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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2557 2556 2555 2557 2556 2555

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 12.27 11.47 9.76 9.37 8.98 8.13

กำาไรต่อหุ้น (บาท) * 1.53 2.27 1.89 1.12 1.42 1.60

ผลการดำาเนินงาน (พันบาท)

รายได้จากการขาย 8,083,985 8,973,395 9,409,555 2,622,936 2,950,261 3,145,327

รายได้รวม 8,178,659 9,317,965 9,590,423 2,901,365 3,330,689 3,524,010

กำาไรสุทธิ 649,835 966,099 803,530 476,997 601,692 678,585

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,109,884 3,003,876 3,163,839 1,415,569 1,344,619 1,447,819

สินทรัพย์รวม 9,813,783 9,922,777 9,420,677 5,489,469 5,573,960 5,137,930

หนี้สินหมุนเวียน 2,185,409 2,192,336 2,550,914 704,229 729,970 770,073

หนี้สินรวม 4,596,307 5,050,067 5,271,594 1,505,888 1,758,379 1,685,126

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 425,194 424,946 339,923 425,194 424,946 339,923

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,217,477 4,872,709 4,149,083 3,983,581 3,815,580 3,452,803

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 12.88% 21.42% 21.01% 12.23% 16.56% 21.33%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 23.79% 28.61% 27.25% 45.66% 56.14% 69.45%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.59% 9.99% 9.15% 8.62% 11.23% 14.27%

กำาไรขั้นต้น (%) 17.53% 17.49% 15.77% 25.34% 24.42% 24.05%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.42 1.37 1.24 2.01 1.84 1.88

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.10 1.05 0.94 1.36 1.27 1.12 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.88 1.04 1.27 0.38 0.46 0.49 

ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน

หมายเหตุ 

      *  ในปี 2557 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 425.155 ล้านหุ้น

  ในปี 2556 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 424.933 ล้านหุ้น

  ในปี 2555 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 424.912 ล้านหุ้น
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ร�ยง�นคณะกรรมก�ร
ในปี พ.ศ. 2557 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิตรถยนต์ 

รวมจำานวน 1.88 ล้านคัน หรือลดลงร้อยละ 23 จากปีที่ผ่านมาโดยแบ่ง
เป็นผลิตเพ่ือขายในประเทศจำานวน 0.76 ล้านคัน (ลดลงร้อยละ 43)  
โดยสาเหตหุลกัมาจากการชะลอตัวเศรษฐกิจในประเทศท่ี GDP ขยายตวั
เพียงร้อยละ 0.7 จากผลกระทบจากสถานการณ์การเมืองในประเทศซึ่ง 
ส่งผลต่อความเชื่อม่ันในการบริโภค ในขณะท่ีผลิตรถยนต์เพ่ือส่งออก
จำานวน  1.12  ล้านคัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.04) ส่งผลให้ประเทศไทยเป็น 
ผู้ผลิตรถยนต์ในอันดับที่ 13 ของโลก 

จากป ัจจัยดังกล ่าวทำาให ้บริษัท สมบูรณ ์  แอ ๊ดวานซ  ์
เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) มีรายได้รวมท้ังสิ้น 8,179 ล้านบาท 
หรือ ลดลง ร ้อยละ 12.2 ซึ่งลดลงน้อยกว่าอัตราการเติบโตที่ 
ลดลงของอุตสาหกรรมยานยนต์จากการท่ีบริษัทมีรายได้จากการ
ขายสินค้าในเครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ ่านมาในปี 
2557 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิเท่ากับ 650 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 
ร้อยละ 33 หรือมีกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.53 บาท ถึงแม้ว่ารายได้จาก
การขาย และกำาไรสุทธิจะลดลง แต่บริษัทไม่หยุดน่ิงในการดำาเนินการ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ในระยะยาว เช่น การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณท์และการพัฒนา
บุคลากร 

นอกจากผลการดำาเนินงานแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้
ความสำาคัญกับยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ด้วยการ (1) ส่งเสริม
ให้พนักงานเป็นคนดีและคนเก่ง (2) ดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มี
ความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการยกระดับการกำากับดูแลกิจการ ส่งผลให้
บรษิทัฯ ได้รบัรางวลั SET Awards of Honor 2014 ทีม่คีวามเป็นเลศิด้าน
บรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และด้านความรับผิดชอบต่อ
สงัคมยอดเยีย่มต่อเนือ่งเป็นปีท่ี 4 จากตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และผลการประเมนิโครงการสำารวจการกำากับดแูลกิจการ จากสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีท่ี 7 
และมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบันโยบายการกำากับดแูลกจิการเพ่ือนำาไปสู่ความ
ยั่งยืน ด้วยการขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าของ
กลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership of SBG) โดยมี
บริษัทคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตนเอง 71 ข้อ จำานวน 9 บริษัท และ (3) 
สร้างโอกาสให้แก่ชุมชนสมบูรณ์ 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงเฝ้าระวังและ
ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดย
นำาหลักการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน และให้ความสำาคัญกับระบบ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทาง
ในการดำาเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันภายในองค์กรให้มีความพร้อม
ต่อการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน และได้จัดทำารายงาน 
Sustainable Development (SD) ขึ้นอีก 1 เล่ม เพื่อแสดงความมุ่งมั่น 
ที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน

 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกท่าน รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และขอให้มั่นใจได้ว่า
คณะกรรมการบรษิทัฯ จะยึดมัน่ และกำากับดูแลกิจการให้เตบิโตได้อย่าง
มีเสถียรภาพในระยะยาว
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•  เพ่ิมศกัยภาพการจดัการภายในองคก์ร เพ่ือสรา้งการยอมรบัและสรา้งมลูคา่เพ่ิม

ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•  ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง

• เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

• เพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิตทีเ่ปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง และเปน็

ผู้นำาด้านต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยี ที่มีประสิทธิภาพ

•  เสริมสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลายวัฒนธรรม และ

คุณภาพชีวิตของบุคลากร

•  รักษาและยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม 

วิ สั ย ทัศน์...
เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน

เอเชียที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต 

ด้วยความรบัผิดชอบ ต่อผู้มสีว่นได้ส่วนเสียและสงัคม

พั น ธ กิจ...
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Somboon Advance Technology Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ เพลาข้าง    

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

  ประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วน 

  ยานยนต์ทำาให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายด้านยานยนต ์  

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่และโรงงาน : - เลขที่ 129 หมู่ที่  2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

  - เลขที่ 300/100 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธิ์    

   อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700660

โทรศัพท ์ : 02-728-8500

โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517

Home Page : www.satpcl.co.th

ทุนจดทะเบียน : 426,711,809 บาท

ทุนชำาระแล้ว : 425,193,894 บาท

บริษัทย่อย : 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด

    ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก 

  (Brake Disc) และเบรกดุม (Brake Drum) และชิ้นส่วนในเครื่องจักรกลการเกษตร

   2.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด

    ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น 

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

   3.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด

  ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นงานหลอ่(Casting Products) สำาหรบัรถยนต ์ไดแ้ก่ จานเบรก 

  (Brake Disc) และดุมเบรก (Brake Drum) แท่นยึด (Bracket) และผลิตช้ินส่วนงานหล่อ 

  สำาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

  4.  บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำากัด

   ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมูลการตลาดให้กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

   5.  บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด  

    ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการทุบขึ้นรูป(ร้อน/เย็น)
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ลักษณะก�รประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  บริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก

และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 

“OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศซึ่งมีการทำาสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment 

Manufacturer “REM”)

  การดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรและผู้มี

สว่นได้เสยี โดยมผีลติภัณฑ์ทีแ่ตกตา่งกัน ในดา้นการดำาเนินงานน้ันแต่ละบรษิทัจะมกีารดำาเนินงานเสมอืนเปน็หน่วยธุรกิจ (Business 

Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายรวม เพ่ือให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำาไป

ปฏิบัติใช้ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงานจะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการผู้อำานวยการ ท้ังน้ีในด้านการดำาเนินงานแต่ละ

บรษิทัมกีารกำาหนด เปา้หมาย กลยุทธ์การดำาเนนิธุรกิจ และมกีารตดิตามผลรว่มกัน โดยจดัใหม้กีารประชมุเปน็ประจำาในการประชมุ

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท (Executive Committee) 

โครงสร้�งก�รถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) ณ วันที่ 25 สิงห�คม 2557

บ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จำากัด

SBM

99.99%

99.99%

99.99% 99.99%

99.99%

บ. บางกอกสปริง
อินดัสเตรียล จำากัด

BSK

บ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง 
โปรดักส์ จำากัด

ICP

บ. เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล
เจแปน จำากัด

SIJ

บ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลยี จำากัด

SFT

บ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำากัด ตระกูลกิตะพาณิชย์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย

บ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

SAT

26.18  

100%

17.05% 53.74%

21.25%

บ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำากัด*

20.0%

2.90%

1.80%

บ. ยามาดะ สมบูรณ์ จำากัด*

บ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำากัด*

บ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด*

*(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 6 มกราคม 2555)

* ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10
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ผลิตภัณฑ์
ดำาเนินการ 

โดย
% การถือ
หุ้นของ
บริษัท

งบการเงิน
ปี 2557

งบการเงิน
ปี 2556

งบการเงิน
ปี 2555

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

เพลาข้าง SAT 2,465 30 2,861 31 3,049 32

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,264 15 1,080 12 856 9

จานเบรกและดุมเบรก SBM 99.99 972 12 812 9 927 10

แหนบแผ่น BSK 99.99 738 9 755 8 894 9

สปริงขด BSK 99.99 635 8 788 8 817 8

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 546 7 702 7 697 7

อื่นๆ* 1,464 18 1,452 21 2,170 23

รวมรายได้จากการขายสินค้า 8,084 99 8,973 96 9,410 98

รายได้อื่นๆ 95 1 345 4 180 2

รวมรายได้ 8,179 100 9,318 100 9,590 100

หมายเหตุ  * ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลา แหนบ วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

โครงสร้�งร�ยได้แยกต�มผลิตภัณฑ์
  โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2557 ปี 2556 และปี 2555 สามารถจำาแนก

ได้ดังนี้

ส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดของผลิตภัณฑ์หลัก
เพลาข้าง (Rear Axle Shaft)

สปริงขด (Coil Spring) เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) จานเบรก (Brake Disc)

SAT 80%

Others 20%

BSK 38%

ดรัมเบรก (Brake Drum)

Others 74%

SBM 26%SBM 29%

Others 62% Others 64%

BSK 36%

Others 71%
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ท่ีจะพัฒนาองค์กร

ให้เติบโตอย่างย่ังยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลท่ี 

แท้จริงมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน 

ได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคคลากรให้เป ็นคนดี  

มีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการ

พัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น เพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิผล 

ความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน 

ตามกรอบการจัดท�ารายงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี ”นโยบายการก�ากับ

ดแูลกิจการ” เพ่ือส่งเสรมิหลกัธรรมาภบิาลขององค์กร โดยมุง่เน้น

การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และ

ความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึง

ปฏิบัติในการท�างาน” และใช้เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วน 

ได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะน�าไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดคู่มือ การก�ากับดูแล 

กิจการ และคู่มือ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน 

ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และก�าหนดให้มีการทบทวนคู่มือท้ัง  

2 ฉบับเป็นประจ�าทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ  

หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 

  

   ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติท่ีดีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบทุกข้อ เพ่ือให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

 หลักการก�ากับดูแลกิจการ...
สู่ความยั่งยืน

1. ปรับปรุงนโยบายหลักการก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 

1.1 ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้อง

แจ้งให้บริษัททราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า

ก่อนท�าการซื้อขายหลักทรัพย์

1.2 ก�าหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผล

การด�าเนินงานของบรษิทัฯ ท้ังระยะสัน้/ระยะยาว

1.3 เปิดเผยวตัถุประสงค์/เป้าหมายระยะยาว (3-5 ปี) 

ของบริษัทฯ 

1.4 ตั้งหน่วยงาน Compliance Unit

1.5 การลงมติในที่ประชุม Board ต้องมีกรรมการอยู่

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

1.6 ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทน CEO ในระยะสั้น-

ระยะยาว รวมถึงผลปฏิบัติงานของ CEO

1.7 ก�าหนดวาระด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ  

ไม่เกิน 9 ปี 

1.8 เปิดเผยหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมนิ

ผลงานกรรมการเป็นรายบคุคล และ คณะกรรมการ

ชุดย่อยทุกคณะ

2 จดัให้มกีารทดสอบทดความรูด้้านหลกัการก�ากับดูแลกิจการ 

ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 52 คน  โดยมผีูบ้รหิารทีท่ดสอบผ่าน 

1 ครัง้ ร้อยละ 95 ทดสอบผ่าน 2-3 ครัง้ ร้อยละ 5 ท้ังนีก้รรมการ

ผูอ้�านวยการ เข้าร่วมทดสอบ และผ่านการทดสอบในครัง้แรก

โดยมีผลคะแนนเต็ม 100 

3 ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 29 บริษัทจดทะเบียน ที ่

ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) 

จากรายงานการก�ากับดแูลกิจการบรษิทัจดทะเบียน ประจ�าปี 

2557 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 7 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด 

อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุด

และคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท�าการส�ารวจท้ังหมด 443 

บริษัท ท้ังภาพรวมและรายหมวด สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของ

บริษัทที่ท�าการส�ารวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม)

C G  S c o r e c a r d 
“ASEAN”
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  -  รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ (SET Award of 
Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม 
  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ( ปี 2554-2557) 

  -  รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 
(Outstanding Investor Relations Awards) 

  นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :

  บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น มส่ีวนในการดแูลกิจการ

และให้ความเหน็เก่ียวกบัการด�าเนนิกิจการให้มากข้ึน โดยให้ความ

ส�าคัญกับแนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) 

คณุภาพของหนงัสอืนดัประชมุ (2) คณุภาพของรายงานการประชมุ 

(3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯและกรรมการ 

ชดุย่อยต่าง ๆ  ไว้ในรายงานการประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นได้รบั

ทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่าน

ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 

14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงด�าเนินการในด้านสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

1.1 เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 

2557 และการส่งค�าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 ล่วงหน้า ระหว่างวันท่ี 19 

มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

พร้อมท้ังประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอน ท่ีชดัเจนไว้ใน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูล 

นักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ 
(SET Award of Honor)  

ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาล 
ยอดเยี่ยม  ต่อเนื่องเป็น ปีที่ 6 (ปี 2552-2557) 

SET 
AWARDS

1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุม 

ผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1.3 น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได ้แก  ่

ค่าตอบแทนประจ�า เบีย้ประชมุ โบนสั/บ�าเหนจ็ และสทิธิ

ประโยชน์อืน่ ให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัเิป็นประจ�าทกุปี 

1.4 น�าเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนที่

ชดัเจนเก่ียวกับการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่ละ

ต�าแหน่ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1.5 บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอชือ่กรรมการให้ผูถื้อหุน้

ลงคะแนนทีละคน

1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ

อิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ท�าหน้าที่ ตรวจสอบ

เอกสารของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง 

ตรวจสอบผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง 

เพ่ือให้การประชุมฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม

กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ 

ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

1.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่า

ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

1.8 บริษัทฯ ไม่ได้เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลส�าคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2557 อีกทั้งยังเปิด

โอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ี

ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น

1.9 บรษิทัฯ ได้อ�านวยความสะดวกและส่งเสรมิให้ผูถื้อหุ้นทุก

รายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯที่สามารถ

เดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 

การด�าเนินงาน

        ปี 2557
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบาย

ให้กรรมการ	 และผู้บริหาร	 ต้องแจ้งให้บริษัททราบ 

อย่างน้อย	1	วันล่วงหน้าก่อนท�าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ 

ผ่านเลขานุการบริษัทฯ	 และรายงานให้ที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบรายไตรมาส

 หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน :

  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะ 

นกัลงทุนสถาบนั หรอืผูถื้อหุน้ต่างชาต ิเพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จรงิ เช่น การจดัประชมุผูถื้อหุ้น การก�าหนดกระบวนการ

ทีอ่�านวยความสะดวกให้ผูถื้อหุน้เข้าประชมุได้โดยไม่ยุง่ยากจนเกินไป ผูถ้อืหุ้นได้รบัการคุ้มครองจากการกระท�าท่ีเป็นการเอาเปรยีบ 

และผูถ้อืหุน้มอี�านาจควบคมุ เป็นต้น ท้ังนี ้บรษิทัฯ ยังคงด�าเนินการปฏิบติัต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือความย่ังยืนในเรือ่งต่อไปนี้ 

2.1 เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่าง 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31ธันวาคม 

2557 โดยแจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อมท้ังประกาศหลกัเกณฑ์ และ

ระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุม

ผู้ถือหุ้น”

2.2 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดข้อปฏิบตัสิ�าหรบัการประชมุผู้ถือหุ้น ในหนังสือนัดประชมุผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท้ังท่ีมาด้วยตนเอง 

และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/หลักฐานการเข้าประชุมฯ ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาใน

การเข้าร่วมประชุมฯ

2.3  ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจ�านวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน

2.4 ไม่มีการท�ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยส�าคัญ

2.5 บรษิทัฯ ได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถื้อหุน้สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสยีงได้เองใน

แต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนงัสอืนดัประชมุ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง สามารถมอบอ�านาจ

ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

2.6 ปี 2557 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ในวันที่ 23 เมษายน 

2557 โดยมกีรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 10 คน และได้มอบให้บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 

ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน และ

ได้น�าหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 34 วัน 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม
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2.7 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการ

ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท�าธุรกิจที่

แข่งขัน กับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมท้ังไม่ใช้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของ 

บริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ 

บริษัทฯ หน้า 7 ข้อ 3.2.2) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงาน

การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

 2.9 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย และผูบ้รหิาร รายงานการมส่ีวนได้

เสยีของตนเองและบคุคลทีม่คีวามเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2551 และก�าหนดให้มกีารทบทวนรายงานฯ ภายในเดอืนมกราคม ของทกุปี และ/หรอื ทุกครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

ข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วันท�าการ 

ทั้งน้ี ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ต้ังแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่

มีส่วนเกี่ยวข้องระดับต�่ากว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อ�านวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดท�ารายงานฯ ตาม

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ส�าหรับปี 2557 มีการรายงานทั้งหมด 110 ราย และมี 2 รายที่มีการท�ารายการส่วน

ได้เสยีกับบรษิทัฯ ซึง่เป็นพนักงานระดบัหัวหน้างาน โดยได้ขึน้ทะเบยีน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

 หมวด3 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : 

 เพ่ือให้องค์กรมคีวามย่ังยืนมากย่ิงข้ึน คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึให้ความส�าคญักับความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม 

รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความส�าคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

 การด�าเนินงาน ในปี 2557  บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

3.1 บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงาน 

ประจ�าปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557

3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ก�าหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และ 

ปฏิบัติงานด้วยจิตส�านึกถึงความปลอดภัยและค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผย

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน (ไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

3.3 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ 

ฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานความยั่งยืน)

3.4 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย (1)ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธมินุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบ

ต่อลูกค้า/คู่แข่ง/คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า /เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการค�้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการ

ผดินดัช�าระหนี ้(3) การไม่ละเมดิทรพัย์สนิทางปัญญา/ลขิสทิธ์ิ (รายละเอยีดในรายงานประจ�าปี หมวด SBG กับความ

ยั่งยืน)
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

3.5 ก�าหนดนโยบายเก่ียวกับผูม้ส่ีวนได้เสยี ท้ังผูถื้อหุน้ ลกูค้า คูค้่า สิง่แวดล้อม และสงัคมไว้อย่างชดัเจนในคู่มอืจรยิธรรม

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน รวมถึงการให้ความส�าคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย

3.6 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏบิตัท่ีิชดัเจนของผู้มส่ีวนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบคุลากร ด้านความปลอดภยั ด้านลกูค้า/ 

คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น

3.7 ก�าหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ

ประโยชน์อื่นใด เพ่ือจูงใจให้ปฏิบัติในทางท่ีมิชอบ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับ 

คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยท่ัวกัน กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม 

ประเมินผล การฝึกอบรม 

3.8 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3.9 ก�าหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” เป็นวินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ

ตามอย่างเคร่งคัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการท�าผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

 หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การด�าเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การก�ากับดูแล นโยบาย

ในการด�าเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล 

การด�าเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ท่ีส�าคัญ เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ของ ASEAN CG SCORECARD ดังนี้

4.1  ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 

โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัด้ิานการก�ากับดูแลทีด่ตีามกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบัของตลาด

หลักทรัพย์ฯ และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

4.2 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข

4.3 เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจ�าปี และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงนิ นโยบายการก�ากับดแูล

กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะ

การประกอบธุรกิจ รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์ 
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4.4 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ

ประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road 

Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

4.5 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ�าปี อย่างชัดเจน

4.6 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และก�าหนดนโยบายให้กรรมการและ 

ผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การซื้อ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ก�าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ 

  ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ

  รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

(2)  รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพ่ือป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

4.7  ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 

 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

4.8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 โดยผู้สอบบัญชี

มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ�าปี 2557 จ�านวน 

1,361,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2556 จ�านวน 91,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริม

การลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้

เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.9 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี 

4.10  เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ต�าแหน่ง การศึกษา การ 

 ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท�างาน และภาพถ่าย 

 4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่องานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้  

 ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม�่าเสมอ โดยบริษัทฯ มี 

 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ 

 ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน 

 โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลส�าคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของ

 บรษิทัฯ และสามารถน�าข้อมลูเหล่านัน้ ไปประกอบการตดัสนิใจการลงทุนอย่างมปีระสทิธิภาพ อนัจะส่งผลต่อมลูค่า 

 ท่ีแท้จรงิของบรษิทัฯในท่ีสดุ บรษิทัฯ ได้มกีารเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทางและกฎเกณฑ์ 

 ท่ีส�านกังาน ก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�าหนด ผ่านช่องทางต่างๆ  

 อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสือ่สารและการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ  ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

 การเปิดโอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของ 

 บรษิทัฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากท้ังส�านักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสมัภาษณ์ การ 

 ออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม�่าเสมอ การจัดประชุม 

 ร่วมกับนกัวิเคราะห์ เพ่ือตดิตามการผลด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และแนวโน้มของอตุสาหกรรมทกุไตรมาส การมช่ีองทาง
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

การสื่อสารให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ท้ังทางโทรศัพท์ และจดหมาย 

อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุง 

ข้อมลูส่วนของ IR อย่างสม�า่เสมอ ท้ังในส่วนของงบการเงนิ รายงานประจ�าปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการน�าเสนอ

ข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ 

ทั้งนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการน�าเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 3 ครั้ง และต่างประเทศอีก 1 ครั้ง ณ ประเทศ

สิงคโปร์

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

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

สายผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จ�านวน 

44 ครั้ง 

4. การน�าเสนอข้อมลูในงานบรษิทัจดทะเบยีนพบผูล้งทนุของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (Opportunity Day) 

จ�านวน 4 ครั้ง 

5.  ร่วมกับสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทยจดักิจกรรม My Company เพ่ือให้ผูถื้อหุน้ได้เข้าเย่ียมชมกิจการของบรษิทั และ

พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง

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

7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ส�าคัญ

8. การให้ข ้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนท่ีติดต่อทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ 

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

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการแสดงบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ 

ของผูถื้อหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี เช่น การก�าหนดกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการด�าเนินงาน ดูแลให้การด�าเนนิ

ธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการปฏิบัติเพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

  การด�าเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับแนวปฏิบัติท่ีดีของหลักการก�ากับดูแลกิจการ  

 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ไว้ดังนี้

 1. ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข โดยให้เริ่ม ตั้งแต่  

  1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

2. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการท่ีต้องสรรหาฯ ส�าหรับผู้ท่ีจะมาท�าหน้าที่

เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จ�าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ 

เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จ�ากัดเพศท่ีจะมาท�าหน้าทีเ่ป็นกรรมการแต่อย่างใด เพ่ือให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเข้มแข็ง

ยิ่งขึ้น ส�าหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ ในปัจจบุนั ประกอบด้วยกรรมการท้ังหมด 9 คน โดยมกีรรมการซึง่เป็นกรรมการอสิระ 6 คน กรรมการท่ีไม่เป็น

ผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่

ด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
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3. ก�าหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท คณะกรรมบริษัทการ

มุง่เน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลอืกบคุคลท่ีเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทั โดยเฉพาะ  บรษิทัฯ  มี 

นโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาฯ ท�า

หน้าทีก่ลัน่กลองคุณสมบตัแิละความเหมาะสมของผูส้มคัร หรอืกรรมการบรษิทัฯ ท่ีครบก�าหนดท่ีต้องออกตามวาระหรอื 

ลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือเห็นชอบให้เสนอทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นเพ่ือเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

บริษัทดังกล่าวโดย

 คุณสมบัติของกรรมการ : 

 บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมี 

 คุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จ�ากัด และต้อง

ไม่มีลักษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จาก 

ผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ  

ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา 

3) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่ส�าคัญและในการท�าหน้าที่เพ่ือผลประโยชน ์

ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดท่ีอาจจะมีก�าหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตามความ 

เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ

 4. ก�าหนดนโยบายจ�านวนองค์ประชมุขัน้ต�า่ ณ ขณะทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ จะลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 

โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

5.  จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับ ส�านักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร - รายงานประจ�าปี/ website บริษัทฯ)

6. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอ�านาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการ 

บริษัทย่อยเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละครั้ง 

7. เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติงานด้านการก�ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบาย

เกี่ยวกับจ�านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการได้ ดังนี้ 

   1)   จ�านวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท

  2)  กรรมการผู้อ�านวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน  

       3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

8. ก�าหนดให้กรรมการผู้อ�านวยการ สามารถไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ

9. ก�าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ กระท�าผิดกฎหมาย 

โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผูส่้วนได้เสยีมช่ีองทางการแสดงความเห็นได้อย่างอสิระ เพ่ือน�าไปสู่การปรบัปรงุระบบ

บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการ 

บริษัทฯ
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

10. เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้ก�าหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินัยอย่างหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นการท�าผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการ

บริหารงานบุคคล

11. ก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพ่ือป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผล

ประโยชน์ส่วนตน

12.  ไม่มีประวัติการกระท�าผิดกฎระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. ก�าหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อ�านวยการ โดยมีบทบาท อ�านาจ และหน้าที่ที่แบ่ง

แยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

14. บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง 

เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ส�าหรับปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และ

ประธานกรรมการได้น�าประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือเปิดโอกาส

ให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการก�าหนดทิศทางการด�าเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี  

ต่อไป

15. คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทนฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยก�าหนดอ�านาจ

หน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)

16. คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตั ิวิสยัทศัน์และพันธกิจของบรษิทัฯ เพ่ือให้ผูบ้รหิารและพนักงาน

มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และก�าหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

1) การก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้ม ี

การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพ่ือร่วมกันก�าหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจ�าทุกปี

2) ก�าหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุก ๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงาน

ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสม�่าเสมอ

3) จดัให้มกีารอภิปรายและแสดงความคดิเหน็ของฝ่ายบรหิารอย่างอสิระ เพ่ือก�าหนดกรอบทิศทางองค์กรและ

เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ

4) ให้ค�าแนะน�า ข้อคดิเห็น และแนวทางบรหิารจดัการองค์กร เพ่ือใช้ในการจดัท�าแผนงานทีช่ดัเจน ตอบสนอง

เป้าหมายองค์กร 

5)  การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด�าเนินงาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รับทราบผ่าน

กิจกรรม “จับเข่าคุยกัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อ�านวยการ เป็นผู้ชี้แจง 
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  ส�าหรับปี 2557 ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้

“การเตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชยี”โดยมเีป้าหมายการเตบิโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเตบิโต

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก�าหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายค�าสั่ง 

ซื้อลูกค้ารายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มุ ่งหวังที่จะเป็นองค์กรท่ีมี ”ความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนา 

ศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักร /กระบวนการผลิต และสร้าง

พันธมติรทางการค้ากับองค์กรชัน้น�าทีเ่ป็นผูน้�าในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุน่และอืน่ ๆ  อย่างต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสรมิการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสรมิสร้างความเชีย่วชาญให้กับบคุลากร ในการ ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างย่ังยนื

 “ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย”  มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่อง ความ

เชี่ยวชาญการออกแบบและผลิต ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

17. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การด�าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสมเพียงพอ  

ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน 

 มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนกโดย นายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน

ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ 

ประกอบด้วยข้อมูลส�าคัญอย่างครบถ้วน และมีการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

18. คณะกรรมการบรษิทัฯ ดแูลให้บรษิทัฯมรีะบบบรหิารความเสีย่งทีเ่พียงพอ และการตดิตามการบรหิารความเสีย่งอย่าง

สม�่าเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk Management Committee) พิจารณาปัจจัย

ความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ

 ท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจาก

สถานการณ์ปัจจบุนั และตดิตาม ดแูล วิเคราะห์การบรหิารความเสีย่งในระดบัจดัการ (Enterprise Risk Management 

Committee) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

19. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะท�างานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบ

ให้เลขานุการบริษัทฯ ท�าหน้าที่ประธานคณะท�างานโดยมีบทบาทหน้าที่ (1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน (2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์การ

ก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติท่ีดีขององค์กรชั้นน�าท่ี

เป็นมาตรฐานสากล (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ 

ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส (4) ด�าเนินการอื่นๆ 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

20. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าท้ังป ี

โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง

ได้ก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ท้ังวาระเพ่ือพิจารณา เพ่ือทราบ เพ่ือการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมี

เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได ้

มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให ้

กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และ ประธานฯ จะเป็นผู้ประมวลความเห็นและ 

สรุปประเด็นท่ีได้จากการประชุมฯ โดยจัดท�าเป็นรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังท่ีผ่านการรับรองจากท่ีประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ท่ีส�านักงานเลขานุการบริษัทฯ 

 ชั้น2 อาคาร 11 ส�านักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล )

21. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ ก�าหนดให้มีการวัดผลการด�าเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปี

ในรปูของดชันีวัดผล (KPI) โดยเปรยีบเทยีบกับ KPI ทีก่�าหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึง่เชือ่มโยงกับอตัราค่าตอบแทนท่ีได้รบั 

ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการสรรหาฯ ก�าหนดไว้ส�าหรบักรรมการผูอ้�านวยการ จะเป็นการประเมนิผลการปฏิบติังาน 

เป็นประจ�าทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนท่ีสะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน 

และค่าตอบตามมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)

  22.  การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

        1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

และการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ 

เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การก�ากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับต�าแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมี

เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ

2.  ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการด�าเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

3.  จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึก

 เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึง

ได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่ส�าคัญ เช่น นโยบาย 

ด้านการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่

กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ
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 2) การพัฒนาความรู้

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมท้ัง

พบปะแลกเปลีย่นความคดิเห็นกับาคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยเลขานกุารบรษิทัฯ จะเป็นผูป้ระสานงานกับกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือเข้า

อบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program(DCP), Directors Accreditation 

Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี ้บรษิทัฯ 2557 บรษิทัฯ ได้ส่งผูบ้รหิารระดบัสงูเข้าอบรมหลกัสตูร Directors 

Certification Program (DCP) 2 คน ได้แก่ ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ รองกรรมการผู้อ�านวยการสายการตลาดและการขาย และ 

นายมงคล แซ่จิว กรรมการผู้จัดการบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด 

 ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดังนี้

ตารางหลักสูตรที่กรรมการอบรมปี 2557 

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม  

 ประธานกรรมการ

1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 

3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

2. นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์  

 รองประธานกรรมการ

1. การก�ากับดูแลธุรกิจครอบครัวสู่ความยั่งยืน 2. หลักสูตร Anti-Corruption 

3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

3. นายปัญจะ  เสนาดิสัย  

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 

3. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

4. นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ  

 ประธานคณะกรรมการบริหาร

1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 

3. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

5. นายไพฑูรย์  ทวีผล  

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

1. การก�ากับดูแลธุรกิจครอบครัวสู่ความยั่งยืน 2. หลักสูตร Anti-Corruption 

3. หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 4. การบริหารอุตสาหกรรม 

5. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

6. นายอัจฉรินทร์  สารสาส  

 ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 

3. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

7. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์  

 กรรมการผู้อ�านวยการ

1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 

3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

8. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์  

 กรรมการ

1. หลักสูตร Anti-Corruption 2. การบริหารอุตสาหกรรม 

3. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

9. นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม  

 กรรมการอิสระ

1. การก�ากับดูแลธุรกิจครอบครัวสู่ความยั่งยืน 2. หลักสูตร Anti-Corruption 

3. การบริหารอุตสาหกรรม 4. หลักสูตร บรรษัทบริบาล..สู่ความยั่งยืน 

 23. คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มี (1)การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (2) ประเมินตนเอง 

ของกรรมการบรษิทัฯ เป็นรายบคุคล (3)ประเมนิตนเองของคณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กรรมการได้ 

ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง/พัฒนาเพื่อ 
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

  (1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะประจ�าปี 2557 คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

   หัวข้อประเมิน  -  โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ   ค่าเฉลี่ย 4.62

  - บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ   ค่าเฉลี่ย 4.50 

  - การประชุมของคณะกรรมการ    ค่าเฉลี่ย 4.49

  - การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ    ค่าเฉลี่ย 4.51 

  - ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร     ค่าเฉลี่ย 4.49

  - การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร    ค่าเฉลี่ย 4.39

 

  ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินตนเอง พบว่าระดับคะแนนทุกหมวดสูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา  

โดยเฉพาะหมวดการพัฒนาตนเองมีระดับคะแนนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับหมวดอื่น 

  (2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจ�าปี 2557 คะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

    หัวข้อประเมิน  -  โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ   ค่าเฉลี่ย 4.61

  - การประชุมของคณะกรรมการ    ค่าเฉลี่ย 4.58

  - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ค่าเฉลี่ย 4.51

  

  ข้อคดิเหน็/ ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิจากการประเมนิผล โดยกรรมการส่วนใหญ่มคีวามเหน็ตรงกันว่า ฝ่ายบรหิารควรพัฒนาเอกสาร

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ 

 

  (3) ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�าปี 2557

   3.1 คณะกรรมการบริหาร คะแนนเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับ ดี ค่อนข้างดีมาก

    หัวข้อประเมิน  -  โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ   ค่าเฉลี่ย 4.00

  -  การประชุมของคณะกรรมการ    ค่าเฉลี่ย 4.00

   -  บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ  ค่าเฉลี่ย 4.55

   -  การพัฒนาตนเอง      ค่าเฉลี่ย 4.27 

  

  ข้อคดิเห็น/ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิจากการประเมนิผล เห็นว่า บทบาทหน้าทีข่องกรรมการบรหิาร สามารถช่วยสนบัสนนุงานของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ 

   3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คะแนนเฉลี่ย 4.96 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

    หัวข้อประเมิน  -  การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ   ค่าเฉลี่ย 4.80

  -  การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง  ค่าเฉลี่ย 5.00 

  -  ความเป็นอิสระของกรรมการ    ค่าเฉลี่ย 5.00 

  -  การปฏิบัติตามกฎหมาย     ค่าเฉลี่ย 5.00 

  -  การรายงานของกรรมการ     ค่าเฉลี่ย 5.00 

   

  ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพ่ิมเติมจากการประเมินผล เห็นว่าโดยรวมของการปฏิบัติหน้ากรรมการมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ 

และมั่นใจว่าทุกกระบวนการในการด�าเนินงานขององค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
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  3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน คะแนนเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

    หัวข้อประเมิน -  คุณสมบัติของกรรมการ     ค่าเฉลี่ย 5.00

      -  ความเป็นอิสระของกรรมการ    ค่าเฉลี่ย 4.75

      -  โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง  ค่าเฉลี่ย 4.50

      -  นโยบายก�าหนดค่าตอบแทนในรูปต่าง ๆ   ค่าเฉลี่ย 4.75

     -  วิธี/หลักเกณฑ์ การก�าหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม  ค่าเฉลี่ย 4.75

     -  การก�าหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน  ค่าเฉลี่ย 4.75

 

  ข้อคดิเห็น/ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิจากการประเมนิผล พบว่า การวางแผนการพัฒนาและแผนสบืทอดต�าแหน่งงานของผูบ้รหิาร

ระดับสูงยังเป็นปัจจัยส�าคัญที่ต้องติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด

  3.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม

    หัวข้อประเมิน  -  ดูแลและด�าเนินการด้านบริหารความเสี่ยง   ค่าเฉลี่ย 4.25

      -  การติดตามและการประเมินผล    ค่าเฉลี่ย 4.25

     -  การก�าหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง   ค่าเฉลี่ย 4.50

     -  การรายงานผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอ   ค่าเฉลี่ย 5.00

   

  ข้อคดิเหน็/ข้อสงัเกตเพ่ิมเตมิจากการประเมนิผล เหน็ว่า สภาวการณ์ต่าง ๆ  ทัง้ในประเทศและ ต่างประเทศยังมคีวามผนัผวน 

จึงต้องให้ความส�าคัญกับการเฝ้าระวังความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ 
 

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้นุมติั และทบทวนแบบประเมินผล  
เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
หน่วยงานก ากบัดูแล ก าหนด 

2. เลขานุการบริษทัฯ : เป็นผูส้รุปและวเิคราะห์ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯ และรายงาน
ผลการวเิคราะห์จากการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ 

3. เลขานุการบริษทัฯ (1) น าผลวเิคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ไปจดัท าแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุง 

 
หลดัเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ 
 

1. โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ประกอบดว้ยความ
หลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบติัของ
คณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

2. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย
การใชเ้วลาท่ีเพียงพอต่อการพิจารณา เร่ืองท่ีส าคญั รายการท่ีมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภานใน การจดัการความ
เส่ียง 

3. การประชุมคณะกรรมการประกอบดว้ย ก าหนดการประชุมล่วงหนา้  
ทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีขอ้มูลเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ 

4. การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ ประกอบดว้ย การเขา้ร่วมประชุมอยา่ง
สม ่าเสมอ การแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5. ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร ประกอบดว้ยการเปิดโอกาสใหมี้การ
หารือร่วมกนั เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา 

6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
ความเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี มีความรู้ในธุรกิจบริษทัฯ ส่งเสริมให้
กรรมการเขา้ฝึกอบรม แผนสืบทอดต าแหน่งเป็นตน้ 

กระบวนการประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล 
 

1. คณะกรรมการบริษทั เป็นผูอ้นุมติั และทบทวนแบบประเมินผล 
เพื่อใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
หน่วยงานก ากบัดูแลก าหนด 

2. กรรมการรายบุคคล เป็นผูป้ระเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบั
บทบาทหนา้ท่ีของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร  

                การพฒันาความรู้ และความเห็นเก่ียวกบัการบริหารจดัการองคก์ร 
3.       เลขานุการบริษทัฯ เป็นผูส้รุปผลและวเิคราะห์ผลการประเมิน     
                รายงาน คณะกรรมการบริษทั เพื่อจดัท าแผนพฒันากรรมการายบุคคล 
 
หลกัเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล 
 
1. คุณสมบติัของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ             

ความเห็นชอบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ 
2. บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ 
           การแสดงความเห็นและการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเพียงพอ ระบบการ    
           ควบคุมภายใน  และการจดัการความเส่ียง การเปิดเผยขอ้มูล 
3. การประชุม : การเขา้ร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม 

การศึกษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้ 
 4.     การแสดงความเห็นอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยนช์ต่อการบริหารจดัการองคก์ร 
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

24. การจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงานของกรรมการผูอ้�านวยการและรองกรรมการผูอ้�านวยการ เพ่ือ มัน่ใจได้ว่าบรษิทัฯ 

มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1) คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีผนพัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิาร เพ่ือจดัท�าแผนสบืทอดต�าแหน่งงานประกอบด้วย 

กรรมการผูอ้�านวยการ และรองกรรมการผู้อ�านวยการทุกสายงาน

2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก�าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์

ของแต่ละต�าแหน่งงาน เพ่ือคัดเลือกผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องตามท่ีก�าหนด สามารถสืบทอดงานของ 

แต่ละต�าแหน่งงานได้

3) กรรมการผู้อ�านวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้อง 

เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท�าแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ท�าหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และพัฒนา

ความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ

5) กรรมการผู้อ�านวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และ

มอบหมายให้ผูบ้รหิารระดบัรองกรรมการผูอ้�านวยการ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรหิาร เพ่ือให้มคีวามเข้าใจ 

ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6) กรรมการผู้อ�านวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มี

คุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรปุผลการจดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่งงานของกรรมการ

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

25. ก�าหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเส่ียง  ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบน

พื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลักของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง .กับการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในการด�าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร  มีความรู ้

ความเข้าใจ มจีติส�านกึในการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั ซือ่สตัย์สจุรติ ผ่านการอบรมสมัมนาภายใต้หลกัสตูร CG 

เรื่อง “จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 7 

 

26. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ ส�าหรับผู้ที่จะมาท�า

หน้าท่ีเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะทีจ่�าเป็นท่ียังขาดอยู่ในคณะกรรมการบรษิทัฯ รวมท้ังวิชาชพี ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน 

โดยไม่ได้จ�ากัดเพศที่จะมาท�าหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ส�าหรับปี 

2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติม เน่ืองจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบันมี

กรรมการตามโครงสร้างแล้ว

   27. ก�าหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งต้ังกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึง

ความโปร่งใสในการสรรและคัดเลือกบุคคลท่ีเข้ามาด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยเฉพาะบริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้น 

เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาฯ ท�าหน้าที่กลั่นกลองคุณสมบัติและความเหมาะสม

ของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบก�าหนดที่ต้องออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ

ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดังกล่าว
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  คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ  และมีความพร้อมใน

การปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด และต้องไม่มี

ลักษณะทีแ่สดงถงึการขาดความเหมาะสมทีจ่ะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบรษิัทฯ จากผูถ้อืหุน้ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทในช่วง

เวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา

3) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในการตัดสินใจทีส�าคัญและในการท�าหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดท่ีอาจจะมีก�าหนดเพ่ิมเติมตามกฎหมายหรือตามความ 

เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

28. ก�าหนดนโยบายจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

โดยต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด

29. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท�าการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวย ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผูป้ระเมนิและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพ่ือพิจารณาอนุมติั ท้ังน้ีผลการประเมนิของกรรมการ 

ผู้อ�านวยการถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคล ไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อ�านวยการ ออก

เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

  ส่วนที่ 1 :  ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการด�าเนินงานองค์กร

   ส่วนท่ี 2 :  ประเมินผลด้านความเป็นผู้น�า (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้นความส�าเร็จ การบริหารการ 

    เปลีย่นแปลง) ทัง้น้ีผลการประเมนิจะถูกน�าไปพิจารณาก�าหนดเป็นอตัราการข้ึนเงนิเดือน ของกรรมการ 

    ผู้อ�านวยการ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

30. การเปิดเผยนโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO

31. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร)ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในเรื่องการเสนอ

แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ -รายงานประจ�าปี ) 

32. จัดให้มีหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) ให้ขึ้นตรงกับ ส�านักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2558 ( เว็ปไซต์บริษัทฯ – โครงสร้างบริหาร)

33. จัดอบรมเพ่ือทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดท�า “รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพ่ือป้องกันการขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้อง
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

34. การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน : คณะกรรมการบริษัทฯ มี 

นโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพ่ือรองรับการเข้า

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน (AEC) โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ 

SBG จังหวัดระยอง 

ในปี 2557 บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพ้ืนท่ีศูนย์การเรียนรู้ SBG โดยเริ่ม

ด�าเนินการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาทักษะการท�างานของพนักงานทุก

ระดับให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย (1)ความรู้ 

พ้ืนฐานด้านคุณภาพ/ความมั่นคง /ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ 

สิง่แวดล้อม (2) ความรูด้้านธุรกิจและจรยิธรรมทางธุรกิจ (3)ความรูท่ี้ต้อง

พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ (4) ความรู้ด้านภาวะผู้น�าและการบริหาร

จัดการ (ดูรายละเอียด รายงานแห่งความยั่งยืน)

  บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกท่ีได้ผ่านการรับรองจาก 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)  

ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายอื่น เพื่อสนับสนุนหลักการก�ากับดูแลกิจการให้เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อน�าไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่างแท้จริง จึงได้ก�าหนด

แผนส่งเสรมิและปลกูฝังจรยิธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนือ่ง 5 ปี (ปี 2553 -2557) ผ่านหลกัสตูร “จรยิธรรม.กับความย่ังยืน ของ

องค์กร” เพ่ือปลกูจติส�านกึด้านคณุภาพให้แก่พนักงาน ( วนัิย และความซือ่สัตย์สุจรติ) และขยายขอบเขตไปยังผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่

ทุจริต
การต่อต้านการ
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คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง

รับรอง เงินบริจาค/เรี่ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ท�าธุรกิจกับSBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ”

ข้อก�าหนด (1) ก�าหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมฯ

 (2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของ SBG

 (3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร เป็นประจ�าทุกปี

แนวปฏิบัติ  1. ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของSBG ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ 

  จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่า 

  โดยทางตรงหรือทางอ้อม

 2.  พนักงานของSBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท�าท่ีเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้อง   

  กับSBG ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ 

  ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ีก�าหนดให้ท�าหน้าที่  

  รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ ที่ก�าหนดไว้

  3.  บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับ 

  SBG  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่ 

  บริษัทก�าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

 4.  ผูท้ีก่ระท�าการทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นการกระท�าท่ีผดิจรยิธรรมของบรษิทัฯ ซึง่ต้องได้รบัการพิจารณาโทษ ทางวินยั 

  ตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

 5.  SBG ตระหนักถึงความส�าคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท�าความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติ  

  หน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

 6.  บริษัท มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตส�านักที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม 

  และประเทศชาติ 

อนุมัตินโยบาย 
ข้อก�าหนด แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น SBG ดังนี้

CG&SBG.indd   27 4/3/15   9:59 AM



28
P  A  G  E

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงแยกออกจากการประเมินความเสี่ยง

ระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order to Cash (2) 

Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์

ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาส และผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการ

บริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะน�ามาจัดท�าแผนการตรวจสอบประจ�าปี และมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

 คณะกรรมการบรษิทัฯ ก�าหนดให้มแีนวทางการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ดงันี้

1. ท�าการส�ารวจ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ล�าดับแรก ตามท่ีกฎหมายก�าหนด และขยาย

การส�ารวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอ�านาจด�าเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ ที่จะน�าไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น

2. ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุม้ครองผูแ้จ้งเบาะแส ไว้ในเวบ็ไซต์บรษิทัฯ โดยการสือ่สารให้พนักงานทกุ

ระดับท�าการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยถือเป็นวินัยและเป็นหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึ่งกระท�า

3. ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีประเมินความเส่ียงด้านการทุจริต และจัดท�าแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผน

ตรวจสอบภายใน

4. ผูท่ี้กระท�าการทุจรติคอร์รปัชัน่ เป็นการกระท�าท่ีผิดจรยิธรรมของบรษิทัฯ ซึง่ต้องได้รบัการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบยีบ

ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรมกับความย่ังยืนขององค์กร” ส�าหรับ ผู้บริหารทุกระดับและกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที ่

ดีกว่า – ส�าหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อเกิดความเข้าใจ

การด�าเนินงานปี 2557 : 

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน�าไปสู่การ

เป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

หลักการและกระบวนการในการประเมิน

ความเสี่ยง ด้านการทุจริต

วัฒนธรรม
องค์กรใหม่
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1.1  บริษัทฯ ก�าหนดหลักสูตร “จริยธรรม กับความยั่งยืนองค์กร”- ส�าหรับ

หัวหน้างาน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นด้านจริยธรรม และจิตส�านึกในการท�างาน 

โดยมีพนักงานเข้าอบรมจ�านวน 600 คน แบ่งเป็น 6 รุ่น ๆ ละ 100 คน  

ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ ดี ระดับคะแนนร้อยละ 87 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

ค่อนข้างดีมาก

1.2 คณะกรรมการบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะส่งเสรมิให้คูค้่า ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 

เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยก�าหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้

ก�าหนดแนวปฏิบติัเก่ียวกับค่าตอบแทนสวัสดิการและค่าตอบแทนพนักงาน

ในระยะยาว โดยมกีารจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยก�าหนด

อตัราค่าจ้างแรกเข้าขัน้ต�า่ส�าหรบัพนกังานทัว่ไป ท่ีไม่มทีกัษะ/ประสบการณ์ 

วันละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอัตราค่าจ้างข้ันต�่าท่ีกฎหมายก�าหนด และ

2. เพ่ือให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เข้าถึงช่องทางการร้องเรียน  

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก�าหนดให้เพ่ิมช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ

ข้อเสนอแนะ กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

เพ่ือน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และน�าไปจัด

ท�าหลกัสตูรฝึกอบรม และการสือ่สารอย่างมปีระสทิธิผล ส�าหรบัในปี 2557 

มีพนักงานเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และได้มอบหมาย

ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไปด�าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 1 เรื่อง(รายละเอียด 

หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวด

พัฒนาที่ยั่งยืน) 

 จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า 

กระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดย 

ส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อขยายเครือข่าย และ เปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์ 

 

สวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปตัวเงินเพ่ิมเติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ได้แก่ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ รวมอัตราค่าจ้าง 

ขั้นต�่าที่พนักงานจะได้รับขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 490 บาทต่อวัน

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นที่สนับสนุน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีข้ึน เช่น จัดข้าว (เปล่า) 

กลางวันฟรีทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาท่ีต�่ากว่าราคาท้องตลาด สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล 

ประกันสุขภาพพนักงาน เคร่ืองแบบพนักงาน และเปิดอากาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นผ่านช่องทาง 

ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน 

  เพ่ือให้พนักงานท่ีท�างานกับบรษิทัฯ มทุีนส�ารองชพีในระยะยาว เมือ่เกษยีณอายุการท�างานกับบรษิทัฯ จงึได้จดัตัง้กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ ให้กับพนักงาน
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

 1.  จัดต้ังคณะท�างานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานุการบริษัทฯ (หัวหน้าคณะ) ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากรฝ่าย 

  ตรวจสอบภายใน 

 2.  บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที ่

  มีอัตราการหมุนเวียนในการซื้อขายต่อปี 20 ล้านบาทขึ้นไป จากการคัดเลือกจะมีจ�านวนคู่ค้ารวม 136 บริษัท จากจ�านวน 

  คู่ค้าทั้งสิ้น 2,828 ราย และมีเป้าหมาย 3 ปี (ปี2558 - 2560)ที่ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

  กับกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 

 3.  จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

 4. ปี 2557 ด�าเนินโครงการทดสอบระบบ มีคู่ค้าสนใจเข้าสมัครเข้ารับการอบรมจ�านวน 24 บริษัท มีคู่ค้าจ�านวน 11 บริษัท 

  จาก 24 บริษัทประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นกับ SBG 

 5.  SBG ใช้หลักการประเมินตนเองตาม CAC เพ่ือส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจและง่ายต่อการเข้าร่วมกับ CAC ในอนาคต โดย 

  ก�าหนดให้มีการประเมินตนเอง 71 ข้อ ปรากฏว่ามีบริษัทคู่ค้าท่ีผ่านการประเมินตนเองจ�านวน 9 บริษัท จากจ�านวน  

  11 บริษัท

 6.  SBG ได้จัดพิธีแสดงความยินดี เพื่อส่งเสริม/ยกระดับภาพลักษณ์ทีดี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เพื่อผ่านการรับรองการเข้า 

  เป็นเครือข่ายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในกลุ่ม SBG และพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการ 

  ทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership of SBG) จ�านวน 9 บริษัทได้แก่ 

กระบวนการ     ขยายเครือข่าย

ทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มสมบูรณ์

1. บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (Thailand) จ�ากัด  2. บริษัท บัญญัติ อุตสาหกรรม 1998 จ�ากัด

3. บริษัท โฟคัส แมคคานิค จ�ากัด    4. บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส จ�ากัด

5. บริษัท พี.เอส สตีล จ�ากัด     6. บริษัท ไทย ฮาวท์ตัน 1993 จ�ากัด

7. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 8. บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล จ�ากัด

9. บริษัท ที.วี.เอส. ออโตเมชั่น แอนด์ พาร์ท จ�ากัด
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2555
2553

2554

2553
2555

2554

2553 2554 2555

• SAT ได้รับรางวัลชนะ

เลิศองค์กรดีเด่นด้าน

การบริหารจัดการความ

โปร่งใส จาก สนง.ป.ป.ช.

• ประกาศเจตนารมณ์

แนวร่วมปฏิบัติในการ 

ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

การพัฒนาความรู้

• กรรมการบริษัทฯ 

• ผู้บริหารของบริษัทฯ

• ปรับปรุงคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ

ท�างาน (Code of Conduct)

• พัฒนาความรู้ผู้บริหาร

ระดับกลาง
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พิธีมอบหนงัสือรบัรองเขำ้เป็นแนวรว่มต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชัน่ SBG 
วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2557   

ณ หอ้งประชมุฅนสมบรูณ ์สวมสมบรูณเ์ฉลมิพระเกียรติ 

2556

2557

2558-2560

2558-2560

2556

2557

2556 2557 2558-2560

Training Course : 2015 - 2017 

 
1. จริยธรรม .. กับควำมยั่งยืนของ

องคก์ร (Anti– Corruption)  
 
2.   จิตส ำนึกคณุภำพ 
 
3. กิจกรรม ม ุง่ส ูส่ิ่งท่ีดีกว่ำ 
 
4. สมบรูณส์ติ 
 
5. วฒันธรรมองคก์รใหม่ 
 

Internal Project: Employee 

 
  
1. คณุภำพ กบัควำมยัง่ยืนองคก์ร 

 
      -  Anti – Corruption for SBG   
          Networking  
       -  Process & Products   
 
 2. ก ำกบัดแูลกิจกำรครอบครวั      
 
3. กำรรกัษำสภำพคลอ่ง ของ 
            ธรุกิจครอบครวั  
 
   

External Project : Supplier 

เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2557 กลุม่บริษัทสมบรูณ์ได้จดัอบรม ให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดบัสงู
ของบริษัทคูค้่า เพ่ือเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ 

เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 2557 กลุม่บริษัทสมบรูณ์ได้จดัอบรม ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทคู่ค้า  
เพ่ือเข้าร่วมโครงการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ 

• บริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชั่นฯ  

(Collective Anti Corruption : CAC)

• บริษัทฯ ได้สื่อสารแจ้งให้คู่ค้าทราบ

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น • บริษัทฯ ขยายเครือข่าย 

โครงการ Anti Corruption กับคู่ค้า 

• คู่ค้าผ่านประเมินตนเอง 9 บริษัท

• ขยายแนวร่วมคู่ค้าโดยมีเป้า

หมาย 136 บริษัท  

(จาก 2828 บริษัท) ใน 3 ปี

• พัฒนาความรู้พนักงาน/คู่ค้า 

ของบริษัท

• ผู้แทนองค์กรต่อต้านการทุจริต 

ภาคพื้น เอเชียแปซิฟิค PR. SBG 

ทั่วโลก 180 ประเทศ
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2. การด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
   คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค

และเป็นธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัต ิ

ตามพันธสัญญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ท่ีตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด 

เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการด�าเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ 

(1)  ระบุเง่ือนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญาซื้อขาย และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อลูกค้า 

อย่างเครง่ครดั กรณีท่ีไมส่ามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขขอ้ใดได ้ตอ้งรบีแจง้ให้ลกูคา้ทราบ เพ่ือรว่มกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปญัหา

(2)  ให้ข้อมูลข่าวสารและค�าแนะน�าที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับสินค้า 

การบริการ 

(3)  ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้าก�าไรเกินควร

การด�าเนินการในปี 2557 
  บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเข้าเย่ียมเยียนบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกเดือน เพ่ือรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะส�าหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ข้อแนะน�าในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2.2  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า : 
(1)  ส่งเสริมการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือสังคมต่างๆ  

ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและ 

ความประสงค์ของผู้ขาย

(2)  ตรวจสอบความเกีย่วโยงและเก่ียวขอ้งระหว่างพนักงานทุกระดบัชัน้กับผูข้าย ผูร้บัจา้งชว่ง ผูร้บัเหมา ของบรษิทัฯ 

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา 

แต่ละรายของบริษัทฯ 

(3) ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

ของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง 

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  ก�าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

(2)  สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และน�านโยบายไปปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน  

โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 

(3) สง่เสรมิการด�าเนนิงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของคู่ค้า และเปดิโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามส่ีวนรว่มในกิจกรรม

เพื่อสังคมของบริษัทฯ 

การด�าเนินการในปี 2557 

(1) บริษัทฯ ก�าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ให้บริษัทฯ รับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ 

(2) บรษิทัฯ ไดจ้ดักิจกรรม เพ่ือเปน็การสรา้งสมัพันธภาพระหว่างบรษิทัฯ กับคู่คา้ เชน่ กิจกรรมโบว์ลิง่การกุศล เปน็ตน้

(3) บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
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2.3		การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน	 : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ 

สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  กำาหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า

(2)  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำาที่เป็น 

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำาเนินการในปี	2557 
        บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิด 

หรือการถูกนำาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้กำาหนดนโยบายจริยธรรม 

และข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

2.4		การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ	 : บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทาง 

การเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหน่ึงพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด  

ไม่นำาเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนับสนุน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ  

โดยไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน ใช้อำานาจครอบงำา ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ 

แนวทางในการปฏิบัต	ิ

(1)  รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news เสียงตามสาย เป็นต้น 

(2)  เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำา

  การดำาเนินการในปี	2557

   บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เรื่อง สิทธิทางการเมือง และได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ 

โดยไม่ได้เข้าไปครอบงำา ชักจูง ข่มขู่ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน
  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำาเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำานึงถึงการ 

เคารพสทิธมินษุยชนและเคารพต่อศกัด์ศรใีนความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน ซึง่เป็นรากฐานของการดำาเนนิธรุกจิอย่างมคีณุภาพ

และคุณค่า 

  บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ จึงให้ความสำาคัญในการปฏิบัต ิ

ต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ทั้งในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งต้ัง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการ

พัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำาหรับพนักงานและให้

พนกังานได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพ ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการทำางานให้พนกังานมคีวามปลอดภยั 

ในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสาร 

ของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) กำาหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำาผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติ             

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถาน

ที่ทำางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการ 

ทำา ผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

(2)  กำาหนดนโยบายใหบ้รษิทัในกลุม่สมบรูณ ์ไมท่ำาธรุกรรมกบับรษิทัทีไ่มค่ำานงึถงึสทิธมินษุยชนโดยเฉพาะการละเมดิ

สิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

(3)  กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำาผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

(4) ก�าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยก�าหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจ

ประเมินเป็นประจ�าทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

(5) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน  Email  

ของกรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ

(6) มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส

(7) จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 

โดยเปดิโอกาสใหพ้นักงานมชีอ่งทางการรอ้งเรยีน และแสดงความคิดเห็นอย่างอสิระ เพ่ือเปน็แนวทางสูก่ารพัฒนาและจดัการทีย่ั่งยืน

ขององค์กร 

  ในปี 2557 มีข้อเสนอแนะของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย (นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ)

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
  คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษย์สากล และหลักจริยธรรมฯ ท่ีดี เพ่ือน�าไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้าง

ความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

4.1  การเคารพสิทธิในการท�างานตามหลักสิทธิมนุษยชน : โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับ 

ให้บุคคลขาดความสมัครใจที่จะท�างาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) ก�าหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ 

ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและ 

ตัดสินใจการจ้างงาน

(2) ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงาน มีการ 

เรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

(3) จดัให้มชีอ่งทางให้พนักงานสามารถรอ้งเรยีน ในกรณีไมไ่ดร้บัความเปน็ธรรม หรอืแจง้เบาะแสเก่ียวกับเรือ่งทีอ่าจ

เป็นการกระท�าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องที่เป็นระบบและยุติธรรม

การด�าเนินการในปี 2557

4.2    ใหค้วามคุ้มครองทางสงัคมและสภาพการท�างานของพนกังาน : โดยก�าหนดเงือ่นไขการจา้งทีเ่ปน็ธรรม

และได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอ่ืนท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระท�าท่ีไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบ 

ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน 

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว

(2) มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพในรูปเงินเดือน  

โบนัส  สวัสดิการ   เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ 

(3)  แตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนกังาน ดว้ยความสจุรติใจ และตัง้อยู่บนพ้ืนฐานของความรู ้ความสามารถ 

และความเหมาะสมของพนักงาน

(4) ก�าหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(5) เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินงาน และสถานภาพ

ของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสม�่าเสมอ

(6)  ก�าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการท�าผิดกฎหมายหรือผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  

อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการท�าผิดกฎหมาย
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4.3  ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน : ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบ 

การท�างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  ก�าหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

(2) วิเคราะห์และหามาตรการ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�างาน รวมถึง 

จัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ท�างานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น 

(3) สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับข้อก�าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติท่ีปลอดภัยในการท�างานต่างๆ และให้แน่ใจว่า

พนักงานเข้าใจและท�าตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง

(4) จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จ�าเป็นให้แก่พนักงาน

(5) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�างาน

(6)  ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิ 

ของพนักงาน 

ด�าเนินงานปี 2557 และแผนการด�าเนินงานปี 2558 (รายงานความยั่งยืน)  

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและด�าเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซ่ึงเป็นผู้ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจาก 

จะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระท�าที่เป็นการละเมิดหรือท�าให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค

(2) คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

(3) ไม่จ�ากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

(4) เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

(5) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

(6) คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

(7) คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

(8) ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ 

การด�าเนินงานปี 2557 และแผนการด�าเนินงานปี 2558 (รายงานความยั่งยืน) 

6. การพัฒนาชุมชนและสังคม
  บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ 

แก่กลุ่มเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พ่ึงพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง

อีกท้ังมุ่งเน้นกระบวนการท�างานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนท้ังใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทฯ และ

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

(2) การศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมจริยธรรม

(3) สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ

(4) สร้างสุขภาพ

(5) การลงทุนทางสังคม

ด�าเนินงานปี 2557 และแผนการด�าเนินงานปี 2558 (รายงานความยั่งยืน) 

7. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
  ส�าหรับภาพรวมผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ที่ได้การรับรองอย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ มุ่งเน้น

ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีท�างานผ่านกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day สร้างความ 

พึงพอใจให้กับลกูคา้และผูเ้ย่ียมชมบรษิทัอย่างตอ่เนือ่ง ในสว่นของกระบวนการผลติ ไดใ้หค้วามส�าคญักับการใชท้รพัยากรอย่างคุ้มคา่ 

ตลอดจนมีมาตรการควบคุม บ�าบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรม

ของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

(2)  ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

(3)  ส่งเสริมการท�างานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม

(4)  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝัง 

ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ด�าเนินงานในปี 2557 และแผนการด�าเนินงานปี 2558 (รายงานความยั่งยืน ) 

8. การวิจัยและพัฒนาจากการด�าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทท่ีเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย  

ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม” และเพื่อน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพ่ือน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ

ท�างานให้เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  ด�าเนินงานปี 2557 และแผนการด�าเนินงานปี2558 (รายงานความยั่งยืน) 

9. การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน
 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน จึงก�าหนดให้จัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน

เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย แยกออกจากรายงานประจ�าปี ตั้งแต่ปี 2556 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนฯ มีหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ (ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ สรรหาฯ – โครงสร้างการบริหาร)
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ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน
  

  สภาพเศรษฐกิจในปี 2557 ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงหลายประการทั้งที่มาจากภายในประเทศ อาทิเช่น เหตุการณ์ความ
ไม่สงบทางการเมือง ผลกระทบจากโครงการรับจำานำาข้าว รวมถึงผลท่ีเกิดจากการนโยบายกระตุ้นตลาดจากภาครัฐในเรื่องรถยนต์ 
คันแรก ซึ่งผู้บริโภคบางส่วนได้ตัดสินใจซื้อรถยนต์ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และในขณะเดียวกัน
ส่วนหน่ึงก็ไม่สามารถผ่อนชำาระ หรือมีกำาลังทรัพย์ไม่พอในการซื้อรถไว้ตามที่มีการสั่งจอง ส่งผลให้มีรถยนต์ที่ผลิตแล้ว คงค้าง 
ในโรงงานประกอบและศูนย์บริการจำานวนมาก ทำาให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงจากปี 2556 เป็นจำานวนมาก 
ประกอบกับ ปัจจัยด้านการส่งออกที่แม้ในช่วงต้นปี 2557 จะเพิ่มสูงขึ้น แต่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 จากภาวะปัญหาด้านการเมือง
ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรป ทำาให้ยอดส่งออกไม่เพ่ิมขึ้นตามที่มีการคาดการณ์ โดยภาพรวม 
ส่งผลให้ยอดประกอบรถยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 23 มาอยู่ท่ี 1,880,007 คัน โดยแบ่งออกเป็นการขายภายใน
ประเทศ 881,832 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 34 และเพื่อการส่งออก 1,128,102 คัน ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้แนวโน้ม
อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศจะยังเติบโตไปสู่ยอดการผลิตถึง 3 ล้านคันในอนาคต

  นอกเหนือจากรถกระบะขนาด 1 ตัน (1-ton pickup truck) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศแล้ว แนวโน้มในอนาคต
ประเทศไทยได้ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยแผนแม่บทของอุตสาหกรรมรถยนต์จะมุ่งเน้นผลิตรถยนต์ท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2557 ได้ประกาศการอนุมัติการลงทุนโครงการผลิตรถยนต์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โครงการ 2  
(Eco car phase 2)  โดยเพิ่มผู้ผลิตจากเดิม 5 รายคือ Nissan, Honda, Mitsubishi, Suzuki และ Toyota เป็น 10 ราย ได้แก่ Mazda, 
Ford, General Motor, MG และ Volkswagen 

ต�ร�งแสดง สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ปี
รถยนต์นั่ง  

(คัน)

รถกระบะ 

ขนาด 1 ตัน

(คัน)

รถเพื่อ 

การพาณิชย์อื่นๆ 

(คัน)

ยอดรวมรถ 

เพื่อการพาณิชย์

(คัน)

ยอดรวม 

ทั้งหมด

(คัน)

อัตราการเติบโต

(%)

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

2557 742,678 1,114,778 22,551 1,137,329 1,880,007 -23.39

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

 อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ยังคงมีปัจจัยที่กระทบจากสถานการณ์การเมือง โดยในระยะสั้นยังต้องให้ความสำาคัญกับ
การรกัษาตลาดให้เข้มแข้ง ส่วนระยะยาวจะต้องเร่งการสร้างความน่าเชือ่ถือ และขยายโอกาส  จากแนวโน้มการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคอาเซียน  รวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรปท่ีมีแนวโน้มดีข้ึน ท้ังน้ี ยังคงมีความท้าทายจากปัจจัยในด้านลบท่ีอาจส่งผล 
ต่อภาพรวมเศรษฐกิจ เช่น ราคาสินค้าเกษตรที่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่า ภาระหนี้ครัวเรือนและค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับที่สูงปัญหา
การเมืองที่ยังไม่มีทางออกที่ชัดเจน อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนทั้งจากทางภาครัฐและเอกชน

 จากท่ีต้องเผชิญกับปัจจัยด้านลบภายในข้างต้น ส่งผลต่อกำาลังซื้อและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการซื้อรถยนต์ทำาให้คาดว่า 
ยอดการขายรถยนต์ในป ี2557 จะยงัคงทรงตวัและคาดว่าจะเริม่ปรบัเขา้สูภ่าวะปกติ และเติบโตมากข้ึนตามลำาดับเมือ่เขา้สูช่ว่งเวลา
ของการเปดิเสรทีางการคา้ภายใตก้รอบ AEC ในป ี2558  ซึง่จะเปน็ปจัจยัทีช่ว่ยกระตุน้ตลาดโดยเฉพาะในสว่นของตลาดรถยนตเ์พ่ือ
การพาณชิย์จากการทีภ่าคเอกชนอาจเริม่มกีารเตรยีมความพรอ้มให้ธุรกิจเพ่ือรบัมอืการเปดิเสรดีงักลา่ว สถานการณ์ดา้นการแข่งขนั
ของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยจะยังคงรุนแรง
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ปัจจัยคว�มเสี่ยง 
  ในป ี2557 เปน็ปทีีท่า้ทายสำาหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจชิน้สว่นรถยนต์ซึง่มกีารแข่งขันท่ีรนุแรง ท้ังในดา้นตน้ทุน 

ความสามารถในการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ ์เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ ลูกค้า และต้องไม่หยดุนิ่ง

ในการคดิคน้นวัตกรรมใหทั้นตอ่การเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพ่ือเปา้หมาย การเปน็บรษิทัทีเ่ตบิโตอย่างย่ังยืน เรามุง่เน้น 

ในธุรกิจยานยนต์ท่ีต้องมีความเข้มแข็งทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการลดความเส่ียงท่ีเน้นการมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

ที่เข้มแข็ง และสร้างความไว้วางใจ (Trusted Business) ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ

  ในการดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืนนั้น เราจำาเป็นต้องอยู่บนความสมดุลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Related 

Stakeholders) สอดคล้องกับปรัชญาในการดำาเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ของบริษัทฯ คือ ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และ

ชุมชนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และลดความเสี่ยงที่ไม่คาดคิดไว้ได้

  ด้วยเหตุนี้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มุ่งมั่นพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กร(Enterprise Risk Management) 

อย่างต่อเน่ืองโดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง (Risk 

Management Policy Committee) เพื่อกำากับดูแลและเสนอแนะแนวทางจัดการความเสี่ยงในเชิงป้องกัน แก่คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดับจัดการ (Enterprise Risk Management Committee) และเพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในการนำานโยบายความ

เสี่ยงไปสู่การปฏิบัติทั่วท้ังองค์กร จึงได้แต่งตั้งคณะทำางานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานข้ึนในแต่ละสายงาน เพ่ือให้มั่นใจได้

ว่าสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยยังคงความสามารถใน 

การดำาเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามกลยุทธ์ท่ีกำาหนดไว้ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ 

อย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้จำาแนกประเภทการจัดการความเสี่ยง ที่เป็นประเด็นสำาคัญไว้ดังนี้ 

1.  คว�มเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)
  ป ี2557 ทีผ่า่นมา ภาวะเศรษฐกิจยังคงชะลอตวั ซึง่เปน็ผลมาจากสถานการณ์การเมอืงทียื่ดเยือ้มายาวนาน แมเ้หตกุารณ์

ตา่ง ๆ  จะคลีค่ลาย แต่ผูบ้รโิภคยังขาดความเชือ่มัน่ และระมดัระวังในการใชจ้า่ย โครงการลงทุนในภาครฐัและเอกชนยังเดนิหน้าไดไ้ม่ 

เต็มท่ี ส่งผลต่อยอดขายรถยนต์ในประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กระทบต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าผู้ประกอบรถยนต์ในการ 

ตดัสนิใจลงทุน อย่างไรก็ตามในสว่นของตลาดสง่ออก บรษิทัฯ ยังคงมุง่หาชอ่งทางในการขยายตลาดและการผลติไปยังต่างประเทศ  

โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อชดเชยกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

   สำาหรบัการเตบิโตสูต่ลาดตา่งประเทศ เราได้มุง่เน้นการหาพันธมติรทางกลยุทธ์ (Strategic Partners) ท่ีเข้มแข็ง เพ่ือเสรมิสรา้ง 

ศักยภาพในการทำาตลาดใหม่ ลดภาระความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต อีกท้ังบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนา 

บุคลากรให้มีทักษะ และความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง ผ่านศูนย์เรียนรู้ “Somboon Group Learning Academy : SBGLA” และ

พัฒนาการจัดการที่พร้อมต่อการขยายตัว สู่ตลาดใหม่ เพื่อมั่นใจว่าการดำาเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

2.  คว�มเสี่ยงจ�กก�รปฏิบัติก�ร (Operational Risks)
  จากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเน่ือง ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท่ีมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อ 

สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ได้กำาหนดกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ท่ีสอดคล้องกับ

แนวโน้มของเทคโนโลยี ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การพัฒนาวัสดุนำ้าหนักเบา สำาหรับรถยนต์

ประหยัดพลังงาน พร้อมกันน้ีได้มีการวางกลยุทธ์ด้านการขายในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าให้เปล่ียนมาใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้

ทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมสำาหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต

  การพัฒนาของบรษิทัฯ ครอบคลมุท้ังในส่วนของการคิดค้นวสัดุ และการออกแบบกระบวนการท่ีมปีระสทิธิภาพ ประหยัด

พลงังาน และก่อมลพิษตำา่ โดยคำานงึถงึสมรรถนะและความปลอดภัยของผลิตภณัฑ์ท่ีได้ตามมาตรฐานสากล และความต้องการของ

ลูกค้า บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และแผนงานในการลงทุนทั้งด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ ๆ และการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง โดยจัดให้มีวางระบบการพัฒนาบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการพัฒนางานให้ต่อเนื่องและยั่งยืน (Talent and Succession Plan)
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3.  คว�มเสี่ยงด้�นก�รเงิน (Finance Risks) 
  ตามสภาพอุตสากรรมยานยนต์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ให้ความสำาคัญ

ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำาเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ท้ังในส่วนอัตราส่วนหนี้สิน 

ตอ่ทนุ และการบรหิารควบคมุความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่น เพ่ือใหบ้รษิทัฯ ดำาเนนิธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เนือ่ง รวมท้ังสามารถลงทนุ 

เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดยยังคงความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

  ทัง้นีบ้รษิทัฯ ไดม้กีารทำาสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า (Forward Contract) เพ่ือบรหิารความเสีย่งท่ีเกิดขึน้จาก

การนำาเขา้เครือ่งจกัรและอปุกรณ์จากตา่งประเทศ นอกจากน้ีบรษิทัฯ สามารถดำาเนินการขอปรบัราคาสินค้าตามการเปลีย่นแปลงของ

ราคาวตัถุดบิและอตัราแลกเปลีย่นตามกรอบระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ ซึง่ทำาใหล้ดผลกระทบทีเ่กิดจาการนำาเขา้วัตถุดบิไดโ้ดยสว่นใหญ่

4.  คว�มเสี่ยงด้�นก�รปฏิบัติต�มกฏระเบียบ (Compliance Risks) 

  4.1  ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค 

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ มีระบบติดตามตรวจสอบใน

เชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ ตลอดทั้งกระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 จนส่งมอบ

ผลติภณัฑ์ถึงลกูค้า มกีารกำาหนดเป้าหมายงานเสยีท่ีแลกเปลีย่นต้องเป็นศูนย์ (Zero Claims) ซึง่เป็นกลยุทธ์ระดบัสายงานท่ีพนักงาน

ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบและมีจิตสำานึกด้านคุณภาพ รวมท้ังมีกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ

ภายนอกอย่างสมำา่เสมอ ทำาให้มัน่ใจได้ว่ากระบวนการและขัน้ตอนในการดำาเนนิงาน การกำากับดแูลด้านคุณภาพผลติภณัฑ์ได้รบัการ

ปฏิบตัอิย่างเคร่งครดัและต่อเนือ่ง ซึง่บรษิทัฯ เชือ่มัน่ว่าจะสามารถรกัษาความพึงพอใจของลกูค้าด้านคณุภาพผลติภัณฑ์ไว้ได้ตลอดไป

  สำาหรับมาตรการเชิงรับ บริษัทฯ ได้ทำาข้อตกลงกับลูกค้าผู้ประกอบรถยนต์เพื่อกำาหนดขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

รวมถึงจัดทำาประกันภัยสำาหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง และผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยใน

รถยนต์ (Safety parts) ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law) อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้  เพื่อจำากัดขอบเขตของความ

เสียหายที่อาจเกิดขึ้น หากมีกรณีการฟ้องร้องที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายเกิดขึ้นกับผู้บริโภค

  4.2  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

บรษิทัฯ ไดก้ำาหนดทศิทางและนโยบายความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และความรบัผดิชอบตอ่สงัคมอย่างชดัเจน ในดา้น

ความปลอดภัย ได้ให้ความสำาคัญตั้งแต่กระบวนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการผลิต ระบบควบคุมการผลิต และระบบ

ควบคุมการเฝ้าระวังและสัญญาณเตือนภัยต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือป้องกันความเส่ียงทางด้านความปลอดภัยท้ังในงานและนอกงาน 

อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check 

Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (Safety Culture) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้าน

ความปลอดภัย(Safety Network) กิจกรรมหยั่งรู้อันตราย (KYT) และกิจกรรมกล่าวคำาปฏิญญาณตน (Safety Declaration) รวม

ทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ ครอบคลุม 

การปฏิบัติงานในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้างจิตสำานึกด้านความปลอดภัย อาชีว

อนามยั นอกงาน เชน่ การรณรงค์สวมหมวกนริภัย ไมข่บัรถย้อนศร สำาหรบัพนักงานท่ีขับขีจ่กัรยานยนต์ และรณรงค์คาดเข็มขดันริภยั 

และไม่โทรศัพท์ขณะขับรถสำาหรับผู้ขับรถยนต์ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดำาเนินโครงการต่าง ๆ ทำาให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง 

การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

สำาหรับการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้ัน บริษัทฯ มีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ 

และนำ้าเสียภายในบริษัทฯ และเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง 

และมีการนำาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการด้านส่ิงแวดล้อมและป้องกันมลพิษ รวมท้ังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ใช้ทรัพยากรและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการดำาเนินงานของแผนกต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน การปรับปรุงระบบ      
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อดัอากาศไม่ให้เกิดการสญูเสยีระหว่างทาง การใช้ก๊าซธรรมชาตทิดแทนนำา้มนัเชือ้เพลงิ การตดิตัง้ระบบดกัฝุน่และกำาจดัฝุน่ และการ

ปรบัปรงุระบบบำาบดันำา้เสยีและระบบบบีอดัตะกอนซึง่ช่วยลดค่ากำาจดักากอตุสาหกรรมลงได้เป็นอย่างด ีโครงการปรับปรงุคุณภาพ

นำ้าหลังบำาบัด เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ในบางขั้นตอนของกระบวนการผลิตซึ่งดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โครงการส่งของเสียกลับไป

รไีซเคลิทีบ่รษิทัผูผ้ลติแทนการส่งกำาจดั รวมท้ังส่งเสรมิให้พนกังานทุกระดบัมส่ีวนร่วมในการดแูลสภาพแวดล้อมในพ้ืนทีท่ำางานผ่าน

กิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ได้จดัให้มกิีจกรรมเย่ียมชมุชนทุก 3 เดอืน เพ่ือรบัฟังความคดิเหน็และเน้นยำา้ความห่วงใย ใส่ใจด้าน

สิ่งแวดล้อม บนวิถีการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างเกื้อกูล และพร้อมที่จะนำาข้อเสนอแนะกลับมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
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ก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญในรอบ 3 ปีที่ผ่�นม�
•	 มิถุนายน 2557  สารสนเทศแจ้งการลาออกของกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

•	 กรกฏาคม 2557  SAT ได้รับประกาศเกียรติคุณ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การพัฒนาช่างเทคนิค”  

   จาก สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

•	 สิงหาคม 2557  SAT, SBM, BSK  และ ICP ไดร้บัรางวัลเชดิชเูกียรต ิสถานประกอบกิจการดเีดน่ “ดา้นแรงงานสมัพันธ์ และ 

   สวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่องเกิน 5 ปี จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

•	 ตุลาคม 2557 - SAT และ BSK ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม 

  อย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous 2557) และSBM ได้รับรางวัลมาตรฐาน ความรับผิดชอบ 

  ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- SAT ไดร้บัโลป่ระกาศเกียรตคิณุ องคก์รท่ีมผีลงานดา้นการพัฒนาสงัคมเปน็เลศิ จากกระทรวพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์

•	 พฤศจิกายน 2557  SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2557 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสาร 

  การเงินธนาคาร ดังนี้

- รางวลัเกียรตยิศแห่งความสำาเรจ็ (SET Awards of Honor) ท่ีมคีวามเปน็เลิศด้านบรรษัทภิบาลดเีดน่  

ติดต่อเป็นปีที่ 6 (2552-2557) 

- รางวัลเกียรตยิศแหง่ความสำาเรจ็ (SET Awards of Honor) ทีม่คีวามเปน็เลศิดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสังคม ติดต่อเป็นปีที่ 4 (2554-2557) 

- รางวัลบรษิทัจดทะเบยีน ด้านนักลงทุนสมัพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)

- รางวัล CSR Recognition 2557 ที่มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ           

ต่อสังคม 

•	 ธันวาคม 2557  SAT  ขยายแนวร่วมการต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า และพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็น 

   แนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของกลุ่มสมบูรณ์  (Recognition of Anti-Corruption 

    Practice)

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจำาปี 2557 

-  Award of Regional Contribution 2014 from Toyota Thailand (BSK)

- The 1st runner-up : The result of MCC-QCC Final Presentation Convention in FY2014 (BSK)

•	 มีนาคม 2556  อนุมัติให้ SFT เพ่ิมทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท และ 

   ให้ SAT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ SFT จำานวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

•	 เมษายน 2556  ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้นำาออกจำาหน่ายที่ยังไม่ได้มีการ

เสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการ ESOP 

- อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำานวน 86,754,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จำานวน 426,711,809 บาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรบัการจา่ยหุ้นปนัผล และเพ่ือเสนอ

ขายใหแ้ก่พนกังานในระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ภายใตโ้ครงการ ESOP

- อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้”
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•	 กรกฎาคม 2556 SAT ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค 

   เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (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 ร่วมกับวารสาร 

   การเงินธนาคาร ดังนี้

- รางวลัเกยีรตยิศแหง่ความสำาเรจ็ (SET Award of Honor) ทีม่คีวามเปน็เลศิ ดา้นบรรษทัภบิาลดเีดน่ 

ติดต่อเป็นปีที่ 5 (2552-2556) 

- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศ ด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ติดต่อเป็นปีที่ 3 (2554-2556 ) 

•	 มีนาคม 2556  SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

   ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ�าปี 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) 

•	 มกราคม 2555  SAT และ BSK ได้รับรางวัลความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 

   (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

•	 กุมภาพันธ์ 2555 SAT ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจำาปี 2553/54 จากสมาคม 

   ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 2

•	 มิถุนายน 2555  SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

•	 สิงหาคม 2555  SAT ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อำานวยการ เป็นนายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ รองกรรมการ 

   ผู้อำานวยการบริหาร แทนนายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ ซึ่งเกษียณอายุงาน

•	 ธันวาคม 2555  SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน 

   ธนาคาร ดังนี้

- รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศ ด้าน บรรษัทภิบาล

ดีเด่น ติดต่อเป็นปีที่ 4 (2552-2555)

- รางวัลยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

- รางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
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 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557

ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำากัด 111,332,250 26.18

ตระกูล กิตะพาณิชย์  72,501,587 17.05

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 19,098,719 4.49

NORTRUST NOMINEES LTD.   14,518,000      3.41

DBS BANK A/C SG0900110824 13,267,977 3.12

AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS 9,500,000 2.23

CHASE NOMINEES LIMITED 137 8,531,200 2.01

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

นายสมพงษ์  ชลคดีดำารงกุล 4,262,800 1.00

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 3,194,200 0.75

หมายเหตุ:

 - นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ เป็นผู้ที่อยู่ในครอบครัว เดียวกัน แต่

ไม่นับว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกัน 

ข้อจำ�กัดก�รถือหุ้นของช�วต่�งช�ติ
  ผูถื้อหุ้นทีเ่ปน็ชาวตา่งชาตสิามารถถือครองหุน้ของบรษิทัฯ รวมกันไดไ้มเ่กินรอ้ยละ 49 ของจำานวนหุ้นทีอ่อกและชำาระแลว้ 

โดย ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำานวนร้อยละ 18.88 ของจำานวนหุ้นทั้งหมด
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โครงสร้างการบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำานวน 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการนโยบายบริหาร 

ความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

โครงสร้�งก�รบริห�ร

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

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. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ กรรมการ

8. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์ กรรมการ

9. นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม กรรมการอิสระ

1. คณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ: นายวีระยุทธ์ กิตะพาณิชย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มผูกพันบริษัทฯ

 กรรมการผูม้อีำานาจลงนามผูกพันบรษิทัฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 

และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทับตราสำาคญัของบรษิทัฯ
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ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้เก่ียวกับการดำาเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ และการกำากับดแูลให้การบรหิาร
จดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ทีจ่ะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผูถื้อหุ้น อยู่ในกรอบของการม ีจริยธรรมทีดี่ และ
คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้ง
การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์

 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำานวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ

 ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้เรื่องดังต่อไปน้ี เป็นอำานาจหน้าท่ีและความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2. ผลงานและผลประกอบการประจำาเดือน และประจำาไตรมาสของบรษิทัฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มระยะต่อไปของปี
3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำาปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ท่ีไม่ใช่งบลงทุนโครงการ

รวมเกินร้อยละ 10
5. การซือ้และจำาหน่ายสนิทรพัย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขัดกบัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำานวนที่มอบอำานาจให้กรรมการผู้อำานวยการ
6. การทำาธุรกรรมหรือการกระทำาใดๆ อันมีผลกระทบที่สำาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ 

และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทำาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำาธุรกิจปกติที่มีความสำาคัญ
8. การทำารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้า ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5:1
10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
12. การว่าจ้างกรรมการผู้อำานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงอำานาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำาปีของผู้บริหารและ

พนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
16. การมอบอำานาจหน้าท่ีให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำานาจหน้าท่ีดังกล่าว ทั้งน้ีต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

17. การแต่งตั้งและกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย 
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำานวยการขึ้นไป

21. การดำาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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2. คณะกรรมก�รบริห�ร

  ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (เป็นกรรมการอิสระ 

2 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์ กรรมการ

3. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ กรรมการ

4. นายสุระศักดิ์  คารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�ร

1. กลั่นกรอง
• นโยบาย ทศิทาง กลยุทธ์ในการทำาธุรกิจและโครงสร้างการบรหิารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำาเนนิธุรกิจของ 

บริษัทฯให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

• แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ

• โครงการลงทุน ทุกโครงการ

• แผนกำาลังคนประจำาปี

• การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำานวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการ 

สรรหาฯ กำาหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผูส้มคัรทีผ่่านการคดัเลอืกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวม ตำาแหน่ง

กรรมการผู้อำานวยการ สำาหรับค่าตอบแทนฯ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่ง

ตั้งภายใน (2) การกำาหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน

2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ 
• โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หลกัของบรษิทัฯ และมอีตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการ

ลงทุนเพื่อการบำารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

• การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ

• ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

• การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำาเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

• การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

(ตำ่ากว่าระดับฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อำานวยการ อนุมัติ) 

• การทำาสัญญาใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับ สัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำาแนะนำา หรือให้ความช่วยเหลือทาง 

เทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี 

3. ติดต�มและกำ�กับก�รดำ�เนินก�ร
• แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำาปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

• ผลการดำาเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

4. ร�ยง�นคณะกรรมก�รบริษัทฯ
• ผลการดำาเนินงานทางการเงินประจำาเดือน

• รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

5. ดำ�เนินก�รอื่น ๆต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯมอบหม�ย
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3. คณะกรรมก�รตรวจสอบและธรรม�ภบิ�ล
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจ

สอบและธรรมาภิบาล

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์  สารสาส กรรมการ

นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้มี นายวิศรุต บุญโต เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

 

ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบและธรรม�ภิบ�ล
1.  สอบทานรายงานทางการเงนิให้ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชท่ีียอมรบักันท่ัวไป และให้มกีารเปิดเผยอย่าง

เพียงพอ

2.  สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึง

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3.  สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.  สอบทานรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือการกระทำาท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง

5.  สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ของบริษัทฯ 

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบ

บัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7.  ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8.  จัดทำารายงานกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ  

และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน

(2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

(8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำานาจเชิญผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯที่เกี่ยงข้อง

มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น
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10. ให้มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำาปรึกษาในกรณีจำาเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับ 

ผิดชอบค่าใช้จ่าย

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำานาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและประเมนิผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ประจำาทุกปี

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

13. ดำาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชี  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชไีด้แจ้งเหตอุนัควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รบัทราบ โดยให้ดำาเนินการภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว

14. รับทราบสำาเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ

บุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ซ่ึงเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ท้ังนี้  

ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

15. ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำา อย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง

16. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางาน เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความเหมาะสม

17. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4  คณะกรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร
โดยมีประธานฯ และกรรมการเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายไพฑูรย์  ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ

2. นายปัญจะ  เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์  สารสาส กรรมการ

4. นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม กรรมการ

 ทั้งน้ีมี นางสาวสมลักษณ์ ตัณพิสุทธ์ิ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ แทน นายธีระรัตน์ เปี่ยมสุภัคพงศ์ ต้ังแต ่

วันที่ 30 ตุลาคม 2557 

 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ของคณะกรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

1. กำาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อำานวยการ

1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อืน่ท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการ

ชุดย่อย และกรรมการผู้อำานวยการ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

2.1 กรรมการ

2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ

2.3 กรรมการผูอ้ำานวยการและรองกรรมการผูอ้ำานวยการ สำาหรบัตำาแหน่งรองกรรมการผูอ้ำานวยการ มอบให้กรรมการ

ผู้อำานวยการพิจารณาเบื้องต้น เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณา 
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3. ดแูลให้คณะกรรมการบรษิทัฯ มขีนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกับองค์กร รวมทัง้การปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้อำานวยการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

5. กำาหนดแนวทาง นำาเสนอ และให้ความเหน็ชอบผลการประเมนิการปฏบิตังิานของกรรมการผูอ้ำานวยการ เพ่ือพิจารณา

ปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจำาปี

6. ติดตามการทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของกรรมการผู้อำานวยการและรองกรรมการผู้อำานวยการ เสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. ทบทวนและติดตามการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่ม เป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางาน เพ่ือทำาหน้าที่สนับสนุนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน ตามความเหมาะสม

11. ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

5. คณะกรรมก�รนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง 

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายอัจฉรินทร์  สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบาย

บริหารความเสี่ยง

2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

4. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการฯ

 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 21 

กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบ

ด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมี กรรรมการผู้อำานวยการเป็นเลขานุการ 

และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 

  

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ของคณะกรรมก�รนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง
1. กำาหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

2. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัว 

อย่างละเอียด รอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้า

ระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน

3.  ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ 

เพื่อนำาไปดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา

4. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำาและต่อเนื่องทุกไตรมาส
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5.1 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงระดับจัดก�ร 
 ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้แก่

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์ กรรมการ

3 ดร.วิชัย  ศรีมาวรรณ์ กรรมการ

4 นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า กรรมการ

5 ดร.ชีระวิทย์  สุรีรัตนันท์ กรรมการ

6 นายสมศักดิ์  สิทธินันท์เจริญ กรรมการ

7 นายมงคล  แซ่จิว กรรมการ

8 นายพัฒน์พงษ์  วีระศิลป์ กรรมการ

 ทัง้นี้มี นายธันธชั ฤทธิน์ำ้า ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ แทนนายหิรัญ พบลาภ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

 ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงระดับจัดก�ร

1. กำากับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกำาหนดและดำาเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง

2. ให้คำาแนะนำา และอนมุตัหิลกัการในภาพรวม สำาหรบัการวางแผนการบรหิารความเสีย่งขององค์กร และมาตรการการ

ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำา และกำากับดูแลการดำาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับ

องค์กร (Corporate Risk)

4. จดัให้มกีารประชมุทบทวนผลการดำาเนินงานตามระบบบรหิารความเสีย่ง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบาย

บริหารความเสี่ยง ทราบเป็นประจำาหรือต่อเนื่องทุกไตรมาส 
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6.  ผู้บริห�ร
      ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำานวยการ 

2. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร – สายสำานักงานกลาง

3. ดร.วิชัย  ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อำานวยการ Somboon Learning Academy

4. นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายวิจัยและพัฒนา 

5. ดร.ชีระวิทย์  สุรีรัตนันท์ รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายการขาย / พัฒนาธุรกิจและการตลาด

6. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ กรรมการผู้จัดการ BSK

7. นายมงคล  แซ่จิว กรรมการผู้จัดการ SBM&ICP

8.  นายพัฒน์พงษ์  วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ SFT

 หมายเหตุ: นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อำานวยการ สายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาออกจาการ

เป็นพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2557 

ขอบเขต อำ�น�จ หน้�ที่ของกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

1. จัดทำานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำาปีของ บริษัทฯ  

และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

2. ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ ประจำาป ี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำาเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและ 

งบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ

4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ

5.  อนุมตัโิครงการลงทนุในวงเงนิไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทนุนัน้ ต้องเป็นโครงการลงทนุที ่เก่ียวข้องกับธุรกิจ

หลกัของบรษิทัฯ และมอีตัราผลตอบแทนการลงทนุโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดรบักับ

นโยบายการกำาหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการ

ลงทนุทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบรหิารพิจารณาอนมุตั ิท้ังนี ้ให้รวมถึงโครงการลงทนุ เพ่ือ

การบำารุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม
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6.  อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป

7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทัง้น้ี การใช้อำานาจหน้าทีข่องกรรมการผูอ้ำานวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขดัแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำานาจในการอนุมตัิ

รายการทีท่ำาให้กรรมการผูอ้ำานวยการหรอืบคุคลท่ีอาจมคีวามขัดแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะ

อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำาหนดให้ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

ก�รประเมินตนเองของคณะกรรมก�ร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้

มีการกำากับดูแลให้มีการกำาหนด และ/ หรือดำาเนินการต่าง ๆ  ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำาไปปรับปรุง/ 

พัฒนา การ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของ 

คณะกรรมการของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำาไปสู่การดำาเนินการของฝ่ายบริหาร 

ก�รประเมินผลก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกรรมก�รผู้อำ�นวยก�ร

 คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการผูอ้ำานวยการเป็นประจำาทกุปี โดยใช้เป้าหมาย

และหลกัเกณฑ์ในการประเมนิท่ีเช่ือมโยงกับความสำาเรจ็ของแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน และเงนิรางวัลจงูใจ

ที่เหมาะสม 

โครงสร้�งคณะกรรมก�ร และองค์ประกอบของคณะกรรมก�ร

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน  

ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำานวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำานวน 6 คน) 

กรรมก�รอิสระ มีจำ�นวนร้อยละ 66.66 ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย

4. นายไพฑูรย์ ทวีผล

5. นายอัจฉรินทร์  สารสาส

6.  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำ�นิย�มของ “กรรมก�รอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนท่ีชำาระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ท้ังนี้ ให้นับหุ้นท่ีถือ

โดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือ 

บรษิทัร่วม หรอืผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมท้ังไม่เป็นกรรมการทีม่อีำานาจลงนามผกูพัน บรษิทัฯ ลกูจ้าง พนกังาน 

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน

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

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7. เป็นกรรมการทีไ่ม่ได้รบัการแต่งตัง้ข้ึนเป็นตวัแทนเพ่ือรกัษาผลประโยชน์ของกรรมการของบรษิทัฯ หรอื ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่  แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได ้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ

ก�รสรรห�กรรมก�รและผู้บริห�รระดับสูง

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ

สรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบุคคลท่ีม ี

ความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์

และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบรษิทัฯในช่วงเวลานัน้

ก�รพัฒน�กรรมก�รและผู้บริห�ร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อ

ให้มกีารปรบัปรงุการปฏิบตังิานอย่างต่อเนือ่ง อาทเิช่น ส่งเสรมิให้มกีารพบปะระหว่างกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู เพ่ือแลกเปลีย่น

ความคดิเหน็ซึง่กันและกัน ส่งเสรมิให้จดัทำาแผนพัฒนาศักยภาพผู้บรหิารระดับกรรมการผู้อำานวยการ รองกรรมการผู้อำานวยการ ฯลฯ 

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ติดตามการจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหน่งงานของกรรมการผูอ้ำานวยการ และ

รองกรรมการผู้อำานวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบรษิทัฯ กำาหนดให้มแีผนพัฒนาศกัยภาพผูบ้รหิาร เพ่ือจดัทำาแผนสบืทอดตำาแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการ 

ผูอ้ำานวยการ และรองกรรมการผู้อำานวยการทุกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำาหนดความรู้ ความสามารถ(Competency) ประสบการณ์ของแต่ละ

ตำาแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำาหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำาแหน่งงานได้

3. กรรมการผูอ้ำานวยการ ประเมนิการปฏิบตังิานและความรู ้ความสามารถของผูบ้รหิารทีม่คีณุสมบตัสิอดคล้อง เทียบกับระดับ 

Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำาแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำาหน้าท่ีดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้  

ความสามารถของผู้สืบทอดตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการ

5. กรรมการผู้อำานวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมาย

ให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำานวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรหิาร เพือ่ให้มคีวามเข้าใจ ประสบการณ์ และ

ความพร้อมในการบรหิารองค์กรต่อไปในอนาคต

6. กรรมการผู้อำานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ

สอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ 2 ครั้ง

7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรปุผลการจดัทำาแผนการสบืทอดดตำาแหน่งงานของกรรมการผูอ้ำานวยการ 

และรองกรรมการผู้อำานวยการ เป็นประจำา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง 

ก�รประชุมคณะกรรมก�ร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 

6 ครั้งในแต่ละปี รวมท้ังมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำาเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน  

ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า 

อย่างน้อย 7 วันทำาการ เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุม

ประธานฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยม ี
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ประธานกรรมการเป็นผูป้ระมวลความเหน็และข้อสรปุท่ีได้จากท่ีประชมุ บนัทึกการประชมุจดัท�าเป็นลายลักษณ์อกัษรโดยเลขานกุาร

คณะกรรมการบรษิทัฯ และหลงัจากทีผ่่านการรบัรองจากทีป่ระชมุจะถกูจดัเกบ็ไว้ทีตู่เ้อกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 ส�านกังานใหญ่ ส�าหรบั

กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ 
กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร

คณะ 
กรรมการ
ตรวสอบฯ

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา 

และค่าตอบ
แทนฯ

คณะ 
กรรมการ  

นโยบายบริหาร
ความเสี่ยง

คณะ 
กรรมการ
ที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร 

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ/ ประธาน

กรรมการ

12/12 - - - - 1/1

2. นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/กรรมการ

บริหาร

12/12 11/11 - - - 1/1

3. นายปัญจะ  เสนาดิสัย กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทนฯ

12/12 - 6/6 3/3 - 1/1

4. นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ/ ประธาน 

คณะกรรมการบริหาร

12/12 11/11 -  - 5/5 1/1

5. นายไพฑูรย์  ทวีผล กรรมการอิสระ/ ประธาน 

กรรมการนโยบายบริหารความ

เสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบฯ

12/12 - 6/6 3/3 5/5 1/1

6. นายอัจฉรินทร์  สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ

สอบฯ/ ประธานคณะกรรมกา

สรรหาและค่าตอบแทนฯ

12/12 - 6/6 5/5 1/1

7. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 5/12 - - - - -

8. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - 5/5 -

9. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - - -

10. นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม กรรมการอิสระ/ กรรมการ 

บริหาร/ กรรมการสรรหา 

และค่าตอบแทนฯ

12/12 11/11 - 3/3 - 1/1

หมายเหตุ: นายวีระยุทธ์ กิตะพาณิชย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ก�าหนดนโยบาย เกี่ยวกับองค์ประชุมข้ันต�่า ณ ขณะท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯได้จัดให้มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสม 

กับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็น 

ผู้บริหาร 7 คน (ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน) ซึ่งมีจ�านวนเกินร้อยละ 66 ของกรรมการท้ังคณะ ทั้งนี้ กรรมการ 

แต่ละคนมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และจ�ากัดจ�านวนปีในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่ม

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ชื่อ
ปีที่ได้รับ

แต่งตั้ง

ปีที่เลือก

ครั้งล่าสุด

(2557)

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/การแต่งตั้ง 

 เป็นกรรมการ 

ในปี 2558

การแต่งตั้ง 

ในครั้งถัดไป

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2551 2557 ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ

ไม่ใช่ 2560

นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์ 2547 2557 กรรมการ ไม่ใช่ 2560

นายปัญจะ  เสนาดิสัย 2547 2555 กรรมการอิสระ ใช่ 2558

นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ 2550 2555 กรรมการอิสระ ใช่ 2558

นายไพฑูรย์  ทวีผล 2551 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

นายอัจฉรินทร์  สารสาส  2552 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย์ 2547 2555 กรรมการ ใช่ 2558

นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2559

นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2559

นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม 2547 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2559

 หมายเหตุ: นายวีระยุทธ์ กิตะพาณิชย์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้หน่วยงาน กฏหมาย

และ Compliance unit. ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ (ตามโครงสร้างการบริหาร หน้า 46 ) และแต่งตั้ง นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข 

ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่

เกีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องเลขานกุารบรษิทั โดยได้รบัแต่งต้ังเป็นเลขานุการบรษิทัฯ ต้ังแต่ปี 2549 เพือ่ท�าหน้าทีใ่ห้เป็นไปตาม 

พรบ.หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้ (1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดท�า/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ 

(3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) 

จดักจิกรรมระหว่างกรรมการ และผูบ้รหิาร เพือ่ส่งเสรมิสมัพนัธภาพระหว่างกนัให้ดยีิง่ขึน้ (6) ประสานงานให้มกีารปฏบิตัติามมตขิอง

คณะกรรมการบริษัทฯ (7)ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ  (8) เรื่องอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ

นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  มีความสามารถในการประสานงาน  การสรุปประเด็น  การจัดท�ารายงาน

การประชุมฯ  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น�า  เทคนิคการสื่อสาร  และ

วางแผนเชิงกลยุทธ์

ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัทฯ  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มี

ความน่าเชื่อถือ
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ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ กรรมก�รและผู้บริห�ร ผู้มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ

1.คณะกรรมก�ร

1.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ

อายุ  66  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, USA
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
 - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman 
 - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 
 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551-ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
   ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
   บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
   ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำาหนด 
   ค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
   บมจ. เทเวศประกันภัย
2549-2551  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์
 - กรรมการ/ รองประธานกรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ 62 ปี

วุฒิทางการศึกษา
 - Mini MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ ์
   มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ)  
   หลักสูตรภาครัฐ ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9 
 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program
 - อบรมหลักสูตร Role of the Chairman

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 2.12%

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  1  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  4 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
2555 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี
2547-ปัจจุบัน   รองกรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ ์
   แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2537-ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
   กรรมการ  บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

5     7               9                        8              6

  4                  1                       2                      3
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3. นายปัญจะ เสนาดิสัย 
 - ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 - กรรมการสรรหา และค่าตอบแทนฯ
 - กรรมการอิสระ

อายุ  66  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - Master of Business Administration,  
    Suffolk University (USA)
 -  ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ปริญญาเอก  
    สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
 -  อบรมหลักสูตร Directors Certification Program
 -  อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
 - อบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 8
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำากับดูแล
  กิจการสำาหรับกรรมการและผู้บริหาร
  ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ
  มหาชน รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการ
  และผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
 - ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับ
  สูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 4

% การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2550-ปัจจุบัน  กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
    บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2549-ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
    บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2548-ปัจจุบัน  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไพลอน 
2547-ปัจจุบัน  กรรมการอิสระบมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2545-ปัจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 
    พิจารณาผลตอบแทนฯ บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา
2547-ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2526-ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์
2546-2557   กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2547-2554   ประธานกรรมการบมจ. เดวา ดีเวลลอปเม้นท์
2549-2552   กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณา 
    ผลตอบแทนฯธนาคารออมสิน
     

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร
 - กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการอิสระ

อายุ  69 (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. (เกียรตินิยม) อุตสาหการ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - อบรมหลักสูตร Finance forNon-Finance  
  Directors
 - อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
    บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2555 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา กลุ่มบริษัท Cobra International 
2554 - ปัจจุบัน  ประธานคณะที่ปรึกษา
    บจ. มินเซน แมชีนเนอรี่
2551 - ปัจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหาร
    บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2550 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ
    บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2552 - 2557   ที่ปรึกษา บจ. นอริตาเก้ (ประเทศไทย) จำากัด
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5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส 
 - ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
 - กรรมการอิสระ

อายุ  70  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 
 - ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการ
  อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคนซิงตั้น 
  สหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราช
  อาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐ
  ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1
 - วุฒิบัตร/ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม:
  วุฒิวิศวกรอุตสาหการ
 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน   ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 
   บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล/   
   กรรมการสรรหา และค่าตอบแทนฯ  
   บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
ปัจจุบัน   นายกกิตติมศักดิ ์
   สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)
ปัจจุบัน   ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
  

 

6. นายไพฑูรย์ ทวีผล 
 - ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
 - กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 - กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
 - กรรมการอิสระ
อายุ  64  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
 - 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

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปัจจุบัน   ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  
   บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ 
    บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส ์
2555-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซี่บาย
2551-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล  
   บมจ. สมบูรณ์  แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2547-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2545-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ/  
   ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร  
   บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา 
2553-2555  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ 
   กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร ์  
   เซ็นเตอร์ 
2551-2554  กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล  
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
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7.นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย ์
 -  กรรมการ
 - กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม ผูกพันบริษัทฯ
 - กรรมการผู้อำานวยการ

อายุ  52  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - Master of Industrial Engineering, 
  Waseda University (Japan)
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
 - อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  1.96%

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  4 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน   ประธานกิตติมศักดิ์/นายกกิตติมศักดิ์  
   กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน และอะไหล่ยนต์ ภายใต้ 
   สภาอุตสาหรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน 
   ยานยนต์ไทย 
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
   อุตสาหกรรม บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล  
   แคสติ้ง โปรดักส์
2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำานวยการ 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
  

 

8.นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 
 - กรรมการ
 - กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
 - รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร
อายุ  50  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบันบัณฑิตบริหาร 
  ธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - Bachelor of Business Administration
   in Finance and Management (BBA),
  Simon fraser University (Canada)
 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  1.65%

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  3 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2555 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร  
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2550-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ สำานักกรรมการผู้อำานวยการ 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
    
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
2550-ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา 
   และค่าตอบแทนสมาคมบริษัท จดทะเบียนไทย 
2547-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2540-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล
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9.นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 
 - กรรมการ
 - กรรมการบริหาร
 - กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

อายุ  49  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - Master of Business Administration,  
  University of Pennsylvania (USA)
 - Master of Science, Operation  
  Research, University of 
  Michigan   (USA)
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 
  สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4  บริษัท  
จำานวนบริษัทที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน  2 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย)
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
2550-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2549-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  
   เทคโนโลยี
2551-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2546-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อัลตัส แอดไวซอรี่
2554-2557  กรรมการสายการบินนกแอร์ จำากัด
2549-2556  กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
2549-2555  กรรมการ บมจ. อีซี่บาย
2546-2554  กรรมการผู้จัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่
2547-2554  กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2549-2554  ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์
  
 

10.ดร.วิชัย ศรีมาวรรณ์ 
 - รองกรรมการผู้อำานวยการ  
  Somboon Learning Academy 
อายุ  53  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาภาวะผู้นำาเชิงยุทศาสตร์ที่เป็นเลิศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 - ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
  สาขาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
 - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
  ธรรมาธิราช

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.006%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ ศูนย์การเรียนรู้
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
   พัฒนาบุคลากรกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 
2551-2556  รองกรรมการผู้อำานวยการ สายจัดหาและพัฒนา 
   คุณภาพ
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2550-2551  รองกรรมการผู้อำานวยการสายจัดซื้อและโลจิสติกส ์
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
   
    
 

63
P  A  G  E

 Annual Report 2015.indd   63 4/3/15   9:55 AM



12.ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 
 - รองกรรมการผู้อำานวยการ
   สายการขาย/พัฒนาธุรกิจและการตลาด

อายุ  48  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.002%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ สายการขาย  
   พัฒนาธุรกิจ และการตลาด
   บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลย ี  
 2556-2557  รองกรรมการผู้อำานวยการ สายปฏิบัติการ SAT  
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี   
 2555-2556  ผู้จัดการทั่วไป บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว  
   อุตสาหกรรม  
 

11.นายโคอิจิ มิยาฮาร่า 
 - รองกรรมการผู้อำานวยการ
  สายวิจัยและพัฒนา

อายุ  53  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องกล
  มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น
 - ปริญญาโท วิศวกรรม เครื่องกล
  มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น
 
%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.003%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการสายวิจัยและพัฒนา
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
2555-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ สายการขาย,  
   การพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2551-2555  ผู้จัดการประสานงานโตโยต้า เคอร์ลอสการ์  
   มอเตอร์ อินเดีย (TMC)
2548-2550  ผู้จัดการกลุ่ม และผู้จัดการฝ่ายเทคนิค 
   โตโยต้า มอเตอร์ คอเปอร์เรชั่น ประเทศญี่ปุ่น (TMC) 
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14.นายมงคล  แซ่จิว 
 - รองกรรมการผู้อำานวยการ
  สายปฏิบัติการ SBM&ICP

อายุ  52  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  ลาดกระบัง

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.002%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ สายปฏิบัติการ SBM&ICP  
   บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2547-2556  ผู้จัดการทั่วไป บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
 

13.นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 
 - รองกรรมการผู้อำานวยการ
   สายปฏิบัติการ BSK

อายุ  51  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
  ลาดกระบัง

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.002%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2556-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการสายปฏิบัติการ BSK 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี     
2544-2556  ผู้จัดการทั่วไป บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล 
 

15.นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ 
 - รองกรรมการผู้อำานวยการ
   สายปฏิบัติการ SAT

อายุ  47  (ปี)

วุฒิทางการศึกษา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) 
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 - ปริญญาโท วิทยาศาตร์ (การจัดการโลจิสติกส์) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

%  การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.001%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปัจจุบัน   รองกรรมการผู้อำานวยการ SAT และ 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี และ
   กรรมการผู้จัดการ SFT 
2556-2557  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายและบริการลูกค้า  
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2550-2556  ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายจัดหา 
   บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
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การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 
กรรมการ จำานวนหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 25 ส.ค. 57

ลักษณะการถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือที่ไม่ใช่

หุ้นสามัญ

นายสรรเสริญ	 วงศ์ชะอุ่ม - - -
นายยงยุทธ	 กิตะพาณิชย์ 9,019,968 ทางตรง -
นายปัญจะ	 เสนาดิสัย - - -
นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ - - -
นายอัจฉรินทร์	 สารสาส - - -
นายไพฑูรย์	 ทวีผล - - -
นายวีระยุทธ	 กิตะพาณิชย์ 6,861,342 ทางตรง -
นายยงเกียรติ์		 กิตะพาณิชย์ 8,345,900 ทางตรง

570,343 ทางอ้อม	(ภรรยา) -
นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์ 7,028,976 ทางตรง -
นายสุระศักดิ์	 เคารพธรรม - - -
นายวิชัย	 ศรีมาวรรณ์ 27,475 ทางตรง -
นายพัฒน์พงษ์	 วีระศิลป์ 7,250 ทางตรง
นายโคอิจิ		 มิยาฮาร่า 11,600 ทางตรง -
นายชีระวิทย์		 สุรีรัตนันท์ 9,350 ทางตรง -
นายสมศักดิ์		 สิทธินันท์เจริญ 10,450 ทางตรง -
นายมงคล		 แซ่จิว 9,350 ทางตรง -

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ – สกุล

หุ้นสามัญ (หุ้น)

25 ส.ค 57 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.		นายสรรเสริญ		 วงศ์ชะอุ่ม - - - - - -

2.		นายยงยุทธ		 กิตะพาณิชย์ 9,019,968 15,381,468 7,215,975 7,215,975 7,215,975 7,215,975 7,215,975

3.		นายปัญจะ		 เสนาดิสัย - - - - - - -

4.		นายสบสันติ	์		 เกตุสุวรรณ - - - - - - -

5.		นายอัจฉรินทร์		 สารสาส - - - - - - -

6.			นายไพฑูรย์		 ทวีผล - - - - - - -

7.			นายยงเกียรติ์		 กิตะพาณิชย์ 8,916,243 8,896,843 6,660,900 7,215,975 7,215,975 7,215,975 7,215,975

8.			นางสาวนภัสร		 กิตะพาณิชย์ 7,017,676 7,017,676 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,612,641

9.			 นายสุระศักดิ	์	 เคารพธรรม - - - - - - -

10.		นายวิชัย			 ศรีมาวรรณ์ 27,475 16,875 - - - - -

11.	 นายโคอิจ	ิ	 มิยาฮาร่า 11,600 1,250 - - - - -

12.	 นายชีระวิทย	์	 สุรีรัตนันท์ 9,350 1,250 - - - - -

13.	 นายสมศักดิ	์	 สิทธินันท์เจริญ 10,450 1,250 - - - - -

14.	 นายมงคล		 แซ่จิว 9,350 1,250 - - - - -

15.	 นายพัฒน์พงษ	์	 วีระศิลป์ 7,250 - - - - - -

				หมายเหตุ:
-	ข้อมูลจากรายงานการกระจายการถือหุ้น	ณ	วันที่	25	สิงหาคม	2557
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 นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล 
  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำาไรประจำาปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำาเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอด

ขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ 

ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำารองตามกฎหมายแล้ว 

ทั้งนี้  การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทย่อยกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน 

ร�ยละเอียดก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่�นม� 5 ปีย้อนหลัง

(หน่วย : บาท)

รายละเอียดการจ่ายเงิน

ปันผล

ปี 2557

ปีที่นำาเสนอ

ปี 2556

ปีที่ผา่นมา 

ปี 2555
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2554
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2553
ปีที่ผ่านมา 

1. กำาไรสุทธิ 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท  815,763,445 บาท 408,163,980 บาท  771,342,995.28บาท 

2. จำานวนหุ้น 425,193.894 หุ้น 424,945,994 หุ้น 339,957,087 หุ้น 339,923,287 หุ้น 339,923,287 หุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น 0.60 บาท :หุ้น 0.75 บาท : หุ้น  0.97 บาท : หุ้น 0.45 บาท: หุ้น 0.90 บาท: หุ้น 

4. รวมจำานวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น  255,116,336.40บาท 318,709,495.50บาท 329,748,234.39บาท 152,965,479.15บาท 305,930,958.30บาท 

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 53.48 ร้อยละ 37.50 ร้อยละ 40.42 ร้อยละ 37.47 ร้อยละ 39.66 
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ค่าตอบแทน
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 โดยมีคณะกรรมการสรรหา

และคา่ตอบแทนฯ	เปน็ผูพ้จิารณากำาหนดนโยบายคา่ตอบแทนสำาหรบั	กรรมการ	ผูบ้รหิารระดบัสงู	ไดแ้ก	่กรรมการผู้อำานวยการ	และ

รองกรรมการผู้อำานวยการ	และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา	ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1.	 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
	 	 คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ	ซึ่งได้แก่	1)	ค่าบำาเหน็จกรรมการประจำาปี	2)	ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็น

รายเดือน	3)	ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม	โดยพิจารณาถึงภารกิจ	ความรับผิดชอบ	และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	ที่

กอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บับรษิทัฯ	โดยเปรียบเทยีบกบับรษิทัอืน่ทีม่ขีนาดและลกัษณะของธรุกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั	โดยกรรมการทีไ่ดร้บัมอบ

หมายใหม้หีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่มากขึน้	จะไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ	ทีไ่ดร้บัมอบหมาย

เพิ่มมากขึ้นด้วย

2.	 นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 	 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	จะเปน็ผูพ้จิารณาทบทวนคา่ตอบแทนของกรรมการผูอ้ำานวยการ 

เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ	 ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว	มีการกำาหนดอย่างเหมาะสม	ตามโครงสร้างค่าตอบแทน 

ของบรษิทัฯ	และพจิารณาเปรยีบเทยีบจาก	1)	ขอ้มลูการสำารวจการจา่ยคา่ตอบแทนจากสถาบนั	องค์กร	และหนว่ยงานทีไ่ด้รบัความ

เชื่อถือ	2)	อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ	อัตราเงินเฟ้อ	และกำาไรสุทธิ	5	ปีย้อนหลัง	รวมทั้ง	พิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงาน	และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

	 	 กรรมการผู้อำานวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทน	และการปรับค่าจ้างประจำาปี	 

ของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำานวยการ	 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 	ประกอบกับ 

ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าตอบแทนกรรมการ

1.		 ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ต�ำแหน่ง
คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ

ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบี้ยประชุม/ครั้ง (บำท)

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมกำร
สรรหำและค่ำ
ตอบแทนฯ

คณะกรรมกำร
นโยบำยบริหำร

ควำมเสี่ยง

1 ประธานฯ 27,000 45,000 45,000 37,500 37,500 37,500

2 รองประธานฯ 18,750 - 31,250 - - -

3 กรรมการ 15,000 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000
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2.	 ค่าตอบแทนที่เป็นบ�าเหน็จกรรมการ 

	 2.1	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	สำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2557

	 	 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในรูปของเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ 

เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น		10,924,000		บาท	รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

บำาเหน็จ 
กรรมการ
ปี 2557

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบ 
แทนรวม

คณะ
กรรมการ
บริษัท 

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ 
กรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการ
นโยบาย
บริหาร 

ความเสี่ยง

1 นายสรรเสริญ		 วงศ์ชะอุ่ม 603,227 864,000 - - - - 1,467,227

2 นายยงยุทธ		 กิตะพาณิชย	์ 418,908 600,000 300,000 - - - 1,318,908

3 นายปัญจะ		 เสนาดิสัย 335,127 480,000 - 225,000 75,000 - 1,115,127

4 นายสบสันติ์		 เกตุสุวรรณ 335,127 480,000 495,000 - - 125,000 1,435,127

5 นายไพฑูรย์		 ทวีผล 335,127 480,000 - 150,000 112,500 125,000 1,202,627

6 นายอัจฉรินทร์		สารสาส 335,127 480,000 - 150,000 75,000 187,500 1,227,627

7 นายวีระยุทธ		 กิตะพาณิชย์ 131,976 175,000 - - - - 291,976

8 นายยงเกียรติ	์	 กิตะพาณิชย์ 335,127 480,000 - - - - 815,127

9 นางสาวนภัสร		 กิตะพาณิชย์ 335,127 480,000 - - - - 815,127

10 นายสุระศักดิ์		 เคารพธรรม 335,127 480,000 330,000 - 75,000 - 1,220,127

รวม 10,924,000

หมายเหตุ:  บำาเหน็จกรรมการ เป็นการคำานวณจ่ายจากผลการดำาเนินงานในปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558

2.2	 ค่าตอบแทนอื่น

	 --ไม่มี--

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1.		 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท จำานวนราย พ.ศ. 2557 จำานวนราย พ.ศ. 2556

เงินเดือนรวม 9 31,277,920.00 8 22,020,900

โบนัสรวม 9 7,830,915.70 8 5,242,816

รวม 27,263,716
หมายเหตุ:   - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์  

   นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ นายสรรเพชญ เหล่ากัลปสันติ และ  

   นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

  -  ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์  
   นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ และ นายบรรจบ องค์ธนะสิน
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2 ค่�ตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

ในรอบปี 2557 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้ 

หน่วย : บาท จำานวนราย พ.ศ. 2557 จำานวนราย พ.ศ. 2556

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 9 1,153,810.40 8 881,176.00

หมายเหตุ: -  ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์   
  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ นายสรรเพชญ  เหล่ากัลปสันติ  
  และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

 -  ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์  
  นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศักดิ์  สิทธินันท์เจริญ นายมงคล  แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์   และ นายบรรจบ  องค์ธนะสินปี

บุคล�กร

1. จำ�นวนพนักง�น

จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

จำานวน (คน)

บริษัท 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

ชาย หญิง ชาย หญิง

1.  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 501 159 551 179

2.  บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด 1,139 163 1,181 180

3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด 424 75 446 74

4.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด 488 55 507 58

5.  บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด 9 1

 รวม 2,561 453 2,685 491

จำานวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง

พนักงานประจำา 2,467 446 2,597 484

พนักงานสัญญาจ้าง 94 7 88 7
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 จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2556  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตาม 

สายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน
จำานวน (คน)

31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

1.  แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop 1,861 1,961

2.  แผนกวิศวกรรม 123 149

3.  แผนกซ่อมบำารุง/ รับประกันคุณภาพ/ วางแผนการผลิต 472 480

4.  แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ  ฝ่ายจัดหา 192 197

5.  สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ  (รวมบุคคล BU) 86 87

6.  ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน 55 64

7.  สายงานขายและการตลาด 38 33

8.  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/ ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต 61 70

9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ 117 123

10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 9 12

11. อื่น ๆ

 รวม 3,014 3,176

หมายเหตุ: บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ค่�ตอบแทนพนักง�น

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท จำานวนราย พ.ศ. 2557 จำานวนราย พ.ศ. 2556

เงินเดือนรวม 3,379 711,040,579.13 3,582 718,824,029.33

โบนัสรวม 2,867 181,883,760.19 3,104 213,728,484.18

รวม - 892,924,339.32 - 932,552,513.51

  

3.      ค่�ตอบแทนอื่น

 (1) เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

 ในรอบปี 2557 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพใหแ้ก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้ 

หน่วย : บาท จำานวนราย พ.ศ. 2557 จำานวนราย พ.ศ. 2556

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 2,143 20,084,538.06 2,085 18,623,890.94
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 ก�รควบคุมภ�ยใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้า

ร่วมประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดย

อ้างองิ “แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมท้ังข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบ

เชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมำ่าเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอโดยบริษัทได้

จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะดำาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม

ควบคุมดูแลการดำาเนินงานของบริษัทให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนำาไป

ใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งและบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน อย่างเพียงพอ โดย

สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

1. ก�รควบคุมภ�ยในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการกำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำาปี 

และตัวชี้วัดที่ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

การจ่ายเงนิรางวัลจงูใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสำาเรจ็ตามเป้าหมายของดชันชีีวั้ดส่วนบคุคล และผลกำาไรของบรษิทั เพ่ือก่อ

ให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำากับดูแลกิจการบริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างการกำากับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะ

อนุกรรมการได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเก่ียวกับการ

ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบ

ของการมีจริยธรรมท่ีดีและรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมท้ังให้แนวทางและ 

ข้อเสนอแนะอืน่ทีจ่ำาเป็นเพ่ือการพัฒนา ซึง่ในปีนีบ้รษิทัฯ ได้รบัรางวัล “SET Awards of Honor” คอื รางวลัเกียรตยิศแห่งความสำาเรจ็

ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเน่ืองปีท่ี 6 และ รางวัลเกียรติยศ 

แห่งความสำาเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 4 

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 2556 โดยใน

ปี 2557 บริษัทได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู ่ค้าที่สำาคัญของบริษัท และเพ่ือให้มีความต่อเน่ืองบริษัท

ได้มีการประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท รวมท้ังทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน

การทุจริต ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและ 

ตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ก�รประเมินคว�มเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำาคัญ คณะกรรมการนโยบายบริหารความ

เสี่ยง ทำาหน้าท่ีกำากับดูแลและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระดบัจดัการ ซึง่ประกอบด้วย กรรมการและผูบ้รหิารแต่ละสายงาน ทำาหน้าทีใ่นการประเมนิปัจจยัเสีย่งท้ังจากปัจจยัภายนอก ได้แก่ 

สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำาเนิน
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ธุรกิจของบริษัทฯ และกำาหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมท้ัง มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความ

รับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและกำาหนดมาตรการบริหารความเส่ียง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ท่ีอาจส่งผล 

กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร 

เป็นประจำาทุกไตรมาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท บริษัทมีการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจ

และตระหนักถึงความสำาคัญในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  

3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�น 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

และธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

ซึง่คณะกรรมการท้ัง 4 คณะ ได้ปฏิบตังิานภายใต้ขอบเขต อำานาจหน้าทีท่ี่ได้รบัมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบรหิาร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี เพ่ือให้ครอบคลุมทุก

กระบวนการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงู รวมท้ังครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับบรษิทัฯ ทำาให้บรษิทัฯ มัน่ใจว่า

หน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  

กฎเกณฑ์ต่างๆ และการต่อต้านการทุจริต ทั้งน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำาคัญและปัญหาท่ีตรวจพบจาก

การตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา

เดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ น้ัน ธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนจะต้องผ่านข้ันตอนการอนุมัติตามระเบียบของ 

บรษิทัฯเช่นเดยีวกับธุรกรรมปกติ และผูท้ีเ่ก่ียวข้องกับการทำารายการจะต้องทำาหน้าท่ีพิจารณาว่าการทำารายการมคีวามสมเหตุสมผล  

และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก และ

ถกูต้องตามกฎหมาย โดยธรุกรรมอันอาจจะนำามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธอิอกเสียง 

และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด 

บริษัทฯ มีการมุ่งในในการพัฒนาขบวนการผลิตให้ได้สินค้าท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมท้ังให้ความ

สำาคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำางาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 

16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานท่ีแยกอิสระจากสายการผลิต ทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไป

ตามข้อกำาหนด ต่าง ๆ อย่างสมำ่าเสมอ ในส่วนของการทำาธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างน้ัน บริษัทฯ กำาหนดให้พนักงาน 

และผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออำานาจดำาเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการ จัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  

โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำานาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำาสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ 

รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

4. ระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�รข้อมูล

ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำาคัญต่าง ๆ  อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการ

ใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง  

จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านข้อบังคับและ

กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวม

ทั้งเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำาและจัดเก็บเอกสารสำาคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ 
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ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีาง ๆ  น้ัน บรษิทัฯ จะมกีารจดัเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็น

หมวดหมูทุ่กรายการ เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นข้อมลูในการปฏิบตังิานโดยไม่ได้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชว่ีามข้ีอบกพร่องในเรือ่งน้ี 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัด

ทำางบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพ่ือให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป  

และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำาหนด

5. ระบบก�รติดต�ม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  

ในปี 2557 รวม 12 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้งเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำาดับชั้น ต้ังแต่คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ  

ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำาปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำาเนินงาน

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป และเมือ่พบว่าผลการดำาเนินการมคีวามแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ ได้กำาหนด

ให้ผู้รับผิดชอบนำาเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไข

ปัญหา และให้รายงานการปฏบิตัอิย่างต่อเน่ือง บรษิทัฯ จดัให้มกีารตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคมุภายในอย่างสมำา่เสมอ 

โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงาน

ผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

รายละเอียดหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตั้งให้  นายวิศรุต  บุญโต ดำารงตำาแหน่ง ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน ต้ังแต่วันที่   

1 มกราคม 2548  ทั้งนี้  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ  

มีความรู้และประสบการณ์ในการทำางานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมาย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำาเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะ 

ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังนี้

    1.  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

   2.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดทำาเอกสารประกอบระเบียบวาระการ

ประชุม และรายงานการประชุม 

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายวิศรุต  บุญโต

ปริญญาโท                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สาขา บัญชีการเงิน

ประสบการณ์ทำางาน   :   พ.ศ.   2537  - 2547    ฝ่ายกำากับธุรกิจจัดการลงทุน  สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

                               พ.ศ.  2548  - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายในบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์                                         

เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

คุณสมบัติ   :     มีความรู้และประสบการณ์ในการทำางานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน     

                       รายงานทางการเงินการบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ร�ยก�รระหว่�งกัน 
 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2556 และ ระหว่างปี 2557 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตส�หกรรม จำ�กัด (SBM)  

ลักษณะรายการที่สำาคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่า 
ของรายการ
 (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

ปี 2556 ปี 2557

รายการค้าปกติ

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM 1.61 1.74 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการ

ขายเศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT ขายสินค้ากึ่งสำาเร็จรูป ให้ SBM 50.89 122.42 ราคาตลาด 

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM 5.82 2.74 ตามสัญญากู้เงิน 

4. SAT จ่ายชำาระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM 0.19 0.14 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM

5. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM 22.29 19.82 ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

6. SAT รับชำาระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 72.79 47.00 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บ�งกอกสปริงอินดัสเตรียล จำ�กัด (BSK)

ลักษณะรายการที่สำาคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่า 
ของรายการ
 (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

ปี 2556 ปี 2557

รายการค้าปกติ

1. SAT จ่ายชำาระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK 4.51 3.45 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

2. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK 2.55 2.96 ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

3. SAT รับชำาระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK 68.96 44.50 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK 71.76 54.08

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำ�กัด (ICP)  

ลักษณะรายการที่สำาคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่า 
ของรายการ
 (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

ปี 2556 ปี 2557

รายการค้าปกติ รายการค้าปกติ

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP 4.43 6.43 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการ
ขายเศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP 200.00 200.00 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP 7.80 8.00 ตามสัญญากู้เงิน 

4. SAT รับชำาระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP 59.15 38.21 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP

5. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP 1.64 1.74 ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

75
P  A  G  E

 Annual Report 2015.indd   75 4/3/15   9:55 AM



บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำ�กัด (SIJ)  

ลักษณะรายการที่สำาคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่า 
ของรายการ
 (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

ปี 2556 ปี 2557

รายการค้าปกติ รายการค้าปกติ

1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ 40.00 40.00 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ 1.58 1.61 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก SIJ 0.36 0.05 ราคาใกล้เคียงทุน / SIJ ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

4. SAT จ่ายชำาระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ 2.32 3.07 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำ�กัด (SFT) 

ลักษณะรายการที่สำาคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่า 
ของรายการ
 (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

ปี 2556 ปี 2557

รายการค้าปกติ รายการค้าปกติ

1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT - 20.00 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT 0.19 0.12 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT 0.29 0.44 ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำ�กัด 

ลักษณะรายการที่สำาคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่า 
ของรายการ
 (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

ปี 2556 ปี 2557

รายการค้าปกติ

1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ 
สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำากัด 

35.70 25.40
ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราวเพื่อ
ในใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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ร�ยง�นคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อ

ร�ยง�นท�งก�รเงิน

ฝ่ายบริหารได้จัดทำางบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้เลือก

ใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทำางบการเงิน 

รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดย

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับผิดชอบดูแลเก่ียวกับคุณภาพของ

รายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษัทฯ

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและร่วมประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ี

อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดำาเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญและเพียงพอที่จะดำารงรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

 จากวิธีปฏิบัติและการกำากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

  (นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)   (นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์)

        ประธานกรรมการ     กรรมการผู้อำานวยการ
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ และธรรม�ภิบ�ล ( ปี 2557 ) 

 เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนั้น เป็นผู้มีความรู้

และประสบการณ์ด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในป ี2557 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มกีารประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ และไดร้ายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังน้ี

นายปัญจะ เสนาดิสัย  ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

นายไพฑูรย์ ทวีผล   กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

นายอัจฉรินทร์ สารสาส  กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

  การประชุมในบางคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบฯได้หารือกับกรรมการผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหาร  

ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงาน 

แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระโดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

คว�มถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงิน
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2557 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความ

เหน็ชอบตอ่รายงานทางการเงินไดจ้ดัทำาขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสำาคญั ตามหลกัการบญัช ีทีร่บัรองทัว่ไป และสอบทานการ

เปิดเผยข้อมูลสำาคัญ รายการท่ีเก่ียวข้องกัน และรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพียงพอและ

เชื่อถือได้ รวมท้ังได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบ

บัญชี ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณา

ระบบควบคุมภ�ยในและก�รตรวจสอบภ�ยใน
กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและ

ระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำาปี ซึ่งจัดทำาขึ้นโดย

พิจารณาจากปจัจยัเสีย่งทางธุรกิจดา้นตา่งๆ รวมท้ังแผนอตัรากำาลงัและแผนการพัฒนาบคุลากร ในการพิจารณารายงานผลการตรวจ

สอบได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ีสำาคัญตามแผนการตรวจ

สอบประจำาปี พรอ้มกับให้ขอ้สงัเกต และนำาเสนอเรือ่งท่ีสำาคัญต่อคณะกรรมการบรษิทั เพ่ือให้มกีารติดตามให้ฝ่ายบรหิาร เรง่ปรบัปรงุ

การปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ 

ก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดและกฎหม�ยที่เกี่ยวข้อง
 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ

กำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทัอย่างสม่ำาเสมอ โดยมคีวามเหน็ว่า รายการท่ี

บรษิทัตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย

ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีได้สอบทานน้ันมีความเพียงพอ และได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระสำาคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด
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ก�รปฏิบัติต�มม�ตรก�รป้องกันก�รทุจริต คอร์รัปชั่น
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการทบทวนการปฏิบัติ

ตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ 

ตรวจสอบฯ มั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบ การทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ก�รเปิดเผยข้อมูลของร�ยก�รที่เกี่ยวโยงกัน
 พิจารณาการทำารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจำาปี และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ในการลงทุนในโครงการสำาคัญ

ต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ก�รคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจาณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี 2558 และได้เห็นชอบให้บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.SAT และบริษัทย่อย โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ 

ผู้สอบบัญชีรายอื่น ในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม การให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และบริการ

ด้านอื่นๆ เช่น การให้คำาปรึกษาด้านระบบการควบคุมภายใน การจัดอบรมสัมมนาให้ลูกค้า การตรวจสอบระบบงานด้านสารสนเทศ 

ตลอดจนความชำานาญในการตรวจสอบบริษัทท่ีทำาธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิตรถยนต์และบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท นำาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งตั้ง นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง นายบุญญฤทธ์ิ 

ถนอมเจริญ และ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญย่ิงยง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทย่อย ประจำาปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำานวนเงิน 3,924,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการ

อื่นแก่บริษัทในกลุ่ม 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี
ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ

สังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทาง และข้อเสนอแนะอื่นที่จำาเป็นเพื่อ

การพัฒนา ซึ่งในปีนี้บริษัทได้รับรางวัล “SET Awards of Honor” จำานวน 2 รางวัล คือ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จที่มีความ

เป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 6 และ รางวัลเกียรติยศแห่งความ

สำาเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 4 

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
กำากบัใหม้ีระบบการบริหารความเสีย่ง (Risk Management) ของบรษิัทให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยา่ง

เป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 

และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยงต่างๆ 

คว�มเห็นต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบฯ
 จากการประเมินผลผลการปฏบิตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจำาปี 2557 เมื่อวนัที ่17 ธนัวาคม 

2557 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องการทำาหน้าที่โดยรวม การสอบ

ทานการจัดทำางบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การกำากับให้มีการบริหารความเสี่ยง การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบรษิทั การพิจารณาคัดเลอืกเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัช ีการพิจารณารายการท่ีเกีย่วโยงกันหรอืรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติ

งานอย่างครบถ้วนแล้ว 
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่ 

เหมาะสมและเช่ือถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทมีการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

 นายปัญจะ เสนาดิสัย

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รสรรห�และค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระท้ังคณะ โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 

ทำาหน้าท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และมีกรรมการอิสระทำาหน้าท่ีกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหา 

และค่าตอบแทนฯ ได้แก่ นายปัญจะ เสนาดิสัย นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม และนายอัจฉรินทร์ สารสาส มีวาระการดำารงตำาแหน่ง  

3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

  ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จัดให้มีการประชุมฯ รวม 3 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม

ครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำาคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

 1. ทบทวน บทบาท หน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

 2. ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำาคัญ ดังนี้

2.1  หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ และแต่งตั้งผู้บริหาร 

2.2  หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้าง และเงินรางวัลจูงใจ ให้สอดคล้องและสะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง  และ 

 เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรม

  2.3  ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน่ของกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ รบัผดิชอบ และ 

  การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

 2.4 ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

   2.5 กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

  2.6  ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการ

ดำาเนนิกิจการ การเสนอวาระและเสนอชือ่บคุคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการทีค่รบวาระ เป็นการล่วงหน้า 

ประจำาปี 2557 ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ 

 

  ( นายไพฑูรย์ ทวีผล )

   ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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ร�ยง�นของคณะกรรมก�รนโยบ�ยบริห�รคว�มเสี่ยง

              คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ 

กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงและมีกรรมการไดแ้ ก่ นายสบสันติ์  

นาย  มีวาระดำ รงตำ แหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 า า เป็นต้นไป

  ปี 2557 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย

มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยงรวม 5 ครั้ง สรุปสาระสำาคัญของงานที่ได้ดำาเนินการ ดังนี้ 

1. กำาหนด ขั้นตอน กระบวนการในการทำางาน ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

 2. พิจารณาปจัจยัความเสีย่งท่ีมผีลตอ่การบรรลเุปา้หมายเชงิกลยุทธ์ขององคก์ร โดยพิจารณาความเสีย่งทุกตวัอย่าง 

ละเอียดรอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพ่ือป้องกันและเผ้าระวังความเสี่ยง 

จากสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตามผลการดำาเนินงานรายไตรมาส 

3. จัดให้มีการสื่อสาร และทำาความเข้าใจกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ โดยเน้นเก่ียวกับ 

มาตรป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงเร่งด่วน ทั้งระยะสั้น และระยะยาว และการติดตามผล 

4. กำาหนดให้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำาและต่อเนื่องทุกไตรมาส 

 

                             

   (นายอัจฉรินทร์   สารสาส)

   ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
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อิสระทำาหน้าที่ประธานคณะ

เกตุสุวรรณ  นายไพฑูรย์ ทวีผล นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 

 



คำ�อธิบ�ยและวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�น
ภ�พรวมของก�รดำ�เนินง�นที่ผ่�นม�
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำาเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน

รถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดยเป็นการจำาหน่ายให้กับโรงงาน

ประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ในระหว่างปีการประกอบรถยนต์ลดลงจาก

ปีก่อนที่ 577,050 คัน คิดเป็น 23% โดยยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อน 10% จากรถยนต์ในกลุ่มรถบรรทุกที่มียอดประกอบ

ตำ่ากว่าปีก่อน 

ก�รวิเคร�ะห์กำ�ไรข�ดทุน

 ก�รวิเคร�ะห์ร�ยได้
ในปี 2557 และ ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 8,179 ล้านบาท และ 9,318 ล้านบาท (ตามลำาดับ) 

ลดลง 1,139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สุทธิของปี 2556 เป็นเงิน เท่ากับ 8,084 

ล้านบาท และ 8,973 ล้านบาท (ตามลำาดับ) ลดลง 889 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ใน

ประเทศที่ปรับลดลง และยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยลบทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวม 

ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถกระบะที่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ท่ีมีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อน และในปี 2556  

ส่วนของรายได้อื่นมีกลับรายการค่าเผื่อผลการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท รวมท้ังกำาไรจากการขายท่ีดิน  

 47 ล้านบาท 

ก�รวิเคร�ะห์ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ย 
ต้นทุนข�ยและบริก�ร
ในปี 2557 และปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 6,667 ล้านบาท และ 7,404 ล้านบาท (ตามลำาดับ) 

ลดลง 737 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งอัตราต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายในปี 2557 เท่ากับ 82% เท่ากับปีก่อน จาก

การปรบัปรงุกระบวนการผลติให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ และการควบคุมต้นทุนผันแปรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรม

รถยนต์ในปัจจุบัน ส่งผลให้อัตราส่วนของกำาไรขั้นต้นยังคงรักษาระดับให้เท่ากับงวดเดียวกันของปีก่อน 

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รข�ยและบริห�ร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 เท่ากับ 705 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ 2 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานและควบคุมกำาลังพลให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2557 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18 จาก

ภาพรวมผลประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณยอดขายลดลงตามภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก

กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น
บริษัทฯ มีกำาไรจากการดำาเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษี

เงินได้ ในปี 2557 จำานวน 807 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 373 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32 จากปริมาณการขายลดลงจาก 

ปีก่อนตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน และในปี 2556 ส่วนของรายได้อื่นมีกลับรายการค่าเผ่ือผลการขาดทุน

จากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท รวมทั้งกำาไรจากการขายที่ดิน 47 ล้านบาท 
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กำ�ไรสุทธิ

 บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ เท่ากับ 650 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 316 ล้านบาท หรือคิดเป็น

ร้อยละ 33 สาเหตุหลักจากจากปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน และในปี 

2556 ส่วนของรายได้อื่นมีรายการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าอาคารและเครื่องจักรเท่ากับ 121 ล้านบาท และกำาไรจากการจำาหน่าย

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจำานวน 47 ล้านบาท 

ก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงิน

 สินทรัพย์
 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 

เท่ากับ 9,814 ล้านบาท และ 9,923 ล้านบาท (ตามลำาดับ) ลดลง 109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในการตัดจำาหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นสำาคัญ 

ลูกหนี้ก�รค้�
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 1,296 ล้านบาท และเท่ากับ 1,220 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 57 

วันเท่ากับปีก่อน

เงินลงทุน
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำานวน 260 

ล้านบาท ซึ่งเปน็การลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จำากดั บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำากัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออ

โตโมทีฟ จำากัด และบริษัทสมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท 

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำานวน 6,125 ล้านบาท และปี 2556 มีจำานวน 

6,392 ล้านบาท ลดลง 267 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 823 ล้านบาท โดย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 575 ล้านบาท ในสายการผลิตเพลาข้าง สายการผลิตสปริงม้วน และสายการผลิตโรงหล่อ 

เพ่ือเพ่ิมกำาลงัการผลติรองรบัความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบรษิทัย่อยแห่งใหม่ สำาหรบัสายการผลติขึน้

รูป สร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท

หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,596 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,185 ล้าน

บาท และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 2,411 ล้านบาท ซึ่งตำ่ากว่าปีก่อน 226 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยหลักลดลงจากการจ่าย

ชำาระการลงทุนเพื่อขยายกำาลังการผลิตของโรงงาน แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สินลดลง 62 ล้านบาท และมีภาระหนี้

สินจากเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 365 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้ 205 ล้านบาทและจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 570 

ล้านบาท เป็นสำาคัญ 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

โครงสร้�งเงินทุน
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 5,217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 

ธันวาคม 2556 ซึ่งเท่ากับ 4,873 ล้านบาท เป็นเงิน 344 ล้านบาท เนื่องจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานระหว่างงวด 

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำาไรประจำาปี 2557 เป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 

0.60 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 255.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้มี

การจ่ายเงนิปันระหว่างกาลเมือ่วนัที ่3 กันยายน 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท เป็นจำานวนเงนิ 93.5 ล้านบาท ดงัน้ันส่วนทีค่งเหลอืใน

อตัราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นจำานวนเงนิทัง้สิน้ 161.57 ล้านบาท เงนิปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในภายในเดอืนพฤษภาคม 2558

 บริษัทฯ มีการจัดสรรกำาไรประจำาปี 2556 เป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 

 0.75 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 318.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้

มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำานวนเงิน 106.2 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที ่

คงเหลอืในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นจำานวนเงนิท้ังสิน้ 212.6 ล้าน เงนิปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2557

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 4,596 ล้านบาทและส่วนของ

ผู้ถือหุ้น 5,217 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.88 เท่า 

ก�รวิเคร�ะห์งบกระแสเงินสด

 จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการ

ดำาเนินงานสุทธิ จำานวน 1,477 และ 1,827 ล้านบาท (ตามลำาดับ) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 724 และ 1,319 ล้านบาท 

(ตามลำาดับ) เป็นผลมาจากซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพ่ิมสายการผลิตเพลาข้าง สายการผลิตสปริงม้วน  

และสายการผลิตโรงหล่อ เพ่ือเพ่ิมกำาลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อย 

แห่งใหม่ สำาหรับสายการผลิตขึ้นรูป และสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 

818 และ 283 ล้านบาท (ตามลำาดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 570 ล้านบาท และจ่าย

เงินปันผลรวม 306 ล้านบาท 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อ�จมีผลต่อก�รดำ�เนินง�นหรือฐ�นะก�ร

เงินในอน�คต
 อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2557 โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผู้ซื้อชะลอการซื้อจากภาวะ

การเมืองภายในประเทศในช่วงปลายปี ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำานวน 0.9 ล้านคัน ในขณะท่ียอดผลิตรถยนต์เพ่ือส่งออกมี

จำานวน 1.1 ล้านคัน อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ของประเทศเคยถูกจัดอันดับที่ 9 ของโลกในปี 2557 โดยประเทศไทยยังคงเป็น

ฐานการผลิตรถปิคอัพที่สำาคัญในการส่งออกไปท่ัวโลกส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง 

รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน (AEC) จะเป็นแรงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเติบโต

อย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความ

พร้อมท้ังปัจจัยภายในและภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ มีแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการเพ่ิมส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในกลุม่อาเซยีนให้มากขึน้ การลงทนุวิจยัและพัฒนาผลติภัณฑ์ให้มมีลูค่าเพ่ิม การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติและการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากข้ึน ขณะเดียวกันบริษัทมีการบริหารจัดการบุคคลากรตามแนวทางการ

พัฒนายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

และบริษัทย่อย
งบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557

และ

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
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ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน)

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ตามลำาดบั ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 งบ

กำาไรขาดทุนรวมและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุ้นเฉพาะกจิการ และ งบกระแส

เงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ สำาหรบัปสีิน้สดุวันเดยีวกัน รวมถึงหมายเหตซุึง่ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการ

บัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ 

คว�มรับผิดชอบของผู้บริห�รต่องบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร

 ผู้บรหิารเปน็ผูร้บัผดิชอบในการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหลา่นีโ้ดยถูกตอ้ง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็น

เพ่ือใหส้ามารถจดัทำางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัตอ่ข้อเทจ็จริงอนัเปน็สาระ

สำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

คว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อ

กำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน

รวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่  การตรวจสอบ

รวมถึงการใชวิ้ธีการตรวจสอบเพ่ือใหไ้ด้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชเีก่ียวกับจำานวนเงินและการเปดิเผยข้อมลูในงบการเงนิ 

วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัของงบการเงนิ ไมว่่าจะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักลา่ว  

ผูส้อบบญัชพิีจารณาการควบคุมภายในทีเ่ก่ียวข้องกับการจดัทำาและการนำาเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของกิจการ 

เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผล

ของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้ริหารใชแ้ละ

ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม
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 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง 

ความเห็นของข้าพเจ้า

คว�มเห็น

 ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างตน้นี ้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะ

กิจการของกลุม่บรษิทัและบรษิทั ตามลำาดบั ณ วันที ่31 ธันวาคม 2557 ผลการดำาเนนิงานรวมและผลการดำาเนนิงานเฉพาะ

กิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ

สำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4195

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ 2558
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สินทรัพย์ หมาย 
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม  
2557

31 ธันวาคม  
2556

31 ธันวาคม  
2557

31 ธันวาคม  
2556

(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  975,360,586  1,040,520,098 375,235,128 427,887,015 

เงินลงทุนชั่วคราว 6  137,598,212  34,060,800 137,598,212 34,060,800 

ลูกหนี้การค้า 4, 7  1,295,658,986  1,220,063,288  442,054,904  465,687,865 

ลูกหนี้อื่น 4, 8  18,718,395  14,560,250  96,816,430  50,292,287 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 4  -  - 260,000,000 240,000,000 

สินค้าคงเหลือ 9 585,522,645 580,299,210 94,139,690 106,789,984 

วัสดุสำารองเครื่องจักร 39,566,830 57,526,139 8,075,970 16,189,064 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 57,458,427 56,846,815 1,648,682 3,712,250 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,109,884,081 3,003,876,600 1,415,569,016 1,344,619,265 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 10  -  -  2,461,890,702  2,451,554,702 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 11  233,463,100  180,866,982  -  - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 12  26,651,146  26,651,146  -  - 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13  63,167,000  63,167,000  -  - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 14  6,125,190,946  6,391,771,143  1,530,439,757  1,692,224,263 

อะไหล่เครื่องจักร  120,046,862  98,424,823 52,121,985 47,468,817 

เงินมัดจำาค่าซื้อที่ดิน  -  9,780,488  -  9,780,488 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ  17,934,556  17,934,556  -  - 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 15  48,337,080  56,278,068  19,188,794  19,609,233 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 19,921,589 25,184,549 4,654,972 3,098,957 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 49,187,058 48,841,370 5,603,412 5,604,317 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,703,899,337 6,918,900,125 4,073,899,622 4,229,340,777 

รวมสินทรัพย์ 9,813,783,418 9,922,776,725 5,489,468,638 5,573,960,042 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 17 - 12,204 - - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

- ทรัสต์รีซีท 17  - 2,130,634  -  - 

เจ้าหนี้การค้า 4, 18 1,121,458,291 1,104,788,481 334,039,159 370,903,639 

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -  - 1,184,523 5,180,708 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

- ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 17 665,239,537 572,078,721 251,203,986 226,463,230 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

- ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 17 655,346 2,643,953  - 353,698 

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 66,454,844 128,238,900  4,727,718  17,880,718 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 33,908,083 51,089,033  17,791,560  11,382,485 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 19 297,693,360 331,353,718 95,282,054 97,805,115 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,185,409,461 2,192,335,644 704,229,000 729,969,593 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 17 2,245,779,070 2,700,730,848 749,698,917 978,702,903 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 17  1,817,466  -  -  - 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 161,745,031 154,404,774  50,675,133  47,348,443 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1,555,515 2,595,753 1,284,786 2,358,479 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,410,897,082 2,857,731,375 801,658,836 1,028,409,825 

รวมหนี้สิน 4,596,306,543 5,050,067,019 1,505,887,836 1,758,379,418 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมาย 
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม  
2557

31 ธันวาคม  
2556

31 ธันวาคม  
2557

31 ธันวาคม  
2556

(บาท)
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมาย 
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

31 ธันวาคม  
2557

31 ธันวาคม  
2556

31 ธันวาคม  
2557

31 ธันวาคม  
2556

(บาท)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 22

   ทุนจดทะเบียน 426,711,809 426,711,809 426,711,809 426,711,809 

   ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 425,193,894 424,945,994 425,193,894 424,945,994 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22 716,443,452 712,682,809 716,443,452 712,682,809 

สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 21  - 6,871,234  - 6,871,234 

กำาไรสะสม

  จัดสรรแล้ว 23

     ทุนสำารองตามกฎหมาย  55,671,181 55,671,181 42,671,181 42,671,181 

  ยังไม่ได้จัดสรร 4,015,964,242 3,672,263,018 2,799,272,275 2,628,409,406 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

   ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า

   หน่วยงานต่างประเทศ 4,204,106 275,470  -  - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,217,476,875 4,872,709,706 3,983,580,802 3,815,580,624 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,813,783,418 9,922,776,725 5,489,468,638 5,573,960,042 
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หมาย 
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

(บาท)

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 4, 24, 28 8,083,985,458 8,973,395,413 2,622,935,568 2,950,261,921 

รายได้เงินปันผลรับ 4, 10 3,655,000 2,996,250 71,758,482 54,078,856 

ดอกเบี้ยรับ 4 7,403,328 2,360,172 18,127,017 16,410,559 

กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  -  -  1,482,330  4,644,021 

กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

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

รายได้อื่น 4 83,614,880 218,134,548 187,061,609 267,710,213 

รวมรายได้ 8,178,658,666 9,317,965,202 2,901,365,006 3,330,688,677 

ค่าใช้จ่าย 26

ต้นทุนขายและบริการ 6,666,702,894 7,404,067,679 1,958,340,692 2,229,664,717 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 126,354,963 132,893,837 42,075,021 28,914,265 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 578,716,454 588,233,313 334,295,373 383,801,329 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ  203,914  13,329,176  -  - 

รวมค่าใช้จ่าย 7,371,978,225 8,138,524,005 2,334,711,086 2,642,380,311 

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน

บริษัทร่วม 11  59,259,117  28,903,167  -  - 

กำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 865,939,558 1,208,344,364 566,653,920 688,308,366 

ต้นทุนทางการเงิน (146,678,628) (157,261,889) (54,352,721) (55,541,909)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 719,260,930 1,051,082,475 512,301,199 632,766,457 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (69,425,962) (84,983,600) (35,304,586) (31,074,526)

กำาไรสำาหรับปี 649,834,968 966,098,875 476,996,613 601,691,931 

กำาไรต่อหุ้น 29

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 1.53 2.27 1.12 1.42 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรข�ดทุน
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กำาไรสำาหรับปี 649,834,968 966,098,875 476,996,613 601,691,931

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการ  
ตามหลักการ คณิตศาสตร์ประกันภัย

   สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน 20  - (1,305,375)  -  2,862,016 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการ

แปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ 3,928,636 (98,413)  - - 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 16  -  520,138  -  (188,607)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี - 
สุทธิจากภาษี  3,928,636  (883,650)  -  2,673,409 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  653,763,604 965,215,225 476,996,613  604,365,340 

หมาย 
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม

2557 2556 2557 2556

(บาท)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ
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งบการเงินรวม

หมาย 
เหตุ

ทุนเรือน 
หุ้น

ที่ออก 
และ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สิทธิใน
หุ้นสามัญ 
ที่เสนอ 
ขายให้

กับพนักงาน

กำาไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุน 
สำารอง
ตาม 

กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลต่างจาก 
อัตราแลก 
เปลี่ยนจาก
การแปลงค่า 

หน่วยงานต่าง
ประเทศ

งบการเงิน

รวมส่วน 
ของ
ผู้ถือ 
หุ้น

(บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น และการจัดสรรส่วนทุน 

ให้ผู้ถือหุ้น

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

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  - 1,250,600  -  -  -  -  1,250,600 

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

     สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 21  -  -  6,145,580  -  -  -  6,145,580 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้า 

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

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

     กำาไร  -  -  -  -  966,098,875  -  966,098,875 

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      - ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย

           สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิ

จากภาษี
 -  -  -  -  (785,237)  -  (785,237)

      - อื่นๆ  -  -  -  -  -  (98,413)  (98,413)

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  -  965,313,638  (98,413)  965,215,225 

จัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฏหมาย 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 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  424,945,994  712,682,809  6,871,234  55,671,181  3,672,263,018  275,470  4,872,709,706 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วน

ของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร 

ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เพิ่มหุ้นสามัญ 22 247,900  -  -  -  -  -  247,900 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  - 3,760,643  -  -  -  -  3,760,643 

     เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  -  (306,133,744)  -  (306,133,744)

     สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 21  -  -  (6,871,234)  -  -  -  (6,871,234)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 247,900  3,760,643  (6,871,234)  -  (306,133,744)  -  (308,996,435)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

     กำาไร  -  -  -  -  649,834,968  -  649,834,968 

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      - อื่นๆ  -  -  -  -  -  3,928,636  3,928,636 

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  -  649,834,968  3,928,636  653,763,604 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  425,193,894  716,443,452  -  55,671,181  4,015,964,242  4,204,106  5,217,476,875 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

หมาย 
เหตุ

ทุนเรือน 
หุ้น

ที่ออก 
และ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สิทธิใน
หุ้นสามัญ 
ที่เสนอ 
ขายให้

กับพนักงาน

กำาไรสะสม องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุน 
สำารอง
ตาม 

กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

ผลต่างจาก 
อัตราแลก 
เปลี่ยนจาก
การแปลงค่า 

หน่วยงานต่าง
ประเทศ

งบการเงิน

รวมส่วน 
ของ
ผู้ถือ 
หุ้น

(บาท)
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย 
เหตุ

ทุนเรือน 
หุ้น

ที่ออก 
และ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สิทธิใน
หุ้นสามัญ 
ที่เสนอ 
ขายให้

กับพนักงาน

กำาไรสะสม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นทุน 

สำารอง
ตาม 

กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

(บาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556  339,923,287  711,432,209  725,654  34,175,809  2,366,546,265  3,452,803,224 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วน
ของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร 
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

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

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  -  1,250,600  -  -  -  1,250,600 

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

     สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 21  -  -  6,145,580  -  -  6,145,580 

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้า 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

     กำาไร  -  -  -  - 601,691,931  601,691,931 

     กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

      - กำาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย

           สำาหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน - 
สุทธิจากภาษี

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

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  -  604,365,340  604,365,340 

จัดสรรเป็นทุนสำารองตามกฏหมาย 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 

96
P  A  G  E

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

 Annual Report 2015.indd   96 4/3/15   9:55 AM



สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557  424,945,994 712,682,809  6,871,234  42,671,181  2,628,409,406  3,815,580,624 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้า 
ส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรร 
ส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เพิ่มหุ้นสามัญ 22  247,900  -  -  -  -  247,900 

     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  -  3,760,643  -  -  -  3,760,643 

     เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30  -  -  -  -  (306,133,744)  (306,133,744)

     สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 21  -  -  (6,871,234)  -  -  (6,871,234)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้า
ส่วนของผู้ถือหุ้น

 247,900  3,760,643  (6,871,234)  -  (306,133,744)  (308,996,435)

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี

     กำาไร  -  -  -  -  476,996,613  476,996,613 

รวมกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำาหรับปี  -  -  -  -  476,996,613  476,996,613 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  425,193,894 716,443,452  -  42,671,181  2,799,272,275  3,983,580,802 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมาย 
เหตุ

ทุนเรือน 
หุ้น

ที่ออก 
และ

ชำาระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

สิทธิใน
หุ้นสามัญ 
ที่เสนอ 
ขายให้

กับพนักงาน

กำาไรสะสม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้นทุน 

สำารอง
ตาม 

กฎหมาย

ยังไม่ได้
จัดสรร

(บาท)
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2557 2556

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

กำาไรสำาหรับปี  649,834,968  966,098,875  476,996,613  601,691,931 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย  838,907,922  769,089,989  258,762,408  239,569,267 

กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า

อาคารและอุปกรณ์  -  (121,078,819)  -  (37,583,107)

ตัดจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  12,000,924  17,455,366  94,586  2,248,820 

เงินมัดจำาค่าซื้อที่ดินลดลง  9,780,488  -  9,780,488  - 

ดอกเบี้ยรับ  (7,403,328)  (2,360,172)  (18,127,017)  (16,410,559)

ต้นทุนทางการเงิน  146,678,628  157,261,889  54,352,721  55,541,909 

ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  67,957  -  - 

ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือและวัสดุ
สำารอง

เครื่องจักร  7,603,872  6,460,772  216,809  2,304,634 

ขาดทุน (กำาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน 
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 270,940  4,094,375  (186,129)  44,242 

สำารองค่าใช้จ่ายจากการฟ้องร้องคดีความ  -  5,000,000  -  5,000,000 

กำาไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  (47,522,478)  -  - 

ขาดทุน (กำาไร) จากการจำาหน่ายที่ดิน  
อาคารและอุปกรณ์

 (1,970,448)  2,004,795  (1,787,573)  (1,997,538)

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  (59,259,117)  (28,903,167)  -  - 

รายได้เงินปันผลรับ  (3,655,000)  (2,996,250)  (71,758,482)  (54,078,856)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  22,393,161  22,542,850  8,749,849  5,429,538 

ค่าใช้จ่ายสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับ
พนักงาน 

(กลับรายการ)  (3,823,130)  6,154,579  (3,823,130)  6,154,579 

ภาษีเงินได้  69,425,962  84,983,600  35,304,586  31,074,526 

 1,680,785,842  1,838,354,161  748,575,729  838,989,386 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2557 2556

 (บาท) 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน

ลูกหนี้การค้า  (75,322,353)  356,697,951  23,693,575  57,040,338 

ลูกหนี้อื่น  (4,158,145)  16,222,504  (46,524,145)  2,087,098 

สินค้าคงเหลือ  (12,827,307)  24,568,646  12,433,485  50,699,368 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (611,612)  15,720,760  2,218,893  3,075,312 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  3,582,948  (3,274,816)  905  3,563,725 

เจ้าหนี้การค้า  16,563,827  (361,253,096)  (36,738,631)  (112,127,714)

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -  (3,996,184)  1,833,892 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (33,138,385)  13,399,546  (1,630,401)  (5,334,143)

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (1,040,238)  (43,768)  (1,073,693)  2,031,419 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  1,573,834,577  1,900,391,888  696,959,533  841,858,681 

จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  (15,052,905)  (11,449,195)  (5,423,159)  (9,633,095)

จ่ายภาษีเงินได้  (81,343,952)  (61,618,826)  (30,451,526)  (24,378,930)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  1,477,437,720  1,827,323,867  661,084,848  807,846,656 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย  7,403,328  1,805,493  17,971,692  15,973,956 

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว  (103,537,412)  (34,060,800)  (103,537,412)  (34,060,800)

รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย  -  -  71,758,482  54,078,856 

รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม  6,663,000  1,236,000  -  - 

รับเงินปันผลจากบริษัทอื่น  3,655,000  2,996,250  -  - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  (1,230,000,000)  (1,510,000,000)

รับชำาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย  -  -  1,210,000,000  1,610,000,000 

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -  -  (10,336,000)  (150,000,000)

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (630,439,833)  (1,356,125,497)  (105,335,886)  (577,951,010)

ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  3,381,264  2,805,814  1,792,270  2,479,814 

ขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  -  85,700,478  -  - 

วัสดุสำารองและอะไหล่เครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (3,662,730)  (12,102,934)  3,459,927  100,382 

ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (7,856,460)  (10,789,139)  (4,473,860)  (1,425,712)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (724,393,843)  (1,318,534,335)  (148,700,787)  (590,804,514)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2556 2557 2556

 (บาท) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน  (143,918,453)  (153,256,583)  (52,173,534)  (53,937,943)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง  (12,204)  (12,204)  -  - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -  
ทรัสต์รีซีทลดลง

 (2,130,634)  (23,161,949)  -  - 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินลดลง  (171,142)  (23,069,214)  (353,698)  (333,406)

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว  205,287,760  690,691,833  17,200,000  341,383,191 

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว  (569,795,000)  (526,358,074)  (222,245,000)  (170,102,473)

เงินปันผลจ่าย  (306,133,744)  (249,017,919)  (306,133,744)  (249,017,919)

เงินสดจ่ายจากสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขาย
พนักงาน

 (5,338,515)  -  (5,338,515)  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ  4,008,543  1,284,400  4,008,543  1,284,400 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (818,203,389)  (282,899,710)  (565,035,948)  (130,724,150)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น  
(ลดลง) สุทธิ

 (65,159,512)  225,889,822  (52,651,887)  86,317,992 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 
มกราคม

 1,040,520,098  814,630,276  427,887,015  341,569,023 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

 975,360,586  1,040,520,098  375,235,128  427,887,015 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์  66,454,844  128,238,900  4,727,718  17,880,718 
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หมายเหตุ สารบัญ
1 ข้อมูลทั่วไป
2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน
3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6 เงินลงทุนชั่วคราว
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 สำารอง
24 ส่วนงานดำาเนินงาน
25 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ
26 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
27 ภาษีเงินได้
28 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
29 กำาไรต่อหุ้น
30 เงินปันผล
31 เครื่องมือทางการเงิน
32 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
33 คดีความ
34 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
35 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
36 การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดว�นซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

  งบการเงินน้ีนำาเสนอเพ่ือวัตถุประสงค์ของการรายงานเพ่ือใช้ในประเทศไทย และจัดทำาเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษได้จัดทำาข้ึนเพ่ือความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินท่ีไม่คุ้นเคยกับภาษาไทยและงบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกงบการ

เงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558

1.  ข้อมูลทั่วไป
 
  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จด

ทะเบียนตั้งอยู่เลขที่

สำานักงานใหญ่ : 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำาบลบางโฉลง อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

สาขา : 300/10 หมู่ที่ 1 ตำาบลตาสิทธิ์ อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

สาขา  : 7/389 หมู่ที่ 6 ตำาบลมาบยางพร อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2548

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ บริษัท สมบูรณ์ โฮลด้ิง จำากัด (ถือหุ้นร้อยละ 26.2) ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนใน

ประเทศไทย และกลุ่มตระกูลกิตะพาณิชย์ (ถือหุ้นร้อยละ 17.5)

  บริษัทดำาเนินธุรกิจหลักเก่ียวกับการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษัทย่อย ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2557 และ 2556 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 และ 10

ชื่อกิจการ ลักษณะธุรกิจ
ประเทศ

ที่กิจการจัดตั้ง

บริษัทถือหุ้นร้อยละ

31 ธันวาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

บริษัทย่อยทางตรง

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน
 ยานยนต์

  ไทย 100 100

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด
ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน
ยานยนต์

ไทย 100 100

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง 
  โปรดักส์ จำากัด

ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน
ยานยนต์

ไทย 100 100

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล 
แจแปน จำากัด

สนับสนุนข้อมูลทางด้าน
การตลาด

ญี่ปุ่น 100 100

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด
ผลิตและจำาหน่ายชิ้นส่วน
ยานยนต์

ไทย 100 100
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2. เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน 
(ก) เกณฑ์ก�รถือปฏิบัติ 

  งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย 

สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับ ซึ่งเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานของ

กลุ่มบริษัท/บริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่1  มกราคม 2557 ดังต่อไปนี้  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555) การนำาเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยค่าของสินทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดำาเนินงาน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

  ในเบือ้งต้นการปฏบิตัติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ีออกและปรบัปรงุใหม่ข้างต้นน้ัน มผีลให้เกิดการเปลีย่นแปลง

นโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเรื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

  นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัอืน่ๆ ซึง่มผีลบงัคบัสำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชท่ีีเริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2558 เป็นต้น

ไป และไม่ได้มีการนำามาใช้สำาหรับการจัดทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกับการ

ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35
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(ข) เกณฑ์ก�รวัดมูลค่�

  งบการเงินน้ีจัดทำาข้ึนโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการท่ีสำาคัญที่แสดงในงบแสดงฐานะ

ทางการเงินดังต่อไปนี้

  - มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ของพนักงานที่กำาหนดไว้ 

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นและนำ�เสนองบก�รเงิน  

   งบการเงนินีจ้ดัทำาและแสดงหน่วยเงนิตราเป็นเงนิบาทซึง่เป็นสกุลเงินทีใ่ช้ในการดำาเนนิงานของบรษิทั ข้อมลูทางการเงนิ

ทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

(ง) ก�รประม�ณก�รและใช้วิจ�รณญ�ณ   

  ในการจัดทำางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ

ข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำาหนดนโยบายการบัญชีและการรายงานจำานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน 

รายได้ และค่าใช้จ่าย  ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมตฐิานทีใ่ช้ในการจดัทำางบการเงนิจะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเนือ่ง การปรบัประมาณการทาง

บัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวนและในงวดอนาคตที่ได้รับผลกระทบ

 

  ข้อมูลเก่ียวกับการประมาณความไม่แน่นอนและข้อสมมติฐานท่ีสำาคัญในการกำาหนดนโยบายการบัญชี มีผลกระทบ

สำาคัญต่อการรับรู้จำานวนเงินในงบการเงินซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 การวัดมูลค่าของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

3.    นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

 นโยบายการบัญชีที่นำาเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอสำาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก) เกณฑ์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวม

  งบการเงนิรวมประกอบด้วยงบการเงนิของบรษิทั และบรษิทัย่อย (รวมกันเรยีกว่า “กลุม่บรษิทั”) และส่วนได้เสยีของกลุม่

บริษัทในบริษัทร่วม 

บริษัทย่อย

  บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทมีอำานาจควบคุมทั้งทาง

ตรงหรอืทางอ้อมในการกำาหนดนโยบายทางการเงนิและการดำาเนนิงานของกิจการนัน้ เพ่ือได้มาซึง่ประโยชน์จากกิจกรรมของบรษิทั

ย่อย งบการเงนิของบรษิทัย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงนิรวม นบัแต่วันทีม่กีารควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุลง นโยบายการบญัชี

ของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนตามความจำาเป็นเพื่อให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท
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บริษัทร่วม

  บรษิทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุม่บรษิทัมอีทิธิพลอย่างมนัียสำาคญัโดยมอีำานาจเข้าไปมส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจเก่ียวกับนโยบาย

ทางการเงินและการดำาเนนิงานแต่ไม่ถึงระดบัทีจ่ะควบคมุนโยบายดงักล่าว การมอีทิธิพลอย่างมนัียสำาคญัถูกสนันษิฐานว่ามอียู่เมือ่

กลุ่มบริษัทมีอำานาจในการออกเสียงในกิจการอื่นตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 

  เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกในงบการเงินรวมโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนได้เสียของบริษัทท่ีถูกลงทุน) 

โดยรับรู้รายการเริ่มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อที่เกิดจากการทำารายการดังกล่าว 

  งบการเงนิรวมได้รวมส่วนของกลุม่บรษิทัในส่วนแบ่งกำาไรหรอืขาดทุน และกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ของบรษิทัทีถู่กลงทนุ 

ภายหลังจากการปรับปรุงนโยบายการบัญชีให้เป็นนโยบายเดียวกันกับของกลุ่มบริษัท นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำาคัญจนถึง

วันทีก่ารมอีทิธิพลอย่างมนียัสำาคญัน้ันสิน้สดุลง  เมือ่ส่วนแบ่งผลขาดทุนท่ีกลุม่บรษิทัได้รบัมจีำานวนเกนิกว่าส่วนได้เสยีในบรษิทัทีไ่ป

ลงทุนนัน้ มลูค่าตามบญัชขีองส่วนได้เสยีของกลุม่บรษิทั จะถูกทอนลงจนเป็นศนูย์และจะไม่รบัรูส่้วนแบ่งผลขาดทนุอกีต่อไป เว้นแต่

กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือต้องจ่ายเงินเพื่อชำาระภาระผูกพันแทนในนามของผู้ถูกลงทุน   

ก�รตัดร�ยก�รในงบก�รเงินรวม

  ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายท่ียังไม่เกิดข้ึนจริงซึ่งเป็นผลมาจาก

รายการระหว่างกิจการในกลุม่ ถกูตดัรายการในการจดัทำางบการเงนิรวม กำาไรท่ียังไม่เกิดขึน้จรงิซึง่เป็นผลมาจากรายการกบับรษิทัร่วม

ถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะ

เดียวกับกำาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

(ข) เงินตร�ต่�งประเทศ 

ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ

  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการดำาเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

  สนิทรพัย์และหน้ีสนิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงนิท่ีใช้ในการดำาเนินงาน

โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

  สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม 

แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำาไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยง�นในต่�งประเทศ  

  สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

  รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนท่ีใกล้เคียงกับอัตรา ณ 

วันที่เกิดรายการ
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  ผลต่างจากอตัราแลกเปลีย่นท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในกำาไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่ และแสดงเป็นรายการผลต่างจาก

อัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

(ค) เครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์ 
  

  เครื่องมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำามาใช้เพ่ือจัดการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลก

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบีย้ทีเ่กดิจากกิจกรรมดำาเนนิงาน กิจกรรมจดัหาเงนิ และกิจกรรมลงทุน เครือ่งมอืทางการ

เงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกำาหนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันความ

เสี่ยงถือเป็นรายการเพื่อค้า

  กลุ่มบริษัทได้ใช้เครื่องมือทางการเงินเพ่ือลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและ

อัตราดอกเบี้ย ซึ่งประกอบด้วยสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าและสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ซึ่งไม่ได้มีการรับรู้

ในงบการเงิน ณ วันที่ทำาสัญญา

(ง) เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก 

และเงินลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคล่องสงู เงนิเบกิเกินบญัชธีนาคารซึง่จะต้องชำาระคืนเมือ่ทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหา

เงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำาระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกับการชำาระหนี้ในอนาคต

ของลูกค้า  ลูกหนี้จะถูกตัดจำาหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้�คงเหลือ

 สินค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตำ่ากว่า

  ต้นทุนของสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างผลิตคำานวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ย สำาหรับวัตถุดิบและวัสดุโรงงานคำานวณโดยใช้

วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทนุของสนิค้า ประกอบด้วย ต้นทนุทีซ่ือ้ ต้นทุนแปลงสภาพหรอืต้นทุนอืน่เพ่ือให้สนิค้าอยู่ในสถานทีแ่ละสภาพ

ปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้ารวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะ

สมโดยคำานึงถึงระดับกำาลังการผลิตตามปกติ

 

  มลูค่าสทุธิท่ีจะได้รบัเป็นการประมาณราคาทีจ่ะขายได้จากการดำาเนนิธุรกิจปกตหิกัด้วยค่าใช้จ่ายทีจ่ำาเป็นโดยประมาณ

ในการขาย 
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(ช) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

  เงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและบรษิทัย่อย ในงบการเงนิเฉพาะกิจการของบรษิทั บนัทึกบญัชโีดยใช้วิธีราคาทุน ส่วนการบนัทึก

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม ในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตร�ส�รหนี้และตร�ส�รทุนอื่น

  ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุซึง่เป็นหลักทรพัย์ในความต้องการของตลาดซึง่ถือไว้เพ่ือค้า จดัประเภทเป็นสินทรพัย์หมนุเวียน

และแสดงในมูลค่ายุติธรรม กำาไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บันทึกในงบกำาไรขาดทุน

  ตราสารหน้ีซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทตั้งใจและสามารถถือจนครบกำาหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบกำาหนด เงิน

ลงทุนท่ีถือจนครบกำาหนดแสดงในราคาทุนตัดจำาหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อ

มากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

  ตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด  นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตั้งใจถือไว้จน

ครบกำาหนด เมื่อมีการจำาหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำาไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นโดยตรงเข้ากำาไรหรือขาดทุน ใน

กรณีที่เป็นเงินลงทุนประเภทที่มีดอกเบี้ย จะต้องบันทึกดอกเบี้ยในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

  เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

การจำาหน่ายเงินลงทุน

  เมือ่มกีารจำาหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างจำานวนเงนิสทุธิทีไ่ด้รบัและมลูค่าตามบญัชแีละรวมถึงกำาไรหรอืขาดทุนสะสม

จากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน

  ในกรณีทีก่ลุม่บรษิทั/บรษิทัจำาหน่ายบางส่วนของเงนิลงทนุท่ีถืออยู่ การคำานวณต้นทุนสำาหรบัเงนิลงทนุทีจ่ำาหน่ายไปและ

เงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ซ) อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

  อสงัหาริมทรพัย์เพือ่การลงทนุได้แก่อสังหาริมทรพัย์ทีถ่อืครองเพือ่หาประโยชน์จากรายได้ค่าเชา่หรอืจากมูลค่าทีเ่พิม่ขึน้

หรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน  

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแสดงในราคาทุนและขาดทุนจากการด้อยค่า

  ต้นทนุรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพ่ือให้ได้มาซึง่อสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุน ต้นทนุการก่อสร้างทีกิ่จการก่อสร้างเองรวมถึง

ต้นทนุวตัถดุบิ ค่าแรงทางตรงและต้นทนุทางตรงอื่นเพือ่ให้อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านและรวมถงึต้นทนุ

การกู้ยืม 

107
P  A  G  E

 Annual Report 2015.indd   107 4/3/15   9:55 AM



(ฌ) สัญญ�เช่�ท�งก�รเงิน

  กลุ่มบริษัท/บริษัทได้ทำาสัญญาขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และเช่ากลับคืนซึ่งเข้าลักษณะเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน  

กลุ่มบริษัท/บริษัทบันทึกสัญญาเช่าทางการเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจำานวนเท่ากับมูลค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์ที่เช่า ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำานวนใด

จะตำา่กว่า ค่าเช่าทีจ่่ายชำาระจะปันส่วนเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงนิและส่วนทีไ่ปลดเงนิต้น ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะปันส่วนไป

สู่งวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ในแต่ละงวดมีอัตราคงที่

(ญ) ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

  การรับรู้และการวัดมูลค่า

  สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า 

  ราคาทนุรวมถงึต้นทนุทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสนิทรพัย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสนิทรพัย์ทีกิ่จการก่อสร้างเอง 

รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่

พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทนุในการรือ้ถอน การขนย้าย การบรูณะสถานท่ีต้ังของสินทรพัย์และต้นทุนการกู้ยมื สำาหรบั

เครื่องมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำางานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า ลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ดัง

กล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ 

  ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละส่วน

ประกอบที่มีนัยสำาคัญแยกต่างหากจากกัน 

  กำาไรหรือขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำาหน่าย

กับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายได้อื่นในกำาไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ที่เช่�

  การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัท/บริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินท่ีเช่าน้ันๆ ให้

จัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยทำาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่า

ยุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำานวนเงินข้ันตำ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า  หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม

และขาดทนุจากการด้อยค่า  ค่าเช่าท่ีชำาระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงนิ และส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสญัญา เพ่ือทำาให้

อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำาหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน  ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำาไรหรือขาดทุน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภ�ยหลัง

  ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้า

มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ท่ีกลุ่มบริษัท/บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการน้ัน และสามารถวัดมูลค่า

ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อม

บำารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำาจะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ค่�เสื่อมร�ค�

  ค่าเสื่อมราคาคำานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ 

  ค่าเสือ่มราคาบนัทกึเป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรอืขาดทุนคำานวณโดยวธีิเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 5 - 40 ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์  1.5 - 30 ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำานักงาน 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ  5 ปี

  กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำาหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

  วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี

บัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่�คว�มนิยม

  ค่าความนยิม ถูกวัดมลูค่า ณ วันทีซ่ือ้ โดยวัดจากต้นทุนการได้มาของสนิทรพัย์สทุธิทีร่ะบไุด้ส่วนท่ีเกินกว่ามลูค่ายุติธรรม

ของสินทรัพย์สุทธินั้น

  ค่าความนยิมทีเ่กิดจากการซือ้กิจการของบรษิทัย่อยรบัรูใ้นสนิทรพัย์ไม่มตัีวตน ภายหลงัจากการรบัรูเ้ริม่แรก ค่าความนยิม

จะถูกวัดมลูค่าด้วยวิธีราคาทนุหักผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบการด้อยค่าตามท่ีอธิบายในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินข้อ 3 (ฏ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทันทีในงบกำาไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัท/บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำากัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจำาหน่ายสะสม

และผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

ร�ยจ่�ยภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�ร

  รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์เมือ่ก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสนิทรพัย์

ทีส่ามารถระบไุด้ท่ีเก่ียวข้องน้ัน ค่าใช้จ่ายอืน่ รวมถึงค่าความนิยมและตราผลติภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนภายในรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทนุเมือ่เกิด

ขึ้น

ค่�ตัดจำ�หน่�ย

  ค่าตัดจำาหน่ายคำานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำานวนอื่นท่ีใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ 

  ค่าตัดจำาหน่ายรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์น้ันตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งไม่รวมค่าความนิยม โดย
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เริ่มตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์สำาหรับปีปัจจุบัน

และปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 3 - 10 ปี

  วิธีการตัดจำาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและ

ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ฏ) ก�รด้อยค่�

  ยอดสนิทรพัย์ตามบญัชขีองกลุม่บรษิทั/บรษิทัได้รบัการทบทวน ณ ทุกวันท่ีรายงานว่ามข้ีอบ่งชีเ้รือ่งการด้อยค่าหรอืไม่ ใน

กรณีทีม่ข้ีอบ่งชีจ้ะทำาการประมาณมลูค่าสนิทรพัย์ท่ีคาดว่าจะได้รบัคืน สำาหรบัค่าความนิยมและสินทรพัย์ท่ีไม่มตัีวตนทีม่อีายุการให้

ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน  

  ขาดทนุจากการด้อยค่ารบัรูเ้มือ่มลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์สงูกว่ามลูค่าทีจ่ะได้รบัคนื ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกใน

กำาไรหรอืขาดทนุ เว้นแต่เมือ่มกีารกลบัรายการการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัย์เพ่ิมของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกันทีเ่คยรบัรูใ้นส่วนของผูถื้อ

หุ้นและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีนี้จะรับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น

  เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีความชัดเจนว่า

สนิทรพัย์ดังกล่าวมกีารด้อยค่า ยอดขาดทนุซึง่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้อืหุน้จะถกูบันทกึในกำาไรหรอืขาดทนุโดยไมต้่องปรบักบัยอด

สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนท่ีบันทึกในงบกำาไรขาดทุนเป็นผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบัน

ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้แล้วในกำาไรหรือขาดทุน

ก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน

  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินสำาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คำานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม

  มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่า

ยุตธิรรมของสนิทรพัย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมนิมลูค่าจากการใช้ของสนิทรพัย์ ประมาณการกระ

แสเงนิสดทีจ่ะได้รบัในอนาคตจะคดิลดเป็นมลูค่าปัจจบุนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนคำานึงภาษเีงนิได้เพ่ือให้สะท้อนมลูค่าทีอ่าจประเมนิ

ได้ในตลาดปัจจบุนั ซึง่แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมต่ีอสินทรพัย์  สำาหรบัสนิทรพัย์ท่ีไม่ก่อให้เกิดกระแสเงนิสดรบัโดยอสิระจาก

สินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ก�รกลับร�ยก�รด้อยค่�

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมขึ้นในภายหลัง  

และการเพ่ิมขึ้นน้ันสัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน สำาหรับสินทรัพย์ทางการเงินท่ีบันทึก

โดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่ายและตราสารหน้ีที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผ่ือขาย การกลับรายการจะถูกบันทึกในกำาไรหรือขาดทุน 

ส่วนสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในกำาไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

  ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลับรายการ ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่

สินทรัพย์ทางการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุน

จากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการท่ีใช้ในการคำานวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจาก
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การด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่า

ตัดจำาหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฐ) หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย

  หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้บนัทกึเริม่แรกในราคาทุนหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกับการเกิดหน้ีสนิ ภายหลงัจากการบนัทกึหน้ีสนิทีม่ี

ภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำาหนดไถ่ถอน จะบัน

ทึกในกำาไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฑ) เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักง�น  
โครงก�รสมทบเงิน

  โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ซึ่งกิจการจ่ายสมทบเป็นจำานวนเงินที่แน่นอนไป

อกีกจิการหนึง่แยกต่างหาก (กองทนุสำารองเลีย้งชพี) และจะไม่มภีาระผกูพันตามกฎหมายหรอืภาระผกูพันโดยอนมุานทีจ่ะต้องจ่าย

สมทบเพ่ิมเตมิ ภาระผกูพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงนิจะถูกรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในกำาไรหรอืขาดทุนในรอบระยะเวลา

ที่พนักงานได้ทำางานให้กับกิจการ

โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

  โครงการผลประโยชน์ท่ีกำาหนดไว้เป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน นอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน ภาระ

ผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัท/บริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ถูกคำานวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ

ผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำางานของพนักงานในปัจจุบันและในงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแส

เงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจากต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์โครงการ อัตราคิด

ลดเป็นอัตรา ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมีระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาของภาระผูกพันของกลุ่มบริษัท/

บริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่คาดว่าจะจ่าย

  การคำานวณนั้นจัดทำาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้  

  เมือ่มกีารเพ่ิมผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สดัส่วนทีเ่พ่ิมขึน้ของผลประโยชน์ทีเ่ก่ียวข้องกับต้นทนุบรกิารในอดีต

ของพนักงานรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาถัวเฉลี่ยจนถึงวันท่ีผลประโยชน์น้ันเป็นสิทธิขาด  ผลประโยชน์ที่

เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำาไรหรือขาดทุนทันที 

  กลุม่บรษิทั/บรษิทัรบัรูก้ำาไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัท้ังหมดท่ีเกิดขึน้ในกำาไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น และรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้ในกำาไรหรือขาดทุน 

ผลประโยชน์ระยะย�วอื่น 
  ภาระผกูพันสทุธิของกลุม่บรษิทั/บรษิทัทีเ่ป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน นอกเหนือจากโครงการบำานาญ เป็นผล

ประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการทำางานของพนักงานในปัจจุบันและงวดก่อน ซึ่งผลประโยชน์นี้ได้คิดลดกระแสเงินสดเพ่ือให้เป็น

มูลค่าปัจจุบันและสุทธิจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง อัตราคิดลดเป็นอัตรา   ณ วันที่รายงานจากพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมี

ระยะเวลาครบกำาหนดใกล้เคยีงกับระยะเวลาของภาระผกูพันของกลุม่บรษิทั/บรษิทั โดยคำานวณตามวธีิคดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณ

การไว้ กำาไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้�ง 

  ผลประโยชน์เมือ่เลกิจ้างรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายเมือ่กลุม่บรษิทั/บรษิทัแสดงเจตนาผกูพันอย่างชดัเจนเก่ียวกับการเลกิจ้าง และ

ไม่มีความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการท้ังการเลิกจ้างก่อนวันเกษียณตามปกติ หรือการสนับสนุนการออก

จากงานโดยสมัครใจ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้างรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อกลุ่มบริษัท/บริษัทเสนอให้มีการออกจากงานโดยสมัครใจ และ

มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการตอบรับข้อเสนอน้ัน และสามารถประมาณจำานวนของการยอมรับข้อเสนอได้อย่างสมเหตุสมผล มี

การคิดลดกระแสเงินสดหากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันที่รายงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น

  ภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานวัดมูลค่าโดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงาน

ทำางานให้

  หน้ีสนิรบัรูด้้วยมลูค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระสำาหรบัการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสัน้หรอืการปันส่วนกำาไร หากกลุม่บรษิทั/

บรษิทัมภีาระผกูพันตามกฎหมายหรอืภาระผกูพันโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการทีพ่นักงานได้ทำางานให้ในอดีตและ

ภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล 

ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์     
  มลูค่ายุตธิรรมของสทิธิซือ้หุน้ ณ วันทีใ่ห้สทิธิแก่พนกังานรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพนักงานพร้อมๆ ไปกับการเพ่ิมขึน้ในส่วนของ

ผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จำานวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อน

ถึงจำานวนสทิธิซือ้หุน้ทีแ่ท้จรงิซึง่เข้าเงือ่นไขการให้บรกิารท่ีเก่ียวข้องและเงือ่นไขการได้รบัสทิธิท่ีไม่ใช่เงือ่นไขเรือ่งตลาดทนุ พร้อมท้ัง

พิจารณาถึงโอกาสที่ผลการปฏิบัติงานของพนักงานจะไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

  มลูค่ายุตธิรรมของจำานวนทีจ่่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้ท่ีชำาระด้วยเงนิสดรบัรูเ้ป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการ

เพิ่มขึ้นในส่วนของหนี้สิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิได้รับชำาระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนี้สินถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกๆวันที่ในรายงาน

และวันที่จ่ายชำาระ การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำาไรหรือขาดทุน 

(ณ) ประม�ณก�รหนี้สิน

  ประมาณการหน้ีสนิจะรบัรูก็้ต่อเมือ่กลุม่บรษิทั/บรษิทัมภีาระหน้ีสนิตามกฎหมายทีเ่กิดข้ึนในปัจจบุนัหรอืทีก่่อตัวขึน้อนัเป็น

ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำาระภาระหนี้สิน

ดงักล่าว ประมาณการหน้ีสนิพิจารณาจากการคดิลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตัราคดิลดในตลาดปัจจบุนัก่อนคำานงึ

ถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนจำานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการ

หนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน  

(ด) ร�ยได้

  รายได้ที่รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีขายอื่นๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า

ก�รข�ยสินค้�และให้บริก�ร

  รายได้รบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุนเมือ่ได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสนิค้าท่ีมนัียสำาคญัไปให้กับผู้

ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มีนัยสำาคัญใน

การได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้าหรือให้บริการนั้น ไม่อาจวัดมูลค่าของจำานวนรายได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่าง

น่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า รายได้จากการให้บริการรับรู้เมื่อมีการให้บริการ
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ร�ยได้ค่�เช่�

  รายได้ค่าเช่าจากอสงัหารมิทรพัย์เพ่ือการลงทุนรบัรูใ้นกำาไรหรอืขาดทุนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าค่าใช้จ่ายเริม่

แรกทีเ่กิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสญัญาเช่ารบัรูเ้ป็นส่วนหนึง่ของค่าเช่าทัง้สิน้ตามสญัญาค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึน้รบัรูเ้ป็นรายได้ใน

รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

เงินปันผลรับ

  เงินปันผลรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล 

ดอกเบี้ยรับ

  ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

(ต) ต้นทุนท�งก�รเงิน

  ต้นทุนทางการเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำานองเดียวกันบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้

จ่ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเว้นในกรณีท่ีมกีารบนัทึกเป็นต้นทุนส่วนหน่ึงของสนิทรพัย์ อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา 

ก่อสร้าง หรอืการผลติสนิทรพัย์ดงักล่าวก่อนทีจ่ะนำามาใช้เองหรอืเพ่ือขาย ดอกเบีย้ซึง่เป็นส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงนิ

บันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

  ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนโดยใช้

วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ถ) สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

  รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำาเนินงานบันทึกในกำาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า  

  ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นต้องนำามารวมคำานวณจำานวนเงินขั้นตำ่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลือของสัญญาเช่า เมื่อได้รับ

การยืนยันการปรับค่าเช่า

ก�รจำ�แนกประเภทสัญญ�เช่�

  ณ วันทีเ่ริม่ต้นข้อตกลง กลุม่บรษิทั/บรษิทัจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมสัีญญาเช่าเป็นส่วน

ประกอบหรอืไม่ โดยพิจารณาจากสนิทรพัย์ท่ีมลีกัษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบติัตามข้อตกลงน้ันขึน้อยู่กับการใช้สนิทรพัย์ทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั้นจะนำาไปสู่สิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทำาให้กลุ่มบริษัท/บริษัทมีสิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์

(ท) ภ�ษีเงินได้

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำาหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีภาษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ

รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายชำาระหรือได้รับชำาระ โดยคำานวณจากกำาไรหรือขาดทุนประจำาปีที่

ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อนๆ 
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  ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชบีนัทกึโดยคำานวณจากผลแตกต่างชัว่คราวทีเ่กิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์และ

หนี้สินและจำานวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี 

การรบัรูค่้าความนยิมในครัง้แรก การรบัรูส้นิทรพัย์หรอืหนีส้นิในครัง้แรกซึง่เป็นรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มผีลก

ระทบต่อกำาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้

ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้   

  การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัท/

บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำาระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน 

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้

อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน 

  ในการกำาหนดมลูค่าของภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงนิได้รอการตัดบญัช ีกลุม่บรษิทั/บรษิทัต้องคำานงึถึงผลกระ

ทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำาให้จำานวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำาระ กลุ่มบริษัท/บริษัท 

เชือ่ว่าได้ตัง้ภาษเีงนิได้ค้างจ่ายเพียงพอสำาหรบัภาษเีงนิได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซึง่เกดิจากการประเมนิผลกระทบจากหลายปัจจยั รวม

ถึง การตคีวามทางกฏหมายภาษ ีและจากประสบการณ์ในอดตี การประเมนิน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมตฐิาน และ

อาจจะเก่ียวข้องกับการตดัสนิใจเก่ียวกับเหตกุารณ์ในอนาคต ข้อมลูใหม่ๆอาจจะทำาให้กลุม่บรษิทั/บรษิทัเปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้

อยูก่บัความเพยีงพอของภาษเีงนิได้ค้างจ่ายทีม่อียู ่การเปลีย่นแปลงในภาษเีงนิได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ในงวด

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

 

  สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชสีามารถหกักลบได้เมือ่กิจการมสีทิธิตามกฎหมาย

ทีจ่ะนำาสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกับหนีส้นิภาษเีงนิได้ของงวดปัจจบุนัและภาษเีงินได้นีป้ระเมนิโดยหน่วยงาน

จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำาหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำาหรับหน่วยภาษีต่างกันน้ันกิจการมีความตั้งใจ

จะจ่ายชำาระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือต้ังใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำาระหนี้สินในเวลา

เดียวกัน 

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำาไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจำานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่

รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

(ธ) กำ�ไรต่อหุ้น

  กลุม่บรษิทั/บรษิทัแสดงกำาไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานและกำาไรต่อหุ้นปรบัลดสำาหรบัหุน้สามญั กำาไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐานคำานวณโดย

การหารกำาไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงนำ้าหนักท่ีออกจำาหน่ายระหว่างปีปรับปรุง

ด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน กำาไรต่อหุ้นปรับลดคำานวณโดยการหารกำาไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้น

สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักท่ีออกจำาหน่ายและปรับปรุงด้วยจำานวนหุ้นสามัญที่ซื้อคืน และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็น

หุ้นสามัญปรับลดทั้งหมดและสิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน 

(น) ร�ยง�นท�งก�รเงินจำ�แนกต�มส่วนง�น

  ผลการดำาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มบริษัท (ผู้มีอำานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ

ดำาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำาเนินงานน้ันโดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล 

รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการ
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4 . บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

  เพ่ือวตัถุประสงค์ในการจดัทำางบการเงนิ บคุคลหรอืกิจการเป็นบคุคลหรอืกิจการทีเ่ก่ียวข้องกันกบักลุม่บริษทั/บรษิทัหาก

กลุม่บรษิทั/บรษิทัมอีำานาจควบคมุหรอืควบคุมร่วมกันท้ังทางตรงและทางอ้อมหรอืมอีทิธิพลอย่างมสีาระสำาคัญต่อบคุคลหรอืกิจการ

ในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัท/บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้

อิทธิพลอย่างมีสาระสำาคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

  ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11 สำาหรับความ

สัมพันธ์กับผู้บริหารสำาคัญและกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ
ประเทศที่จัดตั้ง 

 /สัญชาติ
ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำากัด ไทย เป็นบริษัทที่ถือหุ้นร้อยละ 26.2 ในบริษัท

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำากัด ญี่ปุ่น เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด ไทย เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 20

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำากัด ไทย เป็นบริษัทร่วม บริษัทย่อยถือหุ้นร้อยละ 21.25

ผู้บริหารสำาคัญ ไทย

บุคคลท่ีมีอำานาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่ม

บริษัท (ไม่ว่าจะทำาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)

รายการที่สำาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกำาหนดราคา
งบการเงินรวม

2557 2556

(ล้านบาท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสินค้า ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 25.4 35.7

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม

2557 2556

(ล้านบาท)

ผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 63.4 46.0

   ผลประโยชน์ระยะยาว 2.1 1.9

      ค่าใช้จ่ายสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน - 9.9

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 65.5 57.8

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม นโยบายการกำาหนดราคา
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

(ล้านบาท)

บริษัทย่อย

ขายสินค้า ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 122.4 50.9

รายได้เงินปันผล 71.8 54.1

ดอกเบี้ยรับ ราคาที่ตกลงตามสัญญา 12.5 15.4

รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ ราคาที่ตกลงตามสัญญา 129.7 200.9

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกล้เคียงทุน 16.8 20.1

ค่าเช่ารับ ราคาที่ตกลงตามสัญญา 5.3 5.4

ขายเศษจากการผลิต ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 8.2 6.0

ค่าเช่าจ่าย ราคาที่ตกลงตามสัญญา 1.9 3.2

ซื้อสินค้า ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 0.3 -

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกล้เคียงทุน 1.5 1.5

ค่าใช้จ่ายอื่น ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 3.2 4.2
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

(ล้านบาท)

ผู้บริหารสำาคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ

   ผลประโยชน์ระยะสั้น 55.4 38.8

   ผลประโยชน์ระยะยาว 2.1 1.9

      ค่าใช้จ่ายสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน - 9.9

   รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำาคัญ 57.5 50.6

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด - - 26,341 13,508

รวม - - 26,341 13,508

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด - - 34,086 17,560

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด - - 29,076 13,057

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด - - 26,913 13,013

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำากัด - - 468 438

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด - - 303 56

รวม - - 90,846 44,124
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด 200,000 200,000

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำากัด 40,000 40,000

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด 20,000 -

รวม 260,000 240,000

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 240,000 340,000

เพิ่มขึ้น 1,230,000 1,510,000

ลดลง (1,210,000) (1,610,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 260,000 240,000

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

บริษัทร่วม

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จำากัด 7,826 7,114 - -

รวม 7,826 7,114 - -

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด - - 92 3

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด - - 253 3,315

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด - - 26  -

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำากัด - - 813 1,863

รวม - - 1,184 5,181
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5 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

เงินสดในมือ 358 360 90 90

เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน 3,672 3,617 2,972 3,021

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 916,973 876,543 331,877 334,776

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 54,358 160,000 40,296 90,000

รวม 975,361 1,040,520 375,235 427,887

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 968,802 1,034,711 375,235 472,887

สกุลเงินเยน 6,559 5,809 - -

รวม 975,361 1,040,520 375,235 472,887

6 เงินลงทุนชั่วคร�ว

งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

เงินลงทุนชั่วคราว

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 137,598 34,061 137,598 34,061

รวม 137,598 34,061 137,598 34,061

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบี้ยต่อปี ร้อยละ 2.65 (2556: ร้อยละ 3.05 ถึงร้อยละ 3.20) และถึงกำาหนด

รับชำาระภายใน 3 เดือน 

เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็น 

สกุลเงินบาท
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7 ลูกหนี้ก�รค้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 26,341 13,508

กิจการอื่นๆ 1,295,727 1,220,131 415,714 452,180

รวม 1,295,727 1,220,131 442,055 465,688

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (68) (68) - -

สุทธิ 1,295,659 1,220,063 442,055 465,688

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับปี - 68 - -

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(พันบาท)
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 4 - - 26,341 13,508

เกินกำาหนดชำาระ :

น้อยกว่า 3 เดือน - - - -

3 - 12 เดือน - - - -

มากกว่า 12  เดือน - - - -

- - 26,341 13,508

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - -

- - 26,341 13,508

กิจการอื่นๆ

ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ 1,294,337 1,213,664 415,714 448,931

เกินกำาหนดชำาระ :

น้อยกว่า 3 เดือน 864 6,399 - 3,249

3 - 12 เดือน 458 - - -

มากกว่า 12  เดือน 68 68 - -

1,295,727 1,220,131 415,714 452,180

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (68) (68) - -

1,295,659 1,220,063 415,714 452,180
  รวม 1,295,659 1,220,063 442,055 465,688

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัท มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 90 วัน
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ยอดลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 1,258,116 1,192,788 427,565 451,714

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 15,317 18,544 14,490 13,974

สกุลเงินเยน 22,226 8,731 - -

รวม 1,295,659 1,220,063 442,055 465,688

8 ลูกหนี้อื่น

หมายเหตุ
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 - - 90,846 44,124

บุคคลหรือกิจการอื่น

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 5,631 4,856 2,550 1,122

รายได้ค้างรับ 7,774 3,869 3,058 3,423

ลูกหนี้อื่น 3,265 4,364 39 1,256

อื่นๆ 2,048 1,471 323 368

18,718 14,560 5,970 6,169

รวม 18,718 14,560 96,816 50,293

9 สินค้�คงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สินค้าสำาเร็จรูป 246,634 221,848 58,838 53,720

งานระหว่างทำา 80,154 98,329 4,711 8,105

วัตถุดิบ 110,276 146,660 11,057 18,549

วัสดุโรงงาน 143,014 121,132 28,264 35,208

สินค้าระหว่างทาง 46,398 25,679 389 110

รวม 626,476 613,648 103,259 115,692

หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (40,953) (33,349) (9,119) (8,902)

สุทธิ 585,523 580,299 94,140 106,790
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2,451,555 2,301,555

ซื้อเงินลงทุน 10,336 150,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2,461,891 2,451,555

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสำาหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนความ 
เป็นเจ้าของ ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน เงินปันผลรับ

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

        (ร้อยละ)  (พันบาท)

บริษัทย่อย

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด 100 100 500,000 500,000 875,989 875,989 - -

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด 100 100 130,000 130,000 519,989 519,989 71,758 54,079

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด 100 100 785,000 785,000 796,034 796,034 - -

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำากัด 100 100 19,879 9,543 19,879 9,543 - -

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด 100 100 250,000 250,000 250,000 250,000 - -

รวม 2,461,891 2,451,555 71,758 54,079

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 9/2556 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนใน 

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำากัด จากเดิม 25 ล้านเยนเป็น 57 ล้านเยน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 320,000 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 เยน บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557

11 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

งบการเงินรวม

2557 2556

(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 180,867 153,200

ส่วนแบ่งกำาไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 59,259 28,903

รายได้เงินปันผล (6,663) (1,236)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 233,463 180,867
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เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับสำาหรับแต่ละปี มีดังนี้

งบการเงินรวม

ประเภท 

ธุรกิจ

สัดส่วนความ 

เป็นเจ้าของ
ทุนชำาระแล้ว วิธีราคาทุน วิธีส่วนได้เสีย เงินปันผลรับ

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

 (ร้อยละ)               (พันบาท)

 บริษัทร่วม

ผลิตและจำาหน่าย 
ทรายเคลือบ 
พลาสติก, 
ทรายอบแห้ง

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 

โคเตทแซนด์ จำากัด

21.25 21.25 72,000 72,000 15,300 15,300 44,514 44,914 1,530 -

บริษัท ยามาดะ 

สมบูรณ์ จำากัด

ผลิตและจำาหน่าย 

อะไหล่รถ

20.00 20.00 150,000 150,000 30,807 30,807 188,949 135,953
5,133 1,236

46,107 46,107 233,463 180,867 6,663 1,236

12 เงินลงทุนระยะย�วอื่น

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำาระแล้ว

งบการเงินรวม

อัตราส่วนการถือหุ้น ราคาทุน

2557 2556 2557 2556

                                            (ร้อยละ)                                    (พันบาท)

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำากัด ผลิตและจำาหน่าย 
อะไหล่รถระบบ 
เบรค

732,600 2.90 2.90 21,250 21,250

บริษัท สมบูรณ์ โซมิคแมนู-แฟคเจอริ่ง จำากัด ผลิตและจำาหน่าย 
อะไหล่รถ 300,000 1.80 1.80 5,401 5,401

รวม 26,651 26,651

13 อสังห�ริมทรัพย์เพื่อก�รลงทุน

  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เป็นท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัทย่อยแห่งหน่ึงซึ่งได้รับมาจากการรับชำาระ

หน้ีและบางส่วนได้ถูกนำาไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงนิสินเชือ่ของบรษิทัย่อย และมมีลูค่ายุติธรรมเมือ่เดือนตุลาคม 2556 เป็นจำานวน

เงิน 78.1 ล้านบาท 
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14 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์
งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ 
สิ่งปลูกส 
ร้างอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่อง
ตกแต่ง 

ติดตั้งและ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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) -

จำาหน่าย - (1,299) (130,363) (1,963) (2,693) - (136,318)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

     1 มกราคม 2557 599,136 1,734,043 8,151,954 154,840 19,343 821,283 11,480,599

เพิ่มขึ้น 17,309 1,660 53,272 7,610 1,311 494,709 575,871

โอน 1,678 105,474 856,271 76 - (963,499) -

จำาหน่าย (1) - (118,442) (2,383) (8,435) (95) (129,356)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 618,122 1,841,177 8,943,055 160,143 12,219 352,398 11,927,114

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 446,927 3,874,829 110,282 19,397 - 4,451,435

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 66,025 671,553 16,834 835 - 755,247

โอน - - - - - - -

จำาหน่าย - (543) (112,667) (1,951) (2,693) - (117,854)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

     1 มกราคม 2557 - 512,409 4,433,715 125,165 17,539 - (5,088,828)

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 96,367 713,656 12,277 811 - 823,111

โอน - - - - - - -

จำาหน่าย - - (99,728) (2,370) (7,918) - (110,016)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 608,776 5,047,643 135,072 10,432 - 5,801,923
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งบการเงินรวม

ที่ดิน
อาคารและ 

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่อง
ตกแต่ง ติด

ตั้ง และ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 

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

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 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 และ

     1 มกราคม 2557

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

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - 5,344 - 739 - 6,083

599,136 1,221,634 3,718,239 29,675 1,804 821,283 6,391,771

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัท 618,122 1,232,400 3,895,412 25,071 1,787 349,597 6,122,390

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - - 2,801 2,801

618,122 1,232,400 3,895,412 25,071 1,787 352,398 6,125,191
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ 

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม

(พันบาท) 

ราคาทุน 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 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

โอน - 99,835 430,887 704 - (531,426) -

จำาหน่าย - - (10,084) (53) (2,548) - (12,685)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

     1 มกราคม 2557 78,068 371,241 2,604,165 59,647 9,649 277,679 3,400,459

เพิ่มขึ้น 13,713 463 6,104 3,454 13 68,436 92,183

โอน - 76,299 31,509 - - (107,808) -

จำาหน่าย - - (60,948) (21) (3,993) (94) (65,056)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 91,781 448,003 2,580,830 63,090 5,669 238,213 3,427,586

ค่าเสื่อมราคา

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 - 90,305 1,338,707 44,481 10,595 - 1,484,088

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 16,063 211,760 5,766 511 - 234,100

โอน - - - - - - -

จำาหน่าย - - (7,355) (50) (2,548) - (9,953)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

     1 มกราคม 2557 - 106,368 1,543,112 50,197 8,558 - 1,708,235

ค่าเสื่อมราคาสำาหรับปี - 28,012 221,103 4,237 516 - 253,868

โอน - - - - - - -

จำาหน่าย - - (60,943) (21) (3,993) - (64,957)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 - 134,380 1,703,272 54,413 5,081 - 1,897,146
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ที่ดิน
อาคารและ 

สิ่งปลูก
สร้างอื่น

เครื่องจักร 
และ 

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้ง และ
เครื่องใช้
สำานักงาน

ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง 

ก่อสร้างและ
ติดตั้ง รวม

(พันบาท)

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 78,068 179,162 826,226 9,054 476 210,554 1,303,540

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 1,087 - 1,087

78,068 179,162 826,226 9,054 1,563 210,554 1,304,627

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ

     1 มกราคม 2557 

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 78,068 264,873 1,061,053 9,460 352 277,679 1,691,485

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - 739 - 739

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท 91,781 313,623 877,558 8,677 588 238,213 1,530,440

ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน - - - - - - -

91,781 313,623 877,558 8,677 588 238,213 1,530,440

  ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้ว 

แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำานวน 2,091.4 ล้านบาท (2556: 2,000.9 ล้านบาท)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ดินของบริษัทมูลค่า 2.3 ล้านบาท เป็นที่ดินซึ่งยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย การ

โอนจะเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว

  บรษิทัและบรษิทัย่อยได้นำาทีด่นิพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเครือ่งจกัรส่วนใหญ่ไปคำา้ประกันสนิเชือ่ท่ีได้รบัจากธนาคารพาณิชย์

  ในระหว่างปี 2557 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดต้ังเครื่องจักร

จำานวน 0.9 ล้านบาท (2556: 7.3 ล้านบาท) ต้นทนุการกู้ยมืน้ีเป็นต้นทนุการกู้ยืมทีเ่กดิจากเงนิกู้ท่ีกู้มาเพ่ือโครงการ   โดยคำานวณจาก

อัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของเงินกู้ยืมดังกล่าวในอัตราร้อยละ 3.48 ต่อปี (2556: อัตราร้อยละ 4.65 ถึง 

5.09 ต่อปี)
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15 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

งบการเงินรวม

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 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  และ 1 มกราคม  2557 114,885 740 115,625

เพิ่มขึ้น 3,423 4,433 7,856

โอน 2,945 (2,945) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 121,253 2,228 123,481

ค่าตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 45,505 - 45,505

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 13,842 - 13,842

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม  2557 59,347 - 59,347

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 15,797 - 15,797

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 75,144 - 75,144

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 53,351 5,980 59,331

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 55,538 740 56,278

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 46,109 2,228 48,337
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระหว่างติดตั้ง รวม

(พันบาท)

ราคาทุน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 36,743 5,812 42,555

เพิ่มขึ้น 686 740 1,426

โอน 5,812 (5,812) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  และ 1 มกราคม  2557 43,241 740 43,981

เพิ่มขึ้น 41 4,433 4,474

โอน 2,945 (2,945) -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 46,227 2,228 48,455

ค่าตัดจำาหน่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 18,903 - 18,903

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 5,469 - 5,469

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม  2557 24,372 - 24,372

ค่าตัดจำาหน่ายสำาหรับปี 4,894 - 4,894

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 29,266 - 29,266

มูลค่าสุทธิทางบัญชี

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 17,840 5,812 23,652

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 1 มกราคม 2557 18,869 740 19,609

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 16,961 2,228 19,189

16 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี  
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 19,922 25,185 4,655 3,099

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ 19,922 25,185 4,655 3,099
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 รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม

2557

กำาไรหรือขาดทุน
กำาไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2557
(หมายเหตุ 27)

(พันบาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินค้าคงเหลือ 6,292 (1,177) - 5,115

สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 131 (131) - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 18,762 (3,955) - 14,807

รวม 25,185 (5,263) - 19,922

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินค้าคงเหลือ 5,457 835 - 6,292

สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 13 118 - 131

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13,350 4,892 520 18,762

รวม 18,820 5,845 520 25,185

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินค้าคงเหลือ 470 242 - 712

สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 131 (131) - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,498 1,445 - 3,943

รวม 3,099 1,556 - 4,655

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินค้าคงเหลือ 349 121 - 470

สิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับพนักงาน 13 118 - 131

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

รวม 3,082 206 (189) 3,099
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  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ เกิดจากรายการดังต่อไปนี้  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

     - ผลต่างของอัตราการคิดค่าเสื่อมราคา (28,307) (13,557) (19,350) (23,854)

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้ (853,799) (750,767) - -

รวม (882,106) (764,324) (19,350) (23,854)

  ขาดทุนทางภาษีจะสิ้นอายุระหว่างปี 2558 ถึง 2565 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยว

กับภาษเีงนิได้ปัจจบุนัน้ัน บรษิทัย่อยแห่งหนึง่มไิด้รบัรูร้ายการดังกล่าวเป็นสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชเีน่ืองจากยังไม่มคีวาม

เป็นได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีกำาไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

17 หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย  

งบการเงินรวม

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 12 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีท

ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน - 2,131 - -

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
ส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี

ส่วนที่มีหลักประกัน 665,240 572,079 251,204 226,463

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินส่วนที่ถึงกำาหนดชำาระ
ภายในหนึ่งปี

655 2,644 - 354

รวมหนี้สินส่วนที่หมุนเวียน 665,895 576,866 251,204 226,817
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ส่วนที่มีหลักประกัน 2,245,779 2,700,731 749,699 978,703

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1,817 - - -

รวมหนี้สินส่วนที่ไม่หมุนเวียน 2,247,596 2,700,731 749,699 978,703

รวม 2,913,491 3,277,597 1,000,903 1,205,520

  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบกำาหนดการจ่ายชำาระ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม ได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

ครบกำาหนดภายในหนึ่งปี 665,240 574,222 251,204 226,463

ครบกำาหนดหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 2,114,365 2,489,365 717,185 909,049

ครบกำาหนดหลังจากห้าปี 131,414 211,366 32,514 69,654

รวม 2,911,019 3,274,953 1,000,903 1,205,166

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศหลายฉบับ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทใหญ่

  บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเงินกู้ยืมระยะยาวรวม 1,817 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 1,001 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 1,205 ล้านบาท) ซึ่งมีกำาหนดการชำาระคืนภายใน

ปี 2561 และปี 2563 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำา บวกร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี)

บริษัทย่อย

  บริษัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อเงนิกูย้มืระยะยาวรวม 2,934 ลา้นบาท เพือ่ใช้ในการดำาเนินงานของบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2557 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวคงเหลือ 1,911 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 2,070 ล้านบาท) ซึ่งมีกำาหนดการชำาระคืนภายในปี 

2559 และปี 2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 4.75 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประจำา บวกร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี)

  วงเงนิสนิเชือ่ระยะยาวของบรษิทักับสถาบนัการเงนิในประเทศแห่งหนึง่มข้ีอจำากัดว่าจะจ่ายเงนิปันผลได้ต่อเมือ่ไม่กระทบ

ต่อการรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุน ความสามารถในการชำาระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่สถาบันการเงินกำาหนด 
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  บรษิทัได้ทำาสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้กับธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกันความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ ภายใต้สญัญา

แลกเปลีย่นนี ้บรษิทัมภีาระทีจ่ะต้องจ่ายและจะได้รบัดอกเบีย้จากคูส่ญัญาในอตัราและเงือ่นไขตามทีก่ำาหนดไว้ในสญัญา สญัญานี้

มีผลบังคับใช้จนถึงเดือนกันยายน 2561

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมดังกล่าวที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจำานวน 45.9 ล้านบาท     (31 

ธันวาคม 2556: 79.0 ล้านบาท)

  วงเงนิสนิเชือ่ระยะยาวคำา้ประกันโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเครือ่งจกัรส่วนใหญ่ของบรษิทัและบรษิทัย่อย

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

  หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

งบการเงินรวม

2557 2556

มูลค่า 
อนาคตของ
จำานวนเงิน 
ขั้นตำ่าที่ต้อง 

จ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่า 

ปัจจุบันของ

จำานวนเงิน 

ขั้นตำ่าที่ต้อง 

จ่าย

มูลค่า 
อนาคตของ
จำานวนเงิน 
ขั้นตำ่าที่ต้อง 

จ่าย

ดอกเบี้ย

มูลค่า 

ปัจจุบันของ 

จำานวนเงินขั้นตำ่าที่

ต้องจ่าย

(พันบาท)

ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 783 (128) 655 2,682 (38) 2,644

ครบกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งปี
แต่ไม่เกินห้าปี

1,959 (142) 1,817 - - -

รวม 2,742 (270) 2,472 2,682 (38) 2,644
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ครบกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี - - - 365 (11) 354

ครบกำาหนดชำาระหลังจากหนึ่งป ี
แต่ไม่เกินห้าปี

- - - - - -

รวม - - - 365 (11) 354

  นอกเหนือจากเคร่ืองจักรซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาขายและเช่าทางการเงินกลับคืน บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำาสัญญาเช่า

การเงนิกับบรษิทัลสีซิง่เพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการดำาเนนิงานของกิจการโดยมกีำาหนดการชำาระค่าเช่าเป็นรายเดอืน อายุของสญัญา

มีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ปี ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งหมดของกลุ่มบริษัทและบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกุลเงินบาท

18 . เจ้�หนี้ก�รค้�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4 7,826 7,114 - -

บุคคลหรือกิจการอื่นๆ 1,113,632 1,097,674 334,039 370,904

รวม 1,121,458 1,104,788 334,039 370,904

  ยอดเจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สกุลเงินบาท 1,009,356 1,002,885 327,354 343,719

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 91,437 82,842 - 19,914

สกุลเงินเยน 20,665 19,061 6,685 7,271

รวม 1,121,458 1,104,788 334,039 370,904

งบการเงินรวม

บันทึกเป็น(รายจ่าย) / รายได้ใน

ณ วันที่
1 มกราคม

2557

กำาไรหรือขาดทุน
(หมายเหตุ 27)

กำาไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม

2557

(พันบาท)
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19. หนี้สินหมุนเวียนอื่น
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานค้างจ่าย 156,730 186,380 81,297 91,215

เงินมัดจำาและเงินรับล่วงหน้า 20,722 33,390 - -

อื่นๆ 120,241 111,584 13,985 6,590

รวม 297,693 331,354 95,282 97,805

20. ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันในงบแสดงฐานะการเงินสำาหรับ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 144,251 138,613 47,004 43,528

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 17,494 15,792 3,671 3,820

รวม 161,745 154,405 50,675 47,348

 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบกำาไรขาดทุน

รับรู้ในกำาไรขาดทุน

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 16,470 19,056 6,530 7,772

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น 5,923 2,182 2,220 520

รวม 22,393 21,238 8,750 8,292

รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

(กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักการ

   คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ - 1,305 - (2,862)

 กลุม่บริษทัและบรษิทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและบำาเหน็จบำานาญพนักงานตามข้อกำาหนดของพระราชบญัญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)
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  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

   ณ วันที่ 1 มกราคม 154,405 143,311 47,348 51,552

ผลประโยชน์จ่ายโดยโครงการ (15,053) (11,449) (5,423) (9,634)

ต้นทุนบริการปัจจุบัน และดอกเบี้ย 22,393 21,238 8,750 8,292

(กำาไร) ขาดทุน จากการประมาณตามหลักการ
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - 1,305 - (2,862)

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 161,745 154,405 50,675 47,348

 ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำาไรขาดทุน

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนบริการปัจจุบัน 20,132 15,913 8,208 6,309

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 2,261 5,325 542 1,983

รวม 22,393 21,238 8,750 8,292

  ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการต่อไปนี้ในงบกำาไรขาดทุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ต้นทุนขาย 15,755 14,950 2,844 2,698

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 6,638 6,288 5,906 5,594

รวม 22,393 21,238 8,750 8,292

  (กำาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

รวมในกำาไรสะสม

ณ 1 มกราคม 23,213 21,908 (2,875) (13)

รับรู้ในระหว่างปี - 1,305 - (2,862)

รวม 23,213 23,213 (2,875) (2,875)

  ข้อสมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงนำา้หนกั)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(ร้อยละ)

อัตราคิดลด 3.50 3.50 3.50 3.50

การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00 5.00 5.00 5.00

โครงการบำาเหน็จบำานาญเพิ่มขึ้นในอนาคต 2.50 2.50 2.50 2.50

 ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ

21 สิทธิในหุ้นส�มัญที่เสนอข�ยให้กับพนักง�น 
โครงก�รเสนอข�ยหลักทรัพย์ให้แก่พนักง�นของกลุ่มบริษัท

  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานที่อยู่

ในระดับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท (รวมถึงพนักงานซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการของบริษัท) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดย

บริษัทจะให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่อยู่ในระดับผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพ่ือซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ทำา

หนังสือเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯให้แก่พนักงานดังกล่าวในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 

  ลักษณะที่สำาคัญโดยสรุปของหุ้นสามัญโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท

  โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทมีอายุโครงการต่อเนื่อง 4 ปี นับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนครัง้แรกเป็นจำานวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มลูค่าหุน้ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท ทัง้นีร้าคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม

ทุนในแต่ละครั้งจะเป็นราคาตลาด ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 15 

วันทำาการติดต่อกันก่อนวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง โครงการดังกล่าวมีเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยที่พนักงาน

ตามโครงการฯต้องมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแต่ละครั้ง และ

จำานวนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีพนักงานแต่ละรายจะได้รับในแต่ละปีข้ึนอยู่กับผลประเมินท่ีได้จากตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) ใน

แต่ละปี 
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  บริษัทจะทำาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกภายใน 1 ปี 

นบัจากวันทีท่ี่ประชมุผูถื้อหุ้นต้องมมีตอินุมตั ิโดยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทีจ่ะเสนอขายในปีแรกน้ีจะมจีำานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 35 ของ

จำานวนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุทัง้หมดทีเ่สนอขายภายใต้โครงการน้ี และบรษิทัจะทำาการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเหลือท้ังหมดภายใน 

3 ปีนับจากวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก อย่างไรก็ตาม พนักงานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนตามโครงการฯ จะถูกห้ามขายหุ้นท่ีได้รับจัดสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีได้รับกรรมสิทธ์ิในหุ้น

สามัญเพิ่มทุนตามโครงการฯ (Lock up period)

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 อนุมัติเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 1,800,000 หุ้น

ให้แก่พนกังานทีอ่ยู่ในระดบัผูบ้รหิารระดบัสงูของกลุม่บรษิทัและหรอืบรษิทัย่อย ซึง่จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศไทย (รวมถึงพนกังาน

ซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการ) ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไขโครงการตามเดิม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการดังกล่าว

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มีผลบังคับใช้สำาหรับการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์สำาหรับการให้สิทธิในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2554 ส่งผลให้บริษัทต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิทธิโครงการเสนอขายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว 

  ผลตอบแทนตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทถูกกำาหนดด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 

(KPIs) สำาหรับปี 2557 บริษัทได้กำาหนดเกณฑ์การให้การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จากผลประกอบการของกลุ่มบริษัทและผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานเป็นรายบุคคล สำาหรับผลการปฏิบัติงานตลอดทั้งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท แสดงได้ดังนี้

วันที่ให้สิทธิ 1 มิถุนายน  2555

มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ ณ วันให้สิทธิ 27.75 บาท

ราคาใช้สิทธิ ราคาตลาด

  จากผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทประจำาปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ประมาณการได้รับสิทธิตามโครงการเสนอขายหลัก

ทรัพย์ให้แก่พนักงานโดยบริษัทบันทึกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากรายการให้สิทธิในหุ้นสามัญท่ีเสนอขายให้กับพนักงานสำาหรับปีสิ้นสุดวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2556 จำานวน 9.91 ล้านบาทและหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำานวน 2.29 ล้านบาท และสิทธิในหุ้นสามัญที่เสนอขายให้กับ

พนักงาน 6.87 ล้านบาท สำาหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

  ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริหารพิจารณาผลการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2557 และผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงสำาหรับปี 2557 ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิจึงพิจารณาไม่รับรู้ค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการรายการให้สิทธิในหุ้นสามัญฯ แก่พนักงาน และโครงการนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วในปี 2557
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22 . ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุ้นต่อ
หุ้น

2557 2556

จำานวนหุ้น จำานวนเงิน จำานวนหุ้น จำานวนเงิน

(พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 1 มกราคม

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

ลดหุ้นสามัญ 1 - - (1,766) (1,766)

ออกหุ้นใหม่ 1 - - 86,755 86,755

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 426,712 426,712 426,712 426,712

ทุนที่ออกและชำาระแล้ว

ณ วันที่ 1 มกราคม

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

ออกหุ้นใหม่ 1 248 248 85,023 85,023

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- หุ้นสามัญ 1 425,194 425,194 424,946 424,946

  บริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชำาระแล้วจำานวน 33,800 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท รวมเป็นจำานวนเงิน

เพิ่มทุนที่เรียกชำาระแล้ว 33,800 บาท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท โดยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

  ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทlเมื่อวันท่ีl19kเมษายนh2556kมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทpจากเดิม 

341,723,287 บาท เป็น 339,957,087 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำานวน 1,766,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำานวน

เงิน 1,766,200 บาท เพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำาออกจำาหน่ายและยังไม่มีการเสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการเสนอ

ขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2556 มีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 

339,957,087 บาท เป็น 426,711,809zบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจำานวน 86,754,722zหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้ หุน้ละ 1 บาท เป็นจำานวน

เงิน 86,754,722 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำานวน 84,989,522 หุ้น และเพื่อเสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการเสนอ

ขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท จำานวน 1,765,200 หุ้น บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

139
P  A  G  E

 Annual Report 2015.indd   139 4/3/15   9:55 AM



  บริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนทุนที่ออกและชำาระแล้วจำานวน 84,988,907 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท รวมเป็นจำานวน

เงินเพิ่มทุนที่เรียกชำาระแล้ว 84,988,907 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 15 

พฤษภาคม 2556

บริษัทได้ดำาเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและชำาระแล้วจำานวน 247,900 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท รวมเป็นจำานวนเงินเพ่ิมทุนที่

เรียกชำาระแล้ว 247,900 บาท ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัท โดยจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง

พาณิชย์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

ส่วนเกินมูลค่�หุ้น

  ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่า

มูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำาค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำาไปจ่ายเป็น

เงินปันผลไม่ได้

23. สำ�รอง
สำ�รองต�มกฎหม�ย

  ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำารอง (“สำารอง

ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำาไรสุทธิประจำาปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำารองดังกล่าวมีจำานวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำารองนี้จะนำาไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลต่�งจ�กก�รแปลงค่�งบก�รเงิน

  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทัง้หมดจากงบการเงินของ

หน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของบริษัท

24. ส่วนง�นดำ�เนินง�น

  ข้อมูลผลการดำาเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำาเนินงานวัดโดยใช้กำาไรก่อนภาษี

เงนิได้ของส่วนงาน ซึ่งนำาเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูม้ีอำานาจตัดสนิใจสูงสุดด้านการดำาเนินงานของกลุม่

บริษัทผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำาไรก่อนภาษีเงินได้ในการวัดผลการดำาเนินงานน้ันเป็นข้อมูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการดำาเนิน

งานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ผลิตภัณฑ์เพลา 
ข้างและ

เพลารองแหนบ

ผลิตภัณฑ์ชิ้น 
ส่วนอะไหล่

ยานยนต์อื่นๆ
รวม

รายการตัด 
บัญชี

สุทธิ

2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556

(ล้านบาท)

รายได้จากการขายและบริการจาก
    ลูกค้าภายนอก

2,501 2,899 5,583 6,074 8,084 8,973 - - 8,084 8,973

รายได้จากการขายและบริการ
    ระหว่างส่วนงาน

122 51 1,746 2,033 1,868 2,084 (1,868) (2,084) - -

รวมรายได้ 2,623 2,950 7,239 8,107 9,952 11,057 (1,868) (2,084) - -

ดอกเบี้ยรับ 18 16 1 1 19 17 (12) (15) 7 2

ดอกเบี้ยจ่าย (54) (56) (105) (116) (159) (172) 12 15 (147) (157)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย (259) (239) (576) (530) (835) (769) (4) - (839) (769)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 512 633 283 470 795 1,103 (76) (52) 719 1,051

รายการที่ไม่เป็นตัวเงินอื่นที่มีสาระสำาคัญ

- กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการ

    ด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์ - 38 - 83 - 121 - - - 121

สินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงาน 5,489 5,574 7,506 7,384 12,995 12,958 (3,181) (3,035) 9,814 9,923

หนี้สินตามส่วนงานที่รายงาน 1,506 1,758 3,862 3,933 5,368 5,691 (772) (641) 4,596 5,050

  กลุม่บรษิทัดำาเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านัน้ ไม่มรีายได้จากต่างประเทศหรอืสนิทรพัย์ในต่างประเทศทีม่สีาระสำาคญั

ลูกค้�ร�ยใหญ่ 
  รายได้จากลกูค้าหลายรายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุม่บรษิทัเป็นจำานวนเงนิประมาณ 5,726 ล้านบาท (2556: 6,380 

ล้านบาท) จากรายได้รวมของกลุ่มบริษัท

25 . กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

  กลุม่บรษิทัได้จดัตัง้กองทุนสำารองเลีย้งชพีสำาหรบัพนกังานของกลุม่บรษิทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนักงานในการเป็น

สมาชกิของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงนิสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงนิเดอืนทกุเดอืน และกลุม่บรษิทัจ่ายสมทบ

ในอัตราร้อยละ 3 ถึง อัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำารองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำารอง

เลี้ยงชีพตามข้อกำาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต
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26. ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

  งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำาหนดในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับต่างๆ ดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 1,349,566 1,488,950 392,358 446,242

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย 838,908 769,090 258,762 239,569

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป 3,724,570 4,676,655 1,284,293 1,488,564

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำาเร็จรูปและงานระหว่างทำา (6,611) 19,850 1,724 (15,289)

ค่าสาธารณูปโภค 552,197 597,356 116,466 120,264

อื่นๆ 913,348 586,623 281,108 363,030

รวมค่าใช้จ่าย 7,371,978 8,138,524 2,334,711 2,642,380

27 ภ�ษีเงินได้
  ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

หมาย 
เหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน

สำาหรับงวดปัจจุบัน 59,093 87,048 36,861 31,281

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำาไป (สูงไป) 5,070 (7,909) - -

64,163 79,139 36,861 31,281

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว   5,263 5,845 (1,556) (206)

5,263 5,845 (1,556) (206)

รวมภาษีเงินได้ 69,426 84,984 35,305 31,075

  ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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งบการเงินรวม 

2557 2556

ก่อน
ภาษี

เงินได้

รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษี

เงินได้
ก่อนภาษี
เงินได้

รายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) 
ภาษีเงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(พันบาท)

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- - - (1,305) 520 (785)

รวม - - - (1,305) 520 (785)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556

ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้(ค่าใช้
จ่าย) ภาษี

เงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

ก่อน
ภาษีเงินได้

รายได้(ค่าใช้
จ่าย) ภาษี

เงินได้

สุทธิจาก
ภาษีเงินได้

(พันบาท)

กำาไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- - - 2,862 (189) 2,673

รวม - - - 2,862 (189) 2,673

  การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง  

งบการเงินรวม

2557 2556

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม 719,261 1,051,082

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 143,852 20 210,216

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (33,859) (90,747)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 6,712 31,625

ค่าใช่จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (39,598) (57,915)

การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก (13,958) (12,458)

ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำาไป (สูงไป) 1,014 (1,582)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 64,163 79,139

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว 5,263 5,845

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9.65 69,426 8.05 84,984
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

อัตราภาษี
(ร้อยละ) (พันบาท)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้รวม 512,301 632,766

จำานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 102,460 20 126,553

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี (47,889) (74,806)

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 3,996 4,462

ค่าใช่จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่ม (21,706) (25,134)

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน 36,861 31,281

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (1,556) (206)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6.89 35,305 4.92 31,075

ก�รลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล

  พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 

21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษเีงนิได้นติบิคุคลสำาหรบักำาไรสทุธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชไีด้แก่ปี 2555 2556 และ 

2557 จากอัตราร้อยละ 30 เหลืออัตราร้อยละ 23 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2555 และร้อย

ละ 20 ของกำาไรสุทธิสำาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีถัดมา (2556 และ 2557) ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 และ 2557 

ตามลำาดับ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกราคม 2558

28. สิทธิประโยชน์จ�กก�รส่งเสริมก�รลงทุน  

  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติให้กลุ่มบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกี่ยวกับ ซึ่งพอสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีสำาหรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำาหนดเวลา

แปดปี นบัแต่วันทีเ่ริม่มรีายได้จากการประกอบกิจการนัน้ เป็นจำานวนไม่เกินจำานวนเงนิลงทนุโดยไม่รวมค่าทีดิ่นและ

ทุนหมุนเวียน

(ค) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี

กำาหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ตามข้อ (ข) 

เน่ืองจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำาหนดตามที่ระบุ

ไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสรุปได้ดังนี้

144
P  A  G  E

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

 Annual Report 2015.indd   144 4/3/15   9:55 AM



งบการเงินรวม 

2557 2556

กิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม ่
ได้รับการ 
ส่งเสริม รวม

กิจการท่ีได้ 
รับการ 
ส่งเสริม

กิจการที่ไม่ 
ได้รับการ 
ส่งเสริม รวม

(พันบาท)

ขายต่างประเทศ 50,851 248,256 299,107 48,328 201,114 249,442

ขายในประเทศ 5,097,178 4,556,055 9,653,233 4,363,226 6,444,497 10,807,723

ตัดรายการระหว่างกัน (1,151,929) (716,426) (1,868,355) (1,099,413) (984,357) (2,083,770)

รวม 3,996,100 4,087,885 8,083,985 3,312,141 5,661,254 8,973,395

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556

กิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริม

กิจการที่ไม ่
ได้รับการ 
ส่งเสริม รวม

กิจการท่ีได้ 
รับการ 
ส่งเสริม

กิจการที่ไม่ 
ได้รับการ 
ส่งเสริม รวม

(พันบาท)

ขายต่างประเทศ 50,742 40,424 91,166 48,328 56,412 104,740

ขายในประเทศ 1,108,528 1,423,242 2,531,770 815,125 2,030,397 2,845,522

รวม 1,159,270 1,463,666 2,622,936 863,453 2,086,809 2,950,262

29.  กำ�ไรต่อหุ้น
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำาหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 คำานวณจากกำาไรสำาหรับปีที่เป็นส่วนของ

ผูถื้อหุ้นสามญัของบรษิทัและจำานวนหุ้นสามญัท่ีออกจำาหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลีย่ถ่วงนำา้หนัก ซึง่กำาไรต่อหุน้ขัน้พ้ืนฐานของ

ปีก่อนได้ถูกคำานวณขึ้นใหม่ โดยปรับจำานวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการออกหุ้นปันผลในปี 2556 โดยถือเสมือนว่าการ

ออกหุ้นปันผลได้เกิดตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปีแรกที่เสนอรายงาน แสดงการคำานวณดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

(พันบาท / พันหุ้น)

กำาไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 649,835 966,099 476,997 601,692

จำานวนหุ้นสามัญที่ออก ณ  วันที่ 1 มกราคม 424,946 339,923 424,946 339,923

ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำาหน่าย 

วันที่ 12 มีนาคม
- 21 - 21

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 209 - 209 -

ผลกระทบจากหุ้นปันผล - 84,989 - 84,989

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว 425,155 424,933 425,155 424,933

กำาไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท) 1.53 2.27 1.12 1.42

กำ�ไรต่อหุ้นปรับลด

  กลุ่มบริษัทไม่มีการแสดงกำาไรต่อหุ้นปรับลด เน่ืองจากโครงการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทได้สิ้น

สุดลงในปี 2557 จึงไม่มีผลกระทบต่อจำานวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด

30.  เงินปันผล
บริษัทใหญ่

  ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัเมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2557 คณะกรรมการมมีตอินุมตักิารจดัสรรกำาไรเป็นเงินปันผล

สำาหรบัผลการดำาเนินงานของงวดหกเดือนแรกของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำานวนเงนิทัง้สิน้ 93.5 ล้านบาท ซึง่เป็นการ

จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 กันยายน 2557 

  ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็น

เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 318.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจาก

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้น

ละ 0.25 บาท เป็นจำานวนเงิน 106.2 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นจำานวนเงิน

ทั้งสิ้น 212.6 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557

  ในการประชมุคณะกรรมการของบรษิทัเมือ่วันท่ี 9 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการมมีติอนุมติัจ่ายปันผลระหว่างกาลสำาหรบั

ผลการดำาเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 106.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 กันยายน 2556 

  ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำาไรเป็น

เงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.97 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 329.8 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจาก

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้น

ละ 0.30 บาท เป็นจำานวนเงิน 102.0 ล้านบาท ดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรูปเงินสดอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจำานวนเงินทั้ง

สิ้น 227.8 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
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บริษัทย่อย

  ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหน่ึง เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2557 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการ

จัดสรรกำาไรเป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 138 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 71.8 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 

2557

  ในการประชุมสามัญประจำาปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยมีมติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 104 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 54.0 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 

31.  เครื่องมือท�งก�รเงิน
นโยบ�ยก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงท�งด้�นก�รเงิน

  กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำาไรหรือการค้า

  การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนท่ีสำาคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง  ฝ่ายบริหารได้

มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและ

การควบคุมความเสี่ยง

ก�รบริห�รจัดก�รทุน

  นโยบายของคณะกรรมการบรษิทั คอืการรกัษาระดบัเงนิทนุให้มัน่คงเพ่ือรกัษานกัลงทุน เจ้าหนีแ้ละความเชือ่มัน่ของตลาด

และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณา

จากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำาเนนิงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึง่ไม่รวมส่วนได้เสยีท่ีไม่มอีำานาจควบคมุ อกีทัง้ยังกำากับ

ดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

คว�มเสี่ยงด้�นอัตร�ดอกเบี้ย

  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยใน

ตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เน่ืองจากดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราลอยตัว 

กลุม่บรษิทัมคีวามเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ทีเ่กิดจากเงนิกู้ยืม (ดูหมายเหตขุ้อ 17) กลุม่บรษิทัได้ลดความเสีย่งดังกล่าวโดยทำาให้แน่ใจ

ว่าดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราคงท่ี และใช้เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลก

เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพ่ือใช้ในการจัดการความเสี่ยงท่ีเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่เป็นตราสาร

หนี้และเงินกู้ยืมเป็นการเฉพาะ
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  อัตราดอกเบี้ยของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำาหนดชำาระหรือกำาหนดอัตราใหม่มีดังนี้

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี
หลังจาก  

1 ปี แต่ภาย 
ใน 5 ปี

หลังจาก  
5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2557

 หมุนเวียน

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย MMR 260,000 - - 260,000

รวม 260,000 - - 260,000

ปี 2556

 หมุนเวียน

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย MMR 240,000 - - 240,000

รวม 240,000 - - 240,000

  อัตราดอกเบี้ยของหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบกำาหนดชำาระหรือกำาหนด

อัตราใหม่มีดังนี้

อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

ภายใน 1 ปี
หลังจาก 

1 ปีแต่ภาย 
ใน 5 ปี

หลังจาก 
5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2557

หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M+อัตราคงที่ 665,240 - - 665,240

ไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M+อัตราคงที่ - 2,114,365 131,414 2,245,779

รวม 665,240 2,114,365 131,414 2,911,019

ปี 2556

หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M + อัตราคงที่ 574,222 - - 574,222

ไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M + อัตราคงที่ - 2,489,365 211,366 2,700,731

รวม 574,222 2,489,365 211,366 3,274,953
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อัตราดอกเบี้ย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภายใน 1 ปี
หลังจาก  
1 ปีแต่าย 
ใน 5 ปี

หลังจาก  
5 ปี

รวม

(ร้อยละต่อปี) (พันบาท)

ปี 2557

หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M + อัตราคงที่ 251,204 - - 251,204

ไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M + อัตราคงที่ - 717,185 32,514 749,699

รวม 251,204 717,185 32,514 1,000,903

ปี 2556

หมุนเวียน 

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M + อัตราคงที่ 226,463 - - 226,463

ไม่หมุนเวียน

 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน FDR.3M + อัตราคงที่ - 909,049 69,654 978,703

รวม 226,463 909,049 69,654 1,205,166

คว�มเสี่ยงจ�กเงินตร�ต่�งประเทศ

  กลุม่บรษิทั/บรษิทัมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ ซึง่เกิดจากการซือ้สนิค้าและการขายสนิค้าทีเ่ป็น

เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษัทจะพิจารณาทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ณ 

วันที่รายงานเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับรายการซื้อและขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศในงวดถัดไป

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการ

มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556 2557 2556

(พันบาท)

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ลูกหนี้การค้า 7 15,317 18,544 14,490 13,974

เจ้าหนี้การค้า 18 (91,437) (82,842) - (19,914)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (141) - (70) -

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินที่มีความเสี่ยง                                     (76,261) (64,298) 14,420 (5,940)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ                                   - 7,406 - -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ                              (76,261) (56,892) 14,420 (5,940)

เงินเยน

เงินฝากธนาคาร 5 6,559 5,809 - -

ลูกหนี้การค้า 7 22,226 8,731 - -

เจ้าหนี้การค้า 18 (20,665) (19,061) (6,685) (7,271)

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (11,856) (18,865) - -

ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะทางการเงินที่มีความเสี่ยง                                         (3,736) (23,386) (6,685) (7,271)

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ                                   - 31,936 - -

ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ                              (3,736) 8,550 (6,685) (7,271)

คว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อ

  ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำาระหนี้แก่กลุ่มบริษัท/บริษัท ตามเง่ือนไขที่

ตกลงไว้เมื่อครบกำาหนด

  ฝ่ายบริหารได้กำาหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพ่ือควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวโดยสมำ่าเสมอ  โดยการ

วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็น

สาระสำาคญั ความเสีย่งสงูสดุทางด้านสนิเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์ทางการเงนิแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการ

เงนิ อย่างไรกต็ามเน่ืองจากกลุม่บรษิทัมฐีานลกูค้าจำานวนมาก ฝ่ายบรหิารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายท่ีมสีาระสำาคญัจากการเก็บ

หนี้ไม่ได้

คว�มเสี่ยงจ�กสภ�พคล่อง

  กลุ่มบริษัท/บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดให้เพียงพอต่อการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท/บริษัทและเพื่อทำาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

ก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรม

  นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษัท/บริษัทกำาหนดให้มีการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมท้ังสินทรัพย์และหนี้สิน

ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงนิ มลูค่ายุตธิรรม หมายถึง จำานวนเงนิท่ีผูซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลกเปลีย่นสนิทรพัย์หรอืชำาระหนีส้นิกัน 

ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนกัน และสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้

ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วัตถุประสงค์ของการวัดมูลค่าและ/หรือการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมถูกกำาหนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับสมมติฐานในการกำาหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยในหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ
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  เน่ืองจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและ

เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้

สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน         

  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยถือตามราคาอ้างอิงของคู่สัญญา ณ วันที่รายงาน

  มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าสุทธิ 509.6 ล้านบาท 

(2556: 308.6 ล้านบาท)

32. ภ�ระผูกพันกับบุคคลหรือกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(ล้านบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน

สัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้

ที่ดิน - 4.2 - 4.2

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 7.5 319.6 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - - -

งานก่อสร้างอาคาร 0.3 12.5 - 12.5

รวม 7.8 336.3 - 16.7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2557 2556 2557 2556

(ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้

ภายในหนึ่งปี 60.4 52.0 16.8 15.7

หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี 26.6 48.2 12.9 19.6

หลังจากห้าปี - - - -

รวม 87.0 100.2 29.7 35.3

ภาระผูกพันอื่นๆ

หนังสือค้ำาประกันจากธนาคาร 74.9 75.7 20.3 20.3

รวม 74.9 75.7 20.3 20.3

  บรษิทัได้ทำาสญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิคกับบรษิทัแห่งหนึง่ในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลติงานกลงึขึน้รปูโดย

บริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของต้นทุนกระบวนการกลึง โดยไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบสำาหรับสินค้าที่บริษัทผลิตและ

ขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2562 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี
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  บริษัทได้ทำาสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป

โดยบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 2 ของต้นทุนกระบวนการทุบขึ้นรูป โดยไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบสำาหรับสินค้าที่บริษัท

ผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2562 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพือ่กระบวนการผลิตงาน

กลึงโดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของต้นทุนกระบวนการกลึงโดยไม่รวมต้นทุนวัตถุดิบสำาหรับสินค้าท่ี

บริษัทย่อยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2562 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

  บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิต

งานหล่อโดยบรษิทัย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมเป็นรายเดอืนในอตัราเดอืนละ 1 ล้านเยน สญัญามอีายุ 5 ปี โดยสิน้สดุในปี 2558 และ

บริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

  บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่งได้ทำาสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหน่ึงในต่างประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิต

งานทุบขึ้นรูปโดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 ของต้นทุนกระบวนการทุบขึ้นรูป สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุด

ในปี 2561 และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยของ

เงินกู้ระยะยาวมูลค่าสัญญา 514.9 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 309.4 ล้านบาท) จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราคงที่ตามที่

ระบุไว้ในสัญญา

33. คดีคว�ม

  ในระหว่างปี 2554 บริษัทได้ฟ้องร้องบริษัทในประเทศสองแห่ง เน่ืองจากผิดสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมและสัญญา

อนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นจำานวนเงิน 35.6 ล้านบาท ต่อมาจำาเลยรายหนึ่งได้ฟ้องแย้งบริษัทเป็นจำานวนเงิน 50.0 ล้านบาท โดยในเดือน

กุมภาพันธ์ 2557 ศาลชัน้ต้นมคีำาพิพากษาให้บรษิทัชำาระเงนิค่าจ้างทำางานเป็นจำานวนเงนิ 5.0 ล้านบาท ท้ังน้ี บรษิทัได้ดำาเนินการไกล่

เกลี่ยยอมความพร้อมทั้งได้ชำาระค่าความเสียหายดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2557 ณ วันที่รายงาน คดีความ

ดังกล่าวอยู่ระหว่างรอคำาตัดสินพิจารณาปิดคดีในชั้นศาลฎีกา

34. เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ที่ร�ยง�น

  ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำาปี

สำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 255.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการ

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.22 

บาท เป็นจำานวนเงนิรวมท้ังสิน้ 93.54 ล้านบาท ดังนัน้ส่วนทีค่งเหลอืในอตัราหุน้ละ0.38 บาท เป็นจำานวนเงนิท้ังสิน้ 161.57 ล้านบาท 

เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2558

35. ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ยังไม่ได้ใช้

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้

นำามาใช้ในการจัดทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน

ของกลุ่มบริษัท/บริษัท และถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม ในปีดังต่อไปนี้ 

กลุ่มบริษัท/บริษัทไม่มีแผนที่จะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

152
P  A  G  E

รายงานประจำาปี 2557
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

 Annual Report 2015.indd   152 4/3/15   9:55 AM



มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) การนำาเสนองบการเงิน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้าคงเหลือ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด

2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภาษีเงินได้ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญาเช่า 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) รายได้ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์ของพนักงาน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ 
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนการกู้ยืม 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) การบัญชีและการรายงานโครงการ 
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน

2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำาไรต่อหุ้น 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบการเงินระหว่างกาล 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  
และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2558

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557)

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)

การรวมธุรกิจ 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 
และการดำาเนินงานที่ยกเลิก

2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557)  

ส่วนงานดำาเนินงาน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 งบการเงินรวม 2558
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง ปีที่มีผลบังคับใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 การร่วมการงาน 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 2558

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม 2558

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557)

สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ ที่ 1 
(ปรับปรุง 2557)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน 
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2558

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 2558

  กลุม่บรษิทั/บรษิทัได้ประเมนิเบือ้งต้นถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ต่องบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิท

จากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้  ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญต่อ

งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ  

36 .ก�รจัดประเภทร�ยก�รใหม่
  รายการในงบการเงินของปี 2556 บางรายการได้จัดประเภทใหม่ให้สอดคล้องกับรายการในงบการเงินของปี 2557 ดังนี้ 

2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ก่อนจัด
ประเภทใหม่

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

ก่อนจดัประเภท
ใหม่

จัดประเภท
ใหม่

หลังจัด
ประเภทใหม่

(พันบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,074,581 (34,061) 1,040,520 461,948 (34,061) 427,887

เงินลงทุนชั่วคราว - 34,061 34,061 - 34,061 34,061

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - - 44,124 (44,124) -

ลูกหนี้อื่น 14,560 - 14,560 6,168 44,124 50,292

- -

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้การค้า 1,133,255 (28,467) 1,104,788 388,488 (17,585) 370,903

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ 101,028 27,211 128,239 1,552 16,329 17,881

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 330,098 1,256 331,354 96,549 1,256 97,805

- -

  การจัดประเภทรายการใหม่นี้ เนื่องจากผู้บริหารเห็นว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกว่า
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