรูผ้ลก�าไรหรอืขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้าก�าไรหรอืขาดทุน ในกรณี

ที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

  การจ�าหน่ายเงินลงทุน

 เมือ่มกีารจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ�านวนเงนิสทุธิท่ีได้รบัและมลูค่าตามบญัชแีละรวมถึงก�าไรหรอืขาดทุนสะสม

จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน

 

 ในกรณทีีก่ลุม่บรษิทั/บรษิทัจ�าหน่ายบางส่วนของเงนิลงทุนท่ีถืออยู่ การค�านวณต้นทุนส�าหรบัเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายไปและ

เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

 ซ) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

 อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุนได้แก่อสงัหารมิทรพัย์ทีถื่อครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรอืจากมลูค่าท่ีเพ่ิมขึน้

หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน 

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนและขาดทุนจากการด้อยค่า

 ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีก่จิการก่อสร้างเองรวมถึง

ต้นทนุวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอืน่เพ่ือให้อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทนุอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและรวมถงึต้นทนุการ

กู้ยืม 

 ซ) สัญญาเช่าทางการเงิน

 กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ท�าสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน 

บรษิทั/บรษิทับนัทกึสญัญาเช่าทางการเงนิเป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบแสดงฐานะการเงนิด้วยจ�านวนเท่ากบัมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัย์

ทีเ่ช่า ณ วันเริม่ต้นของสญัญาเช่าหรอืมลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายตามสญัญาเช่า แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ค่าเช่าที่

จ่ายช�าระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงนิและส่วนท่ีไปลดเงนิต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงนิจะปันส่วนไปสู่งวดต่าง ๆ  ตลอดอายุ

สัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่
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 ญ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

 การรับรู้และการวัดมูลค่า

 สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง 

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพ่ือให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพที่

พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานท่ีต้ังของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม ส�าหรับ                        

เครือ่งมอืทีค่วบคมุโดยลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ ซึง่ไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์นัน้ให้ถือว่า ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ดังกล่าว

เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

ส่วนประกอบของรายการทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์แต่ละรายการทีม่อีายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบนัทกึแต่ละส่วนประกอบ

ที่มีนัยส�าคัญแยกต่างหากจากกัน 

ก�าไรหรอืขาดทนุจากการจ�าหน่ายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ คอืผลต่างระหว่างสิง่ตอบแทนสทุธิทีไ่ด้รบัจากการจ�าหน่ายกับมลูค่า

ตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในก�าไรหรือขาดทุน 

  สินทรัพย์ที่เช่า

 การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่าน้ัน ๆ ให้

จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงนิ ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ท่ีได้มาโดยท�าสญัญาเช่าการเงนิบนัทกึเป็นสนิทรพัย์ด้วยมลูค่ายตุธิรรมหรอื

มลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ท่ีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า หกัด้วยค่าเสือ่มราคาสะสมและขาดทุนจากการ

ด้อยค่า ค่าเช่าทีช่�าระจะแยกเป็นส่วนทีเ่ป็นค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสญัญา เพือ่ท�าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวด

เป็นอัตราคงที่ส�าหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในงบก�าไรขาดทุน

  ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

 ต้นทนุในการเปลีย่นแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของมลูค่าตามบญัชขีองรายการท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ถ้ามี

ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่ลุม่บรษิทัจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมลูค่าต้นทนุของรายการ

นั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

  ค่าเสื่อมราคา

 ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของส่วน

ประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

 อำคำรและสิ่งปลูกสร้ำงอื่น 20 - 40  ปี

 เครื่องจักรและอุปกรณ ์ 5 - 18  ปี

 เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน  3 - 5  ปี

 ยำนพำหนะ   5  ปี
กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง



รายงานประจ�าปี 2556

97

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม

 ฎ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  ค่าความนิยม

 ค่าความนิยม ถูกวัดมลูค่า ณ วันทีซ่ือ้ โดยวดัจากต้นทุนการได้มาของสนิทรพัย์สทุธิทีร่ะบไุด้ส่วนท่ีเกินกว่ามลูค่ายุตธิรรม

ของสินทรัพย์สุทธินั้น

 ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความ

นยิมจะถกูวัดมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุหกัผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามทีอ่ธิบายในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฏ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทันทีในงบก�าไรขาดทุน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ

 สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนอืน่ ๆ  ทีก่ลุม่บรษิทั/บรษิทัซือ้มาและมอีายุการใช้งานจ�ากัด แสดงในราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

  รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

 รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสนิทรพัย์เมือ่ก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสนิทรพัย์

ทีส่ามารถระบุได้ทีเ่กีย่วข้องนัน้ คา่ใชจ้า่ยอื่น รวมถงึคา่ความนยิมและตราผลติภณัฑ์ทีเ่กดิขึน้ภายในรับรู้ในก�าไรหรือขาดทนุเมื่อเกดิขึ้น

  ค่าตัดจ�าหน่าย

 ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 

 ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ใน

อนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดยเริ่มตัดจ�าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ส�าหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบ

แสดงได้ดังนี้

 ค่ำลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์   3 - 10  ปี

วิธีการตดัจ�าหน่าย ระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์ และมลูค่าคงเหลอืจะได้รบัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชแีละปรบัปรงุ

ตามความเหมาะสม 

 ฏ) การด้อยค่า

 ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ 

ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส�าหรับค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน 

 ขาดทุนจากการด้อยค่ารบัรูเ้มือ่มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีจ่ะได้รบัคนื ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทึกใน

ก�าไรหรอืขาดทนุ เว้นแต่เมือ่มกีารกลบัรายการการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์เพ่ิมของสนิทรพัย์ชิน้เดียวกันท่ีเคยรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อหุน้

และมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น
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 เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจน

ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอด

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบก�าไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบันของ

สินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในก�าไรหรือขาดทุน

  การค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

 มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส�าหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย ค�านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

 มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์ ประมาณการกระแส

เงินสดท่ีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ใน

ตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเสีย่งทีม่ต่ีอสนิทรพัย์ ส�าหรบัสนิทรพัย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัย์

อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

  การกลับรายการด้อยค่า

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลัง 

และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่บันทึกโดยวิธี

ราคาทนุตดัจ�าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรพัย์เผือ่ขาย การกลับรายการจะถูกบนัทึกในก�าไรหรอืขาดทุน ส่วนสนิทรพัย์

ทางการเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินอื่น ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุน

จากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการค�านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการ            

ด้อยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าทีม่ลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชภีายหลงัหักค่าเสือ่มราคา หรอืค่าตดัจ�าหน่าย 

เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

 ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยบันทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสิน ภายหลังจากการบันทึกหน้ีสิน

ทีม่ภีาระดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวิธีราคาทนุตดัจ�าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหน้ีเมือ่ครบก�าหนดไถ่ถอน จะบนัทึก      

ในก�าไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

 ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

 ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

  โครงการสมทบเงิน

 โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจ�านวนเงินที่แน่นอน

ไปอีกกิจการหนึ่งแยกต่างหาก (กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่าย

สมทบเพิ่มเติม ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่

พนักงานได้ท�างานให้กับกิจการ
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  โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

 โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระผกูพัน

สทุธิของกลุม่บรษิทั/บรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก�าหนดไว้ถูกค�านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์

ในอนาคตที่เกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็น

มูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่

รายงานจากพันธบตัรรฐับาลซึง่มรีะยะเวลาครบก�าหนดใกล้เคยีงกับระยะเวลาของภาระผกูพันของกลุม่บรษิทั/บรษิทั และมสีกุลเงนิเดยีว

กับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

การค�านวณนั้นจัดท�าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

เมื่อมีการเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของผลประโยชน์ท่ีเก่ียวข้องกับต้นทุนบริการในอดีตของ

พนักงานรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉล่ียจนถึงวันท่ีผลประโยชน์น้ันเป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิ

ขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรหรือขาดทุนทันที 

กลุม่บรษิทั/บรษิทัรบัรูก้�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยท้ังหมดท่ีเกิดขึน้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ในก�าไรหรือขาดทุน 

 ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 

 ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานนอกเหนือจากโครงการบ�านาญ เป็น     

ผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท�างานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น

มูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะ

เวลาครบก�าหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท/บริษัท โดยค�านวณตามวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ 

 ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง 

 ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่กลุม่บรษิทั/บรษิทัแสดงเจตนาผกูพันอย่างชดัเจนเก่ียวกับการเลกิจ้าง และ

ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุนการออกจาก

งานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่กลุม่บรษิทั/บรษิทัเสนอให้มกีารออกจากงานโดยสมคัรใจ และมคีวามเป็น

ไปได้ที่จะได้รับการตอบรับข้อเสนอนั้น และสามารถประมาณจ�านวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มีการคิดลดกระแส

เงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน

ท�างานให้

หน้ีสนิรบัรูด้้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระส�าหรบัการจ่ายโบนัสเป็นเงนิสดระยะสัน้หรอืการปันส่วนก�าไร หากกลุม่บรษิทัมภีาระ

ผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท�างานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้

สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 
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 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซ้ือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อม ๆ ไปกับการเพ่ิมขึ้นในส่วน

ของผูถื้อหุ้น ตลอดระยะเวลาทีพ่นกังานสามารถเข้าใช้สทิธิได้อย่างไม่มเีงือ่นไข จ�านวนทีร่บัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายจะถกูปรบัปรงุเพ่ือให้สะท้อน

ถึงจ�านวนสิทธิซื้อหุ้นท่ีแท้จริงซึ่งเข้าเง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตลาดทุน พร้อมทั้ง

พิจารณาถึงโอกาสที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

มูลค่ายุติธรรมของจ�านวนท่ีจ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุ้นที่เพ่ิมข้ึนท่ีช�าระด้วยเงินสดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกับการ      

เพ่ิมขึ้นในส่วนของหน้ีสิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับช�าระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุก ๆ วันที่ในรายงาน

และวันที่จ่ายช�าระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก�าไรหรือขาดทุน 

 ณ) ประมาณการหนี้สิน

 ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดข้ึนในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้น

อันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพ่ือช�าระภาระ                   

หน้ีสินดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อน

ค�านึงถึงภาษีเงินได้ เพ่ือให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณ

การหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน 

 ด) รายได้

 รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่น ๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

  การขายสินค้าและให้บริการ

 รายได้รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเม่ือได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าท่ีมีนัยส�าคัญไปให้

กับ  ผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยส�าคัญ

ในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการน้ัน ไม่อาจวัดมูลค่าของจ�านวนรายได้และต้นทุนท่ีเกิดขึ้นได้อย่าง                

น่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ

  รายได้ค่าเช่า

  รายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุนรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่าย 

เริม่แรกทีเ่กิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสญัญาเช่ารบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าท้ังสิน้ตามสญัญา ค่าเช่าทีอ่าจเกิดขึน้รบัรูเ้ป็นรายได้ใน

รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

  เงินปันผลรับ

 เงินปันผลรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

  ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยรับบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง 
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 ต) ต้นทุนทางการเงิน

 ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดท่ี               

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการ

จัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนท่ีจะน�ามาใช้เองหรือเพ่ือขาย ดอกเบี้ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่างวดตามสัญญาเช่า       

การเงินบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ต้นทนุการกู้ยืมทีไ่ม่ได้เก่ียวกับการได้มา การก่อสร้างหรอื การผลติสนิทรพัย์ทีเ่ข้าเงือ่นไข รบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทุนโดยใช้วธีิอตัรา

ดอกเบี้ยที่แท้จริง

 ถ) สัญญาเช่าด�าเนินงาน

 รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับ

ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า 

 ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนต้องน�ามารวมค�านวณจ�านวนเงินข้ันต�่าท่ีต้องจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ

การยืนยันการปรับค่าเช่า

  การจ�าแนกประเภทสัญญาเช่า

 ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง กลุ่มบริษัท/บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น

ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบัติตามข้อตกลงน้ันขึ้นอยู่กับการใช้สินทรัพย์ท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้จะน�าไปสูส่ทิธิในการใช้สนิทรพัย์ ถ้าท�าให้กลุม่บรษิทั/บรษิทัมสีทิธิในการควบคมุการใช้สนิทรพัย์

 ท) ภาษีเงินได้

 ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ส�าหรบัปีประกอบด้วยภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงินได้รอการตดับญัช ีภาษเีงนิได้ของงวด

ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือรายการ

ที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�าปีที่

ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ 

 ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยค�านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และ

หนี้สินและจ�านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การ

รับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหน้ีสินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการน้ันไม่มีผลกระทบ

ต่อก�าไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างทีเ่กี่ยวข้องกบัเงินลงทุนในบรษิัทย่อยและกจิการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มี

การกลับรายการในอนาคตอันใกล้ 

 การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการท่ีกลุ่มบริษัท/

บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้

อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 
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 ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัท/บริษัทต้องค�านึงถึง          

ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษท่ีีไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษท่ีีต้องจ่ายเพ่ิมขึน้ และมดีอกเบีย้ท่ีต้องช�าระ กลุม่บรษิทั/บรษิทั 

เชือ่ว่าได้ตัง้ภาษเีงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรบัภาษเีงนิได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึง่เกิดจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 

การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจ

จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ ๆ  อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัท/บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับ

ความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

 สนิทรพัย์ภาษเีงินได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชสีามารถหักกลบได้เมือ่กิจการมสีทิธิตามกฎหมาย

ที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัด

เก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความต้ังใจจะจ่าย

ช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคต

จะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่

รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

 ธ) ก�าไรต่อหุ้น

 กลุ่มบริษัท/บริษัทแสดงก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐานและก�าไรต่อหุ้นปรับลดส�าหรับหุ้นสามัญ ก�าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค�านวณ

โดยการหารก�าไรหรอืขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของกลุม่บรษิทั/บรษิทั ด้วยจ�านวนหุ้นสามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักท่ีออกจ�าหน่ายระหว่างปี

ปรบัปรงุด้วยจ�านวนหุ้นสามญัทีซ่ือ้คนื ก�าไรต่อหุ้นปรบัลดค�านวณโดยการหารก�าไรหรอืขาดทุนของผูถื้อหุ้นสามญัท่ีปรบัปรงุด้วยจ�านวน

หุน้สามญัถัวเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัทีอ่อกจ�าหน่ายและปรบัปรงุด้วยจ�านวนหุ้นสามญัท่ีซือ้คืน และผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปล่ียนเป็นหุ้น

สามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน 

 น) รายงานทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

 ผลการด�าเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอ�านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ด�าเนนิงาน) จะแสดงถึงรายการทีเ่กิดขึน้จากส่วนงานด�าเนนิงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รบัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล รายการ

ที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการ
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5.	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการจัดท�างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกันกับกลุ่มบริษัท/บริษัทหากกลุ่ม

บริษัท/บริษัทมีอ�านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการ

ตดัสนิใจทางการเงนิและการบรหิารหรอืในทางกลบักัน หรอืกลุ่มบรษิทั/บรษิทัอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรอือยู่ภายใต้อทิธิพลอย่าง

มีสาระส�าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 ส�าหรับความสัมพันธ์

กับผู้บริหารส�าคัญและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ไทย เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 25.49 ในบริษัท

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม 

จ�ำกัด
ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัท บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ 

จ�ำกัด
ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ�ำกัด ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ำกัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 
บริษัท ยำมำดะ สมบูรณ์ จ�ำกัด ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 20
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จ�ำกัด ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 21.25
ผู้บริหำรส�ำคัญ ไทย บุคคลที่มีอ�ำนำจและควำมรับผิดชอบกำร

วำงแผน สั่งกำรและควบคุมกิจกรรมต่ำง ๆ ของ

กิจกำรไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งนี้ รวมถึง

กรรมกำรของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่ำจะท�ำหน้ำที่ใน

ระดับบริหำรหรือไม่)

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
งบกำรเงินรวม

2556 2555

(ล้านบาท)
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
ขำยสินค้ำ รำคำใกล้เคียงรำคำตลำด - 94.3
รำยได้เงินปันผล 4.2 3.2
ซื้อสินค้ำ รำคำใกล้เคียงรำคำตลำด 35.7 38.4
ผู้บริหารส�าคัญ
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ
 ผลประโยชน์ระยะสั้น 46.0 53.5
 ผลประโยชน์ระยะยำว 1.9 17.3
 ค่ำใช้จ่ำยสิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้

 กับพนักงำน 9.9 1.0
 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 57.8 71.8
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ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555

(ล้านบาท)

บริษัทย่อย

ขายสินค้า ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 50.9 -

รายได้เงินปันผล 54.1 100.4

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกล้เคียงทุน 20.1 20.8

ดอกเบี้ยรับ ราคาที่ตกลงตามสัญญา 15.4 20.8

รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงตามสัญญา 200.9 179.4

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 6.0 8.5

ซื้อสินค้า ราคาใกล้เคียงราคาตลาด - 0.2

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกล้เคียงทุน 1.5 1.4

ดอกเบี้ยจ่าย ราคาใกล้เคียงราคาตลาด - 0.5

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้า ราคาใกล้เคียงราคาตลาด - 2.1

ผู้บริหารส�าคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

 ผลประโยชน์ระยะสั้น 38.8 43.5

 ผลประโยชน์ระยะยาว 1.9 9.3

 ค่าใช้จ่ายสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้

 กับพนักงาน 9.9 1.0

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 50.6 53.8

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ�ำกัด - - 13,508 -

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ำกัด - 39,325 - 1,075

รวม - 39,325 13,508 1,075
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ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ�ำกัด - - 17,560 18,615

บริษัท บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ำกัด - - 13,057 10,938

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ำกัด - - 13,013 12,153

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ�ำกัด - - 438 219

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ำกัด - - 56 120

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ำกัด - 128 - -

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด - 10 - -

รวม - 138 44,124 42,045

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ�ำกัด - 110,000

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ำกัด 200,000 200,000

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ�ำกัด 40,000 30,000

รวม 240,000 340,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555

(พันบาท)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 340,000 540,000

เพิ่มขึ้น 80,000 790,000

ลดลง (180,000) (990,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 240,000 340,000
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด - - - 38

บริษัทร่วม

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จ�ากัด 7,114 14,060 - -

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ากัด - 119 - -

7,114 14,179 - 38

เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด - - 3 93

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด - - 3,315 1,097

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด - - - 2

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ�ากัด - - 1,863 2,155

รวม - - 5,181 3,347
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6.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

เงินสดในมือ 360 330 90 90

เงินฝำกธนำคำรประเภทกระแสรำยวัน 3,617 3,013 3,021 2,408

เงินฝำกธนำคำรประเภทออมทรัพย์ 876,543 807,461 334,776 335,245

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง 194,061 3,826 124,061 3,826

รวม 1,074,581 814,630 461,948 341,569

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สกุลเงินบำท 1,068,772 809,823 461,948 341,569

สกุลเงินเยน 5,809 4,807 - -

รวม 1,074,581 814,630 461,948 341,569

7.	 ลูกหนี้การค้า	

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 - 39,325 13,508 1,075

กิจกำรอื่นๆ 1,220,131 1,536,802 452,180 521,139

รวม 1,220,131 1,576,127 465,688 522,214

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (68) - - -

สุทธิ 1,220,063 1,576,127 465,688 522,214

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับปี 68 - - -
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การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2556 2555 2556 2555

(พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ - 39,325 13,508 1,075
เกินก�ำหนดช�ำระ :

น้อยกว่ำ 3 เดือน - - - -
3 - 12 เดือน - - - -
มำกกว่ำ 12 เดือน - - - -

- 39,325 13,508 1,075
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

- 39,325 13,508 1,075

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556 2555 2556 2555

(พันบาท)
กิจการอื่นๆ
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ 1,213,664 1,525,162 448,931 511,327
เกินก�ำหนดช�ำระ :

น้อยกว่ำ 3 เดือน 6,399 11,571 3,249 9,812
3 - 12 เดือน - 1 - -
มำกกว่ำ 12 เดือน 68 68 - -

1,220,131 1,536,802 452,180 521,139
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (68) - - -

1,220,063 1,536,802 452,180 521,139
รวม 1,220,063 1,576,127 465,688 522,214

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน

ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2556 2555 2556 2555

(พันบาท)
สกุลเงินบำท 1,192,788 1,548,132 451,714 505,191
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ 18,544 21,441 13,974 17,023
สกุลเงินเยน 8,731 6,554 - -
รวม 1,220,063 1,576,127 465,688 522,214

8.	 ลูกหนี้อื่น
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หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 4 - 138 44,124 42,045

บุคคลหรือกิจการอื่น

ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 4,856 12,774 1,122 2,743

รำยได้ค้ำงรับ 3,869 7,202 3,423 245

ลูกหนี้อื่น 4,364 7,429 1,256 6,504

อื่น ๆ 1,471 3,239 368 842

14,560 30,644 6,169 10,334

รวม 14,560 30,782 50,293 52,379

9.	 สินค้าคงเหลือ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

สินค้ำส�ำเร็จรูป 221,848 201,849 53,720 61,746

งำนระหว่ำงท�ำ 98,329 97,820 8,105 15,367

วัตถุดิบ 146,660 159,444 18,549 48,406

วัสดุโรงงำน 121,132 125,407 35,208 38,037

สินค้ำระหว่ำงทำง 25,679 53,696 110 2,835

รวม 613,648 638,216 115,692 166,391

หัก ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำลดลง (33,349) (27,308) (8,902) (6,597)

สุทธิ 580,299 610,908 106,790 159,794

10.	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2,301,555 1,861,561

ซื้อเงินลงทุน 150,000 439,994

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,451,555 2,301,555
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 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับส�าหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

สัดส่วนควำม
เป็นเจ้ำของ ทุนช�ำระแล้ว วิธีรำคำทุน เงินปันผลรับ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ�ำกัด 100 100 500,000 500,000 875,989 875,989 - -

บริษัท บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ำกัด 100 100 130,000 130,000 519,989 519,989 54,079 100,358

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ำกัด 100 100 785,000 785,000 796,034 796,034 - -

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ�ำกัด 100 100 9,543 9,543 9,543 9,543 - -

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ำกัด 100 100 250,000 100,000 250,000 100,000 - -

รวม 2,451,555 2,301,555 54,079 100,358

 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่3/2555 เมือ่วันที ่20 เมษายน 2555 ได้มมีตอินุมตัเิพ่ิมทุนจดทะเบยีนในบรษิทั สมบรูณ์หล่อ

เหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จ�ากัด จากเดิม 160 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 1.4 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 250 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2555

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท สมบูรณ์       

ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จ�ากัด จากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น

ละ 100 บาท บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษัท เอสบีจี 

อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จ�ากัด จากเดิม 25 ล้านเยนเป็น 57 ล้านเยน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 320,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 100 เยน บริษัทย่อยอยู่ระหว่างด�าเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน

11.	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
งบกำรเงินรวม

2556 2555

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกรำคม 153,200 144,950

ส่วนแบ่งก�ำไรสุทธิจำกเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 28,903 10,515

รำยได้เงินปันผล (1,236) (2,265)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 180,867 153,200
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 และเงินปันผลรับส�าหรับแต่ละปี มีดังนี้

ประเภท
ธุรกิจ

งบกำรเงินรวม

สัดส่วนควำม
เป็นเจ้ำของ ทุนช�ำระแล้ว วิธีรำคำทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (พันบาท)

บริษัทร่วม

ผลิตและจ�ำหน่ำย
ทรำยเคลือบ
พลำสติก, 
ทรำยอบแห้ง

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์

โคเตท แซนด์ จ�ำกัด 21.25 21.25 72,000 72,000 15,300 15,300 44,914 35,801 - 1,071

บริษัท ยำมำดะ 

สมบูรณ์ จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ำย

อะไหล่รถ 20.00 20.00 150,000 150,000 30,807 30,807 135,953 117,399 1,236 1,194

46,107 46,107 180,867 153,200 1,236 2,265

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จ�ากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ค�านวณจาก              

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2556 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว และงบการเงินส�าหรับงวดเก้าเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่จัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ�ากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ค�านวณจากงบการเงินส�าหรับ   

ปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2556 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงักล่าว และงบการเงนิส�าหรบังวดเก้าเดือนสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 

2556 ที่จัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

12.	เงินลงทุนระยะยาวอื่น

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนช�ำระ
แล้ว

อัตรำส่วนกำรถือ
หุ้น

งบกำรเงินรวม
รำคำทุน

2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ) (พันบาท)
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำย 

อะไหล่รถระบบ 

เบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250
บริษัท สมบูรณ์ โซมิคแมนู-แฟคเจอริ่ง จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ำย 

อะไหล่รถ 300,000 1.80 1.80 5,401 5,401
รวม 26,651 26,651

13.	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นท่ีดินที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงซึ่งได้รับมาจากการรับช�าระหน้ีและ

บางส่วนได้ถูกน�าไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อย และมีมูลค่ายุติธรรมเมื่อเดือนตุลาคม 2556 เป็นจ�านวนเงิน 78.1 

ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 112.20 ล้านบาท เป็นของบรษิทัย่อยหลายแห่ง ซึง่บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงได้น�าท่ีดินตามราคาทุนมลูค่า 4.61 

ล้านบาทไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทย่อยดังกล่าว)

ในระหว่างปี 2556 บรษิทัย่อยอกีแห่งหนึง่ได้จ�าหน่ายทีด่นิจ�านวน 1 แปลง ซึง่มรีาคาตามบญัชเีป็นจ�านวนเงนิ 38 ล้านบาท โดยมี

ก�าไรจากการขายเป็นจ�านวนเงนิ 47.5 ล้านบาทซึง่แสดงไว้ในรายได้อืน่ โดยมกีารโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายในเดือนพฤศจกิายน 2556
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14.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

อำคำร
และ 

สิ่งปลูก
สร้ำงอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงำน

เครื่อง
ตกแต่ง 
ติดตั้ง 
และ

เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

ยำน
พำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำง

ก่อสร้ำงและ
ติดตั้ง

รวม

(พันบาท)
รำคำทุน 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555
ตำมรำยงำนปีก่อน 1,049,989 1,445,721 7,051,674  129,576 28,593 229,599 9,935,152
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยกำร

บัญชี (497,960) (106,192) - - - - (604,152)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ปรับปรุง

ใหม่  552,029 1,339,529 7,051,674  129,576 28,593 229,599 9,331,000
เพิ่มขึ้น 47,107 1,577 29,592 11,877 825 813,469 904,447
โอน - 23,559 343,547 1,066 - (368,172) -
จ�ำหน่ำย - (5,005) (31,346) (1,351) (7,459) - (45,161)
ณ วันท่ี 1 มกราคม 2556 ปรับปรุง 

ใหม่ 599,136 1,359,660 7,393,467 141,168 21,959 674,896 10,190,286
เพิ่มขึ้น - 2,234 124,758 10,149 47 1,289,443 1,426,631
โอน - 373,448 764,092 5,486 30 (1,143,056) -
จ�ำหน่ำย - (1,299) (130,363) (1,963) (2,693) - (136,318)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 599,136 1,734,043 8,151,954 154,840 19,343 821,283 11,480,599
ค่ำเสื่อมรำคำ

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 - 382,804 95,505 25,197 -

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยกำร
บัญชี - (9,820)

- -
-

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
 ปรับปรุงใหม่

- 372,984 95,505 25,197 -

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 74,883 16,108 1,659 -

โอน - - - - -

จ�ำหน่ำย - (940) (1,331) (7,459) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ

 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่ - 446,927 110,282 19,397 -

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 66,025 16,834 835 -

โอน - - - - -

จ�ำหน่ำย - (543) (1,951) (2,693) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 512,409 125,165 17,539 -



รายงานประจ�าปี 2556

113

งบกำรเงินรวม

ที่ดิน

อำคำร
และ 

สิ่งปลูก
สร้ำงอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงำน

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

ยำน
พำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

และติดตั้ง

รวม

(พันบาท)
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
 ปรับปรุงใหม่
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่ม
บริษัท

522,029 966,545 3,707,984 34,071 624 229,599 5,490,852

ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - 58,550 - 2,772 - 61,322
522,029 966,545 3,766,534 34,071 3,396 229,599 5,552,174

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
 1 มกราคม 2556 ปรับปรุง
ใหม่
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่ม
บริษัท

599,136 912,733 3,469,393 30,886 1,475 674,896 5,688,519

ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - 49,245 - 1,087 - 50,332
599,136 912,733 3,518,638 30,886 2,562 674,896 5,738,851

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่ม

บริษัท
599,136 1,221,634 3,712,895 29,675 1,065 821,283 6,385,688

ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - 5,344 - 739 - 6,083
599,136 1,221,634 3,718,239 29,675 1,804 821,283 6,391,771

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
อำคำรและ 

สิ่งปลูก
สร้ำงอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงำน

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

ยำน
พำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง
และติด

ตั้ง รวม

(พันบาท)
รำคำทุน 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555

ตำมรำยงำนปีก่อน 106,598 298,168 2,117,696 50,189 19,548 40,213 2,632,412

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยน
นโยบำยกำรบัญชี

(28,530) (30,090) - -
-

- (58,620)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
ปรับปรุงใหม่

78,068 268,078 2,117,696 50,189 19,548 40,213 2,573,792

เพิ่มขึ้น - 339 6,784 3,743 10  216,056 226,932

โอน - 5,237 40,478 - - (45,715) -

จ�ำหน่ำย - (4,187) (25) (397) (7,400) - (12,009)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
และ

 1 มกราคม 2556 ปรับปรุง
ใหม่

78,068 269,467 2,164,933 53,535 12,158 210,554 2,788,715

เพิ่มขึ้น - 1,939 18,429 5,471 39 598,551 624,429
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน
อำคำรและ 

สิ่งปลูก
สร้ำงอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงำน

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

ยำน
พำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง
และติด

ตั้ง รวม

(พันบาท)
โอน - 99,835 430,887 704 - (531,426) -
จ�ำหน่ำย - - (10,084) (53) (2,548) - (12,685)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 78,068 371,241 2,604,165 59,657 9,649 277,679 3,400,459

ค่ำเสื่อมรำคำ

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 - 77,294 1,159,172 39,153 16,551 - 1,292,170
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยน

นโยบำยกำรบัญชี - (2,202) - - - - (2,202)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

 ปรับปรุงใหม่ - 75,092 1,159,172 39,153 16,551 - 1,289,968
ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 15,334 179,560 5,721 1,444 - 202,059
โอน - - - - - - -

จ�ำหน่ำย - (121) (25) (393) (7,400) - (7,939)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
และ

 1 มกราคม 2556 ปรับปรุง
ใหม่ - 90,305 1,338,707 44,481 10,595 - 1,484,088

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 16,063 211,760 5,766 511 234,100
โอน - - - - - - -
จ�ำหน่ำย - - (7,355) (50) (2,548) - (9,953)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 106,368 1,543,112 50,197 8,558 - 1,708,235

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 
 ปรับปรุงใหม่

ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 78,068 192,986 958,524 11,036 624 40,213 1,281,451
ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - - - 2,373 - 2,373

78,068 192,986 958,524 11,036 2,997 40,213 1,283,824
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ที่ดิน

อำคำร
และ 

สิ่งปลูก
สร้ำงอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงำน

เครื่อง
ตกแต่ง 
ติดตั้ง 
และ

เครื่องใช้
ส�ำนักงำน

ยำน
พำหนะ

สินทรัพย์
ระหว่ำง
ก่อสร้ำง

และติดตั้ง รวม

(พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
 1 มกราคม 2556 ปรับปรุงใหม่
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 78,068 179,388 832,089 9,054 476 235,582 1,303,540
ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - - - 1,087 - 1,087

78,068 179,388 832,089 9,054 1,563 235,582 1,304,627
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ภำยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 78,068 264,873 1,061,053 9,460 352 277,679 1,691,485
ภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน - - - - 739 - 739

78,068 264,873 1,061,053 9,460 1,091 277,679 1,692,224

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว แต่ยัง

คงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน 2,000.9 ล้านบาท (2555 : 1,279.3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ดินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมูลค่า 47.0 ล้านบาท (2555 : 165.8 ล้านบาท) เป็นที่ดินซึ่งยังไม่ได้รับ

โอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย การโอนจะเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีเครื่องจักรซึ่งได้มาภายใต้สัญญาขายและเช่าทางการเงินกลับคืน โดยมีมูลค่าสุทธิตาม

บัญชีเป็นจ�านวนประมาณ 45.0 ล้านบาท (2555 : 50.3 ล้านบาท)

บริษัทและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

ในระหว่างปี 2556 บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้ง

เครื่องจักรจ�านวน 7.3 ล้านบาท (2555 : 2.6 ล้านบาท) ต้นทุนการกู้ยืมนี้เป็นต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อโครงการและเพื่อ

วัตถุประสงค์ท่ัวไปแต่บริษัทได้น�ามาใช้ในโครงการน้ี โดยค�านวณจากอัตราการต้ังข้ึนเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนักของเงินกู้

ยืมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 4.65 ถึง 5.09 ต่อปี (2555 : อัตราร้อยละ 5.05 ถึง 5.09 ต่อปี)
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15.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
งบกำรเงินรวม

ค่ำลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ระหว่ำง
ติดตั้ง รวม

(พันบาท)
รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 91,721 4,147 95,868
เพิ่มขึ้น 7,135 1,833 8,968
โอน - - -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 98,856 5,980 104,836
เพิ่มขึ้น 10,049 740 10,789
โอน 5,980 (5,980) -
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 114,885 740 115,625

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 31,937 - 31,937
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 13,568 - 13,568
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 45,505 - 45,505
ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 13,842 - 13,842
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 59,347 - 59,347

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 59,784 4,147 63,931
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 53,351 5,980 59,331
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 55,538 740 56,278

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ำลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ระหว่ำง
ติดตั้ง รวม

(พันบาท)

รำคำทุน

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 34,024 3,979 38,003

เพิ่มขึ้น 2,719 1,833 4,552

โอน - - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 36,743 5,812 42,555

เพิ่มขึ้น 686 740 1,426

โอน 5,812 (5,812) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 43,241 740 43,981
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ค่ำลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์
ระหว่ำงติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ค่ำตัดจ�ำหน่ำย

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2555 12,275 - 12,275

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 6,628 - 6,628

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 18,903 - 18,903

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปี 5,469 - 5,469

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 24,372 - 24,372

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 21,749 3,979 25,728

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 1 มกราคม 2556 17,840 5,812 23,652

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 18,869 740 19,609

16.	ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	

สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม (พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25,185 18,820 3,099 3,082

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - - - -

สุทธิ 25,185 18,820 3,099 3,082

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชทีีเ่กิดขึน้ในระหว่างปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มดัีงนี้
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งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2556 

บันทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม
2556

ก�ำไรหรือ
ขำดทุน

(หมายเหตุ 27)

ก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินค้ำคงเหลือ 5,457 835 - 6,292

สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับพนักงำน
13 118 - 131

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 13,350 4,892 520 18,762

รวม 18,820 5,845 520 25,185

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2556 

บันทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม
2556

ก�ำไรหรือ
ขำดทุน

(หมายเหตุ 27)

ก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินค้ำคงเหลือ 4,350 1,107 - 5,457

สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับพนักงำน
- 13 - 13

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 12,365 (1,820) 2,805 13,350

ประมำณกำรหนี้สิน 30 (30) - -

รวม 16,745 (730) 2,805 18,820

งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2556 

บันทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม
2556

ก�ำไรหรือ
ขำดทุน

(หมายเหตุ 27)

ก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินค้ำคงเหลือ 349 121 - 470

สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับพนักงำน
13 118 - 131

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 2,720 (33) (189) 2,498

รวม 3,082 206 (189) 3,099
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งบกำรเงินรวม

ณ วันที่ 
1 มกรำคม 

2556 

บันทึกเป็น(รำยจ่ำย) / รำยได้ใน
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม
2556

ก�ำไรหรือ
ขำดทุน

(หมายเหตุ 27)

ก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

(พันบำท)

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

สินค้ำคงเหลือ 336 13 - 349

สิทธิในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้กับพนักงำน
- (110) - (110)

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 2,830 14 (1) 2,843

ประมำณกำรหนี้สิน 29 (29) - -

รวม 3,195 (112) (1) 3,082

ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุในปี 2560 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบัน

นั้น บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าจะ

มีก�าไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

17.	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 12 - - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีท

ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน 2,131 25,293 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ

ภายในหนึ่งปี

ส่วนที่มีหลักประกัน 572,079 531,058 226,463 170,102

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิส่วนทีถึ่งก�าหนดช�าระภายในหน่ึงปี 2,644 23,069 354 333

รวมหนี้สินส่วนที่หมุนเวียน 576,866 579,420 226,817 170,435

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ส่วนที่มีหลักประกัน 2,700,731 2,574,133 978,703 862,820

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - 2,644 - 354

รวมหนี้สินส่วนที่ไม่หมุนเวียน 2,700,731 2,576,777 978,703 863,174

รวม 3,277,597 3,156,197 1,205,520 1,033,609
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หนีส้นิท่ีมภีาระดอกเบีย้ซึง่ไม่รวมหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงนิ แสดงตามระยะเวลาครบก�าหนดการจ่ายช�าระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคมได้ดงัน้ี

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)

ครบก�ำหนดภำยในหนึ่งปี 574,222 556,351 226,463 170,103

ครบก�ำหนดหลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี 2,489,365 2,232,241 909,049 753,684

ครบก�ำหนดหลังจำกห้ำปี 211,366 341,892 69,654 109,136

รวม 3,274,953 3,130,484 1,205,166 1,032,923

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศหลายฉบับ โดยมี

รายละเอียดดังนี้

บริษัทใหญ่
บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 1,817 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 1,205 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 1,033 ล้านบาท) ซึ่งมีก�าหนดการช�าระคืนภายในปี 2561 และ

ปี 2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 - ร้อยละ 4.80 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า บวกร้อย

ละ 2.0 - 2.75 ต่อปี)

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 3,285 ล้านบาท เพื่อใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 2,070 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 2,072 ล้านบาท) ซึ่งมีก�าหนดการช�าระคืนภายในปี 2556 และ

ปี 2564 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 - ร้อยละ 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า บวกร้อย

ละ 2.0 - 2.75 ต่อปี)

วงเงินสนิเชือ่ระยะยาวของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่กับสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึง่มข้ีอจ�ากัดว่าจะจ่ายเงนิปันผลได้ต่อเมือ่ไม่

กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุน ความสามารถในการช�าระหนี้ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สถาบันการเงินก�าหนด 

บริษัทได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย ภายใต้สัญญา      

แลกเปลี่ยนนี้ บริษัทมีภาระท่ีจะต้องจ่ายและจะได้รับดอกเบี้ยจากคู่สัญญาในอัตราและเงื่อนไขตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา สัญญาน้ีมี

ผลบังคับใช้จนถึงเดือนกันยายน 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมดังกล่าวที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 134 ล้านบาท (31 ธันวาคม 

2555 : 679 ล้านบาท)

วงเงินสินเชื่อระยะยาวค�้าประกันโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย
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หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

งบกำรเงินรวม

2556 2555

มูลค่ำ
อนำคตของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย ดอกเบี้ย

มูลค่ำ
ปัจจุบันของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย

มูลค่ำ
อนำคตของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย ดอกเบี้ย

มูลค่ำ
ปัจจุบันของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย

(พันบาท)

ครบก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 2,682 (38) 2,644 23,691 (622) 23,069

ครบก�ำหนดช�ำระหลังจำกหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้ำปี - - - 2,682 (38) 2,644

รวม 2,682 (38) 2,644 26,373 (660) 25,713

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555

มูลค่ำ
อนำคตของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย

ดอกเบี้ย

มูลค่ำ
ปัจจุบันของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย

มูลค่ำ
อนำคตของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย

ดอกเบี้ย

มูลค่ำ
ปัจจุบันของ
จ�ำนวนเงิน
ขั้นต�่ำที่ต้อง

จ่ำย

(พันบาท)

ครบก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 365 (11) 354 365 (32) 333

ครบก�ำหนดช�ำระหลังจำกหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้ำปี - - - 365 (11) 354

รวม 365 (11) 354 730 (43) 687

นอกเหนือจากเคร่ืองจักรซึ่งได้มาภายใต้สัญญาขายและเช่าทางการเงินกลับคืน บริษัทและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงิน

กับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะ

เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นสกุลเงินบาท

18.	เจ้าหนี้การค้า
หมำยเหตุ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5 7,114 14,179 - 38

บุคคลหรือกิจกำรอื่น ๆ 1,126,141 1,441,204 388,488 482,435

รวม 1,133,255 1,455,383 388,488 482,473
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ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

สกุลเงินบำท 1,031,352 1,285,494 361,303 462,322

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ 82,842 141,619 19,914 16,444

สกุลเงินเยน 19,061 28,270 7,271 3,707

รวม 1,133,255 1,455,383 388,488 482,473

19.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนค้ำงจ่ำย 186,380 184,641 91,215 97,305

เงินมัดจ�ำและเงินรับล่วงหน้ำ 33,390 15,319 - -

อื่น ๆ 110,328 110,849 5,334 367

รวม 330,098 310,809 96,549 97,672

20.	ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

งบแสดงฐานะการเงิน

ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินส�าหรับ

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 138,613 129,701 43,529 48,252

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 15,792 13,610 3,820 3,300

รวม 154,405 143,311 47,349 51,552

 ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รับรู้ในก�าไรขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 19,056 13,917 7,772 6,997

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 2,182 1,365 520 364

รวม 21,238 15,282 8,292 7,361

รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

(ก�ำไร) ขำดทุนจำกกำรประมำณตำมหลักกำร

 คณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู้ 1,305 21,908 (2,862) (13)

กลุม่บรษิทัถือปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่19 เรือ่งผลประโยชน์พนักงาน ซึง่มผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2554 

กลุ่มบริษัทได้เลือกถือปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่โดยการปรับย้อนหลัง และได้ปรับงบการเงินปีก่อนแล้ว 

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและบ�าเหน็จบ�านาญพนักงานตามข้อก�าหนดของพระราช

บัญญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์

 ณ วันที่ 1 มกรำคม  143,311 116,066 51,552 53,625

ผลประโยชน์จ่ำยโดยโครงกำร  (11,449) (9,945) (9,634) (9,421)

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน และดอกเบี้ย  21,238 15,282 8,292 7,361

(ก�ำไร) ขำดทุน จำกกำรประมำณตำมหลักกำร
คณิตศำสตร์ประกันภัยที่รับรู ้ในก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 1,305 21,908 (2,862) (13)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 154,405 143,311 47,348 51,552

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 15,913 9,829 6,309 4,847

ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 5,325 5,453 1,983 2,514

รวม 21,238 15,282 8,292 7,361
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ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ต้นทุนขำย 14,950 9,243 2,698 1,851

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 6,288 6,039 5,594 5,510

รวม 21,238 15,282 8,292 7,361

(ก�าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบำท)

รวมในก�ำไรสะสม

ณ 1 มกรำคม 21,908 - (13) -

รับรู้ในระหว่ำงปี 1,305 21,908 (2,862) (13)

รวม 23,213 21,908 (2,875) (13)

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(ร้อยละ)

อัตรำคิดลด 3.50 3.50 3.50 3.50

กำรเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนำคต 5.00 5.00 5.00 5.00

โครงกำรบ�ำเหน็จบ�ำนำญเพิ่มขึ้นในอนำคต 2.50 2.50 2.50 2.50

 

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ 

21.	สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน	

 โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท
 เมือ่วนัที ่19 เมษายน 2554 ทีป่ระชมุสามญัผู้ถอืหุ้นมมีติอนุมติัให้มกีารเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่พนักงานทีอ่ยู่ใน

ระดับผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่บรษิทั (รวมถึงพนักงานซึง่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทั) ซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย โดยบรษิทัจะ

ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่อยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ท�าหนังสือเพื่อแจ้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯให้แก่พนักงานดังกล่าวในระหว่างเดือนกรกฏาคม 2554 



รายงานประจ�าปี 2556

125

 ลกัษณะทีส่�าคัญโดยสรุปของหุน้สามญัโครงการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่

ทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท
 โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทมีอายุโครงการต่อเน่ือง 4 ปี นับจากวันท่ีมีการเสนอขายหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนครั้งแรกเป็นจ�านวนรวมท้ังสิ้นไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ท้ังน้ีราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิม

ทุนในแต่ละครั้งจะเป็นราคาตลาด ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน�า้หนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 วัน

ท�าการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในแต่ละครั้ง โครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยท่ีพนักงานตาม   

โครงการฯ ต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง และจ�านวน

หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พนักงานแต่ละรายจะได้รับในแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลประเมินที่ได้จากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ในแต่ละปี 

 บริษัทจะท�าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกภายใน 1 ปี 

นับจากวันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติ โดยหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมีจ�านวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 ของ

จ�านวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดท่ีเสนอขายภายใต้โครงการน้ี และบริษัทจะท�าการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีเหลือท้ังหมดภายใน 3 

ปีนบัจากวันท่ีมกีารเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุครัง้แรก อย่างไรก็ตาม พนักงานท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนและได้รบัการจดัสรรหุน้สามญั

เพ่ิมทนุตามโครงการฯ จะถูกห้ามขายหุน้ทีไ่ด้รบัจดัสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีได้รบักรรมสิทธ์ิในหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

ตามโครงการฯ (Lock Up Period)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 อนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 1,800,000 หุ้นให้แก่

พนักงานที่อยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทและหรือบริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (รวมถึงพนักงานซึ่งด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการ) ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการตามเดิม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่2 เรือ่ง การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบัการจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์

ส�าหรับการให้สิทธิในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

ผลตอบแทนตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทถูกก�าหนดด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) 

ส�าหรับปี 2556 บริษัทได้ก�าหนดเกณฑ์การให้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทและผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานเป็นรายบุคคล ส�าหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท แสดงได้ดังนี้

  วันที่ให้สิทธิ     1 มิถุนำยน 2555  

  มูลค่ำยุติธรรมของหุ้นสำมัญ ณ วันให้สิทธิ   27.75 บำท

  รำคำใช้สิทธิ       รำคำตลำด

จากผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทประจ�าปี 2555 และผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ประมาณ

การได้รับสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงาน โดยบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดจากรายการให้สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอ

ขายให้กับพนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 1.7 ล้านบาท ส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทประจ�าปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ประมาณการได้รับสิทธิตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้

แก่พนักงานโดยบรษิทับนัทกึค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการให้สทิธิในหุน้สามญัทีเ่สนอขายให้กับพนักงานส�าหรบัปีสิน้สดุวันท่ี 31 ธันวาคม 

2556 จ�านวน 9.91 ล้านบาทและหนี้สินหมุนเวียนอื่นจ�านวน 2.29 ล้านบาท และสิทธิในหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้กับพนักงาน 6.87             

ล้านบาท ส�าหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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22	ทุนเรือนหุ้น

มูลค่ำหุ้นต่อหุ้น
2556 2555

จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนหุ้น จ�ำนวนเงิน

(บาท) (พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกรำคม

- หุ้นสำมัญ 1 341,723 341,723 341,723 341,723

ลดหุ้นสำมัญ 1 (1,766) (1,766) - -

ออกหุ้นใหม่ 1 86,755 86,755 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 426,712 426,712 341,723 341,723

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกรำคม

- หุ้นสำมัญ 1 339,923 339,923 339,923 339,923

ออกหุ้นใหม่ 1 85,023 85,023 - -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 424,946 424,946 339,923 339,923

บริษัทได้ด�าเนินการจดทะเบียนทุนที่ออกและช�าระแล้วจ�านวน 33,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท รวมเป็นจ�านวนเงินเพิ่มทุนที่

เรียกช�าระแล้ว 33,800 บาท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท บริษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง

พาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุ้นของบรษิทัเมือ่วันท่ี 19 เมษายน 2556 มมีตอินมุตัใิห้ลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั จากเดมิ 341,723,287 

บาท เป็น 339,957,087 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 1,766,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนเงิน 1,766,200 

บาท เพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้น�าออกจ�าหน่ายและยังไม่มีการเสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่

พนักงานของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

ทีป่ระชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบรษิทั เมือ่วนัท่ี 19 เมษายน 2556 มมีติอนุมติัให้เพ่ิมทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจาก เดิม 339,957,087 

บาท เป็น 426,711,809 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ�านวน 86,754,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจ�านวนเงิน 86,754,722 

บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จ�านวน 84,989,522 หุ้น และเพื่อเสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่

พนักงานของกลุ่มบริษัท จ�านวน 1,765,200 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

บรษิทัได้ด�าเนินการจดทะเบยีนทนุทีอ่อกและช�าระแล้วจ�านวน 84,988,907 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว้ 1 บาท รวมเป็นจ�านวนเงินเพ่ิมทุนท่ี

เรยีกช�าระแล้ว 84,988,907 บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุ้นปันผล โดยจดทะเบยีนเพ่ิมทนุกับกระทรวงพาณิชย์เมือ่วันที ่15 พฤษภาคม 2556

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่

จดทะเบยีนไว้ บรษิทัต้องน�าค่าหุ้นส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทนุส�ารอง (“ส่วนเกินมลูค่าหุน้”) ส่วนเกินมลูค่าหุ้นน้ีจะน�าไปจ่ายเป็นเงนิปันผลไม่ได้
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23	ส�ารอง

 ส�ารองตามกฎหมาย
 ตามบทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บรษิทัจะต้องจดัสรรทุนส�ารอง (“ส�ารอง

ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก�าไรสทุธิประจ�าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าส�ารองดังกล่าวมจี�านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส�ารองนี้จะน�าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

       ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

 ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าท้ังหมดจากงบการเงินของ

หน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของบริษัท

24	ส่วนงานด�าเนินงาน
ข้อมลูผลการด�าเนินงานของแต่ละส่วนงานทีร่ายงานได้รวมอยู่ดงัข้างล่างนี ้ผลการด�าเนนิงานวัดโดยใช้ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้ของ

ส่วนงาน ซึง่น�าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงานของกลุม่บรษิทัผูบ้รหิาร

เชือ่ว่าการใช้ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้ในการวัดผลการด�าเนนิงานนัน้เป็นข้อมลูทีเ่หมาะสมในการประเมนิผลการด�าเนนิงานของส่วนงานและ

สอดคล้องกับกิจการอื่นที่ด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม

ผลิตภัณฑ์เพลำ
ข้ำงและ

เพลำรองแหนบ

ผลิตภัณฑ์ชิ้น
ส่วนอะไหล่

ยำนยนต์อื่นๆ
รวม รำยกำรตัด

บัญชี
สุทธิ

2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555

(ล้านบาท)

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำรจำก

 ลูกค้ำภำยนอก 2,899 3,146 6,074 6,264 8,973 9,410 - - 8,973 9,410

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร

 ระหว่ำงส่วนงำน 51 - 2,033 1,990 2,084 1,990 (2,084) (1,990) - -

รวมรำยได้ 2,950 3,146 8,107 8,254 11,057 11,400 (2,084) (1,990) 8,973 9,410

ดอกเบี้ยรับ 16 22 1 2 17  24 (15) (22) 2  2

ดอกเบี้ยจ่ำย (56) (54) (116)  (127) (172)  (181) 15 21  (157)  (160)

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย (239)  (209) (530)  (512) (769)  (721) - -  (769)  (721)

ก�ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ 633 696 470 282 1,103  978 (52)  (104)  1,051  874

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่มีสำระส�ำคัญ

รำยกำรที่ไม่เป็นตัวเงินอื่นที่มีสำระส�ำคัญ

- กลับรำยกำรค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำร

 ด้อยค่ำอำคำรและอุปกรณ์ 41 - 87 - 128 - - - 128 -

สินทรัพย์ตำมส่วนงำนที่รำยงำน 5,574 5,138 7,384 7,358 12,958 12,496 (2) (3,075) 9,923 9,421

หนี้สินตำมส่วนงำนที่รำยงำน 1,758 1,685 3,933 4,432 5,691 6,117 (641) (845) 5,050 5,272
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กลุ่มบริษัทด�าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายได้จากต่างประเทศหรือสินทรัพย์ในต่างประเทศที่มีสาระส�าคัญ

ลูกค้ารายใหญ่ 
รายได้จากลูกค้าหลายรายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษัทเป็นจ�านวนเงินประมาณ 6,380 ล้านบาท (2555 : 5,993   

ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

25	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพ้ืนฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็น

สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบใน

อัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ตามข้อก�าหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

26	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อก�าหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2556 2555 2556 2555

(พันบาท)
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 1,488,950 1,402,192 446,242 428,138
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย 769,090 720,294 239,569 208,687
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 4,676,655 4,438,370 1,488,564 1,658,032
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำ 19,850 128,069 (15,289) 43,669
ต้นทุนทำงกำรเงิน 157,262 160,031 55,542 54,263
อื่น ๆ 1,026,717 1,717,973 427,752 381,035
รวมค่าใช้จ่าย 8,138,524 8,566,929 2,642,380 2,773,824

27	ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

หมำยเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555 2556 2555
(พันบำท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 
ส�ำหรับงวดปัจจุบัน 87,048 71,177 30,869 17,450
ภำษีงวดก่อน ๆ ที่บันทึกต�่ำไป (สูงไป) (7,909) - - -

79,139 71,177 30,869 17,450
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16
กำรเปลี่ยนแปลงของผลต่ำงชั่วครำว 5,845 (730) (206) (112)

5,845 (730) (206) (112)
รวมภาษีเงินได้ 84,984 70,447 31,075 17,338
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 ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

งบกำรเงินรวม 

2556 2555

ก่อนภำษี
เงินได้

รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย) 
ภำษีเงินได้

สุทธิจำก
ภำษีเงินได้

ก่อนภำษี
เงินได้

รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย) 
ภำษีเงินได้

สุทธิจำก
ภำษีเงินได้

(พันบาท)

ก�ำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  (1,305) 520 (785) (21,908) 2,805 (19,103)

รวม  (1,305) 520 (785) (21,908) 2,805 (19,103)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2556 2555

ก่อนภำษี
เงินได้

รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย) 
ภำษีเงินได้

สุทธิจำก
ภำษีเงินได้

ก่อนภำษี
เงินได้

รำยได้
(ค่ำใช้จ่ำย) 
ภำษีเงินได้

สุทธิจำก
ภำษีเงินได้

(พันบาท)

ก�ำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัย 2,862 (189) 2,673 13 (1) 12

รวม 2,862 (189) 2,673 (1) 12

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง 

งบกำรเงินรวม

2556 2555

อัตรำภำษี
(ร้อยละ) (พันบาท) อัตรำภำษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้รวม 1,051,082 873,977

จ�ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 20 210,216 23 201,014

รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี (84,902) (100,216)

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี 31,625 37,650

ค่ำใช่จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (57,915) (56,646)

กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (12,458) (11,355)

ภำษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต�่ำไป (สูงไป) (1,582) -

รวม 8.05 84,984 8.06 70,447
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555

อัตรำภำษี
(ร้อยละ) (พันบาท) อัตรำภำษี

(ร้อยละ) (พันบาท)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้รวม 632,766 695,923

จ�ำนวนภำษีตำมอัตรำภำษีเงินได้ 20 126,553 23 160,062

รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษี (74,806) (127,210)

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมทำงภำษี 4,462 1,989

ค่ำใช่จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (25,134) (17,503)

รวม 4.92 31,075 2.49 17,338

การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 21 

ธันวาคม 2554 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบัญชีได้แก่ปี 2555 2556 และ 2557 

จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 

ของก�าไรสุทธิส�าหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล�าดับ 

ทั้งน้ีเป็นท่ีเชื่อได้ว่ารัฐบาลจะด�าเนินการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้อัตราภาษีไม่สูงไปกว่าร้อยละ 20 ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ในการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ

28	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน	
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส�าหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ข) ให้ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนดเวลาแปดปี 

นบัแต่วันท่ีเริม่มรีายได้จากการประกอบกิจการนัน้ เป็นจ�านวนไม่เกินจ�านวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมนุเวียน

(ค) ให้ได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลร้อยละ 50 ส�าหรบัก�าไรสทุธิทีไ่ด้จากการประกอบกิจการท่ีได้รบัการส่งเสรมิมกี�าหนด

เวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) 

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดตามท่ีระบุไว้

ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้



รายงานประจ�าปี 2556

131

งบกำรเงินรวม 
2556 2555

กิจกำรท่ีได้รบั
กำรส่งเสรมิ

กิจกำรที่ไม่
ได้รับกำร
ส่งเสริม รวม

กิจกำรท่ีได้
รบักำรส่ง

เสรมิ

กิจกำรที่ไม่
ได้รบักำรส่ง

เสริม รวม

(พันบาท)
ขำยต่ำงประเทศ 48,328 201,114 249,442 21,865 330,276 352,141

ขำยในประเทศ 4,363,226 6,444,497 10,807,723 5,346,386 5,700,511 11,046,897
ตดัรำยกำรระหว่ำงกัน (1,099,413) (984,357) (2,083,770) (1,427,225) (562,257) (1,989,482)
รวม 3,312,141 5,661,254 8,973,395 3,941,026 5,468,530 9,409,556

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2556 2555

กิจกำรที่
ได้รับกำร
ส่งเสริม

กิจกำรที่ไม่ได้
รับกำร
ส่งเสริม

รวม
กิจกำรที่ได้

รับกำร
ส่งเสริม

กิจกำรที่ไม่
ได้รบักำร
ส่งเสริม

รวม

(พันบาท)
ขำยต่ำงประเทศ 56,412 43,328 104,740 21,387 37,878 59,265

ขำยในประเทศ 2,030,397 815,125 2,845,522 2,034,853 1,051,210 3,086,063
รวม 2,086,809 863,453 2,950,262 2,056,240 1,089,088 3,145,328

29	ก�าไรต่อหุ้น

 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
 ก�าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานส�าหรบัแต่ละปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค�านวณจากก�าไรส�าหรบัปีทีเ่ป็นส่วนของ

ผูถื้อหุน้สามญัของบรษิทัและจ�านวนหุ้นสามญัทีอ่อกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยปรบัจ�านวนหุ้นสามญัเพ่ือสะท้อนผลกระทบของการออก

หุ้นปันผลตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ซึ่งก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานของปีก่อนได้ถูกค�านวณขึ้นใหม่ โดยถือเสมือน

ว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน แสดงการค�านวณดังนี้

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

2556 2555
(ปรับปรุงใหม่)

(พันบาท / พันหุ้น)
ก�าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 966,099 803,530 601,692 678,585

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม 339,923 339,923 339,923 339,923
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจ�าหน่าย 

วันที่ 12 มีนาคม 21  - 21  -

ผลกระทบจากหุ้นปันผล 84,989 84,989 84,989 84,989

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว 424,933 424,912 424,933 424,912

ก�ำไรต่อหุ้น(ขั้นพื้นฐำน) (บาท) 2.27 1.89 1.42 1.60
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 ก�าไรต่อหุ้นปรับลด
 กลุ่มบริษัทไม่มีการแสดงก�าไรต่อหุ้นปรับลด เนื่องจากการออกหุ้นสามัญตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

พนักงานของกลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อจ�านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

30	 เงินปันผล

 บริษัทใหญ่
 ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัเมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2556 คณะกรรมการมมีตอินุมตัจ่ิายปันผลระหว่างกาลส�าหรบั

ผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 106 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้

รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ�านวน โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2556 

 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรก�าไรเป็น

เงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.97 บาท เป็นจ�านวนเงินท้ังส้ิน 329.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจาก

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ�านวน ท้ังนี้ได้มีการจ่ายเงินปันระหว่างกาลเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 

0.30 บาท เป็นจ�านวนเงิน 102.0 ล้านบาท ดังนั้นส่วนท่ีคงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้แก่

ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรูปเงินสดอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 227.8 

ล้าน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

 

 ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัเมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2555 คณะกรรมการมมีตอินุมตัจ่ิายปันผลระหว่างกาลส�าหรบั

ผลการด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 102 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้

รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ�านวน โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2555 

 ในการประชมุสามญัประจ�าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัเมือ่วันท่ี 20 เมษายน 2555 ผูถื้อหุน้มมีตอินมุตัจ่ิายเงนิปันผล ส�าหรบั

ผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 34 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ�านวน โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555

 บริษัทย่อย
 ในการประชุมสามัญประจ�าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงเมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมี

มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 104 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 54 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อ    

วันที่ 25 เมษายน 2556 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัย่อยแห่งหน่ึงเมือ่วันท่ี 12 มนีาคม 2555 คณะกรรมการบรษิทัย่อยมมีติอนุมตักิารจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 193 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 

27 มีนาคม 2555
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31	 เครื่องมือทางการเงิน

 นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน
 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 

ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการที่เป็น

ตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งก�าไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนท่ีส�าคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ

ความเสีย่งทีย่อมรบัได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุท่ีเกิดจากความเสีย่งและต้นทนุของการจดัการความเสีย่ง ฝ่ายบรหิารได้มกีารควบคมุ

กระบวนการการจดัการความเสีย่งของกลุม่บรษิทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มัน่ใจว่ามคีวามสมดุลระหว่างความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่ง

 การบริหารจัดการทุน
 นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทุนให้มัน่คงเพ่ือรกัษานกัลงทนุ เจ้าหนีแ้ละความเชือ่มัน่ของตลาด

และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก�ากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจาก

สัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด�าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ�านาจควบคุม อีกท้ังยังก�ากับดูแล

ระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ หมายถึงความเสีย่งท่ีเกิดจากการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้ในตลาด 

ซึง่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุม่บรษิทั เน่ืองจากดอกเบีย้ของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มอีตัราคงท่ี กลุม่บรษิทัมคีวาม

เสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ทีเ่กิดจากเงนิกู้ยืม (ดหูมายเหตขุ้อ 17) กลุม่บรษิทัได้ลดความเสีย่งดงักล่าวโดยท�าให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ทีเ่กิดจาก

เงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงที่ และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อ

ใช้ในการจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ

อัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่มีดังนี้

อัตรำดอกเบี้ย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภำยใน 1 ปี
หลังจำก 1 
ปีแต่ภำยใน 

5 ปี

หลังจำก 
5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2556

 หมุนเวียน

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 3.8-4.8 240,000 - - 240,000

รวม 240,000 - - 240,000

ปี 2555

 หมุนเวียน

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 3.8 – 4.8 340,000 - - 340,000

รวม 340,000 - - 340,000
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อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก�าหนดช�าระหรือก�าหนดอัตราใหม่

มีดังนี้

อัตรำดอกเบี้ย
งบกำรเงินรวม

ภำยใน 1 ปี
หลังจำก 1 
ปีแต่ภำยใน 

5 ปี

หลังจำก 
5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)
ปี 2556
หมุนเวียน 
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M+อัตรำคงที่ 574,221 - - 574,221
ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M+อัตรำคงที่ - 2,487,365 213,366 2,700,731
รวม 574,221 2,489,365 211,366 3,274,952

ปี 2555
หมุนเวียน 
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M + อัตรำคงที่ 556,351 - - 556,351
ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M + อัตรำคงที่ - 2,232,241 341,892 2,574,133
รวม 556,351 2,232,241 341,892 3,130,484

อัตรำดอกเบี้ย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภำยใน 1 ปี
หลังจำก 1 
ปีแต่ภำยใน 

5 ปี

หลังจำก 
5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)
ปี 2556
หมุนเวียน 
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M + อัตรำคงที่ 226,463 - - 226,463
ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M + อัตรำคงที่ - 909,049 69,654 978,703
รวม 226,463 909,049 69,654 1,205,166

อัตรำดอกเบี้ย
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ภำยใน 1 ปี
หลังจำก 1 
ปีแต่ภำยใน 

5 ปี

หลังจำก 
5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)
ปี 2555
หมุนเวียน 
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M + อัตรำคงที่ 170,103 - - 170,103
ไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน FDR.3M + อัตรำคงที่ - 753,684 109,136 862,820
รวม 170,103 753,684 109,136 1,032,923



รายงานประจ�าปี 2556

135

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าท่ีเป็นเงินตรา       

ต่างประเทศ กลุม่บรษิทัจะพิจารณาท�าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่รายการดงักล่าวจะมอีายุไม่เกินหนึง่ปี เพ่ือป้องกัน

ความเสีย่งของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิท่ีเป็นเงนิตราต่างประเทศ สญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีร่ายงานเป็น

รายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

ณ วนัที ่31 ธันวาคม กลุม่บรษิทัและบรษิทัมคีวามเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมสีนิทรพัย์

และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

หมายเหตุ
งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2556 2555 2556 2555

(พันบาท)
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกำ

ลูกหนี้กำรค้ำ 7 18,544 21,441 13,974 17,023

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 18 (82,842) (141,619) (19,914) (16,444)
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง (64,298) (120,178) (5,940) 579

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 7,406 56,127 - 3,391
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ (56,892) (64,051) (5,940) 3,970

เงินเยน

เงินฝำกธนำคำร 6 5,809 4,807 - -

ลูกหนี้กำรค้ำ 7 8,731 6,554 - -

เจ้ำหนี้กำรค้ำ 18 (19,061) (28,270) (7,271) (3,707)

เจ้ำหนี้อื่น (16,817) 22,617 - -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,048) 1,904 - -
ยอดบัญชีในงบดุลที่มีความเสี่ยง (23,386) 7,612 (7,271) (3,707)

สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ 31,936 321,666 - 62,872
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ 8,550 329,278 (7,271) 59,165

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ
ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถช�าระหนี้แก่กลุ่มบริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ

ก�าหนดฝ่ายบริหารได้ก�าหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสม�่าเสมอ โดยการวิเคราะห์

ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหน่ึงๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเส่ียงจากสินเชื่อท่ีเป็นสาระส�าคัญ 

ความเสีย่งสงูสดุทางด้านสนิเชือ่แสดงไว้ในราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจ�านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระส�าคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให ้       

เพียงพอต่อการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อท�าให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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การก�าหนดมูลค่ายุติธรรม
นโยบายการบญัชแีละการเปิดเผยของกลุม่บรษิทัก�าหนดให้มกีารก�าหนดมลูค่ายุตธิรรมทัง้สนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิและ

ไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือช�าระหน้ีสินกัน ในขณะที่ท้ังสอง

ฝ่ายมีความรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นกนั และสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท้ีไ่ม่มีความเกีย่วข้อง

กัน วัตถุประสงค์ของการวัดมลูค่าและ/หรอืการเปิดเผยมลูค่ายุตธิรรมถูกก�าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกับสมมตฐิานในการ

ก�าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ

เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม

มอีตัราดอกเบีย้ใกล้เคยีงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด บรษิทัและบรษิทัย่อยจงึประมาณมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัย์และหน้ีสินทางการเงนิ

ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอ้างอิงของคู่สัญญา ณ วันที่รายงาน

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าสุทธิ 308.6 ล้านบาท (2555: 371.9 

ล้านบาท)

32	ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2556 2555 2556 2555

(ล้านบาท)
ภำระผูกพันรำยจ่ำยฝ่ำยทุน
สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้
ที่ดิน 4.2 23.8 4.2 9.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 319.6 187.9 - -
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - 0.3 - 0.3
งำนก่อสร้ำงอำคำร 12.5 67.2 12.5 1.6
รวม 336.3 279.2 16.7 11.7

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2556 2555 2556 2555

(ล้านบาท)

ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่ยกเลิกไม่ได้

ภำยในหนึ่งปี 52.0 69.9 15.7 9.2

หลังจำกหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้ำปี 48.2 66.7 19.6 12.5

หลังจำกห้ำปี - - - -

รวม 100.2 136.6 35.3 21.7

ภำระผูกพันอื่นๆ

หนังสือค�้ำประกันจำกธนำคำร 75.7 72.5 20.3 18.3
รวม 75.7 72.5 20.3 18.3
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บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ได้ท�าสญัญาจะซือ้จะขายกับบรษิทัแห่งหน่ึงในประเทศ เพ่ือซือ้ทีด่นิปลกูสร้างโรงงาน จ�านวนเงิน 

61 ล้านบาทโดยมีก�าหนดจ่ายช�าระ 2 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2557

บริษัทได้ท�าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษัทต้อง

จ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบส�าหรับสินค้าที่บริษัทผลิตและขาย สัญญา

มีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2558 และบริษัทมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

บริษัทได้ท�าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตเหล็กทุบ ข้ึนรูปโดย

บรษิทัต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมในอตัราร้อยละ 3 ของต้นทนุกระบวนการทุบข้ึนรปู โดยไม่รวมต้นทนุวัตถุดบิส�าหรบัสนิค้าทีบ่รษิทัผลติและ

ขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2557 และบริษัทมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท�าสญัญาความช่วยเหลอืด้านเทคนิคกับบรษิทัแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตงานกลงึโดย

บรษิทัย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมในอตัราร้อยละ 1.5 ของต้นทนุกระบวนการกลงึโดยไม่รวมต้นทนุวัตถุดบิส�าหรบัสนิค้าท่ีบรษิทัย่อยผลติ

และขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2557 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

บรษิทัย่อยอกีแห่งหน่ึงได้ท�าสญัญาความช่วยเหลอืด้านเทคนิคกับบรษิทัแห่งหนึง่ในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลติงานหล่อ

โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ 1 ล้านเยน สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2558 และบริษัทย่อย

มีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้

ระยะยาวมูลค่าสัญญา 309.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2555 : 372.0 ล้านบาท) จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราคงที่ตามที่ระบุไว้ใน

สัญญา

33	หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ฟ้องร้องบริษัทในประเทศสองแห่ง เนื่องจากผิดสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมและสัญญาอนุญาตให้

ใช้สทิธิ เป็นจ�านวนเงนิ 35.6 ล้านบาท โดยจ�าเลยรายหนึง่ได้ฟ้องแย้งบรษิทัเป็นจ�านวนเงนิ 50 ล้านบาท ต่อมาในเดอืนกุมภาพันธ์ 2557 

ศาลชั้นต้นมีค�าพิพากษาให้ช�าระเงินค่าจ้างท�างานไปแล้วเป็นจ�านวนเงิน 5 ล้านบาทโดยบริษัทมีสิทธิอุทธรณ์ และอยู่ระหว่างพิจารณา

ย่ืนค�าร้อง อย่างไรก็ตามบรษิทัได้ตัง้ส�ารองความเสยีหายคดฟ้ีองร้องดงักล่าวเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้วส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2556 

34	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจ�าปีส�าหรับ       

ผลการด�าเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นจ�านวนเงินท้ังส้ิน 319 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการ                

ส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ท้ังจ�านวน ทัง้นีไ้ด้มกีารจ่ายเงนิปันระหว่างกาลเมือ่วันที ่9 สงิหาคม 2556 ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท เป็นจ�านวน

เงิน 106.2 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 212.5 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้

แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2557
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35	มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้	

กลุม่บรษิทั ยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากยังไม่มกีารบงัคบัใช้ มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัท และก�าหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการ

เงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภำษีเงินได้ 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญำเช่ำ 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รำยได้ 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงำน 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ
แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)
กำรเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับบคุคลหรือกิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกัน

2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบกำรเงินระหว่ำงกำล 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 2557

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2557

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่2 (ปรบัปรงุ 
2555)

กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2557

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่8 (ปรบัปรงุ 
2555)

ส่วนงำนด�ำเนินงำน 2557

กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัท่ี 10 งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ 2557
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36	การจัดประเภทรายการใหม่

รายการในงบการเงินของปี 2555 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2556 ดังนี้ 

2555

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ก่อนจัด
ประเภท

ใหม่

จัด
ประเภท

ใหม่

หลังจัด
ประเภท

ใหม่

ก่อนจัด
ประเภท

ใหม่

จัด
ประเภท

ใหม่

หลังจัด
ประเภท

ใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ลูกหนี้อื่น 66,371 (35,727)  30,644 12,901 (2,567) 10,334

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 36,286 35,727  72,013 3,784 2,567 6,351

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินมัดจ�ำค่ำซื้อที่ดิน 58,183 (48,402)  9,781 19,306 (9,526) 9,780

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 6,391,410 48,402 6,367,812 1,386,072 9,526 1,395,598

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 357,294 (46,485) 310,809 - - -

เจ้ำหนี้ - ซื้อสินทรัพย์ 141,482 46,485 187,967 - - -

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานของปี 2555 ใน   

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นได้จัดประเภทใหม่ โดยน�ามาแสดงไว้ในก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร

การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกว่า
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