


CG Check List

หลักการ รายงานประจำาปี

หมวด 1
สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น

1. สิทธิอื่นนอกจากการลงคะแนนเสียง หน้า 11 หมวด 1

2. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 11 ข้อ 1.5

3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร หน้า 11 ข้อ 1.1

4. คุณภาพหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 11 หมวด 1

5. คุณภาพรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 11 หมวด 1

6. การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ/กรรมการชุดย่อย หน้า 12 ข้อ 2.6

หมวด 2
การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

1. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน หน้า 12 ข้อ 2.3

2. กระบวนการ/ช่องทางเสนอแต่งตั้งกรรมการ หน้า 12 ข้อ 2.1

3. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 12 ข้อ 2.8

4. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 14 ข้อ 4.6 (2)

5. นโยบายซื้อขายหุ้นต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หน้า 14 ข้อ 4.6 (1)

หมวด 3
บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

1. การจัดทำารายงานความยั่งยืน หน้า 34

2. นโยบาย/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 13 ข้อ 3.5

3. นโยบาย/กระบวนการที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หน้า 13 ข้อ 3.7

4. การฝึกอบรมด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หน้า 13 ข้อ 3.7

5. ช่องทาง/ขั้นตอนการร้องเรียน และการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หน้า 26 ข้อ 2

6. นโยบายค่าตอบแทนพนักงานระยะสั้น-ระยะยาว หน้า 26 ข้อ 3

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส

1. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการหรือไม่ หน้า 10

2. เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ หน้า 18 ข้อ 5.16

3. Key Risks ในการดำาเนินธุรกิจ/กิจการ หน้า 18 ข้อ 5.18

4. นโยบายจ่ายเงินปันผล หน้า 62

5. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิด หน้า 17 ข้อ 5.9

6. รายละเอียดกรรมการ: ประวัติ ค่าตอบแทน การเข้าประชุม หน้า 42 – 66

7. การอบรมของกรรมการรายบุคคล หน้า 20 ข้อ 2

หมวด 5
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

1. เป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ ในระยะยาว หน้า 18 ข้อ 5.16

2. กำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดำารงตำาแหน่ง หน้า 17 ข้อ 5.7 (1)

3. จำากัดจำานวนปีที่กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งไม่เกิน 9 ปี หน้า 16 ข้อ 5.1

4. กำาหนดนโยบายให้กรรมการผู้อำานวยการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอื่น หน้า 17 ข้อ 5.7 (2)

5. การกำาหนดหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน หน้า 17 ข้อ 5.5

6. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้คณะกรรมการ หน้า 20 ข้อ 2

7. การประชุม/จำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะลงมติต้องไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หน้า 17 ข้อ 5.4

8. หลักเกณฑ์/กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย หน้า 21-22

9. การประเมินผล/นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำานวยการ หน้า 23 ข้อ 5.26

10. แผนสืบทอดตำาแหน่งผู้บริหารระดับสูง หน้า 22 ข้อ 5.24
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สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2558 2557 2556 2558 2557 2556

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 13.01 12.27 11.47 9.63 9.37 8.98

กำาไรต่อหุ้น (บาท) * 1.51 1.53 2.27 0.91 1.12 1.42

ผลการดำาเนินงาน (พันบาท)

รายได้จากการขาย 8,644,459 8,083,985 8,973,395 2,472,455 2,622,936 2,950,261

รายได้รวม 8,817,152 8,178,659 9,317,965 2,689,284 2,901,365 3,330,689

กำาไรสุทธิ 641,538 649,835 966,099 386,645 476,997 601,692

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,427,646 3,145,067 3,003,876 1,311,377 1,454,286 1,344,619

สินทรัพย์รวม 9,633,531 9,813,783 9,922,777 5,206,542 5,489,469 5,573,960

หนี้สินหมุนเวียน 2,333,416 2,185,409 2,192,336 659,694 704,229 729,970

หนี้สินรวม 4,102,698 4,596,307 5,050,067 1,197,658 1,505,888 1,758,379

ทุนที่ออกและเรียกชำาระแล้ว 425,194 425,194 424,946 425,194 425,194 424,946

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,530,833 5,217,477 4,872,709 4,095,156 3,983,581 3,815,580

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 11.94% 12.88% 21.42% 9.57% 12.23% 16.56%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.17% 23.79% 28.61% 43.39% 45.47% 56.14%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.60% 6.59% 9.99% 7.23% 8.62% 11.23%

กำาไรขั้นต้น (%) 14.48% 17.53% 17.49% 24.69% 25.34% 24.42%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.47 1.44 1.37 1.99 2.07 1.84

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.11 1.10 1.05 1.55 1.36 1.27

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.74 0.88 1.04 0.29 0.38 0.46

หมายเหตุ

*ในปี 2558 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 425.155 ล้านหุ้น 

ในปี 2557 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 425.155 ล้านหุ้น 

ในปี 2556 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 424.933 ล้านหุ้น

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
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รายงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2558 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิต
รถยนต์ รวมจำานวน 1.91 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีที่ผ่านมา 
โดยแบ่งเป็นผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศจำานวน 0.71 ล้านคัน (ลด
ลงร้อยละ 6) และผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกจำานวน 1.20 ล้านคัน (เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 7) ปัจจัยหลักที่ทำาให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่เติบโต
มากนักมาจากกำาลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ขยายตัวอย่างเต็มท่ีจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

อย่างไรก็ตาม บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทั้งสิ้น 8,817 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของ 
การผลิตรถยนต์อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีบันทึกบัญชี 
รายได้และต้นทุนจากนโยบายลูกค้าของบริษัทฯ เป็นหลัก ด้วยการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำาไร
ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
กำาไรสุทธิเท่ากับ 642 ล้านบาท หรือมีกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.51 บาท

ปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้มั่นคงและยั่งยืน 
คือ การที่บริษัทฯ นำาหลักการกำากับดูแลกิจการมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ
เพื่อการบริหารจัดการที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความ
ซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้ยุทธศาสตร์ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ได้แก่

(1) “ฅนสมบูรณ์” ซึ่งบริษัทฯ มีการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากรอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการส่งเสริมและปลูกจิตสำานึกให้พนักงาน  
เป็นคนดีมีความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) “ธุรกิจสมบูรณ์” บริษัทฯ มุ่งมั่นในดำาเนินธุรกิจเพ่ือ 
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าและดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ขยายแนวร่วมต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าจำานวน 78 บริษัท อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้
รับรางวัล SET Awards 2015 ประเภทรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ รางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และผลการประเมินโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

(3) “ชุมชนสมบูรณ์” สร้างโอกาสให้แก่ชุมชน เพื่ออยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน คณะกรรมการบริษัทฯ  
ยังคงเฝ้าระวังและตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
โดยให้ความสำาคัญกับระบบบริหารความเส่ียงท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันภายในองค์กรให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายนอกและภายใน

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสีย พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน และคณะกรรมการ 
บริษัทฯ จะยึดมั่นการดำาเนินธุรกิจภายใต้หลักกำากับดูแล 
กิจการให้เติบโตได้อย่างมั่งคง และยั่งยืน
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พันธกิจพันธกิจ

เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต  
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม

• เพิ่มศักยภาพการจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง

• เป็นหุ้นส่วนกับลูกค้า เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

• เพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
และเป็นผู้นำาด้านต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

• เสริมสร้างความสามารถ  ความสอดคล้องของหลากหลายวัฒนธรรม  
และคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

• รักษาและยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบ 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมบนพื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์
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ชื่อบริษัท : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Somboon Advance Technology Public Company Limited

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft)  
ให้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ทำาให ้
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายด้านยานยนต์

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

  เลขที่ 300/10 หมู่ที่ 1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000664

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

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทย่อย 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ จานเบรก  
(Disc Brake) และดุมเบรก (Drum Brake) และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร

2. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ แหนบแผ่น  
(Leaf Spring), เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงขด (Coil Spring)

3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) สำาหรับรถยนต์ ได้แก่ 
จานเบรก (Disc Brake) และดุมเบรก (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และ
ผลิตชิ้นส่วนงานหล่อสำาหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

4. บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จำากัด

ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมูลการตลาดให้กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

5. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด

ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการทุบขึ้นรูป (ร้อน/เย็น)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
สำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ  
รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร 
โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original  
Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ ซึ่งมีการทำาสัญญาซื้อขายระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วน
อะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดำาเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบาย
เติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้าน

การดำาเนินงานนั้น แต่ละบริษัทฯ จะมีการดำาเนินงานเสมือน 
เป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดย 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายรวม เพื่อ
ให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทฯ นำาไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหาร
ในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อกรรมการ 
ผู้อำานวยการ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมาย 
กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจัด
ให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นประจำา 
(Executive Committee) 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)  
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

* ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ 10

100%
บจ. สมบูรณ์ โฮลดิ้ง

26.18%

บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม (SBM)

99.99%

21.25%  บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์* 20.0%  บจ.ยามาดะ สมบูรณ์*

2.90%  บจ.นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ*

1.80%  บจ.สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง*

ตระกูลกิตะพาณิชย์
14.45%

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  
เทคโนโลยี (SAT)

99.99%

บจ. บางกอกสปริง
อินดัสเตรียล (BSK)

99.99%

บจ. เอสบีจี อินเตอร์
เนชั่นแนล เจแปน (SIJ)

99.99%

บจ. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง
เทคโนโลยี (SFT)

99.99%

(*จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วันที่ 6 มกราคม 2555)

บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล  
แคสติ้ง โปรดักส์ (ICP)

99.99%

ผู้ถือหุ้นรายย่อย
59.37%
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โครงสร้างรายได้ 
แยกตามผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2558  ปี 2557 และปี 2556 สามารถจำาแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์
ดำาเนิน

การโดย

% การถือ

หุ้นของ 

บริษัทฯ

งบการเงิน  

ปี 2558

งบการเงิน  

ปี 2557

งบการเงิน  

ปี 2556

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

เพลาข้าง SAT 2,281 26 2,465 30 2,861 31

จานเบรกและดุมเบรก SBM 99.99 1,595 18 972 12 812 9

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,367 15 1,264 15 1,080 12

แหนบแผ่น BSK 99.99 504 6 738 9 755 8

สปริงขด BSK 99.99 563 6 635 8 788 8

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 518 6 546 7 702 7

อื่นๆ* 1,816 21 1,464 18 1,452 21

รวมรายได้จากการขายสินค้า 8,644 98 8,084 99 8,973 96

รายได้อื่นๆ 173 2 95 1 345 4

รวมรายได้ 8,817 100 8,179 100 9,318 100

หมายเหตุ  :  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ 
ของผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ส่งเสริม 
ความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 
 เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการรายงานความยั่งยืน 
ตามกรอบการจัดทำารายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี ”นโยบายการกำากับดูแลกิจการ” เพื่อส่ง
เสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มี
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและ
ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน” และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำาไปสู่องค์กรที่
ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดก้ำาหนดคูม่อืการกำากับดแูลกิจการ และคูม่อืจรยิธรรม 
และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร และกำาหนดให้มีการทบทวน
คู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจำาทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวดการพัฒนา 
สู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบทุกข้อ เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติของนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการ หลักการประเมิน 
CEO ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard 

2. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านหลักการกำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ/  
ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน โดยได้ขยายการทดสอบถึงผู้บริหารระดับจัดการ 
จำานวน  136  คน เพื่อมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
นำาแนวปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ (Corpoarate 
Governance Reporting : CGR) ให้เป็น 1 ใน 55 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับ
คะแนนอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำาปี 2558 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 โดย 
มีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบคะแนน
เฉลี่ยของบริษัทที่ทำาการสำารวจทั้งหมด 588 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด  
พบว่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ทำาการสำารวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม)

ASEAN
CG SCORECARD

นโยบาย สู่...ความยั่งยืน
หลักการกำากับดูแลกิจการ
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4. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

- ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Sustainability 
Awards) เป็นปีแรก (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ได้รวมรางวัลด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และ
รางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าเป็นรางวัล
ด้านความยั่งยืน)

- ได้รับรางวัลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม  
(Best Investor Relations Award)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแล
กิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 
หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ 
และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้
ความสำาคัญกับแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง 
(1) คุณภาพของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงาน 
การประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ 
และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้ง
ยังคงดำาเนินการในด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่อง
ต่อไปนี้

การดำาเนินงานปี 2558

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื่องเ พ่ือบรรจุ เป็นวาระ 
การประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2558 ถึง  
31 ธันวาคม 2558 

1.2 เปิดโอกาสให้ ผู้ ถือหุ้นส่งคำาถามท่ีเ ก่ียวข้องกับวาระ 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ล่วงหน้า ระหว่าง
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอน 
ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.satpcl.co.th 
ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

1.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการ และ 
ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วง
หน้าก่อนทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดในคู่มือ 
จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน หมวด 
จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ 
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

1.4 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุม 
ผู้ถือหุ้น และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1.5 นำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทน 
ประจำา เบี้ยประชุม โบนัส/บำาเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น 
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี 

1.6 นำาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนท่ีชัดเจน 
เก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำาแหน่ง 
ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

1.7 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนทีละคน 

1.8 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบ 
อิสระท่ีไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทำาหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
ของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบ 
ผลของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพ่ือให้การประชุม 
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับ 
ของบริษัทฯ

1.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถอืหุ้นรวมกนัเกนิกว่าร้อยละ  
25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ 

1.10 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสำาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน  
การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2558 อีกทั้งยังเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่
ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น :
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1.11 บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุก
รายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทาง 
ได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

แผนการดำาเนินการปี 2559

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปรับวิธีปฏิบัติ 
เก่ียวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ตามสำานักงานคณะกรรมการ 
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ กลต.พษ.(ว)  
4/2559 เรื่องการซักซ้อมแนวปฏิบัติก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี โดยในเรื่องเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำามาแสดงใน 
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ  
ไม่มีการกำาหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทาง 
ตัวจริง ของผู้มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ 
ข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่าง
แท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การกำาหนดกระบวนการ
ท่ีอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยาก 
จนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทำาที่เป็นการ 
เอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำานาจควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ยังคงดำาเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความ
ยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

การดำาเนินงานปี 2558

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
เป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันท่ี 28 กันยายน 2558 ถึง 
31 ธันวาคม 2558 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศ
หลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” 
ภายใต้หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น”

2.2 บริษัทฯ ได้กำาหนดข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นใน 
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วย
ตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/  

หลักฐานการเข้าประชุม ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหา 
ในการเข้าร่วมประชุม

2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 ไม่มีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ท่ีอาจทำาให้เกิด 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำาคัญ 

2.5 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ 
ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง
ในแต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำานาจ 
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 

2.6 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ในวันที่ 22 เมษายน 2558 
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบ
ให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่ง
เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำาเนินการจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 31 วัน และ  
ได้นำาหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 33 วัน 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

2.7 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใช่
บริษัทย่อย 

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้
โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจที่แข่งขัน
กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ 
ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น 
ของบริษัทฯ (คู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หน้า 12  
ข้อ 3.2.2) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงาน  
การถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปล่ียนแปลง
การถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

2.9 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วน
ได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 
89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน :
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พ.ศ. 2535 และกำาหนดให้มีการทบทวนรายงาน ภายใน 
เดือนมกราคมของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน 
แปลงข้อมูล โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ 
ภายใน 7 วันทำาการ 

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องระดับตำ่ากว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำานวยการ 
ในสายงาน เห็นควรให้จัดทำารายงานตามนโยบายการกำากับ
ดูแลกิจการ สำาหรับปี 2558 มีการรายงานทั้งหมด 127 ราย และ 
มี 1 รายที่มีการทำารายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงาน
ระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อ
แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท 
ความสำาคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

การดำาเนินงาน ในปี 2558 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1 บริษัทฯ ได้จัดทำารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ 
Global Reporting Initiative (GRI) แยกออกจากรายงาน 
ประจำาปี เริ่มตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลดีเด่นด้านรายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า กำาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงาน
ด้วยจิตสำานึกถึงความปลอดภัยและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วย
จากการทำางาน (ไว้ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

3.3 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและ
แนวปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการ
ฝึกอบรมของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานความยั่งยืน) 

3.4 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย (1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน (2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับ 
ผิดชอบต่อลูกค้า/คู่แข่ง/คู่ค้า-ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า/  
เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการคำ้าประกัน การบริหารเงินทุน และกรณี
ที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในรายงานประจำาปี หมวด 
นโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน)

3.5 กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  
คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ 
จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน รวมถึง
การให้ความสำาคัญกับสังคมและกิจกรรมเพ่ือสังคมอย่าง
หลากหลาย 

3.6 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้านลูกค้า/ 
คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

3.7 กำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ  
ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้ 
เกิดความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้า 
ของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล 
การฝึกอบรม

3.8 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.9 กำาหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน” เป็น
วินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ 
ตามอย่างเคร่งคัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการ
ทำาผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

3.10 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงคำามั่นในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ 
ที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักทาง 
ธุรกิจ (ไว้ในรายงานความยั่งยืน) 

3.11 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน  
จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนจากบ้านคามิลเลียน
เพื่อเด็กพิการ ในเขตลาดกระบัง โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ  
เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี  
และประมูลภาพวาดของน้องๆ ในงานพิธีมอบหนังสือรับรอง 
เข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของ
บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership  
of SBG) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

หมวด 3
การคำานึงถึงบทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย : 
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3.12 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง 
สถานการณ์ท่ีทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบ
แจ้งล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

1. สถานภาพทางการเงิน

2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์

3. ความสามารถทางเทคนิค

4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน  

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเกี่ยวโยง

6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบาย 
ด้านคุณภาพ

ด้วยเกณฑ์การพิจารณาดังกล่าว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
คัดเลือกคู่ค้ารายใหม่จำานวน 74 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มงานด้าน
วัตถุดิบ กลุ่มงานด้านโครงสร้าง/การลงทุน และกลุ่มงานด้าน
อุปกรณ์/ชิ้นส่วน เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้ารายใหม่ๆ เข้ามาแข่งขัน
ด้านราคาที่เป็นธรรม

3.12 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ
ข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำาระคืน การดูแล
คุณภาพหลักทรัพย์คำ้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อ
ตกลงไว้กับเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว 
เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความ
สมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพ
ที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดย
กำาหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคง
ที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยาก
ลำาบากต่อการชำาระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ และให้ความสำาคัญ 
ต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยการวางแผน 
ชำาระหน้ีให้แก่เจ้าหน้ีอย่างชัดเจน และตรงตามเวลาท่ีกำาหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญ
ต่อการติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้ม ี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวน 
การประเมินความสามารถเพ่ือป้องกันความเสี่ยงท่ีมีนัยสำาคัญ
ครบทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญ
ของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  
ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำาเนิน 
ธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกำากับดูแล นโยบาย 
ในการดำาเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และ 
ช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมูล 

การดำาเนินงานในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนด 
หลักเกณฑ์ท่ีสำาคัญเพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 
ASEAN CG SCORECARD ดังนี้

4.1 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 
โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้าน
การกำากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำาหนด และไม่มี
รายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

4.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำากับดูแล 
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อ
สังคม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะ 
การประกอบธุรกิจ รายงานประจำาปี แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

4.4 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการ 
ติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ 
ประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ทุกไตรมาส และนำาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน 
(Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

4.5 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและ 
ผู้บริหารไว้ในรายงานประจำาปี อย่างชัดเจน 

4.6 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน และกำาหนดนโยบายให้กรรมการและ  
ผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ 

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใส
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(1) การซ้ือ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำาหนดนโยบายให้กรรมการ  
และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน 
ล่วงหน้าก่อนทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการ 
บริษัทฯ และรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
ทราบเป็นรายไตรมาส 

(2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของ
กรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงาน
ต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส

4.7 ไม่มีประวัติการถูกสั่ งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีผ่านความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558 เป็นปีแรก เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 ปี รอบบัญชีติดต่อกัน  
เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อกำาหนด จึงได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ 
บัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งปรเทศไทย และมีค่าตอบแทนการ
สอบบัญชีประจำาปี 2558 จำานวน 1,361,000 บาท เท่ากับ
ปี 2557 โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตร 
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้
บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.9 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก
ผู้สอบบัญชี 

4.10 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำาแหน่ง การศึกษา การถือ
หุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำางาน และภาพถ่าย

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่องาน 
นักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ  
ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสมำ่าเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนก 
นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของ 
บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้จาก 
บริษัทฯ จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และ 

ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำาคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคา
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำาข้อมูลเหล่านั้น  
ไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  
อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สุด

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสาร
ต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ผ่านช่องทางต่างๆ 
อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร ่
ข้อมูลต่าง ๆ  ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาส
ให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ 
(Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) 
การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำานักข่าวไทยและต่างประเทศ  
เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ  
(Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนทราบอย่าง
สมำ่าเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมูลบริษัทฯ การเปิด
ให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้
ทั้งทางโทรศัพท์ และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่ง
มีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสมำ่าเสมอ ทั้งในส่วนของ
งบการเงิน รายงานประจำาปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการ 
นำาเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ 

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนำา
เสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

1. การนำาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายใน
ประเทศ 3 ครั้ง และต่างประเทศอีก 1 ครั้ง ณ  ประเทศ 
สิงคโปร์ 

2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 4 ครั้ง 

3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุย
กับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสาย
ผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำานวน 41 ครั้ง 

4. การนำาเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำานวน 4 ครั้ง และของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 2 ครั้ง

5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และพูดคุย 
กับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง 

6. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 1 ครั้ง 
หนังสือพิมพ์ต่างประเทศ 1 ครั้ง และให้สัมภาษณ์เพื่อออก
อากาศในรายการโทรทัศน์ในประเทศ 3 ครั้ง
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7. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จำานวน 4 ครั้ง 

8. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน  
หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ 

9. การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุนและสื่อมวลชนที่ติดต่อทาง 
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์  
0-2728-8596 อย่างสมำ่าเสมอ 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เช่น 
การกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดำาเนินงาน ดูแล 
ให้การดำาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการปฏิบัติ
เพื่อสร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

การดำาเนินงานในปี 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำากับดูแลกิจการ  

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ไว้ดังนี้ 

5.1 กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดย
ไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที ่
ต้องสรรหา สำาหรับผู้ที่จะมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะ
ที่จำาเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จำากัดเพศที่จะมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ  
ไม่ได้มีการสรรหากรรมการเพ่ิมเติมเน่ืองจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ 
ในปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการ
อิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 1 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน 
ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งใน
บริษัทจดทะเบียนมากกว่า 4 บริษัท

5.3 กำาหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ : ในการคัดเลือก
กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะบริษัทฯ มี 
นโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดย  
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตบแทน ทำาหน้าที่กลั่นกลองคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำาหนดที่ต้องออก
ตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็น

หมวด 5
ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ : 

1 คน

8 คน

หญิง / ชาย

1 คน

ไม่เกิน 6 ปี

3 คน

7-10 ปี

5 คน

11 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

กรรมการผ้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	  1	  	  คนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	  2	  คนกรรมการอิสระ	  6
1 2 6

11%	  

22%	  

67%	  

กรรมการผ้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1  คน5

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน5

กรรมการอิสระ 65

กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 1 คน

กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 2 คน

กรรมการอิสระ 6 คน

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ
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ชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ 
โดยพิจารณาคุณสมบัติไว้ดังนี้

 คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำาหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำากัด และต้องไม่มี
ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับ
ความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น  
ตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

(2) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วง
เวลานั้น ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณา

(3) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการ 
ตัดสินใจที่สำาคัญและในการทำาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 

(4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่
อาจจะมีกำาหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ 
เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.4 กำาหนดนโยบายจำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่คณะ 
กรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำานวนกรรมการทั้งหมด

5.5 จัดให้มีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
ให้ขึ้นตรงกับสำานักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจำาปี/ 
website บริษัทฯ) 

5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาท 
อำานาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อย 
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.7 เพ่ือนำาไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแลกิจการอย่าง
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย 
เกี่ยวกับจำานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไป
ดำารงตำาแหน่งกรรมการได้ ดังนี้ 

(1) จำานวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  

 ผลการดำาเนินงาน : ปี 2558 กรรมการแต่ละคนดำารง
ตำาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท

(2) กรรมการผู้อำานวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ  
สามารถดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 
บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ก่อน 

5.8 กำาหนดให้กรรมการผู้อำานวยการ สามารถไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

5.9 กำาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะใน
เรื่องต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฎหมาย 
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงระบบ  
บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการ 
อิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

5.10 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำาหนดให้จัดทำา
คู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน”  
(หมวด 8 เรื่องวินัย) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติ
ตามถือเป็นการทำาผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งานบุคคล 

5.11 กำาหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้
ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 
เพื่อป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

5.12 ไม่มีประวัติการกระทำาผิดกฎระเบียบของสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.13 กำาหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับ 
กรรมการผู้อำานวยการ โดยมีบทบาท อำานาจ และหน้าที่
ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการ
อิสระเป็นประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
และ ประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

5.14 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non 
Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง  
เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ  
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำาหรับ
ปี 2558 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และประธาน
กรรมการได้นำาประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการ
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ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ
มีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ต่อไป 

5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

(3) คณะกรรมการบริหาร 

(4) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

โดยกำาหนดอำานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้าง 
คณะกรรมการ) 

5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัต ิ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน 
มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี  
และกำาหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

1) การกำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผน
ธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการ
แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพ่ือร่วมกันกำาหนด
ทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำา
ทุกปี 

2) กำาหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไป
ทุกๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผน
งานให้เป็นไปตามทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่าง 
สมำ่าเสมอ 

3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่าย
บริหารอย่างอิสระ เพื่อกำาหนดกรอบทิศทางองค์กรและ  
เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ ท่ีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 

4) ให้คำาแนะนำา ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการ
องค์กร เพื่อใช้ในการจัดทำาแผนงานที่ชัดเจน ตอบ
สนองเป้าหมายองค์กร 

5)  การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำาเนิน
งาน ให้พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่าน
กิจกรรม “จับเข่าคุยกัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการ 
ผู้อำานวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สำาหรับปี 2558 กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ 
ระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้ 

“การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย” โดยมี
เป้าหมายการเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเติบโตของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการกำาหนดกลยุทธ์ด้านการขายและ
การตลาดในการรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายคำาสั่งซื้อลูกค้า 
รายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

มุ่งหวังท่ีจะเป็นองค์กรท่ีมี ”ความเช่ียวชาญในการออกแบบ 
และผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร  
โดยเฉพาะกลุ่มวิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร/ 
กระบวนการผลิต และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรชั้นนำา
ที่เป็นผู้นำาในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ อย่าง 
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้าง 
ความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากรในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน 

“ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย” มีเป้าหมายในการเป็น 
บริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่องความเชี่ยวชาญ 
การออกแบบและผลิต ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ 

5.17 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ 
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำาเนินการ  
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมท้ังจัดให้มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ  
ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่
มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล
ทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของ 
ผู้จัดการแผนก คือ นายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ
ที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
และจัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมี
คุณภาพ ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญอย่างครบถ้วน และมี
การกำาหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

5.18 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหาร
ความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยง
อย่างสมำ่าเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Policy Committee) เพื่อ
พิจารณาปัจจัยความเส่ียงท่ีมีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่าง
ละเอียดรอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล 
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Enterprise 
Risk Management Committee) และรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่าง
น้อยปีละครั้ง 
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5.19 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตั้งคณะทำางาน
ธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบให้เลขานุการบริษัทฯ ทำาหน้าที่
ประธานคณะทำางานโดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

(1) ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและ 
ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 

(2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการ 
และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางานของบริษัทฯ ให้เป็น
ปัจจุบัน และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนว
ปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนำาที่เป็นมาตรฐานสากล 

(3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางานของบริษัทฯ โดย
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุก
ไตรมาส 

(4) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯมอบหมาย

5.20 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะ
กรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครั้งใน 
แต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำาเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง  
ได้กำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการ
อภิปรายและแสดงความเห็น โดยมเีอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน
เพียงพอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และในการประชุม 
ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปราย
และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและ
สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม และมีการจัดทำารายงานการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังที่ผ่านการรับรอง
จากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำานักงานเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 2 อาคาร 11 
สำานักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

 ผลการดำาเนินงาน : ปี 2558 จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง  
ได้จัดส่งเอกสารให้กรรมการ เฉลี่ย 7.38 วัน

5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ กำาหนดให้มีการวัดผลการ
ดำาเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีในรูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบ
เทียบกับ KPI ที่กำาหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่
ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำาหนดไว้ สำาหรับกรรมการ 
ผู้อำานวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ คณะ
กรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการ
ปฏิบัติงาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร) 

5.22 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1. พิจารณากำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ 
วาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
- พิจารณากำาหนด record date เพื่อกำาหนด 
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมฯ

- พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน สำาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีประจำาปี 

- พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงาน
ประจำาปี

- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ

- พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชีประจำาปี

2. พิจารณางบการเงินและผลการดำาเนินงานในรอบปี 
ที่ผ่านมา

3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา

4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
นโนบายบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา

5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของผู้บริหาร
ระดับสูง

6. พิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายงานประจำาปี (56-1) และ
แบบรายงานประจำาปี (56-2)

7. พิจารณาทบทวนค่าบำาเหน็จกรรมการ เทียบผลการ
ดำาเนินงาน

8. พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่
พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูง (โครงการ ESOP 
Scheme) ปีสุดท้าย

Q1

1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2558
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการ 

ดำาเนินงาน ไตรมาส 1
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1
4.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

ปี 2558
5.  พิจารณาโครงการลงทุน
6.  พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน
7.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง

Q2

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำาหนด 
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจปี 2558 - 2561 

2. จัดเวทีเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ 
องค์กร เพื่อกำาหนดทิศทางธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว

3.  จัดให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบ
เพิ่มขึ้น เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง -  
ระยะยาวภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถอดถอย การแข่งขัน 
ที่รุนแรงและความเพียงพอของกระบวนการจัดการความ
เสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5.  พิจารณาจ่ายโบนัส และการปรับค่าแรง ประจำาปี 
6. พิจารณาโครงการลงทุน
7.  พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงประมาณการ ครึ่งปีหลัง
8. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำาเนินงาน  

ไตรมาส 2
9. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2

Q3

1. พิจารณาทบทวนนโยบายหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการ

2. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการ 
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED)

3. พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ และงบประมาณประจำาปี 2559
4. พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ 

ผู้อำานวยการ
5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของผู้บริหาร

ระดับสูง
6. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำาเนินงาน  

ไตรมาส 3 
7. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 3
8. พิจารณาแผนการดำาเนินงานของบริษัทร่วม
9. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสร้าง 

การบริหาร
10. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
11. พิจารณาอนุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะ

กรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า

Q4

ภาระกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558
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1)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ 
ใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำาเนิน
การด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้าง
ความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำากับ 
ดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรม
ใหม่ๆ  เพ่ือชว่ยสนบัสนนุการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธิภาพของ 
กรรมการให้สามารถเข้ารับตำาแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการ 
บริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้าง
กรรมการ ขอบเขตอำานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ 

(2) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำาเนินงาน และ
เยี่ยมชมกระบวนการผลิต 

(3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้อำานวยการ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการ
ดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่  
แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ 
ปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย  
กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่สำาคัญ เช่น นโยบาย  
ด้านการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับมาตรการ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 
ที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ 

2)  การพัฒนาความรู้ 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วม 
สัมมนาหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังพบปะ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการ 
บริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรม 
หลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors  
Certification Program (DCP), Directors Accreditation 
Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) Corporate 
Governance for Executives (CGE)

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
เข้าอบรมในหลักสูตร ดังนี้

1)  กรรมการ หลักสูตร
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 

ประธานกรรมการ
1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

2. นายยงยุทธ   กิตะพาณิชย์  
รองประธานฯ

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 
2. หลักสูตรการบริหารค่าตอบแทนที่แฮปปี้ ทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง  

งานเดิน องค์กรก้าวไกล 
3. ทักษะการโน้มน้าวอย่างมืออาชีพ 
4. หลักสูตรการจัดสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานอย่างไร 

ให้ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด
5. หลักสูตรการวางแผนภาษีเพื่อธุรกิจครอบครัว  

พร้อมอัพเดทภาษีมรดก

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

5. นายไพฑูรย์ ทวีผล 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์
2. CG in substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล
3.  IOD Director Conference 2015 Re-energzing Growth  

Through Better Governce
4. IOD Director Forum 2/2015 Building better Board Through  

Effective Independent Director 
5. Thailand CG Forum Governance as a Driving Force for a  

Business Sustainability
6. 2015 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance 

6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส  
ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย ์
กรรมการผู้อำานวยการ

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย ์
กรรมการ

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 
กรรมการอิสระ

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

2) ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร
1. นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป ์

รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายปฏิบัติการ SAT  
และกรรมการผู้จัดการ SFT

1. Directors Certification Program (DCP)

2. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 
กรรมการผู้จัดการ BSK

1. Directors Certification Program (DCP)

3. ดร. วิชัย ศรีมาวรรณ์ 
รองกรรมการผู้อำานวยการ Somboon Learning Academy

1. Directors Certification Program (DCP)

ฯ
9 คน

9 คน

9 คน

9 คน

9 คน

7 คน

5 คน

5 คน

5 คน

5 คน

3 คน

ประสบการณ์ของกรรมการ

20 | รายงานประจำาปี 2558



5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของ
คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจ
สอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการ 
นโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไข 
ปัญหาร่วมกันเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำาปี 2558

 คะแนนเฉลี่ย 4.53  อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม

หัวข้อประเมิน	 -	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.62

	 -	 บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.52

	 -	 การประชุมของคณะกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.58

	 -	 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.51

	 -	 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร	 ค่าเฉลี่ย	4.49

	 -	 การพัฒนาตนเองและผู้บริหาร	 ค่าเฉลี่ย	4.46

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ในหมวดการ
ประชุมมีคะแนนสูงกว่าในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลามากขึ้น
เพื่อการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ในระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้เศรษฐกิจที่
ถดถอยและการแข่งขันที่รุนแรง

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำาปี 2558 

 คะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม
หัวข้อประเมิน	 -	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.62

	 -	 การประชุมของคณะกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.58

	 -	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.52

 ข้อคิดเห็น/ ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า บทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ มีคะแนนที่สูงกว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2558

3.1 คณะกรรมการบริหาร

คะแนนเฉลี่ย 4.35 อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีมาก
หัวข้อประเมิน	 -	 โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.32

	 -	 การประชุมของคณะกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.53

	 -	 บทบาท	หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.34

	 -	 การพัฒนาตนเอง	 ค่าเฉลี่ย	4.22

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า การกำาหนดประชุม
ไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

คะแนนเฉลี่ย  4.80  อยู่ในระดับ ค่อนข้างดีเยี่ยม
หัวข้อประเมิน	 -	 การปฏิบัติหน้าที่โดยรวมของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.67

	 -	 การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เกี่ยวข้อง	 ค่าเฉลี่ย	4.67

	 -	 ความเป็นอิสระของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.67

	 -	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	 ค่าเฉลี่ย	5.00

	 -	 การรายงานของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	5.00

กระบวนการประเมินตนเอง  
– คณะกรรมการทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และ

ทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความ 

ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ที่หน่วยงานกำากับดูแล กำาหนด

2. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์

ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผล 

การวิ เคราะห์จากการประเมินให้คณะ 

กรรมการบริษัทฯ 

3. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำาผลวิเคราะห์และ 

ความเห็น เ พ่ิม เติมจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ไปจัดทำาแผนเพื่อดำาเนินการปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง 
 – คณะกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  

ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ  

สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะ

กรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

2. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพียง

พอต่อการพิจารณาเรื่องที่สาคัญ รายการที่

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการ

ควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง

3. การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยการ

กำาหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพ

เอกสาร มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจของ

กรรมการ

4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย  

การเข้าร่วมประชุมอย่างสมำ่าเสมอ การแสดง 

ความเห็นได้อย่างอิสระ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 

การเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาส 

ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ

พัฒนาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความเข้าใจ

บทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัทฯ  

ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอด 

ตำาแหน่งเป็นต้น
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 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความสำาคัญต่อการสอบ 
ทานรายงานทางการเงินและระบบที่เกี่ยวข้อง 

3.3 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

คะแนนเฉลี่ย 4.69  อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม
หัวข้อประเมิน	 -	 คุณสมบัติของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.83

	 -	 ความเป็นอิสระของกรรมการ	 ค่าเฉลี่ย	4.50

	 -	 โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอย่างต่อเนื่อง	 ค่าเฉลี่ย	4.58

	 -	 นโยบายกำาหนดค่าตอบแทนในรูปต่าง	ๆ	 ค่าเฉลี่ย	4.75

	 -	 วิธี/หลักเกณฑ์	การกำาหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม	 ค่าเฉลี่ย	4.75

	 -	 การกำาหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน	 ค่าเฉลี่ย	4.75

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความสำาคัญกับแผนสืบ 
ทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือป้องกันมิให้การดำาเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก

3.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

คะแนนเฉลี่ย 4.56  อยู่ในระดับค่อนข้างดีเยี่ยม
หัวข้อประเมิน	 -	 ดูแลและดำาเนินการด้านบริหารความเสี่ยง	 ค่าเฉลี่ย	4.25

	 -	 การติดตามและการประเมินผล	 ค่าเฉลี่ย	4.50

	 -	 การกำาหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง	 ค่าเฉลี่ย	4.50

	 -	 การรายงานผลการดำาเนินงานอย่างสมำ่าเสมอ	 ค่าเฉลี่ย	5.00

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการการประเมิน ให้ความสำาคัญในการเฝ้า 
ระวัง(ระยะสั้น)และการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

5.24 การจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำานวยการและรองกรรมการ
ผู้อำานวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ 
เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัด
ทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อำานวยการ และ 
รองกรรมการผู้อำานวยการทุกสายงาน

(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำาหนดความรู้ ความ
สามารถ (Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละตำาแหน่งงาน เพื่อคัด
เลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำาหนด สามารถสืบทอดงาน
ของแต่ละตำาแหน่งงานได้ 

(3) กรรมการผู้อำานวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถ
ของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้อง 
การเพื่อจัดทำาแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap 

(4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำาหน้าที่
ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอด
ตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการ 

(5) กรรมการผู้อำานวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง
กรรมการผู้อำานวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อให้มีความ
เข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

กระบวนการประเมินตนเอง  
– กรรมการรายบุคคล

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัต ิ 
และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อ
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วย 
งานกำากับดูแลกำาหนด

2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมิน 
ตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยว
กับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 
ความเป็นอิสระ โครงสร้างการ
บริหาร การพัฒนาความรู้ และ
ความเห็นเ ก่ียวกับการบริหาร
จัดการองค์กร

3. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผล 
และวิเคราะห์ผลการประเมิน และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัท 
เพื่อจัดทำาแผนพัฒนากรรมการ
รายบุคคล 

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง 
 – กรรมการรายบุคคล

1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ :  
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง ค ณ ะ
กรรมการ ความเห็นชอบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ 

2. บ ท บ า ท ห น้ า ท่ี แ ล ะ ค ว า ม รั บ
ผิดชอบ : ความเป็นอิสระของ
กรรมการ การแสดงความเห็นและ 
การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเพียงพอ 
ระบบการควบคุมภายใน และการ
จัดการความเสี่ยง การเปิดเผย
ข้อมูล 

3. การประชุม : การเข้าร่วมประชุม 
การแสดงความเห็นในการประชุม 
การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า 

4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็น
ประโยนช์ต่อการบริหารจัดการ
องค์กร
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(6) กรรมการผู้อำานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และ
ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร
ที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง 

(7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและ
สรุปผลการจัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานของ
กรรมการผู้อำานวยการ และรองกรรมการผู้อำานวยการ 
เป็นประจำาและรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
ปีละ 2 ครั้ง 

5.25 กำาหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหาร

ความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมบน 

พื้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลัก

ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเติบโตอย่าง

ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูม ิ

คุ้มกันที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุก

ระดับทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำานึกในการ

ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ  ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ 

สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง 

“จริยธรรม... กับความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” 

ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 8

5.26 นโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะ

ยาว รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้จัดทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ผู้อำานวยการ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่า

ตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของ

กรรมการผู้อำานวยการ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะ 

บุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการ

ผู้อำานวยการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

สรุปได้ดังนี้

ระยะสั้น  :  จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 : ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงาน
องค์กร 

ส่วนที่ 2 : ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำา (การสร้างทีม

งาน การสื่อสาร การมุ่งเน้น ความสำาเร็จ การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้ผลการประเมิน

จะถูกนำาไปพิจารณากำาหนดเป็นอัตราการขึ้น

เงินเดือน ของกรรมการผู้อำานวยการ โดยต้อง

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

ระยะยาว  :  จัดตั้งโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก ่
พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่อย ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย (รวมถึง
พนักงานซึ่งดำารงตำาแหน่งกรรมการ) (โครงการ ESOP 
Scheme) ดังนี้

1) ระยะเวลาดำาเนินโครงการ : เป็นโครงการต่อเนื่อง 4 ปี  
(ปี 2555 – ปี 2558) โดยมีระยะเวลาจัดสรร 3 ปี 
เน่ืองจากจะถูกห้ามขายหุ้นท่ีจัดสรร (Lock-Up period)  
ในแต่ละคราวเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันท่ีได้รับสิทธ์ิ

2) บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพิ่มให้
อีกสูงสุดร้อยละ 6 ของเงินเดือน ทุกเดือน

5.27 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร) ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในเรื่องการเสนอ 
แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก (รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ - รายงานประจำาปี)

5.28 จั ดอบรมเ พ่ือทบทวนความรู้ และความเข้ า ใจการ 
จัดทำา“รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน
ที่เกี่ยวข้อง

5.29 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ  
มีนโยบายท่ีจะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ  
เพื่อรองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีียน (AEC) 
โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้ SLA ที่จังหวัดระยอง 

บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (Somboon 
Learning Aeademy) ตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่มดำาเนินการฝึกอบรม 
เพ่ือพัฒนาทักษะการทำางานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ/ความมั่นคง /ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม

(2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ

(3) ความรู้ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ

(4) ความรู้ด้านภาวะผู้นำาและการบริหารจัดการ

ผลการดำาเนินงานในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรกว่า 7.5 ล้านบาท พนักงานแต่ละคนได้รับ 
การฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 17.28 ชั่วโมง / คน / ปี (ดูรายละเอียดใน
รายงานความยั่งยืน)
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นโยบาย การต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

ก่อนวันหยุดยาวในเทศกาลวันสงกรานต์ที่จะมาถึง ผมขอ
พูดถึงนโยบายสำาคัญท่ีจะนำาพาองค์กรไปสู่ความย่ังยืน 
ภายใต้ ”ยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล”  ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ซึ่ง
ในครั้งนี้ผมขอหยิบยกแง่มุมหนึ่งของการเป็นคนดี ด้วย
การดำาเนินธุรกิจอย่างมีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสำาคัญมา
เล่าสู่กันฟัง เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2553 
จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรก (จาก 
540 องค์กรชั้นนำาในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ที่
ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปี 2557 นอกจากการส่งเสริมความรู้ให้แก่พนักงานทุก
ระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงนโยบาย ข้อ
กำาหนด และแนวปฏิบัติของมาตรการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายเครือข่าย (Supply 
Chain) ไปยังคู่ค้า (Supplier) ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  
(SBG) เพื่อให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต 
คอร์รัปชั่นไปพร้อมๆ กันกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดย
ให้มีคำามั่นสัญญาว่าจะรายงานให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
ทราบ หากมีเหตุการณ์หรือพฤติกรรมใดๆ ที่พนักงานของ 
บริษัทฯ “เรียกรับเงิน ขอเงินรับรอง เงินบริจาค ของขวัญ 
หรือผลประโยชย์อ่ืนใดให้แก่ตนเองหรือพรรคพวกจาก
บุคคลที่ทำาธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยบริษัทฯเปิด
ช่องทางการร้องเรียน แจ้งข่าวได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับ
สูง และกำาหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าภายใน 3 ปี (ปี 2558-
2560) ให้คู่ค้าของบริษัทฯเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นกับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG) 
ทั้งหมด โดยถือเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการเข้าเป็นคู่ค้า 
SBG

จากการที่บริษัทฯได้เปิดช่องทางดังกล่าว ปรากฎว่าเมื่อต้น
ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่สำาคัญจากคู่ค้าบางราย ที่มี
พฤติกรรมเข้าข่ายการให้สินบน ด้วยเงินสดและสิ่งของโดย
พนักงานของบริษัทฯ ในกลุ่มสมบูรณ์เข้าไปเกี่ยวข้องใน
การเรียกรับเงิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันจะนำา
ไปสู่การทุจริตได้ จึงขอให้พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนใช้
ความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และร่วม
มือร่วมใจกันสอดส่องดูแลให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบาย 
ข้อกำาหนดของมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มี
ส่วนในการขับเคล่ือนและร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรใน
เรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการทำางานอย่างโปร่งใส เพื่อ
สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรของเราต่อไป และเนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ ที่ใกล้จะมาถึง ผมขอให้ผู้บริหารและ
เพื่อนพนักงานทุกคน มีความสุข ความสมหวังในสิ่งดีงาม
ที่พึงปรารถนา และขอให้เดินทางกลับบ้าน เดินทางท่อง
เท่ียวถึงจุดหมายปลายทางและกลับมาทำางานด้วยความ
ปลอดภัยตลอดช่วงวันหยุดนี้ 

นายยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้อำานวยการ

สาส์นจากกรรมการ
ผู้อำานวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อนำาไปสู่
การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่างแท้จริง จึงได้กำาหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรม
องค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 6 ปี (ปี 2553 -2558) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...
กับความยั่งยืนขององค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
มีจิตสำานึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย / ข้อกำาหนด / แนวปฏิบัติใน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG) ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการทุจริตทุก 
รูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงินบริจาค/เรี่ยไร ผลประโยชน์
อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำาธุรกิจกับ SBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ” 

ข้อกำาหนด

(1) กำาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการกำากับดูแลกิจการ 

และคู่มือจริยธรรม

(2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ SBG 

(3) จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร 

เป็นประจำาทุกปี 

แนวปฏิบัติ

(1) กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SBG ต้องปฏิบัติตาม
นโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ
ทำางาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 

(2) พนักงานของ SBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำาที่เข้า
ข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง กับ SBG ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
ต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล 
ที่กำาหนดให้ทำาหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตาม
จริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้ 
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(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่อง
ทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯ
กำาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

(4) ผู้ที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำาที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ 
ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ 
และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย 

(5) SBG ตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำาความเข้าใจ
กับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

(6) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำานึกที่ดี และ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน  

ความเสี่ยงด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมิน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตแยกออกจากการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กร และใช ้
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ตามระบบงาน Core Business  
ได้แก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay  
(4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์
ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาส
และผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการ บริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการ
ประเมินจะนำามาจัดทำาแผนการตรวจสอบประจำาปี และมีการทบทวนเป็นประจำาทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. ทำาการสำารวจ “รายงานการมีส่วนได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร  
4 ลำาดับแรก ตามที่กฎหมายกำาหนด และขยายการสำารวจไปยังผู้บริหารทุก
ระดับ ที่มีอำานาจดำาเนินการ รวมไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้เสีย เพื่อป้องกันการ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะนำาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บ
ไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ทำาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 
โดยให้ถือเป็นวินัยและหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำา

3. กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ทำาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจัดทำา
แผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผนตรวจสอบภายใน 

4. ผู้ที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำาที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่ง
ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบ ที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ และโทษ
ตามกฎหมาย หากการกระทำานั้นผิดกฎหมาย 

5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององค์กร” สำาหรับ  
ผู้บริหารทุกระดับและจัดกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า สำาหรับกลุ่มพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

การทุจริต หรือพฤติกรรมใดๆ  
ที่พนักงานเรียกรับเงิน 
ขอเงินเลี้ยงรับรอง  เงินบริจาค  
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด 
ให้แก่ตนเองหรือ พรรคพวก  
จากบุคคลที่ทำาธุรกิจกับบริษัทฯ  
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

1

การรับสินบน 
การรับเงินและสิ่งของ  
โดยมีพนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องใน
การเรียกรับเงิน  ของขวัญ   
หรือผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ 
ตนเอง  อันจะนำาไปสู่การทุจริต

2

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์ 
ส่วนตน โดยมีบุคคลในครอบครัว 
เข้ามาทำาธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมี 
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ 
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ

3

การให้สิ่งของ/ประโยชน์อื่นใด  
เป็นการให้โดยเสน่าหา หรือเป็นสิน
นำ้าใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
ระหว่าง พนักงาน - supplier  
ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในรูปเงิน และ
สิ่งของ

4

นิยาม “ทุจริตคอร์รัปชั่น”

| 25

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

Together We’re Better



ช่องทางการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาส

ให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริงผ่านอีเมล์ ของกรรมการอิสระ ดังนี้

1.  นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 
Email	:	sansern.w@somboon.co.th

2. นายปัญจะ เสนาดินัย  
Email	:	panja.sena@gmail.com

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล 
Email	:	ptaveebhol@gmail.com

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
Email	:	sobsonket@gmail.com

5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส 
Email	:	ajarin.s@gmail.com

6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 
Email	:	surasak@lombardinvestments.com

7. เลขานุการบริษัท  
Email	:	thanakit.p@somboon.co.th

การดำาเนินงานปี 2558 : 

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำาไปสู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้
แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

1.1 บริษัทฯ กำาหนดหลักสูตร “จริยธรรม กับความยั่งยืนองค์กร” สำาหรับ 
หัวหน้างาน โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นด้านจริยธรรม และจิตสำานึกในการทำางาน 
โดยมีพนักงานเข้าอบรมจำานวน 572 คน แบ่งเป็น 13 รุ่น ๆ ละ 44 คน  
ผลการประเมินภายหลังการอบรม พบว่า ร้อยละ 87 ของผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอยู่ในเกณฑ์ด ี
และค่อนข้างดีมาก

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสีย  
เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยกำาหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ใน
การต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความ
โปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) 
โดยส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อขยายเครือข่าย และเปิด
โอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการ 
บริษัทฯ จึงกำาหนดให้เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ จัดให้
มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนำาข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนำาไปจัดทำาหลักสูตรฝึกอบรม 
และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (รายละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน 
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน) 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงได้กำาหนดแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว 
โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
จ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

โดยกำาหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นตำ่าสำาหรับพนักงานทั่วไป ที่ไม่มีทักษะ
ประสบการณ์ วันละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าที่กฎหมายกำาหนด และ
สวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปตัวเงินเพิ่มเติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าอาหาร
กลางวัน ค่าเบี้ยขยัน ค่าเข้ากะ รวมอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าที่พนักงานจะได้รับขั้นพื้นฐาน 
เท่ากับ 490 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นสนับสนุน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดข้าว (เปล่า) กลางวันฟรีทุกวัน และควบคุมราคาอาหาร
ให้อยู่ในราคาที่ตำ่ากว่าราคาท้องตลาด สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล 
ประกันสุขภาพพนักงาน เครื่องแบบพนักงาน และเปิดอากาสให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสารภายใน 

เพื่อให้พนักงานที่ทำางานกับบริษัทฯ มีทุนสำารองชีพในระยะยาว เมื่อเกษียณ
อายุการทำางานกับบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงิน
สมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการประกาศต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น

1. ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ
2. ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น
3. สร้างมูลค่าเพิ่ม
4. ลดต้นทุน
5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
6. เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
7. สร้างวินัยในการทำางาน
8. การถ่วงดุลอำานาจ
9. แก้ปัญหารวดเร็ว

การหักเงินสมทบของพนักงานและนายจ้าง
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ในปี 2558 บริษัทขยายแนวร่วม 
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของ 
SBG ต่อเนื่อง 2 ปี รวม 78 บริษัท

•  หลักเกณฑ์การเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์กับ SBG

1. ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็น
แนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น

2. ผ่านการประเมินตนเอง 71 ข้อ

 1.   บริษัท แกรนด์พาร์ท แพคเกจจิ้ง จำากัด  27. บริษัท บัญญัติ  อุตสาหกรรม 1998 จำากัด  53. บริษัท สยามโตชู  จำากัด

 2.   บริษัท โกชู โคซัน จำากัด  28. บริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)  54. บริษัท สุพัตร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

 3.   บริษัท ควอลิตี้ แซนด์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด  29. บริษัท พนมไพร พรีซิชั่น จำากัด  55. บริษัท สุริยัน ทราเวล จำากัด 

 4.   บริษัท เจ.เค.เอส รีไซเคิล จำากัด  30. บริษัท พี.เอส. สตีล จำากัด  56. บริษัท เหล่าแสงเจริญ (2002) จำากัด

 5.   บริษัท เจ.พี.เค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด  31. บริษัท พีซเอเบิล จำากัด  57. บริษัท อังประภา สตีล จำากัด

 6.   บริษัท เจ.พี.อี เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด  32. บริษัท พีแอนด์เจ เซอร์พาส จำากัด  58. บริษัท อานนท์ ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

 7.   บริษัท เฉลิมชัย อุตสาหกรรม จำากัด  33. บริษัท พูนทรัพย์ ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำากัด  59. บริษัท เอ.ที.เค สมาร์ท เซอร์วิส จำากัด

 8.   บริษัท ช.ช้างไทยก่อสร้าง 999 จำากัด  34. บริษัท เพิ่มพูน เพ้นท์ ออโตพาร์ท (2013) จำากัด  60. บริษัท เอ.พี.ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำากัด

 9.   บริษัท แชมเปี้ยน แมชันทูลส์ (ไทยแลนด์) จำากัด  35. บริษัท ไพน์-แปซิฟิคคอร์ปอเรชั่น จำากัด  61. บริษัท เอเชีย เซอร์วิส เอ็กซ์เพรส จำากัด

 10. บริษัท ซีรีคลอร์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำากัด  36. บริษัท ฟูล เมททัล โปรดักท์ จำากัด  62. บริษัท เอฟ ที จี เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

 11. บริษัท ซุนมาร์ค(ประเทศไทย) จำากัด  37. บริษัท โฟคัส แมคคานิค จำากัด  63. บริษัท เอส.ที.เค. อีควิปเม้นท์ จำากัด

 12. บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด  38. บริษัท มังกรพันดาว จำากัด  64. บริษัท เอส.พี.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ พาร์ท จำากัด

 13. บริษัท เด็มโก้ จำากัด (มหาชน)  39. บริษัท มาสเตอร์อิเลคทริค จำากัด  65. บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำากัด

 14. บริษัท ที.วี.เอส. ออโตเมชั่น แอนด์ พาร์ท จำากัด  40. บริษัท โมชั่น เพาเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซ็ส จำากัด  66. บริษัท แอร์ เพาเวอร์ ซิสเท็ม จำากัด

 15. บริษัท ที.อาร์.โมเดิร์น อินดัสทรี จำากัด  41. บริษัท ยูนิซีไลท์  จำากัด  67. บริษัท แอล.วาย.คอมเมอร์เชียล จำากัด

 16. บริษัท ที.เอ็น.แมชชินเนอรี่ จำากัด  42. บริษัท ริชแลนด์ แมชชีน ทูล จำากัด  68. บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำากัด

 17. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำากัด  43. บริษัท รุ่งจริญ แอร์บัส จำากัด  69. บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล จำากัด

 18. บริษัท เทวรายา จำากัด  44. บริษัท วอลเทอร์ (ประเทศไทย) จำากัด  70. บริษัท เอส.ไว.เอส เมทอโปรดักส์ จำากัด

 19. บริษัท แทกูเทค (ไทยแลนด์) จำากัด  45. บริษัท วาย.เอ็ม.พี.(ไทยแลนด์)จำากัด  71. ห้างหุ้นส่วนจำากัด บางพลีสเตชั่นเนอรี่

 20. บริษัท ไทย ฮาวท์ตัน 1993 จำากัด  46. บริษัท วิสดอม อินดัสเตรียล จำากัด  72. ห้างหุ้นส่วนจำากัด กู๊ดดีเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์เคมีคอล

 21. บริษัท ไทยจินจิง ซิลิก้า แซนด์ จำากัด  47. บริษัท วี.อาร์.พี.รับเบอร์ แอนด์ เทรด จำากัด  73. ห้างหุ้นส่วนจำากัด เชี่ยวชาญยุทธ

 22. บริษัท ไทยซินโตโกเกียว จำากัด  48. บริษัท เวสเทอร์น แปรรูปโลหะ จำากัด  74. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ดี แอนด์ บี

 23. บริษัท ไทยนิตโชอิ จำากัด  49. บริษัท สกีมพลัส จำากัด  75. ห้างหุ้นส่วนจำากัด เจ.แอล. พาร์ท แอนด์ ทูลลิ่ง

 24. บริษัท ไทยบิลดิ้ง พลัส จำากัด  50. บริษัท สยาม นิปปอน เทค จำากัด  76. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ซีเอ็มที คอร์ปอเรชั่น  

 25. บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จำากัด  51. บริษัท สยาม ออโตโมทีฟ เมททัล จำากัด  77. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ฐิติวัฒน์ การช่าง 

 26. บริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จำากัด  52. บริษัท สยาม ออยล์ โปรดักส์ จำากัด  78. ห้างหุ้นส่วนจำากัด ธนกร ทรานสปอร์ต 51 

1. จัดตั้งคณะทำางานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานุการบริษัทฯ (หัวหน้าคณะ)  
ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2. บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังพันธมิตร 
ทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตราการหมุนเวียนในการซื้อขายต่อปี 50 
ล้านบาทขึ้นไป ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับ SBG ภายในปี 2560 ได้ 
100% 

3. จัดอบรมเพ่ือส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเก่ียวกับการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา SBG ได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองเข้า
เป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์  
(Integrity Business Partnership of SBG) ให้แก่คู่ค้าจำานวน 78 บริษัท ได้แก่

กระบวนการขยายเครือข่าย
โครงการมาตรการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
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• บริษัทฯ ขยายเครือขาย 

   โครงการ Anti-Corruption 

   ไปยังคูคา

• ประกาศเจตนารมณ 11  บริษัท

• ผานการประเมินตนเอง 71 ขอ  

   9  บริษัท

- บริษัทฯ ขยายเครือขาย

   โครงการ Anti Corruption 

   ไปยังคูคา

- ประกาศเจตนารมณ 67 บริษัท

- ผานการประเมินตนเอง 71 ขอ  

   41  บริษัท

แผนงานป 2559

• บริษัทในกลุมสมบูรณรวมกับ CAC ผลักดันใหคูคา

   เขารวมประกาศเจตนารมณจำนวน 100 บริษัท

• บริษัทในกลุมสมบูรณจัดอบรมใหคูคาลงทะเบียน

   ระบบผูประกอบการบัญชีชุดเดียว (SMEs) 

   เรื่อง 1 บัญชี กับ 1 ความโปรงใส จำนวน 100 บริษัท

เปาหมายป 2560
• คูคาประกาศเจตนารมณ 100%

2559 - 2560

2559

• บริษัทฯ ไดรับการรับรอง

   การตอตาน ทุจริตคอรรัปชั่นฯ
   (Collective Anti-Corruption : CAC)

• บริษัทฯ ไดแจงใหคูคาทราบ 

   นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

• ผูแทนองคกรตอตานการทุจริต

   ภาคพื้นเอเชียแปซิฟค PR. SBG

   ทั่วโลก 180 ประเทศ

• ปรับปรุงคูมือจริยธรรมทาง 

   ธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการ

   ทำงาน (Code of Conduct

   and Work Rules)

• พัฒนาความรูผูบริหาร 

   ระดับกลาง

2556

โครงการ “1 บัญชี กับ 1 ความโปรงใส”

คูคาบริษัทในกลุมสมบูรณเขารวมประกาศเจตนารมณกับ CAC

2559-2560

2553 2555

1. สงเสริมความรู ใหกับพนักงาน 

   คูคา ผูมีสวนไดเสีย

2. ส�อสาร ชองทางการแจงเบาะแส

   และการคุมครอง

3. ขยายแนวรวม “โครงการตอตาน

   การทุจริตคอรรัปชั่น”

บทบาทในการ

ประกาศเจตนารมณ

 แนวปฏิบติั :  คณุธรรม/จรยิธรรม  ความซื�อสตัยส์จุรติ  
             และ ความโปรง่ใส 

อบรมจริยธรรม...สูค่วามยั �งยืน กิจกรรมมุง่ส ูส่ิ�งที�ดีกวา่ วฒันธรรมองคก์รใหม ่

ปี  2010-2012 
ประกาศเจตนารมย์
การตอ่ตา้นการ
ทจุริต 

ปี 2013-2014 
สื�อสาร
คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารระดบัสงู 

ปี 2015 - 2017 
ขยายแนวร่วมไปยงั 
คูค่า้   

แผนสง่เสรมิและปลกูฝังจรยิธรรมองคก์ร 

2557

2558
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2554

• บริษัทฯ ขยายเครือขาย 

   โครงการ Anti-Corruption 

   ไปยังคูคา

• ประกาศเจตนารมณ 11  บริษัท

• ผานการประเมินตนเอง 71 ขอ  

   9  บริษัท

- บริษัทฯ ขยายเครือขาย

   โครงการ Anti Corruption 

   ไปยังคูคา

- ประกาศเจตนารมณ 67 บริษัท

- ผานการประเมินตนเอง 71 ขอ  

   41  บริษัท

แผนงานป 2559

• บริษัทในกลุมสมบูรณรวมกับ CAC ผลักดันใหคูคา

   เขารวมประกาศเจตนารมณจำนวน 100 บริษัท

• บริษัทในกลุมสมบูรณจัดอบรมใหคูคาลงทะเบียน

   ระบบผูประกอบการบัญชีชุดเดียว (SMEs) 

   เรื่อง 1 บัญชี กับ 1 ความโปรงใส จำนวน 100 บริษัท

เปาหมายป 2560
• คูคาประกาศเจตนารมณ 100%

2559 - 2560

2559

• บริษัทฯ ไดรับการรับรอง

   การตอตาน ทุจริตคอรรัปชั่นฯ
   (Collective Anti-Corruption : CAC)

• บริษัทฯ ไดแจงใหคูคาทราบ 

   นโยบายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น

• ผูแทนองคกรตอตานการทุจริต

   ภาคพื้นเอเชียแปซิฟค PR. SBG

   ทั่วโลก 180 ประเทศ

• ปรับปรุงคูมือจริยธรรมทาง 

   ธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการ

   ทำงาน (Code of Conduct

   and Work Rules)

• พัฒนาความรูผูบริหาร 

   ระดับกลาง

2556

โครงการ “1 บัญชี กับ 1 ความโปรงใส”

คูคาบริษัทในกลุมสมบูรณเขารวมประกาศเจตนารมณกับ CAC

2559-2560

2553 2555

1. สงเสริมความรู ใหกับพนักงาน 

   คูคา ผูมีสวนไดเสีย

2. ส�อสาร ชองทางการแจงเบาะแส

   และการคุมครอง

3. ขยายแนวรวม “โครงการตอตาน

   การทุจริตคอรรัปชั่น”

บทบาทในการ

ประกาศเจตนารมณ

 แนวปฏิบติั :  คณุธรรม/จรยิธรรม  ความซื�อสตัยส์จุรติ  
             และ ความโปรง่ใส 

อบรมจริยธรรม...สูค่วามยั �งยืน กิจกรรมมุง่ส ูส่ิ�งที�ดีกวา่ วฒันธรรมองคก์รใหม ่

ปี  2010-2012 
ประกาศเจตนารมย์
การตอ่ตา้นการ
ทจุริต 

ปี 2013-2014 
สื�อสาร
คณะกรรมการ 
ผูบ้ริหารระดบัสงู 

ปี 2015 - 2017 
ขยายแนวร่วมไปยงั 
คูค่า้   

แผนสง่เสรมิและปลกูฝังจรยิธรรมองคก์ร 

2557

2558
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญาต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้แก่

1.  การแข่งขันที่เป็นธรรม : การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า หรือเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัดเป็นธรรมตาม 
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญา และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคำาแนะนำาที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าการบริการ

(3) ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำาไรเกินควร

การดำาเนินการในปี 2558

บริษัทฯ ได้ดำาเนินการเข้าเยี่ยมเยียนบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำาทุกเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะสำาหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้ง
ให้ข้อแนะนำาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า :
(1) ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำาเนิน

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ 

ของบริษัทฯ ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถ

และความประสงค์ของคู่ค้า

(2) ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชั้นกับคู่ค้า ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน 

ไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำาเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าแต่ละรายของบริษัทฯ

(3) ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานของคู่ค้า 

ของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) กำาหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

(2) สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้า ยอมรับ และนำานโยบายไปปรับใช้ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน

ที่ไม่เป็นธรรม

(3) ส่งเสริมการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ

สังคมของบริษัทฯ

การดำาเนินการในปี 2558

(1)  บริษัทฯ กำาหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับ

ทราบทุกครั้งที่มีการทำารายการ

(2)  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า เช่น กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เป็นต้น

(3)  บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ
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3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน : ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร สิทธิ
ทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  กำาหนดนโยบายไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า

(2)  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำาที่

เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำาเนินการในปี 2558

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูก
นำาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้กำาหนดเป็นนโยบายจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

4. การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ :  บริษัทฯ ดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไป
มีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้มีอำานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใดไม่นำาเงินทุนหรือทรัพยากร 
ของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ใช้อำานาจครอบงำา ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น weekly news เสียงตามสาย เป็นต้น

(2)  เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชักจูง ครอบงำา

การดำาเนินการในปี 2558

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิทางการเมือง และได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระโดยไม่ได้เข้าไป
ครอบงำา ชักจูง ข่มขู่ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดำาเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคำานึงถึงการเคารพสิทธิ
มนุษยชนและเคารพต่อศักด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่งเป็นรากฐานของการดำาเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และการพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม 
เพื่อให้พนักงานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมสำาหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่า
ตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทำางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน  
มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่าง 
สมำ่าเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  กำาหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการทำาผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำาแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่

ทำางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเกี่ยว

กับการทำาผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

(2)  กำาหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทำาธุรกรรมกับบริษัทที่ไม่คำานึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ

ขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

| 31

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

Together We’re Better



(3) กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทำาผิดกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(4) กำาหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำาหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมิน

เป็นประจำาทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

(5) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน Email ของ

กรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ

(6) มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส

(7) จัดให้มีกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม 
โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืน
ขององค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และหลักจริยธรรมฯ ที่ดี เพื่อนำาไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความ
เจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยั่งยืน

1. การเคารพสิทธิในการทำางานตามหลักสิทธิมนุษยชน :  โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคล

ขาดความสมัครใจที่จะทำางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  กำาหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จำากัดเชื้อชาติ สีผิว เพศ  ศาสนา 

สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและ 

ตัดสินใจการจ้างงาน

(2)  ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้อย่าง

ทั่วถึงและสมำ่าเสมอ

(3)  จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจ

เป็นการกระทำาผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องที่เป็นระบบและยุติธรรม

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำางานของพนักงาน : โดยกำาหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงการกระทำาที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบ

ต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน และครอบครัว

(2)  มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปเงินเดือน โบนัส 

สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ

(3)  แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ 

และความเหมาะสมของพนักงาน

(4)  กำาหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(5)  เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินงาน และสถานภาพ 

ของบริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสมำ่าเสมอ
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(6)  กำาหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทำาผิดกฎหมายหรือผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ อันเนื่อง

มาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทำาผิดกฎหมาย

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน : ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทำางานให้พนักงาน
มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  กำาหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

(2)  วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำางาน รวมถึงจัดให้มี

ระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ทำางานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

(3)  สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำาหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทำางานต่างๆ และให้แน่ใจว่าพนักงาน

เข้าใจและทำาตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง

(4)  จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำาเป็นให้แก่พนักงาน

(5)  ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำางาน

(6)  ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิของพนักงาน

การดำาเนินงานปี 2558 และแผนการดำาเนินงานปี 2559 (รายงานความยั่งยืน)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดำาเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์
และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า 
บริการที่มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการกระทำาที่เป็นการละเมิดหรือทำาให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค

(2)  คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

(3)  ไม่จำากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

(4)  เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

(5)  เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

(6)  คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

(7)  คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

(8)  ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดำาเนินงานปี 2558 และแผนการดำาเนินงานปี 2559 (รายงานความยั่งยืน)

การพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่ม
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้น
กระบวนการทำางานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

| 33

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

Together We’re Better



แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

(2)  การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และจริยธรรม

(3)  สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ

(4)  สร้างสุขภาพ

(5)  การลงทุนทางสังคม

การดำาเนินงานปี 2558 และแผนการดำาเนินงานปี 2559 (รายงานความยั่งยืน)

การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

สำาหรับภาพรวมผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกำาหนด 
ทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ที่ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงาน
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำางานผ่านกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจน
มีมาตรการควบคุม บำาบัด และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

(2)  ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

(3)  ส่งเสริมการทำางานในกิจกรรม เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม

(4)  ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้เป็น

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

การดำาเนินงานในปี 2558 และแผนการดำาเนินงานปี 2559 (รายงานความยั่งยืน )

การวิจัยและพัฒนาจากการดำาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความ
เชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม” และเพื่อนำาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร
ในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทำางานให้เจริญ
ก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำาเนินงานปี 2558 และแผนการดำาเนินงานปี2559 (รายงานความยั่งยืน)

การจัดทำารายงานแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความยั่งยืน จึงกำาหนดให้จัดทำารายงานความยั่งยืนเพื่อเผย
แพร่ต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้เสีย แยกออกจากรายงานประจำาปี ตั้งแต่ปี 2556 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ 
ขอบเขต ความรับผิดชอบ (ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ – โครงสร้างการบริหาร)
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การประมาณการยอดประกอบรถยนต์ในปี 2558 ช่วงต้นปี ทางสภาอุตสาหกรรมมีการกำาหนดเป้าหมายยอดประกอบรถยนต์ 
ประมาณ 2.15 ล้านคัน แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ประกอบกับการส่งออกยังไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจาก
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว และการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถกระบะในช่วงกลางปี ทำาให้ภาพรวมของการผลิตรถยนต์ตำ่ากว่า
ที่คาดการณ์ไว้อย่างมากในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลให้ทางสภาอุตสาหกรรมมีการปรับตัวเลขเป้าหมายยอดประกอบรถยนต์ ลดลงเหลือ 
1.95 ล้านคัน 

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี  มีการคาดหวังจากการกระตุ้นยอดขายของค่ายรถยนต์ในรูปแบบโปรโมชั่นต่างๆ และการเร่งยอด
สั่งซื้อก่อนที่จะมีการปรับรูปแบบการเก็บภาษีรถยนต์จากการคิดคำานวณจากขนาดเครื่องยนต์ เป็นการคำานวณจากปริมาณไอเสียที่ม ี
การปล่อยออกมา ซึ่งอาจส่งผลให้รถยนต์บางกลุ่มมีราคาปรับสูงขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ภาพรวมของ
เศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวอย่างเต็มที่และผู้บริโภคยังคงไม่มั่นใจ ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี 2558 อยู่ที่ 1,913,002 คัน ไม่ได้ 
ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.76 โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 799,632 คัน ลดลงจากปี 
ที่ผ่านมา ร้อยละ 9 และการส่งออก 1,204,895 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 7

ตารางแสดงสถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ปี

รถยนต์นั่ง 
(คัน)

รถกระบะ 
ขนาด 1 ตัน 

(คัน)

รถเพื่อการ 
พาณิชย์อื่นๆ 

(คัน)

ยอดรวมรถ 
เพื่อการพาณิชย์

(คัน)

ยอดรวม 
ทั้งหมด
(คัน)

อัตรา 
การเติบโต

(%)

2548 227,603 822,867 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 1,287,346 836

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

2558 760,688 1,115,818 36,496 1,152,314 1,913,002 1.76

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ภาวะการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยังคงมีแนวโน้มที่สูง เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบในประเทศไทยถือได้
ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้จำานวนมากในแต่ละปี (จากข้อมูลการอนุมัติ
การส่งเสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์) ประกอบกับมีการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ 
ภายหลังจากการเปิดเสรีทางการค้าตามกรอบประชาคมอาเซียน AEC อย่างเต็มรูปแบบปี 2559 ซึ่งกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจชิ้นส่วน
ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขัน เช่น

• การพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง

• การควบคุมดูแลต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

• การนำาเทคโนโลยี หรือ เครื่องจักรเข้ามาใช้ในการผลิตมากขึ้น

• การพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือทักษะต่างๆให้มีความชำานาญที่สูงขึ้น

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

| 35

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

Together We’re Better



บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และกำาหนดนโยบายในการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการดำาเนินงานให้เป็นเรื่องที่มีความสำาคัญเร่งด่วน 
ในทุกกระบวนการดำาเนินงานต่างๆ บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ทั้งในผลลัพธ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีการบริหาร
ความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งหมดในทุกกิจกรรม และทุกกระบวนการ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่
จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่จะทำาให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ 
ควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จำาแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นสำาคัญไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks)

1.1 ความเสี่ยงด้านการเติบโตทางธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย โดยมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
และผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม และมุ่งเน้นการดำาเนินแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ 
พันธกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และในปี 2558 การดำาเนินธุรกิจประสบกับปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญ อาทิเช่น การเติบโตของอุตสาหกรรม
รถยนต์ในประเทศที่ช้าลง ปริมาณการผลิตรถในประเทศพึ่งพาการส่งออกมากขึ้น และมีความเสี่ยงจากการ Localization ของตลาด 
จึงเกิดความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้กำาหนดให้มีแผนกลยุทธ์
หลัก ได้แก่ เพิ่มคำาสั่งซื้อใหม่ๆในภาคชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการเจาะตลาดกลุ่มรถยนต์โดยสาร (Passenger Car) รวมถึงการ
ขยายการส่งออกโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีการกระจายแหล่งรายได้สู่ธุรกิจใหม่ (Non - Automotive) ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์
และเครื่องจักรกลทางการเกษตร พวกอุปกรณ์ต่อพ่วง การพัฒนาธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศ (เช่น ธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนส่งระบบราง) 

1.2 ความเสี่ยงด้านนโยบายลูกค้าและการแข่งขัน

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบกับความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจมีแนวโน้มลดยอดการสั่งซื้อหรือยกเลิกยอดการสั่งซื้อ เนื่องจาก
ลูกค้ามีนโยบายเกี่ยวกับราคาขายและการลดต้นทุน (Cost Reduction) นโยบายการบริหารจัดการจัดซื้อแบบ Global Sourcing 
นโยบายการกระจายความเสี่ยงด้านคู่ค้า Dual Sourcing และยังรวมถึงมีคู่แข่งขันรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มการผลิต (Productivity) การส่งเสริม 
และสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนา (Research and Development) การพิจารณาการลงทุนเพื่อนำาระบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-
Automation) และอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึ้น การบริหารควบคุมต้นทุนด้าน SG&A เป็นต้น ทั้งหมด
ถือเป็นมาตรการเพื่อการแข่งขันและตอบสนองนโยบายลูกค้า 

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operation Risks)

2.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโลยีนำาไปสู่ 
การพัฒนาทางเลือก (อาทิเช่น Oil Hybrid-EV, Fuel-Cell) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีนำา้หนักเบา รูปทรง ขนาด วัสดุใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป  
ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจทำาให้บริษัทฯ ขาดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ รวมถึง
ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ที่ชัดเจน เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตสินค้าและบริการ โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การประหยัดพลังงาน และเพิ่มผลผลิตได้
สูงสุด รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น กำาหนดให้มีการศึกษาแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ในอนาคตและผลกระทบต่อ 
ผลิตภัณฑ์หลัก แผนการพัฒนาวัสดุแบบใหม่ การพัฒนาวัสดุนำ้าหนักเบา เป็นต้น

ปัจจัยความเสี่ยง
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2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนด้านบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านการสรรหา การปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตการทำางาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะการรักษา
บุคลากรและการวางแผนสืบทอดตำาแหน่งที่สำาคัญ ทั้งบุคลากรคนไทยและชาวญี่ปุ่น รวมถึงความเสี่ยงด้านความพร้อมขององค์กร
และบุคลากรต่อการรองรับการเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ได้แก่ แผน Talent & Succession Plan  
ของทุกบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ โดยเฉพาะ SAT, ICP และ SIJ แผนการพัฒนา Key Man ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อเตรียม 
รองรับการเติบโตของบริษัทฯ เช่น วิศวกรเชี่ยวชาญด้านเครื่องจักร ด้านแม่พิมพ์ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านกระบวน 
การผลิต เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

บริษัทฯ มีนโยบายการขยายการเติบโตทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงการดำาเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สำาหรับการผลิตสินค้าเพื่อจำาหน่าย บริษัทฯ ต้องนำาเข้าวัตถุดิบหลักจากต่างประเทศ ทำาให้
บริษัทฯ ประสบความเสี่ยงด้านการเงินเกี่ยวกับความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน และการอ่อน/แข็งตัวของเงินบาท หรือการอ่อนตัว
ของเงินหยวน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องคำานึงถึงต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและมีผลกระทบต่อการแข่งขันด้านราคา

บริษัทฯ ได้กำาหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ กำาหนดการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดำาเนินธุรกิจ 
ภายใต้นโยบายทางการเงนิอย่างระมดัระวงั ทัง้ในเรือ่งอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุและการบรหิารควบคมุความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่น  
โดยได้มีการทำาสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนำาเข้าเครื่องจักร
และอุปกรณ์จากต่างประเทศ และมาตรการการขอปรับราคาสินค้าตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนตาม
กรอบระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการนำาเข้าวัตถุดิบ

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิง
ป้องกันอย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามระบบ
บริหารคุณภาพ (ISO/TS16949) มีการกำาหนดเป้าหมายงานเสียหรือ Zero Claim ชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคน
มีจิตสำานึกด้านคุณภาพ มีตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality Management Representative) เพื่อควบคุมและกำากับให้ปฏิบัติตามระบบ 
รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก (Certify Body) ตามแผนงาน จึงทำาให้มั่นใจว่ากระบวนการ กิจกรรม และ 
ขั้นตอนในการดำาเนินงาน การกำากับดูแลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย 
และความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Law) อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความสำาคัญ
ต่อนโยบายการดำาเนินธุรกิจที่ดีต้องควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษา 
ติดตามกฎหมายต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำาหรับ
การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย เป้าหมาย (Zero Accident)  
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบชัดเจน มีการตรวจสอบภายในเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบบริหารจัดการ ISO14001 และข้อกำาหนดด้านความปลอดภัย มีคณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำาโรงงาน 
เพื่อทำาหน้าที่กำากับและติดตามให้ทุกคนทำาตามนโยบาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลอดทั้งปี อาทิเช่น กิจกรรมค้นหาและขจัดอันตราย 
(Completely Check Completely Find Out), กิจกรรม Safety Culture, กิจกรรม 5S, กิจกรรมข้อเสนอแนะและไคเซน, กิจกรรม 
Safety Network, สัปดาห์ความปลอดภัย, มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(อากาศ นำ้าเสีย) ทั้งภายในโรงงานและชุมชน, มีโครงการ
ลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ, มีการปรับปรุง หรือนำาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเข้ามาติดตั้งใน 
โรงงาน  เป็นต้น 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ 
ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญปี 2558

• มิถุนายน SAT ได้รับมอบ ESG 100 Certif icate ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มี
ความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

• กรกฎาคม รางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
>  SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการแรงงาน” 10 ปีติดต่อกัน
>  SBM ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”  

5 ปี ติดต่อกัน
>  ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”

• กันยายน 1)  SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(CSR-DIW Continuous 2558)  จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 2)  SAT, BSK และ SBM ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จาก
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• ตุลาคม SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
>  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2015) 

>  รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)

• ธันวาคม 1) SAT ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง 
เข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Recognition of Anti-Corruption 
Practice) โดยมีคู่ค้า รวมทั้งสิ้น  78 บริษัท 

 2) SAT ได้แสดงคำามั่นในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็ก และหลัก
ปฏิบัติทางธุรกิจ

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
£  Bronze Award for the Best of Supplier’s  Quality Performance (SAT)
£  Gold Award for the Best Overall Supplier’s Performance (SAT)
£  THCC-QA Improvement 2015 (SAT)
£  The Winner TCC QA Improvement Activity 2015 (BSK)
£  2nd Runner-Up TCC-TPS Activity 2015 (BSK)

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญปี 2557

• มิถุนายน สารสนเทศแจ้งการลาออกของกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• กรกฏาคม SAT ได้รับประกาศเกียรติคุณ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การพัฒนาช่างเทคนิค”  
จาก สำานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

• สิงหาคม SAT และ SBM, BSK, ICP ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ ์
และสวัสดิการแรงงาน” ต่อเนื่องเกิน 5 ปี จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
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• ตุลาคม 1) SAT และ BSK ได้รับรางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(CSR-DIW Continuous 2557) และ SBM ได้รับรางวัลมาตรฐาน ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อ
สังคม จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม

2) SAT ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

• พฤศจิกายน SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
>  รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น  

ติดต่อเป็นปีที่ 6 (2552-2557) 
>  รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

ติดต่อเป็นปีที่ 4 (2554-2557) 
>  รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards)
>  รางวัล CSR  Recognition 2014 ที่มีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

• ธันวาคม SAT ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า จำานวน 11 บริษัท และได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรอง
เข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (Recognition of Anti-Corruption 
Practice)

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
£  Award of Regional Contribution 2014 from Toyota Motor Thailand Co.Ltd. (BSK)
£  Award of the 1st Runner-up : The result of MCC-QCC Final Presentation Convention in FY2014 (BSK)
£  Award of Quality 2014 “Excellence in Zero Defect” (SAT)

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญปี 2556

• มีนาคม อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท และให้ SAT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ 
SFT จำานวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท 

• เมษายน ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
>  อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำาออกจำาหน่ายที่ยังไม่ได้มีการ

เสนอขายให้กับพนักงานภายใต้โครงการ ESOP 
>  อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำานวน 86,754,722 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำานวน 

426,711,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อเสนอขายให้แก่
พนักงานในระดับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP

>  อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการจัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้”

• กรกฎาคม SAT ผ่านการรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อ
ต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC)

• กันยายน SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านสวัสดิการแรงงาน” ติดต่อเป็นปีที่ 5 (2552-2556) จาก
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

• พฤศจิกายน SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2012 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
>  รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น  

ติดต่อเป็นปีที่ 5 (2552-2556) 

>  รางวัลเกียรติยศแห่งความสำาเร็จ (SET Award of Honor)  ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
ติดต่อเป็นปีที่ 3 (2554-2556 ) 
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• มีนาคม SAT ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน”

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
£  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 (Gold) 2013  

from Hino Motors Manufacturing (Thailand) Ltd. (SAT)
£  Award of the Quality Excellence from Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.  (SAT)
£  Award of the 1st Runner-up : 6th MCC-QCC Contest 2013 from  

Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. (BSK) 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำากัด 111,332,250 26.18

2. ตระกูลกิตะพาณิชย์ 70,329,687 16.50

3. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 20,607,900 4.85

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 20,279,148 4.77

5. DBS BANK LTD 15,401,977 3.62

6. CHASE NOMINEES LIMITED 9,857,254 2.32

7. AIA COMPANY LIMITED-AIA D-PLUS 9,500,000 2.23

8. AIA COMPANY LIMITED-APEX 8,123,166 1.91

9.
NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY  
RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT

5,108,100 1.20

10.
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED,  
FUND SERVICES DEPARTMENT

4,662,100 1.10

ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำานวนหุ้นที่ออกและชำาระ
แล้ว โดย ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำานวนร้อยละ 24.36

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

40 | รายงานประจำาปี 2558
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำานวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย
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

• ภาพประกอบของคณะกรรมการดูได้ที่หน้า 54-58 

• ทั้งนี้ มี  นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

æ กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ 

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัทฯ

æ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำากับดูแลให้การบริหาร

จัดการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และ
คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการผู้อำานวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ

ในการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำาหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

โครงสร้างการบริหาร
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1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ผลงานและผลประกอบการประจำาเดือน และประจำาไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณา

แนวโน้มระยะต่อไปของปี

3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำาปี

4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวม

เกินร้อยละ 10

5. การซื้อและจำาหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำานวนที่มอบอำานาจให้กรรมการผู้อำานวยการ

6. การทำาธุรกรรมหรือการกระทำาใดๆ อันมีผลกระทบที่สำาคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ 

และชื่อเสียงของบริษัทฯ

7. การทำาสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำาธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำาธุรกิจปกติที่มีความสำาคัญ

8. การทำารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำาคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

12. การว่าจ้างกรรมการผู้อำานวยการ และผู้บริหารระดับสูง

13. การกำาหนดและการเปลี่ยนแปลงอำานาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการผู้อำานวยการ และผู้บริหารระดับสูง

14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำาปีของผู้บริหารและ

พนักงาน

15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

16. การมอบอำานาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อำานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำานาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำาหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ 

และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

17. การแต่งตั้งและกำาหนดอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย

18. การจัดให้มีและกำากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย  

20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับรองกรรมการผู้อำานวยการขึ้นไป

21. การดำาเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
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2. คณะกรรมการบริหาร
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 เคารพธรรม กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี  นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

æ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1.  กลั่นกรอง

•  นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทำาธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

•  แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ

•  โครงการลงทุน ทุกโครงการ

•  แผนกำาลังคนประจำาปี

•  การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้อำานวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนฯ กำาหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน  
ไม่รวมตำาแหน่งกรรมการผู้อำานวยการ สำาหรับค่าตอบแทนให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน  
ยกเว้น (1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกำาหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนฯ พิจารณาก่อน

2.  อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

•  โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก 
ของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุน
เพื่อการบำารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

•  การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่าง ๆ

•  ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

•  การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดำาเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

•  การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
(ตำ่ากว่าระดับฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อำานวยการอนุมัติ) 

•  การทำาสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้านการบริหาร หรือสัญญาให้คำาแนะนำา หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี  

44 | รายงานประจำาปี 2558



3.  ติดตามและกำากับการดำาเนินการ

•  แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำาปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

•  ผลการดำาเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

4.  รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

•  ผลการดำาเนินงานทางการเงินประจำาเดือน

•  รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

5.  ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน  3  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

• นายไพฑูรย์  ทวีผล  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน เพียงพอที่จะทำาหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

• คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี  นายวิศรุต  บุญโต  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ

æ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามควร ตามมาตรฐานการบัญชี และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนพิจารณา 

ถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการกระทำาที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของ 

ผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  

ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. จัดทำารายงานกำากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัทฯ  

และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตำ่าในประเด็นสำาคัญ ดังนี้

(1)   ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

(2)   ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(3)   การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(4)   ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5)   รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)   การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชุมของแต่ละท่าน

(7)   ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

(8)   รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ  

ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำาเป็น

10. ให้มีอำานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำาปรึกษาในกรณีจำาเป็น โดยบริษัทฯ เป็น 

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

เป็นประจำาทุกปี

12. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ

13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

14. ดำาเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแก่สำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้สอบบัญชี ใน

กรณีที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัย ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดำาเนินการภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว

15. รับทราบสำาเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลัก

เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด

16. ทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำาอย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง

17. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางาน เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม

18. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ 
และผู้บริหาร

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี  นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

แทน  นางสาวสมลักษณ์ ตัณพิสุทธิ์  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558
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æ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
1. กำาหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ดังนี้

1.1  นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อำานวยการ
1.2  นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำานวยการ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

2.1  กรรมการ
2.2  กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ
2.3  กรรมการผู้อำานวยการและรองกรรมการผู้อำานวยการ สำาหรับตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการ มอบให้

กรรมการผู้อำานวยการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  

3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้อำานวยการ ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมาย

5. กำาหนดแนวทาง นำาเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำานวยการ เพื่อพิจารณา

ปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจำาปี

6. ติดตามการทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของกรรมการผู้อำานวยการและรองกรรมการผู้อำานวยการ เสนอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

9. ทบทวนและติดตามการดำาเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยคำานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

เป็นประจำา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. พิจารณาแต่งตั้งคณะทำางาน เพื่อทำาหน้าที่สนับสนุนการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม

11. ดำาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหาร 

ความเสี่ยง  โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายอัจฉรินทร์  สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

4. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการและเลขานุการฯ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี  นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหาร 

ความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
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æ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
1. กำาหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

2. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร  โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัว อย่าง

ละเอียด รอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความ

เสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน

3.  ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ 

เพื่อนำาไปดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา

4. รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

æ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ

2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

3. ดร. วิชัย ศรีมาวรรณ์ กรรมการ

4. นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ กรรมการ

5 นายโคอิจิ มิยาฮาร่า กรรมการ

6 ดร. ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ กรรมการ

7 นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ กรรมการ

8 นายมงคล แซ่จิว กรรมการ

นายธันธัช  ฤทธิ์นำ้า  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ แทน  นายหิรัญ พบลาภ  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

æ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ
1. กำากับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ กำาหนดและดำาเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยง

2. ให้คำาแนะนำา และอนุมัติหลักการในภาพรวม สำาหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการ

ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทำา และกำากับดูแลการดำาเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับ

องค์กร (Corporate Risk)

4. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำาเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบาย

บริหารความเสี่ยง ทราบเป็นประจำาหรือต่อเนื่องทุกไตรมาส 
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6. ผู้บริหาร
ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำานวยการ 

2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร – สายสำานักงานกลาง

3. ดร.วิชัย ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อำานวยการ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่ม
บริษัทสมบูรณ์

4. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายวิจัยและพัฒนา 

5 ดร. ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ รองกรรมการผู้อำานวยการ –  สายการขาย / พัฒนาธุรกิจและการตลาด

6 นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการผู้จัดการ SFT

7 นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ กรรมการผู้จัดการ BSK

8 นายมงคล แซ่จิว กรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP

9 นายณัฐขจร ญาณภิรัต รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายการเงิน บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 นายธันธัช ฤทธิ์นำ้า รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

11 นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ

นายณัฐขจร ญาณภิรัต, นายธันธัช ฤทธิ์นำ้า และนายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ภาพประกอบของคณะผู้บริหารดูได้ที่หน้า 58 - 60

æ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการ
1. จัดทำานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำาปีของบริษัทฯ  

และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2. ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำาธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจำาป ี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำาเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ

4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับ

นโยบายการกำาหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการ

ลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน  

เพื่อการบำารุงรักษา การปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม

6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับแผนกลงไป

7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อำานาจในการอนุมัติ
รายการที่ทำาให้กรรมการผู้อำานวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ
อื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำาหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำาหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น
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æ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการ

กำากับดูแลให้มีการกำาหนด และ/ หรือดำาเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนำาไปปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
แจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำาไปสู่การดำาเนินการของฝ่ายบริหาร 

æ การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อำานวยการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำานวยการเป็นประจำาทุกปี โดยใช้เป้าหมาย

และหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำาเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่
เหมาะสม 

æ โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็น

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำานวน 7 คน (ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำานวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำานวนร้อยละ 66 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย

4. นายไพฑูรย์ ทวีผล

5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส

6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

คำานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดย 

ผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา

ที่ได้รับเงินเดือนประจำาจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้โดยอิสระ
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การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก  และเป็นผู้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทำาแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกรรมการผู้อำานวยการ รองกรรมการผู้อำานวยการ ฯลฯ โดย
มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ติดตามการจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของกรรมการผู้อำานวยการ และรอง
กรรมการผู้อำานวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงานประกอบด้วย 

กรรมการผู้อำานวยการ และรองกรรมการผู้อำานวยการทุกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำาหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ ์

ของแต่ละตำาแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำาหนด สามารถสืบทอดงานของ 

แต่ละตำาแหน่งงานได้

3. กรรมการผู้อำานวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง  

เทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำาแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทำาหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนา 

ความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการ

5. กรรมการผู้อำานวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง  

และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำานวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ม ี

ความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6. กรรมการผู้อำานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหาร 

ที่มีคุณสมบัติที่กำาหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ  2  ครั้ง

7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดทำาแผนการสืบทอดดตำาแหน่งงานของกรรมการ 

ผู้อำานวยการ และรองกรรมการผู้อำานวยการ เป็นประจำา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง
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การประชุมคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้ง
ในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำาเป็น  ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำาหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระ
เพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 
7 วันทำาการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานฯ ได้จัดสรร
เวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็น
ผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำานักงานใหญ่ สำาหรับให้กรรมการและผู้ที่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ
กรรมการ 
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ

ตรวจสอบฯ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ

คณะ
กรรมการ
นโยบาย
บริหาร

ความเสี่ยง

คณะ
กรรมการ
ที่ไม่เป็น 
ผู้บริหาร

1.  นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการ

12/12 - - - - 1/1

2.  นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ / 
กรรมการบริหาร

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

3.  นายปัญจะ  เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ / 
กรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ

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

4.  นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธาน
คณะกรรมการบริหาร

12/12 11/11 - 3/4 1/1

5.  นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบฯ / ประธาน 
คณะกรรมการสรรหา 
และค่าตอบแทนฯ

12/12 - 5/5 3/3 4/4 1/1

6.  นายอัจฉรินทร์  สารสาส กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง / กรรมการ 
ตรวจสอบฯ

12/12 - 5/5 3/3 4/4 1/1

7.  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - 4/4 -

8.  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - - -

9.  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการ
บริหาร / กรรมการสรรหา 
และค่าตอบแทนฯ

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 

ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำานวนกรรมการที่เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำานวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
7 คน (ในจำานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจำานวน 6 คน) ซึ่งมีจำานวนเกินร้อยละ 66 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระ
การดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี และจำากัดจำานวนปีในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 เป็นต้นไป

ชื่อ
ปีที่ได้รับ 
แต่งตั้ง

ปีที่เลือก 
ครั้งล่าสุด  
(ปี 2558)

ประเภทของกรรมการ

การสรรหา/ 
การแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
ในปี 2559

การแต่งตั้ง 
ในครั้งถัดไป

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2551 2557 ประธานกรรมการ / 
กรรมการอิสระ

ไม่ใช่ 2560

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 2547 2557 กรรมการ ไม่ใช่ 2560

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย 2547 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 2550 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

5. นายไพฑูรย์ ทวีผล 2551 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส 2552 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560

7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2559

8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช่ 2559

9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 2547 2556 กรรมการอิสระ ใช่ 2559

เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้หน่วยงานกฏหมายและ 
Compliance Unit ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ (ตามโครงสร้างการบริหาร หน้า 41) และแต่งตั้ง  นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข  ซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อทำาหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ม.89/15  ดังนี้ 

(1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทำา/เก็บรักษาเอกสาร

(2) จัดทำาทะเบียนกรรมการ

(3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้น  

(4) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

(5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อ 

ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น

(6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติขอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 

(7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่าง ๆ 

(8) เรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ

นายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความ
สามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัด
ทำารายงานการประชุม มีความคล่องตัวในการปฏิบัติ
งาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีภาวะผู้นำา เทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยุทธ์

- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กร
อิสระที่มีความน่าเชื่อถือ
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นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม
• ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

อายุ  67 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, USA

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

• อบรมหลักสูตร

> Role of the Chairman

> Finance for Non-Finance Directors 

> Director Accreditation Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการ 
บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ

 บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 
กำาหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
บมจ. เทเวศประกันภัย

นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์ 
• กรรมการ/ รองประธานกรรมการ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

อายุ  63 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• Mini M.B.A., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐ 
ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9

• อบรมหลักสูตร 

> Director Certification Program

> Role of the Chairman

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 2.12%

จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  4 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี

2547 - ปัจจุบัน รองกรรมการ/ กรรมการบริหาร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำานาจ
ควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ

1. คณะกรรมการ
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

นายปัญจะ  เสนาดิสัย
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล

• กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

• กรรมการอิสระ

อายุ  67 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริหาร 
และจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A)  
Suffolk University (USA)

• อบรมหลักสูตร

> Directors Certification Program

> Audit Committee Program

> Role of the Compensation Committee

> ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 8

> ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

> ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 
และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 4

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

* จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2549 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
และธรรมาภิบาล 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. ไพลอน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนฯ 
บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา

2526 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

2547 - 2554 ประธานกรรมการ 
บมจ. เดวา ดีเวลลอปเม้นท์

2546 - 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.รสา พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร

• กรรมการอิสระ

อายุ  70 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• วศ.บ. (เกียรตินิยม) อุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• M.B.A. General Management, 
University of Southern California

• M.S. Industrial & System  
Engineering, University of Southern  California

• International Senior Management Program (ISMP),  
Harvard Business School

• อบรมหลักสูตร

> Finance for Non-Finance Directors

> Audit Committee Program

> Director Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บจ. D-Corp

2554 - ปัจจุบัน ประธานคณะที่ปรึกษา 
บจ. มินเซน แมชีนเนอรี่

2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
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นายไพฑูรย์  ทวีผล
• ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และค่าตอบแทนฯ

• กรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล

• กรรมการอิสระ

อายุ  65 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร์

• อบรมหลักสูตร 

> Director Accreditation Program

> Director Certification Program

> Audit Committee Program

> Role of the Chairman

> Chartered Director Program

> Advanced Audit Committee

> CG in substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบาล

> IOD Director Conference 2015 Re-energizing Growth  
Through Better Governance

> IOD Director Forum 2/2015 Building Better Board Through 
Effective Independent Director

> Thailand CG Forum Governance as a Driving Force for a 
Business Sustainability

> 2015 OECD Asian Roundtable on Corporate Governance

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

* จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ  บจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป

2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ. อีซี่บาย

2551 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

2553 - 2555 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 
บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

2551 - 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายอัจฉรินทร์  สารสาส
• ประธานกรรมการนโยบาย 
บริหารความเสี่ยง

• กรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล

• กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

• กรรมการอิสระ 

อายุ  71 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารอุตสาหกรรม, Kensington University 
(USA)

• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1

• วุฒิบัตร/ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม  :วุฒิวิศวกรอุตสาหการ

• อบรมหลักสูตร 

> Director Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/
กรรมการสรรหาและค่าคอบแทนฯ 
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ (TQM)

ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์ 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA)

ปัจจุบัน วิทยากรพิเศษ ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ปัจจุบัน ประธานกิตติมศักดิ์  
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ปัจจุบัน ที่ปรึกษา 
กลุ่มบริษัท Cobra International
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์
• กรรมการ

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• กรรมการผู้อำานวยการ

อายุ  53 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• อบรมหลักสูตร 

> Director Accreditation Program

> Finance for Non-Finance Directors

> Director Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.95%

* จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ปัจจุบัน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำานวยการ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 
บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์

2550 - ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์ 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

2549 - ปัจจุบัน อุปนายกอาวุโส  
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 
• กรรมการ

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

• รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร

อายุ  51 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• Bachelor of Business Administration in Finance and Management 
(BBA), Simon Fraser University (Canada)

• อบรมหลักสูตร 

> Director Accreditation Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 1.65%

* จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร สายสำานักงานกลาง- 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

2555 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

2555 - 2556 รองกรรมการผู้อำานวยการ - สายการเงินและบัญช ี
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550 - 2555 รองกรรมการผู้อำานวยการ สำานักกรรมการผู้อำานวยการ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550 - 2553 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและค่า
ตอบแทน  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม
• กรรมการอิสระ

• กรรมการบริหาร

• กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

อายุ  50 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• Master of Business Administration,  
University of Pennsylvania (USA)

• Master of Science, Operation Research,  
University of Michigan   (USA)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

• อบรมหลักสูตร 

> Director  Accreditaton Program

> Director  Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

* จำานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

* จำานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2  บริษัท

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

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

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  
บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

2550 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อัลตัส แอดไวซอรี่

2554 - 2557 กรรมการ บจ. สายการบินนกแอร์ 

2549 - 2556 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

2549 - 2555 กรรมการ บมจ. อีซี่บาย

2549 - 2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์

2546 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่

นายพัฒน์พงษ์  วีระศิลป์
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  
- สายปฏิบัติการ SAT

• กรรมการผู้จัดการ - SFT

อายุ  47 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม)  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

• ปริญญาโท วิทยาศาตร์ (การจัดการโลจิสติกส์)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.001%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ –สายปฏิบัติการ SAT และ
กรรมการผู้จัดการ - SFT 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี

2556 - 2557 ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายขายและบริการลูกค้า  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2550 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายจัดหา 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

ดร.ชีระวิทย์  สุรีรัตนันท์
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  
- สายการขายและการตลาด

อายุ  49 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.002%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ - สายการขาย และการตลาด 
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2556 - 2557 รองกรรมการผู้อำานวยการ - สายปฏิบัติการ SAT & SFT 
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี

2550 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป - SBM2 
บจ.สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

58 | รายงานประจำาปี 2558



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า 
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  
- สายวิจัยและพัฒนา

อายุ  53 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

• ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.00005%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ - สายวิจัยและพัฒนา 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2555 - 2557 รองกรรมการผู้อำานวยการ - สายการขาย, การพัฒนาธุรกิจ
และการตลาด  
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

2551 - 2555 ผู้จัดการประสานงาน 
โตโยต้า เคอร์ลอสการ์ มอเตอร์ อินเดีย (TMC)

ดร.วิชัย  ศรีมาวรรณ์ 
• รองกรรมการผู้อำานวยการ 
ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร

อายุ  54 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาวะผู้นำาเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นเลิศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

• ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

• ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.006%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2556 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ ศูนย์การเรียนรู ้
พัฒนาบุคลากร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2551 - 2556 รองกรรมการผู้อำานวยการ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550 - 2551 รองกรรมการผู้อำานวยการ สายจัดซื้อ 
และโลจิสติกส์ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

นายมงคล  แซ่จิว
• กรรมการผู้จัดการ - SBM & ICP

อายุ  53 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.002%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - SBM & ICP 
บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์

2550 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป - SBM 1 & ICP 
บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์

นายสมศักดิ์   
สิทธินันท์เจริญ 
• กรรมการผู้จัดการ - BSK

อายุ  52 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.002%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - BSK 
บจ.บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

2544 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป - BSK 
บจ.บางกอกสปริงอินดัสเตรียล
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นายธันธัช  ฤทธิ์นำ้า 
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  
- สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

อายุ  43 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท MBA – General Management (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาโท M Sc. – Computer and Engineering Management  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ประกาศนียบัตรวิศวกรรมเคมี University of Manchester Institute  
of Science and Technology (สหราชอาณาจักร)

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิตปิโตรเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1)  
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.001%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายกลยุทธ ์
และพัฒนาธุรกิจองค์กร  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2557 – 2558 ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายกลยุทธ์และ พัฒนาธุรกิจองค์กร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2555 – 2557 ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
และการตลาด 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2554 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ  
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

2551 - 2554 ผู้จัดการแผนกเศรษฐกิจและแผน  
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 

นายณัฐขจร  ญาณภิรัต 
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  
- สายการเงิน บัญชีและ 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ  39 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• Master of Science in Engineering: University of Pennsylvania

• Bachelor of Science in Engineering: University of Pennsylvania

• Bachelor of Science in Economics: University of Pennsylvania

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำานวยการ – สายการเงิน บัญชี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2557 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงิน บัญชี และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2556 - 2557 ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายการเงิน 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2553 - 2556 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
 บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

นายธนกฤต  เพิ่มพูนขัตติสขุ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ 

อายุ  52 ปี

วุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.00005%

ประสบการณ์ทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำานวยการ   
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2548-2558 ผู้จัดการทั่วไป - เลขานุการบริษัทฯ   
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2547-2548 ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายกลยุทธองค์กร  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
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กรรมการ
จำานวนหุ้นสามัญ 

ณ วันที่ 26 ส.ค. 58 ลักษณะการถือหุ้น
จำานวนหุ้นที่ถือ 
ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - - -
นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 9,019,968 ทางตรง -
นายปัญจะ เสนาดิสัย - - -
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ - - -
นายอัจฉรินทร์ สารสาส - - -
นายไพฑูรย์ ทวีผล - - -
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 8,326,500 ทางตรง -

589,743 ทางอ้อม (ภรรยา) -
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 7,028,976 ทางตรง -
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - - -
นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ 27,100 ทางตรง -
นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ 7,250 ทางตรง
นายโคอิจิ มิยาฮาร่า 225 ทางตรง -
นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 9,350 ทางตรง -
นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 10,450 ทางตรง -
นายมงคล แซ่จิว 9,350 ทางตรง -
นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข 250 ทางตรง -
นายณัฐขจร ญาณภิรัต - ทางตรง -
นายธันธัช ฤทธิ์นำ้า 6,150 ทางตรง -

45,000 ทางอ้อม (ภรรยา) -

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ – สกุล
หุ้นสามัญ (หุ้น)

26 ส.ค. 58 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 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.  นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ - - - - - - - -
5.  นายอัจฉรินทร์ สารสาส - - - - - - - -
6.  นายไพฑูรย์ ทวีผล - - - - - - - -
7.  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 8,916,243 8,916,243 8,896,843 6,660,900 7,215,975 7,215,975 7,215,975 7,215,975
8.  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 7,028,976 7,017,676 7,017,676 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,612,641
9.  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - - - - - - - -
10. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ 27,100 27,475 16,875 - - - - -
11. นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ 7,250 7,250 - - - - - -
12. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า 225 11,600 1,250 - - - - -
13. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 9,350 9,350 1,250 - - - - -
14. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 10,450 10,450 1,250 - - - - -
15. นายมงคล แซ่จิว 9,350 9,350 1,250 - - - -
16. นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข 250 - - - - - - -
17. นายณัฐขจร ญาณภิรัต - - - - - - - -
18. นายธันธัช  ฤทธิ์นำ้า 51,150 - - - - - - -

หมายเหตุ:  -  ข้อมูลจากรายงานการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และผู้บริหาร
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บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำาไรประจำาปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอด
ขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ 
ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสำารองตามกฎหมายแล้ว 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทย่อยกำาหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
ในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง

(หน่วย : บาท)

รายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล

ปี 2558 
ปีที่นำาเสนอ

ปี 2557 
ปีที่นำาเสนอ

ปี 2556 
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2555 
ปีที่ผ่านมา 

ปี 2554 
ปีที่ผ่านมา 

1. กำาไรสุทธิ 641,538,005 บาท 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท 815,763,445 บาท 408,163,980 บาท

2. จำานวนหุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 424,945,994 หุ้น 339,957,087 หุ้น 339,923,287 หุ้น

3. เงินปันผลจ่าย 
อัตราต่อหุ้น

0.60 บาท : หุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.75 บาท : หุ้น 0.97 บาท : หุ้น 0.45 บาท: หุ้น

4. รวมจำานวน 
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

255,116,336.40 บาท 255,116,336.40 บาท 318,709,495.50 บาท 329,748,234.39 บาท 152,965,479.15 บาท

5. สัดส่วนการ 
จ่ายเงินปันผล

ร้อยละ 39.77 ร้อยละ 39.26 ร้อยละ 32.99 ร้อยละ 40.42 ร้อยละ 37.47

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณากำาหนดนโยบายค่าตอบแทน สำาหรับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อำานวยการ และรอง
กรรมการผู้อำานวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบำาเหน็จกรรมการประจำาปี 2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นราย

เดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้
เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อำานวยการ เพื่อเสนอคณะ

กรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำาหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ และ
พิจารณาเปรียบเทียบจาก 

1) ข้อมูลการสำารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ

2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำาไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผล

การปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้อำานวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกำาหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจำาปี ของผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้อำานวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ  ประกอบกับผลการปฏิบัติงาน
ตามเป้าหมายที่ได้กำาหนดไว้ล่วงหน้า

ค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนราย
เดือน (บาท) เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการ 
นโยบายบริหาร

ความเสี่ยง

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

2 รองประธานฯ 18,750 31,250 - - - -

3 กรรมการ 15,000 25,000 30,000 25,000 25,000 25,000

ค่าตอบแทน
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2. ค่าตอบแทนที่เป็นบำาเหน็จกรรมการ

2.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบำาเหน็จกรรมการ เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น  
10,552,024 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

บำาเหน็จ
กรรมการ
ปี 2558
(บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)

ค่าตอบแทน
รวม 

(บาท)

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการ 
นโยบาย

บริหารความ
เสี่ยง

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

2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 418,908 600,000 360,000 - - - 1,378,908

3 นายปัญจะ เสนาดิสัย 335,127 480,000 - 187,500 75,000 - 1,077,627

4 นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 335,127 480,000 540,000 - - 75,000 1,430,127

5 นายอัจฉรินทร์ สารสาส 335,127 480,000 - 125,000 75,000 150,000 1,165,127

6 นายไพฑูรย์ ทวีผล 335,127 480,000 - 125,000 112,500 100,000 1,152,627

7 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 335,127 480,000 - - - - 815,127

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

9 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 335,127 480,000 360,000 - 75,000 - 1,250,127

รวม 10,552,024

หมายเหตุ 1. บำาเหน็จกรรมการ เป็นการคำานวณจ่ายจากผลการดำาเนินงานในปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559

 2. คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งหมด 11 ครั้ง และประชุมร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 1 ครั้ง  

ในเดือนมกราคม 2558 จึงจ่ายเบี้ยประชุม รวม 12 ครั้ง

2.2  ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และ บำาเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท จำานวนราย ปี 2558 จำานวนราย ปี 2557

เงินเดือนรวม 8 33,313,307.00 9 31,277,920.00

โบนัสรวม 8 5,622,744.00 9 7,830,915.70

รวม 38,936,051.00 39,108,835.70

หมายเหตุ - ปี 2558  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  นายวิชัย ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  

นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์  และนายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

 - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  นายวิชัย ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  

นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ นายสรรเพชญ  เหล่ากัลปสันติ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ 
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2.  ค่าตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท จำานวนราย ปี 2558 จำานวนราย ปี 2557

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 7 1,575,840.00 9 1,153,810.40

หมายเหตุ : - ปี 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์   

นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

 - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์   

นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ นายสรรเพชญ เหล่ากัลปสันติ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

บุคลากร
จำานวนพนักงาน

จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท

จำานวน (คน)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

ชาย หญิง ชาย หญิง

1.  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) 544 171 501 159

2.  บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด 1,065 154 1,139 163

3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด 505 58 424 75

4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด 367 71 488 55

5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด 29 2 9 1

รวม 2,510 456 2,561 453

จำานวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง

พนักงานประจำา 2,445 444 2,467 446

พนักงานสัญญาจ้าง 65 12 94 7

| 65

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

Together We’re Better



จำานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงาน
หลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน
จำานวน (คน)

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557

1.  แผนกผลิต / ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop 1,719 1,861

2.  แผนกวิศวกรรม 130 123

3.  แผนกซ่อมบำารุง / รับประกันคุณภาพ / วางแผนการผลิต 483 472

4.  แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ  ฝ่ายจัดหา 179 192

5.  สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ  (รวมบุคคล BU) 86 86

6.  ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน 59 55

7.  สายงานขายและการตลาด 30 38

8.  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/  
ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต

54 61

9.  ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ 102 117

10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 11 9

11. อื่น ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning) 113 -

รวม 2,966 3,014

หมายเหตุ  :  บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนพนักงาน

1.  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท จำานวนราย ปี 2558 จำานวนราย ปี 2557

เงินเดือน 3,311 730,171,288.70 3,379 711,040,579.13

โบนัสรวม 2,805 175,937,707.00 2,867 181,883,760.19

รวม 906,108,995.70 892,924,339.32

2.  ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท จำานวนราย ปี 2558 จำานวนราย ปี 2557

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ 2,143 23,263,855.97 2,143 20,084,538.06

66 | รายงานประจำาปี 2558



ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วม
ประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะ
กรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติ
การให้พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะ 
กรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสมำ่าเสมอ จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากร
อย่างเพียงพอท่ีจะดำาเนนิการตามระบบไดอ้ย่างมปีระสทิธิภาพ รวมท้ังมรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตามควบคมุดแูลการดำาเนนิ 
งานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดย
ไม่มีอำานาจ รวมถึงการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

æ 1.  การควบคุมภายในองค์กร
บริษัทฯ มีการกำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้  โดยมีการกำาหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำาปี  และ

ตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่าย
เงินรางวัลจูงใจให้กับพนักงาน  พิจารณาจากผลสำาเร็จตามเป้าหมายของดัชนีชี้วัดส่วนบุคคล และผลกำาไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกำากับดูแลกิจการ บริษัทฯ กำาหนดโครงสร้างการกำากับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และกำากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับ
ผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จำาเป็น
เพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards” จำานวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม 
(Sustainability Awards)  และรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)  และได้รับ
รางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยได้รับการรับรองใน
ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สำาคัญของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความ 
ต่อเนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบ 
การทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมภายใน
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æ 2.  การประเมินความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำาคัญ โดยคณะกรรมการนโยบายบริหาร 

ความเสี่ยง ทำาหน้าที่กำาหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้า
หมายเชิงกลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุน
การดำาเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อนำาไปดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจำา และมีการรายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

æ 3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะ
กรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อำานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำาปี เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทำาให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ  
มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และ
การต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสำาคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอ
แนะให้ฝ่ายบริหารดำาเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำาธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะนำามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  
กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับ
ธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำารายการจะต้องทำาหน้าที่พิจารณาว่าการทำารายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระทำากับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยธุรกรรมอันอาจจะนำามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็น
ไปตามที่กฎหมายกำาหนด 

บริษัทฯ มีการมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสำาคัญ 
อย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทำางาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949” 
และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามข้อ
กำาหนด ต่างๆ อย่างสมำ่าเสมอ ในส่วนของการทำาธุรกรรมด้านการเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯ กำาหนดให้พนักงานและผู้บริหาร
ปฏิบัติตาม “คู่มืออำานาจดำาเนินการ” และ “คู่มือควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึง 
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอำานาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการทำาสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการ
ทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

æ 4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำาคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้

ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่ง
ข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำาแนะนำาด้านข้อบังคับและกฎ
เกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็น 
หน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทำาและจัดเก็บเอกสารสำาคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให ้
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้ 
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ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวด
หมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำางบการเงิน
ของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมายกำาหนด

æ 5.  ระบบการติดตาม
บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 

รวม 11 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 11 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำาดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจ
ประจำาปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดำาเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ได้กำาหนดให้ผู้รับผิดชอบ
นำาเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้
รายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมำ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหาร
รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
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รายงานระหว่างกัน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2557 และ ระหว่างปี 2558 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด (SBM)  

ลักษณะรายการที่สำาคัญ ยอดคงค้าง/ 
มูลค่าของรายการ

 (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2557 ปี 2558

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM 1.74 0.91 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จาก 
การขายเศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกต ิ
ของการผลิต

2. SAT ขายสินค้ากึ่งสำาเร็จรูป ให้ SBM 122.42 133.59 ราคาตลาด 

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM 2.74 2.74 ตามสัญญากู้เงิน  

4. SAT จ่ายชำาระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM 0.14 0.48 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM

5. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM 19.82 14.48 ราคาใกล้เคียงทุน /  SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

6. SAT รับชำาระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 47.00 46.22 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด (BSK) 

ลักษณะรายการที่สำาคัญ ยอดคงค้าง/ 
มูลค่าของรายการ

 (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2557 ปี 2558

1. SAT จ่ายชำาระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK 3.45 1.43 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

2. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK 2.96 2.74 ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

3. SAT รับชำาระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK 44.50 42.71 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK 54.08 -

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP) 

ลักษณะรายการที่สำาคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2557 ปี 2558

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP 6.43 4.49 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT  
จากการขายเศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสีย 
ตามปกติของการผลิต

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP 200.00 30.00 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP 8.00 4.49 ตามสัญญากู้เงิน  

4. SAT รับชำาระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP 38.21 32.70 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP

5. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP 1.74 1.90 ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

6. SAT จ่ายชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP - 0.03 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ ICP

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำากัด (SIJ) 

ลักษณะรายการที่สำาคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2557 ปี 2558

1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ 40.00 40.00 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ 1.61 1.52 ตามสัญญากู้เงิน 

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

4. SAT จ่ายชำาระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ 3.07 11.48 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สำาคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2557 ปี 2558

1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น  SFT 20.00 80.00 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT 0.12 1.62 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับชำาระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT 0.44 0.93 ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

4. SAT รับชำาระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SFT - 11.70 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SFT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4   เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำากัด

ลักษณะรายการที่สำาคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจำาเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2557 ปี 2558

1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โค
เตท แซนด์ จำากัด 

25.40 37.00 ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้ง
คราวเพื่อในใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1   เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนั้น เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และได้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทฯ เป็นประจำาทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายปัญจะ  เสนาดิสัย ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

นายไพฑูรย์  ทวีผล  กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

นายอัจฉรินทร์  สารสาส กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับกรรมการผู้อำานวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี  
ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงาน แสดง 
ความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระโดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 2558 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้
ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทำาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร
เข้าร่วม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการ
ตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

กำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง 
และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ 
ประจำาปี ซึ่งจัดทำาขึ้นโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตรากำาลังและแผนการพัฒนา
บุคลากร ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเรื่องที่สำาคัญตามแผน 
การตรวจสอบประจำาปี พร้อมกับให้ข้อสังเกต และนำาเสนอเรื่องที่สำาคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการ
ติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และธรรมาภิบาล
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การปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสมำ่าเสมอ  
โดยมีความเห็นว่า รายการที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ และได้ให้
ฝ่ายบริหารติดตามสาระสำาคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณารายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ในการทบทวนการ
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ 
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

พิจารณาการทำารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินประจำาปี และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
ในการลงทุนในโครงการสำาคัญต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจาณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำาปี 2559 และได้เห็นชอบให้บริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. SAT และบริษัทย่อย โดยได้พิจารณา ใน
เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม การให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี และบริการด้าน
อื่นๆ เช่น การให้คำาปรึกษาด้านระบบการควบคุมภายใน การจัดอบรมสัมมนาให้ลูกค้า การตรวจสอบระบบงาน
ด้านสารสนเทศ ตลอดจนความชำานาญในการตรวจสอบบริษัทที่ทำาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์และบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำาเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายศักดา  เกาทัณฑ์ทอง  หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ หรือนางสาวศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่งยง  
แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำาปี 2559   
โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจำานวนเงิน 4,072,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น 
แก่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอ
แนะอื่นที่จำาเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ SET Awards” จำานวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัท 
จดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Awards) และรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อ
หุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment) และได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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การบริหารความเสี่ยง

กำากับให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ ให้มีกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้รับทราบรายงานผลการ
บริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยงต่างๆ

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจำาปี 2558 เมื่อวันที่ 15 
มกราคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องการ
ทำาหน้าที่โดยรวม การสอบทานการจัดทำางบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน การกำากับให้มีการบริหาร
ความเสี่ยง การสอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณาคัดเลือกเสนอ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทำา
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนแล้ว  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทำาและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน
ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

นายปัญจะ  เสนาดิสัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
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คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล  
กรรมการอิสระ ทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และมีกรรมการอิสระทำาหน้าที่กรรมการ
ในคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้แก่  นายปัญจะ เสนาดิสัย  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม  และ 
นายอัจฉรินทร์ สารสาส มีวาระการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จัดให้มีการประชุมฯ รวม 3 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำาคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุป
ได้ดังนี้

1.  ทบทวน บทบาท หน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

2.  ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สำาคัญ ดังนี้

2.1  หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ และแต่งตั้งผู้บริหาร 

2.2  หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้าง และเงินรางวัลจูงใจ ให้สอดคล้องและสะท้อนผลการปฏิบัติ
งานจริง และเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรม

2.3  ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

2.4  ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก

2.4.1  ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.4.2  ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน  มีขนาดและ
ลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งผลสำารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

2.5  กำาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.6  ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการ และให ้
ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบวาระ เป็นการล่วงหน้า ประจำาปี 2558 ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต ่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(นายไพฑูรย์ ทวีผล)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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รายงานของคณะกรรมการ 
นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ  
ทำาหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการ ได้แก่ นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ   
นายไพฑูรย์ ทวีผล และ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  มีวาระดำารงตำาแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่ 
วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

ในปี 2558 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณา
เรื่องสำาคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1.  กำาหนดขอบเขตภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

2.  พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยง

อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่

เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง

3.  ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการดำาเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อนำาไปดำาเนินการให้บรรลุ

เป้าหมาย 

4.  แนะนำาให้มีการฝึกอบรมเรื่องความเสี่ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

5.  กำาหนดให้รายงานผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ นอกจากชี้แนะให้ฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นการป้องกันทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและจากภายใน จากการ
จัดลำาดับความสำาคัญแล้ว ยังเน้นในด้านการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นที่เรียกว่าการเฝ้าระวัง และการมองไป
ข้างหน้าหรือการเตรียมการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวอีกด้วย

(นายอัจฉรินทร์   สารสาส)

ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ต่อรายงานทางการเงิน

ฝ่ายบริหารได้จัดทำางบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
โดยได้เลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุ
สมผลในการจัดทำางบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมำ่าเสมอ ตลอด
จนสอบทานให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและร่วมประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ 
เพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำาคัญและ
เพียงพอที่จะดำารงรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ

จากวิธีปฏิบัติและการกำากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการ 
ดำาเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานกรรมการ

(นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์)

กรรมการผู้อำานวยการ
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คำาอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงิน 
และผลการดำาเนินงาน

ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดำาเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มาจากการขาย
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก ดุมเบรก เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดยเป็นการ
จำาหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 

การวิเคราะห์กำาไรขาดทุน

æ การวิเคราะห์รายได้
ในปี 2558 และ ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 8,817 ล้านบาท และ 8,179 ล้านบาท (ตามลำาดับ)  

เพิ่มขึ้น 638 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สุทธิของปี 2558 เป็นเงิน เท่ากับ  
8,644 ล้านบาท และ 8,084 ล้านบาท (ตามลำาดับ) เพิ่มขึ้น 560 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ 
ปรับราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนชิ้นส่วนประกอบที่เพิ่มขึ้น แต่ในภาพรวมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
ในประเทศปรับตัวลดลง จากปัจจัยลบทางด้านการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถกระบะ
ที่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อน 

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

æ ต้นทุนขายและบริการ
ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 7,392 ล้านบาท และ 6,667 ล้านบาท (ตามลำาดับ) 

เพิ่มขึ้น 726 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งอัตราต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายในปี 2558 เท่ากับ 86% สูงกว่าปีก่อน 
คิดเป็นร้อยละ 3 จากต้นทุนคงที่สูงขึ้นในส่วนของค่าใช้จ่ายการเพิ่มสายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และต้นทุน
ผันแปรเพิ่มขึ้นจากชิ้นส่วนประกอบ  ในขณะเดียวกันได้มีการควบคุมประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน 

æ ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 เท่ากับ 680 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25 ล้านบาทหรือคิดเป็น 

ร้อยละ 3 จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและควบคุม 
กำาลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์

æ ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในปี 2558 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38 จากการ

บริหารกำาไรจากการดำาเนินงานให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับเป็นหลัก
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æ กำาไรจากการดำาเนินงาน
บริษัทฯ มีกำาไรจากการดำาเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ 

ในปี 2558 จำานวน 744 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากปริมาณการขายปรับลดลงในบาง
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าหลัก 

æ กำาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิ เท่ากับ 642 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 สาเหตุ

หลักมาจากปริมาณการขายปรับลดลงในบางผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าหลัก

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

æ สินทรัพย์
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 9,634 

ล้านบาท และ 9,814 ล้านบาท (ตามลำาดับ) ลดลง 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ในการตัดจำาหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นสำาคัญ 

æ ลูกหนี้การค้า
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 1,311 ล้านบาท และเท่ากับ 1,296 ล้านบาท ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น 15 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยที่ 54 วัน 
เท่ากับปีก่อน

æ เงินลงทุน
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำานวน 306 ล้านบาท ซึ่ง

เป็นการลงทุนใน บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำากัด, บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำากัด, บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 
จำากัด และบริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท 

æ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำานวน 5,705 ล้านบาท และปี 2557 มีจำานวน  

6,209 ล้านบาท ลดลง 505 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 845 ล้านบาท  
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 381 ล้านบาท ในสายการผลิตเพลาข้าง สายการผลิตสปริงม้วน และสายการผลิต 
โรงหล่อ เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ สำาหรับสายการ
ผลิตขึ้นรูป สร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากรภายในกลุ่มบริษัท

æ หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 4,103 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,333 ล้านบาท และ 

หนี้สินระยะยาว เท่ากับ 1,769 ล้านบาท ซึ่งตำ่ากว่าปีก่อน 494 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยหลักลดลงจากการจ่ายชำาระ 
การลงทุนเพื่อขยายกำาลังการผลิตของโรงงาน มีภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 669 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงิน 
กู้ 46 ล้านบาทและจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 717 ล้านบาท เป็นสำาคัญ
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

æ โครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 5,531 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 ซึ่งเท่ากับ 5,217 ล้านบาท เป็นเงิน 313 ล้านบาท เนื่องจากผลกำาไรจากการดำาเนินงานระหว่างงวด 

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำาไรประจำาปี 2558 เป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 255.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงิน 
ปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำานวนเงิน 85.0 ล้านบาท ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตรา 
หุ้นละ 0.40 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 170.0 ล้าน เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2559

บริษัทฯ มีการจัดสรรกำาไรประจำาปี 2557 เป็นเงินปันผลสำาหรับผลการดำาเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็น
จำานวนเงินทั้งสิ้น 255.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปัน
ระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจำานวนเงิน 93.5 ล้านบาท ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 
0.38 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 161.57 ล้าน เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2558

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 4,103 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น  
5,531 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.74 เท่า  

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการดำาเนิน
งานสุทธิ จำานวน 1,477 ล้านบาท และ 1,827 ล้านบาท (ตามลำาดับ) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 724 ล้านบาท และ 1,319 
ล้านบาท (ตามลำาดับ) ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพลาข้าง สายการผลิตสปริงม้วน และ
สายการผลิตโรงหล่อ เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงการสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ 
สำาหรับสายการผลิตขึ้นรูป และการสร้างศูนย์การเรียนรู้พัฒนาบุคลากร และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จำานวน 818 
ล้านบาท และ 283 ล้านบาท (ตามลำาดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 570 ล้านบาท และจ่าย
เงินปันผลรวม 306 ล้านบาท 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนินงานหรือฐานะการเงิน 

ในอนาคต

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2558 โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ซื้อชะลอการซื้อจากภาวะ
การเมืองและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจำานวน 0.7 ล้านคัน ในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก
มีจำานวน 1.2 ล้านคัน โดยประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอัพที่สำาคัญในการส่งออกไปทั่วโลก ส่งผลให้อุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน (AEC) จะเป็นแรงสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น จากปัจจัยดังกล่าว 
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ มีแผน
กลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม  
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการ
บริหารจัดการบุคลากรตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
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และบริษัทย่อย

งบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

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

(“บริษัท”) ตามลำาดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2558 งบกำาไรขาดทุนรวมและงบกำาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและเรื่องอื่นๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร

พิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ี

ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจาก

ผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้า

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหต ุ

สมผลว่างบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ 

หรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำานวนเงินและ 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน

ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ 

ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำา 

และการนำาเสนอ งบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ 

การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ

ประมาณการทางบัญชีที่จัดทำาขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำาเสนองบการเงินโดยรวม

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการ
เงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำาดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำาเนินงานรวมและผล
การดำาเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4628

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด

กรุงเทพมหานคร

18 กุมภาพันธ์ 2559
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับปี 641,538,005        649,834,968       386,645,248        476,996,613       
รายการปรับปรุง
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 858,105,414        838,907,922       251,506,244        258,762,408       
ตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 17,679,898          12,000,924         -                       94,586                
ดอกเบ้ียรับ (11,760,124)         (7,403,328)          (16,349,424)         (18,127,017)        
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 115,772,029        146,678,628       40,001,044          54,352,721         
ตั้งคำ่เผ่ือกำรลดมูลคำ่ของสินคำ้คงเหลือ (กลบัรำยกำร) (18,904,078)         7,603,872           355,098               216,809              
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (816,769)              270,940              (20,061)                (186,129)             
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (59,365)                (1,970,448)          (247,017)              (1,787,573)          
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (56,459,232)         (59,259,117)        -                       -                      
เงินปันผลรับ (2,465,000)           (3,655,000)          -                       (71,758,482)        
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 29,257,582          22,393,161         10,566,733          8,749,849           
กลบัรำยกำรคำ่ใชจ่้ำยสิทธิในหุน้สำมญั
   ท่ีเสนอขำยใหก้บัพนกังำน -                       (3,823,130)          -                       (3,823,130)          
ภำษีเงินได้ 43,332,821          69,425,962         38,389,586          35,304,586         

1,615,221,181     1,671,005,354    710,847,451        738,795,241       
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (15,299,603)         (75,322,353)        57,090,075          23,693,575         
ลูกหน้ีอ่ืน (34,160,622)         (4,769,757)          11,330,638          (44,305,252)        
สินคำ้คงเหลือ (58,566,061)         (16,490,037)        2,007,050            15,965,291         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,066,569            3,582,948           733,991               905                     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 112,631,566        16,563,827         (17,919,311)         (36,738,631)        
เจำ้หน้ีอ่ืน 4,382,641            (33,138,385)        (29,831,164)         (5,626,585)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (700,099)              (1,040,238)          (661,170)              (1,073,693)          
เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,629,575,572     1,560,391,359    733,597,560        690,710,851       
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (13,686,950)         (15,052,905)        (4,255,970)           (5,423,159)          
จ่ำยภำษีเงินได้ (64,016,907)         (81,343,952)        (40,003,137)         (30,451,526)        
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,551,871,715     1,463,994,502    689,338,453        654,836,166       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(บาท)

�
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไรส ำหรับปี 641,538,005        649,834,968       386,645,248        476,996,613       
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ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (59,365)                (1,970,448)          (247,017)              (1,787,573)          
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม (56,459,232)         (59,259,117)        -                       -                      
เงินปันผลรับ (2,465,000)           (3,655,000)          -                       (71,758,482)        
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 29,257,582          22,393,161         10,566,733          8,749,849           
กลบัรำยกำรคำ่ใชจ่้ำยสิทธิในหุน้สำมญั
   ท่ีเสนอขำยใหก้บัพนกังำน -                       (3,823,130)          -                       (3,823,130)          
ภำษีเงินได้ 43,332,821          69,425,962         38,389,586          35,304,586         

1,615,221,181     1,671,005,354    710,847,451        738,795,241       
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (15,299,603)         (75,322,353)        57,090,075          23,693,575         
ลูกหน้ีอ่ืน (34,160,622)         (4,769,757)          11,330,638          (44,305,252)        
สินคำ้คงเหลือ (58,566,061)         (16,490,037)        2,007,050            15,965,291         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,066,569            3,582,948           733,991               905                     
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 112,631,566        16,563,827         (17,919,311)         (36,738,631)        
เจำ้หน้ีอ่ืน 4,382,641            (33,138,385)        (29,831,164)         (5,626,585)          
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (700,099)              (1,040,238)          (661,170)              (1,073,693)          
เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,629,575,572     1,560,391,359    733,597,560        690,710,851       
จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (13,686,950)         (15,052,905)        (4,255,970)           (5,423,159)          
จ่ำยภำษีเงินได้ (64,016,907)         (81,343,952)        (40,003,137)         (30,451,526)        
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 1,551,871,715     1,463,994,502    689,338,453        654,836,166       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(บาท)
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 11,760,124          7,403,328           17,211,728          17,971,692         
ซ้ือเงินลงทุนชัว่ครำว (131,289,681)       (103,537,412)      (116,777,973)       (103,537,412)      
รับเงินปันผลจำกบริษทัยอ่ย -                       -                      -                       71,758,482         
รับเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 10,227,000          6,663,000           -                       -                      
รับเงินปันผลจำกบริษทัอ่ืน 2,465,000            3,655,000           -                       -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                      (760,000,000)       (1,230,000,000)   
รับช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                      870,000,000        1,210,000,000    
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                      -                       (10,336,000)        
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (381,302,668)       (620,659,345)      (99,559,858)         (95,627,277)        
ขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,638,358            3,381,264           247,040               1,792,270           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,923,350)           (7,856,460)          (4,182,863)           (4,473,860)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (493,425,217)       (710,950,625)      (93,061,926)         (142,452,105)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (114,966,310)       (143,918,453)      (39,715,404)         (52,173,534)        
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรลดลง -                       (12,204)               -                       -                      
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลง -                       (2,130,634)          -                       -                      
จ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (750,936)              (171,142)             (51,445)                (353,698)             
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำว 45,900,000          205,287,760       -                       17,200,000         
ช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว (717,367,500)       (569,795,000)      (301,805,000)       (222,245,000)      
เงินปันผลจ่ำย (246,611,805)       (306,133,744)      (246,611,805)       (306,133,744)      
เงินสดจ่ำยจำกสิทธิในหุน้สำมญัท่ีเสนอขำยพนกังำน -                       (5,338,515)          -                       (5,338,515)          
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญั -                       4,008,543           -                       4,008,543           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,033,796,551)    (818,203,389)      (588,183,654)       (565,035,948)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 24,649,947          (65,159,512)        8,092,873            (52,651,887)        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 975,360,586        1,040,520,098    375,235,128        427,887,015       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 1,000,010,533     975,360,586       383,328,001        375,235,128       

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เจำ้หน้ีคำ่ซ้ือสินทรัพย์ 39,999,734          66,454,844         5,962,065            4,727,718           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(บาท)
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 11,760,124          7,403,328           17,211,728          17,971,692         
ซ้ือเงินลงทุนชัว่ครำว (131,289,681)       (103,537,412)      (116,777,973)       (103,537,412)      
รับเงินปันผลจำกบริษทัยอ่ย -                       -                      -                       71,758,482         
รับเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 10,227,000          6,663,000           -                       -                      
รับเงินปันผลจำกบริษทัอ่ืน 2,465,000            3,655,000           -                       -                      
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                      (760,000,000)       (1,230,000,000)   
รับช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                      870,000,000        1,210,000,000    
เงินสดจ่ำยซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                      -                       (10,336,000)        
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (381,302,668)       (620,659,345)      (99,559,858)         (95,627,277)        
ขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 1,638,358            3,381,264           247,040               1,792,270           
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,923,350)           (7,856,460)          (4,182,863)           (4,473,860)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (493,425,217)       (710,950,625)      (93,061,926)         (142,452,105)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
จ่ำยตน้ทุนทำงกำรเงิน (114,966,310)       (143,918,453)      (39,715,404)         (52,173,534)        
เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรลดลง -                       (12,204)               -                       -                      
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จ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (750,936)              (171,142)             (51,445)                (353,698)             
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำว 45,900,000          205,287,760       -                       17,200,000         
ช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว (717,367,500)       (569,795,000)      (301,805,000)       (222,245,000)      
เงินปันผลจ่ำย (246,611,805)       (306,133,744)      (246,611,805)       (306,133,744)      
เงินสดจ่ำยจำกสิทธิในหุน้สำมญัท่ีเสนอขำยพนกังำน -                       (5,338,515)          -                       (5,338,515)          
เงินสดรับจำกกำรออกหุน้สำมญั -                       4,008,543           -                       4,008,543           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,033,796,551)    (818,203,389)      (588,183,654)       (565,035,948)      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 24,649,947          (65,159,512)        8,092,873            (52,651,887)        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 975,360,586        1,040,520,098    375,235,128        427,887,015       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 1,000,010,533     975,360,586       383,328,001        375,235,128       

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เจำ้หน้ีคำ่ซ้ือสินทรัพย์ 39,999,734          66,454,844         5,962,065            4,727,718           

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม
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�
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

13

| 85Together We’re Better



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุน

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 23, 27 8,644,459,275 8,083,985,458 2,472,454,872 2,622,935,568 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,026,601           -                    1,495,263 1,482,330 
รายไดอ่ื้น 4 171,666,350 94,673,208 215,334,221 276,947,108 
รวมรายได้ 8,817,152,226 8,178,658,666 2,689,284,356 2,901,365,006 

ค่าใช้จ่าย 25
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 7,392,472,263 6,666,702,894 1,861,941,824 1,958,340,692 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 134,448,446 126,354,963 43,706,172 42,075,021 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 546,047,894 578,716,454 318,175,678 334,295,373 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     203,914 -                    -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 115,772,029 146,678,628 40,425,848 54,352,721 
รวมค่าใช้จ่าย 8,188,740,632 7,518,656,853 2,264,249,522 2,389,063,807 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 56,459,232         59,259,117        -                    -                    
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 684,870,826 719,260,930 425,034,834 512,301,199 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (43,332,821) (69,425,962) (38,389,586) (35,304,586)
ก าไรส าหรับปี 641,538,005 649,834,968 386,645,248 476,996,613 

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 28 1.51 1.53 0.91 1.12 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 4, 23, 27 8,644,459,275 8,083,985,458 2,472,454,872 2,622,935,568 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 1,026,601           -                    1,495,263 1,482,330 
รายไดอ่ื้น 4 171,666,350 94,673,208 215,334,221 276,947,108 
รวมรายได้ 8,817,152,226 8,178,658,666 2,689,284,356 2,901,365,006 

ค่าใช้จ่าย 25
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 7,392,472,263 6,666,702,894 1,861,941,824 1,958,340,692 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 134,448,446 126,354,963 43,706,172 42,075,021 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 546,047,894 578,716,454 318,175,678 334,295,373 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     203,914 -                    -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 115,772,029 146,678,628 40,425,848 54,352,721 
รวมค่าใช้จ่าย 8,188,740,632 7,518,656,853 2,264,249,522 2,389,063,807 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 11 56,459,232         59,259,117        -                    -                    
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 684,870,826 719,260,930 425,034,834 512,301,199 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (43,332,821) (69,425,962) (38,389,586) (35,304,586)
ก าไรส าหรับปี 641,538,005 649,834,968 386,645,248 476,996,613 

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 28 1.51 1.53 0.91 1.12 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
6
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก าไรส าหรับปี 641,538,005 649,834,968 386,645,248 476,996,613

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
   ผลประโยชน์พนกังาน 20 (87,235,099)       -                    (31,825,177)      -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16 8,577,597           -                    3,366,586         -                    
รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงาน
   ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,912,576) 3,928,636 -                    -                    
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (81,570,078)       3,928,636          (28,458,591)      -                    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 559,967,927       653,763,604      358,186,657 476,996,613

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ก าไรส าหรับปี 641,538,005 649,834,968 386,645,248 476,996,613

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการ
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับโครงการ
   ผลประโยชน์พนกังาน 20 (87,235,099)       -                    (31,825,177)      -                    
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของ
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 16 8,577,597           -                    3,366,586         -                    
รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงาน
   ต่างประเทศ - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,912,576) 3,928,636 -                    -                    
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (81,570,078)       3,928,636          (28,458,591)      -                    

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 559,967,927       653,763,604      358,186,657 476,996,613

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
7
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของ
สิทธิใน ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามญัท่ี ผลต่างจากอตัรา
แลกเปล่ียนจากท่ีออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า
หน่วยงาน

รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น กบัพนกังาน ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่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      

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพ่ิมหุ้นสามญั 21 247,900 -                   -                   -                   -                      -                            247,900                
     ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั -                   3,760,643 -                   -                   -                      -                            3,760,643             
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                   -                   -                   -                   (306,133,744)      -                            (306,133,744)       
     สิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนกังาน -                   -                   (6,871,234)      -                   -                      -                            (6,871,234)           
รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 247,900           3,760,643        (6,871,234)      -                   (306,133,744)      -                            (308,996,435)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                   -                   -                   -                   649,834,968       -                            649,834,968         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                   -                   -                   -                      3,928,636                 3,928,636             

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                   -                   -                   -                   649,834,968       3,928,636                 653,763,604         

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

(บาท)

งบการเงนิรวม

ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากอตัรา
แลกเปล่ียนจากท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า
หน่วยงาน

รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 425,193,894        716,443,452        55,671,181       4,015,964,242     4,204,106             5,217,476,875      

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                       -                       -                   (246,611,805)       -                       (246,611,805)       
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                   (246,611,805)       -                       (246,611,805)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                       -                       -                   641,538,005        -                       641,538,005         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                       -                   (78,657,502)         (2,912,576)           (81,570,078)         

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                   562,880,503        (2,912,576)           559,967,927         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 425,193,894        716,443,452        55,671,181       4,332,232,940     1,291,530             5,530,832,997      

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9
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บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สิทธิใน
ทุนเรือนหุ้น หุ้นสามญัท่ี
ท่ีออกและ ส่วนเกิน เสนอขายให้ ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้น กบัพนกังาน ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2557           424,945,994     712,682,809         6,871,234       42,671,181      2,628,409,406      3,815,580,624

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เพ่ิมหุ้นสามญั 21 247,900                 -                 -                 -                 -                      247,900              
     ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั -                        3,760,643       -                 -                 -                      3,760,643           
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 29 -                        -                 -                 -                 (306,133,744)      (306,133,744)      
     สิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนกังาน -                        -                 (6,871,234)      -                 -                      (6,871,234)          
รวมเงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 247,900                 3,760,643       (6,871,234)      -                 (306,133,744)      (308,996,435)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก าไร -                        -                 -                 -                 476,996,613       476,996,613       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                        -                 -                 -                 476,996,613       476,996,613       

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก าไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของบการเงินน้ี
10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้

1

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสำรอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชำระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                425,193,894          716,443,452           42,671,181       2,799,272,275          3,983,580,802 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 29 -                             -                       -                      (246,611,804)       (246,611,804)          

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                             -                       -                      (246,611,804)       (246,611,804)          

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

     กำไร -                             -                       -                      386,645,248        386,645,248           

     กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                       -                      (28,458,591)         (28,458,591)            

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี -                             -                       -                      358,186,657        358,186,657           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 425,193,894              716,443,452         42,671,181         2,910,847,128     4,095,155,655        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของบการเงินนี้

1

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสำรอง ยังไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชำระแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จัดสรร ผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558                425,193,894          716,443,452           42,671,181       2,799,272,275          3,983,580,802 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

     เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 29 -                             -                       -                      (246,611,804)       (246,611,804)          

รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                             -                       -                      (246,611,804)       (246,611,804)          

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี

     กำไร -                             -                       -                      386,645,248        386,645,248           

     กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                             -                       -                      (28,458,591)         (28,458,591)            

รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี -                             -                       -                      358,186,657        358,186,657           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 425,193,894              716,443,452         42,671,181         2,910,847,128     4,095,155,655        

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำไรสะสม

(บาท)
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,000,010,533     975,360,586       383,328,001 375,235,128 
เงินลงทุนชัว่คราว 6 268,887,893        137,598,212       254,376,185 137,598,212 
ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 1,310,667,695     1,295,658,986    385,102,994      442,054,904      
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 8 110,337,444        76,176,822         86,272,170        98,465,112        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                      -                     150,000,000 260,000,000 
สินคา้คงเหลือ 9 737,742,748 660,272,609 138,570,055 140,932,203
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,427,646,313 3,145,067,215 1,397,649,405 1,454,285,559 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 279,695,332        233,463,100       -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                     2,461,890,702    2,461,890,702    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 26,651,146          26,651,146         -                     -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 58,651,750          63,167,000         -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 5,704,565,316     6,209,332,265    1,397,841,264    1,543,845,199    
คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ 17,934,556          17,934,556         -                     -                     
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 42,411,950          48,337,080         19,056,630        19,188,794        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 35,043,857 19,921,589 11,506,252 4,654,972 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 40,930,323 49,909,467 4,869,421 5,603,412 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,205,884,230 6,668,716,203 3,895,164,269 4,035,183,079 

รวมสินทรัพย์ 9,633,530,543 9,813,783,418 5,292,813,674 5,489,468,638 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 1,000,010,533     975,360,586       383,328,001 375,235,128 
เงินลงทุนชัว่คราว 6 268,887,893        137,598,212       254,376,185 137,598,212 
ลูกหน้ีการคา้ 4, 7 1,310,667,695     1,295,658,986    385,102,994      442,054,904      
ลูกหน้ีอ่ืน 4, 8 110,337,444        76,176,822         86,272,170        98,465,112        
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 4 -                      -                     150,000,000 260,000,000 
สินคา้คงเหลือ 9 737,742,748 660,272,609 138,570,055 140,932,203
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,427,646,313 3,145,067,215 1,397,649,405 1,454,285,559 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 279,695,332        233,463,100       -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                      -                     2,461,890,702    2,461,890,702    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 26,651,146          26,651,146         -                     -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 13 58,651,750          63,167,000         -                     -                     
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 5,704,565,316     6,209,332,265    1,397,841,264    1,543,845,199    
คา่ความนิยมจากการรวมธุรกิจ 17,934,556          17,934,556         -                     -                     
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 42,411,950          48,337,080         19,056,630        19,188,794        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 35,043,857 19,921,589 11,506,252 4,654,972 
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 40,930,323 49,909,467 4,869,421 5,603,412 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,205,884,230 6,668,716,203 3,895,164,269 4,035,183,079 

รวมสินทรัพย์ 9,633,530,543 9,813,783,418 5,292,813,674 5,489,468,638 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หนี้สินหมนุเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 4, 18 1,233,328,072 1,121,458,291 316,237,953 334,039,159 
เจา้หน้ีอ่ืน 19 300,069,500        297,693,360       66,320,039 96,466,577 
เจา้หน้ีคา่ซ้ือสินทรัพย์ 39,999,734 66,454,844 5,962,065          4,727,718          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 739,325,859 665,239,537 251,384,742 251,203,986 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 17 924,564 655,346 123,972             -                     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 19,768,667 33,908,083 19,662,702        17,791,560        
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,333,416,396 2,185,409,461 659,691,473 704,229,000 

หนี้สินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 1,502,353,211 2,245,779,070 448,314,175 749,698,917 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 1,521,761            1,817,466           217,682             -                     
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20 264,550,762 161,745,031 88,811,073        50,675,133        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 855,416 1,555,515 623,616 1,284,786 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 1,769,281,150 2,410,897,082 537,966,546 801,658,836 

รวมหนีสิ้น 4,102,697,546 4,596,306,543 1,197,658,019 1,505,887,836 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 21
   ทุนจดทะเบียน 426,711,809 426,711,809 426,711,809 426,711,809 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 21 716,443,452 716,443,452 716,443,452 716,443,452 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ 22
ทุนส ารองตามกฎหมาย  55,671,181 55,671,181 42,671,181 42,671,181 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,332,232,940 4,015,964,242 2,910,847,128 2,799,272,275 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่

หน่วยงานต่างประเทศ 22 1,291,530 4,204,106 -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,530,832,997 5,217,476,875 4,095,155,655 3,983,580,802 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,633,530,543 9,813,783,418 5,292,813,674 5,489,468,638 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น 21
   ทุนจดทะเบียน 426,711,809 426,711,809 426,711,809 426,711,809 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 21 716,443,452 716,443,452 716,443,452 716,443,452 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้ 22
ทุนส ารองตามกฎหมาย  55,671,181 55,671,181 42,671,181 42,671,181 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 4,332,232,940 4,015,964,242 2,910,847,128 2,799,272,275 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่

หน่วยงานต่างประเทศ 22 1,291,530 4,204,106 -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,530,832,997 5,217,476,875 4,095,155,655 3,983,580,802 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,633,530,543 9,813,783,418 5,292,813,674 5,489,468,638 

(บาท)

31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

92 | รายงานประจำาปี 2558



หมายเหตุ	 สารบัญ

1	 ข้อมูลทั่วไป

2	 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

3	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6	 เงินลงทุนชั่วคราว

7	 ลูกหนี้การค้า

8	 ลูกหนี้อื่น

9	 สินค้าคงเหลือ

10	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

11	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12	 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

13	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

14	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	

15	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

16	 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17	 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

18	 เจ้าหนี้การค้า

19	 เจ้าหนี้อื่น

20	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

21	 ทุนเรือนหุ้น

22	 สำารอง

23	 ส่วนงานดำาเนินงาน

24	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

25	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

26	 ภาษีเงินได้

27	 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

28	 กำาไรต่อหุ้น

29	 เงินปันผล

30	 เครื่องมือทางการเงิน

31	 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

32	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

33	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้

34	 การจัดประเภทรายการใหม่

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

16 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2559 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
  

บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่
จดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 
 
ส านกังานใหญ่ : 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 10540 
 
สาขา : 300/10 หมู่ท่ี 1 ต าบลตาสิทธ์ิ อ  าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
สาขา  : 7/389 หมู่ท่ี 6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนมกราคม 2548 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 26.2) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 16.5) 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 11 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ  
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”)  กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                    
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2558 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น  มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเ ร่ือง                     
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 33 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใช้ทางเลือกใน      

การวดัมลูค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์

ก าหนดไว ้ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
  

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่างต่อเน่ือง  การปรับประมาณ
การทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 
ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ถ) ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 16 การใชป้ระโยชนข์องขาดทุนทางภาษี 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 
การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดใหมี้การวดัมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 
กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา         
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการจดั
ระดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 
ประเดน็ปัญหาของการวดัมลูค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถกูรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 
เม่ือวดัมลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่า ดงัน้ี  
 

 ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 

 ขอ้มลูระดบั 3  เป็นขอ้มลูส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มลูท่ีสงัเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถ
สงัเกตได)้ 
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หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน  

 
3 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 
 นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 

 
(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย (รวมกนัเรียกว่า “กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สีย
ของกลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม  
 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั  งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม  
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  

 
บริษัทร่วม 
 
บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดงักล่าว   
 
ส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุนซ่ึงรวมถึงตน้ทุน
การท ารายการ ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก ส่วนแบ่งก าไรหรือขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของเงิน
ลงทุนท่ีบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั จะถกูบนัทึกในงบการเงินรวมจนถึงวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียความมี
อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั  
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 
ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล       
มาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงถูกตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการ
ดอ้ยค่าเกิดข้ึน 
 

(ข) เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน          
การด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่า ใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 
หน่วยงานในต่างประเทศ   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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(ค) เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนพุนัธ์  
 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไดถู้กน ามาใชเ้พ่ือจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรม
ลงทุน เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือคา้  
 
กลุ่มบริษทัไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ
และอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงประกอบดว้ยสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 
ซ่ึงไม่ไดมี้การรับรู้ในงบการเงิน ณ วนัท่ีท าสญัญา แต่จะบนัทึกรายการตามเกณฑก์ารช าระจริง 
 

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภท      

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็น
ส่วนหน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

 
(จ) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 
 ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน

อนาคตของลกูคา้  ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

 
 สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
 ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างผลิตค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุโรงงานค านวณ

โดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้
สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้
รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
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มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
 
เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บันทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุน       
ส่วนการบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วม ในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 
เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 

 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรขาดทุน 
 
ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้ งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนด        
เงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนดแสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 
ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนด เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรง
เขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธี
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 
เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
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ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมลูค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม  
 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย  ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์  
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับจาก           
การจ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน  

 
สินทรัพย์ท่ีเช่า 
 
การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ใหจ้ดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า       
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงิน และ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และ
สามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตาม
บญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
เกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
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ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 
 

 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง และอะไหล่เคร่ืองจกัร 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยท่ีสุดทุกส้ิน   
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 

ค่าความนิยม 
 

ค่าความนิยม ถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากตน้ทุนการไดม้าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดส่้วนท่ีเกินกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธินั้น 
 

ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตน ภายหลงัจากการรับรู้เร่ิมแรก          
ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม ค่าความนิยมได้ถูกทดสอบ            
การดอ้ยค่าตามท่ีอธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (ฎ) ค่าความนิยมติดลบรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุน 
 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสม
และผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน   5 - 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   1.5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
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รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ  
 
ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน ์
ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 

 
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 3 - 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับค่าความนิยมและสินทรัพยท่ี์ไม่มี
ตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนทุกปี 
ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์น
เดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้และมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
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เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นมลูค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เม่ือมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนเพ่ิมข้ึนในภายหลงั  
และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะ
ถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย    
การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง     
การดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตัดจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจาก            
การดอ้ยค่ามาก่อน 
 

| 105Together We’re Better



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

28 

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในราคาทุนหกัค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการบนัทึก
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือ
ครบก าหนดไถ่ถอน จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน   
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถ้กูค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้ ผลจากการค านวณอาจท าให้กลุ่มบริษทัมี
สินทรัพยเ์กิดข้ึน ซ่ึงการรับรู้เป็นสินทรัพยจ์ะใชม้ลูค่าปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจท่ีมีในรูปของการไดรั้บคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจไดมี้การพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทุนขั้นต ่าส าหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษทั  
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้
ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและ
การจ่ายช าระผลประโยชน ์ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน  
 
ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจาก  
การท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีไดคิ้ดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมลูค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 
ผลประโยชนเ์ม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชนเ์กินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด 
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให ้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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(ฒ) ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปร
ไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็นตน้ทุน
ทางการเงิน   

 
(ณ) รายได้ 

 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 

 
การขายสินค้าและให้บริการ 

 
รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ 

 
 รายได้ค่าเช่า 

 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา   
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
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(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ี
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้
เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 
(ต) สัญญาเช่าด าเนินงาน 

 
รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า ประโยชนท่ี์ไดรั้บ
ตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า   

 
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 
การจ าแนกประเภทสัญญาเช่า 
 
ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ขอ้ตกลง กลุ่มบริษทัจะพิจารณาว่าขอ้ตกลงดงักล่าวประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบติัตามขอ้ตกลงนั้นข้ึนอยู่กบั
การใชสิ้นทรัพยท่ี์มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนั้นจะน าไปสู่สิทธิในการใชสิ้นทรัพย ์ถา้ท าใหก้ลุ่มบริษทัมี
สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพย ์
 

(ถ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบั
รายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจาก                
ผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็น
รายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่าง
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัย่อยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ี          
กลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  

 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษัทเช่ือว่าได้ตั้ งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก               
การประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึงการตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต             
การประเมินน้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตัดสินใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษี
เงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการ
เปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเ งินได ้                       
รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  
 

(ท) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
 

(ธ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นรายการทรัพยสิ์นองคก์ร (ทรัพยสิ์นท่ีส านกังาน
ใหญ่) ค่าใชจ่้ายส านกังานใหญ่ และสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได ้
 

4 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัหาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวข้องกันน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

                                                                                ประเทศที่จดัตั้ง 
ช่ือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 26.2 ในบริษทั 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 20 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 21.25 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
    31 ธันวาคม  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  134  122 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  -  72 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  8  13 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
133 

  
130 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  12  17 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  6  5 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  8  8 
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ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 

                                                                                ประเทศที่จดัตั้ง 
ช่ือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 26.2 ในบริษทั 
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100  
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั ญ่ีปุ่น เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั ไทย เป็นบริษทัยอ่ย บริษทัถือหุน้ร้อยละ 100   
บริษทั ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 20 
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั ไทย เป็นบริษทัร่วม บริษทัยอ่ยถือหุน้ร้อยละ 21.25 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 

 
รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้
ดงัน้ี 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
    31 ธันวาคม  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  134  122 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  -  72 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  8  13 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
133 

  
130 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  12  17 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  6  5 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  8  8 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
    31 ธันวาคม  2558  2557  2558  2557 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  2 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  1  2 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  12  3 
         
บริษทัร่วม        
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 37  25  -  - 
         
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 63  63  55  55 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 2  2  2  2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 65  65  57  57 
 
ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  18,953  26,341 
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ลกูหน้ีอื่น งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  25,812  34,086 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  22,569  29,076 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  19,335  26,913 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั -  -  406  468 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั -  -  7,482  303 
รวม -  -  75,604  90,846 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย    
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั 30,000  200,000 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั 40,000  40,000 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั 80,000  20,000 
รวม 150,000  260,000 
 
รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  260,000  240,000 
เพ่ิมข้ึน 760,000  1,320,000 
ลดลง (870,000)   (1,320,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 150,000  260,000 

 
 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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เจ้าหนี้การค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 13,269  7,826  -  - 
        

 
เจ้าหนี้อื่น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  7  92 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  827  253 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  -  26 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั -  -  157  813 
รวม -  -  991  1,184 

 
5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 325  358  90  90 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  3,368  3,672  2,777  2,972 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 996,318  916,973  380,461  331,877 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง -  54,358  -  40,296 
รวม 1,000,011  975,361  383,328  375,235 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

38 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  992,326  968,802  383,328  375,235 
สกลุเงินเยน 7,685  6,559  -  - 
รวม 1,000,011  975,361  383,328  375,235 

 
6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 
 

เงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.70 
ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 (2557: ร้อยละ 2.65 ต่อปี) และเป็นสกลุเงินบาท  

 
7 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  2558  2557  2558  2557 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  -  -  18,953  26,341 
กิจการอ่ืนๆ   1,310,736  1,295,727  366,150  415,714 
รวม   1,310,736  1,295,727  385,103  442,055 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (68)  (68)  -  - 
สุทธิ   1,310,668  1,295,659  385,103  442,055 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ  2558  2557  2558  2557 

   (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4  -  -  18,953  26,341 
          

กจิการอืน่ๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,308,227  1,294,337  366,150  415,714 
เกินก าหนดช าระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   2,089  864  -  - 
3 - 12 เดือน   352  458  -  - 
มากกวา่ 12  เดือน   68  68  -  - 

   1,310,736  1,295,727  366,150  415,714 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (68)  (68)  -  - 
   1,310,668  1,295,659  366,150  415,714 
รวม   1,310,668  1,295,659  385,103  442,055 
 
โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 

  
 ยอดลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,285,816  1,258,116  376,738  427,565 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 12,004  15,317  8,365  14,490 
สกลุเงินเยน 12,848  22,226  -  - 
รวม 1,310,668  1,295,659  385,103  442,055 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 

40 

8 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  2558  2557  2558  2557 
   (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4  -  -  75,604  90,846 
กจิการอืน่ๆ          
ลกูหน้ีกรมสรรพากร   83,497  42,917  1,949  1,486 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้   7,982  5,631  3,257  2,550 
รายไดค้า้งรับ   5,918  7,774  3,836  3,058 
อ่ืนๆ    12,940  19,855  1,626  525 
รวม   110,337  76,177  86,272  98,465 

 

 ยอดลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  107,510  76,177  86,272  98,465 
สกลุเงินเยน 2,827  -  -  - 
รวม 110,337  76,177  86,272  98,465 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
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9 สินค้าคงเหลอื 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 246,609  246,634  60,643  58,838 
งานระหวา่งท า 115,149  80,154  6,564  4,711 
วตัถุดิบ 129,273  110,276  9,737  11,057 
วสัดุโรงงาน 168,712  143,014  27,878  28,264 
อะไหล่ 111,210  74,750  43,097  46,792 
สินคา้ระหวา่งทาง 19,980  46,398  125  389 
รวม 790,933  701,226  148,044  150,051 
หัก ค่าเผือ่มลูค่าสินคา้ลดลง (53,190)  (40,953)  (9,474)  (9,119) 
สุทธิ 737,743  660,273  138,570  140,932 

 
10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 233,463  180,867 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 56,459  59,259 
รายไดเ้งินปันผล (10,227)  (6,663) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 279,695  233,463 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

  จดัตั้ง 2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
ทรายเคลือบ
พลาสติก, 

ทรายอบแหง้ 

 
 

ไทย 

 
 

21.25 

 
 

21.25  

 
 

72,000  

 
 

72,000  

 
 

15,300  

 
 

15,300  

 
 

48,040  

 
 

44,514  

 
 

1,530  

 
 

1,530 
บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 

 
20.00 

 
20.00  

 
150,000  

 
150,000  

 
30,807  

 
30,807  

 
231,655  

 
188,949  

 
8,697  

 
5,133 

รวม          46,107  46,107  279,695  233,463  10,227  6,663 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน)  และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 
  

ลกัษณะธุรกิจ 
ประเทศท่ี 
กิจการ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

  จดัตั้ง 2558 2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                     
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
  โคเตท แซนด ์จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
ทรายเคลือบ
พลาสติก, 

ทรายอบแหง้ 

 
 

ไทย 

 
 

21.25 

 
 

21.25  

 
 

72,000  

 
 

72,000  

 
 

15,300  

 
 

15,300  

 
 

48,040  

 
 

44,514  

 
 

1,530  

 
 

1,530 
บริษทั ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 

 
20.00 

 
20.00  

 
150,000  

 
150,000  

 
30,807  

 
30,807  

 
231,655  

 
188,949  

 
8,697  

 
5,133 

รวม          46,107  46,107  279,695  233,463  10,227  6,663 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,461,891  2,451,555 
ซ้ือเงินลงทุน -  10,336 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2,461,891  2,461,891 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั 
เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั จากเดิม 25 ลา้นเยนเป็น 57 ลา้นเยน โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 
320,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 เยน บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 
 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,461,891  2,451,555 
ซ้ือเงินลงทุน -  10,336 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2,461,891  2,461,891 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 ไดมี้มติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนในบริษทั 
เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั จากเดิม 25 ลา้นเยนเป็น 57 ลา้นเยน โดยการออกหุน้สามญัใหม่จ านวน 
320,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 เยน บริษทัยอ่ยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนดงักล่าว เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 2557 
 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ประเทศท่ี

กิจการ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

เงินปันผลรับ 
 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                  
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
ไทย 

 
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

  
- 

  
- 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล  
   จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

  
519,989 

  
- 

  
71,758 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้  
  โปรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

  
- 

  
- 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
แจแปน จ ากดั 

สนบัสนุนขอ้มูลทางดา้น 
  การตลาด 

 
ญ่ีปุ่น 

 
100 

  
100 

  
19,879 

  
19,879 

  
19,879 

  
19,879 

  
- 

  
- 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ี
   จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
250,000 

  
250,000 

  
250,000 

  
250,000 

  
- 

  
- 

รวม           2,461,891  2,461,891  -  71,758 
 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
  ประเทศท่ี

กิจการ 
สดัส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

เงินปันผลรับ 
 ลกัษณะธุรกิจ จดัตั้ง 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อย                  
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

  
ไทย 

 
100 

  
100 

  
500,000 

  
500,000 

  
875,989 

  
875,989 

  
- 

  
- 

บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล  
   จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
130,000 

  
130,000 

  
519,989 

  
519,989 

  
- 

  
71,758 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้  
  โปรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
785,000 

  
785,000 

  
796,034 

  
796,034 

  
- 

  
- 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล  
แจแปน จ ากดั 

สนบัสนุนขอ้มูลทางดา้น 
  การตลาด 

 
ญ่ีปุ่น 

 
100 

  
100 

  
19,879 

  
19,879 

  
19,879 

  
19,879 

  
- 

  
- 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลย ี
   จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วน 
  ยานยนต ์

 
ไทย 

 
100 

  
100 

  
250,000 

  
250,000 

  
250,000 

  
250,000 

  
- 

  
- 

รวม           2,461,891  2,461,891  -  71,758 
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12 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

 งบการเงินรวม 
 ลกัษณะของธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   2558 2557 2558  2557 
   (ร้อยละ) (พันบาท) 

บริษทั นิชินโบะ สมบูรณ์           
ออโตโมทีฟ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถและ 
ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250  21,250 

        
บริษทั สมบูรณ์ โซมิค
แมนู-แฟคเจอร่ิง จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
300,000 

 
1.80 

 
1.80 

 
5,401 

 
 

 
5,401 

รวม     26,651  26,651 
 
13 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นท่ีดินท่ีไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงานของบริษทัย่อยแห่งหน่ึง และไดรั้บการประเมิน
ราคาโดยบริษทั เฟิร์สสตาร์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูป้ระเมินราคาอิสระ เม่ือเดือนตุลาคม 2556 โดยพิจารณาราคาตลาดตาม
เกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยูใ่นปัจจุบนั ราคาประเมินจ านวน 78 ลา้นบาท  
 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทั 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 78 ลา้นบาท ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ใน
ระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มลูท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงไดถ้กูน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 599,136  1,734,043  8,151,954  154,840  19,343  821,283  63,261  11,543,860 
เพ่ิมข้ึน 17,309  1,660  53,272  7,610  1,311  494,709  20,880  596,751 
โอน 1,678  105,474  856,271  76  -  (963,499)  -  - 
จ าหน่าย (1)  -  (118,442)  (2,383)  (8,435)  (95)  -  (129,356) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
   1 มกราคม 2558 618,122  1,841,177  8,943,055  160,143  12,219  352,398  84,141  12,011,255 
เพ่ิมข้ึน 4,605  244  64,381  7,164  3,612  274,342  5,400  359,748 
โอน  -  23,670  393,592  3,832  -  (408,253)  (12,841)  - 
จ าหน่าย -  (2,529)  (124,247)  (747)  (705)  -  -  (128,228) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 622,727  1,862,562  9,276,781  170,392  15,126  218,487  76,700  12,242,775 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 599,136  1,734,043  8,151,954  154,840  19,343  821,283  63,261  11,543,860 
เพ่ิมข้ึน 17,309  1,660  53,272  7,610  1,311  494,709  20,880  596,751 
โอน 1,678  105,474  856,271  76  -  (963,499)  -  - 
จ าหน่าย (1)  -  (118,442)  (2,383)  (8,435)  (95)  -  (129,356) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
   1 มกราคม 2558 618,122  1,841,177  8,943,055  160,143  12,219  352,398  84,141  12,011,255 
เพ่ิมข้ึน 4,605  244  64,381  7,164  3,612  274,342  5,400  359,748 
โอน  -  23,670  393,592  3,832  -  (408,253)  (12,841)  - 
จ าหน่าย -  (2,529)  (124,247)  (747)  (705)  -  -  (128,228) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 622,727  1,862,562  9,276,781  170,392  15,126  218,487  76,700  12,242,775 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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14 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 599,136  1,734,043  8,151,954  154,840  19,343  821,283  63,261  11,543,860 
เพ่ิมข้ึน 17,309  1,660  53,272  7,610  1,311  494,709  20,880  596,751 
โอน 1,678  105,474  856,271  76  -  (963,499)  -  - 
จ าหน่าย (1)  -  (118,442)  (2,383)  (8,435)  (95)  -  (129,356) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
   1 มกราคม 2558 618,122  1,841,177  8,943,055  160,143  12,219  352,398  84,141  12,011,255 
เพ่ิมข้ึน 4,605  244  64,381  7,164  3,612  274,342  5,400  359,748 
โอน  -  23,670  393,592  3,832  -  (408,253)  (12,841)  - 
จ าหน่าย -  (2,529)  (124,247)  (747)  (705)  -  -  (128,228) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 622,727  1,862,562  9,276,781  170,392  15,126  218,487  76,700  12,242,775 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  512,409  4,433,715  125,165  17,539  -  -  5,088,828 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  96,367  713,656  12,277  811  -  -  823,111 
จ าหน่าย -  -  (99,728)  (2,370)  (7,918)  -  -  (110,016) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
     1 มกราคม 2558 -  608,776  5,047,643  135,072  10,432  -  -  5,801,923 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  99,090  733,723  11,485  960  -  -  845,257 
จ าหน่าย -  (2,219)  (105,339)  (708)  (705)  -  -  (108,970) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  705,647  5,676,027  145,849  10,687  -  -  6,538,210 
                
                
                
                
                
                
                
                

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 งบการเงนิรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี                
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 599,136  1,221,634  3,712,895  29,675  1,065  821,283  63,261  6,448,949 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  5,344  -  739  -  -  6,083 
 599,136  1,221,634  3,718,239  29,675  1,804  821,283  63,261  6,455,032 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
     1 มกราคม 2558                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 618,122  1,232,401  3,895,412  25,071  1,787  349,597  84,141  6,206,531 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  2,801  -  2,801 
 618,122  1,232,401  3,895,412  25,071  1,787  352,398  84,141  6,209,332 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 622,727  1,156,915  3,598,199  24,323  4,439  218,487  76,700  5,701,790 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  2,555  220  -  -  -  2,775 
 622,727  1,156,915  3,600,754  24,543  4,439  218,487  76,700  5,704,565 

122 | รายงานประจำาปี 2558
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 78,068  371,241  2,604,165  59,657  9,649  277,679  13,334  3,413,793 
เพ่ิมข้ึน 13,713  463   6,104  3,454  13  68,436  72  92,255 
โอน -  76,299  31,509  -  -  (107,808)  -  - 
จ าหน่าย -  -  (60,948)  (21)  (3,993)  (94)  -  (65,056) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
     1 มกราคม 2558 91,781  448,003  2,580,830  63,090  5,669   238,213  13,406  3,440,992 
เพ่ิมข้ึน -  -  12,895  2,136  3,612  82,544  -  101,187 
โอน  -  832  209,850  139  -  (208,647)  (2,174)  - 
จ าหน่าย -  -  (5,199)  (75)  -  -  -  (5,274) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 91,781  448,835  2,798,376  65,290  9,281  112,110  11,232  3,536,905 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 78,068  371,241  2,604,165  59,657  9,649  277,679  13,334  3,413,793 
เพ่ิมข้ึน 13,713  463   6,104  3,454  13  68,436  72  92,255 
โอน -  76,299  31,509  -  -  (107,808)  -  - 
จ าหน่าย -  -  (60,948)  (21)  (3,993)  (94)  -  (65,056) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
     1 มกราคม 2558 91,781  448,003  2,580,830  63,090  5,669   238,213  13,406  3,440,992 
เพ่ิมข้ึน -  -  12,895  2,136  3,612  82,544  -  101,187 
โอน  -  832  209,850  139  -  (208,647)  (2,174)  - 
จ าหน่าย -  -  (5,199)  (75)  -  -  -  (5,274) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 91,781  448,835  2,798,376  65,290  9,281  112,110  11,232  3,536,905 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  106,368  1,543,112  50,197  8,558  -  -  1,708,235 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  28,012  221,103  4,237  516  -  -  253,868 
จ าหน่าย -  -  (60,943)  (21)  (3,993)  -  -  (64,957) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
     1 มกราคม 2558 -  134,380  1,703,272  54,413  5,081  -  -  1,897,146 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  28,934  213,988  3,589  681  -  -  247,192 
จ าหน่าย -  -  (5,199)  (75)  -  -  -  (5,274) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 -  163,314  1,912,061  57,927  5,762  -  -  2,139,064 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ 

ส่ิงปลูกสร้างอ่ืน  

เคร่ืองจกัร 
และ 

อุปกรณ์โรงงาน  

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง 
และเคร่ืองใช้
ส านกังาน  ยานพาหนะ  

สินทรัพย์
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  

 
อะไหล่

เคร่ืองจกัร 

  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2557         

  
  

  
 

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 78,068  264,873  1,061,053  9,460  352  277,679  13,334  1,704,819 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  739  -  -  739 
 78,068  264,873  1,061,053  9,460  1,091  277,679  13,334  1,705,558 
                
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2557 และ                
   1 มกราคม 2558                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 91,781  313,623  877,558  8,677  588  238,213  13,406  1,543,846 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 
 91,781  313,623  877,558  8,677  588  238,213  13,406  1,543,846 
                
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 91,781  285,521  886,315  7,243  3,519  112,110  11,232  1,397,721 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  120  -  -  -  120 
 91,781  285,521  886,315  7,363  3,519  112,110  11,232  1,397,841 
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ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 2,739  ลา้นบาท (2557: 2,091 ล้านบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีดินของบริษทัมูลค่า 2.3 ลา้นบาท เป็นท่ีดินซ่ึงยงัไม่ไดรั้บโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมาย 
การโอนจะเป็นไปตามเง่ือนไขในสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินดงักล่าว 
 
บริษทัและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและเคร่ืองจักรส่วนใหญ่ไปค ้ าประกันสินเช่ือท่ีได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย ์
 
ในระหว่างปี 2557 บริษทัย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการก่อสร้างอาคารและติดตั้ ง
เคร่ืองจกัรจ านวน 1 ลา้นบาท ตน้ทุนการกูย้ืมน้ีเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจากเงินกูท่ี้กูม้าเพ่ือโครงการ โดยค านวณ
จากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูย้ืมดงักล่าวในอตัราร้อยละ 3.48 ต่อปี 
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15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 
 งบการเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 114,885  740  115,625 
เพ่ิมข้ึน 3,423  4,433  7,856 
โอน  2,945  (2,945)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม  2558 121,253  2,228  123,481 
เพ่ิมข้ึน 2,740  4,183  6,923 
จ าหน่าย (6,230)  -  (6,230) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 117,763  6,411  124,174 
      
ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 59,347  -  59,347 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 15,797  -  15,797 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม  2558 75,144  -  75,144 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 12,848  -  12,848 
จ าหน่าย (6,230)  -  (6,230) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 81,762  -  81,762 
      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 55,538  740  56,278 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 46,109  2,228  48,337 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 36,001  6,411  42,412 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 43,241  740  43,981 
เพ่ิมข้ึน 41  4,433  4,474 
โอน 2,945  (2,945)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม  2558 46,227  2,228  48,455 
เพ่ิมข้ึน -  4,183  4,183 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 46,227  6,411  52,638 
      

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 24,372  -  24,372 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,894  -  4,894 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม  2558 29,266  -  29,266 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,315  -  4,315 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 33,581  -  33,581 
      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 18,869  740  19,609 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 16,961  2,228  19,189 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 12,646  6,411  19,057 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 43,241  740  43,981 
เพ่ิมข้ึน 41  4,433  4,474 
โอน 2,945  (2,945)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557  และ 1 มกราคม  2558 46,227  2,228  48,455 
เพ่ิมข้ึน -  4,183  4,183 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 46,227  6,411  52,638 
      

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 24,372  -  24,372 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,894  -  4,894 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม  2558 29,266  -  29,266 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,315  -  4,315 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 33,581  -  33,581 
      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 18,869  740  19,609 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 1 มกราคม 2558 16,961  2,228  19,189 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 12,646  6,411  19,057 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,044  19,922  11,506  4,655 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  35,044  19,922  11,506  4,655 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2558  (หมายเหต ุ26)  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  5,115  (2,339)  -  2,776 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14,807  8,883  8,578  32,268 
รวม 19,922  6,544  8,578  35,044 
  
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2557  (หมายเหต ุ26)  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  6,292  (1,177)  -  5,115 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 131  (131)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18,762  (3,955)  -  14,807 
รวม 25,185  (5,263)  -  19,922 
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55 

16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 35,044  19,922  11,506  4,655 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  35,044  19,922  11,506  4,655 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 
2557 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2558  (หมายเหต ุ26)  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  5,115  (2,339)  -  2,776 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 14,807  8,883  8,578  32,268 
รวม 19,922  6,544  8,578  35,044 
  
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2557  (หมายเหต ุ26)  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  6,292  (1,177)  -  5,115 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 131  (131)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 18,762  (3,955)  -  14,807 
รวม 25,185  (5,263)  -  19,922 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2558  (หมายเหต ุ26)  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  712  290  -  1,002 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 3,943  3,194  3,367  10,504 
รวม 4,655  3,484  3,367  11,506 
  
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่  

1 มกราคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2557  (หมายเหต ุ26)  2557 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  470  242  -  712 
สิทธิในหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหก้บัพนกังาน 131  (131)  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 2,498  1,445  -  3,943 
รวม 3,099  1,556  -  4,655 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
     - ผลต่างของอตัราการคิดค่าเส่ือมราคา 4,737  5,661  4,022  3,870 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้ 180,167  204,449  -  - 
รวม 184,904  210,110  4,022  3,870 
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ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุระหว่างปี 2559 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 

 
17 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้   

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

       

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 739,326  665,240  251,385  251,204 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 925  655  124  - 

รวมหนีสิ้นส่วนที่หมุนเวยีน 740,251  665,895  251,509  251,204 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,502,353  2,245,779  448,314  749,699 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 1,522  1,817  218  - 
รวมหนีสิ้นส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 1,503,875  2,247,596  448,532  749,699 
        

รวม 2,244,126  2,913,491  700,041  1,000,903 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  739,326  665,240  251,385  251,204 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,424,753  2,114,365  448,314  717,185 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 77,600  131,414  -  32,514 
รวม 2,241,679  2,911,019  699,699  1,000,903 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายฉบบั 
ซ่ึงมีก าหนดการช าระคืนภายในปี 2563 และ 2565 ตามล าดบั โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 4.80 
ต่อปี และอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า บวกร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวของบริษทักบัสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหน่ึงมีขอ้จ ากดัว่าจะจ่ายเงินปันผลไดต่้อเม่ือไม่
กระทบต่อการรักษาสดัส่วนหน้ีต่อทุน ความสามารถในการช าระหน้ี และเง่ือนไขอ่ืนๆตามท่ีสถาบนัการเงินก าหนด 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ภายใต้
สญัญาแลกเปล่ียนน้ี บริษทัมีภาระท่ีจะตอ้งจ่ายและจะไดรั้บดอกเบ้ียจากคู่สัญญาในอตัราและเง่ือนไขตามท่ีก าหนด
ไวใ้นสญัญา สญัญาน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงเดือนกนัยายน 2561 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กลุ่มบริษทัและบริษทัไม่มีวงเงินกูย้ืมท่ียงัมิไดเ้บิกใช  ้ (31 ธันวาคม 2557:  45.9 ล้าน
บาท) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 
 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 

 
18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  13,269  7,826  -  - 
กิจการอ่ืนๆ   1,220,059  1,113,632  316,238  334,039 
รวม   1,233,328  1,121,458  316,238  334,039 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,131,181  1,009,356  308,425  327,354 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 80,713  91,437  -  - 
สกลุเงินเยน 21,434  20,665  7,813  6,685 
รวม 1,233,328  1,121,458  316,238  334,039 

 

19 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2558  2557  2558  2557 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 -  -  992  1,184 
กจิการอืน่ๆ         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  111,252  137,674  48,836  71,589 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้  49,907  21,144  503  422 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  27,265  29,876  9,086  15,402 
อ่ืนๆ  111,646  108,999  6,903  7,870 
รวม  300,070  297,693  66,320  96,467 

 

 ยอดเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  283,870  285,696  66,320  96,397 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 91  141  -  70 
สกลุเงินเยน 15,197  11,856  -  - 
สกลุเงินยโูร 912  -  -  - 
รวม 300,070  297,693  66,320  96,467 
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรับ 

        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  242,369  144,251  83,999  47,004 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  22,182  17,494  4,812  3,671 
รวม  264,551  161,745  88,811  50,675 
         
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  21,419  16,470  8,125  6,530 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  7,839  5,923  2,442  2,220 
  29,258  22,393  10,567  8,750 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน
ระหวา่งปี  

 
87,235 

  
-  

 
31,825 

  
- 

(ก าไร) ขาดทุนสะสมจากการประมาณ
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้  100,448  23,213  28,950  (2,875) 

 
กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานและบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนด
ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่
พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
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การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

  
161,745 

  
154,405 

  
50,675 

  
47,348 

         
รับรู้ในก าไรขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  19,214  16,469  7,378  6,530 
เครดิตการบริการในอดีต  3,484  -  745  - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  6,560  5,924  2,444  2,220 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
  

87,235 
  

- 
  

31,825 
  

- 
         
อืน่ ๆ         
ผลประโยชนจ่์าย  (13,687)  (15,053)  (4,256)  (5,423) 
         
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
264,551  161,745  88,811  50,675 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 
สมมติฐานทางการเงิน 21,373  -  6,528  - 
การปรับปรุงจากประสบการณ์ 65,862  -  25,297  - 
รวม 87,235  -  31,825  - 
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ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.50  3.50  2.50  3.50 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

  
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 8 ปี         
(2557 : 10 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
  
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไป
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติฐานอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์
ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (11,282)  12,127  (3,394)  3,633 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 25,441  (22,359)  7,831  (6,948) 

 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานต่างๆ 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2558  2557 
  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

 (บาท)  (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 1  426,712  426,712  426,712  426,712 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 1  426,712  426,712  426,712  426,712 
          

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 1  425,194  425,194  424,946  424,946 
ออกหุน้ใหม่ 1  -  -  248  248 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 1  425,194  425,194  425,194  425,194 
 

บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนทุนท่ีออกและช าระแลว้จ านวน 247,900 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้1 บาท รวมเป็นจ านวน
เงินเพ่ิมทุนท่ีเรียกช าระแลว้ 247,900 บาท ตามโครงการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หแ้ก่พนกังานของกลุ่มบริษทั โดยจด
ทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557 

 
ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 

 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
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22 ส ารอง 
 
ส ารองตามกฎหมาย 
 
ตามบทบัญญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 
 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 

 
23 ส่วนงานด าเนินงาน 
 

กลุ่มบริษทัมี 2 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน
ธุรกิจท่ีส าคญัน้ีผลิตสินคา้และใหบ้ริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี
และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั  ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ
ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม
บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี  

 
 ส่วนงาน 1 ผลิตภณัฑเ์พลาขา้งและเพลารองแหนบ 
 ส่วนงาน 2 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนอะไหล่ยานยนตอ่ื์นๆ 
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อืน่ๆ 

  
รวม 

  
รายการตดับญัชี 

  
สุทธิ 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจาก 
    ลูกคา้ภายนอก 2,338  2,501  6,306  5,583  8,644  8,084 

 
-  -  8,644  8,084 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
    ระหวา่งส่วนงาน 134  122  1,801  1,746  1,935  1,868  (1,935) 

 
(1,868)  -  - 

รวมรายได้ 2,472  2,623  8,107  7,329  10,579  9,952  (1,935)  (1,868)  8,644  8,084 
                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 425  512  265  283  690  795  (5)  (76)  685  719 
                    
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                    
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,293  5,489  7,381  7,506  12,674  12,995  (3,040)  (3,181)  9,634  9,814 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                    
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,198  1,506  3,533  3,862  4,731  5,368  (628)  (772)  4,103  4,596 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลกูคา้บางรายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 5,951 ลา้นบาท (2557: 5,726 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั
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ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 

 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 
เพลารองแหนบ 

 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 
ยานยนต์อืน่ๆ 

  
รวม 

  
รายการตดับญัชี 

  
สุทธิ 

 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจาก 
    ลูกคา้ภายนอก 2,338  2,501  6,306  5,583  8,644  8,084 

 
-  -  8,644  8,084 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
    ระหวา่งส่วนงาน 134  122  1,801  1,746  1,935  1,868  (1,935) 

 
(1,868)  -  - 

รวมรายได้ 2,472  2,623  8,107  7,329  10,579  9,952  (1,935)  (1,868)  8,644  8,084 
                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 425  512  265  283  690  795  (5)  (76)  685  719 
                    
สินทรัพยต์ามส่วนงานท่ีรายงาน                    
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,293  5,489  7,381  7,506  12,674  12,995  (3,040)  (3,181)  9,634  9,814 
หน้ีสินตามส่วนงานท่ีรายงาน                    
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,198  1,506  3,533  3,862  4,731  5,368  (628)  (772)  4,103  4,596 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลกูคา้บางรายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 5,951 ลา้นบาท (2557: 5,726 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั

| 137Together We’re Better



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

66 

24 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึง อตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
 

25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์อ่ืนตอบแทนพนกังาน 1,369,873  1,349,566  395,612  392,358 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 858,105  838,908  251,506  258,762 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 4,229,790  3,724,570  1,185,647  1,284,293 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (34,970)  (6,611)  (3,658)  1,724 
ค่าสาธารณูปโภค 571,952  564,536  119,636  125,245 
ตน้ทุนทางการเงิน 115,772  146,679  40,426  54,353 
อ่ืนๆ 1,078,219  901,009  275,081  272,329 
รวมค่าใช้จ่าย 8,188,741  7,518,657  2,264,250  2,389,064 
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26 ภาษเีงนิได้ 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 
   (พันบาท) 
ภาษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั    45,094  59,093  41,874  36,861 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป     4,783  5,070  -  - 
   49,877  64,163  41,874  36,861 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี           
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    16  (6,544)  5,263  (3,484)  (1,556) 
รวมภาษเีงินได้   43,333  69,426  38,390  35,305 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินรวม  
 2558  2557 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 87,235 

 

(8,578) 

 

78,687 

 

- 

 

- 

 

- 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   

 
 งบการเงินรวม 
 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   684,871    719,261 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  136,974  20  143,852 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (67,286)    (33,859) 
ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (4,367)    (39,598) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (29,756)    (13,958) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

   
5,474 

    
- 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป    4,783    5,070 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   (2,489)    7,919 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 6  43,333  10  69,426 

 
 
 
 
 
 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 31,825 

 

(3,367) 

 

28,458 

 

- 

 

- 

 

- 

140 | รายงานประจำาปี 2558



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

69 

 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   425,035    512,301 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  85,007  20  102,460 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (42,951)    (47,889) 
ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (3,023)    (21,706) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   (643)    2,440 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 9  38,390  7  35,305 

 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 
ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ใหล้ดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2558 ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 
 

เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติอนุมติัให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นตน้ไป 
 

กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 ในการวดัมลูค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555  
 

27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน   
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบั ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
 

(ข) ให้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น เป็นจ านวนไม่เกินจ านวนเงินลงทุน
โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

 

(ค) ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการ
ส่งเสริมมีก าหนดเวลาหา้ปี นบัแต่วนัท่ีส้ินสุดสิทธิประโยชนต์ามขอ้ (ข)  
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เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 งบการเงนิรวม  
 2558  2557 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 42,932  240,038  282,970  50,851  248,256  299,107 
ขายในประเทศ 6,583,845  3,712,393  10,296,238  5,097,178  4,556,055  9,653,233 
ตดัรายการระหว่างกนั (1,062,390)  (872,359)  (1,934,749)  (1,151,929)  (716,426)  (1,868,355) 
รวม 5,564,387  3,080,072  8,644,459  3,996,100  4,087,885  8,083,985 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2558  2557 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 42,833  44,266  87,099  50,742  40,424  91,166 
ขายในประเทศ 1,746,208  639,148  2,385,356  1,108,528  1,423,242  2,531,770 
รวม 1,789,041  683,414  2,472,455  1,159,270  1,463,666  2,622,936 

 

28 ก าไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั แสดง
การค านวณดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  641,538  649,835  386,645  476,997 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ  วนัท่ี 1 มกราคม 425,194  424,946  425,194  424,946 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกจ าหน่าย         

วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ -  209  -  209 
จ านวนหุ้นสามญัโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วงน ้าหนัก 425,194  425,155  425,194  425,155 
        
ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.51  1.53  0.91  1.12 
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29 เงนิปันผล 
 

   เงินปันผล   

 การอนุมติั  
อตัรา 
หุน้ละ   

จ านวน 
เงินรวม    

เงินปันผลจาก โดย วนัท่ี  (บาท)  (ล้านบาท)  วนัท่ีจ่าย 
2558         
ระหวา่งกาลปี 2558 คณะกรรมการบริษทั 11 สิงหาคม 2558  0.20  85  3 กนัยายน 2558 
ปลายปี 2557 ผูถื้อหุน้ 22 เมษายน 2558  0.38  162  13 พฤษภาคม 2558 
      247   
2557          
ระหวา่งกาลปี 2557 คณะกรรมการบริษทั 8 สิงหาคม 2557  0.22  93  8 สิงหาคม 2557 
ปลายปี 2556 ผูถื้อหุน้ 23 เมษายน 2557  0.50  213  9 พฤษภาคม 2557 
      306   

 

เงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ านวน 
 
30 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 

 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ      
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 

 
การบริหารจดัการทุน 

 
นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวม   
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

| 143Together We’re Better



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

72 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราลอยตวั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 17) กลุ่มบริษทัไดล้ด
ความเส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจว่าดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืมส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี และใชเ้คร่ืองมือทางการเงินท่ี
เป็นตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย เพ่ือใช้ในการจดัการความเส่ียงท่ีเกิดจาก 
ความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารหน้ีและเงินกูย้ืมเป็นการเฉพาะ 
 
อตัราดอกเบ้ียของเงินใหกู้ย้ืม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2558          
หมุนเวยีน          
 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย MMR  150,000  -  -  150,000 
          
ปี 2557          
หมุนเวยีน          
 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย MMR  260,000  -  -  260,000 

 
อตัราดอกเบ้ียของหน้ีสินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงัน้ี 
 

   งบการเงินรวม 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2558          
หมุนเวียน           
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M+อตัราคงท่ี  739,326  -  -  739,326 
ไม่หมุนเวียน          
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M+อตัราคงท่ี  -  1,424,753  77,600  1,502,353 
รวม   739,326  1,424,753  77,600  2,241,679 
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   งบการเงินรวม 

 
 

อตัราดอกเบ้ีย 
  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

  
หลงัจาก 5 ปี 

  
รวม 

          
ปี 2557          
หมุนเวียน           
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  665,240  -  -  665,240 
ไม่หมุนเวียน          
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  2,114,365  131,414  2,245,779 
รวม   665,240  2,114,365  131,414  2,911,019 

    
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 
 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2558          
หมุนเวียน           
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  251,385  -  -  251,385 
ไม่หมุนเวียน          
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงที่  -  448,314  -  448,314 
รวม   251,385  448,314  -  699,699 

    
ปี 2557          
หมุนเวียน           
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  251,204  -  -  251,204 
ไม่หมุนเวียน          
 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน FDR.3M + อตัราคงท่ี  -  717,185  32,514  749,699 
รวม   251,204  717,185  32,514  1,000,903 

 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2558  2557  2558  2557 
   (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          
ลกูหน้ีการคา้ 7  12,004  15,317  8,365  14,490 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (80,713)  (91,437)  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (91)  (141)  -  (70) 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (45)  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                 (68,845)  (76,261)  8,365  14,420 

 
เงินเยน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  7,685  6,559  -  - 
ลกูหน้ีการคา้ 7  12,848  22,226  -  - 
ลกูหน้ีอ่ืน 8  2,827  -  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (21,434)  (20,665)  (7,813)  (6,685) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (15,197)  (11,856)  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (3,480)  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                 (16,751)  (3,736)  (7,813)  (6,685) 

  
เงินยโูร          
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (912)  -  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                 (912)  -  -  - 

 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
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ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ  โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 
การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มลูค่ายุติธรรม หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือ
การโอนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการก าหนดมลูค่ายติุธรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีมูลค่าสุทธิ 372.2 ลา้นบาท (2557: 
509.6 ล้านบาท)  
 
มลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของคู่สญัญา ณ วนัท่ีรายงาน 
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31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2558  2557  2558  2557 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
งานก่อสร้างอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6  8  -  - 

    
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้        
ภายในหน่ึงปี 52  60  13  17 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 27  27  10  13 
รวม 79  87  23  30 
        
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  72  75  19  20 

 
กลุ่มบริษทัมีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษทัต่างประเทศหลายแห่ง เพ่ือรับความช่วยเหลือใน
กระบวนการผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษทัตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาเหล่าน้ีมีอายุ 5 ปี 
ส้ินสุดในงวดต่างกนัจนถึงปี 2563 กลุ่มบริษทัมีสิทธิต่อสญัญาไดอี้กเป็นระยะเวลา 5 ปี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัมีสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพ่ือคงอตัราดอกเบ้ียของ
เงินกูร้ะยะยาวมลูค่าสญัญา 372 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2557: 515 ล้านบาท) จากอตัราดอกเบ้ียลอยตวัเป็นอตัราคงท่ี
ตามท่ีระบุไวใ้นสญัญา 
 

32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
 
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 มกราคม2559 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจากเดิม 426,711,809 บาท เป็น 425,193,894 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญัจ านวน 1,517,915 หุน้ มูลค่าหุน้
ละ 1 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,517,915 บาท เพ่ือลดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิไดอ้อกจ าหน่ายจากโครงการ ESOP ซ่ึง
ส้ินสุดในปี 2558 
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ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายปันผลประจ าปี
ส าหรับผลการด าเนินงานของปี  2558  ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 255.12 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นการ
จ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ านวน ทั้งน้ีไดมี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 3 
กนัยายน 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.20  บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 85 ลา้นบาท ดงันั้นส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุน้
ละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 170 ลา้นบาท จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2559 

 
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ

ขอ้ผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ตน้ทุนการกูย้ืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุน้ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2558) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
(ปรับปรุง 2558)  

การร่วมการงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
(ปรับปรุง 2558)  

การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558) 

การวดัมลูค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 

เงินท่ีน าส่งรัฐ 
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กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินเบ้ืองตน้ถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่องบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
จากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี  ซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั   

 
34 การจดัประเภทรายการใหม่ 

 
รายการในงบการเงินของปี 2557 บางรายการไดจ้ดัประเภทใหม่ใหส้อดคลอ้งกบัรายการในงบการเงินของปี 2558 
ดงัน้ี  

 
 2557 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 
 

ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

  
จดัประเภท

ใหม่ 

  
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 

 ก่อนจดั
ประเภท
ใหม่ 

  
จดัประเภท

ใหม่ 

  
หลงัจดั

ประเภทใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน            
สินทรัพย์หมุนเวยีน            
ลูกหน้ีอ่ืน 18,719  57,458  76,177  96,816  1,649  98,465 
สินคา้คงเหลือ 585,523  74,750  660,273  94,139  46,793  140,932 
วสัดุส ารองเคร่ืองจกัร 39,566  (39,566)  -  8,076  (8,076)  - 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 57,458  (57,458)  -  1,649  (1,649)  - 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 6,125,191  84,141  6,209,332  1,530,440  13,405  1,543,845 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 120,047  (120,047)  -  52,122  (52,122)  - 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 49,187  722  49,909  5,603  -  5,603 

   -      -   
            
หนี้สินหมุนเวยีน            
เจา้หน้ีอ่ืน –  
     กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

  
- 

  
- 

  
1,185 

  
(1,185) 

  
- 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 297,693  (297,693)  -  95,282  (95,282)  - 
เจา้หน้ีอ่ืน -  297,693  297,693  -  96,467  96,467 
   -      -   

 
การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มกิจการมากกวา่ 
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