
 

 

ถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก หมายเลข   

TH-ENV-22-5004008-001 
 

บญัชรีายการก๊าซเรอืนกระจกระหวา่งวนัท ี 01/01/2564 – 31/12/2564 

บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) 
1. บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) (สาํนักงานใหญ่)  

เลขท ี129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

2. บรษิทั สมบูรณ์ ฟอรจ์จงิ เทคโนโลย ีจํากดั สํานักงานใหญ่ (SFT 2)  

เลขท ี300/10 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริ์นซบีอร์ด (ระยอง) ต.ตาสทิธ ิอ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

3. บรษิทั สมบูรณ์ ฟอรจ์จงิ เทคโนโลย ีจํากดั สาขา 1 (SFT 1)  

เลขท ี7/388 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต ี(ระยอง) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

4. บรษิทั สมบูรณ์ ฟอรจ์จงิ เทคโนโลย ีจํากดั สาขา 2 (SFT 3)  

เลขท ี129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

5. บรษิทั สมบูรณ์ หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จํากดั (SBM 3)  

เลขท ี7/250 หมู่ท ี6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

6. บรษิทั อนิเตอรเ์นชนัแนล แคสตงิ โปรดกัส์ จํากดั (ICP 1)  

เลขท ี7/137 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต ีต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

7. บรษิทั อนิเตอรเ์นชนัแนล แคสตงิ โปรดกัส์ จํากดั (ICP 2)  

เลขท ี7/299 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต ีต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
  

ได้รบัการทวนสอบและมคีวามสอดคลอ้งตาม แนวทางการทวนสอบคารบ์อนฟุตพรนิทข์ององค์กร, มกราคม 2560 

 ขอ้กําหนดในการคํานวณและรายงานคารบ์อนฟุตพรนิขององคก์ร ฉบบัปรบัปรุงครงัท ี5, มกราคม 2564 และ ISO 14064-3:2019  

   คารบ์อนฟุตพรนิทข์ององคก์ร  
โดยองคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) 

ประเภทท ี1 (การปล่อยและดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกทางตรง) : 4,857 tCO2e   

ประเภทท ี2 (การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มจากการใชพ้ลงังาน): 71,376 tCO2e  

ประเภทท ี3 (การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอนื ๆ): 31,959 tCO2e   

สาํหรบักจิกรรมหรอืประเภทอุตสาหกรรม: ผลติชนิสว่นยานยนต์ 

อนุมตัโิดย 

 

ณฐัรนิทร ์ตนัศริ ิ
ตําแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตังิาน 

บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั 

 วนัท ี20/06/2565 
 

ถ้อยแถลงฉบบันีจะไม่สามารถนําไปใชไ้ด ้หากไม่มรีายละเอียดประกอบถ้อยแถลงการทวนสอบ ทมีีการระบุถงึกิจกรรมการทวนสอบ วตัถุประสงค ์และระดบัของการ

รบัรอง ทปีรากฎอยู่บนหน้าท ี2-3 จากทงัหมด 3 หน้าของถ้อยแถลงฉบบันี 
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รายละเอียดประกอบถ้อยแถลงการทวนสอบปริมาณก๊าซเรือนกระจก  

TH-ENV-22-5004008-001 
 

สรปุข้อมลูกิจกรรมการทวนสอบโดยย่อ:  

บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั หรอื “เอสจเีอส”  ไดร้บัการว่าจา้งจาก บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั 

(มหาชน) ซงึต่อไปในถอ้ยแถลงนีจะเรยีกว่า “สมบูรณ์”  ในการทวนสอบปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทงัทางตรงและทางออ้มตาม

คาร์บอนฟุตพรนิทข์ององคก์ร โดยองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ซงึจดัทําโดยสมบูรณ์ สาํหรบั

บญัชก๊ีาซเรอืนกระจกระหว่างวนัท ี01/01/2564 – 31/12/2564 

บทบาทและหน้าที 

ผูบ้รหิารของสมบรูณ์เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร ซงึครอบคลุมถงึระบบขอ้มลูก๊าซเรอืน

กระจกขององคก์ร การพฒันาและจดัการระบบรวบรวมขอ้มลู การคํานวณปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก และปรมิาณก๊าซเรอืน

กระจกทไีดร้ายงาน 

เอสจเีอสเป็นผูร้บัผดิชอบต่อการแสดงความคดิเหน็จากการทวนสอบอย่างอสิระตอ่ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกระหว่างวนัท ี

01/01/2564 – 31/12/2564 ดงัแสดงในถอ้ยแถลงฉบบับนี  

เอสจเีอส ไดดํ้าเนินการทวนสอบอย่างเป็นกลางระหว่างเดอืนพฤศจกิายน 2564 – มถุินายน 2565 

การทวนสอบนีอา้งองิตามของเขตการทวนสอบ วตัถุประสงค์ และเกณฑ ์ตามทไีดม้กีารทําสญัญาขอ้ตกลงระหว่างสมบูรณ์ 

และ เอสจเีอส วนัท ี18/11/2564 ขนัตอนทวนสอบ ประกอบดว้ยการทบทวนเอกสารและการทวนสอบขอ้มลูจากระยะไกลจาก

การจดัประชุมผ่านสอือเิลก็ทรอนิกสแ์ละวดิทีศัน์ สาํหรบักระบวนการผลติและกจิกรรมของโรงงาน  

ระดบัของการรบัรอง (Level of Assurance)  

ระดบัจํากดั (Limited) 

ขอบเขต 

สมบูรณ์ไดว้่าจา้งเอสจเีอสใหด้ําเนินการทวนสอบอย่างเป็นอสิระ ในปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทรีายงานจากการผลติ

ชนิสว่นยานยนต์ รวมถงึกจิกรรมทเีกยีวขอ้งสอดคลอ้งตามขอ้กําหนดของคาร์บอนฟุตพรนิทข์ององคก์ร โดยองคก์ารบรหิาร

จดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) ตามขอบเขตการทวนสอบ ซงึไดส้รุปความในหวัขอ้ถดัไปของถอ้ยแถลงฉบบันี ทงันี

ขอ้มลูและสารสนเทศทแีสดงนันมเีอกสารสนับสนุนและขอ้มลูยอ้นหลงัเป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทสีามารถพสิจูน์ได ้ 

การว่าจา้งนีครอบคลุมการทวนสอบการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทเีกดิจากการกระทําของมนุษย์ภายใตข้อบเขตขององคก์ร และ

เป็นไปตามขอ้กําหนดของคาร์บอนฟุตพรนิทข์ององคก์ร โดยองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องค์การมหาชน) และ 

ISO 14064-3:2019 

 ขอบเขตขององค์กร: องคก์รจดัทําบญัชกีารปล่อยและ/หรอืดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจกแบบควบคุม (Control 

Approach) จากระบบทมีกีารควบคุมการดําเนินงาน (Operational Control) 

 รายละเอยีดกจิกรรม: ผลติชนิสว่นยานยนต ์
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 ทตีงัและขอบเขต: 1. บรษิทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากดั (มหาชน) (สาํนักงานใหญ่)  

เลขท ี129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 

 2. บรษิทั สมบรูณ์ ฟอรจ์จงิ เทคโนโลย ีจํากดั สาํนักงานใหญ่ (SFT 2)  

เลขท ี300/10 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอสีเทริน์ซบีอรด์ (ระยอง) ต.ตาสทิธ ิอ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 3. บรษิทั สมบูรณ์ ฟอรจ์จงิ เทคโนโลย ีจํากดั สาขา 1 (SFT 1)  

เลขท ี7/388 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ี(ระยอง) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 4. บรษิทั สมบูรณ์ ฟอรจ์จงิ เทคโนโลย ีจํากดั สาขา 2 (SFT 3)  

เลขท ี129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมุทรปราการ 

 5. บรษิทั สมบรูณ์ หล่อเหลก็เหนียว อุตสาหกรรม จํากดั (SBM 3)  

เลขท ี7/250 หมู่ท ี6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 6. บรษิทั อนิเตอร์เนชนัแนล แคสตงิ โปรดกัส ์จํากดั (ICP 1)  

เลขท ี7/137 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 7. บรษิทั อนิเตอร์เนชนัแนล แคสตงิ โปรดกัส ์จํากดั (ICP 2)  

เลขท ี7/299 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซติ ีต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 

 

 หน่วยงานพนืฐาน กจิกรรม และกระบวนการ: สาํนักงาน กระบวนการผลติ คลงัสนิคา้ ส่วนซ่อมบํารุง และ ระบบ

บาํบดันําเสยี 

 ชนิดของก๊าซเรอืนกระจก: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, และ NF3 

 แหล่งปล่อยและ/หรอืดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจก ครอบคลุม: 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทท ี1 – การเผาไหมท้อียู่กบัท ีการเผาไหมท้มีกีารเคลอืนท ีและการรวัไหล 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทท ี2 – การนําเขา้ไฟฟ้าจากภายนอก 

แหล่งปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทท ี3 – Category1: สนิคา้และบรกิารททีอีงคก์รจดัซอืและใชบ้รกิาร และ 

Category3: กจิกรรมทเีกยีวเนืองกบัเชอืเพลงิและพลงังาน ทไีมร่วมในขอบข่ายท ี1 และ 2  

 ช่วงระยะเวลาในการตดิตามผลทไีดร้บัการทวนสอบ : 01/01/2564 – 31/12/2564 

 กลุ่มเป้าหมาย: ใชใ้นองคก์ร ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี และขนึทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) 
 

วตัถปุระสงค:์ 

วตัถุประสงคใ์นการทวนสอบเพอืทบทวนหลกัฐานขอ้เทจ็จรงิและเป็นกลาง ในขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทไีด้

มกีารเปิดเผยโดยองค์กร มคีวามถูกต้อง สมบูรณ์ ไม่ขดัแยง้ โปร่งใส และปราศจากขอ้ผดิพลาดหรอืการละเวน้ทมีี

นัยสาํคญั และและขนึทะเบยีนกบัองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) 

เกณฑที์ใช้ในการทวนสอบ: 

แนวทางการทวนสอบคารบ์อนฟุตพรนิทข์ององคก์ร, มกราคม 2560 ขอ้กําหนดในการคาํนวณและรายงานคารบ์อนฟุตพรนิท์

ขององคก์ร ฉบบัปรบัปรุงครงัท ี , มกราคม  และ ISO 14064-3:2019  

ความมีสาระสาํคญั:  

ค่าความมสีาระสําคญักําหนดไวท้รีอ้ยละ  อา้งองิการนําไปใชข้องกลุ่มเป้าหมาย 

บทสรปุ:  

สมบูรณ์ได้จดัทําขอ้มลูแสดงปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก ตามขอ้กําหนดคาร์บอนฟุตพรนิท์ขององคก์ร โดยองคก์าร

บรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (องคก์ารมหาชน) ระหว่างวนัท ี01/01/2564 – 31/12/2564 ซงึไดเ้ปิดเผยปรมิาณ

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทท ี1 จํานวน 4,857  tCO2e การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทท ี2 จํานวน 

71,376 tCO2e และ การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกประเภทท ี3 จํานวน 31,959 tCO2e รวมเป็นจํานวน 76,233 tCO2e 

(ประเภทท ี1 และ 2) หรอื 108,192 tCO2e (ประเภทท ี1 2 และ 3) ไดร้บัการทวนสอบโดยเอสจเีอสในระดบัการ

รบัรองแบบจํากดั ตามขอ้ตกลง ขอบเขต วตัถุประสงค ์และเกณฑใ์นการทวนสอบ 
 

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกัด    PF-TH-I&E-AU-029/ Ver. 02/ 20.02.22/ Page 3 of 4 

100 ถนนนางลนิจี ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120



 

 

 

วธิกีารเขา้ถงึขอ้มลูของเอสจเีอสประกอบดว้ย ความเขา้ใจ การวเิคราะหแ์ละประเมนิการบรหิารจดัการบนฐานความ

เสยีงทเีกยีวขอ้ง และการควบคุมความเสยีงดงักล่าว รว่มกบัการประเมนิและการสุ่มตวัอย่างของหลกัฐานเชงิ

ประจกัษ์ทเีกยีวขอ้งกบัการรายงานก๊าซเรอืนกระจกขององคก์ร 

ภายใต้ระดบัการรบัรองแบบจํากดั เอสจเีอสไดข้อ้สรุปว่า ผลการทวนสอบรายงานการปล่อยและดูดกลบัก๊าซเรอืน

กระจกขององคก์รไม่พบหลกัฐานทแีสดงว่ามขีอ้มลูทมีสีาระสาํคญัทไีม่ถูกตอ้ง และไม่พบว่ามกีารแสดงปรมิาณ

คาร์บอนฟุตพรนิทข์ององค์กรทไีม่สมควร 

ในการทวนสอบนี เอสจเีอสไดร้บัขอ้มลู การอธบิาย และหลกัฐาน ทเีพยีงพอต่อการยนืยนัว่าขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซ

เรอืนกระจกขององคก์รระหว่างวนัท ี01/01/2564 – 31/12/2564 สาํหรบัระดบัการรบัรองแบบจํากดั 

ขอ้จาํกดัถ้อยแถลงการทวนสอบ 

- 

 ถ้อยแถลงการทวนสอบฉบบันีออกโดย บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จํากดั ภายใตเ้งอืนไขทวัไปสําหรบัการตรวจสอบความใชไ้ดแ้ละการทวนสอบ

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions ในกรณีทตีอ้งการรายละเอยีดเพมิเตมิสําหรบัการรายงานปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก สามารถ

ติดต่อกลบัไปท ีบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (สาํนักงานใหญ่) เลขที 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.

สมุทรปราการ 

ถ้อยแถลงนี ไม่ไดป้ลดเปลอืงลูกคา้จากขอ้กฎหมาย ระเบยีบทบีงัคบัใชใ้นนามองค์กรของรฐั ประเทศ หรอืบทบญัญตัแิห่งกฎหมายท้องถนิ และระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอื

แนวทางปฎบิตัทิกํีาหนดแต่อย่างใด ในกรณีทขีอ้ใดขอ้หนึงในถ้อยแถลงนีไม่ชอบดว้ยกฎหมายย่อมไมม่ผีลกระทบต่อเอสจเีอส และเอสจเีอสไม่มภีาระผูกพนัธต์่อบุลลอนื

ทไีม่ใช่ลูกคา้ 
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