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หลักการ รายงานประจำาปี

หมวด 1
สิทธิของ
ผู้ถือหุ้น

1. สิทธิอื่นนอกจากการลงคะแนนเสียง หน้า 12 หมวด 1
2. การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 12 ข้อ 1.4
3. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร หน้า 12
4. คุณภาพหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 13 ข้อ 2.5
5. คุณภาพรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 12 หมวด 1
6. การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการ/กรรมการชุดย่อย หน้า 13 ข้อ 2.5

หมวด 2
การปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน

1. สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน หน้า 13 ข้อ 2.3

2. กระบวนการ/ช่องทางเสนอแต่งตั้งกรรมการ หน้า 12 ข้อ 2.1

3. นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 15 ข้อ 4.13

4. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หน้า 14 ข้อ 4.6 (2)

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

หมวด 3
บทบาทของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. การจัดทํารายงานความยั่งยืน หน้า 33

2. นโยบาย/แนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการหรือไม่ หน้า 11

2. เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ หน้า 17 ข้อ 5.16

3. Key Risks ในการดําเนินธุรกิจ/กิจการ หน้า 18 ข้อ 5.18

4. นโยบายจ่ายเงินปันผล หน้า 58

5. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หน้า 17 ข้อ 5.9

6. รายละเอียดกรรมการ ประวัติ การเข้าประชุม ค่าตอบแทน หน้า 50-59

7. การอบรมของกรรมการรายบุคคล หน้า 20 ข้อ 2

หมวด 5
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

1. เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ ในระยะยาว หน้า 17 ข้อ 5.16

2. กําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการจะไปดํารงตําแหน่ง หน้า 17 ข้อ 5.7 (1)

3. จํากัดจํานวนปีที่กรรมการอิสระดํารงตําแหน่งไม่เกิน 9 ปี หน้า 16 ข้อ 5.1

4. กําหนดนโยบายให้กรรมการผู้อํานวยการไปดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอื่น หน้า 17 ข้อ 5.7 (2)

5. การกําหนดหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน หน้า 17 ข้อ 5.5

6. นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้คณะกรรมการ หน้า 20 ข้อ 2

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

8. หลักเกณฑ์/กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย หน้า 21-22

9. การประเมินผล/นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อํานวยการ หน้า 23 ข้อ 5.26

10. แผนสืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง หน้า 22 ข้อ 5.24

CG Check List
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สำาหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2559 2558 2557 2559 2558 2557

ขอ้มูลเกีย่วกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) * 13.85 13.01 12.27 9.74 9.63 9.37

กําไรต่อหุ้น (บาท) * 1.43 1.51 1.53 0.70 0.91 1.12

ผลการดำาเนินงาน (พันบาท)

รายได้จากการขาย 8,298,782 8,644,459 8,083,985 2,251,041 2,472,455 2,622,936

รายได้รวม 8,397,356 8,817,152 8,178,659 2,436,363 2,689,284 2,901,365

กําไรสุทธิ 607,558 641,538 649,835 298,682 386,645 476,997

ขอ้มูลเกีย่วกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 3,463,216 3,427,646 3,145,067 1,228,709 1,397,649 1,454,286

สินทรัพย์รวม 9,421,051 9,633,531 9,813,783 5,307,882 5,292,814 5,489,469

หนี้สินหมุนเวียน 2,248,689 2,333,416 2,185,409 637,101 659,691 704,229

หนี้สินรวม 3,534,193 4,102,698 4,596,307 1,164,907 1,197,658 1,505,888

ทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194 425,194

ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,886,858 5,530,833 5,217,477 4,142,975 4,095,156 3,983,581

อัตราสว่นทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 10.64% 11.94% 12.88% 9.25% 9.57% 12.23%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.51% 25.35% 23.79% 35.96% 43.59% 45.47%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 6.38% 6.60% 6.59% 5.64% 7.17% 8.62%

กําไรขั้นต้น (%) 14.90% 14.59% 17.53% 25.77% 24.69% 25.34%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 1.54 1.47 1.44 1.93 2.12 2.07

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 1.22 1.11 1.10 1.60 1.55 1.36

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.60 0.74 0.88 0.28 0.29 0.38

หมายเหตุ
*ในปี 2559 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 425.155 ล้านหุ้น 
ในปี 2558 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 425.155 ล้านหุ้น 
ในปี 2557 ใช้จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักจำานวน 425.155 ล้านหุ้น

อมูลสําคั ทา การเ ิน
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ปี 2559 ที่ผ่านมาคงกล่าวได้ว่าเป็นปีแห่งความสูญเสียครั้งยิ่ง
ใหญ่ที่สุดของผสกนิกรชาวไทยทุกคน จากการเสด็จสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงเป็น
พระบิดาของแผ่นดิน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงครองราช 
พระองค์ท่านทรงงานอย่างวิริยะและทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
อย่างหนักเพื่อคนไทยทุกคน ดังนั้นเพื่อเป็นการรําลึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้อง
น้อมนําพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตและการงาน
ของตนเอง

ในปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดการผลิตรถยนต์ รวม
จํานวน 1.94 ล้านคัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 จากปีที่ผ่านมา  
โดยแบ่งเป็นผลิตรถยนต์เพื่อขายในประเทศจํานวน 0.77 ล้านคัน  

ลดลงร้อยละ 3.8 และผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกจํานวน 1.19 ล้านคัน 
ลดลงร้อยละ 1.3 ปัจจัยหลักที่ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่
เติบโตมากนักมาจากกําลังซื้อภายในประเทศที่ยังไม่ขยายตัวอย่าง
เต็มที่จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อย่างไรก็ตามบริษัท สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้รวม
ทั้งสิ้น 8,397 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิ
เท่ากับ 607 ล้านบาท มีกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 1.43 บาท

ปัจจัยสําคัญที่ทําให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้มั่นคงและยั่งยืนคือ  
การที่บริษัทฯ ได้น้อมนําหลักการทรงงาน และปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 มาเป็น
พื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งนําหลักการกํากับดูแลกิจการมา
ใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการที่ดี โดยเรายังคงใช้การขับ
เคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ 
สร้างสมดุล ได้แก่ ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ 
ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของบริษัทดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง 
ด้วยการสร้างคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และไม่ส่งผล 
กระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความ 
โปร่งใสและการขยายเครือข่ายการต่อต้านการธุจริตไปยังกลุ่มคู้
ค้าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัล
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม จากสถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และรางวัล SET Awards 
2016 รางวัลยอดเยี่ยมด้านความยั่งยืน รางวัลหุ้นยั่งยืนและรางวัล
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
รวมทั้งบริษัทได้รับการผลการประเมินโครงการสํารวจการกํากับ
ดูแลกิจการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ  
“ดีเยี่ยม” เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย พนักงานและผู้บริหารทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่น
การดําเนินธุรกิจภายใต้หลักกํากับดูแลกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่งคง และยั่งยืน

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์
กรรมการผู้อํานวยการ

สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม
ประธานกรรมการ
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 เ ม ักย า การจัดการ าย นองค์กร เ อสรางการยอมรับ  
และสรางมูลคาเ ม หกับ ูมีสวน ดสวนเสีย 

 อบสนองความคาดหวัง องลูกคา ดวย ล ัณ ์และบริการ 
ทีมีคณ า สูง

 เปนหนสวนกับลูกคา เ อการออกแบบและ ั นา ล ัณ ์ 

 เ ม ักย า กระบวนการ ล ทีเปนม รกับสงแวดลอมอยาง
อเนอง และเปน ูนำาดาน นทนการ ล  ดวยเทคโนโลยีทีมี

ประสท า  

 เสริมสรางความสามาร   ความสอดคลอง องหลากหลาย
วั น รรม และคณ า ชีวิ องบคลากร 

 รักษาและยกระดับ รรมา บาล การบริหารความเสียง มีความ 
รับ ดชอบ อ ูมีสวน ดสวนเสียและสังคมบน น าน องการ 
มีความรูคูคณ รรม 

เปนบริษัท  ทีเ บโ องอ สาหกรรมยานยน ์ นเอเชีย 
ทีมีความเชียวชา นการออกแบบและ ล  ดวยความ
รับ ดชอบ อ ูมีสวน ดสวนเสียและสังคม

พันธกิจ

วิสัยทัศน์



ชื่อบริษัท : บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : Somboon Advance Technology Public Company Limited
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เพลาข้าง (Axle Shaft)  

ให้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ทําให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีความหลากหลายด้านยานยนต์

ทีต่ัง้สำานักงานใหญแ่ละโรงงาน : 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 : 425,193,894 บาท
ทุนชำาระแลว้ : 425,193,894 บาท

บริษัทยอ่ย 1. บริษัท สมบูรณห์ลอ่เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 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 อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดักส ์จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนงานหล่อ (Casting Products) สําหรับรถยนต์ ได้แก่ 
จานเบรก (Disc Brake) และดุมเบรก (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และ
ผลิตชิ้นส่วนงานหล่อสําหรับเครื่องจักรกลการเกษตร

4. บริษัท สมบูรณ ์ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จำากัด
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการทุบขึ้นรูป (ร้อน/เย็น)

อมูลทัว
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โคร สรา การ อหน อ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  
ณ วันที  มีนาคม 

ลักษณ การ ร กอบ รกิจ อ บริษัท  แล บริษัทยอย

หมายเหตุ :
1. *ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกนิร้อยละ 10
2. บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน (SIJ) บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2559

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสําหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก และ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ 
ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 
“OEM”) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการทําสัญญาซื้อขาย
ระยะยาว และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment 
Manufacturer “REM”)

การดําเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับ
ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ในด้านการดําเนินงานนั้น  

แต่ละบริษัทฯ จะมีการดําเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business  
Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ใน 
การกําหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทฯ  
นําไปปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติ
งานต่อกรรมการผู้อํานวยการ ทั้งนี้ แต่ละบริษัทฯ มีการกําหนด
เป้าหมาย กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน  
โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็น
ประจํา (Executive Committee)

บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล 
แคสติง้ โปรดักส ์

(ICP)
99.99%

บจ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล 

(BSK)
99.99%

บจ. สมบูรณ ์ฟอร์จจิง้
เทคโนโลยี  

(SFT)
99.99%

บจ. สมบูรณ์
หลอ่เหล็กเหนียว 

อุตสาหกรรม  (SBM)
99.99%

100%
บจ. สมบูรณ ์โฮลดิง้

27.96%
ตระกูลกิตะพาณิชย์

17.58%

บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ์  
เทคโนโลยี (SAT)

99.99%

ผูถ้ือหุ้นรายยอ่ย
54.46%

1.80%  
บจ.สมบูรณ ์โซมิค  
แมนูแฟคเจอริง่*

2.90%  
บจ.นิชินโบะ สมบูรณ ์ 
ออโตโมทีฟ*

20.0%  บจ.ยามาดะ สมบูรณ์*21.25%  บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ ์ 
โคเตท แซนด์*
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โคร สรา ราย ดแยก าม ลิ ัณ
โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2559  ปี 2558 และปี 2557 สามารถจําแนกได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ดําเนิน
การโดย

% การถือหุ้น 
ของบริษัทฯ

งบการเงิน  
ปี 2559

งบการเงิน  
ปี 2558

งบการเงิน  
ปี 2557

รายได้ % รายได้ % รายได้ %

เพลาข้าง SAT 2,163 26 2,281 26 2,465 30

จานเบรกและดุมเบรก SBM 99.99 1,684 20 1,595 18 972 12

ชิ้นส่วนเครื่องยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,293 15 1,367 15 1,264 15

แหนบแผ่น BSK 99.99 372 4 504 6 738 9

สปริงขด BSK 99.99 490 6 563 6 635 8

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 432 5 518 6 546 7

อื่นๆ* 1,865 23 1,816 21 1,464 18

รวมรายได้จากการขายสินค้า 8,299 99 8,644 98 8,084 99

รายได้อื่นๆ 98 1 164 2 95 1

รวมรายได้ 8,397 100 8,808 100 8,179 100

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

สวนแบ ทา การ ลาด อ ลิ ัณ หลัก

เพลาข้าง
(Rear Axel Shaft)

Other

24%

SAT

76%

เหล็กกันโคลง
(Stabilizer Bar)

Other

73%

BSK

27%

สปริงขด
(Coil Spring)

Other

69%

BSK

31%

จานเบรก
(Disc Brake)

Other

65%

SBM

35%

เบรกดุม
(Drum Brake)

Other

89%
SBM

11%
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับ
ผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดย
รวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และ
คุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดี
ขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการ
รายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทํารายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี ”นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” 
เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดําเนิน
ธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต บนพื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ
ทํางาน” และใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ซึ่งจะนําไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดคู่มือการกํากับดูแลกิจการ และ
คู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน ที่เป็นลายลักษณ์
อักษร และกําหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจําทุกปี 
และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ครบทุกข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN 
CG Scorecard ดังนี้

1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติของนโยบายหลักการกํากับดูแลกิจการ 
หลักการประเมิน CEO ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้
สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

2. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านหลักการกํากับดูแลกิจการ 
และจริยธรรมทางธุรกิจ/ข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยได้
ขยายการทดสอบถึงผู้บริหารระดับจัดการ จํานวน 136 คน 
เพื่อมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
นําแนวปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ 
(Corpoarate Governance Reporting : CGR) ให้
เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจําปี 2559 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 9 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจ
ทั้งหมด 601 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่าสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ทําการสํารวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม)

น ย าย สู ความยั ยน
หลักการกํากับดูแลกิจการ

4. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
- ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม  

(Sustainability Awards) เป็นปีที่ 2 

- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น 
(Outstanding Investor Relations Award)

- รางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน  
(Thailand Sustainability Investment)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวด
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

รายงานประจำาปี 2559
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้
ความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้ความสําคัญ
กับแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพ
ของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม  
(3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ และกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 
ทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง  
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดําเนินการใน
ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

การดำาเนินงานปี 2559
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 
2559 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคําถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 
10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ 
“ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

1.3 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1.4 นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทน 
ประจํา เบี้ยประชุม โบนัส/บําเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี 

1.5 นําเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนท่ีชัดเจน
เก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตําแหน่ง ให้ผู้
ถือหุ้นทราบ

1.6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลง
คะแนนทีละคน 

1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระ 
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผล
ของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ

1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 
25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น :

1.9 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน การ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2559 อีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งราย
ละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.10 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
เข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้
สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

1.11 บริษัทฯ ได้ปรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น  
ตามสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ ฉบับที่ กลต.พษ.(ว) 4/2559 เรื่องการซักซ้อม 
แนวปฏบิตักิอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํป ีโดยในเรือ่ง 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ไม่มีการกําหนด
ให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง  
ของผู้มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบัติ 
สําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจําปี) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือ 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น การกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการ
คุ้มครองจากการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอํานาจ
ควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดําเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

การดำาเนินงานปี 2559
2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น

กรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลัก
เกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้
หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น”

2.2 บริษัทฯ ได้กําหนดข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้นใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วย
ตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/ 
หลักฐานการเข้าประชุม ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาใน
การเข้าร่วมประชุม

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน :

รายงานประจำาปี 2559
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2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ 
ผู้ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองใน
แต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ 
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจ ให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 

2.5 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในวันที่ 19 เมษายน 2559 
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบให้ 
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็น 
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ 
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 33 วัน และได้นําหนังสือ 
เชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 41 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายให้กรรมการ และ 
ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วง
หน้าก่อนทําการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดในคู่มือ 
จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน หมวด 
จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ 
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสําคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

การดําเนินงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่สําคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1 บริษัทฯ จัดทํารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global  
Reporting Initiative (GRI) ในปี 2559 และบริษัทฯ  
ได้รับรางวัลดีเด่นด้านรายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มค่า กําหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิต 
สํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทํางาน (ไว้
ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

3.3 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนว 
ปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม 
ของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานความยั่งยืน) 

3.4 บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย
(1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(2) การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่แข่ง/คู่ค้า  
- ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า/ เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการคํ้าประกัน การ
บริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชําระหนี้ 

(3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในรายงาน 
ประจําปี หมวด นโยบายหลักการกํากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน)

3.5 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  
คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม
ทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน รวมถึงการให้ความ
สําคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย 

3.6 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้าน
ลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

3.7 กําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ 
ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้า 
ของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล  
การฝึกอบรม

3.8 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.9 กําหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน” เป็น
วินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ 
ตามอย่างเคร่งคัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทํา
ผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

3.10 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงคํามั่นในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักทาง
ธุรกิจ (ไว้ในรายงานความยั่งยืน) 

3.11 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน  
จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนจากบ้านคามิลเลียนเพื่อ
เด็กพิการ ในเขตลาดกระบัง โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี และ
ประมูลภาพวาดของน้องๆ ในงานพิธีมอบหนังสือรับรองเข้า
เป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทใน
กลุ่มสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership of 
SBG) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

หมวด 3
การคำานึงถึงบทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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การดําเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนด 
หลักเกณฑ์ที่สําคัญเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 
ASEAN CG SCORECARD ดังนี้

4.1 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 
โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการ
กํากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไม่มีรายการที่ผู้
สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

4.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกํากับดูแล 
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะ การ
ประกอบธุรกิจ รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าว
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

4.4 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ ประชุม
นักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุก
ไตรมาส และนําเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) 
ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

4.5 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ไว้ในรายงานประจําปี อย่างชัดเจน 

4.6 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน และกําหนดนโยบายให้กรรมการและ ผู้
บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ 
(1) การซ้ือ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กําหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้

บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ทําการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

(2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการ 
และผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของ
กรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
เป็นรายไตรมาส

4.7 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์

4.8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เป็นปีที่ 2 จึงได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติ
ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.12 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง 
สถานการณ์ท่ีทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์การคัด
เลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้
1. สถานภาพทางการเงิน
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3. ความสามารถทางเทคนิค
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน  
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเกี่ยวโยง
6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายด้านคุณภาพ

3.13 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ 
ข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์คํ้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ 
เจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล  
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ 
และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยกําหนดแนวทางในการ
บริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิ
ให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลําบากต่อการชําระหนี้คืนแก่เจ้า
หนี้ และให้ความสําคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน 
โดยการวางแผนชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจน และตรง
ตามเวลาที่กําหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการ
ติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการ
ประเมินความสามารถเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญครบ 
ทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญของบริษัทฯ  
อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส  
เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดําเนินธุรกิจและผล
ประกอบการทางการเงิน การกํากับดูแล นโยบาย ในการดําเนิน
ธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลาก
หลายในการเปิดเผยข้อมูล 

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใส
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และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจําปี 2559 จํานวน 
4,072,000 บาท มากกว่าปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 
จากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่
บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4.9 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก 
ผู้สอบบัญชี 

4.10 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตําแหน่ง การศึกษา การถือหุ้น
ในบริษัทฯ ประสบการณ์ทํางาน และภาพถ่าย

4.11 ไม่มีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทําให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสําคัญ 

4.12 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัท
ย่อย

4.13 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน โดยกําหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้
โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจที่ แข่งขัน
กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้
ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ) ทั้งนี้  
กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลัก
ทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

4.14 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา  
89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และกําหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายใน
เดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน 
แปลงขอ้มลู โดยใหส้ง่รายงานถงึฝา่ยเลขานุการบริษทัฯ ภายใน  
7 วันทําการ

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระดับตํ่ากว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อํานวยการในสาย
งาน เห็นควรให้จัดทํารายงานตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
สําหรับปี 2559 มีการรายงานทั้งหมด 128 ราย และมี 1 รายที่
มีการทํารายการส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับ
หัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสําคัญต่องานนักลงทุน 
สัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล  
และแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห ์
และนักข่าว อย่างสมํ่าเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของ บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้
จากบริษัทฯ จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบ 
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนํา
ข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ใน
ที่สุด

 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ  
ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่สํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ผ่านช่องทางต่างๆ  
อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการส่ือสารและการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิด 
โอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ 
บริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ 
(Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสํานักข่าว
ไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสาร
ข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้
แก่สาธารณชนทราบอย่างสมํ่าเสมอ การจัดประชุมเพื่อการ
สื่อสารข้อมูลบริษัทฯ การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และ
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในส่วนของงบ
การเงิน รายงานประจําปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการ 
นําเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ 

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอข้อมูล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

1. การนําเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายใน
ประเทศ 1 ครั้ง

2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จํานวน 4 
ครั้ง 

3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุย
กับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสาย
ผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จํานวน 31 ครั้ง 

4. การนําเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จํานวน 4 ครั้ง และของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 1 ครั้ง
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5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และพูดคุย 
กับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง 

6. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 4 ครั้ง
7. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) 

จํานวน 4 ครั้ง 
8. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มี

กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญ 
9. การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุนและส่ือมวลชนท่ี

ติดต่อทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ท่ี ir@somboon.co.th  
และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations 
Award)

หมวด 5
ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ : 
บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ 
การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินงาน ดูแล ให้การดําเนินธุรกิจเป็น
ไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนินการปฏิบัติเพื่อ
สร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

การดำาเนินงานในปี 2559
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับ 
ดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  
ไว้ดังนี้ 

5.1 กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่อง
ได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 เป็นต้นไป 

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการที่ต้องสรรหา สําหรับผู้ที่จะมาทําหน้าที่เป็น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จําเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
ด้าน โดยไม่ได้จํากัดเพศที่จะมาทําหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่าง
ใด เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ใน
ปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการเพิ่ม
เติมเนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่ง 
มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จํานวน 7 คน (ในจํานวนนี้เป็น
กรรมการอิสระ จํานวน 6 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จํานวน 2 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และ
บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 4 บริษัท

5.3 กําหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่ง
เน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้า
มาดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะบริษัทฯ มี 
นโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้า
เป็นกรรมการ โดย บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและค่า
ตอบแทน ทําหน้าที่กลั่นกลองคุณสมบัติและความเหมาะสม
ของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกําหนดที่ต้องออก
ตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติไว้ดังนี้

1 คน

8 คน

หญิง / ชาย

1 คน
ไม่เกิน 6 ปี

4 คน
7-10 ปี

4 คน
11 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารกรรมการอิสระ	  6
2 6

11 	  

22 	  

6 	  

กรรมการทีไ่มเ่ป็น
ผูบ้ริหาร 1 คน

กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้ริหาร 2 คน

กรรมการอิสระ
6 คน

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ
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 คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 
(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดไว้ใน

กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จํากัด และต้องไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่คณะ
กรรมการสรรหาฯ พิจารณา

(3) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่
สําคัญและในการทําหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง 
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 

(4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมี
กําหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสมของคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

5.4 กําหนดนโยบายจํานวนองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่คณะ 
กรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด

5.5 จัดให้มีหน่วยงานกํากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
ให้ขึ้นตรงกับสํานักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  
มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจําปี/ 
website บริษัทฯ)

5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาท
อํานาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อย
เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.7 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแลกิจการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบาย  
เกี่ยวกับจํานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไปดํารง 
ตําแหน่งกรรมการได้ ดังนี้ 
(1) จํานวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  
 ผลการดําเนินงาน : ปี 2559 กรรมการแต่ละคนดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท

(2) กรรมการผู้อํานวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 

5.8 กําหนดให้กรรมการผู้อํานวยการ สามารถไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

5.9 กําหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่อง
ต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย โดย
เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางการ

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนําไปสู่การปรับปรุงระบบ  
บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการ 
อิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

5.10 เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กําหนดให้จัดทําคู่มือ 
“จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน” (หมวด 8  
เรื่องวินัย) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการ 
ทําผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

5.11 กําหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ใน
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อ
ป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

5.12 ไม่มีประวัติการกระทํ าผิดกฎระเบียบของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.13 กําหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการ 
ผู้อํานวยการ โดยมีบทบาท อํานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

5.14 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non 
Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง  
เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ  
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สําหรับ
ปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และประธาน
กรรมการได้นําประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ
มีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ต่อไป 

5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย โดย
กําหนดอํานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะ
กรรมการ) ได้แก่ 
(1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
(3) คณะกรรมการบริหาร 
(4) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุด 
มุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และ
กําหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้
1) การกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิด
เห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกําหนดทิศทางองค์กร ผ่านการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้
บริหารระดับสูงเป็นประจําทุกปี 
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2) กําหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุกๆ ปี 
เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตาม
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสมํ่าเสมอ 

3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร
อย่างอิสระ เพื่อกําหนดกรอบทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อม
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 

4) ให้คําแนะนํา ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
ใช้ในการจัดทําแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร 

5)  การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดําเนินงาน ให้
พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านกิจกรรม “จับเข่าคุย
กัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อํานวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สําหรับปี 2559 กําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจระยะยาว 5 ปี 
(ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้

“การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย” โดยมีเป้าหมาย
การเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ด้วยการกําหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดใน
การรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายคําสั่งซื้อลูกค้ารายใหม่ และขยาย
ตลาดการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ 

มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มี ”ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต”  
โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะ
กลุ่มวิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร/กระบวนการผลิต 
และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรชั้นนําที่เป็นผู้นําในด้าน 
เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร 
ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

“ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทฯ  
ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่องความเชี่ยวชาญการออกแบบ
และผลิตในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ

5.17 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ  
ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี 
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน  
มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนก  
คือ นางอรอนงค์ ใยยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ 
รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
และจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ  
ประกอบด้วยข้อมูลสําคัญอย่างครบถ้วน และมีการกําหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

5.18 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่า 
เสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  
(Risk Management Policy Committee) เพื่อ
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกล

ยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียด
รอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์
การบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Enterprise Risk 
Management Committee) และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 
ปีละครั้ง 

5.19 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัด
ตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบ
ให้เลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าที่ประธานคณะทํางานโดยมี
บทบาทหน้าที่ดังนี้

(1) ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรม
ทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน

(2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะหลักเกณฑ์ 
การกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึง 
ปฏิบัติในการทํางานของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และ 
สอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติที่ดีขององค์กรชั้นนําที่เป็น 
มาตรฐานสากล

(3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
กาํกบัดแูลกิจการ และจรยิธรรมทางธรุกิจและขอ้พงึปฏบิตั ิ
ในการทํางานของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ  
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส

(4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบฯมอบหมาย

5.20 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ กําหนด
ให้มีการวัดผลการดําเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีใน
รูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กําหนด 
ไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตาม 
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดไว้ สําหรับ
กรรมการผู้อํานวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
เป็นประจําทุกปี ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณา 
กําหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานและค่า
ตอบแทนตามมาตรฐานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้บริหาร)
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1. พิจารณากําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
- พิจารณากําหนด record date เพื่อกําหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมฯ
- พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําปี
- พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงาน

ประจําปี
- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ
- พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนการ

สอบบัญชีประจําปี
2. พิจารณางบการเงินและผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา
4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

นโยบายบริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา
5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตําแหน่งงานของผู้บริหาร

ระดับสูง
6. พิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายงานประจําปี (56-1) และ

แบบรายงานประจําปี (56-2)
7. พิจารณาทบทวนค่าบําเหน็จกรรมการ เทียบผลการดําเนิน

งาน

Q1 Q3

1. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดําเนินงาน  

ไตรมาส 1
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1
4.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559
5.  พิจารณาโครงการลงทุน
6.  พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน
7.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูง

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกําหนด 
ทิศทางการดําเนินธุรกิจปี 2559

2. จัดเวทีเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกําหนด
ทิศทางธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว

3.  จัดให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบเพิ่ม
ขึ้น เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง - ระยะยาว
ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ถอดถอย การแข่งขันที่รุนแรงและ
ความเพียงพอของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ความรับ
ผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5. พิจารณาจ่ายโบนัส และการปรับค่าแรง ประจําปี 
6. พิจารณาโครงการลงทุน
7. พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงประมาณการ ครึ่งปีหลัง
8. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดําเนินงาน ไตรมาส 2
9. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2

าร กิจ อ คณ กรรมการบริษัท  น  

5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุม
มากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กําหนดวาระการประชุมที่
ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียง
พอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และ
ในการประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และ
ประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม และมีการจัดทํารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 2 
อาคาร 11 สํานักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)

1. พิจารณาทบทวนนโยบายหลักการกํากับดูแลกิจการ
2. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหาร (NED)
3. พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ และงบประมาณประจําปี 2560
4. พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผู้

อํานวยการ
5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตําแหน่งงานของผู้บริหาร

ระดับสูง
6. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดําเนินงาน ไตรมาส 3 
7. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 3
8. พิจารณาแผนการดําเนินงานของบริษัทร่วม
9. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสร้างการ

บริหาร
10. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
11. พิจารณาอนุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า

Q2

Q4
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1)  กรรมการ หลักสูตร

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

2. นายยงยุทธ   กิตะพาณิชย์ รองประธานฯ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์  

3. นายปัญจะ   เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

4. นายสบสันติ์   เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

5. นายไพฑูรย์   ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 
2. หลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักธรรมมาภิบาล 

การลงทุนสถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้อวกับบริษัทจดทะเบียน
3. การควบคุมภายในกับการทํางานของกรรมตรวจสอบ  

สภาวิชาชีพบัญชี
4. Enhancing Growth Through Governance  

in Family-Controlled Business
5. National Conference of CAC

6. นายอัจฉรินทร์   สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

7. นายยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อํานวยการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

8. นางสาวนภัสร   กิตะพาณิชย์ กรรมการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

9. นายสุระศักดิ์   เคารพธรรม กรรมการอิสระ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

2)  ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร

1. นายพัฒน์พงษ์   วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อํานวยการ –สายปฏิบัติ และ 
กรรมการผู้จัดการ SFT การ SAT

1. Automotive summit “innovative material and 
manufacturing”

2. นายธันธัช   ฤทธิ์น้ํา รองกรรมการผู้อํานวยการ-สายกลยุทธ์และ 
พัฒนาธุรกิจองค์กร

2. TLCA Executive Development Program (EDP)

5.22 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุก
คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดําเนินการด้าน
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุม
มองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกํากับดูแลกิจการ 
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้
สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้
ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ 
ขอบเขตอํานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ 

(2) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดําเนินงาน และเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต 

(3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อํานวย
การ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้
กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงคู่มือ
กรรมการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และนโยบายที่สําคัญ เช่น นโยบาย ด้านการกํากับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควร
ทราบไว้ในคู่มือกรรมการ 

2)  การพัฒนาความรู้ 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนา 
หลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังพบปะแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็น 
ผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ 
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification 
Program (DCP), Directors Accreditation Program 
(DAP), Audit Committee Program (ACP) Corporate 
Governance for Executives (CGE) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้า
อบรมในหลักสูตร ดังนี้
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5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะ
กรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบ 
ด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ  
คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณา
เรื่องที่สาคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง

3. การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยการกําหนดการ
ประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของกรรมการ

4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้า
ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่าง
อิสระ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยการเปิดโอกาส 
ให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร  
ประกอบด้วยความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจ 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอด
ตําแหน่งเป็นต้น

กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทั้งคณะ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบ
ประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแล กําหนด

2. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุป และวิเคราะห์ผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 
และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะ
กรรมการบริษัทฯ 

3. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นําผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่ม 
เติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดทําแผนเพื่อดําเนิน
การปรับปรุง

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจําปี 2559
คะแนนเฉลีย่ 4.51  อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.61
- บทบาท/หนา้ที/่ความรับผิดชอบของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.45
- การประชุมของคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.60
- การปฏิบัติหนา้ทีข่องคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.52
- ความสัมพันธก์ับฝ่ายบริหาร คา่เฉลีย่ 4.42
- การพัฒนาตนเองและผูบ้ริหาร คา่เฉลีย่ 4.46

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า  
ในหมวดการประชุมมีคะแนนสูงกว่าในรอบปีที่ผ่านมา 
กรรมการได้ใช้เวลามากขึ้นเพื่อการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์
ในระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและการ
แข่งขันที่รุนแรง

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจําปี 2559
คะแนนเฉลีย่ 4.55 อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.61
- การประชุมของคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.60
- บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.45

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า 
บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ มีคะแนนที่สูง
กว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2559
3.1 คณะกรรมการบริหาร
คะแนนเฉลีย่ 4.45  อยูใ่นระดับ คอ่นขา้งดีมาก
หัวขอ้ประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.30
- การประชุมของคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.75
- บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.30
- การพัฒนาตนเอง คา่เฉลีย่ 4.47

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า 
การกําหนดประชุมไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คะแนนเฉลีย่  4.90  อยูใ่นระดับ คอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- การปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยรวมของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.75
- การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบทีเ่กีย่วขอ้ง คา่เฉลีย่ 4.75
- ความเป็นอิสระของกรรมการ คา่เฉลีย่ 5.00
- การปฏิบัติตามกฎหมาย คา่เฉลีย่ 5.00
- การรายงานของกรรมการ คา่เฉลีย่ 5.00

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความ 
สําคัญต่อการสอบทานรายงานทางการเงินและระบบที่เกี่ยวข้อง
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3.3 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน
คะแนนเฉลีย่ 4.68  อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- คุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.75
- ความเป็นอิสระของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.55
- โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอยา่งตอ่เนื่อง คา่เฉลีย่ 4.40
- นโยบายกำาหนดคา่ตอบแทนในรูปตา่ง ๆ คา่เฉลีย่ 4.80
- วิธี/หลักเกณฑ ์การกำาหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม คา่เฉลีย่ 4.75
- การกำาหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติดา้นความยัง่ยืน คา่เฉลีย่ 4.75

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความ 
สําคัญกับแผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือป้องกัน 
มิให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก
3.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง
คะแนนเฉลีย่ 4.63  อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- ดูแลและดำาเนินการดา้นบริหารความเสีย่ง คา่เฉลีย่ 4.25
- การติดตามและการประเมินผล คา่เฉลีย่ 4.75
- การกำาหนดมาตรการควบคุมความเสีย่ง คา่เฉลีย่ 4.50
- การรายงานผลการดำาเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ คา่เฉลีย่ 5.00

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการการประเมิน ให้ความ
สําคัญในการเฝ้าระวัง(ระยะสั้น)และการเตรียมการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

5.24 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ของกรรมการผู้อํานวยการ 
และรองกรรมการผู้อํานวยการ เพ่ือม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหาร 
ที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้

บริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน ประกอบด้วย 
กรรมการผู้อํานวยการ และรองกรรมการผู้อํานวยการทุก
สายงาน

(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากําหนด
ความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ 
ของแต่ละตําแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องตามที่กําหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละ
ตําแหน่งงานได้

(3) กรรมการผู้อํานวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับ
ระดับ Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทําแผนการพัฒนา
รายบุคคลในการลด Competency Gap 

(4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive 
HR) ทําหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของผู้สืบทอดตําแหน่งรองกรรมการผู้อํานวยการ

(5) กรรมการผู้อํานวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมาย
ให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และ 
ความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

(6) กรรมการผู้อํานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 
ครั้ง

(7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผล 
การจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการ 
ผู้อํานวยการ และรองกรรมการผู้อํานวยการ เป็นประจํา
และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง 

5.25 กําหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความ
เสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมบนพื้น
ฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลัก 
ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดําเนินธุรกิจเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้ม 
กันที่ดีในการดําเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่าน
การอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับ
ความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อ
กันเป็นปีที่ 9

กระบวนการประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบ

ประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกํากับดูแลกําหนด

2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความ
เป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ 
และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

3. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อจัด
ทําแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของ

คณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ 

2. บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบ : ความเปน็อสิระของ 
กรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการ
ความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล

3. การประชุม : การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็น
ในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า

4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยนช์ต่อการบริหาร
จัดการองค์กร
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5.26 นโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้จัดทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อํานวย
การ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
เป็นผู้ประเมิน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อํานวย
การ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถ
เปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อํานวยการ
เพื่อจ่ายค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวสรุปได้ดังนี้
ระยะสั้น

 จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 1

 ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานองค์กร 
ส่วนที่ 2

 ประเมินผลด้านความเป็นผู้นํา (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร 
การมุ่งเน้น ความสําเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้
ผลการประเมินจะถูกนําไปพิจารณากําหนดเป็นอัตราการขึ้น
เงินเดือน ของกรรมการผู้อํานวยการ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ
ระยะยาว

 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเพิ่มให้อีกสูงสุด
ร้อยละ 6 ของเงินเดือน ทุกเดือน

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

5.28 จัดอบรมเพื่ อทบทวนความรู้ และความเข้ าใจการจัด
ทํา“รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

5.29 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ มี 
นโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับ 
การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีียน (AEC) โดยการสร้าง
ศูนย์การเรียนรู้ SLA ที่จังหวัดระยอง 

บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (Somboon Learning  
Aeademy) ตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่มดําเนินการฝึกอบรม เพื่อ
พัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับเป้า
หมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ/ความมั่นคง /ความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ สิ่งแวดล้อม

(2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
(3) ความรู้ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ
(4) ความรู้ด้านภาวะผู้นําและการบริหารจัดการ

ผลการดำาเนินงานในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 17.42 ชั่วโมง/คน/ปี  
(ดูรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

23



คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
นําไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่างแท้จริง จึงได้กําหนดแผนส่ง
เสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 7 ปี 
(ปี 2553 -2559) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนของ
องค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
มีจิตสํานึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นําไปสู่การเป็น
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรม
องค์กร

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรอง
จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2556

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification)  
โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นุมัตนิโยบาย / ขอ้กาํหนด / แนวปฏบิตัิ
ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG)  
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงิน
บริจาค/เรี่ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทําธุรกิจ
กับ SBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ” 

ข้อกําหนด
(1) กําหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการกาํกับดูแล

กิจการ และคู่มือจริยธรรม

(2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ SBG

(3) จั ด ให้ มี ก ารประ เมิ นความ เสี่ ย งต่ อการ เ กิดการทุ จ ริ ต 
คอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร เป็นประจําทุกปี 

แนวปฏิบัติ
(1) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SBG ต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อ
พึงปฏิบัติในการทํางาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของ SBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ 
กระทําที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง กับ SBG ต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือ
ข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กําหนดให้ทํา
หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม
ทางธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ ที่กําหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ 
แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯกําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อ
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

(4) ผู้ที่กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรม
ของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการ 
กระทํานั้นผิดกฎหมาย 

(5) SBG ตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และ
ทําความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

(6) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสํานึก
ที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน  
ความเสี่ยงด้านการทุจริต
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตแยกออกจากการประเมินความ
เสี่ยงระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order 
to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To 
Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยง
แต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส
และผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการ บริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผล
การประเมินจะนํามาจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี และมีการ
ทบทวนเป็นประจําทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. ทําการสํารวจ “รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย” ของกรรมการ 
และผู้บริหาร 4 ลําดับแรก ตามที่กฎหมายกําหนด และขยาย
การสํารวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอํานาจดําเนินการ รวม
ไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่จะนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. กําหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้พนักงานทุก
ระดับ ทําการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นวินัย
และหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทํา

น ย าย การ อ าน
ทจริ คอรรั ชัน 
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การทุจริต หรือพฤติกรรมใดๆ  
ที่พนักงานเรียกรับเงิน ขอเงินเลี้ยง
รับรอง เงินบริจาค ของขวัญ  
หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง 
หรือ พรรคพวก จากบุคคลที่ทำา
ธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทาง
ตรงหรือทางอ้อม

การรับสินบน การรับเงินและ
สิ่งของ โดยมีพนักงานเข้าไป
เกี่ยวข้องในการเรียกรับเงิน  
ของขวัญ หรือผลประโยชน์ 
อื่นใดให้แก่ตนเอง อันจะนำาไป 
สู่การทุจริต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยมีบุคคลในครอบครัว
เข้ามาทำาธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ และส่ง
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ

การให้สิ่งของ/ประโยชน์อื่นใด 
เป็นการให้โดยเสน่หา หรือเป็น 
สินนำ้าใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี  
ระหว่าง พนักงาน - supplier  
ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในรูปเงิน และ
สิ่งของ

นิยาม “ทุจริตคอร์รัปชั่น”3. กําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ทําหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริต และจัดทําแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผน
ตรวจสอบภายใน 

4. ผู้ที่กระทําการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทําที่ผิดจริยธรรม
ของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบ ที่บริษัทฯ กําหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หาก
การกระทํานั้นผิดกฎหมาย 

5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนของ 
องค์กร” สําหรับผู้บริหารทุกระดับและจัดกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่ดีกว่า  
สําหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 
ของ SBG

1. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด
1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน : รับ ขอรับเรี่ยไร ของขวัญ การ

เลี้ยงรับรอง การให้บริหาร การสนับสนุนทางการเงิน เงินรางวัล
ใดๆ จากลูกค้า เจ้าหนี้ หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทําธุรกิจกับบริษัทฯ

2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทําได้ในรูป
องค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนาม เท่านั้น

3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึง
ปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  ต้องมีราคา
หรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือ มีความจําเป็น
ที่ต้องรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีงามระหว่างบุคคล หรือองค์กร 

4) กําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของ
หรือประโยชน์อื่นใด และนําส่งกรรมการผู้อํานวยการ ผ่าน
สํานักงานเลขานุการบริษัทฯ  ภายใน  5  วันทําการ นับตั้งแต่วัน
ที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

5) ยกเว้น ของชําร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม พนักงาน 
สามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น พวงกุญแจ  
ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นต้น ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้น 
ระบุไว้โดยกําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนในการรับมอบ  
และรายงานให้กรรมการผู้อํานวยการทราบ ผ่านสํานักงานเลขา
นุการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

6) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้
พนักงานเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด  
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย อนุโลมให้ผู้บริหารที่ต่ํากว่า 1 ขั้น (สายงาน
ตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้รับมอบ และรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงทันที

2. แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ  หรือประโยชน์อื่นใด :
1) การให้สิ่งของ กําหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม

ที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
บริษัทฯ เป็นผู้ดําเนินการจัดหาซึ่งกําหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน  
2,000  บาท และจัดให้มีการสํารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนดําเนินการ เพื่อป้องกันการนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น

2) กําหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของ 
หรือประโยชน์อื่นใด

1

2

3

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

การดำาเนินงานปี 2559 : 
1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อนําไป
สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูก
ฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้
1.1 บริษัทฯ กําหนดหลักสูตร “จริยธรรม…กับความยั่งยืนองค์กร”- 

สําหรับ ฝ่ายจัดซื้อ จัดหา โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นด้านจริยธรรม 
และจิตสํานึกในการทํางาน และโครงการมาตรการป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น จํานวน 30 คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
สามารถให้คําปรึกษา และชีแจงประเด็นสําคัญแก่บริษัทคู่ค้า 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยกําหนดกลยุทธ์ การเพิ่ม
คุณค่าทางธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการ Supply Chain มคีวามโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้
ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดย
ส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อขยายเครือ
ข่าย และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงช่องทางการร้อง
เรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกําหนดให้เพิ่มช่องทางการ
แจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ จัดให้มีกระบวนการรับข้อ
ร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนําข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนําไปจัดทํา
หลักสูตรฝึกอบรม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (ราย
ละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมทาง
ธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน) 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
จึงได้กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
ค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่า
ตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ประกาศต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

โดยกําหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นตํ่าสําหรับพนักงานทั่วไป ที่
ไม่มีทักษะประสบการณ์ วันละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนด และสวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปตัวเงินเพิ่ม
เติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ย
ขยัน ค่าเข้ากะ รวมอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าที่พนักงานจะได้รับขั้นพื้นฐาน 
เท่ากับ 490 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นสนับสนุน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดข้าว (เปล่า) กลางวันฟรี
ทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ตํ่ากว่าราคาท้อง
ตลาด สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ
พนักงาน เครื่องแบบพนักงาน และเปิดอากาสให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบ
สื่อสารภายใน 

เพื่อให้พนักงานที่ทํางานกับบริษัทฯ มีทุนสํารองชีพในระยะยาว 
เมื่อเกษียณอายุการทํางานกับบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผ่านอีเมล์ 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 : witsarut.b@somboon.co.th

การหักเงินสมทบของพนักงานและนายจ้าง

รายงานประจำาปี 2559
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ระ น าร ยาย ร าย
โคร การมา รการ อ กัน
การทจริ คอรรั ชัน อ บริษัท นกลมสมบูรณ

 คูคา อ สมบูรณรวม านโก

ในปี 2559 บริษัทไดเ้ขา้เยีย่มชมบริษัทคูค่า้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ ์ และเขา้เป็นแนวร่วมการตอ่ตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ กับ SBG เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
และความคืบหน้าในการเขา้ร่วมโครงการมาตรการป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน่กับ SBG

1. จัดตั้งคณะทํางานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานุการ 
บริษัทฯ (หัวหน้าคณะ) ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2. บริษัทฯ ได้กําหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตรา
การหมุนเวียนในการซื้อขาย 50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ให้คู่ค้า
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ภายใน 
ปี 2560  100% 

3. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทคู่ค้าของกลุ่ม
สมบูรณ์กรุ๊ป เข้าร่วมประกาศ เจตนารมณ์ ต้านโกงกับ CAC 
จํานวน 88 บริษัท

รายงานประจำาปี 2559
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• บร�ษัทฯ ขยายเคร�อขาย
โครงการ Anti-Corruption
ไปยังคูคา

• ประกาศเจตนารมณ 11 บร�ษัท
• ผานการประเมินตนเอง 71 ขอ 

9  บร�ษัท

• บร�ษัทฯ ไดรับการรับรอง
การตอตานทุจร�ตคอรรัปชั่นฯ
(Collective Anti-Corruption : CAC)

• บร�ษัทฯ ไดแจงใหคูคาทราบ
นโยบายการตอตานทุจร�ต
คอรรัปชั่น

• ผูแทนองคกรตอตานการทุจร�ต
ภาคพ�้นเอเชียแปซิฟ�ค PR. SBG
ทั่วโลก 180 ประเทศ

ป 2553
• SAT ไดรับรางวัล

ชนะเลิศองคกรดีเดน
ดานการบร�หารจัดการ
ความโปรงใสจาก
สนง.ป.ป.ช.

• ประกาศเจตนารมณ 
แนวรวมปฏิบัติในการ 
ตอตานทุจร�ตคอรรัปชั่น

ป 2554
การพัฒนาความรู
• กรรมการบร�ษัทฯ
• ผูบร�หารของบร�ษัทฯ
ป 2555
• ปรับปรุงคูมือจร�ยธรรม

ทางธุรกิจและขอพ�งปฏิบัติ
ในการทำงาน (Code of 
Conduct and Work Rules)

• พัฒนาความรูผูบร�หาร
ระดับกลาง

 ส เสริมความรู หกับ นัก าน คูคา ูมีสวน ดเสีย
 สอสาร ชอ ทา การแจ เบา แส แล การคมครอ
 ยายแนวรวม โคร การ อ านการทจริ คอรรั ชัน

บทบาท นการ ร กา เจ นารมณ

2553

2553

2554

2554

2555

2555

2556

2556

2557

2557
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คูคาบริษัทในกลุมสมบูรณเขารวมประกาศเจตนารมณกับ CAC

• บร�ษัทฯ ขยายเคร�อขาย
โครงการ Anti-Corruption 
ไปยังคูคา

• ประกาศเจตนารมณ 67 บร�ษัท
• ผานการประเมินตนเอง 71 ขอ 

41  บร�ษัท

• บร�ษัทในกลุมสมบูรณรวมกับ CAC 
ผลักดันใหคูคาเขารวมประกาศเจตนารมณ
จำนวน 88 บร�ษัท

• บร�ษัทในกลุมสมบูรณจัดอบรมใหคูคา
ลงทะเบียนระบบผูประกอบการบัญชีชุดเดียว 
(SMEs) เร�่อง 1 บัญชี กับ 1 ความโปรงใส 
จำนวน 100 บร�ษัท

• เยี่ยมชมคูคาที่เขารวมโครงการประกาศเจตนารมณ
กับ SBG

• บร�ษัทฯ ไดรับการรับรองการตอตานทุจร�ตคอรรัปชั่นฯ
(Collective Anti-Corruption : CAC) เปนครั้งที่ 2 
(ตออายุ 3 ป)

โครงการ “1 บัญชี กับ 1 ความโปรงใส”

แผนงานป 2560
• บร�ษัทคูคาในกลุมสมบูรณเขารวมโครงการ

ประกาศเจตนารมณ 100%

2558

2558

25602559

2560

2559
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การดำาเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายและยึดถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  
ในเรื่องของการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
การส่งเสริมสิทธิทางการเมือง ตลอดจนการปฏิบัติตามพันธสัญญา
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้แก่

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม :
การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า หรือเจ้าหนี้อย่าง 
เคร่งครัดเป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการ
ดําเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) ระบุเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ร่วมกัน ไว้ในสัญญา และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่
ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า
ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําที่ถูกต้อง เพียงพอ และทัน
เหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าการบริการ

(3) สง่มอบสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ตรงตามขอ้ตกลงกบัลกูคา้ในราคา 
ที่เป็นธรรม ไม่ค้ากําไรเกินควร

การดำาเนินการในปี 2559

บริษัทฯ ได้ดําเนินการเข้าเยี่ยมเยียนบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา 
ทุกเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอ
แนะสําหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งให้ข้อ
แนะนําในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า :
(1) ส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 

คู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนิน 
กิจกรรมเพือ่สงัคมของบรษิทัฯ อยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  
ของบริษัทฯ ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อม 
ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่ งของได้ตามความ
สามารถและความประสงค์ของคู่ค้า

(2) ตรวจสอบความเกี่ยวโยงและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงาน
ทุกระดับชั้นกับคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดําเนิน
ธุรกิจระหว่างคู่ค้าแต่ละรายของบริษัทฯ

(3) ชี้แจง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมใน
การจ้างงานและการปฎิบัติตามกฎหมายแรงงานของคู่ค้า 
ของบริษัทฯ ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย 
หรือไม่อย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) กําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ใน
นโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง

(2) สนับสนุนให้พันธมิตรทางการค้า/คู่ค้า ยอมรับ และนํานโยบาย 
ไปปรับใช้ในลักษณะเดียวกันโดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขัน 
ที่ไม่เป็นธรรม

(3) ส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ 
คู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมของบริษัทฯ

การดำาเนินการในปี 2559

(1)  บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงาน
การมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ  
รับทราบทุกครั้งที่มีการทํารายการ

(2)  บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่าง 
บริษัทฯ กับคู่ค้า เช่น กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล เป็นต้น

(3)  บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/  
เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ

3. การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน :
ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรม อย่างเคร่งครัด

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  กําหนดนโยบายไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบัติในการปฏิบัติงาน หมวดการปฏิบัติต่อคู่ค้า

(2)  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ใช้สินค้าและ
บริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการ 
กระทําที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การดำาเนินการในปี 2559

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถูกละเมิดหรือการถูกนําไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทั้งเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ของผู้อื่น ซึ่งได้กําหนดเป็นนโยบายจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

4. การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ : 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมี
ส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือ
ผู้มีอํานาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใดไม่นําเงินทุนหรือทรัพยากร 
ของบริษัทฯ ไปใช้สนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมืองใดๆ  
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน 
ใช้อํานาจครอบงํา ชักใย ข่มขู่ บีบบังคับ

รายงานประจำาปี 2559
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แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  รณรงค์และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ผ่านช่องทางการ
สื่อสาร เช่น weekly news เสียงตามสาย เป็นต้น

(2)  เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดย
ไม่เข้าไปชักจูง ครอบงํา

การดำาเนินการในปี 2559

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิทางการเมือง และได้เปิดโอกาส
ให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระโดยไม่ได้เข้าไปครอบงํา 
ชักจูง ข่มขู่ และมีส่วนร่วมแต่อย่างใด

การเคารพสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายหลักใน
การดําเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดยคํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษย
ชนและเคารพต่อศักด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนักงานทุกคน ซึ่ง
เป็นรากฐานของการดําเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและคุณค่า

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ จึงให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็น
ธรรม ทั้งในเรื่องการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และ
การพัฒนาศักยภาพควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม เพื่อให้พนักงาน 
เป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสังคม เช่น การจ้างงานที่เป็น
ธรรมสําหรับพนักงาน และให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะ
สมตามศักยภาพ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการทํางาน
ให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี 
พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และ
ให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) กําหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ 
กรณีมีการทําผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลกัทรพัย ์เพือ่ปอ้งกนัการปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรม  
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถาน
ที่ทํางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง 
(มาตรา 89/2) อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการทําผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ

(2) กําหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทําธุรกรรมกับ
บริษัทที่ไม่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น

(3) กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทําผิด
กฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

(4) กําหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน  
โดยกําหนดให้เป็นกระบวนการหลักในการตรวจประเมิน
เป็นประจําทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

(5) เปิดโอกาสให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม แสดง 
ความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน Email ของ
กรรมการอิสระหรือเลขานุการบริษัทฯ

(6) มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส

(7) จัดให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2547

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค และเป็นธรรมโดยเปิด
โอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและจัดการที่ยั่งยืนของ
องค์กร

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง 
เป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และหลักจริยธรรมฯ 
ที่ดี เพื่อนําไปสู่ความสงบสุขในสังคม และสร้างความเจริญเติบโตให้
องค์กรด้วยความยั่งยืน

1. การเคารพสิทธิในการทำางานตามหลักสิทธิมนุษยชน :
โดยการไม่เลือกปฏิบัติต่อการจ้างงาน ไม่บังคับให้บุคคลขาดความ
สมัครใจที่จะทํางาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก เคารพในสิทธิและเสรีภาพ
ของพนักงาน

แนวทางในการปฏิบัติ

(1)  กําหนดนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติและความเสมอ
ภาคทางโอกาส โดยไมจ่าํกดัเชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ศาสนา สญัชาต ิ 
ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อายุ หรือ
ความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและ ตัดสินใจ 
การจ้างงาน

(2)  ให้ความสําคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะ 
และเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียน
รู้อย่างทั่วถึงและสมํ่าเสมอ

(3)  จัดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้ 
รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อาจเป็น 
การกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึง
มาตรการคุ้มครองพนักงานผู้ร้องที่เป็นระบบและยุติธรรม

2. ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทำางานของ
พนักงาน :

โดยกําหนดเงื่อนไขการจ้างที่เป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและ 
สวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยง 
การกระทําที่ไม่เป็นธรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การ
งานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจ
ของพนักงาน

รายงานประจำาปี 2559
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แนวทางในการปฏิบัติ

(1) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในหน้าที่การงาน 
และครอบครัว

(2) มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนักงานได้รับ 
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพในรูปเงินเดือน โบนัส 
สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและค่าตอบ
แทนอื่นๆ

(3) แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัลและลงโทษพนักงาน ด้วยความ
สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ
และความเหมาะสมของพนักงาน

(4)  กําหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(5)  เปิดโอกาสให้พนักงานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน และสถานภาพของ 
บริษัทฯ ให้พนักงานทราบอย่างสมํ่าเสมอ

(6) กําหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ
กรณีมีการทําผิดกฎหมายหรือผิด พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ  
อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทําผิดกฎหมาย

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทำางาน : 
ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และจัดระบบการทํางานให้พนักงานมีความ 
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดี

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) กําหนดให้มีการพัฒนานโยบายความปลอดภัย และอาชีว
อนามัยในสถานประกอบการ

(2) วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความ 
ปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทํางาน รวมถึงจัดให้มี
ระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้
มีสถานที่ทํางานที่สะอาด เพื่อความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น

(3) สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกําหนดว่าด้วย
วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการทํางานต่างๆ และให้แน่ใจว่า
พนักงานเข้าใจและทําตามระเบียบปฏิบัติได้ถูกต้อง

(4) จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที่จําเป็นให้แก่พนักงาน

(5) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใน
การทํางาน

(6) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิของพนักงาน

การดําเนินงานปี 2559 และแผนการดําเนินงานปี 2560 (รายงาน
ความยั่งยืน)

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลักและดําเนินการตามนโยบายที่จะ 
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และได้รับ
บริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่
มีราคาที่ยุติธรรม มีคุณภาพที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึง
ความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การกระทําที่เป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้าน
พื้นฐานของผู้บริโภค

(2) คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค

(3) ไม่จํากัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค

(4) เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค

(5) เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค

(6) คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค

(7) คุ้มครองสิทธิการศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค

(8) ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ

การดําเนินงานปี 2559 และแผนการดําเนินงานปี 2560 (รายงาน
ความยั่งยืน)

การพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข โดย 
มุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพแก่กลุ่มเยาวชน
และผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ พึ่งพา
ตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทั้งมุ่งเน้น
กระบวนการทํางานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของ
ชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

(2) การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรม และจริยธรรม

(3) สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ

(4) สร้างสุขภาพ

(5) การลงทุนทางสังคม

การดําเนินงานปี 2559 และแผนการดําเนินงานปี 2560 (รายงาน
ความยั่งยืน)

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน
สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ  
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตามข้อกําหนด 
ท า ง ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(ISO14001:2004) ที่ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้น
ให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมในพื้นที่
ทํางานผ่านกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day สร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้าและผู้เยี่ยมชมบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ในส่วน
ของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าตลอดจนมีมาตรการควบคุม บําบัด และตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้มั่นใจว่า
กิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

แนวทางในการปฏิบัติ

(1) พัฒนาและแสวงหาความรู้เพื่อจัดการ และป้องกันมลภาวะ
ที่เกิดขึ้นอย่างครบถ้วน

(2) ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

(3) ส่งเสริมการทํางานในกิจกรรม เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลก 
ร้อนให้กับสิ่งแวดล้อม

(4) ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
ระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้ปลูกฝังให้
เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

การดําเนินงานปี 2559 และแผนการดําเนินงานปี 2560 (รายงาน
ความยั่งยืน )

การวิจัยและพัฒนาจากการดำาเนินความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดวิสัยทัศน์องค์กรในปี 2556 
“เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความ
เชี่ยวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียและสังคม” และเพื่อนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กร 
ในระยะยาว ด้วยการพัฒนาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อนําไป 
สู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทํางานให้
เจริญก้าวหน้า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีต้นทุนที่เหมาะสม และ
สร้างความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดําเนินงานปี 2559 และแผนการดําเนินงานปี 2560 (รายงาน
ความยั่งยืน)

การจัดทำารายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เกิดความ 
ย่ังยืน จึงกําหนดให้จัดทํารายงานความย่ังยืนเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แยกออกจากรายงานประจําปี ตั้งแต่ปี 2556  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ ขอบเขต ความ
รับผิดชอบ (ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาฯ – โครงสร้าง
การบริหาร)

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ารา แสด ส ิ ิยอด ร กอบร ยน น ร เท ทย
ปี รถยนต์นั่ง  

(คัน)
รถกระบะ  

ขนาด 1 ตัน (คัน)
รถเพื่อการ 

พาณิชย์อื่นๆ (คัน)
ยอดรวมรถ เพื่อ 
การพาณิชย์ (คัน)

ยอดรวมทั้งหมด  
(คัน)

อัตราการเติบโต  
(%)

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

2559 805,033 1,102,816 36,568 1,139,384 1,944,417 1.64

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

การประมาณการยอดประกอบรถยนต์ในปี 2559 ทางสภา
อุตสาหกรรมมีการกําหนดเป้าหมายยอดประกอบรถยนต์ ประมาณ 
1.97-2.03 ล้านคัน ในช่วงต้นปี 2559 โดยตั้งข้อสังเกตว่า 
อุตสาหกรรมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2558 มากนัก

ภาพรวมของเศรษฐกิจยังไม่สามารถฟื้นตัวอย่างเต็มที่และผู้
บริโภคยังคงไม่มั่นใจ ส่งผลให้ยอดผลิตรถยนต์ทั้งปี 2559 อยู่ที่ 
1,944,417 คัน ซึ่งยังคงต่ํากว่าการประมาณการ แต่เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 ร้อยละ 1.64 โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 
768,788 คัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3.86 และการส่งออก 
1,188,515 คัน ลดลงจากปี 2558  ร้อยละ 1.36

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ยังไม่ฟื้นตัว สิ่งที่เกิดขึ้น 
เช่น การแยกตัวของอังกฤษจากสหภาพยุโรป, ปัญหาความไม่สงบ
ในประเทศตะวันออกกลาง, การเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงความกังวล

รายจายเ อทําการวิจัยแล ั นาเทคโนโลยี ามแนวทา อ
สํานัก าน ั นาวิทยา าส รแล เทคโนโลยีแห ชา ิ (สวทช )
ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น 9.67 ล้านบาท ได้แก่

1. การวิจัยประยุกต์ เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ๆ โดยมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเบื้องต้นที่จะนําผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพื่อหาวิธีการใหม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้า

2. การพัฒนาเชิงทดลอง เป็นการศึกษาอย่างมีระบบโดยนําความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสร้างวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต 
ระบบและบริการใหม่ๆ หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตเดิมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเชิงทดลองไม่รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ์ ระบบการผลิต กรรมวิธีการผลิต การให้บริการ หรือกิจการอื่นๆ ที่กําลัง
ดําเนินงาน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะทําให้มีความก้าวหน้าก็ตาม 

ที่ประเทศจีนฟองสบู่จะแตก ส่งผลให้เศรษฐกิจบางประเทศรวม
ทั้งไทยมีการชะลอตัวในการลงทุนของธุรกิจขนาดใหญ่ภาวะการ
แข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยังคงมีแนวโน้มที่สูงในปี 2559 เนื่องจาก
อุตสาหกรรมยานยนต์และส่วนประกอบ

ในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมี
บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้จํานวนมากในแต่ละ
ปี (จากข้อมูลการอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์)  โดยดูได้จากมูลค่าการส่งออก
ภาพรวมของประเทศไทยปี 2559 เติบโตเพียงร้อยละ 0.89  จาก
ปี 2558 ขณะที่มูลค่าการส่งออกรถยนต์สําเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้น
ส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถ
จักรยานยนต์มีทั้งสิ้น 9 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ถึง ร้อย
ละ 5.80  ซึ่งเป็นส่วนช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ลดลง
จากตลาดภายในประเทศ

าว อ สาหกรรมแล การแ ัน
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการพิจารณาถึง
ความเสี่ยงในการดําเนินงานให้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญเร่งด่วน ใน
ทุกกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงานต่างๆ บริษัทฯ พิจารณา
ถึงความเป็นไปได้ ทั้งในผลลัพธ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จึงมีการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งหมดในทุกกิจกรรม กระบวนการ 
อย่างเป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการ
ป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง และลดผลกระทบและ
โอกาสที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่จะทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะ
สมในการควบคุม ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง และการยอมรับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จําแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงที่เป็นประเด็น
สําคัญไว้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์  
(Strategic Risks)

1.1 ความเสีย่งดา้นการเติบโตทางธุรกิจ
บริษัทฯ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้น “เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ
และผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม” 
และมุ่งเน้นการดําเนินแผนกลยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
พันธกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 การดําเนินธุรกิจ
ประสบกับปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญ อาทิเช่น การเติบโตของอุตสาหกรรม
รถยนต์ในประเทศที่เติบโตในอัตราที่ลดลง ปริมาณการผลิตรถใน
ประเทศพึ่งพาการส่งออกมากขึ้น การแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์มีมากขึ้น จึงเกิดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ

เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า
หมาย บริษัทฯ จึงได้กําหนดให้มีแผนกลยุทธ์หลัก ได้แก่ เพิ่มคําสั่งซื้อ 
ใหม่ๆ ในภาคชิ้นส่วนรถยนต์โดยขยายตลาดสู่กลุ่มรถยนต์โดยสาร 
รวมถึงการขยายการส่งออกโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการกระจาย
แหล่งรายได้สู่ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ 
ได้แก่กลุ่มชิ้นส่วนรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงทางการเกษตร และได้มีการศึกษาและวางแนวทางการพัฒนา 
ธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ

1.2 ความเสีย่งดา้นนโยบายลูกคา้และการแขง่ขัน
ความเสี่ยงในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบกับความเสี่ยงที่ 
ลูกค้าอาจมีแนวโน้มลดหรือยกเลิกการสั่งซื้อ เนื่องจากลูกค้ามีนโยบาย 
เกี่ยวกับการลดต้นทุน (Cost Reduction) นโยบายบริหารการ 
จัดซื้อแบบ Global Sourcing นโยบายการกระจายความเสี่ยง
ด้านคู่ค้าแบบ Dual Sourcing ความเชื่อมั่นด้านการออกแบบ
ผลิตใหม่ รวมถึงการเข้ามาของคู่แข่งขันที่มีศักยภาพรายใหม่ๆ

บริษัทฯ จึงได้ดําเนินมาตรการลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่กลยุทธ์
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต 
(Productivity) และลดต้นทุน (Cost Reduction) การสร้าง 
พันธมิตรทางการค้าและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้าง
ความเชื่อมันด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งทางด้านการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นมาตรการเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การการแข่งขันและตอบสนองนโยบายลูกค้า

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ  
(Operation Risks)

2.1 ความเสีย่งดา้นการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยี
ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบทั้งในปัจจุบันและอนาคตจากการเปลี่ยน 
แปลงเทคโนโลยี เช่น การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรถยนต์สู่การใช้
แหล่งพลังอื่น (อาทิเช่น Plug-in Hybrid-Electric Vehicle, 
Battery Electric Vehicle, Fuel-cell) และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนที่มีนํ้าหนักเบา รูปทรง ขนาด วัสดุใหม่ที่
เปลี่ยนแปลงไป มาทดแทนผลิตภัณฑ์เดิมๆ ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจ
ทําให้บริษัทฯ ขาดความสามารถในการสร้างรายได้ให้บรรลุตามเป้า
หมาย บริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนงานศึกษาวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) ที่ชัดเจน เพื่อรองรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคต โดยคง
ยังมุ่งเน้นนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การ
ประหยัดพลังงาน และเพิ่มผลผลิตได้สูงสุด รวมถึงตอบสนองความ
ต้องการของตลาด เช่น การพัฒนาวัสดุแบบใหม่ การพัฒนาวัสดุนํ้า
หนักเบา เป็นต้น

2.2 ความเสีย่งจากการขาดแคลนดา้นบุคลากร
บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจนทั้ง 
ในด้านการสรรหา การปฏิบัติงาน คุณภาพชีวิตทํางาน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ และการพัฒนาความรู้ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม
ก็ยังมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะการรักษา
บุคลากรและการวางแผนสืบทอดตําแหน่งที่สําคัญทั้งในระดับ 
ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญ และยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมของ 
บุคลากรต่อการตอบรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ 

ได้กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนาบุคลากรไว้
ชัดเจน เช่น แผน Talent & Succession Plan ของทุกบริษัท 
ในกลุ่ม และมีแผนการพัฒนา Key man ให้กับพนักงานที่มี 
ศักยภาพเพื่อเตรียมรับการเติบโตของบริษัทฯ เช่น วิศวกรเชี่ยวชาญ 
ด้านเครื่องจักร ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และแม่พิมพ์ และ
กระบวนการผลิต

จจัยความเสีย
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2.3 ความเสีย่งดา้นการผลิต
บริษัทฯ ได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต เช่น ยกระดับ 
การบริหารจัดการด้านคุณภาพผ่าน Front line control การ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าพร้อมศึกษาและเตรียมแผน
สํารองสําหรับกําลังการผลิตให้เพียงพอ  การจัดทําแผนบํารุงรักษา
เครื่องจักรเชิงป้องกันและแผนพยากรณ์พร้อมทั้งสํารองอะไหล่ที่
สําคัญให้พร้อม เป็นต้น

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk)

บริษัทฯ มีนโยบายการเติบโตทางธุรกิจในการขยายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร สําหรับการผลิตสินค้าเพื่อ
จําหน่าย บริษัทฯ ต้องนําเข้าวัตถุดิบหลักจากประเทศ ทําให้บริษัทฯ 
ประสบความเสี่ยงด้านการเงินเกี่ยวกับความผันผวนจากอัตราแลก
เปลี่ยน ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องคํานึงถึงต้นทุนวัตถุดิบที่มีผลกระทบ
ต่อการแข่งขันด้านราคาได้

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ 
กําหนดให้บริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ดําเนินธุรกิจภาย
ใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมัดระวัง ทั้งในส่วนอัตราส่วนหนี้ต่อ
ทุนและการบริหารควบคุมความผันผวนจากอัตราแลกแปลี่ยน โดย 
ได้มีการทําสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า (Forward 
Contract) เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการนําเข้าเครื่องจักร 
และอุปกรณ์จากต่างประเทศ และมาตรการการขอปรับราคาสินค้า
ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยนตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากการนําเข้า
วัตถุดิบได้โดยส่วนใหญ่

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
(Compliance Risks)

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ
ตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกัน 
อย่างเข้มงวด ตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบ 

ผลิตภัณฑ์ถึงลูกค้า ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามระบบบริหาร 
คุณภาพ (ISO/TS16949) มีการกําหนดเป้าหมายงานเสียหรือ  
Zero Claim ชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน 
ทุกคนมีจิตสํานึกด้านคุณภาพ มีตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality  
Management Representative) เพื่อควบคุมและกํากับ 
ให้ปฏิบัติตามระบบ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภายนอกตามแผนงาน จึงทําให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ กิจกรรม 
และขั้นตอนในการดําเนินงาน การกํากับดูแลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
ได้รับการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และ
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความ
สําคัญต่อนโยบายการดําเนินธุรกิจที่ดีต้องควบคู่กับการดูแลสังคม 
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้มีทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย 
เพื่อศึกษาข้อจํากัดของกฎหมายต่างๆ ติดตามและวิเคราะห์ 
ผลกระทบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรทั้งใน 
ประเทศและต่างประเทศ สําหรับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ 
บังคับด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ประกาศ 
นโยบาย เป้าหมาย (Zero Accident) กฎระเบียบ และ 
ข้อบังคับต่างๆ ให้พนักงานและบุคคลภายนอกรับทราบชัดเจน มกีาร 
ตรวจติตตามภายในเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ  
ISO14001 และข้อกําหนดด้านความปลอดภัย มีคณะกรรมการ
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจําโรงงาน เพื่อทําหน้าที่กํากับ
และติดตามให้ทุกคนทําตามนโยบาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ตลอดทั้งปี เช่น กิจกรรมค้นหาและขจัดอันตราย (Completely 
Check Completely Find out) กิจกรรม Safety Culture 
กิจกรรม Machine Safety กิจกรรม 5S กิจกรรมข้อเสนอแนะ
และไคเซน กิจกรรม Safety Network สัปดาห์ความปลอดภัย  
มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อากาศ นํ้าเสีย) ทั้งภายใน
โรงงานและชุมชน มีโครงการลดการใช้พลังงานและของเสียต่างๆ 
มีการปรับปรุง หรือนําเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงานเข้ามาติดตั้งในโรงงาน เป็นต้น

IDEA GOALS PLANNING
STRATEGY
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การเ ลียนแ ล แล ั นาการทีสําคั นรอบ  ที านมา

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญปี 2559
กุมภาพันธ์ 2560
1. SAT ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence 
Awards 2016 ด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดย 
รวม จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA)

2. SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2016 จาก ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
> รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET 

Sustainability Awards 2016) 
> รางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน 

(Thailand Sustainability Investment)
> รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 

(Outstanding Investor Relations Awards)

มีนาคม 2559
 SAT ได้ผักดันให้บริษัทคู่ค้าของกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป เข้าร่วมประกาศ 

เจตนารมณ์ ต้านโกงกับ CAC จํานวน 88 บริษัท

กรกฎาคม 2559
1) SAT ได้รับรางวัล นักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best IR)  

ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน 
2) SAT ได้รับรางวัลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนน

เต็ม 4 ปี ต่อเนื่องกัน (2556 – 2559) (Investors’ Choice 
Awards 2016)

3) SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิด
ชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(CSR-DIW Continuous Awards 2016) จาก กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

สิงหาคม 2559
1) รางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

> SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศสถาน
ประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน” 11 ปีติดต่อกัน

> SBM 3 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการ
ดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 8 ปี
ติดต่อกัน

> ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 

2) อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จากทุนเดิม 
250 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 350 ล้านบาท

3) SAT เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เป็นครั้งที่ 2 (ต่ออายุ  
3 ปี) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption Council :CAC)

ตุลาคม 2559
 อนุมัติให้ บริษัท SIJ บริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น จดทะเบียน

เลิกบริษัท เนื่องจากสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ชะลอตัว
ลงและการดําเนินงานส่วนใหญ่สามารถดําเนินการในประเทศ
ไทยได้

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า
• MCC - QCC  Activity 2016 (SAT)
• THCC-QA Improvement 2016 (SAT)
• THCC QCC (HINO) (SBM)
• TCC HRD ACTIVITY 2016 (SBM)
• MCC QCC  (Mitsubishi) (SBM)
• KAIZEN COMMUNITY (KUBOTA) (SBM)
• MCC - QCC  Activity 2016 (BSK)
• TCC-TPS Activity 2016 (BSK)
• Bronze Award 2016 (ICP)

รายการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญปี 2558
มิถุนายน
 SAT ได้รับมอบ ESG 100 Certificate ซึ่งได้รับคัดเลือก

ให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มี
ความโดดเด่นในการดําเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่ง
แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์

กรกฎาคม
 รางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

> SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถาน
ประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน” 10 ปีติดต่อกัน

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

37



> SBM ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น 
“ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน” 5 ปี ติดต่อกัน

> ICP ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”

กันยายน
1) SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบ

ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-
DIW Continuous 2558) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

2) SAT, BSK และ SBM ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากสํานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตุลาคม
 SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
>  รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET 

Sustainability Awards 2015)
>  รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

(Best Investor Relations Awards)

ธันวาคม
1) SAT ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็น 
แนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของบริษัทในกลุ่ม 
สมบูรณ์ (Recognition of Anti-Corruption Practice) 
โดยมีคู่ค้า รวมทั้งสิ้น 78 บริษัท 

2) SAT ได้แสดงคํามั่นในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตร
กับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ

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 สํานักงานคณะ
กรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สิงหาคม
 SAT และ SBM, BSK, ICP ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถาน 

ประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”  
ต่อเนื่องเกิน 5 ปี จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตุลาคม
1) SAT และ BSK ได้รับรางวัลเกียรติยศ ความรับผิดชอบของผู้

ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW 
Continuous 2557) และ SBM ได้รับรางวัลมาตรฐานความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม

2) SAT ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานด้านการ 
พัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์

พฤศจิกายน
 SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2014 จาก ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ดังนี้
>  รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Awards of 

Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น  
ติดต่อเป็นปีที่ 6 (2552-2557)

>  รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Awards of 
Honor) ที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
ติดต่อเป็นปีที่ 4 (2554-2557)

>  รางวัลบริษัทจดทะเบียน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 
(Outstanding Investor Relations Awards)

>  รางวัล CSR Recognition 2014 ที่มีความมุ่งมั่นใน 
การดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ธันวาคม
 SAT ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปยังคู่ค้า 

จํานวน 11 บริษัท และได้จัดพิธีมอบหนังสือรับรองเข้าเป็นแนว
ร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ (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)
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ข้อจำากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ
ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้ว โดย ณ  
วันที่ 6 มีนาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจํานวนร้อยละ 17.86

ผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จํากัด 118,876,625 27.96

2. NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 26,821,100 6.38

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 18,788,147 4.42

4. AIA TH-EQ2 - P 8,123,166 1.91

5. ปุณิกา  กิตะพาณิชย์ 7,175,947 1.69

6. AIA TH-EQ3 - P 7,170,500 1.69

7. นิตยา  กิตะพาณิชย์ 7,015,531 1.65

8. NORTRUST NOMINEES LIMIED-THE NORTHERN TRUST COMPANY  
RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT

6,272,000 1.48

9. JPMORGAN THAILAND FUND 57,132,000 1.34

10. วชิรวิทย์  กิตะพาณิชย์ หลิว 4,217,386 0.99

หมายเหตุ : บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จํากัด และสมาชิกในตระกูลกติะพาณิชย์ ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 45.54

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

ู อหนราย ห
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
จํานวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง
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 50-54
• ทั้งนี้ นายวิศรุต บุญโต ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ แทน

นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

กรรมการผูม้ีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วยนายยงยุทธ  
กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และนางสาวนภัสร  
กิตะพาณิชย์ โดยกรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ 
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ

ขอบเขต อำานาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการ 
บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ 
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให้การบริหารจัดการ
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และ
คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุ 
ประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ 
ของผู้ถือหุ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ 
ผู้อํานวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ

ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ กําหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็น
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน 
และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของ 
บริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม 
ระยะต่อไปของปี

3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจําปี
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวม 

ร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวม
เกินร้อยละ 10

5. การซื้อและจําหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมใน
โครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจํานวนที่มอบอํานาจให้กรรมการ 
ผู้อํานวยการ

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต่อ
ฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ และ 
ชื่อเสียงของบริษัทฯ

7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญา 
ที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ

8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการ

บัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

โคร สรา การบริหาร

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

41



12. การว่าจ้างกรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
13. การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบให้

กรรมการผู้อํานวยการ และผู้บริหารระดับสูง
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัส หรือสูตรโบนัส หรือ 

สูตรการปรับผลตอบแทนประจําปีของผู้บริหารและพนักงาน
15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ  

เลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
16. การมอบอํานาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อํานวย

การ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัด 
กับกฎเกณฑ์ข้อกําหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ

17. การแต่งตั้งและกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
18. การจัดให้มีและกํากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการ
19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับ

รองกรรมการผู้อํานวยการขึ้นไป
21. การดําเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (เป็นกรรมการ
อิสระ 2 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน โดยมีประธานฯ 
เป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

3. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี นายวิศรุต บุญโต  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารแทนนายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข  ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2559

ขอบเขต อำานาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการ
บริหาร
1. กลัน่กรอง

• นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทําธุรกิจและโครงสร้างการ
บริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน 

• แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ

• โครงการลงทุน ทุกโครงการ
• แผนกําลังคนประจําปี
• การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้

อํานวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนฯ กําหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมัคร
ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน  
ไม่รวมตําแหน่งกรรมการผู้อํานวยการ สําหรับค่าตอบแทน
ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น  
(1) การแต่งตั้งภายใน (2) การกําหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบ
แทนฯ พิจารณาก่อน

2. อนุมัติ หรือไมอ่นุมัติ
• โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการ

ลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR)  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการ
บํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

• การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินต่างๆ
• ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ
• การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดําเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/ 

รายการ
• การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับ

ฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ (ตํ่ากว่าระดับ
ฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อํานวยการอนุมัติ) 

• การทําสัญญาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาด้านการบริหาร หรือ
สัญญาให้คําแนะนํา หรือให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่
เกิน 10 ล้านบาท และมีอายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี

3. ติดตามและกำากับการดำาเนินการ
•  แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจําปี 

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
•  ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ
•  ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน
•  รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

5. ดำาเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย
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3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

2. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

• นายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน  
เพียงพอที่จะทําหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

• คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมี   
นางอรอนงค์ ใยยะธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทนนาย
วิศรุต บุญโต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำานาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามควร ตามมาตรฐาน

การบัญชี และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือการกระทําที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และ
มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดี
ความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรา
กําลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ และลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตํ่าใน
ประเด็นสําคัญ ดังนี้
(1) ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

(2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(5) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วม
ประชุมของแต่ละท่าน

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

(8) รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี
อํานาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมา
ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
จําเป็น

10. ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็น
หรือคําปรึกษาในกรณีจําเป็น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่า
ใช้จ่าย

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็น
ประจําทุกปี

12. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ

13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

14. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้น
แก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ผู้สอบบัญชี ในกรณี
ที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัย ให้คณะกรรมการตรวจ
สอบฯ ได้รับทราบ โดยให้ดําเนินการภายใน 30 วัน นับแต่วัน
ที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีแล้ว

15. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ 
ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด

16. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และ
ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจําอย่างน้อย 
ปีละ 1 ครั้ง

17. พิจารณาแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการกํากับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตามความเหมาะสม

18. สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  
โดยมี นายณัฐกติติ์ กิ้มศรีตุ้น เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  
แทน  นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
หมายเหตุ: นายสุรศักดิ์ เคารพธรรม ได้ออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทนตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

ขอบเขต อำานาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและ 
ผูบ้ริหาร
1. กําหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

พิจารณา ดังนี้
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และ

กรรมการผู้อํานวยการ

1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 
อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย  
และกรรมการผู้อํานวยการ 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้
2.1 กรรมการ

2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ทีไ่ดร้บัมอบอาํนาจ  
หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการบริษัทฯ

2.3 กรรมการผู้อํานวยการและรองกรรมการผู้อํานวยการ  
สําหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้อํานวยการ มอบให้กรรมการ 
ผู้อํานวยการพิจารณาเบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา 
และค่าตอบแทนฯ ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณา

3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่
เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4. ดูแลให้กรรมการและกรรมการผู้อํานวยการ ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้อํานวยการ เพื่อพิจารณาปรับค่า
ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวัลจูงใจประจําปี

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้อํานวย
การและรองกรรมการผู้อํานวยการ เสนอคณะกรรมการ 
บริษัทฯ พิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง

8. กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่
ยั่งยืน

9. ทบทวนและติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
เป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. พิจารณาแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการดําเนิน
งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม

11. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. คณะกรรมการนโยบายบริหารความเส่ียง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่  
21 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายอัจฉรินทร์  สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง

2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

4. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
โดยมี  นายวิศรุต  บุญโต  เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2559

ขอบเขต อำานาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการ
นโยบายบริหารความเสีย่ง
1. กําหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะ

กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาปัจจั ยความเสี่ ย งที่ มี ผลกระทบต่อการบรรลุ  

เปา้หมายเชงิกลยทุธอ์งคก์ร โดยพจิารณาความเสีย่งทกุตวั อยา่ง 
ละเอียด รอบคอบ ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ 
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยง 
จากสถานการณ์ปัจจุบัน

รายงานประจำาปี 2559
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3.  ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อนํา
ไปดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ของการบริหารความเสี่ยงเป็น
ประจํา

4. รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดับจัดการ
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับจัดการ

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

9 นายณัฐขจร ญาณภิรัต กรรมการ

นายธันธัช  ฤทธิ์นํ้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ระดับจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558

ขอบเขต อำานาจ หนา้ทีข่องคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งระดับจัดการ
1. กํากับดูแลให้หน่วยงานต่าง ๆ กําหนดและดําเนินงานตาม

แผนการจัดการความเสี่ยง
2. ให้คําแนะนํา และอนุมัติหลักการในภาพรวม สําหรับการ

วางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และมาตรการการ
ควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม

3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดทํา และกํากับดูแล
การดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงในระดับองค์กร 
(Corporate Risk)

4. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหาร
ความเสี่ยง พร้อมรายงานผลต่อคณะกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง ทราบเป็นประจําหรือต่อเนื่องทุกไตรมาส 

6. ผู้บริหาร

ประกอบด้วย

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อํานวยการ 

2. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อํานวยการบริหาร – 
สายสํานักงานกลาง

3. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อํานวยการ –  
สายวิจัยและพัฒนา 

4 ดร. ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ รองกรรมการผู้อํานวยการ –   
สายการขาย / พัฒนาธุรกิจและ
การตลาด

5 นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อํานวยการ –  
สายปฏิบัติการ SAT และกรรมการ 
ผู้จัดการ SFT

6 นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ กรรมการผู้จัดการ BSK

7 นายมงคล แซ่จิว กรรมการผู้จัดการ SBM และ ICP

8 นายณัฐขจร ญาณภิรัต รองกรรมการผู้อํานวยการ –  
สายการเงิน บัญชีและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

9 นายธันธัช ฤทธิ์นํ้า รองกรรมการผู้อํานวยการ –  
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร

10 ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ รองกรรมการผู้อํานวยการ –  
สายทรัพยาการบุคคล

นายณัฐขจร ญาณภิรัต และ นายธันธัช ฤทธิ์นํ้า ได้รับการแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง 
ดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
ภาพประกอบของคณะผู้บริหารดูได้ที่หน้า 54 - 56
หมายเหตุ: 1. นายธนกฤต เพิ่มพูนสันติสุข ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
 2. ดร. วิชัย ศรีมาวรรณ์ ได้เกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559
 3. ดร. อโณทัย เหมาะเจาะ ได้รับการแต่งตั้งดํารงตําแหน่งตั้งแต่ 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

ขอบเขต อำานาจ หนา้ทีข่องกรรมการ 
ผูอ้ำานวยการ
1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย 

แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2. ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทํา
ธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

45



3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาส 
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ  
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ

4. อนุมัติค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้องรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

5. อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการ 
ลงทุนนั้น ต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของ 
บริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR 
Project) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับนโยบาย
การกําหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงาน
คณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ  
ทั้งนี้ ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบํารุงรักษา การปรับปรุง 
ประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเครื่องจักรเดิม

6. อนุมัติ ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร 
ระดับแผนกลงไป

7. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้อํานวยการไม่รวมถึง (ต้อง
ไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อํานาจในการอนุมัติรายการที่
ทําให้กรรมการผู้อํานวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กําหนดให้ขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของตนเอง 
แบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกํากับ
ดูแลให้มีการกําหนด และ/ หรือดําเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ  
และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารนําไปปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบ
ฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะ
กรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะ
สมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และ
แจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์
ผลการประเมิน เพื่อนําไปสู่การดําเนินการของฝ่ายบริหาร

การประเมินผลการปฏิบัติหนา้ทีข่องกรรมการ
ผูอ้ำานวยการ
คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
กรรมการผู้อํานวยการเป็นประจําทุกปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ 
ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และ 
องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด 
ของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จํานวน 
7 คน (ในจํานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน)

กรรมการอิสระ มีจำานวนร้อยละ 66 ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ประกอบดว้ย

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 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วของ 

บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่ถือโดย 
ผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงาน
ในทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามผูกพันบริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทฯ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่า 
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้
บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ได้โดยอิสระ
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การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมกา
รบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนฯ 

เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก  และเป็น
ผู้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น

การพัฒนากรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการฝึกอบรม 
และการให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มี
การปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มี
การพบปะระหว่างกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผู้
บริหารระดับกรรมการผู้อํานวยการ รองกรรมการผู้อํานวยการ ฯลฯ 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ติดตาม
การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้อํานวยการ และ
รองกรรมการผู้อํานวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มี
ความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
เพื่อจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานประกอบด้วย กรรมการ 
ผู้อํานวยการ และรองกรรมการผู้อํานวยการทุกสายงาน

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความ
รู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละ
ตําแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง 
ตามที่กําหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตําแหน่งงานได้

3. กรรมการผู้อํานวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ 
ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง เทียบกับ
ระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนา
รายบุคคลในการลด Competency Gap

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive 
HR) ทําหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของผู้สืบทอดตําแหน่งรองกรรมการผู้อํานวยการ

5. กรรมการผู้อํานวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมาย 
ให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อํานวยการ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์  
และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

6. กรรมการผู้อํานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ 
กําหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 ครั้ง

7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผล
การจัดทําแผนการสืบทอดดตําแหน่งงานของกรรมการ 
ผู้อํานวยการ และรองกรรมการผู้อํานวยการ เป็นประจํา  
และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง

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 10/10 - - - 1/1

3.  นายปัญจะ  เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการ
สรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ

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

4.  นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ / ประธานคณะ
กรรมการบริหาร / กรรมการ
นโยบายบริหารความเสี่ยง

12/12 10/10 - 2/2 1/1

5.  นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ / กรรมการ 
ตรวจสอบฯ / ประธานคณะ
กรรมการสรรหาและค่าตอบ
แทนฯ/ กรรมการนโยบาย 
บริหารความเสี่ยง 

12/12 - 5/5 3/3 2/2 1/1

6.  นายอัจฉรินทร์  สารสาส กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการนโยบายบริหาร 
ความเสี่ยง / กรรมการตรวจ
สอบฯ / กรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ

12/12 - 5/5 3/3 2/2 1/1

7.  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - 1/2 -

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

9.  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการ
บริหาร / กรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ

11/12 10/10 - 2/2 - 0/1

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นตํ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

การประชุมคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุมกันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี  
รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเป็น  ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระ
เพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทําการ เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ในการประชุมประธานฯ ได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อ
ให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุป
ที่ได้จากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทําเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่
ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สํานักงานใหญ่ สําหรับให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยรายละเอียดการ
เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้
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วาระการดำารงตำาแหนง่
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของ 
กิจการบริษัทฯ ในปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จํานวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน 
(ในจํานวนนี้เป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน) ซึ่งมีจํานวนเกินร้อยละ 66 ของกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ กรรมการแต่ละคนมีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละ 3 ปี และจํากัดจํานวนปีในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 
เป็นต้นไป

เลขานุการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้หน่วยงานกฏหมายและ 
Compliance Unit ขึ้นตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ (ตามโครงสร้าง
การบริหาร หน้า 40) และแต่งตั้ง นายวิศรุต บัญโต ซึ่งเป็นผู้ 
มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการบริษัทฯ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพื่อทําหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ม.89/15 ดังนี้

(1) เป็นศูนย์กลางในการการจัดทํา/เก็บรักษาเอกสาร
(2) จัดทําทะเบียนกรรมการ
(3) จัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุม 

ผู้ถือหุ้น
(4) รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร
(5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อส่งเสริม

สัมพันธภาพระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น
(6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติขอคณะกรรมการ 

บริษัทฯ 
(7) ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย ประกาศต่างๆ 
(8) เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อ ปีที่ได้รับ 
แต่งตั้ง

ปีที่เลือก 
ครั้งล่าสุด  
(ปี 2559)

ประเภทของกรรมการ
การสรรหา/การแต่งตั้ง 

เป็นกรรมการ 
ในปี 2560

การแต่งตั้ง 
ในครั้งถัดไป

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2551 2557 ประธานกรรมการ /  
กรรมการอิสระ

ใช่ 2560

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 2547 2557 กรรมการ ใช่ 2560

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย 2547 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 2550 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561

5. นายไพฑูรย์ ทวีผล 2551 2557 กรรมการอิสระ ใช่ 2560

6. นายอัจฉรินทร์ สารสาส 2552 2557 กรรมการอิสระ ใช่ 2560

7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 2547 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562

8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 2547 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562

9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 2547 2559 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2562

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัทฯ

นายวิศรุต  บุญโต
- ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขา บัญชี การเงิน
- คุณสมบัติ : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน การจัดประ
ชุมคณะกรรมการฯ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีภาวะผู้นํา เทคนิคการสื่อสาร และวางแผน
เชิงกลยุทธ์

- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานุการบริษัทฯ จากสมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม
• ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
อายุ  69 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
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 3 บริษัท
จํานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
 ประธานกรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
 ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

กําหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
บมจ. เทเวศประกันภัย

2551 - 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
           (ก.พ.) บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย์ 
• กรรมการ/ รองประธานกรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
อายุ  64 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 0.85%
จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
จํานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  4 บริษัท

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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

รายล เอียดเกียวกับ กรรมการ ูบริหาร ูมีอํานาจ
ควบคมบริษัท  แล เล านการบริษัท

1. คณะกรรมการ

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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นายปัญจะ  เสนาดิสัย
• ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และธรรมาภิบาล
• กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
• กรรมการอิสระ
อายุ  68 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
> ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 2 
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ

> ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 
และการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 4

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
* จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 4 บริษัท
* จํานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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

2546 - 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.รสา พร๊อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ
• ประธานคณะกรรมการบริหาร
• กรรมการอิสระ
อายุ  71 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
* จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
* จาํนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 บริษัท

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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นายไพฑูรย์  ทวีผล
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและ 

ค่าตอบแทนฯ
• กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
• กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ
อายุ  66 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• 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
> หลักการบริหารกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาล การลงทุนสถาบัน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
> การควบคุมภายในกับการทํางานของกรรมการตรวจสอบ
> Enhancing Growth through Governance in Family-

Controlled Business
> National Conference of CAC

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
* จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 4 บริษัท
* จาํนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  1 บริษัท

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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/  

ประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายความเสี่ยง 
บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

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

นายอัจฉรินทร์  สารสาส
• ประธานกรรมการนโยบาย 

บริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
• กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
• กรรมการอิสระ 
อายุ  72 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการอุตสาหกรรม, Kensington 

University (USA)
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐร่วม

เอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1
• วุฒิบัตร/ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม  :วุฒิวิศวกรอุตสาหการ
• อบรมหลักสูตร 

> Director Certification Program
% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
* จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
* จาํนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  - ไม่มี -

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์
• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

ผูกพันบริษัทฯ
• กรรมการผู้อำานวยการ
อายุ  54 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 0.78%
* จํานวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
* จํานวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
ปัจจุบัน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน อุปนายก 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อํานวยการ 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2555 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 

บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
2550 - ปัจจุบัน นายกกิตติมศักดิ์ 

สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

2549 - ปัจจุบัน อุปนายกอาวุโส 
สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

2550 - 2555 รองกรรมการผู้อํานวยการบริหาร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 
• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 

ผูกพันบริษัทฯ
• รองกรรมการผู้อำานวยการบริหาร
อายุ  52 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• Bachelor of Business Administration in Finance and 

Management (BBA), Simon Fraser University (Canada)
• อบรมหลักสูตร 

> Director Accreditation Program
% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.66%
* จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 1 บริษัท
* จาํนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการบริหาร สายสํานักงานกลาง 

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 รองกรรมการผู้อํานวยการ - สายการเงินและบัญชี 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2550 - 2555 รองกรรมการผู้อํานวยการ สํานักกรรมการผู้อํานวยการ 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม
• กรรมการอิสระ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
อายุ  51 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• Master of Business Administration,  

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

University of Michigan   (USA)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• อบรมหลักสูตร 

> Director  Accreditaton Program
> Director  Certification Program

% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี
* จาํนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดํารงตําแหน่งกรรมการ 4 บริษัท
* จาํนวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2  บริษัท

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. แม็คกรุ๊ป
2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2555 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ  

บจ. ไพรเวท อิควิตี้ (ประเทศไทย)
2551 - ปัจจุบัน กรรมการ  

บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.อัลตัส แอดไวซอรี่
2551 - 2559 กรรมการ  

บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
2550 - 2559 กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2554 - 2557 กรรมการ บจ. สายการบินนกแอร์ 
2549 - 2556 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

นายพัฒน์พงษ์  วีระศิลป์
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  

- สายปฏิบัติการ SAT
• กรรมการผู้จัดการ - SFT
อายุ  48 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม)  

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• ปริญญาโท วิทยาศาตร์ (การจัดการโลจิสติกส์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.001%

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2558-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ –สายปฏิบัติการ SAT  

และกรรมการผู้จัดการ - 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  50 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.002%

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ - สายการขาย และ 

การตลาด บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
2556 - 2557 รองกรรมการผู้อํานวยการ - สายปฏิบัติการ  

SAT & SFT 
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
บจ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี

2550 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป - SBM2 
บจ.สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า 
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  

- สายวิจัยและพัฒนา
อายุ  54 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น
• ปริญญาตรี วิศวกรรม เครื่องกล มหาวิทยาลัยคาโกชิม่า ประเทศญี่ปุ่น
% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.002%

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ - สายวิจัยและพัฒนา 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
2555 - 2557 รองกรรมการผู้อํานวยการ - สายการขาย, การพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด  
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2551 - 2555 ผู้จัดการประสานงาน 
โตโยต้า เคอร์ลอสการ์ มอเตอร์ อินเดีย (TMC)

นายมงคล  แซ่จิว
• กรรมการผู้จัดการ - SBM & ICP
อายุ  54 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.002%

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
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  53 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการอุตสาหกรรม 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.002%

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2557 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - BSK 

บจ.บางกอกสปริงอินดัสเตรียล
2544 - 2556 ผู้จัดการทั่วไป - BSK 

บจ.บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

นายธันธัช  ฤทธิ์นำ้า 
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  

- สายกลยุทธ์และพัฒนา 
   ธุรกิจองค์กร

อายุ  44 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท MBA – General Management  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• 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

• อบรมหลักสูตร 
> TLCA Executive Development Program (EDP)

% การถือหุ้นในบริษัทฯ 0.001%

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ – สายกลยุทธ์ 

และพัฒนาธุรกิจองค์กร  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

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

2555 – 2557 ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2554 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ 
บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง 
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นายณัฐขจร  ญาณภิรัต 
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  

- สายการเงิน บัญชีและ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ

อายุ  40 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

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
2559 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ – 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

ดร. อโณทัย  เหมาะเจาะ
• รองกรรมการผู้อำานวยการ  

– สายทรัพยากรบุคคล
อายุ  46 ปี

วุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ), 

มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาโท : การบริหารงานวิศวกรรม, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมิชิแกน, 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี : วิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
% การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

ประสบการณท์ำางานในระยะ 5 ปียอ้นหลัง
ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อํานวยการ – สายทรัพยากรบุคคล  

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2558-2560 ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  

บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลล์ จํากัด
2558 รองกรรมการผู้อํานวยการ – สํานักทรัพยากรมนุษย์,  

บมจ. ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์
 ผู้อํานวยการ – ศูนย์การเรียนรู้ 

บมจ. ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์
2552–2558 ผู้จัดการทั่วไป – ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์-กิจการทั่วไป 

และฝ่ายฝึกอบรมเทคนิค 
บริษัท บางกอกโคมัตสุ เซลล์ จํากัด
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กรรมการ จํานวนหุ้นสามัญ 
ณ วันที่ 6 มี.ค. 60 ลักษณะการถือหุ้น จํานวนหุ้นที่ถือ 

ที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - - -
นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 3,607,986 ทางตรง -
นายปัญจะ เสนาดิสัย - - -
นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ - - -
นายอัจฉรินทร์ สารสาส - - -
นายไพฑูรย์ ทวีผล - - -
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 3,330,600 ทางตรง -

589,743 ทางอ้อม (ภรรยา) -
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 2,811,590 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 -
นายณัฐขจร ญาณภิรัต - ทางตรง -
นายธันธัช ฤทธิ์นํ้า 6,150 ทางตรง -

45,000 ทางอ้อม (ภรรยา) -

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ชื่อ – สกุล หุ้นสามัญ (หุ้น)

6 มี.ค. 60 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
1.  นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - - - - - - - -

2.  นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 3,607,986 9,019,968 9,019,968 15,381,468 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 3,920,343 8,916,243 8,916,243 8,896,843 6,660,900 7,215,975 7,215,975 7,215,975

8.  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 2,811,590 7,028,976 7,017,676 7,017,676 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,612,641

9.  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - - - - - - - -

10. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ 27,100 27,100 27,475 16,875 - - - -

11. นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ 7,250 7,250 7,250 - - - - -

12. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า 225 225 11,600 1,250 - - - -

13. นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 9,350 9,350 9,350 1,250 - - - -

14. นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 10,450 10,450 10,450 1,250 - - - -

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

16. นายณัฐขจร ญาณภิรัต - - - - - - - -

17. นายธันธัช ฤทธิ์นํ้า 51,150 51,150 - - - - - -

หมายเหตุ:  -  ข้อมูลจากรายงานการกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

การ อครอ หน อ คณ กรรมการบริษัท  แล ูบริหาร
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รายล เอียดการจายเ ิน น ล อ บริษัท  นร ย ที านมา  ยอนหลั
(หน่วย : บาท)

รายละเอียด
การจ่ายเงินปันผล

ปี 2559 
ปีที่นําเสนอ

ปี 2558 
ปีที่ผ่านมา

ปี 2557 
ปีที่ผ่านมา

ปี 2556 
ปีที่ผ่านมา

ปี 2555 
ปีที่ผ่านมา

1. กําไรสุทธิ 607,557,665  
บาท

641,538,005  
บาท

649,834,968  
บาท

966,098,875  
บาท

815,763,445  
บาท

2. จํานวนหุ้น 425,193,894  
หุ้น

425,193,894  
หุ้น

425,193,894  
หุ้น

424,945,994  
หุ้น

339,957,087  
หุ้น

3. เงินปันผลจ่าย 
อัตราต่อหุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.75 บาท : หุ้น 0.97 บาท : หุ้น

4. รวมจํานวนเงินปันผล
จ่ายทั้งสิ้น

255,116,336.40  
บาท

255,116,336.40  
บาท

255,116,336.40  
บาท

318,709,495.50  
บาท

329,748,234.39  
บาท

5. สัดส่วนการจ่าย
เงินปันผล ร้อยละ 42.00 ร้อยละ 39.77 ร้อยละ 39.26 ร้อยละ 32.99 ร้อยละ 40.42

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบ
แทนฯ เป็นผู้พิจารณากําหนดนโยบายค่าตอบแทน สําหรับกรรมการ 
ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อํานวยการ และรองกรรมการ 
ผู้อํานวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนนํา
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑก์ารจ่าย 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี 
2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ย
ประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดย
เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียง
กัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับ
ผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

คา อบแทน
2. นโยบายและหลักเกณฑก์ารจ่าย 
คา่ตอบแทนผูบ้ริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่าย
ค่าตอบแทนผู้บริหารโดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อํานวยการ 
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทน 
ดังกล่าว มีการกําหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทน
ของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 

1) ข้อมูลการสํารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร  
และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ

2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงิน 
เฟ้อ และกําไรสุทธิ 5 ปีย้อนหลัง รวมทั้งพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายด้วย

กรรมการผู้อํานวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการ
กําหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจําปีของผู้บริหารระดับ 
รองกรรมการผู้อํานวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตาม
เป้าหมายที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า

นโยบายการจายเ ิน น ล
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกําไรประจําปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลือ
อยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทฯ 
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิ หลังจากหักภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่
กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ

บริษัทย่อยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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4คา อบแทนกรรมการ
1. คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชุม

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการ 
นโยบายบริหาร 

ความเสี่ยง

1 ประธานฯ 36,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

2 รองประธานฯ 25,000 37,500 - - - -

3 กรรมการ 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

2. คา่ตอบแทนประจำาปีกรรมการ
2.1  คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน สำาหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ เป็นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น   
11,160,000 บาท รายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ

ค่าตอบแทน
ประจําปี
2559
(บาท)

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม (บาท)

ค่าตอบแทน
รวม 

(บาท)

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ

คณะกรรมการ 
บริหาร

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ

คณะกรรมการ 
สรรหาและ 

ค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการ 
นโยบายบริหาร

ความเสี่ยง

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 537,315 1,080,000 - - - - 1,617,315

2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 373,136 750,000 300,000 - - - 1,423,136

3 นายปัญจะ เสนาดิสัย 298,507 600,000 - 225,000 90,000 - 1,213,507

4 นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 298,507 600,000 450,000 - - 60,000 1,408,507

5 นายอัจฉรินทร์ สารสาส 298,507 600,000 - 150,000 90,000 90,000 1,228,507

6 นายไพฑูรย์ ทวีผล 298,507 600,000 - 150,000 135,000 60,000 1,243,507

7 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 298,507 600,000 - - - - 898,507

8 นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 298,507 600,000 - - - - 898,507

9 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 298,507 570,000 300,000 - 60,000 - 1,228,507

รวม 11,160,000

หมายเหตุ 1. ค่าตอบแทนประจําปีเป็นการคํานวณจ่ายจากผลการดําเนินงานในปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560

2.2  คา่ตอบแทนอื่น

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจําปีกรรมการ

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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4คา อบแทน ูบริหาร
1.  คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินของผูบ้ริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท จํานวนราย ปี 2559 จํานวนราย ปี 2558

เงินเดือนรวม 10 40,897,038.00 8 33,313,307.00

โบนัสรวม 10 6,419,215.00 8 5,622,744.00

รวม 47,316,253.00 38,936,051.00

หมายเหตุ - ปี 2559  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 10 คน คือ นายยงเกียรติ์ กติะพาณิชย์  นายวิชัย ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภัสร  กติะพาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  
นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์  นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์  นายณัฐขจร ญาณภิรัต  และนายธันธัช ฤทธิ์นํ้า

 - ปี 2558  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ์ กติะพาณิชย์  นายวิชัย ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภัสร  กติะพาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  
นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์  และนายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

2.  คา่ตอบแทนอื่น
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท จํานวนราย ปี 2559 จํานวนราย ปี 2558

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 9 1,818,000.00 8 1,575,840.00

หมายเหตุ : - ปี 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ์ กติะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กติะพาณิชย์  นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ   
นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์  นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์  นายณัฐขจร ญาณภิรัต  และนายธันธัช ฤทธิ์นํ้า

 - ปี 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรติ์ กติะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กติะพาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า   
นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ และ นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์

4บคลากร
จํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

บริษัท

จํานวน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

ชาย หญิง ชาย หญิง

1.  บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 514 157 544 171

2.  บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 1,017 146 1,065 154

3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 337 55 505 58

4. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จํากัด 483 53 367 71

5. บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จํากัด 36 2 29 2

รวม 2,389 413 2,510 456

จํานวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง

พนักงานประจํา 2,313 406 2,445 444

พนักงานสัญญาจ้าง 76 7 65 12

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออกตามสายงานหลักได้ดังนี้

ฝ่ายงาน
จํานวน (คน)

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558

1.  แผนกผลิต / ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop 1,674 1,719

2.  แผนกวิศวกรรม 160 130

3.  แผนกซ่อมบํารุง / รับประกันคุณภาพ / วางแผนการผลิต 435 483

4.  แผนกคลังสินค้า และแผนกจัดซื้อ  ฝ่ายจัดหา 178 179

5.  สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ  (รวมบุคคล BU) 87 86

6.  ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงิน 50 59

7.  สายงานขายและการตลาด 27 30

8.  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์/  
ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต

36 54

9.  ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ 90 102

10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 10 11

11. อื่นๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning) 55 113

รวม 2,802 2,966

หมายเหตุ  :  บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

4คา อบแทน นัก าน
1.  คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท จํานวนราย ปี 2559 จํานวนราย ปี 2558

เงินเดือน 2,797 707,862,960 2,946 713,195,088

โบนัสรวม 2,676 147,122,774 2,847 175,598,924

รวม 854,985,734 888,794,012

2.  คา่ตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท จํานวนราย ปี 2559 จํานวนราย ปี 2558

เงินสมทบกองทุน 
สํารองเลี้ยงชีพ

1,867 24,773,995.17 2,143 23,263,855.97

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่  
14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วม
ประชุม ทั้ง 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ  
และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบ 
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งข้อ
เสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้ 
พัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตาม 
แก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบอย่างสมํ่าเสมอ จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที่จะดําเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบ
ควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดําเนินงานของ 
บริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนําไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อํานาจ รวมถึงการทําธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอ โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

1.  การควบคุมภายในองคก์ร
บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผล
ได้โดยมีการกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี และตัวชี้วัดที่
ชัดเจน ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ  
คุณภาพชีวิตของบุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการจ่ายเงินรางวัล
จูงใจให้กับพนักงาน พิจารณาจากผลสําเร็จตามเป้าหมายของดัชนี 
ชี้วัดส่วนบุคคล และผลกําไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

ในด้านการกํากับดูแลกิจการ บริษัทฯ กําหนดโครงสร้างการกํากับ
ดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย  
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมา 
ภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
แต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ และกํากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรม
ที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของ
กระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code  
of Conducts รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จําเป็นเพื่อ
การพัฒนา ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัล “SET Awards” จํานวน 
3 รางวัล คือ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม 

(Sustainability Awards) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุน
สัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) 
และรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน (Thailand 
Sustainability Investment)  และได้รับรางวัลเกียรติยศความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
(CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ
ต่อต้านคอร์รัปชั่นตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption : CAC) โดยได้รับการรับรอง
ในปี 2556 ปี 2558 และ ปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองยื่น 
ต่ออายุ (Recertification) ได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วม
ปฏิบัติไปยังคู่ค้าที่สําคัญของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายใน 
บริษัทฯ รวมทั้งทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่า 
บริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริต 
และคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

2.  การประเมินความเสีย่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง
เป็นนโยบายสําคัญ โดยคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  
ทําหน้าที่กําหนดขั้นตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ และ
พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิง 
กลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเส่ียงทุกตัวอย่างละเอียดรอบคอบ  
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  
เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง
ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ เพื่อนําไปดําเนิน
การให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจํา และมี
การรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3.  การควบคุมการปฏิบัติงาน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ 
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะ
กรรมการทั้ง 4 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ 
แผนการตรวจสอบประจําปี เพ่ือให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติ 
งานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการ
ควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน 

การควบคม าย น
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การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ และ
การต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา
ประเด็นสําคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอ
แนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการ
แก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 
อันอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ  
กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้น
จะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับ 
ธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทํารายการจะต้องทําหน้าที ่
พิจารณาว่าการทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติ 
ธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เสมือน
เป็นรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย 
โดยธุรกรรมอันอาจจะนํามาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด

บริษัทฯ มีการมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มี 
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งให้ความสําคัญอย่าง
มากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทํางาน การรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949”  
และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต  
ทําหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบัติเป็นไปตาม 
ข้อกําหนดต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ ในส่วนของการทําธุรกรรมด้าน 
การเงิน และจัดซื้อ จัดจ้างนั้น บริษัทฯ กําหนดให้พนักงานและ 
ผู้บริหารปฏิบัติตาม “คู่มืออํานาจดําเนินการ” และ “คู่มือควบคุม
การจัดซื้อ-จัดจ้าง” ซึ่งกําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุไว้
ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอํานาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และ
การทําสัญญาจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและ
ป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 

4.  ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล
ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จัดให้
มีข้อมูลที่สําคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้
ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบ
เทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่ง
ข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 4 วัน โดยมี
เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คําแนะนําด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์
ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสาน
งานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเป็นหน่วย 
งานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารสําคัญ ได้แก่ 
ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและ 
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กรรมการได้ 

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชี
ต่าง ๆ นั้น บริษัทฯ จะมีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่
ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
โดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของ 
บริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้
นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
ตามที่กฎหมายกําหนด

5.  ระบบการติดตาม
บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 รวม 
10 ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร 10 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติ
งานเป็นลําดับชั้น ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและกํากับการ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผน
ธุรกิจประจําปี ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้ง
แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการดําเนินการมี
ความแตกต่างจากเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้กําหนดให้ผู้รับผิดชอบ 
นําเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ  
ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงาน 
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างสมํ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิด
ชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ 
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2558 และ ระหว่างปี 2559 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำากัด (SBM)

ลักษณะรายการที่สําคัญ
ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ

รายการ (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2558 ปี 2559

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM 0.91 0.38 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการ 
ขายเศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT ขายสินค้ากึ่งสําเร็จรูป ให้ SBM 133.59 114.42 ราคาตลาด 

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM 2.74 - ตามสัญญากู้เงิน

4. SAT จ่ายชําระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM 0.48 - ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM

5. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM 14.48 11.50 ราคาใกล้เคียงทุน /  SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

6. SAT รับชําระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 46.22 34.27 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำากัด (BSK) 

ลักษณะรายการที่สําคัญ
ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ

รายการ (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเป็น

รายการค้าปกติ ปี 2558 ปี 2559

1. SAT จ่ายชําระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK 1.43 4.53 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

2. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK 2.74 2.42 ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

3. SAT รับชําระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK 42.71 29.10 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK - 31.20

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำากัด (ICP) 

ลักษณะรายการที่สําคัญ
ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ

รายการ (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเป็น
รายการค้าปกติ ปี 2558 ปี 2559

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP 4.49 4.31 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขาย
เศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP 30.00 - ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP 4.49 0.26 ตามสัญญากู้เงิน  

4. SAT รับชําระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก ICP 32.70 23.02 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ ICP

5. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP 1.90 1.61 ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

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

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการร หวา กัน

รายงานประจำาปี 2559
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บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จำากัด (SIJ) 

ลักษณะรายการที่สําคัญ
ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ

รายการ (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเป็น
รายการค้าปกติ ปี 2558 ปี 2559

1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SIJ 40.00 3.00 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SIJ 1.52 1.13 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT จ่ายชําระค่าสาธารณูปโภคให้ SIJ 11.48 4.04 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SIJ

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำากัด (SFT)

ลักษณะรายการที่สําคัญ
ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ

รายการ (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเป็น
รายการค้าปกติ ปี 2558 ปี 2559

1. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SFT 80.00 30.00 ตามสัญญากู้เงิน 

2. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SFT 1.62 2.36 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก SFT 0.93 0.87 ราคาใกล้เคียงทุน / SFT ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

4. SAT รับชําระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SFT 11.70 14.14 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SFT

หมายเหตุ: รายการที่ 1 - 4   เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จำากัด

ลักษณะรายการที่สําคัญ
ยอดคงค้าง/ มูลค่าของ

รายการ (ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจําเป็น
รายการค้าปกติ ปี 2558 ปี 2559

1. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจาก 
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จํากัด 

37.00 41.10 ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินค้าเป็นครั้งคราว
เพื่อในใช้ในการผลิตสินค้า

หมายเหตุ: รายการที่ 1   เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานประจำาปี 2559
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ราย าน อ คณ กรรมการ รวจสอบ 
แล รรมา ิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนั้น เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติ
หน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะ
กรรมการกํากับตลาดทุน และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น  
5 ครั้ง และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นประจําทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้า
ร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายปัญจะ เสนาดิสัย เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
นายไพฑูรย์ ทวีผล เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง 
กรรมการตรวจสอบฯ
นายอัจฉรินทร์ สารสาส เข้าร่วมประชุม 5/5 ครั้ง 
กรรมการตรวจสอบฯ

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือ
กับกรรมการผู้อํานวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจ
สอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะ
กรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อ
เสนอแนะอย่างอิสระโดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงาน 

ทางการเงิน

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2559 
ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความเห็นชอบต่อ
รายงานทางการเงินได้จัดทําขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระ
สําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิด
เผยข้อมูลสําคัญ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อ
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพียงพอ
และเชื่อถือได้ รวมทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาที่พบ
จากการสอบบัญชี ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
แผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีก่อน
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพโดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงและระบบ
ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําปี ซึ่งจัดทําขึ้นโดย
พิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทั้งแผนอัตรา
กําลังและแผนการพัฒนาบุคลากร ในการพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อแผนกตรวจสอบภายใน
และฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตาม 
แผนการตรวจสอบในเรื่องที่สําคัญตามแผนการตรวจสอบ
ประจําปี พร้อมกับให้ข้อสังเกต และนําเสนอเรื่องที่สําคัญต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่ง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ 

การปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสมํ่าเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการ
ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนั้นมีความเพียงพอ 
และได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระสําคัญของการประกาศใช้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณารายงาน 
ของผู้ตรวจสอบภายใน ในการทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายการ 
ต่อต้านการทุจริต โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับการทุจริตภายในและภายนอกบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน
และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานประจำาปี 2559
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การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

พิจารณาการทํารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูล
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี 
และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้
มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการลงทุนในโครงการสําคัญ
ต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจาณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2560 และได้เห็นชอบให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. SAT และ
บริษัทย่อย โดยได้พิจารณา ในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ค่าสอบบัญชีทีเ่หมาะสม การให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี 
และบริการด้านอื่นๆ เช่น การให้คําปรึกษาด้านระบบการควบคุม
ภายใน การจัดอบรมสัมมนาให้ลูกค้า การตรวจสอบระบบงาน
ด้านสารสนเทศ ตลอดจนความชํานาญในการตรวจสอบบริษัทที่ 
ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรถยนต์และบริษัทที่จดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทฯ 
นําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง นายศักดา  
เกาทัณฑ์ทอง  หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ  หรือนางสาว
ศิริเพ็ญ  สุขเจริญยิ่งยง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 
2560 โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 
4,072,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์

การกำากับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts 
รวมทั้งให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จําเป็นเพื่อการพัฒนา 
ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มที่มีคะแนนระดับ 5 ดาว  
จากการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
ประจําปี 2559 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ในการสํารวจมีบริษัทจดทะเบียนที่
เข้าร่วมการสํารวจทั้งสิ้น 601 บริษัท และการประเมินเกี่ยวกับ
การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 สรุปคะแนน
ที่ประเมินเท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

การบริหารความเสี่ยง

กํากับให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
ของบริษัทฯ ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
มาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้
รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา และให้
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมทั้งมุมมองด้านความเสี่ยงต่างๆ

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ

จากการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560  
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเรื่องการทําหน้าที่โดยรวม การ 
สอบทานการจัดทํางบการเงิน การสอบทานการควบคุมภายใน 
การกํากับให้มีการบริหารความเสี่ยง การสอบทานให้บริษัทฯ  
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ การพิจารณา 
คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยง 
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดทํา 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งผลการประเมินโดยรวม 
สรุปว่า ได้ปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดทํา
และการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อ
ถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่
เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ 
มีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

นายปัญจะ  เสนาดิสัย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ราย าน อ คณ กรรมการสรรหาแล  
คา อบแทนกรรมการแล ูบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ โดยมีนายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 
ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และมีกรรมการอิสระทําหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ 
สรรหาและค่าตอบแทนฯ ได้แก่  นายปัญจะ เสนาดิสัย  และนายอัจฉรินทร์ สารสาส  มีวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี 
โดยมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จัดให้มีการประชุมฯ รวม 3 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสําคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวน บทบาท หน้าที่และความรับผิดของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

2. ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่สําคัญ 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 
ลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกันรวมทั้งผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2.5 กําหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.6 ส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็น 
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการ การเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการ 
ที่ครบวาระ เป็นการล่วงหน้า ประจําปี 2559 ไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559  
– 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(นายไพฑูรย์ ทวีผล)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ราย าน อ คณ กรรมการนโยบาย
บริหารความเสีย

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ ทําหน้าที่ 
ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง และมีกรรมการ ได้แก่ นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ  นายไพฑูรย์ ทวีผล  
และนายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  มีวาระดํารงตําแหน่ง 3 ปี โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

ในปี 2559 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยงจัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสําคัญ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนขอบเขตภาระหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

2. พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงอย่างละเอียด 
รอบคอบ ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและความเสี่ยงจากภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกัน 
และเฝ้าระวัง

3. ให้ข้อเสนอแนะ ติดตามการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการเพื่อนําไปดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

4. แนะนําให้มีการฝึกอบรมเรื่องความเสี่ยงเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ความเสี่ยงแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

5. กําหนดให้รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ นอกจากชี้แนะให้ฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นการป้องกันทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและจากภายใน จากการจัดลําดับความ
สําคัญแล้ว ยังเน้นในด้านการป้องกันความเสี่ยงในระยะสั้นที่เรียกว่าการเฝ้าระวัง และการมองไปข้างหน้าหรือการเตรียม
การป้องกันความเสี่ยงระยะยาวอีกด้วย

(นายอัจฉรินทร์   สารสาส)
ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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ราย านความรับ ิดชอบ อ คณ กรรมการ 
อราย านทา การเ ิน

ฝ่ายบริหารได้จัดทํางบการเงินประจําปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้
เลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการ
จัดทํางบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลรายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสมํ่าเสมอ ตลอดจนสอบทาน
ให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและร่วมประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญและเพียงพอที่จะดํารงรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทฯ

จากวิธีปฏิบัติและการกํากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)
ประธานกรรมการ

(นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์)
กรรมการผู้อํานวยการ

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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คําอ ิบายแล วิเครา ห าน การเ ินแล
ลการดําเนิน าน

ภาพรวมของการดำาเนินงานที่ผ่านมา
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ โดย
รายได้หลักของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มาจากการขายผลิตภัณฑ์ชิ้น
ส่วนรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก ดุมเบรก เหล็กกัน
โคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดยเป็นการจําหน่ายให้กับโรงงาน
ประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่
อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่

การวิเคราะห์กำาไรขาดทุน

4การวิเคราะห์รายได้
ในปี 2559 และ ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 
เท่ากับ 8,397 ล้านบาท และ 8,817 ล้านบาท (ตามลําดับ) ลด
ลง 420 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีรายได้จากการขาย
สินค้าและบริการ-สุทธิของปี 2559 และปี 2558 เป็นเงิน เท่ากับ 
8,299 ล้านบาท และ 8,644 ล้านบาท (ตามลําดับ) ลดลง 346 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการภาพรวม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนการเกษตรปรับตัวลดลง 
จากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถกระบะที่ถือเป็นราย
ได้หลักของบริษัทฯ ที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อน 

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

4ตน้ทุนขายและบริการ
ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการรวม 
เท่ากับ 7,062 ล้านบาท และ 7,383  ล้านบาท (ตามลําดับ) ลดลง 
321 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งอัตราต้นทุนขายและบริการ
ต่อยอดขายในปี 2559 เท่ากับ 85% ลดลงกว่าปีก่อนเล็กน้อย  
จากการควบคุมต้นทุนคงที่ในส่วนของการลงทุน และควบคุมต้นทุน
ผันแปรให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบัน 

4คา่ใช้จ่ายจากการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เท่ากับ 670 
ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  11  ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2  จาก
การควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว
กับพนักงานและควบคุมกําลังพลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภาค
อุตสาหกรรมรถยนต์

4ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ในปี 2559 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 48 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน 4 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากการ
บริหารกําไรจากการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ด้าน
การส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับเป็นหลัก 

4กำาไรจากการดำาเนินงาน
บริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการ 
ลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2559  
จํานวน 665 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 79 ล้านบาทหรือคิด
เป็นร้อยละ 11 จากปริมาณการขายปรับลดลงในบางผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มลูกค้าหลัก

4กำาไรสุทธิ
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 608 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนเป็นเงิน 34 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตุหลัก
มาจากจากปริมาณการขายปรับลดลงในบางผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ลูกค้าหลัก

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

4สินทรัพย์
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ  
9,421 ล้านบาท และ 9,633 ล้านบาท (ตามลําดับ) ลดลง 212 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ ในการตัดจําหน่ายค่าเสื่อมราคาเป็นสําคัญ 

 • ลูกหนีก้ารคา้
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
เท่ากับ 1,331 ล้านบาท และเท่ากับ 1,311 ล้านบาท ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึ้น 21 ล้านบาท จากปริมาณ
ยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้
เฉลี่ยที่ 58 วัน 

 • เงินลงทุน
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจํานวน 366 
ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนใน บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด 
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จํากัด บริษัท นิชินโบะ 
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สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด และบริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนู 
แฟคเจอริ่ง จํากัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงินลงทุนในบริษัท 
ดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท 

 • ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 จํานวน 5,410 ล้านบาท และปี 2558 มี
จํานวน 5,705 ล้านบาท ลดลง 295 ล้านบาทหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 5 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 
798 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 
508 ล้านบาท ในสายการผลิตเพลาข้าง เพื่อเพิ่มกําลังการ
ผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต

4หนีส้ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,534  
ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,249 ล้านบาท  
และหนี้สินระยะยาว เท่ากับ 1,286 ล้านบาท ซึ่งต่ํากว่าปีก่อน  
568 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14 โดยหลักลดลงจากการจ่าย 
ชําระการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตของโรงงาน มีภาระหนี้สินจาก 
เงินกู้ยืมธนาคารลดลง 483 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิก
เงินกู้ 258 ล้านบาทและจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 741 ล้าน
บาท เป็นสําคัญ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

4โครงสร้างเงินทุน
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 
5,887 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 ซึ่งเท่ากับ 5,531 ล้านบาท เป็นเงิน 356 ล้านบาท เนื่องจาก
ผลกําไรจากการดําเนินงานระหว่างงวด 

บริษัทฯ มีการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 เป็นเงินปันผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทเป็น 
จํานวนเงินทั้งสิ้น 255 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 81 ล้านบาท ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 
0.41 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 174 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าว
จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2560

บริษัทฯ มีการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 เป็นเงินปันผลสําหรับผล
การดําเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจํานวน
เงินทั้งสิ้น 255.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจํานวน ทั้งนี้ได้มีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 
เป็นจํานวนเงิน 85.0 ล้านบาท ดังนั้น ส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 
0.40 บาท เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 170.0 ล้าน เงินปันผลดังกล่าว
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุน
ประกอบด้วยหนี้สินรวม 3,534 ล้านบาทและส่วนของผู้ถือหุ้น 
5,887 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ประมาณ 0.60 เท่า

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับจากการ
ดําเนินงานสุทธิ จํานวน 1,442 ล้านบาท และ 1,552 ล้านบาท  
(ตามลําดับ) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 554 ล้านบาท 
และ 493 ล้านบาท (ตามลําดับ) ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตเพลาข้าง เพื่อเพิ่มกําลังการ
ผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต และมีกระแสเงินสด
จ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวน 817 ล้านบาท และ 1,034 
ล้านบาท (ตามลําดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยาวตามโครงการลงทุน 741 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม  
251 ล้านบาท

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำาเนิน
งานหรือฐานะการเงินในอนาคต
อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2559  โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่
เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผู้ซื้อชะลอการซื้อจากภาวะการเมือง
และภาวะเศรษฐ์กิจภายในประเทศ โดยมีสาเหตุหลักๆ ได้แก่ ภาระ 
หน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต่ําและปัญหาภัยแล้ง  
สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อใน อย่างไรก็ดี ประเทศไทย 
ยังคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอัพที่สําคัญในการส่งออกไปทั่วโลกส่ง
ผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยังคงมีการเติบโต
ในอนาคต ซึ่งก็ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต เช่น การสนับสนุน
ของภาครัฐต่อการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนก้าว
ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นแรงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนขยาย
การลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยียานยนต์ไปเป็นรถไฟฟ้า จากปัจจัยดังกล่าว ในปี  
2559 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องจักรใหม่ มีแผน
กลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่ม
อาเซียนให้มากขึ้น การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่า
เพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรม
เพื่อการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากขึ้น และการศึกษาผลกระทบ
รวมถึงโอกาสทางธุรกิจของรถยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ  
มีการบริหารจัดการบุคลากรตามแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์  
3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ควบคู่ไปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
แล บริษัทยอย

งบการเงินสำาหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2559

และ

รายงานของผูส้อบบัญชีรับอนุญาต



ราย าน อ ูสอบบั ชีรับอน า

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จำากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) และของเฉพาะบริษัท 
สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ตามลําดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
งบกําไรขาดทุนรวมและงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแส
เงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการ
บัญชีที่สําคัญและเรื่องอื่นๆ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้าง
ต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
กลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ และ
กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิด
ชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความ
เป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกําหนดจรรยา
บรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุด
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจ
สอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวด
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 9 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับธุรกิจรถยนต์
และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ปริมาณการขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
บริษัทขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของรถยนต์แต่ละรุ่นซึ่งแตกต่างกันออกไป 
ความผันผวนในปริมาณการขายของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ อาจทําให้มี
สินค้าคงเหลือที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลานานโดยเฉพาะวัสดุสิ้นเปลือง 
และอะไหล่เครื่องจักร ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการกําหนด
นโยบายค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือตามแต่ละช่วงอายุของ
สินค้า

ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจในเรื่องมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้า
คงเหลือเนื่องจากบัญชีดังกล่าวมีนัยสําคัญ และต้องใช้การประมาณ
การและดุลยพินิจที่สําคัญของผู้บริหาร เรื่องดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่
ข้าพเจ้าถือเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ

ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร

ข้าพเจ้าได้ใช้วิธีการตรวจสอบ รวมถึง
- สอบถามผู้บริหารเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจของนโยบายของ
กลุ่มบริษัทในการประมาณการมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ
- การทําความเข้าใจในลักษณะของระบบการควบคุมภายในที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ การเข้าร่วมสังเกตการณ์
การตรวจนับและสุ่มทดสอบสภาพของสินค้าคงเหลือ
- ทดสอบรายงานอายุของสินค้าคงเหลือ โดยทดสอบว่ารายงาน
ดังกล่าวได้จัดประเภทสินค้าคงเหลือในแต่ละช่วงอายุอย่างเหมาะสม
ตลอดจนการตรวจสอบกับเอกสารประกอบการบันทึกรายการ และ
ทดสอบการคํานวณค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือว่าเป็นไป
ตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
- การสุ่มทดสอบมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับกับเอกสารราคาขาย
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยในงบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

74



ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่
อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจําปีจะถูกจัดเตรียมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อ
มั่นต่อข้อมูลอื่น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูล
อื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่น
มีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการ
กำากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหาร 
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่
สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล
กระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อ
มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ
ผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็น
ของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป 
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวม
กันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจาก
การใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง
พอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน

• ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัทย่อย

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผู้บริหาร

รายงานประจำาปี 2559
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• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลัก
ฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ
สําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษัทและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้อง
กล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิด
เผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดําเนินงาน
ต่อเนื่อง 

• ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบที่ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควร

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยว
กับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม 
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด
ชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับ
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่อง
ที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้า
ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความ
สัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของ
ข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกําหนด
เป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้
เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาด
การณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผล
ประโยชน์ต่อส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4628

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุงเทพมหานคร
17 กุมภาพันธ์ 2560
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,071,291,879     1,000,010,533     380,890,155 383,328,001 
เงินลงทุนชัว่คราว 337,229,839        268,887,893        272,129,937 254,376,185 
ลูกหน้ีการคา้ 1,331,378,945     1,310,667,695     366,908,456       385,102,994       
ลูกหน้ีอ่ืน 98,305,719          110,337,444        57,955,723         86,272,170         
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       33,000,000 150,000,000 
สินคา้คงเหลือ 625,009,025 737,742,748 117,824,687 138,570,055
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,463,215,407 3,427,646,313 1,228,708,958 1,397,649,405 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 339,203,588        279,695,332        -                      -                      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                       -                       2,542,012,202    2,461,890,702    
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 26,651,146          26,651,146          -                      -                      
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 58,561,500          58,651,750          -                      -                      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,409,565,654     5,704,565,316     1,500,926,981    1,397,841,264    
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 17,934,556          17,934,556          -                      -                      
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 40,762,703          42,411,950          18,818,366         19,056,630         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,899,915 35,043,857 11,719,613 11,506,252 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 26,256,412 40,930,323 5,696,212 4,869,421 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,957,835,474 6,205,884,230 4,079,173,374 3,895,164,269 

รวมสินทรัพย์ 9,421,050,881 9,633,530,543 5,307,882,332 5,292,813,674 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้ 1,136,524,734 1,233,328,072 265,343,292 316,237,953 
เจา้หน้ีอ่ืน 299,279,886        300,069,500        83,265,643 66,320,039 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ 36,442,113 39,999,734 7,822,403           5,962,065           
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 753,648,603 739,325,859 269,222,288 251,384,742 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 
ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 982,116 924,564 132,410              123,972              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 21,811,781 19,768,667 11,314,863         19,662,702         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,248,689,233 2,333,416,396 637,100,899 659,691,473 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,006,821,238 1,502,353,211 437,208,518 448,314,175 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 539,645               1,521,761            85,272                217,682              
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 277,275,872 264,550,762 89,883,287         88,811,073         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 866,814 855,416 629,240 623,616 
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 1,285,503,569 1,769,281,150 527,806,317 537,966,546 

รวมหนีสิ้น 3,534,192,802 4,102,697,546 1,164,907,216 1,197,658,019 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

บาท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 425,193,894 426,711,809 425,193,894 426,711,809 
   ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 716,443,452 716,443,452 716,443,452 716,443,452 
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฎหมาย  55,671,181 55,671,181 42,671,181 42,671,181 

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 4,688,928,052 4,332,232,940 2,958,666,589 2,910,847,128 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
   ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า

หน่วยงานต่างประเทศ 621,500 1,291,530 -                      -                      
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,886,858,079 5,530,832,997 4,142,975,116 4,095,155,655 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,421,050,881 9,633,530,543 5,307,882,332 5,292,813,674 

บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

รายได้
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 8,298,781,923 8,644,459,275 2,251,040,643 2,472,454,872 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ 3,418,869           1,026,601           -                    1,495,263 
รายไดอ่ื้น 95,155,456 162,587,255 185,321,882 215,334,221 
รวมรายได้ 8,397,356,248 8,808,073,131 2,436,362,525 2,689,284,356 

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและการให้บริการ 7,062,208,155 7,383,393,168 1,670,850,744 1,861,941,824 
คา่ใชจ่้ายในการขาย 115,510,143 134,448,446 38,659,092 43,706,172 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 554,280,876 546,047,894 311,464,218 318,175,678 
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
   และขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                     -                     56,878,500 -                    
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนสุทธิ -                     -                     749,403 -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 83,100,530 115,772,029 26,913,538 40,425,848 
รวมค่าใช้จ่าย 7,815,099,704 8,179,661,537 2,105,515,495 2,264,249,522 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 73,014,256         56,459,232         -                    -                    
ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 655,270,800 684,870,826 330,847,030 425,034,834 
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (47,713,135) (43,332,821) (32,165,016) (38,389,586)
ก าไรส าหรับปี 607,557,665 641,538,005 298,682,014 386,645,248 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 1.43 1.51 0.70 0.91 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม

บาท

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558

ก าไรส าหรับปี 607,557,665 641,538,005 298,682,014 386,645,248

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทนุ

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

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่หน่วยงาน
   ต่างประเทศ (670,030) (2,912,576) -                    -                    
ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สุทธิจากภาษเีงนิได้ (670,030)            (81,570,078)       -                    (28,458,591)      

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 606,887,635       559,967,927       298,682,014 358,186,657

บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากอตัรา
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มลูคา่หุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุ้น

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

รายการกบัผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                      -                      -                   (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 าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      -                   (78,657,502)        (2,912,576)           (81,570,078)         

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

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

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม

บาท

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากอตัรา
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 425,193,894        716,443,452        55,671,181       4,332,232,940     1,291,530             5,530,832,997      

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั -                       -                       -                   (250,862,553)       -                       (250,862,553)       
รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                       -                       -                   (250,862,553)       -                       (250,862,553)       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
ก าไร -                       -                       -                   607,557,665        -                       607,557,665         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                       -                       -                   -                       (670,030)              (670,030)              

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       -                       -                   607,557,665        (670,030)              606,887,635         

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 425,193,894        716,443,452        55,671,181       4,688,928,052     621,500                5,886,858,079      

งบการเงินรวม

ก าไรสะสม

บาท

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย         
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลคำ่หุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2558           425,193,894      716,443,452        42,671,181   2,799,272,275      3,983,580,802

รายการกบัผู้ถอืหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น
การจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั -                        -                   -                  (246,611,804)   (246,611,804)      
รวมการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                   -                  (246,611,804)   (246,611,804)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก ำไร -                        -                   -                  386,645,248     386,645,248       
     ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                        -                   -                  (28,458,591)     (28,458,591)        
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                        -                   -                  358,186,657     358,186,657       

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

งบการเงินเฉพาะกจิการ
ก ำไรสะสม

บาท

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย         
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ำรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแลว้ มูลค่ำหุ้น ตำมกฎหมำย จดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559            425,193,894       716,443,452        42,671,181   2,910,847,128      4,095,155,655

รายการกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
     เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั -                         -                    -                   (250,862,553)    (250,862,553)      
รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                         -                    -                   (250,862,553)    (250,862,553)      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี
     ก ำไร -                         -                    -                   298,682,014     298,682,014       
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                         -                    -                   298,682,014     298,682,014       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 425,193,894          716,443,452     42,671,181      2,958,666,589  4,142,975,116    

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ก ำไรสะสม

บาท

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก ำไรส ำหรับปี 607,557,665         641,538,005         298,682,014        386,645,248        
รายการปรับปรุง
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 810,166,947         858,105,414         222,492,847        251,506,244        
ตดัจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 3,750,696             17,679,898           -                       -                       
ดอกเบ้ียรับ (9,477,248)           (11,760,124)         (9,779,473)           (16,349,424)         
ตน้ทนุทำงกำรเงิน 83,100,530           115,772,029         26,913,538          40,425,848          
ตั้งคำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่ของสินคำ้คงเหลือ (กลบัรำยกำร) 31,791,188           (18,904,078)         11,431,320          355,098               
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย
   และขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       56,878,500          -                       
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (44,440)                (816,769)              (81,209)                (20,061)                
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (3,904,090)           (59,365)                -                       (247,017)              
ส่วนแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วม (73,014,256)         (56,459,232)         -                       -                       
เงินปันผลรับ (8,393,750)           (2,465,000)           (31,199,340)         -                       
ภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน 29,326,730           29,257,582           9,959,124            10,566,733          
ภำษีเงินได้ 47,713,135           43,332,821           32,165,016          38,389,586          

1,518,573,107      1,615,221,181      617,462,337        711,272,255        
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีกำรคำ้ (20,664,494)         (15,299,603)         18,249,010          57,090,075          
ลูกหน้ีอ่ืน 11,789,770           (34,160,622)         28,074,491          11,330,638          
สินคำ้คงเหลือ 80,942,535           (58,566,061)         9,314,048            2,007,050            
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 14,003,881           6,066,569             (826,790)              733,991               
เจำ้หน้ีกำรคำ้ (97,231,539)         112,631,566         (50,867,925)         (17,919,311)         
เจำ้หน้ีอ่ืน 217,722                4,382,641             17,193,320          (29,831,164)         
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,398                  (700,099)              5,624                   (661,170)              
เงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 1,507,642,380      1,629,575,572      638,604,115        734,022,364        
จ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (16,601,620)         (13,686,950)         (8,886,910)           (4,255,970)           
จ่ำยภำษีเงินได้ (49,526,079)         (64,016,907)         (40,726,215)         (40,003,137)         
เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,441,514,681      1,551,871,715      588,990,990        689,763,257        

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(บาท)

รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

84



หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด

2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
รับดอกเบ้ีย 9,719,203             11,760,124           10,021,429          17,211,728          
เงินลงทนุชัว่ครำวเพ่ิมข้ึน (68,341,946)         (131,289,681)       (17,753,752)         (116,777,973)       
รับเงินปันผลจำกบริษทัยอ่ย -                       -                       31,199,340          -                       
รับเงินปันผลจำกบริษทัร่วม 13,506,000           10,227,000           -                       -                       
รับเงินปันผลจำกบริษทัอ่ืน 8,393,750             2,465,000             -                       -                       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       (430,000,000)       (760,000,000)       
รับช ำระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย -                       -                       510,000,000        870,000,000        
ซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (511,657,344)       (381,302,668)       (319,216,113)       (99,559,858)         
ขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 4,936,119             1,638,358             -                       247,040               
ซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (10,140,250)         (6,923,350)           (4,263,850)           (4,182,863)           
เงินจ่ำยจำกกำรเพ่ิมทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       (100,000,000)       -                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (553,584,468)       (493,425,217)       (320,012,946)       (93,061,926)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
จ่ำยตน้ทนุทำงกำรเงิน (82,173,380)         (114,966,310)       (26,740,995)         (40,140,208)         
จ่ำยหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน (924,564)              (750,936)              (123,972)              (51,445)                
เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะยำว 258,116,630         45,900,000           258,116,630        -                       
ช ำระคืนเงินกูย้มืระยะยำว (740,805,000)       (717,367,500)       (251,805,000)       (301,805,000)       
เงินปันผลจ่ำย (250,862,553)       (246,611,805)       (250,862,553)       (246,611,805)       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (816,648,867)       (1,033,796,551)    (271,415,890)       (588,608,458)       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 71,281,346           24,649,947           (2,437,846)           8,092,873            
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 1,000,010,533      975,360,586         383,328,001        375,235,128        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 1,071,291,879      1,000,010,533      380,890,155        383,328,001        

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
เจำ้หน้ีคำ่ซ้ือสินทรัพย์ (3,557,620)           39,999,734           1,860,338            5,962,065            

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม

(บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ สารบัญ
1 ข้อมูลทั่วไป
2 เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
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 สํารอง
23 ส่วนงานดําเนินงาน
24 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
25 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
26 ภาษีเงินได้
27 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
28 กําไรต่อหุ้น
29 เงินปันผล
30 เครื่องมือทางการเงิน
31 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
32 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
33 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2560 
 

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 
 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 28) ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนใน
ประเทศไทย และกลุ่มตระกลูกิตะพาณิชย ์(ถือหุน้ร้อยละ 17.7) 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก รายละเอียดของบริษทัย่อย ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 และ 11 

 
2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิ  
 
(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ  
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ ( สภาวิชาชีพบัญชี ) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                    
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง  
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2559 ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีออกและปรับปรุงใหม่นั้ น  มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทในบางเ ร่ือง                     
การเปล่ียนแปลงน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืนๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 33 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 
 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ีท่ีใช้ทางเลือกใน      

การวดัมลูค่าในแต่ละรอบระยะเวลารายงาน 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หน้ีสินผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชนท่ี์

ก าหนดไว ้ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฑ) 
  

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ    
 
ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิ จารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ีเก่ียวกบั 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย  ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทาง
บญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 
ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี  
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 (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  
 

x ขอ้มูลระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

x ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

x ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(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 

 
 สินคา้คงเหลือวดัมลูค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 
 ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างผลิตค านวณโดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ีย ส าหรับวตัถุดิบ วสัดุโรงงานและอะไหล่

เคร่ืองจกัรค านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน ตน้ทุนของสินคา้ ประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิตเอง 
ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย รวมการปันส่วนของค่า
โสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

93

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 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  
 
ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
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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 ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 

 
 อาคารและส่ิงปลกูสร้างอ่ืน   5 - 40 ปี 

เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์โรงงาน   1.5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ   5 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน สินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและอะไหล่เคร่ืองจกัร 
 
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 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย 
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ  
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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 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมลูค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
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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 
 

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

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
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(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  
 
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 
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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 
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบันซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน   

 
(ณ) รายได้ 

 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และส่วนลดพิเศษ 
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การขายสินค้าและให้บริการ 
 

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

 
 รายได้ค่าเช่า 

 
รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา   
ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล  
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ด) ต้นทุนทางการเงิน 
 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ี
ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้
เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพ่ือขาย ดอกเบ้ียซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของค่างวดตามสญัญาเช่าการเงินบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
โดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(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 าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
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 ้   
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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             
การประเมินน้ีอยูบ่นพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์
ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้ง
จ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเ งินได ้                       
รอการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง  
 

(ท) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี  
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(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 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วม และบริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 และ 11 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 

 
                                                                                ประเทศที่จดัตั้ง 

ช่ือกจิการ สัญชาติ ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั ไทย เป็นบริษทัท่ีถือหุน้ร้อยละ 28 ในบริษทั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ

วางแผน สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของ
กิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึง
กรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีใน
ระดบับริหารหรือไม่) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้
ดงัน้ี 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ นโยบายการก าหนดราคา งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
    31 ธันวาคม  2559  2558  2559  2558 
  (ล้านบาท) 
บริษทัย่อย         
ขายสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  114  134 
รายไดเ้งินปันผล ตามสิทธิไดรั้บ -  -  31  - 
ดอกเบ้ียรับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  4  8 
รายไดค่้าธรรมเนียมใน 
   การบริหารจดัการ 

 
ราคาท่ีตกลงตามสญัญา 

 
- 

  
- 

  
101 

  
133 

ค่าสาธารณูปโภครับ ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  9  12 
ค่าเช่ารับ ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  6  6 
ขายเศษจากการผลิต ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  5  8 
ค่าเช่าจ่าย ราคาท่ีตกลงตามสญัญา -  -  2  2 
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย ราคาใกลเ้คียงทุน -  -  3  1 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด -  -  5  12 
         
บริษทัร่วม         
ซ้ือสินคา้ ราคาใกลเ้คียงราคาตลาด 41  37  -  - 
         
ผู้บริหารส าคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
   ผลประโยชนร์ะยะสั้น 74  63  66  55 
   ผลประโยชนร์ะยะยาว 3  2  2  2 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ 77  65  68  57 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
ลกูหน้ีการค้า งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  20,174  18,953 

 
ลกูหน้ีอื่น งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  19,251  25,812 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  14,794  22,569 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  11,528  19,335 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั -  -  4  406 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั -  -  6,312  7,482 
รวม -  -  51,889  75,604 

 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหตุ 2559  2558 
  (พันบาท) 
บริษทัย่อย     
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั  -  30,000 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั  40,000  40,000 
บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั  30,000  80,000 
  70,000  150,000 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11 (37,000)  - 
สุทธิ  33,000  150,000 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บริษทัยอ่ยส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัน้ี 
 
  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558 
  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   150,000  260,000 
เพ่ิมข้ึน  430,000  760,000 
ลดลง  (510,000)  (870,000) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 11 (37,000)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  33,000  150,000 

  
บริษทับนัทึกหน้ีสงสัยจะสูญจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัย่อยจากการจดทะเบียนเลิกบริษทัย่อย (ดูหมายเหตุ 
11) เป็นจ านวนเงิน 37 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ MMR (Money Market Rate) ต่อปี  

 
เจ้าหนี้การค้า  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 11,906  13,269  -  - 
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41 

 

เจ้าหนี้อื่น  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั -  -  -  7 
บริษทั บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั -  -  726  827 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั -  -  9  - 
บริษทั เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั -  -  -  157 
บริษทัร่วม        
บริษทั ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด ์จ ากดั 74       
รวม 74  -  735  991 

 
5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 320  325  90  90 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  5,150  3,368  3,198  2,777 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 1,065,822  996,318  377,602  380,461 
รวม 1,071,292  1,000,011  380,890  383,328 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,067,189  992,326  383,890  383,328 
สกลุเงินเยน 4,103  7,685  -  - 
รวม 1,071,292 1,000,011  383,890  383,328 
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6 เงนิลงทุนช่ัวคราว 

 

เงินลงทุนชัว่คราวของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นเงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.45 
ต่อปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (2558: ร้อยละ 1.70 ต่อปี) และเป็นสกลุเงินบาท  

 

7 ลูกหนีก้ารค้า 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  -  -  20,174  18,953 
กิจการอ่ืนๆ   1,331,447  1,310,736  346,734  366,150 
รวม   1,331,447  1,310,736  366,908  385,103 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (68)  (68)  -  - 
สุทธิ   1,331,379  1,310,668  366,908  385,103 
 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 4  -  -  20,174  18,953 
       

กจิการอืน่ๆ          
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ   1,329,212  1,308,227  346,734  366,150 
เกินก าหนดช าระ :          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน   1,480  2,089  -  - 
3 - 12 เดือน   335  352  -  - 
มากกวา่ 12  เดือน   420  68  -  - 

   1,331,447  1,310,736  346,734  366,150 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (68)  (68)  -  - 
   1,331,379  1,310,668  346,734  366,150 
รวม   1,331,379  1,310,668  366,908  385,103 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
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 ยอดลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,314,625  1,285,816  360,640  376,738 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 6,825  12,004  6,268  8,365 
สกลุเงินเยน 9,929  12,848  -  - 
รวม 1,331,379  1,310,668  366,908  385,103 

 
8 ลูกหนีอ้ืน่ 
 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ   
 หมายเหต ุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4  -  -  51,889  75,604 
กจิการอืน่ๆ          
ลกูหน้ีกรมสรรพากร   80,706  83,497  1,400  1,949 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้   4,666  7,982  1,902  3,257 
รายไดค้า้งรับ   2,122  5,918  491  3,836 
อ่ืนๆ    10,812  12,940  2,274  1,626 
รวม   98,306  110,337  57,956  86,272 

 

 ยอดลกูหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 

 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  97,689  107,510  57,956  86,272 
สกลุเงินเยน 617  2,827  -  - 
รวม 98,306  110,337  57,956  86,272 
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10 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 279,695  233,463 
ส่วนแบ่งก าไรสุทธิจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 73,014  56,459 
รายไดเ้งินปันผล (13,506)  (10,227) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 339,203  279,695 

 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 268,164  246,609  56,699  60,643 
งานระหวา่งท า 59,633  115,149  3,041  6,564 
วตัถุดิบ 87,123  129,273  7,337  9,737 
วสัดุโรงงาน 162,189  168,712  24,512  27,878 
อะไหล่เคร่ืองจกัร 122,244  111,210  46,893  43,097 
สินคา้ระหวา่งทาง 10,637  19,980  248  125 
รวม 709,990  790,933  138,730  148,044 
หัก ค่าเผื่อมลูค่าสินคา้ลดลง (84,981)  (53,190)  (20,905)  (9,474) 
สุทธิ 625,009  737,743  117,825  138,570 

 

 
9 สินค้าคงเหลอื 

 

 
เงินลงทุน นบริ ทัร่วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงันี 

 
   งบการเงินรวม 
  

ลกั ณะธุรกิจ 
ประเท ท่ี 
กิจการ 

สดัส่วนความเป็น
เจา้ อง 

 
ทุน  าระแลว้ 

 
วิธีราคาทุน 

 
วิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

  จดัตงั 2559 2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   ( )  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                     
บริ ทั ิโย ิ สมบูรณ 
  โคเตท แ นด จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
ทรายเคลือบ

ลาสติก, 
ทรายอบแหง้ 

 
 

ไทย 

 
 

21 25 

 
 

21 25  

 
 

72,000  

 
 

72,000  

 
 

15,300  

 
 

15,300  55,261  

 
 

48,040  4,590 

 
 

1,530 
บริ ทั ยามาดะ 
 สมบูรณ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย 
อะไหล่รถ 

 
ไทย 

 
20 00 

 
20 00  

 
150,000  

 
150,000 

 
30,807  

 
30,807  283,942  

 
231,655  8,916 

 
8,697 

รวม          46,107  46,107  339,203  279,695  13,506  10,227 
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11 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2,461,891  2,461,891 
เพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย 100,000  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (19,879)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2,542,012  2,461,891 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2559 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จดทะเบียนเลิกบริษทั 
เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยในประเทศญ่ีปุ่นในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 เน่ืองจาก
สถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ชะลอตวัลง และการด าเนินงานสามารถด าเนินการท าในประเทศได้  บริษทัได้
บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยจากการจดทะเบียนเลิกบริษทัย่อยเป็นจ านวนเงิน 20 ลา้น
บาทในงบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2559 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการมีมติอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ในบริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง เทคโนโลยี จ ากดั จากเดิม 250 ลา้นบาท เป็น 350 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่
จ านวน 1 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท บริษทัย่อยไดจ้ดทะเบียนการเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 
15 กนัยายน 2559 
  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 และเงินปันผลรับส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

 

 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศ 
ท่ี

กิจการ 
จดัตั้ง 

สัดส่วน 
ความเป็น
เจา้ของ  

 
ทุนช าระแลว้  

 
ราคาทุน  

 
การดอ้ยค่า  

 
ราคาทุน-สุทธิ  

 
เงินปันผลรับ 

   2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
   ( )  (พันบาท) 

บริษัทย่อย                         
บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็
เหนียว อุตสาหกรรม 
จ ากดั 

 
ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

  
 

ไทย 
 

  
 

  
 

500,000  
 

500,000  
 

875,989  
 

875,989  -  -  
 

875,989  
 

875,989  -  
 

- 
บริษทั บางกอกสปริง 
   อินดสัเตรียล  จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
  

 
  

 
130,000  

 
130,000  

 
519,989  

 
519,989  -  -  

 
519,989  

 
519,989  31,199  

 
- 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล  
   แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
  

 
  

 
785,000  

 
785,000  

 
796,034  

 
796,034  -  -  

 
796,034  

 
796,034  -  

 
- 

บริษทั เอสบีจี อินเตอร์
เนชัน่แนล แจแปน จ ากดั 

สนบัสนุนขอ้มลู 
 ทางดา้นการตลาด 

 
ญ่ีปุ่น 

 
  

 
  

 
19,879  

 
19,879  

 
19,879  

 
19,879  (19,879)  -  -  

 
19,879  -  

 
- 

บริษทั สมบูรณ์ ฟอร์จจ้ิง  
   เทคโนโลย ีจ ากดั 

ผลิตและจ าหน่าย
ช้ินส่วนยานยนต ์

 
ไทย 

 
100  

 
100  

 
350,000  

 
250,000  

 
350,000  

 
250,000  -  -  350,000  

 
250,000  -  

 
- 

รวม           2,561,891  2,461,891  19,8 9     2,542,012  2,461,891  31,199   
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12 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

 งบการเงินรวม 
 ลกัษณะของธุรกิจ ทุนช าระแลว้ อตัราส่วนการถือหุน้ ราคาทุน 

   2559 2558 2559  2558 
   (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
ราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ เม่ือเดือนมิถุนายน 2559 โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยู่
ในปัจจุบนั ราคาประเมินจ านวน 90 ลา้นบาท  
 
ล าดับช้ันมลูค่ายติุธรรม  
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์นอิสระจากภายนอก ซ่ึงมี
คุณสมบติัในวิชาชีพท่ีเหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพยสิ์นประเภทดงักล่าว ผูป้ระเมินราคา
ทรัพยสิ์นอิสระไดป้ระเมินมลูค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มบริษทั 
 
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจ านวน 90 ลา้นบาท ถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายุติธรรม อยู่ใน
ระดบัท่ี 3 จากเกณฑข์อ้มลูท่ีน ามาใชใ้นเทคนิคการประเมินมลูค่ายติุธรรม  
 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนส่วนหน่ึงไดถ้กูน าไปวางเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทัยอ่ย 
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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 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 และ                
   1 มกราคม 2559 622,727  1,862,562  9,276,781  170,392  15,126  218,487  76,700  12,242,775 
เพ่ิมข้ึน -  2,102  37,651  4,809  21  441,769  21,984  508,336 
โอน  -  66,586  164,694  18  40  (196,356)  (34,982)  - 
จ าหน่าย -  (844)  (53,484)  (595)  (1,298)  -  -  (56,221) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 622,727  1,930,406  9,425,642  174,624  13,889  463,900  63,702  12,694,890 
                
 (พันบาท) 
คา ราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 - 608,776 5,047,643 135,072  10,432  - -  5,801,923 
ค่าเส่ือมราคาส าหรั ปี -  99,090  733,723  11,485  960  -  -  845,258 
จ าหน่าย -  (2,219)  (105,339)  (708)  (705)  -  -  (108,971) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ            
     1 มกราคม 2559  705,647 5,676,027 145,849  10,687     6,538,210 
ค่าเส่ือมราคาส าหรั ปี -  100,890  686,184  10,278  1,026  -  -  798,378 
จ าหน่าย -  (618)  (49,448)  (580)  (618)  -  -  (51,264) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559  805,919 6,312,763 155,547  11,095     7,285,324 
                
 (พันบาท) 

คา ุท ทา                 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2558                
ายใตก้รรมสิท ิของกลุ่ม ริ ทั 618,122  1,232,401  3,895,412  25,071  1,787  349,597  84,141  6,206,531 
ายใตส้ั าเช่าการเงิน -  -  -  -  -  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 และ                
     1 มกราคม 2559                
ายใตก้รรมสิท ิของกลุ่ม ริ ทั 22,727  1,156,915  3,598,199  24,104  4,439  218,487  76,700  5,701,571 
ายใตส้ั าเช่าการเงิน -  -  2,555  439  -  -  -  2,994 

 22,727  1,156,915  3,600,754  24,543  4,439  218,487  76,700  5,704,565 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                
ายใตก้รรมสิท ิของกลุ่ม ริ ทั 22,727  1,124,487  3,110,590  18,701  2,794  463,900  63,702  5,406,901 
ายใตส้ั าเช่าการเงิน -  -  2,289  376  -  -  -  2,665 

 22,727  1,124,487  3,112,879  19,077  2,794  463,900  63,702  5,409,566 
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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 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 และ                
     1 มกราคม 2559 91,781  448,835  2,798,376  65,290  9,281  112,110  11,232  3,536,905 
เพ่ิมข้ึน -  743  6,409  1,980  17  311,926  2  321,077 
โอน  -  56,808  28,474  -  40  (84,945)  (377)  - 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 91,781  506,386  2,833,259  67,270  9,338  339,091  10,857  3,857,982 
 
 
 (พันบาท) 
คา ราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 -  134,380  1,703,272  54,413  5,081  -  -  1,897,146 
ค่าเส่ือมราคาส าหรั ปี -  28,934  213,988  3,589  681  -  -  247,192 
จ าหน่าย -  -  (5,199)  (75)  -  -  -  (5,274) 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                
     1 มกราคม 2559   163,314  1,912,061  57,927  5,762  -  -  2,139,064 
ค่าเส่ือมราคาส าหรั ปี -  30,514  183,636  3,053  788  -  -  217,991 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559   193,828  2,095,697  60,980  6,550      2,357,055 
                
   

 (พันบาท) 
คา ุท ทา  

ณ วนัที ่1 มกราคม 2558         
  

  
  

 
ายใตก้รรมสิท ิของ ริ ทั 91,781  313,623  877,558  8,677  588  238,213  13,406  1,543,846 
ายใตส้ั าเช่าการเงิน -  -  -  -  -  -  -  - 

 91,781  313,623  877,558  8,677  588  238,213  13,406  1,543,846 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 และ                
   1 มกราคม 2559                
ายใตก้รรมสิท ิของ ริ ทั 91,781  285,521  886,315  7,024  3,519  112,110  11,232  1,397,502 
ายใตส้ั าเช่าการเงิน -  -  -  339  -  -  -  339 

 91,781  285,521  886,315  7,363  3,519  112,110  11,232  1,397,841 
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559                
ายใตก้รรมสิท ิของ ริ ทั 91,781  312,558  737,562  6,082  2,788  339,091  10,857  1,500,719 
ายใตส้ั าเช่าการเงิน -  -  -  208  -  -  -  208 

 91,781  312,558  737,562  6,290  2,788  339,091  10,857  1,500,927 
 

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำานวนแล้วแต่ยังคงใช้งาน
จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำานวน 3,543 ล้านบาท (2558: 2,739 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ดินของบริษัทมูลค่า 2.3 ล้านบาท เป็นที่ดินซึ่งยังไม่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย การโอนจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินดังกล่าว

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปคำ้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของการติดตั้งเครื่องจักรจำานวน 1 ล้านบาท ต้นทุนการกู้ยืมนี้เป็นต้นทุน
การกู้ยืมที่เกิดจากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อโครงการ โดยมีอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมดังกล่าวในอัตรา ร้อยละ 2.79 ต่อปี
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15 สินทรัพย์ไม่มตีวัตนอืน่ 

 งบการเงินรวม 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 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  และ 1 มกราคม  2559 117,763  6,411  124,174 
เพ่ิมข้ึน 10,141  -  10,141 
โอน 6,411  (6,411)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 134,315  -  134,315 
      
ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 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 และ 1 มกราคม  2559 81,762  -  81,762 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 11,790  -  11,790 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 93,552  -  93,552 
      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 46,109  2,228  48,337 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 36,001  6,411  42,412 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 40,763  -  40,763 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 ค่าลิขสิทธ์ิ

ซอฟตแ์วร์  
ซอฟตแ์วร์

ระหวา่งติดตั้ง  รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 46,227  2,228  48,455 
เพ่ิมข้ึน -  4,183  4,183 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  และ 1 มกราคม  2559 46,227  6,411  52,638 
เพ่ิมข้ึน 4,263  -  4,263 
โอน 6,411  (6,411)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 56,901  -  56,901 
      

ค่าตัดจ าหน่าย      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 29,266  -  29,266 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,315  -  4,315 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม  2559 33,581  -  33,581 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 4,502  -  4,502 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 38,083  -  38,083 
      

มลูค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 16,961  2,228  19,189 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 1 มกราคม 2559 12,646  6,411  19,057 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 18,818  -  18,818 
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16 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี   
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 38,900  35,044  11,720  11,506 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชีสุทธิ  38,900  35,044  11,720  11,506 

 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 
2558 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวม 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2559  (หมายเหต ุ26)  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  2,776  6,125  -  8,901 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 32,268  (2,269)  -  29,999 
รวม 35,044  3,856  -  38,900 
  
   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 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัที่ 

1 มกราคม  
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 ณ วนัที่  
31 ธันวาคม 

 2559  (หมายเหต ุ26)  2559 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินคา้คงเหลือ  1,002  1,210  -  2,212 
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 10,504  (996)  -  9,508 
รวม 11,506  214  -  11,720 
  
   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 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ เกิดจากรายการดงัต่อไปน้ี   
 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี        
     - ผลต่างของอตัราการคิดค่าเส่ือมราคา -  4,737  -  4,022 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช ้ 218,038  180,167  -  - 
รวม 218,038  184,904  -  4,022 
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60 

ขาดทุนทางภาษีจะส้ินอายุระหว่างปี 2560 ถึง 2566 ผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษีท่ียงัไม่ส้ินอายุตามกฎหมาย
เก่ียวกบัภาษีเงินไดปั้จจุบนันั้น บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมิไดรั้บรู้รายการดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เน่ืองจากยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนท์างภาษีดงักล่าว 

 

17 หนีสิ้นที่มภีาระดอกเบีย้   
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ส่วนที่หมุนเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

    

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 753,649  739,326  269,222  251,385 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 982  925  132  124 

รวมหนีสิ้นส่วนที่หมุนเวยีน 754,631  740,251  269,354  251,509 
        
ส่วนที่ไม่หมนุเวียน        
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        

- ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 1,006,821  1,502,353  437,209  448,314 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 540  1,522  85  218 
รวมหนีสิ้นส่วนที่ไม่หมุนเวยีน 1,007,361  1,503,875  437,294  448,532 
     

รวม 1,761,992  2,244,126  706,648  700,041 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียซ่ึงไม่รวมหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม ไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
ครบก าหนดภายในหน่ึงปี  753,649  739,326  269,222  251,385 
ครบก าหนดหลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 937,006  1,424,753  388,994  448,314 
ครบก าหนดหลงัจากหา้ปี 69,815  77,600  48,215  - 
รวม 1,760,470  2,241,679  706,431  699,699 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินในประเทศหลายฉบบั 
ซ่ึงมีก าหนดการช าระคืนภายในปี 2566 โดยมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวั (อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า บวกร้อยละ 2.0 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี และอตัราดอกเบ้ีย BIBOR บวกร้อยละ 
1.25 ต่อปี) (2558: อัตราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.60 ถึงร้อยละ 4.80 ต่อปี และอัตราดอกเบีย้ลอยตัว (อัตราดอกเบีย้เงิน
ฝากประจ 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 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีวงเงินสินเช่ือระยะยาวท่ียงัมิไดเ้บิกใช้ (31 ธันวาคม 2558: ไม่มี) 
 
วงเงินสินเช่ือระยะยาวค ้าประกนัโดยท่ีดินส่วนใหญ่พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และเคร่ืองจกัรส่วนใหญ่ของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 

 
 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียทั้งหมดของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 

 
18 เจ้าหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  11,906 13,269 - - 
กิจการอ่ืนๆ   1,124,619 1,220,059 265,343 316,238 
รวม   1,136,525 1,233,328 265,343 316,238 
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ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  1,091,227  1,131,181  263,173  308,425 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 38,372  80,713  -  - 
สกลุเงินเยน 6,926  21,434  2,170  7,813 
รวม 1,136,525  1,233,328  265,343  316,238 

 

19 เจ้าหนีอ้ืน่ 
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ 2559  2558  2559  2558 
  (พันบาท) 
กจิการที่เกีย่วข้องกนั 4 74  -  735  991 
กจิการอืน่ๆ         
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานคา้งจ่าย  146,896  111,252  63,632  48,836 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้  36,932  49,907  451  503 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  25,583  27,265  11,470  9,086 
อ่ืนๆ  89,795  111,646  6,978  6,904 
รวม  299,280  300,070  83,266  66,320 

 

 ยอดเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 
สกลุเงินบาท  290,847  283,870  83,266  66,320 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 136 91 - - 
สกลุเงินเยน 8,297 15,197 - - 
สกลุเงินยโูร - 912 - - 
รวม 299,280  300,070  83,266  66,320 
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20 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน  
 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
ภาระผูกพนัในงบแสดงฐานะการเงนิ
ส าหรับ 

        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  254,582  242,369  84,991  83,999 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  22,694  22,182  4,892  4,812 
รวม  277,276  264,551  89,883  88,811 
         
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม         
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน         
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  26,284  21,419  9,310  8,125 
ผลประโยชนร์ะยะยาวอ่ืน  3,043  7,839  649  2,442 
  29,327  29,258  9,959  10,567 
         
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั         
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ใน
ระหวา่งปี  

 
- 

  
87,235  

 
- 

  
31,825 

ขาดทุนสะสมจากการประมาณหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้  100,448  100,448  28,950  28,950 

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

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 

  (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ 
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 

 
264,551 

  
161,745 

 
88,811 

  
50,675 

         
รับรู้ในก าไรขาดทุน         
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  23,113  19,214  7,937  7,378 
เครดิตการบริการในอดีต  -  3,484  -  745 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั  6,214  6,560  2,022  2,444 
  29,327  29,258  9,959  10,567 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น         
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

- 
  

87,235 
 

- 
  

31,825 
         
อืน่ ๆ         
ผลประโยชนจ่์าย  (16,602)  (13,687)  (8,887)  (4,256) 
         
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

 
277,276  264,551  89,883  88,811 

 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจาก 
 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (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 
 2559  2558  2559  2558 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  2.50  2.50  2.50  2.50 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00  5.00  5.00 

  
ขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 7 ปี         
(2558 : 8 ปี) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
  
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์  
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

  
เพ่ิมข้ึน 

  
ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.5) (12,511)  13,462  (3,775)  4,045 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   
   (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 28,371  (24,859)  8,773  (7,763) 
 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 
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21 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้
ต่อหุน้ 

 2559  2558 
  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 
ลดทุนจดทะเบียน 1  (1,518)  (1,518)  -  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

- หุ้นสามญั 1  425,194  425,194  426,712  426,712 
       

ทุนที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 1  425,194  425,194  425,194  425,194 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม          

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

บริษทัได้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 426,711,809 บาท เป็น 425,193,894 บาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 
1,517,915 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 1,517,915 บาท โดยเป็นการลดหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้
ออกจ าหน่ายจากโครงการ ESOP ซ่ึงส้ินสุดในปี 2558 โดยบริษทัไดจ้ดทะเบียนลดทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย์
แลว้เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 

 
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  

 
x ส่วนงาน 1  
x ส่วนงาน 2  
 
ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานวดัโดยใชก้ าไรก่อน
ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทั  ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี
เหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 
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68 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน 
 ผลติภัณฑ์เพลาข้างและ 

เพลารองแหนบ 
 ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหล่ 

ยานยนต์อืน่ๆ 
  

รวม 
  

รายการตดับญัชี 
  

สุทธิ 
 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายและบริการจาก 
    ลูกคา้ภายนอก 2,137  2,338  6,162  6,306  8,299  8,644 

 
-  -  8,299  8,644 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 
    ระหวา่งส่วนงาน 114  134  1,699  1,801  1,813  1,935  (1,813) 

 
(1,935)  -  - 

รวมรายได้ 2,251  2,472  7,861  8,107  10,112  10,579  (1,813)  (1,935)  8,299  8,644 
                    
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 331  425  343  265  674  690  19  (5)  655  685 
                    
สินทรัพยส่์วนงาน                    
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5,308  5,293  7,078  7,381  12,386  12,674  (2,965)  (3,040)  9,421  9,634 
หน้ีสินส่วนงาน                    
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,165  1,198  2,875  3,533  4,040  4,731  (506)  (628)  3,534  4,103 

 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ไม่มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีมีสาระส าคญั 
 
ลกูค้ารายใหญ่  
 
รายไดจ้ากลกูคา้บางรายจากส่วนงานท่ี 1 และ 2 ของกลุ่มบริษทัเป็นจ านวนเงินประมาณ 5,854 ลา้นบาท (2558: 5,951 ล้านบาท) จากรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั

 
24 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียง ีพส าหรับพนกังานของกลุ่มบริษทับนพ้ืน านความสมคัรใจของพนกังาน
ในการเป็นสมา ิกของกองทุน ดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ  ง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ  ง อตัราร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียง ีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียง ีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
ดย ูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 



รายงานประจำาปี 2559
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

129

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 
งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่างๆ ดงัน้ี 

 
 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท) 

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์อ่ืนตอบแทนพนกังาน 1,328,969  1,369,873  376,787  395,612 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 810,167  858,105  222,493  251,506 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชไ้ป 3,848,331  4,229,790  1,046,003  1,185,647 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า (33,961)  (34,970)  (7,467)  (3,658) 
ค่าสาธารณูปโภค 545,575  571,952  106,735  119,636 
หน้ีสงสยัจะสูญของเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย        
   และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  56,879  - 
ตน้ทุนทางการเงิน 83,101  115,772  26,914  40,426 
อ่ืนๆ 1,232,918  1,069,140  277,171  275,081 
รวมค่าใช้จ่าย 7,815,100  8,179,662  2,105,515  2,264,250 

 

 
25 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

 
6 าษเีงิน ด้ 

 
 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 า   2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 

าษเีงิน ด้ องงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั    51,569  45,094  32,379  41,874 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป       4,783     
   51,569  49,877  32,379  41,874 

าษเีงิน ด้รอการตัดบั ชี           
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว      (3,856)  (6,544)  (214)  (3,484) 
รวม าษเีงิน ด้   47,713  43,333  32,165  38,390 
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

31,825 

 

(3,367) 

 

28,458 

 
 งบการเงินรวม 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   655,271    684,871 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  131,054  20  136,974 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (60,925)    (67,286) 
ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (11,450)    (4,367) 
การใชข้าดทุนทางภาษีท่ีเดิมไม่ไดบ้นัทึก   (25,488)    (29,756) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชี 

   
1,517 

    
5,474 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป    -    4,783 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   16,861    (2,489) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 7  51,569  6  43,333 

 

 
ภาษเีงิ ด้ที่รับร้ กา ร าดท เบดเ รจอื่   

 

 

 

 งบการเงินรวม  
 2559  2558 
 ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายไดภ้าษี
เงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
ขาดทุนจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั - 

 

- 

 

- 

 

87,235 

 

(8,578) 

 

78,657 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง   
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(พันบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   330,847    425,035 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  66,169  20  85,007 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (38,989)    (42,951) 
ค่าใช่จ่ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิม   (10,993)    (3,023) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี และอ่ืนๆ   16,191    (643) 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 10  32,378  9  38,390 
 
การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชบญัญติัแกไ้ขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัท่ี 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัท่ี 3 มีนาคม 2559 ใหป้รับลดอตัราภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลเหลืออตัราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2559 เป็นตน้ไป 
  

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)  

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน บริษทัและบริษทัย่อยจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนด
ตามท่ีระบุไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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รายไดท่ี้ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม  
 2559  2558 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 36,674   197,237   233,911  42,932  240,038  282,970 
ขายในประเทศ 5,032,362   4,845,069   9,877,431  6,583,845  3,712,393  10,296,238 
ตดัรายการระหว่างกนั (950,892)   (861,668)   (1,812,560)  (1,062,390)  (872,359)  (1,934,749) 
รวม 4,118,144   4,180,638   8,298,782  5,564,387  3,080,072  8,644,459 
 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 2559  2558 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้

รับการส่งเสริม 
  

รวม 
 กิจการท่ีไดรั้บ

การส่งเสริม 
 กิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริม 

  
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ 36,674   24,180   60,854  42,833  44,266  87,099 
ขายในประเทศ 929,037   1,261,150   2,190,187  1,746,208  639,148  2,385,356 
รวม 965,711   1,285,330   2,251,041  1,789,041  683,414  2,472,455 
 

28 ก าไรต่อหุ้น 
 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างปีโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั แสดง
การค านวณดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 2559  2558  2559  2558 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษทั  607,558  641,538  298,682  386,645 
จ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้ว 425,194  425,194  425,194  425,194 
ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 1.43  1.51  0.70  0.91 
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29 เงนิปันผล 
 

   เงินปันผล   

 การอนุมติั  
อตัรา 
หุน้ละ   

จ านวน 
เงินรวม    

เงินปันผลจาก โดย วนัท่ี  (บาท)  (ล้านบาท)  วนัท่ีจ่าย 
2559         
ระหวา่งกาลปี 2559 คณะกรรมการบริษทั 9 สิงหาคม 2559  0.19  81  2 กนัยายน 2559 
ปลายปี 2558 ผูถื้อหุน้ 19 เมษายน 2559  0.40  170  10 พฤษภาคม 2559 
      251   
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   

 

เงินปันผลทั้งหมดเป็นการจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจ านวน 
 
30 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 

 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจัดการ      
ความเส่ียง  ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การบริหารจดัการทุน 
 

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

 
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 2559          
หมุนเวยีน          
 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย MMR  33,000  -  -  33,000 
          
ปี 2558          
หมุนเวยีน          
 เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย MMR  150,000  -  -  150,000 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

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 2559          
หมุนเวียน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี  753,649  - - 753,649 
ไม่หมุนเวียน        

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี  -  937,006 69,815 1,006,821 
รวม   753,649  937,006  69,815 1,760,470 
          

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 

 
   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 อตัราดอกเบ้ีย 
 
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปีแต่
ภายใน 5 ปี 

 
หลงัจาก 5 ปี 

 
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
ปี 2559          
หมุนเวียน           

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี 
 

269,222  - - 269,222 
ไม่หมุนเวียน        

 เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 
FDR.3M/BIBOR 

+อตัราคงท่ี 
 

-  388,994 48,215 437,209 
รวม   269,222  388,994 48,215 706,431 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   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 + อตัราคงท่ี  -  448,314 - 448,314 
รวม   251,385  448,314 - 699,699 
 
ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัจะพิจารณาท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี เพ่ือป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตรา
ต่างประเทศในงวดถดัไป 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการ
มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 
   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 
   (พันบาท) 
เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา          
ลกูหน้ีการคา้ 7  6,825  12,004  6,268  8,365 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (38,372)  (80,713)  -  - 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (136)  (91)  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (195)  (45)  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                (31,878)  (68,845)  6,268  8,365 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 หมายเหตุ  2559  2558  2559  2558 

   (พันบาท) 
เงินเยน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5  4,103  7,685  -  - 
ลกูหน้ีการคา้ 7  9,929  12,848  -  - 
ลกูหน้ีอ่ืน 8  617  2,827  -  - 
เจา้หน้ีการคา้ 18  (6,926)  (21,434)  (2,170)  (7,813) 
เจา้หน้ีอ่ืน 19  (8,297)  (15,197)  -  - 
เจา้หน้ีค่าซ้ือสินทรัพย ์   (2,584)  (3,480)  (330)  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                (3,158)  (16,751)  (2,500)  (7,813) 
    
เงินยโูร          
เจา้หน้ีอ่ืน 19  -  (912)  -  - 
ยอดความเส่ียงคงเหลอืสุทธิ                                -  (912)  -  - 
 
ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 
 
ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 
ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพ่ือควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวโดยสม ่าเสมอ  โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินแต่
ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าด
วา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

การก าหนดมลูค่ายติุธรรม 
 
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน   มลูค่ายุติธรรม หมายถึง รายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติในการขายสินทรัพยห์รือ
การโอนหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าภายใตส้ภาพปัจจุบนัของตลาด ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
สมมติฐานในการก าหนดมลูค่ายติุธรรมถกูเปิดเผยในหมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่จดัอยู่ในประเภทระยะสั้น และเงินกูย้ืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียง
กบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มลูค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 กลุ่มบริษทัมีมลูค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นหน้ีสินจ านวน 1 ลา้น
บาท (2558: 1 ล้านบาท)  
 
มลูค่ายติุธรรมของสญัญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียถือตามราคาอา้งอิงของคู่สญัญา ณ วนัท่ีรายงาน 
 

31 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะกจิการ  
 2559  2558  2559  2558 
 (ล้านบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
งานก่อสร้างอาคาร เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 3  6  -  - 

    
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้ 
    สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 31  30  15  13 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 16  27  7  10 
รวม 47  57  22  23 
        
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  62  72  15  19 
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

กลุ่มบริษัท มีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทต่างประเทศหลายแห่ง เพื่อรับความช่วยเหลือในกระบวนการ
ผลิตต่างๆ โดยกลุ่มบริษัทต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาเหล่านี้มีอายุ 5 ปี สิ้นสุดในงวดต่างกัน 
จนถึงปี 2563 กลุ่มบริษัทมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) เพื่อคงอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้
ระยะยาวมูลค่าสัญญา 229 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558 : 372 ล้านบาท) จากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราคงที่ ตามที่ระบุ
ไว้ในสัญญา

32	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายปันผลประจำาปี สำาหรับ
ผลการดำาเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 255 ล้านบาทซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำานวน ทั้งนี้ได้มีีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้น
ละ 0.19 บาท เป็นจำานวนเงินรวมทั้งสิ้น 81 ล้านบาทดังนั้นส่วนที่คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 
174 ล้านบาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 การจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

33	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบับได้มีการประกาศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้
นำามาใช้ในการจัดทำางบการเงินนี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการ
ดำาเนินงานของกลุ่มบริษัทและถือปฏิบัติกับงบการเงินสำาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 
กลุ่มบริษัทไม่มีแผนที่จะนำามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้มาใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) การนำาเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
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บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559) เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) กำาไรต่อหุ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 

(ปรับปรุง 2559)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 
(ปรับปรุง 2559)

การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 
(ปรับปรุง 2559)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำาเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 
(ปรับปรุง 2559)

ส่วนงานดำาเนินงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
(ปรับปรุง 2559)

งบการเงินรวม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 
(ปรับปรุง 2559)

การร่วมการงาน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 
(ปรับปรุง 2559)

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
(ปรับปรุง 2559)

การวัดมูลค่ายุติธรรม

การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15  
(ปรับปรุง 2559)

สัญญาเช่าดำาเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)

การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ  
และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559)

การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559)

เงินที่นำาส่งรัฐ

กลุม่บรษิทัไดป้ระเมนิเบือ้งตน้ถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่งบการเงนิรวมหรอืงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัจากการ 
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำาคัญ 
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ






