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ส่วนท่ี 1 

บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ 
 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท  :  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษัท (ภาษาองักฤษ) : Somboon   Advance Technology Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : โรงงานผลิตชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกัได้แก่ เพลาข้าง  

  (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 

  “OEM”) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และลงทนุในบริษัทอ่ืนที่ประกอบ 

  กิจการโรงงานผลิตชิน้สว่นยานยนต์ทาํให้ผลิตภณัฑข์องกลุ่มบริษัทม ี

   ความหลากหลาย ด้านยานยนต์    

ที่ตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน : - เลขที่ 129 หมู่ที2่ ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ   

    -  เลขที่ 300/100 หมู่ที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  ต.ตาสิทธ์ิ     

         อ.ปลวกแดง   จ.ระยอง 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700660 

โทรศพัท์ : 02-728-8500 

โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517 

Home Page : www.satpcl.co.th 

ทนุจดทะเบียน : 341,723,287 บาท 

บริษัทย่อย : 1. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด  

  ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั ได้แก่ แหนบ

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

Spring) 

   2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 

  ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั ได้แก่ จานเบรก 

(Disc Brake) และเบรกดมุ (Drum Brake) และชิน้ส่วนในเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร 

     3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จํากัด 

ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนงานหล่อ (Casting Products) สําหรับรถยนต์ได้แก่ 

จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดมุ (Drum Brake) แท่นยึด (Bracket) และ

ผลิตชิน้สว่นงานหล่อสาํหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

  4. บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จํากัด 

  ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมลูการตลาดให้กับบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ 

   5. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากัด   

   ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ด้วยการทบุขึน้รูป(ร้อน/เยน็) 

 

http://www.satpcl.co.th/
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บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย ์ บริษัท ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

   เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

   โทรศพัท์  02- 229-2800 โทรสาร. 02-654-5642 

 

ผู้สอบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด 

   ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 

โทรศพัท์  02-677-2000 โทรสาร 02-667-2222  

 

ที่ปรึกษากฎหมาย  บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จาํกัด 

ชัน้ 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวทิย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

โทรศพัท์  02-263-7600 โทรสาร 02-263-7699 
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2.  ปัจจัยความเส่ียง  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ให้ความสําคญัต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และยกระดับคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงเทียบเท่าคณะกรรมการชดุย่อย ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่กํากับดูแล

ปัจจยัเสี่ยง และการบริหารจดัการให้ครอบคลมุทัง้ความเสี่ยงในด้านกลยทุธ์ การดําเนินงาน ด้านการเงิน และด้าน

กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ต้องดําเนินการให้สอดคล้อง  

เพ่ือให้มีระบบการดําเนินงานที่ต่อเนื่อง และดําเนินการให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งในทุกๆ ปี จะมีการประเมิน

เหตกุารณ์ความเสี่ยงที่สําคญัที่กระทบต่อการดําเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากความรุนแรงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ 

และโอกาสการเกิดเหตกุารณ์ความเสี่ยงนัน้ๆ พร้อมทัง้ให้แนวทาง และกํากับดแูลการจดัการ ให้บรรลุผลสําเร็จตาม

วตัถปุระสงค์และเป้าหมาย จนบริษัทฯ สามารถผ่านอปุสรรค  ปัญหา และวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึน้มาได้เป็นอย่างดี และ

จากการวางแผนกลยทุธ์ แผนดําเนินงานต่างๆ ที่ได้คํานึงการจดัการความเสี่ยงไว้แล้วในตวั เป็นการเตรียมพร้อมสร้าง

ระบบภมูคิุ้มกันภายในไว้ล่วงหน้า เพ่ือการป้องกัน และลดผลกระทบด้านต่างๆ ไว้นัน้ ทําให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบไม่

มากนกั และสามารถกลบัสู่ภาวะปกติได้ในเวลาอนัรวดเร็ว จากการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสีย่งในปี  

2554   ที่ผ่านมาพบว่ามีปัจจยัความเสี่ยงหลกั ๆ จําแนกได้ตามประเภท ดงันี ้ 

1. ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

ปี 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และปัจจัยลบ ทัง้ปัจจัยภายนอกที่มาจาก

จากหนีย้โุรป ปัญหาหนีส้าธารณะและความถดถอยเศรษฐกิจของสหรัฐฯ  ภยัธรรมชาติจากเหตกุารณ์สึนามิที่ประเทศ

ญ่ีปุ่ น รวมถึงปัญหาภายในประเทศจากการชุมนุมประท้วง การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและ

เสถียรภาพของรัฐบาล และที่สําคญั คือ วิกฤตการณ์นํา้ท่วมครัง้ใหญ่ของประเทศทีก่่อให้เกิดผลกระทบเสียหายเป็น

จํานวนมาก  ทัง้หมดนัน้ส่งผลต่อเศรษฐกิจภาพรวมในปีที่ผ่านมาเติบโตอยู่เพียง 1.5% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยาน

ยนต์และชิน้ส่วนยานยนต์ 

จากเหตกุารณ์ดงักล่าวบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์จึงได้รับผลกระทบ โดยตรงจากผู้ผลิตและประกอบรถยนต์ ที่

หยดุการผลิต และลดกําลงัการผลิตลงจากการขาดแคลนชิน้ส่วนอ่ืนๆ ที่บริษัทผู้ผลิตได้รับความเสียหายจากเหตกุารณ์ 

แต่จากเหตกุารณ์นี ้ในอีกด้านหนึ่งถือเป็นโอกาสของบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ ที่ได้ใช้ช่วงเวลาดงักล่าวในการเตรียมความ

พร้อมผลิตงานคงค้าง เตรียมความพอเพียงของคลงัสินค้า และการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมกับการฟื้นกลับมาของ

ลกูค้า ซึ่งเห็นผลได้ดี จากมาตรการการดําเนินงานต่างๆ ที่ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ได้แก่  ติดตาม

และประเมินสถานการณ์ลกูค้า และผู้ รับเหมาช่วง ตรวจสอบ และควบคมุสินค้าในสต๊อกให้เพียงพอ ปรับลดกําลงัการ

ผลิต ลดชัว่โมงการทํางาน และ สื่อสารพนกังานรับทราบ 

  พร้อมกันนี ้มีการจดัตัง้ทีมงานโดยการนําของผู้บริหารระดบัสงู ในการกํากับดแูล สัง่การอย่างใกล้ชิด และ

การซกัซ้อมให้เกิดความเข้าใจในแผนดําเนินการทกุขัน้ตอน เพ่ือรับเหตกุารณ์ที่กําลงัใกล้จะเกิดขึน้ ด้วยความพร้อมทีไ่ด้มี

แผนงาน และระบบการดําเนินงานในภาวะฉกุเฉินที่ได้พฒันาไว้อยู่แล้วจากเหตกุารณ์สึนามิ ทําให้การปรับตัวและการ

บริหารงานต่างๆของบริษัทฯ ผ่านไปได้ด้วยดี รวดเร็ว และมีประสิทธิผล อย่างไรก็ตามจากเหตกุารณ์นํา้ท่วมที่ผ่านมาแม้

จะไม่เกิดความเสียหายกับสายการผลิตของบริษัทฯก็ตาม แต่เหตกุารณ์นีไ้ด้ให้บทเรียนที่สําคญัมากมาย บริษัทฯในกลุม่

สมบรูณ์ได้ตระหนกัถึงระบบการจดัการธุรกิจให้ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่องในภาวะวิกฤติ และนําไปสู่การพัฒนาระบบ 

Business Continuity Management (BCM) ซึ่งถือเป็นแผนงานหลักหนึ่งของบริษัทฯ ที่ดําเนินมาอยู่ก่อนแล้ว ในการ
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พฒันาระบบการบริหารของบริษัทให้เป็นแผนระยะยาวในการป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงการฟืน้ฟกูารดําเนินงาน ให้มี

ความชดัเจน เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้มากขึน้ในอนาคต 

2. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

เนื่องจากบริษัทต้องนําเข้าวตัถดิุบ (เหล็ก) โดยตรงจากต่างประเทศในรูปของดอลล่าร์สหรัฐ นอกเหนือจาก

การสัง่ซือ้ผ่านตวัแทนจําหน่ายในประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ 

ประกอบกับในปี 2554 บริษัทได้ขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทําให้ต้องมีการนําเข้าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จาก

ต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินเยน   ดงันัน้เพ่ือลดผลกระทบฯดงักล่าว บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง

จากอตัราแลกเปลี่ยนผ่านการซือ้สัญญาซือ้ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ Forward Contract อย่างไรก็ตาม

ค่าเงินเยนมีแนวโน้มการแข็งค่าอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี หรือประมาณร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับของปี 2553  

3. ความเส่ียงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks) 

3.1 ความเส่ียงด้านต้นทุน และการแข่งขันด้านแรงงาน 

ประเด็นนโยบายที่สําคญั ที่เป็นความเสี่ยงต่อการดําเนินงาน และจะกระทบโดยตรงต่อการดําเนินงานของ

บริษัท คือ นโยบายค่าแรงขัน้ต่ําของรัฐบาล และจะมีผลในต้นปี 2555 ปัญหา และความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้โดยตรง คือ 

ต้นทนุการดําเนินงานที่สงูขึน้แน่นอน และอาจจะเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปสู่ภาคอุตสาหกรรม หรือธุรกิจอ่ืนที่

ตอบสนองนโยบายดงักล่าวได้ดี และรวดเร็วกว่า  ดงันัน้ในประเด็นนี ้บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ได้เห็นความสําคญัเร่งด่วน 

และได้วางแผนดําเนินการรับมือไว้แล้ว โดยมาตรการสําคัญได้มุ่งเน้นไปสู่การรักษาบุคลากร การเพ่ิมผลผลิต 

(productivity)และสร้างมลูค่าเพ่ิมจากการดําเนินงานที่มีภาระต้นทุนที่สูงขึน้จากการปรับค่าแรงขัน้ต่ําให้สามารถ

แข่งขนัได้ พร้อมกันนี ้บริษัทฯ ได้เตรียมแผนปรับการบริหารงาน และพฒันาบคุลากร เพ่ือให้สามารถดําเนินงานต่างๆ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิผลการทํางาน 

3.2 ความเส่ียงจากราคาวัตถุดิบที่ ผันผวนส่งผลต่อต้นทุนการผลิต 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนัน้เป็นเหล็ก ซึ่งยังคงต้องนําเข้าจากต่างประเทศ

เนื่องจากไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ โดยมีแหล่งนําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลัก รองลงมาคืออินเดีย จีน 

ตามลําดบันัน้ ยกเว้นเศษเหล็ก ที่ซือ้จากแหล่งภายในประเทศ โดยในปี 2554 นัน้วตัถดิุบต้นนํา้สําหรับการผลิตเหล็ก

นัน้มีการปรับราคาขึน้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินแร่ ถ่านหิน หรือเศษเหล็ก ก็ตามเนื่องจากวตัถดิุบเหล่านีล้้วนเป็น

วตัถดิุบที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ที่เก่ียวโยงกับปริมาณที่มีจํานวนลดลง และบางรายการเข้าไปอยู่ในบญัชจีดัเป็นพวก

สินแร่หายาก และมีการควบคมุการผลิตและส่งออก ซึ่งมีผลทําให้กระทบต่อราคาเหล็กสําเร็จรูปในตลาด ซึ่งมีการ

ปรับตวัอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 นัน้ราคาเหล็กสําเร็จรูปทัว่ไปในตลาดโลกมีการปรับตวัเพ่ิมขึน้เฉลี่ยทัง้ปี คิดเป็น

ร้อยละ 15-20 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยมีปัจจยัมาจากวตัถดิุบต้นนํา้ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นประกอบกับปริมาณการใช้

ในจีน และอินเดียยงัคงมีความต้องการใช้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทัง้จีนและอินเดียก็เป็นทัง้ผู้ผลิตเหล็กและบริโภคราย

ใหญ่ของโลกในปัจจุบัน จึงทําให้ทัง้ 2 ประเทศนีเ้ป็นตัวแปรสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาเหล็กสําเร็จรูปใน

ตลาดโลก สําหรับเหล็กที่ทางบริษัทฯ ดําเนินการจดัหานัน้เมื่อมีการปรับเพ่ิมขึน้เฉลี่ยที่ร้อยละ 10-13 จากปี 2553

อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถปรับราคาในราคาขายได้ประมาณ 80-90%        
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ทางบริษัทได้มกีารวางแผนอยา่งชดัเจนในเร่ืองของการพฒันา และการจดัหาแหล่งวตัถดิุบทดแทนอ่ืนๆ ที่มี

ต้นทนุที่ต่ํากวา่แต่มีคณุภาพอยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทยอมรับได้ เข้ามาทดแทนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัของ

บริษัทเพ่ิมมากขึน้   

4. ความเส่ียงด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4.1 ความเส่ียงตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law) 

แม้จะยงัไม่เคยมีเหตกุารณ์จริงเกิดขึน้กับบริษัทฯ แต่ประเด็นการถกูฟ้องร้องจากผู้บริโภคเนื่องจากการใช้

งานรถยนต์ที่มีปัญหา จนเกิดความสญูเสียต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ยงัเป็นประเด็นสําคญัที่บริษัทฯ ให้ความสนใจมาโดย

ตลอด และได้วางแนวทางพร้อมมาตรการในการดําเนินงานอย่างจริงจงั โดยมุ่งเน้นไปสู่ต้นเหต ุและการป้องกันปัญหา

ที่แท้จริง โดยการควบคมุด้านคณุภาพการผลิตสินค้าที่เข้มงวด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยทุธ์หลกัขององค์กร รวมทัง้การปฏิบติั

ตามระบบรับรองคณุภาพ ISO/TS 16949 อย่างเคร่งครัด ทัง้นีห้ากชิน้ส่วนยานยนต์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ได้ถูกนําไป

ประกอบเป็นรถยนต์เพ่ือจําหน่ายทัง้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ หากชิน้ส่วนดงักล่าวมีปัญหาด้านคณุภาพและ

เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภคอาจส่งผลให้ผู้ ใช้รถยนต์สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทผู้ จําหน่ายรถยนต์ 

รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการผลิตชิน้ส่วนได้  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในระดบักลยทุธ์ขององค์กรที่พนกังานทุกคนต้องการจัดการกระบวนการผลิตให้

สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละจดุ โดยเฉพาะจดุเสี่ยง (Critical Process) รวมถึงการตรวจสอบขัน้สดุท้ายก่อนส่งมอบ

สินค้าให้กับลกูค้า เพ่ือให้เกิดสินค้าที่มีคณุภาพเป็นเลิศ โดยการยอมให้เกิดของเสียน้อยที่สุดตามเป้าหมายที่ลูกค้า

ยอมรับได้ และมีเป้าหมายของงานเคลมจากลกูค้าต้องเป็นศนูย์ (Zero Claims)  

4.2 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย    ส่ิงแวดล้อมและชุมชน 

มาตรการด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยั เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อเนื่องทกุๆ ปี จึงได้ 

มุ่งมัน่ที่จะบริหารจดัการเพ่ือลดความเสี่ยงทกุประเภทอนัจะส่งผลต่อคณุภาพชีวิตของบคุลากร ควบคู่ไปกับการพฒันา

องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจดัการ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนกังานทกุฝ่ายในการกําจดัจดุเสีย่งภยั และ

ป้องกันไม่ให้เกิดอบุติัเหตขุึน้โดยผ่านกิจกรรม Completely Check Completely Find Out (CCCF)  เป็นกิจกรรมที่

ดําเนินต่อเนื่องและได้ผลลพัธ์ที่น่าพึงพอใจ คือ สามารถลดจุดเสี่ยงภัยสําคัญที่อาจทําให้พนักงานเกิดอันตรายได้ 

รวมถึงกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานึกที่ดีให้กับพนกังาน โดยผ่านสปัดาห์ความปลอดภยั ขบัขี่ปลอดภัยและเมาไม่ขับ 

จดัทําวารสารด้านความปลอดภยั รวมถึงฝึกอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยัเป็นระยะๆ เป็นระบบงานที่ดําเนินการ

ต่อเนื่องเป็นผลให้อบุติัเหตใุนงานลดลงเป็นศนูย์ตามเป้าหมาย นอกจากนีข้้อกําหนดด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง เป็นสิง่ที่

ให้ความสําคญั และดําเนินการอย่างมีประสิทธิผล ครบถ้วน เช่น การตรวจสอบอปุกรณ์ไฟฟ้า รถยก เครน หม้อไอนํา้ 

ตรวจสขุภาพประจําปี และตรวจวดัสภาพแวดล้อม เป็นต้น 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

3.1 ประวัติความเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่ สําคัญของบริษัทฯ 

 ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 14 กันยายน 

2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือ เพลาข้าง 

(Axle Shaft) มีโรงงานและสํานกังานตัง้อยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบาง

พลี จงัหวดัสมทุรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ ถือหุ้นเดิม 

และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

สามญัจํานวน 300 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 341,723,287 บาท 

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 

(“SBM”) 2) บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (“BSK”) 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลแคสติง้โปรดักส์ จํากัด 

(“ICP”) และ 4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จํากัด (“SIJ”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อยสดัส่วนร้อย

ละ 99.99 และ 5) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากัด (SFT) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นสดัส่วนร้อยละ 100  

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ สําคัญในรอบ 3 ปีที่ ผ่านมา 

• มกราคม 2554            SAT และ BSK ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผดิชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อ 

             สงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• เมษายน 2554             คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัโครงการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรู้และพฒันา (SBG Learning    

             Academy) 

• พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัจดัตัง้บริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ชื่อ บริษัท เอสบีจี

 อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จาํกัด  

• มิถนุายน 2554 SBG ได้รับรางวลัสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติ จากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

• ธันวาคม 2554            1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการจดัตัง้บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จาํกัด  

        เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

  2) SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2011 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแห่งความสาํเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทที่มีความเป็นเลิศ

ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  
 รางวลัดีเด่นและรางวลัยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 

รางวลัที่ได้รับจากลกูค้า ประจําปี 2554 

• Award of Quality Zero รางวลั Excellence in Zero Defect  from MMTh (BSK) 
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• มีนาคม 2553 SAT ได้รับ Bronze Award – KANO Quality Award จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญ่ีปุ่ น) 

• มิถนุายน 2553 1) SAT ได้รับรางวลัสหกิจศึกษาดีเด่นระดบัชาติ จากสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ  

  2) คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนมุติัเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

2.1 อนมุติัให้ ICP ขยายกําลงัการผลิตเพ่ิมขึน้อีก 2,500 ตนั โดยมีมลูค่าการลงทนุ

ประมาณ 1,203 ล้านบาท (หนึ่งพนัสองร้อยสามล้านบาท) โดยสร้างโรงงานผลิต

งานหล่อชิน้ส่วนแห่งใหม่ที่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับคํา

สัง่ซือ้ทัง้ปัจจบุนั และคําสัง่ซือ้ใหม่ในอนาคตในผลิตภณัฑ์งานหล่อจากลกูค้าหลกั

ในกลุ่มชิน้สว่นยานยนต์ และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

2.2 อนมุติัให้ SAT และบริษัทย่อยดําเนินการการชําระคืนวงเงินสินเชื่อทัง้หมดที่มีอยู่

กับ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกัด (มหาชน) และ รับการสนบัสนนุวงสินเชื่อ

รวมจาํนวนเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท (สามพนัหกร้อยล้านบาท) กับสถาบนั

การเงินแห่งใหม่ สําหรับโครงการลงทนุใหม่ตามแผนการลงทนุของบริษัทฯ 

2.3 อนมุติัการออกใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้จาํนวน 25,000,000 

หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราส่วนการจองซือ้ 12 

หุ้นเดิมต่อ 1 ใบแสดงสิทธิ 

2.4 อนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 40,000,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัจาํนวน 40,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียน

เดิมจํานวน 300,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่เป็นจาํนวน 340,000,000 

บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 340,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

การแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับการ

เพ่ิมทนุจดทะเบียน 

2.5 อนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 40,000,000 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

2.5.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 25,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ

ตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพ่ิมทนุที่โอนสิทธิได้  

2.5.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 15,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายในคราว

เดียวกนัหรือต่างคราวกันให้แก่บคุคลในวงจํากัด (Private Placement) 

 กรกฎาคม 2553 BSK ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานระดบัประเทศ 

• สิงหาคม 2553 1) บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ทัง้ 3 บริษัท ได้แก่ SAT SBM และ BSK ได้รับเลือกจากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวสัดิการแรงงาน ประจําปี 2553 และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปี 
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2) BSK ได้รับรางวัล Bronze Award – Thailand Kaizen Award 2010 จากสมาคม

ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)  

3) SAT SBM และ BSK ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการด้านเอดส์ และวณัโรค 

(ASO-T) ระดบัเงิน จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 ตลุาคม 2553 SBM และ ICP ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการด้านเอดส์และวัณโรค (ASO-T) 

จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 พฤศจิกายน 2553 1) บริษัทฯได้รับรางวลัชนะเลิศองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจดัการความโปร่งใส (NACC 

Integrity Awards) ประจําปี 2553 สําหรับองค์กรธุรกิจเอกชน จากสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 

 2) บริษัทฯได้รับรางวลัรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report 

Awards) จากงาน SET Awards 2010 ซึ่งเป็นรางวลัที่ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดย 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร 

 3) คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนมุติัให้บริษัทฯเพ่ิมทนุใน ICP เพ่ือรักษาสดัส่วนการถือหุ้น  

 4) บริษัทฯได้รับเคร่ืองหมาย “มาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ” จากกระทรวง

แรงงาน 

 5)  BSK ได้รับใบรับรองจากโครงการ “TCC HRD (TOYOTA CO-OPERATION CLUB)” 

HDR Activity 2010 

• ธันวาคม 2553 ICP เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 185,000,000บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจ่ํานวน 

785,000,000 บาท โดยเพ่ิมทนุอีกจํานวน 600,000,000 บาท เพ่ือใช้สําหรับโครงการลงทนุ 

ในการขยายกําลงัการผลิตชิน้ส่วนงานหล่อ การชําระคืนหนีเ้งินกู้ทีม่ีอยู่กับบริษัทฯ และ

สํารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  

รางวลัที่ได้รับจากลกูค้า ประจําปี 2553 

• เกียรติบตัรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 

2553 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม (SAT2) 

• Award of Quality Zero Defects from MMTh (SAT) 

• รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที่ 1 QCC Supplier Contest from Thai NOK (SBM) 

• กุมภาพนัธ์ 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุติัให้ BSK ลงทนุเคร่ืองทดสอบสําหรับผลิตภณัฑ์สปริง 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั เป็นเงินลงทนุ 60 ล้านบาท และลงทนุโครงการ

ผลิตใบมีดพรวนดิน เป็นเงินลงทนุ 135 ล้านบาท ให้กับบริษัท สยามคโูบต้าอินดสัตรี 

จํากัด ซึ่งได้เร่ิมผลิตไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 

2) คณะกรรมการบริษัทฯอนมุติัให้บริษัทฯและบริษัทย่อยชะลอโครงการลงทนุ เนื่องจาก

ปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจ ที่ส่งผลกระทบต่ออตุสาหกรรมรถยนต์ 

2.1 โครงการลงทนุสร้างโรงหล่อผลิตงานหล่อชิน้สว่นแห่งใหม่ ที่นิคมอตุสาหกรรม

อมตะซิตี ้ จงัหวดัระยอง มลูค่าโครงการลงทนุรวม 1,219 ล้านบาท ซึ่ง
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คณะกรรมการบริษัทฯได้อนมุติัโครงการและแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ

เมื่อวนัที่ 14 สิงหาคม 2551 

2.2 โครงการร่วมลงทนุกับบริษัท KUSE IRON WORKS CO., LTD. (KUSE) ประเทศ

ญ่ีปุ่ น เพ่ือก่อตัง้บริษัทใหม่ มลูค่าโครงการลงทนุรวม 19.60 ล้านบาท ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯได้อนมุติัโครงการ และแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์

เมื่อวนัที่ 13 พฤศจิกายน 2551 

• พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนมุติัให้ SAT ลงทนุโครงการผลิตเพลาข้าง (ทบุขึน้รูป) 

สําหรับรถบรรทกุ/ เคร่ืองยนต์การเกษตรให้กับบริษัท คโูบต้าแทรกเตอร์ จํากัด เป็นเงินลงทนุ 

81 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมผลิตได้เดือนกุมภาพนัธ์ 2553  

 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯในเร่ืองการปรับ

กําหนดการชําระเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินออกไปอีก 1 ปี และปลอดชําระเงินต้นตัง้แต่วันที่ 

31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีเง่ือนไขการจ่ายเงินปันผลในช่วง Grace 

Period เพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ และเตรียม

ความพร้อมสําหรับโครงการลงทนุในอนาคต 

 สิงหาคม 2552 1) นายทรัพย์ บ้านด่าน พนักงานสังกัด BSK ได้รับรางวัลชนะเลิศ Golden Award – 

Thailand Kaizen Award 2009 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) ซึ่งได้นํา

ชื่อเสียงมาให้กับบริษัทฯ 

  2) SBM ได้รับรางวัลระดับทองแดง (ไม่มีอุบัติเหตุจากการทํางานถึงขัน้หยุดงานตัง้แต่ 

1,000,000 – 2,999,999 ชัว่โมงการทํางาน จากกระทรวงแรงงาน 

 กันยายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ SBM ลงทุนในการผลิต Bracket Injection  

Pump เป็นเงิน 42 ล้านบาทให้กับบริษัท นิสสนั มอเตอร์ ไทยแลนด์ จํากัด และลงทุน

ขยายกําลงัการผลิตกลึงขึน้รูปชิน้ส่วนรถไถ เป็นเงิน 228 ล้านบาทให้กับบริษัท สยาม คู

โบตา แทรกเตอร์ จํากัด คาดว่าทัง้ 2 โครงการจะเร่ิมผลิตได้เดือนพฤษภาคม 2553 นี ้

 2) บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ทัง้ 3 บริษัท ได้แก่ SAT SBM และ BSK ได้รับเลือกจากกรม

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวสัดิการแรงงาน 

 3) SAT และ BSK ได้รับรางวลัมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม

ต่อสงัคม พ.ศ. 2552 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• ตลุาคม 2552  บริษัทฯในกลุ่มสมบรูณ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคณุในการดําเนนิการจดัทาํระบบบริหาร

จดัการคณุภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจบุนั 

 พฤศจิกายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ SBM ลงทุนสายการประกอบ Assy Front& 

Rear เป็นเงิน 121.20 ล้านบาทให้กับบริษัท สยาม คโูบตา แทรกเตอร์ จํากัด ซึ่งคาดว่า

จะเร่ิมผลิตได้ในเดือนกันยายน 2553 และการขยายการลงทนุก่อสร้างอาคารโรงงานที่

ระยอง  เป็นเงิน 52 ล้านบาทเพ่ือรองรับการเติบโต โดยอาคารโรงงานหลงัใหม่นีจ้ะแล้ว

เสร็จในเดือนมีนาคม 2553 
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 2) บริษัทฯได้รับได้รับรางวลัรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น รางวลับริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน

นกัลงทนุสมัพนัธ์ และประกาศนียบตัรบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้าน CSR จากงาน SET 

Awards 2009 ซึ่งจดัโดย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงิน

ธนาคาร 

 3) คณะกรรมการบริษัทฯได้รับรางวลัคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจําปี 2551/52 จาก

โครงการประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแห่งปี 2551/52 ซึ่งจดัโดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจด

ทะเบียน และสภาธรุกิจตลาดทนุไทย 

4) บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ ได้แก่ SAT SBM และ BSK ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 

(มรท.8001-2546) ระดบัสมบรูณ์ ขัน้ริเร่ิม จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  

รางวลัที่ได้รับจากลกูค้า ประจําปี 2552 

• QA Improvement Activity: 1st RUNNER UP from Toyota Co-Operation Club (BSK) 

• The 27th QCC Presentation Contest 2009 from Toyota Co-Operation Club (BSK) 

• Quality Award: Excellence in zero defects from MMTh (BSK) 

• Quality Award: Excellence in zero defects from MMTh (SAT) 

 

3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะ    

รถบรรทกุและอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original 

Equipment Manufacturer “OEM”) ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศซึ่งมีการทําสัญญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้า

ชิน้ส่วนอะไหล่ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกับลกูค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่องค์กร

และ ผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกัน  ในด้านการดําเนินงานนัน้แต่ละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือน

เป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายรวม 

เพ่ือให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนําไปปฏิบัติใช้ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อ

กรรมการผู้ อํานวยการ ทัง้นีใ้นด้านการดําเนินงานแต่ละบริษัทมีการกําหนด เป้าหมาย กลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ และมี

การติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจําในการประชุมผู้ บริหารของกลุ่มบริษัท (Executive 

Committee)  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (*จดทะเบียนจัดตัง้บริษัท วันท่ี 6 มกราคม 2555) 

 

 

 

หมายเหต:ุ ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องนี้เกินร้อยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ. สมบูรณ์หลอ่เหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จํากัด 

SBM 

บ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล จํากัด 

BSK 

99.99% 99.99% 

บ. ซึชิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จํากดั* 

บ. ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั* 

 

บ. นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากดั* 

 

บ. สมบูรณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั* 

 

 

 

21.25% 2.90% 

1.80% 

 

25.50% 24.28% 50.23% 

บ. สมบูรณ์ โฮลดิง้ จํากัด  ตระกูลกิตะพาณิชย์  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 

บ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์  
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

SAT 

100% 

20.0% 

บ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ 
โปรดักส์ จํากัด 

ICP 

99.99% 

บ. สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี จํากัด 

SFT* 

บ. เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล 
เจแปน จํากัด 

SIJ 
100% 99.99% 
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาข้าง (Axle Shaft) 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 

รถบรรทกุ 10 ล้อ 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd. 

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรช่ัน 

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก

เหนียวอตุสาหกรรม จํากัด 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

ทอ่ร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดมุล้อช่วยแรง (Fly Wheel 

Comp & Fly Wheel) 

แทน่ยึด (Bracket) 

กระปุกเกียร์ (Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถแทรคเตอร์ 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,  

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรช่ัน 

บริษัท บางกอกสปริง                  

อินดสัเตรียล จํากัด  

(BSK) 

แหนบแผ่น (Leaf Spring)  

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

สปริงขดขึน้รูปร้อน (Hot Coil Spring) 

วาล์ว (Valve) พชุรอด (Push Rod)  

 

 

ใบมีดจอบหมุน (Rotary Blade) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต (Tooling, Jig 

Fixture และ Mold) 

รถกระบะ & รถบรรทกุ  

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ 

รถจักรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์

อเนกประสงค์ 

อปุกรณ์ตอ่พว่งแทรกเตอร์ 

ใช้ภายในของบริษัทในกลุ่ม 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล 

บจ. ย่งก่ี (1995)  

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., 

Ltd.(Japan) 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรช่ัน 

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล      

แคสติง้ โปรดกัส์ จํากัด 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

เพลาลูกเบีย้ว (Camshaft) 

ดมุล้อช่วยแรง (Fly Wheel) 

ทอ่ร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) 

ฝาครอบล้อช่วยแรง (Housing Fly 

Wheel) 

รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถแทรคเตอร์ 

 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรช่ัน 

หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จํากัด จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จํากัด เป็นส่วนใหญ่ 
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นอกเหนือจาก 5 บริษัทย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบรูณ์มีเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน ๆ ที่ดําเนินธุรกิจ

เก่ียวข้องกับการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ซึ่ง SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทนุ โดยเงินลงทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554

มีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษทัที่เกี่ยวข้อง ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

% ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกจิหลกั 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จํากดั  150.00 20.00 ผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นยานยนต์ แกนพวงมาลัย ป๊ัมนํา้ ป๊ัมนํา้มนั 

บริษัท นชิินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทฟี จํากดั 732.60 2.90 ผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

บริษัท สมบูรณ์ โซมคิ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 300.00 1.80 ผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นยานยนต์ เช่น ลูกหมาก คันชัก และคันส่ง (Tie Rod End) 

บริษัท ซชึิโยช ิสมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จาํกดั 72.00 21.25 ผลติและจําหนา่ยสินค้าประเภททรายเคลือบเรซินสาํหรับงานหล่อ 

 

3.3 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2554 ปี 2553 และปี 2552

สามารถจําแนกได้ดงันี ้

ผลิตภณัฑ์ ดาํเนิน 

การโดย 

% การถือ

หุ้นของ

บริษัท 

งบการเงิน 

ปี 2554 

งบการเงิน 

ปี 2553 

งบการเงิน 

ปี 2552 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

เพลาข้าง SAT  2,057 31 2,080 32 1,376 32 

แหนบแผ่น BSK 99.99 765 12 570 9 461 11 

จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 605 9 615 10 471 11 

เหล็กกนัโคลง BSK 99.99 469 7 491 8 331 8 

สปริงขด BSK 99.99 514 8 500 8 310 7 

ทอ่ร่วมไอเสีย SBM 99.99 221 3 234 4 152 3 

จานไฟและดุมล้อช่วยแรง SBM 99.99 354 5 387 6 263 6 

ชิน้ส่วนเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 464 7 491 8 234 5 

อ่ืนๆ*   972 16 895 14 698 16 

รวมรายได้จากการขายสินค้า   6,421 98 6,263 98 4,296 99 

รายได้อ่ืนๆ   147 2 153 2 52 1 

รวมรายได้    6,568 100 6,416 100 4,348 100 

หมายเหตุ     

* ผลติภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พชุรอด แท่นยึด และผลติภัณฑ์อื่นๆ ทัง้สิน้รวมกันกวา่ 20 รายการ 
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 3.4  เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ   

เพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ของบริษัทในการเป็นผู้นําในการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ที่เป็นเลิศในด้านคุณภาพใน

ภมูิภาคอาเซียน ที่ให้บริการลกูค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่

องค์กร ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการ

ควบคมุภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  บริษัทฯ จึงมีแนวทางในการบริหารองค์กรให้เติบโตขึน้อย่างยั่งยืน 

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการดําเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความพอดี คือ ไม่ประมาท พอประมาณ มี

เหตมุีผล มีภมูิคุ้มกันในตวัที่ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บริษัทฯ ยึดหลกับริหารองค์กร โดยให้ความสําคัญกับความสมดุลทัง้ด้านการเงิน  ลูกค้า กระบวนการ

ดําเนินงาน และ ผลลัพธ์ด้านการบริหารองค์กร  ซึ่งจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasible) ความมีเหตุมีผล 

(Reasonable) ความพอประมาณอย่างสมดุล (Balance) ภายใต้ภาวะความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Fair risk) โดย

กระบวนการตดัสินใจอยู่บนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ เปรียบเทียบการดําเนินงานทัง้ภายในและภายนอกองค์กร 

(Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้หมด (Stakeholder analysis) มีการดําเนิน

วิธีการวดั วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการดําเนินงานขององค์กร อย่างต่อเนื่อง  

ทัง้นี ้หลกัการบริหารสําคัญที่องค์กรถือปฏิบัติ อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนภายใต้

สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และนําองค์กรเพ่ือให้เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง มีหลัก

ดําเนินงานที่สําคญั ได้แก่ 

1.  วิสัยทัศน์ของผู้นําระดับสูงขององค์กร (Organization leadership) 

บริษัทฯมีการนําและทาํให้องค์กรมกีารพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยการตดัสินใจทีเ่กิดจากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การแข่งขนั และจดุแข็งจดุอ่อน ตามกระบวนการวางแผนกลยทุธ์และแผนธุรกิจประจาํปีของ

บริษัทฯ ซึ่งอยู่บนพืน้ฐานของการพิจารณาถึงความสามารถทีท่ําให้เกิดความยัง่ยืนแก่องค์กร ความมุ่งมัน่ในการปฏิบติั 
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ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยา่งต่อเนื่อง และการดําเนินงานนัน้ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบติัที่เก่ียวข้อง

และมีจริยธรรม   

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้กําหนดและดําเนินงานตามระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม 

(Organizational governance and Social responsibility) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสงัคม 

การพฒันาชมุชน การกํากับดแูลกิจการที่ดี และการตรวจประเมินภายใน ทัง้นีกิ้จกรรมดงักล่าวเป็นการดําเนินงานทีย่ึด

หลกัคณุธรรม ความสมดลุ และพอเพียง ที่จะเอือ้ประโยชน์ต่อการดําเนินธรุกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยนื และสร้างความ

เชื่อมัน่ต่อนกัลงทนุ อีกทัง้ยงัช่วยให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพสงู ลดภาระความเสีย่ง และสร้างผลตอบแทนที่

ยัง่ยืนบนความพึงพอใจของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้หมด 

2.  การบริหารงานด้านลูกค้าและการตลาด (Customer management) 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถด้านการแข่งขนัทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว นอกจากบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการพฒันา

กระบวนการผลิตให้มกีารผลิตสนิค้าที่มีคณุภาพสงูที่จะสร้างความเชื่อมัน่ได้ตามความต้องการของลกูค้า (Customer 

Requirements)   แล้ว บริษัทยงัคงมองเห็นโอกาสในการเติบโตอย่างยัง่ยืน โดยเน้นการเข้าถึงลกูค้าเพ่ือการตอบสนอง

ลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว และเกินกว่าความคาดหวงัของลกูค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จดัตัง้สํานกังานที่ญ่ีปุ่ นเพ่ือ เป็น Marketing 

arm ในการรับข้อมลูโดยตรงจากสาํนกังานใหญ่ของลกูค้าที่ญ่ีปุ่ น  เพ่ือให้สามารถเข้าถึงลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว ที่จะ

สร้างโอกาสการเข้าไปมีส่วนร่วมในการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑ์กับลกูค้า ตัง้แต่เร่ิมโครงการจนถึงกระบวนการ

สดุท้าย  รวมถึงการเข้าไปนําเสนอการแก้ไขปัญหาผลิตภณัฑ์ที่เป็นการดําเนินการอย่างครบวงจร (Customer 

Solution Provider)  ด้วยการนําเสนอแนวทางบนความเชีย่วชาญขององค์กรร่วมกับพนัธมิตรขององค์กรที่มีความรู้

ความสามารถเป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมัน่ให้กับลกูค้าได้เป็นอยา่งดี    

สําหรับกระบวนการภายในด้านการบริหารลกูค้าและการตลาดทีม่ีอยู่เดิม บริษัทฯ ได้มีกิจกรรมการ

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทัง้การจดัตัง้ Customer service center ให้เชื่อมโยงกับระบบ ERP ที่จะทําให้สามารถ

ตอบสนองลกูค้าได้ครบถ้วน รวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความพึงพอใจ และรักษาความสมัพนัธ์อนัดีกับลกูค้า

ตลอดไป   

เพ่ือนําไปสู่การเติบโตและความยัง่ยืนขององค์กร บริษัทฯ ได้มีการวางกลยทุธ์ในการขยายตลาดสู่

ต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการศึกษาแนวทางในการลงทนุต่างประเทศ (Foreign Development Investment: 

FDI) โดยการร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจทีม่ีความเชี่ยวชาญทัง้ทางด้านเทคโนโลยีและการตลาดในประเทศที่จะไป

ลงทนุ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจ ในด้าน QCDมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ บริษัทมีแผนงานที่สําคญัในการสร้างรายได้ให้

บริษัท ด้วยการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับผลิตภณัฑ์ทีจ่ะขยายตลาด และสร้างรายได้เพ่ิมให้กับบริษัทฯ ในอนาคตด้วย 

3.  กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic and business planning) 

บริษัทฯ มกีระบวนการดําเนนิงานอยา่งเป็นระบบสําหรับการกําหนดความท้าทายและความได้เปรียบ

เชิงกลยทุธ์ที่จะเป็นข้อมลูในการกําหนดแผนธุรกิจทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และเชื่อมโยงสู่การวางแผนงบประมาณ 

การลงทนุ การวางแผนทรัพยากร การกําหนดตวัชีว้ดัผลสาํเร็จ (KPI) และการคาดการณ์ผลการดําเนินงานในกรอบ

เวลาขัน้ต่ํา 3 ปี และมีการวางแผนเชิงนโยบาย (Strategic Roadmap) สอดรับกับการเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรม

ในระยะยาว 5-10 ปี  
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บริษัทฯ มีการสื่อสารวิสยัทศัน์ ค่านยิม และผลดําเนินงาน เพ่ือให้พนกังานรับทราบ และมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นส่วน

หนึ่งที่ทาํให้องค์กรบรรลเุป้าหมาย รวมทัง้เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัมีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด เพ่ือรับทราบ

ข้อมลูที่เป็นประโยชนร์ะหว่างผู้บริหารกับพนกังานทกุระดบั ทัง้ยงัเป็นการสื่อสาร ถ่ายทอดกลยทุธ์ภายในองค์กรสู่การ

ปฏิบติัในทกุระดบั โดยจะมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินงานตามกลยทุธ์เป็นรายเดือน เพ่ือประเมินและวิเคราะห์

ผลการดําเนินงาน รวมถึงการทบทวน ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจากที่วางแผนไว้   

ทัง้นีใ้นระดบัจดัการได้มีการรายงานผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบติัการเป็นประจาํทกุเดือน โดยฝ่าย

บริหารจะทําการทบทวนกลยทุธ์ ประเมินขีดความสามารถในการบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ รวมถึง

โครงการลงทนุต่างๆ ได้จดัให้มีการประชมุติดตามงานอยา่งต่อเนื่องทกุไตรมาส โดยประเมินคืบหน้าในการดําเนินการ

เปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้ รวมถึงมีการประเมนิความเสี่ยงของโครงการ เพ่ือรับทราบประเด็นและเตรียมความ

พร้อมป้องกันหรือแก้ปัญหาได้ทนักาล 

สําหรับโครงการลงทนุใหม ่ ได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทนุ (Feasibility study) ที่อยู่บน

พืน้ฐานของกําลงัความสามารถด้านการเงิน ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 

(Economic profit) จะต้องมีที่เงินทนุเพียงพอ โดยจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และยงัรักษา

อตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุให้อยู่ในระดบัที่เหมาะสม นอกจากนีย้งัพิจารณาถึงเหตผุลของการลงทนุจะต้องเป็นโครงการที่

สร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับองค์กรในระยะยาวได้  

4.  การบริหารกระบวนการ (Process management) 

ปัจจยัแห่งความสําเร็จของธุรกิจ คือ “QCDEM” ได้แก่ คณุภาพผลิตภณัฑ์ (Quality)  ต้นทนุการดําเนินงาน 

(Cost) การส่งมอบสินค้าหรือบริการ (Delivery) ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม (Engineering capability) และความมี

ประสิทธิผลทางการบริหารกระบวนการ (Process management) ที่บริษัทฯ  ได้มีการพัฒนาและการปรับปรุง

กระบวนการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)  ผ่านระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ  ได้กําหนดความสามารถหลักขององค์กร (Core competency) ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ และ 

สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน รวมถึงแผนปฏิบัติการขององค์กร โดยมุ่งเน้นกระบวนการหลักของกลุ่มบริษัท คือ 

กระบวนการ Casting, Machining, Forging และ Spring   ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ส่งเสริมอย่างจริงจังให้มีศูนย์การพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ (R&D Center) และสร้างความสามารถในการออกแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ์  และรวมถึง   การจัดตัง้

ศนูย์การเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของมนษุย์ (SBG Learning Academy)  เพ่ือพฒันาบคุลากรให้มีองค์ความรู้ และ

ทกัษะเก่ียวกับเทคโนโลยีสมยัใหม่ และมีศกัยภาพที่เพียงพอต่อการเติบโตทางธุรกิจ และการขยายฐานการผลิตที่

เพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็ว   

5.  บริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการบริหารทรัพยากรบคุคล โดยได้พฒันาโครงการศนูยเ์รียนรู้ (SBG  Learning 

Academy) เพ่ือพฒันาทกัษะบคุลากร โดยมุง่เน้นให้เกิดการดําเนินให้เกิดประสทิธิผล และสนบัสนนุความสําเร็จของ

การดําเนินกลยทุธ์หลกัขององค์กร  รวมทัง้การสร้างความผกูพนั การจดัการ และพฒันาบคุลากรให้สอดคล้องไปใน

ทิศทางเดียวกับวสิยัทศัน์ และแผนปฏิบติัการโดยรวมขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิดผลการดําเนินงานทีดี่ โดยให้ครอบคลมุ
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ถึงกระบวนการ วางแผน สรรหา พฒันาบคุลากร พฒันาสายอาชีพ  และรักษาคนเก่ง คนดี ตามหลกั “สานคนเก่ง 

สร้างคนดี” ของกลุม่สมบรูณ์ เพ่ือการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ยนื 

ประเด็นสําคญัอยา่งหนึ่งในด้านทรัพยากรบคุคลขององค์กรในปีที่ผ่านมา คือการปลกูฝังบคุลากรของ

บริษัทภายใต้ DNA สายพนัธ์ดีของชาวเอสบีจี (SBG’s DNA) ดงันี ้  สนกุกับการค้นหาโอกาส กล้าคิด กล้าทําเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลง (Proactive Change, Innovation) พฒันาคณุภาพอยา่งต่อเนื่องด้วยข้อมลูที่เป็นจริง (Quality, 

Continuous Improvement, Management by fact) ใฝ่รู้สร้างสรรค์ สื่อสารฉับไว รู้หน้าที่ มนีํา้ใจ ก้าวไกลด้วยทีมงาน 

(Creative Learning, Communication & Teamwork, Responsibility & Speed) 

ในด้านการพฒันาส่งเสริมความก้าวหน้าของบคุลากร บริษัทเปิดโอกาสในการพฒันา ส่งเสริมการใช้

ความรู้ การพฒันาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path development) การวางแผนสบืทอดตําแหน่งงาน 

(Succession plan) การพฒันาและรักษาบคุลากรที่เป็นคนเก่ง และดี  (Talent Management)  สร้างสภาพแวดล้อม

ของบคุลากรที่เอือ้ต่อการดําเนินงานให้มีประสิทธิผล มีการประเมินความต้องการ สร้างขดีความสามารถและอตัรา

กําลงัคน ให้สามารถดําเนินการได้อยา่งต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการ

ทํางานที่มีสขุอนามยัและความปลอดภยัที่ดีแก่พนกังาน ซึ่งกลยทุธ์ต่าง ๆ เหล่านีจ้ะนาํไปสู่ความสามารถในการเพ่ิม

ประสิทธิผลขององค์กรในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง และยัง่ยืนตามวิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษัทฯ 

6.  การเรียนรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง (Learning and Continuous improvement) 

เพ่ือให้มีการเรียนรู้ การปรับปรุงระบบและผลการดําเนนิงานอยา่งต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนกังานทกุ

ระดบั รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูมีความรู้ ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และภาวะผู้นาํในการติดสินแก้ปัญหา 

อย่างเป็นระบบ รวมถึงการจดัลําดบัความสําคญัเร่งด่วนของการปรับปรุง หรือการตดัสินใจในดําเนนิการต่างๆ ใน 

สําหรับการดําเนินงานในระดบัแผนงานของหนว่ยต่างๆ จะต้องมีการวิเคราะห์ผล ทบทวน และปรับปรุง

การดําเนินงานอยา่งเป็นระบบ (PDCA Cycle) ทัง้ในระดบัปฏิบติัการประจําวนั (Routine operation) และผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมขององค์กร (Strategic execution)  ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้พฒันาการจดัการสารสนเทศและความรู้

ขององค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพ่ือช่วยในการจดัการ และสะดวกต่อ

การนําข้อมลูต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือการตดัสินใจ   ซึ่งจะทําให้มกีารจดัการข้อมลูอยา่งเป็นระบบ และข้อมลูที่ได้เป็น

ข้อมลูจริงที่สามารถนาํมาใช้ในการวิเคราะห์ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการตดัสินใจของผู้บริหาร  นอกจากนี ้

ระบบ IT จะพฒันาไปสูก่ารสนบัสนนุศนูยก์ารเรียนรู้ เพ่ือดําเนินกิจกรรมด้านการจดัการองค์ความรู้ และการเรียนรู้

ร่วมกนัของพนกังาน เป็นสื่อกลางในการแลกเปลีย่นความรู้  ทําให้มีการตดัสินใจในการดําเนินงานด้านต่างๆ ที่อยู่บน

พืน้ฐานของการใช้ความรู้  และข้อมลูที่มีประสิทธิภาพ   



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 

  -18- 

4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบรูณ์ซึ่งดําเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดงัต่อไปนี ้ 

1. เพลาข้าง (Axle Shaft) 

 

เพลาข้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT มี

รายได้จากการขายคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 33 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท

สมบรูณ์รวมในปี 2554 และบริษัทฯดําเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างในประเทศไทยเป็นราย

แรก และเป็นรายใหญ่ที่สดุในปัจจบุนั 

 

เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยงัจานล้อหลังทัง้ข้างซ้ายและขวา 

เพ่ือถ่ายทอดแรงขบัทางห้องเฟืองท้าย เป็นอปุกรณ์ที่ใช้สําหรับรถกระบะ กลุ่มลูกค้าที่

สําคัญของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ ประกอบยานยนต์ (OEM)  ได้แก่        

บจ. มิตซูบิชิ  มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ  (ประเทศไทย) Auto Alliance 

Thailand Co., Ltd.  บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ.คูโบต้าคอร์ปอเรชั่น (ใน

ส่วนของรถแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร)  นอกจากนีย้ ังมีการส่งออกไปที่บริษัท ดาน่า 

(ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa และ PT.INTI Ganda Perdana 

(Indonesia) 

 

นอกเหนือไปจากสญัญาซือ้ขายที่มีกับลกูค้าแล้ว บริษัทฯ มีการทําสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

(Technical Assistance ”TA”) กับ Gohsyu Corporation สําหรับกระบวนการผลิตงานทบุขึน้รูป (Forging) และ กับ 

Ibara Seiki Co., Ltd. สําหรับกระบวนการผลิตงานกลึง (Machining) เพ่ือการผลิตเพลาข้าง มาตัง้แต่ปี 2538 เร่ือยมา

จนถึงปัจจบุนั  โดย TA ทัง้สองรายนีเ้ป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยดีงักล่าวจากประเทศญ่ีปุ่ น ทําให้ผลิตภณัฑ์ที่

ได้จากการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานความต้องการของลกูค้า และสร้างความเชื่อมัน่ให้กับลกูค้าได้เป็นอย่างดี 

2. แหนบแผ่น (Leaf Spring) 

 

ผลิตภณัฑ์แหนบแผน่ผลิตโดย BSK โดยใน ปี 2554 มีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 12 ของ

รายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทสมบรูณ์ ทัง้นี ้ กลุ่มลกูค้าของแหนบแผ่นมทีัง้

ลกูค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล่ (REM) ลกูค้าหลกัที่สําคญั

ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  บจ. ย่งก่ี (1995) และส่งออกไปยงั

ประเทศญ่ีปุ่ น Mitsubishi Steel Manufacturing.Ltd. 

 

แหนบแผ่นมีลกัษณะการซ้อนกันหลาย ๆ ชัน้ ยึดติดกันด้วยสะดือแหนบ เป็นอปุกรณ์

ซึมซบัแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ (Chassis) กับเพลารถซึ่ง

แข็งแรงและทนทาน เหมาะสําหรับใช้กับรถบรรทกุ และรถกระบะ 
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ผู้ ผลิตแหนบแผ่นในประเทศที่สําคัญรายอ่ืน ๆ เช่น NHK Spring (Thailand) และกลุ่มสามมิตร 

มอเตอร์  

 

3.  จานเบรก และ เบรกดุม (Disc Brake & Drum Brake) 

 

 

จานเบรก (Disc Brake) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทผลิตโดย SBM จานเบรก

เป็นจานเหล็กหล่อ กลึง/ เจียรหน้าจานทัง้ 2 ข้างของหน้าจาน เพ่ือให้ผ้าเบรกที่ติดอยู่

กับก้านเบรกจบัหน้าจาน เพ่ือทําหน้าที่หยดุการหมนุของล้อ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะ

ใช้กับล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทัง้ 4 ล้อ)  

 

 

 

เบรกดุม (Drum Brake) เป็นอีกผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มสมบรูณ์ผลิตโดย SBM 

เบรกดมุเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลึงผวิขบัผ้าเบรกแบบด้ามแผ่นดนัจากทางด้านใน 

เพ่ือทําหน้าที่หยดุการหมนุของล้อ(มกัจะใช้กับล้อหลงั) 

จานเบรกและเบรกดมุมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายของ

กลุ่มบริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2554 สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจําหน่ายให้กับ

ลกูค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ OEM ลกูค้าหลกัที่สําคญัได้แก่ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ 

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น SBM มีการทําสญัญาซือ้ขายกับลกูค้า

เหล่านีใ้นลกัษณะรายปีและมีการต่อสญัญาเป็นรายปีโดยอตัโนมติัในช่วง Model Life 

4. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 

 

ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑห์ลกัของ SBM มีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 3 ของ

รายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2554 

 

ท่อร่วมไอเสียเป็นเหลก็หล่อ ลกัษณะคล้าย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจํานวนลกูสบู) ต่อมา

รวมกนัก่อนปล่อยออกไปสู่ท่อไอเสีย ทาํหน้าที่ระบายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของ

เคร่ืองยนต์ สามารถใช้ได้กับรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร โดยมีลกูค้าหลกัที่สําคญั

คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 

(ประเทศไทย)  
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5. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

 

ผลิตโดย BSK มีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2554 

ลกูค้าหลกัทีส่ําคญัได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโต

โมบิล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบจ. สยามนิสสนั 

ออโตโมบิล จํากัด นอกจากนัน้ยงัมีการส่งออกไปประเทศ Malaysia ให้กับลกูค้า 

Erect Engineering PressWorks Sdn Bhd.  

 

เหล็กกันโคลงเป็นเหลก็สปริงแท่งกลมยาว ดดัเป็นรูปร่างเพ่ือยึดเข้ากับโครงรถ ซ้าย

จรดขวา เป็นตวัประคองให้การเข้าโค้งสามารถยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึน้ 

6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลิตโดย BSK มีสดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 

2554 ลกูค้าหลกัที่สาํคญัได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสนั ออ

โตโมบิล จํากัด 

 

 

สปริงขดสามารถแบ่งได้เป็นสปริงขดขึน้รูปร้อนและสปริงขดขึน้รูปเยน็ โดยเป็น

เหล็กสปริงที่ขดเป็นม้วน ๆ ใช้รับแรงกระแทกคู่กับ Shock-Absorber 

 

นอกเหนือไปจากผลิตภณัฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้วนัน้ กลุ่มบริษัทสมบรูณ์ยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ ที่สําคญัได้แก่ 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภณัฑ์ที่เป็นงานหล่ออ่ืน ๆ ทัง้จากอุตสาหกรรมยานยนต์

และกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึ่งมีผลิตภณัฑ์ทัง้สิน้รวมกันกว่า 20 รายการ 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 50 ปี ได้รับความเชื่อถือและยอมรับจากลกูค้ามาโดย

ตลอด ทัง้นีเ้พราะว่ากลุ่มบริษัทให้ความสาํคญักับลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และได้ดําเนินกลยทุธ์ด้านการตลาดมาอย่าง

ต่อเนื่องคือ Q C D E M  

1) Q (Quality) - คณุภาพสินค้าอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล กลุ่มบริษัทมีระบบมาตรฐานคณุภาพใน

ระดบัสากลโดยได้รับประกาศนียบตัร ISO/TS 16949 และ ISO14001 

2) C (Cost) - ต้นทนุทีส่ามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขนัได้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารต้นทนุอย่าง

มีประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพฒันาปรับปรุงด้านต้นทนุอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาระดบัต้นทนุ

ให้สามารถแข่งขนัได้ 
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3) D (Delivery) - การส่งมอบที่ตรงเวลา บริษัทฯมกีารพฒันาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดตัง้

ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ส่งมอบ

ตรงเวลาได้ ร้อยละ 100  

4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทฯมีการพฒันาความสามารถเชิงวิศวกรรมทัง้

ทางด้านการออกแบบ การทํา Tooling กระบวนการวิธีการประเมนิเชิงวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้

กลุ่มบริษัทยงัมีพนัธมิตรทางธรุกิจกับผู้ให้ความชว่ยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 

“TA”) จากประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือให้ความมัน่ใจว่ากลุ่มบริษัทจะมีการผลิตสินค้าที่มีคณุภาพ ได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีชัน้สงูอยู่ตลอดเวลา 

5) M (Management) – ความสามารถด้านการบริหารจดัการ บริษัทฯมีความสามารถด้านการบริหาร

จดัการที่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขนัทางธุรกิจและสภาวะทัว่ไปทางเศรษฐกิจได้ดี โดยใช้

แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการจดัการความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง 

 

4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  

 ปัจจบุนัเป็นกลุ่มลกูค้าหลกั ประกอบไปด้วยผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญ่ีปุ่ นในประเทศ ได้แก่ มิตซูบิชิ, 

โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุ, นิสสนั และฮีโน่ เป็นต้น และ กลุ่มลกูค้าในต่างประเทศเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น, ประเทศแอฟริกาใต้,   

ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกับลกูค้ากลุ่มนีใ้ห้มีมากขึน้โดยเน้นกลยทุธ์ “QCDEM” เป็นหลักดังที่

กล่าวมาแล้ว ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 97 ของยอดขายรวม 

2.  ผู้ ค้าอะไหล่รถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  

  กลุ่มบริษัทมีลกูค้าที่เป็นผู้ ค้าอะไหล่รายใหญ่ดําเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จักของร้านค้า

อะไหล่ปลีกทัว่ประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งก่ี (1995) จํากัด ผลิตภณัฑ์หลกัที่จําหน่ายในตลาดนี ้คือ แหนบแผ่น 

ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 3 ของยอดขายรวม 

 

4.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

ในปี 2554 อตุสาหกรรมชิน้สว่นและยานยนต์ของประเทศไทย ประสบปัญหาในการผลิตใหญ่ถึง 2 

ครัง้ โดยในครัง้แรกในเดือน มีนาคม 2554 ได้เกิดภยัธรรมชาติทัง้แผน่ดินไหวและซนึามิครัง้ใหญ่ในประเทศญ่ึปุ่ น 

ส่งผลโดยตรงต่อผู้ผลิตชิน้สว่นที่สาํคญัทีผ่ ู้ประกอบรถยนต์ในประเทศไทยมกีารนําเข้า ทําให้ไม่สามารถผลิตรถยนต์ได้ 

เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ตัง้แต่เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2554 และในช่วงเดือน ตลุาคม 2554 ประเทศไทยได้รับ

ผลกระทบโดยตรงกับมหาอทุกภยัครัง้ใหญ่ โดยผู้ผลิตรถยนต์ (Honda) และผู้ผลิตชิน้ส่วนหลายบริษัท ต้องหยดุ

กิจการลง รถยนต์ไม่สามารถผลิตได้ ซึ่งประมาณการจากเหตกุารดงักลา่ว ยอดผลิตรถยนต์ได้หายไปจากตลาดไม่น้อย

กว่า 350,000 คนั แม้ว่าในปี 2554 จะมีรถยนต์ทีเ่ปิดตวั Model ใหม่ ได้แก่ Honda รุ่น Brio, Isuzu รุ่น D-Max All 

New, Ford รุ่น  New Everest แต่ไม่สามารถส่งมอบให้กับลกูค้าได้ สว่นทางด้านการส่งออก ภาวะเศรษฐกิจโลกได้

เกิดปัญหาภาวะทางการเงินของประเทศกลุ่มยโุรปและสหรัฐอเมริกา ทําให้การส่งออกได้รับผลกระทบอีกทางหนึ่ง 
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ยอดผลิตรถยนต์ในปี 2554 ลดลงเป็น 1,457,795 คนั หรือลดลงร้อยละ  11  แบ่งเป็นรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลจํานวน 

537,987 คนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 37 และมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 3 รถกระบะขนาด 1 ตนั (รวมรถกระบะ

เอนกประสงค์) จาํนวน 899,200 คนั คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 62 และมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 16 สดุท้ายรถเพ่ือ

การพาณิชย์อ่ืน ๆ จาํนวน  20,608 คนั และมีอตัราการเติบโตลดลงร้อยละ 15 

ตารางแสดงยอดผลิตรถยนต์ปี 2545 – 2554 

 

 

สภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบชิน้ส่วนยานยนต์ 

ในส่วนของผู้ประกอบชิน้ส่วนยานยนต์ ภาพของการผลิตเพ่ือประกอบจะมีอัตราการเจริญเติบโตไปใน

ทิศทางเดียวกับรถยนต์ ส่วนทางด้านการส่งออกโดยตรงในรูปแบบที่เป็นชิน้ส่วน ในปี 2554 คาดว่าจะต่ํากว่า

เป้าหมายที่วางไว้ โดยเป้าหมายอยู่ที่ 14,742 ล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นอตัราการเติบโต 11% แต่ในขณะนี ้ยอด

การส่งออก 10 เดือน (ม.ค. – ต.ค.)  ประเทศไทยมีมลูค่าการส่งออกส่วนประกอบและอปุกรณ์ยานพาหนะ ประมาณ  

8,180 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือมีอัตราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ 17 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะมียอดการส่งออกทัง้ปี

ประมาณ 10,000  ล้านเหรียญสหรัฐ  ตลาดที่สําคัญในการส่งออก ได้แก่ 1) ประเทศอินโดนีเซีย 2) ประเทศญ่ีปุ่ น        

และ 3) ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอตัราการส่งออกไปประเทศอินโดนีเซีย มีอตัราการเจริญเติบโตที่สงูมาก จนสามารถขึน้มา

เป็นอนัดบัที่ 1 แทนประเทศญ่ีปุ่ น แสดงให้เห็นถึงความต้องการ และการเติบโตของอุตสาหกรรมชิน้ส่วนและรถยนต์
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ของประเทศอินโดนีเซียเพ่ิมมากขึน้ จนเป็นประเทศเป้าหมายหลกัที่ผู้ผลิตรถยนต์จากประเทศต่างๆสนใจที่จะไปลงทนุ

ในอินโดนเีซีย 

สําหรับการแข่งขนัของผู้ประกอบชิน้ส่วนในปี 2554 จะเน้นทางด้านราคาเป็นหลกั เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์

ใช้การคดัเลือกในรูปแบบ Global sourcing โดยประเทศคู่แข่งขนัหลกัได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย และประเทศ

อินโดนีเซีย ซึ่งทัง้สามประเทศมีต้นทนุการผลิตที่ต่ํากว่าประเทศไทย ทัง้ทางด้านเป็นแหล่งวัตถุดิบ และแรงงานที่มี

ราคาถกู แต่ผู้ผลิตในประเทศไทยยงัสามารถแข่งขันได้ เนื่องจากความเชื่อถือในคุณภาพของผู้ ผลิตตลอด Supply 

Chain (ห่วงโซ่อปุทาน) และ ผู้ผลิตรถยนต์ยงัคงต้องการ Local content ให้ได้ตามเป้าหมาย 

 

4.3 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

4.3.1 กําลังการผลิต 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําลงัการผลิตและการใช้กําลงัการผลิตจําแนกตามผลิตภณัฑ์ดงัต่อไปนี ้

ผลิตภัณฑ์ 
บริษัท 

ผู้ผลิต 

กําลังการ

ผลิตปี 2554* 

 

อัตรา % 

การใช้กําลัง 

การผลิต 

กําลังการ

ผลิตปี2553* 

อัตรา % 

การใช้กําลัง

การผลิต 

กําลังการ

ผลิตปี2552* 

อัตรา % 

การใช้กําลัง 

การผลิต 

เพลาข้าง SAT 3,013,560 82 2,624,999 97 2,624,999 77 

เพลาแหนบ SAT 10,828 100 10,824 100 10,824 84 

จานเบรก  SBM 1,799,352 97 1,478,000 90 1,100,000 85 

เบรกดมุ  SBM 1,035,228 101 882,000 95 770,000 85 

ท่อร่วมไอเสีย SBM 556,656 58 691,000 70 550,000 85 

จานไฟและ 

ดมุล้อช่วยแรง 

SBM 158,328 92 111,000 100 130,000 85 

ตวัจบัยึด SBM 1,105,164 74 1,300,000 80 1,000,000 85 

อ่ืน ๆ SBM 1,734,984 88 1,666,700 80 1,500,000 85 

แหนบแผน่ (ตนั/ปี) BSK 17,400 53 17,400 53 17,400 53 

เหล็กกันโคลง  BSK 1,320,000 47 1,320,000 47 1,320,000 47 

สปริงขดขึน้รูปร้อน BSK 3,000,000 38 3,000,000 38 3,000,000 38 

*หน่วย : ชิน้ 

หมายเหตุ 

- กําลงัการผลิตคํานวณจากเวลา 550 ชัว่โมงต่อเดือน  
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4.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ   

วตัถดิุบหลกัทีส่ําคญัในการผลิตของกลุม่บริษัทคือเหลก็ ซึ่ง มีการจดัหาอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 

1. เหล็กที่ไม่สามารถผลิตได้ภายในประเทศ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะจดัซือ้จดัหาโดยตรงจาก

ผู้ผลิตในต่างประเทศ หรือสัง่ซือ้ผ่านตวัแทนจําหนา่ยในประเทศ ซึ่งเหลก็ประเภทนีไ้ด้แก่ เหลก็คาร์บอนสงูท่อนกลม 

(High carbon steel round bar) เหล็กสปริงเส้นแบนและกลม (Spring  steel Flat Bar, Spring steel Round Bar) 

ซึ่งลกูค้าเป็นผู้กําหนดทัง้ประเภท คณุสมบติั (Specification)  และแหล่งที่ผลิตของเหล็กและบางรายการที่เป็นการ

พฒันา คณุสมบติัร่วมกัน(Specification) ระหว่างผู้ขายกับบริษัท เพ่ือเป็นการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ที่ผลิต

ขึน้โดยกลุ่มบริษัท  โดยวตัถดิุบกลุ่มนีม้ีมลูค่าประมาณร้อยละ 85 ของวตัถดิุบหลกั 

2. เหล็กทีส่ามารถจดัหาและผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวตัถดิุบที่สําคญัอีกรายการ คือ 

เศษเหลก็อดั (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซือ้จากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่น ลกูค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์

หรือเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ ซึ่งสําหรับวตัถดิุบในกลุ่มนีม้ีมลูค่าประมาณร้อยละ 15 ของวตัถดิุบหลกั 

 ในปี 2554 บริษัทฯมีการและพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ การพฒันาผลิตภณัฑ์ กับผู้ผลิตและ

ผู้ขายวตัถดิุบอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 ตลอดจนการบริหารความเสีย่งเก่ียวกับการจดัหาวตัถดิุบ เพ่ือพฒันาคณุภาพ

ของวตัถดิุบ การผลิตและเง่ือนไขในการดําเนนิธุรกิจ ตลอดจนการลดความเสีย่งจากการผนัผวนทางด้านราคาวตัถดิุบ 

เช่น เง่ือนไขการสัง่ซือ้ต่างๆ ร่วมกันให้มีความยืดหยุน่เป็นไปตามสถานการณ์มากขึน้ อีกทัง้ยงัคงมีแผนในการ

ดําเนินการพฒันาผลิตภณัฑร่์วมกันกับผู้ผลิตและผู้ขายที่มีความสามารถทางด้านการผลิตในต้นทนุที่ต่ํากว่า ใน

วตัถดิุบที่ต้องนําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ น เพ่ือเป็นการพฒันาและสรรหาแหล่งวตัถดิุบทดแทนอยา่งต่อเนื่องจากภมูิภาค

ต่างๆ เพ่ือให้ได้วตัถดิุบทดแทนที่มีคณุภาพได้มาตราฐาน และมีต้นทนุต่ําเพ่ือเป็นการพฒันาแหล่งวตัถดิุบสํารองใน

กรณีฉกุเฉินและลดความเสี่ยงทางด้านต้นทนุ และยงัคงความต่อเนื่องในการติตตามข้อมลูข่าวสาร ความเคลื่อนไหว

ของราคาเหล็กของตลาดโลกอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดจากแหล่งข้อมลูที่เป็นสากลและยอมรับในหมูน่กัวิเคราะห์ และ

ผู้ผลิต และลกูค้า เพ่ือรวบรวมใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะความต้องการ และกําลงัการผลิตของตลาดในแต่ละ

ช่วงเวลา โดยมีแหล่งข้อมลูเช่นจากข้อมลูของกลุม่ลกูค้า และจากกลุ่มผู้ผลิตทัง้ในและต่างประเทศที่เป็นพนัธมิตรกับ

ทางบริษัทฯ ข้อมลูจากบริษัทฯ วิเคราะห์ข้อมลูทางการตลาดของอตุสาหกรรมเหล็กในประเทศสิงค์โปร์ เป็นต้น ซึ่งจาก

ข้างต้นทาํให้สามารถนําข้อมลูดงักล่าวมาสนบัสนนุการตดัสินใจหรือการเจรจาด้านราคาและปริมาณการสัง่ซือ้ในแต่

ละช่วงเวลาได้ถกูต้องแม่นยาํมากขึน้ และสามารถนาํเป็นฐานข้อมลูในการเจรจาการปรับราคากับลกูค้าได้ด้วย ซึ่งทาํ

ให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯจะไม่ประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดิุบ ที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลประกอบการ

ของบริษัทฯ  

 

 

4.3.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

-ไม่มี- 

  



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

  - 25 - 

5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ  

5.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่  31 ธันวาคม  

2554 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญช ี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

หรือภาระผูกพนั 

ที่ดนิ     

จํานวน  1,513.29  ล้านบาท  จํานองเป็น

หลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบัน

การเงิน 

ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

เนือ้ที ่99-3-79.7 ไร่ เจ้าของ 545.32 

ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ 

เนือ้ที ่8-2-49.5 ไร่ เจ้าของ 51.74 

ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง  เนือ้ที ่21-3-76.9 ไร่ 

 

เจ้าของ 

 

54.86 

ตําบลมาบยางพร  

อําเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

เนือ้ที ่83 ไร่ 

 

 

เจ้าของ 

 

 

173.36 

ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง  

จงัหวดัระยอง  เนือ้ที ่16-2-20 ไร่ 

 

เจ้าของ 

 

36.42 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของ 1,062.92 

ที่ดนิ 

ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง เนือ้ที ่49 ไร่ 

ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง เนือ้ที ่51.75 ไร่ 

ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง เนือ้ที ่10.01 ไร่ 

 

เจ้าของ  

 

            เจ้าของ 

 

            เจ้าของ 

 

83.30 

 

87.98 

 

17.01 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 3,766.53   จํานวน 1,424.08 ล้านบาท จํานองเป็นหลกั    

  ประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

อุปกรณ์อ่ืนๆ เจ้าของ 34.07 - 

ยานพาหนะ เจ้าของ 3.40 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 227.86  - 

รวม   6,144.76  

จํานวน  2,937.37 ล้านบาท จํานองเป็น

หลักประกันเงินกู้ ยมืระยะยาวกับสถาบัน

การเงิน 

หมายเหตุ  นอกเหนือไปจากสนิทรัพย์ตามท่ีได้ระบุในตาราง สนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ ท่ีดินในจังหวดัโคราช พะเยา 

เชียงราย และสมทุรปราการซึ่งไมไ่ด้ใช้ประโยชน์   

 ในปี 2553 บริษัทฯ มสีินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจและสินทรัพย์ไมม่ตีัวตน เป็นจํานวนท่ีไม่มนัียสาํคัญเมือ่เทียบกับ

มลูค่ารวมของสนิทรัพย์ 
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5.2 สรุปสาระสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทําสัญญาซือ้ขายสินค้ากับลูกค้า และมีการทําสัญญาที่สําคัญอ่ืน ได้แก่

สญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท 
คู่ สัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เร่ิมสัญญา วันสิน้สุดของสัญญา รายละเอียดของการช่วยเหลือ 

บริษัทฯ 

 

Gohsyu 

Corporation 
01 กรกฎาคม 2552 30 มิถนุายน 2557 กระบวนการผลิตเหล็กทบุขึน้รูป 

Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มิถนุายน 2557 กระบวนการผลิตงานกลึง 

SBM Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มิถนุายน 2557 กระบวนการผลิตงานกลึง 

ICP Takeda Corp 13 มิถนุายน 2553 12 มิถนุายน 2558 กระบวนการผลิตงานหล่อ 

ICP KYOSHIN 1 ธันวาคม  2553  31 พฤศจิกายน 2556 กระบวนการแม่แบบเพ่ือผลิตงานหล่อ 

ICP KAGEYAMA 1 ตลุาคม 2553  30 กันยายน 2558 กระบวนการไส้แบบเพ่ือผลิตงานหล่อ 

 

การที่กลุ่มบริษัททําสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคู่สญัญาเหลา่นีอ้ยา่งต่อเนื่องนัน้ เนื่องจาก 

คู่สญัญาเหล่านี ้ มีความเชี่ยวชาญในการจดัการกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบ

รถยนต์ อีกทัง้ การที่กลุ่มบริษัทมีความช่วยเหลือทางเทคนิคดงักลา่ว ถือเป็นการสร้างความเชื่อมัน่ให้กับกลุ่มลกูค้าได้

อีกด้วย 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการต่อสญัญาความชว่ยเหลือทางเทคนิคสาํหรับกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ที่

กลุ่มบริษัทประเมินว่ายงัต้องมีความพ่ึงพิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลติและผลิตภณัฑใ์น

อนาคต  

 

5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง  

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ ทัง้ 4 บริษัทในสดัสว่นการถือหุ้น   

ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 100 (ตามลําดบั) โดยมีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

เท่ากับ 1,861.56 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ธุรกิจ 

ทนุที่ออกและ

เรียกชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเงินลงทนุวธีิ

ราคาทนุ 

(ล้านบาท) 

SBM ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 160.00 536.00 

BSK ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 130.00 519.99 

ICP ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 785.00 796.03 

SIJ สนบัสนนุข้อมูลด้านการตลาด 9.54 9.54 

รวม   1,861.56 
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เมื่อวนัที ่10 พฤษภาคม 2554 ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัท มีมติอนมุติัจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ใน

ประเทศญ่ีปุ่ นในนาม “บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จํากัด” เพ่ือสนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดของกลุ่ม

ลกูค้าญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียนจํานวน 25 ล้านเยน โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 

100 เยน บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อยดงักล่าวในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2554 

เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน 2553  ที่ประชมุคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนมุติัให้บริษัทฯ เพ่ิมทุนในบริษัท 

อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากัด จากเดิม 185 ล้านบาท เป็น 785 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 

จํานวน 60 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นเงิน  600 ล้านบาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ

กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2553 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุที่มุ่งเน้นในธุรกิจที่เก่ียวเนื่องและเป็นธุรกิจที่สนบัสนนุธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะทําการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทนุ ในแง่ของผลตอบแทน  การส่งเสริมธุรกิจปัจจุบันของ

บริษัทฯ และความเป็นไปได้ในการเติบโตของธุรกิจ 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยทัง้สี่บริษัท กล่าวคือ ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นต่อ

ประชาชนทัว่ไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายรักษาสดัสว่น

การเป็นผู้ ถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อยดงักลา่ว 

0และ0จากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 100 จึงทําให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการ

บริหารงานและกําหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SBM, BSK , ICP มี

คณะกรรมการ 5 คน  และ SIJ มีคณะกรรมการ 3 คน   ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ   จํานวน 4 คน  คือ  

นายยงยทุธ   กิตะพาณิชย์    นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 

เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK  และ จํานวน 3 คน คือ นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ และ

นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  เป็นกรรมการในบริษัท SBM  รวมถึง นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย ์ และ นางสาวนภสัร  

กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท ICP 

BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องทัง้ 4 

บริษัท ดงันี ้

บริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อย มีเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนๆ ในบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท ธุรกิจ 

ทนุที่ออก

และเรียก

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงิน

ลงทนุ 

วธีิส่วนได้เสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จํากดั  ผลิตและจําหน่ายอะไหล่รถ 150.00 20.00 110.34 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ ์โคเตท แซนด์ 

จํากดั  

ผลิตและจําหน่ายสินค้า

ประเภททรายเคลือบพลาสติก

และทรายอบแห้ง 

72.00 21.25 34.61 

รวม    144.95 
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ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จํากัด มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย

จํานวน 34.61 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกําไรสําหรับปี 2554 จํานวน 3.99 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี

สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จํากัด และงบการเงิน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่จดัทําขึน้โดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากัด มีมลูค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จํานวน    

110.34 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกําไรสําหรับปี 2554 จํานวน 5.97 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด หก

เดือนสิน้สดุวนัที่  30 มิถนุายน 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด และงบการเงิน

สําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งจดัทําขึน้โดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อย มีเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน ๆ ในบริษัทที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด

ดงันี ้ 

บริษัท ธุรกิจ 

ทนุที่ออก

และเรียก

ชําระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทฟี 

จํากดั 

ผลิตและจําหน่ายชิน้ส่วน  

ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 

จํากดั  

ผลิตและจําหน่ายชิน้ส่วนยานยนต์ 

เช่น ลูกหมาก คนัชกั และคนัส่ง(Tie 

Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 
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6. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอยา่งมนียัสาํคญั ที่มี

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจาํนวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
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7. โครงสร้างเงินทุน 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 341 ล้านบาท และเรียกชําระแล้ว 339,923,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

341 ล้านหุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสิทธิ หรือโครงการออก

และเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพ่ือผู้ ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมี

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2555 

ผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัทสมบรูณ์ โฮลดิง้ จาํกัด 86,665,800 25.50 

2.  ตระกูล กิตะพาณิชย ์  82,524,273 24.28 

3.  นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกุล 23,420,000 6.89 

4.  MR. KENNETH RUDY KAMON 10,651,008 3.13 

5.  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 9,858,533 2.90 

6.  นายสทุธิพงษ์ เวศยว์รุตม ์ 8,872,000 2.61 

7.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกัด 8,116,218 2.39 

8.  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER 5,791,133 1.70 

9.  CACIES BANK LUXEMBOURG 4,595,225 1.35 

10.  SOMERS (U.K.) LIMITED 4,317,108 1.27 

หมายเหตุ: 

- นกัลงทนุหลกัของกองทนุเพือ่การร่วมลงทนุประกอบด้วย International Finance Corporation (IFC),   

    California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB),  

    กระทรวงการคลงั เป็นต้น 
- นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์   นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์    นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์   เป็นผูที้อ่ยู่ใน   

    ครอบครัวเดียวกนั  แต่ไม่นบัว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกนั  

ข้อจํากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

   ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่ออก

และชําระแล้ว โดย ณ วนัที่ 14 มีนาคม 2555 หุ้นของบริษัทฯที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจํานวนร้อยละ 16.02 

 

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหักภาษีและสํารอง

ตามกฎหมายแล้ว ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัทฯด้วย 

บริษัทย่อยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักล่าวข้างต้นเช่นเดียวกัน  
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8.   การจัดการ 
8.1  ผังการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้อํานวยการ 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รอง กก.ผอ. สน. กรรมการผู้อํานวยการ ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร 

เลขานกุารบริษัทฯ 

ฝ่ายพัฒนากระบวนการผลิต 

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ์SAT&SBM&ICP 

 
     ฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑ์  BSK 

 

รองกรรมการผู้อํานวยการบริหาร 

รอง กก.ผอ.สายการขาย

และการตลาด 

 ฝ่ายขายและการตลาด 

 ฝ่ายพัฒนาธรุกิจ 

รอง กก.ผอ.สาย

ปฏิบติัการ SAT/BSK 

 
 ฝ่ายปฏิบติัการ SAT 

 
 ฝ่ายปฏิบติัการ BSK 

 

 ฝ่ายปฏิบติัการ  Machining (Auto) 

       ฝ่ายปฏิบติัการ Machining (Non-Auto/Nissan) 

 

 ฝ่ายปฏิบติัการ Casting  

 ฝ่ายจัดหา 

 ฝ่ายพัฒนาคณุภาพ 

 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 ฝ่ายพนักงานสมัพันธ์ 

 ฝ่ายธุรการ รัฐกจิสมัพนัธ์และ   

 กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

 ฝ่ายการเงิน 

 ฝ่ายบญัชี 

 ฝ่ายต้นทุนและงบประมาณ 

 ฝ่ายพัฒนาระบบและ  

 ปฏิบติัการสารสนเทศ 

 

รอง กก.ผอ.สายปฏิบติัการ  

 SBM/ICP 

 

รอง กก.ผอ.สายจัดหาและ

พัฒนาคุณภาพ  

 

รอง กก.ผอ.สายทรัพยากร

บคุคล&ธุรการ  

 

รอง กก.ผอ.สายการเงิน 

บญัชี  

 

รอง กก.ผอ.สายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

- 32 - 

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายชื่อและขอบเขต อํานาจหน้าที่ดงัต่อไปนี ้

 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 

4. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 

5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ 

6. นายไพฑรูย ์ ทวีผล กรรมการอิสระ 

7. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

10. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการอิสระ 
 

ทัง้นีม้ี นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  

นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์   โดยกรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ   

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให้การ

บริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี 

จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือ

หุ้น โดยปฏิบติัหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในปัจจุบันและในระยะ

ยาว ทัง้นี ้รวมทัง้การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ในการปฏิบติัหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการผู้ อํานวยการ (President) ให้เป็นผู้ รับผิดชอบ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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 ในการกํากับดแูลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดให้เร่ืองดงัต่อไปนี ้ เป็นอํานาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะเป็นผู้ พิจารณาอนมุติั ให้ความเหน็ชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ 

และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจําปี 

4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที่ได้รับอนมุติัไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทนุอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่งบลงทนุ

โครงการรวมเกินร้อยละ 10 

5. การซือ้และจําหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมลูค่าเกินจํานวนที่มอบอํานาจให้กรรมการผู้ อํานวยการ 

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อนัมีผลกระทบที่สําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน ยทุธศาสตร์

การทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

7. การทําสญัญาใดๆ ที่ไม่เก่ียวกับการทําธุรกิจปกติ และสญัญาที่เก่ียวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคญั 

8. การทํารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน ส่วนที่ไม่เข้า       

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุเกิน 1.5 : 1 

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบติัที่มีนยัสําคญัเก่ียวกับการบญัชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน 

12. การว่าจ้างกรรมการผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 

13. การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนมุติัที่มอบให้กรรมการผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 

14. การอนมุติัวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนสัหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปีของ

ผู้บริหารและพนกังาน 

15. การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

16. การมอบอํานาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ อํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจหน้าที่ดังกล่าว ทัง้นี ต้้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์

ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

17. การแต่งตัง้และกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุย่อย 

18. การจดัให้มีและกํากับดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ 

19. การแต่งตัง้กรรมการในบริษัทย่อย   

20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ 

21. การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

3. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

4. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทัง้นีม้ี นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลัน่กรอง 

- นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ในการทําธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั  

- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 

- โครงการลงทนุ ทกุโครงการ 

2. อนมุติั หรือไม่อนมุติั  

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ต้องเป็นโครงการลงทุนที่

เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพ่ือการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทน

เคร่ืองจกัร 

- การเปิดและปิดบญัชีของบริษัทฯ ในสถาบนัการเงินต่าง ๆ 

- ตดับญัชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ 

- การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการดําเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ 

-   การปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบ (ต่ํากว่าระดบัฝ่ายมอบให้กรรมการผู้ อํานวยการ อนมุติั)  

3. ติดตามและกํากับการดําเนินการ 

- แผนกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจําปี ที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน 

 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนมุติัหรือไม่อนมุติั 

5. ดําเนินการอ่ืน ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายปัญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการ 

3. นายไพฑรูย ์ ทวีผล กรรมการ 
 

ทัง้นีม้ี นายวิศรุต  บญุโต  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

  

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชทีี่ยอมรับกันทัว่ไป  และให้มีการ

เปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

4. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการกระทําที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ของบริษัทฯ   

6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกับผู้สอบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 

7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

8. จดัทํารายงานกํากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี ้

(1) ความถกูต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน 

(2) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

(3) การปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4) ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(5) รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน ์

(6) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชมุของแต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตที่ได้รับจากการปฏิบติัหน้าที่ 

(8) รายการอ่ืนใดที่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ 
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9. ในการปฏิบติังานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจเชิญผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ

ที่เก่ียงข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องจําเป็น 

10. ให้มีอํานาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบคุคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเป็น   โดยบริษัทฯ 

เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯประจําทกุปี 

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

13. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบ

บัญชี ในกรณีที่ผู้ สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ โดยให้

ดําเนินการภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

14. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสยีของตน หรือ

ของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทนุประกาศกําหนด 

15. ทบทวนนโยบายการกํากับดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจาํ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

16. พิจารณาแต่งตัง้คณะทํางาน เพ่ือทําหน้าที่สนบัสนนุการกํากับดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความ

เหมาะสม 

17. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีประธานและกรรมการเป็น

กรรมการอิสระทัง้คณะ 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายไพฑรูย ์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

2. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ 

3. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทัง้นีม้ี นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

หมายเหตุ: 

- นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ ได้รับแต่งตัง้เป็นเลขานุการฯ แทน นายธนิต วริิยรัต ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2555 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

 

 

 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

- 37 - 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. กําหนดนโยบายต่าง ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้

1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการ 

1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนที่จา่ยให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผู้ อํานวยการ        

2. คดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 

2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

2.3 กรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ สาํหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ มอบ

ให้กรรมการผู้ อํานวยการพิจารณาเบือ้งต้น เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ และ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทัง้การปรับเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ ได้รับค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมาย     

5. กําหนดแนวทาง นาํเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมนิการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการ 

เพ่ือพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ เสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. ดําเนินการอ่ืน ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้แก่ 

ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่ง 

1. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

3. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

4. นายวรพจน ์ ฉัตรชยักลุศิริ กรรมการ 

5. นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ กรรมการ 

6. นายภากร ทองเจริญ กรรมการ 

7. นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ กรรมการ 

8. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ กรรมการ 
 

ทัง้นีม้ี นายหิรัญ  พบลาภ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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หมายเหตุ: 

- นายหิรัญ  พบลาภ ได้รับแต่งตัง้เป็นเลขานุการฯ แทน นายสมภพ ประทุมสวุรรณ ตัง้แต่วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2555 

 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กํากับดแูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกําหนดและดําเนินงานตามแผนการจดัการความเสี่ยง 

2. ให้คําแนะนํา และอนมุติัหลกัการในภาพรวม สําหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ

มาตรการการควบคมุที่เพียงพอและเหมาะสม 

3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จดัทํา และกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนการจัดการความ

เสี่ยงในระดบัองค์กร (Corporate Risk) 

4. เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการกําหนดทิศทางการบริหาร การ

กําหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพ่ือพิจารณาทบทวน หรือ อนมุติั 

5. จดัให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่คณะ

กรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

8.1.6 ผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย ์ กรรมการผู้ อํานวยการ  

2. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย ์ รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหารและรักษาการรองกรรมการ 

     ผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ SBM/ ICP 

3. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สํานกักรรมการผู้ อํานวยการ 

4. นายวรพจน์ ฉัตรชยักุลศิริ  รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายการเงินและบญัชี 

5. นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์  รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

6. นายภากร ทองเจริญ  รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ SAT/ BSK 

7. นายวิชยั ศรีมาวรรณ์  รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 

8. นางจิราพร ศรีสมวงษ์  รองกรรมการผู้ อํานวยการ – สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ขอบเขต อํานาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อํานวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปีของ   

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนมุติั 

2. ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ  

ประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนมุติั 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผน

และงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ 

4. อนมุติัค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครัง้ โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ 
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5.   อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ ต้องเป็นโครงการลงทุนที่ 

เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับนโยบายการกําหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงาน

คณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทนุที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการ

บริหารพิจารณาอนมุติั   ทัง้นี ้ให้รวมถึงโครงการลงทนุ เพ่ือการบํารุงรักษา    การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

หรือ การทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม 

6.    อนมุติั ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัที่ต่ํากว่าระดบัฝ่าย     

7. เร่ืองอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

ทัง้นี ้การใช้อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้ อํานวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขดัแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อํานาจ

ในการอนมุติัรายการที่ทําให้กรรมการผู้ อํานวยการหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้รายการที่กําหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อํานวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มกีารประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการเป็นประจําทกุปี 

โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากําหนด

ค่าตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจทีเ่หมาะสม  

 

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯจดัให้มีจาํนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจบุนัมีกรรมการจาํนวน 

10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ในจํานวนกรรมการทัง้คณะ โดย

บริษัทฯมีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน 

กรรมการอิสระ มีจํานวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 

2. นายปัญจะ เสนาดิสยั 

3. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ 

4. นายอจัฉรินทร์  สารสาส 

5. นายไพฑรูย์ ทวีผล 

6.  นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม 
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คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบียนที่ชําระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้ให้นบั

หุ้นที่ถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการที่มีอํานาจลงนามผกูพนั  บริษัทฯ 

ลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ

บริหารงาน 

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. สามารถปฏิบติัหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ 

 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้

สรรหาบคุคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก โดยบคุคลที่เหมาะสมจะถกูคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  ซึ่ง

จะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯใน

ช่วงเวลานัน้ 

 

8.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯได้ส่งเสริม สนบัสนนุ ให้มกีารฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องแก่กรรมการและ

ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหวา่งกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกัน ส่งเสริมให้จดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดบั

กรรมการผู้ อํานวยการ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ         

ติดตามการจดัทาํแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการ  และรองกรรมการผู้ อํานวยการ  เพ่ือมัน่ใจได้วา่

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าที่ ดงันี ้
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร เพ่ือจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานประกอบด้วย 

กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการทกุสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ(Competency)  ประสบการณ์

ของแต่ละตําแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบติัสอดคล้องตามที่กําหนด สามารถสืบทอดงานของแต่

ละตําแหน่งงานได้ 

3. กรรมการผู้ อํานวยการ ประเมินการปฏิบติังานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคณุสมบัติสอดคล้อง 

เทียบกับระดบั Competency ที่ต้องการ เพ่ือจดัทาํแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ทําหน้าที่ดแูลติดตามการอบรม และพฒันา

ความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ 

5. กรรมการผู้ อํานวยการ จดัให้มกีารหมนุเวียนหน้าที ่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบติัสอดคล้อง             

และมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้มี

ความเข้าใจ  ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

6. กรรมการผู้ อํานวยการ รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของผู้บริหารที่มี

คณุสมบติัสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ  2  ครัง้ 

7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทาํแผนการสืบทอดดตําแหน่งงานของ

กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปี

ละ 2 ครัง้   

 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สําหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2553 

 (1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

  เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 7,275,998.00 บาท รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

บําเหน็จ

กรรมการ 

ปี 2553 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม  

 

ค่าตอบแทน

รวม 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจ 

สอบฯ 

คณะกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนฯ 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 407,240 486,000 - - - 893,240 

2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์  282,806 337,500 360,000 - - 980,306 

3 นายปัญจะ เสนาดิสยั 226,244 270,000 - 135,000 75,000 706,244 

4 นายสบสนัติ์ เกตุสุวรรณ 226,244 270,000 540,000 - - 1,036,244 

5 นายอจัฉรินทร์ สารสาส 226,244 255,000 - 90,000 - 571,244 

6 นายไพฑูรย์ ทวผีล 226,244 270,000 - 90,000 112,500 698,744 
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 

บําเหน็จ

กรรมการ 

ปี 2553 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม 
 

 

ค่าตอบแทน

รวม 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจ 

สอบฯ 

คณะกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนฯ 

7 นายวรีะยุทธ กิตะพาณิชย์ 226,244 255,000 - - -  

8 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 226,244 255,000 - - - 481,244 

9 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 226,244 270,000 - - - 496,244 

10 นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม 226,244 270,000 360,000 - 75,000 931,244 

รวม 7,275,998 

หมายเหตุ: 

- บําเหน็จกรรมการ เป็นการคํานวณจ่ายจากผลการดําเนินงานในปี 2553 ท่ีจ่ายในปี 2554 

 
(2) ค่าตอบแทนที่เป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั 
 

หน่วย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2554 จํานวนราย พ.ศ. 2553 

เงินเดือนรวม 9 27,422,056.67 9 26,633,850.00 

โบนสัรวม 9 6,311,661.00 9 6,716,858.28 

รวม  33,733,717.67  33,350,708.28 

หมายเหตุ:  - ปี 2554 ประกอบด้วยผูบ้ริหาร 9 คน คือ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉตัรชัยกุลศิริ         
นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายภากร ทองเจริญ และ 
นายธนิต  วิริยรัต 

            -     ปี 2553 ประกอบด้วยผูบ้ริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายโยชิทะกะ โอบายาชิ 
(ลาออกระหว่างปี) นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศิริ นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 
นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และนายภากร ทองเจริญ 

 
8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น 

 (1) เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

 ในรอบปี 2554 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯดงันี ้

หมายเหตุ: -    ปี 2554 ประกอบด้วยผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายวรพจน์  ฉตัรชยักุลศิริ   

      นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ  นายภากร ทองเจริญ 

 -    ปี 2553 ประกอบด้วยผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายวรพจน์  ฉตัรชยักุลศิริ 

      นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ  นายภากร ทองเจริญ     

หน่วย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2554 จํานวนราย พ.ศ. 2553 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8 1,129,541.50 8 917,384.20 
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 (2) การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2554 

ชื่อ – สกุล 

 หุ้นสามัญ (หุ้น) 

30 ธ.ค. 54 30 ธ.ค. 53 4 ส.ค. 53 29 มิ.ย. 53 30 ธ.ค. 52 

  (เพ่ิมทุน)   

1.    นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - -   - 

2.    นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ 7,215,975 7,215,975 7,215,975 6,660,900 6,660,900 

3.    นายปัญจะ เสนาดิสยั - - - - 20,000 

4.    นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ - - - - - 

5.    นายอจัฉรินทร์ สารสาส - - - - - 

6.    นายไพฑรูย์ ทวผีล - - - - - 

7.    นายวรีะยทุธ กิตะพาณิชย ์ 10,009,274 10,009,274 10,909,274 10,070,100 10,410,100 

8.   นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย ์ 7,215,975 7,215,975 7,215,975 6,660,900 6,660,900 

9.   นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ 5,612,641 5,612,641 5,612,641 5,180,900 5,180,900 

10. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม - - - - - 

11. นายวรพจน์ ฉัตรชยักลุศิริ - - - - - 

12. นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ - - - - - 

13. นายวิชยั  ศรีมาวรรณ์ - - - - - 

14. นางจริาพร ศรีสมวงษ์ - - - - - 

15. นายภากร ทองเจริญ - - - - - 

16. นายธนิต วริิยรัต - - - - - 

หมายเหต:ุ 

- ข้อมลูจากรายงานการกระจายการถือหุ้น ณ วนัที่ 30 ธันวาคม 2554 
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8.5 SBG กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ   มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน   เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรม

ภิบาลที่แท้จริง   มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชนข์องผู้มีสว่นได้เสียและสงัคม โดยรวม      พฒันาบคุคลากรให้

เป็นคนดี  มีคณุธรรม    ส่งเสริมความรู้และคณุภาพชีวิต พร้อมกับการพฒันาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึน้    

เพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสงัคมผ่านแนวทางการรายงานความยัง่ยืน  ตามกรอบการจดัทํารายงาน ซึ่ง

เป็นที่ยอมรับในระดบัสากล    ดงันี ้

 

1   การกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้นโยบายการกํากับดแูลกิจการ เป็น 1 ใน 6 ภาระกิจหลกั ของยทุธศาสตร์

องค์กร เพ่ือให้การดําเนนิธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..กับการสร้างภมูิคุ้มกันที่ดีในการ

ดําเนินธุรกิจ   และส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ  มีจิตสํานึกในการปฏิบติัหน้าที่ด้วย

ความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ซื่อสตัย์สจุริต  ผ่านการอบรมสมัมนาภายใต้หลกัสตูร CG เร่ือง “การมีสว่นร่วม..... เพ่ือ

การเติบโตและยัง่ยืน”    ต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 4       

       ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พฒันาด้านการกํากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้  

1. กําหนดนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ไว้ในโนบายการกํากับดแูลกิจการ  ในเร่ือง “การรับสิ่งของหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด” และการให้สินบน  เพ่ือนาํไปสู่การปฏิบติัหน้าที่อนัมิชอบและก่อให้เกิดความขดัแย้ง       

2. ปรับปรุงคู่มือ “นโยบายการกํากับดแูลกิจการ” และ คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทาํงาน” ของ

บริษัทฯ  ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ของบริษัทจดทะเบียนไทย  

3. ประกาศใช้คู่มือ “นโยบายการกํากับดแูลกิจการ” และ คู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน” 

ของบริษัทฯ   โดยแจกจ่ายคู่มือทัง้ 2 ฉบบัให้กรรมการ และพนกังานทกุระดบัของบริษัทฯ ลงนามรับทราบ และ

ถือปฏิบติัโดยเคร่งครัด     

4. จดัทําคู่มือ “กรรมการ” และ คู่มือ ”ปฐมนิเทศกรรมการ”  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบติัที่ดี ของนโยบายการกํากับดแูล

กิจการของบริษัทฯ   ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555  เป็นต้นไป         

5. รางวลัด้านการกํากับดแูลกิจการ  

5.1 รางวลั SET AWARDS  จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(1)   รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความ    

       เป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น  ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อนตัง้แต่ 

       ปี 2552 – ปี 2554 

  (2)  รางวลัดีเด่นและยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม    
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5.2 ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ   “ดีเลิศ" (Excellent 

CG Scoring) จากรายงานการกํากับดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2554 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 

โดยมีคะแนนทกุรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ย

ของบริษัทที่ทําการสํารวจทัง้หมด 497 บริษัท ทัง้ภาพรวมและรายหมวด สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่

ทําการสํารวจทัง้หมด (กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรมและบริษัทในกลุ่ม SET 100) 

5.3 รางวลัประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจําปี 2553/54 

เมื่อวนัที่ 21 กุมภาพนัธ์ 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นครัง้ที่ 2   
 

 

                   นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากับดแูลกิจการ ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเทา่เทยีมกนั หมวดบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี หมวดการเปิดเผยข้อมลูและ

ความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนือ้หาดงันี ้

1. หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีส่วนในการดแูลกิจการและให้ความเห็นเก่ียวกบั

การดําเนินกิจการให้มากขึน้ โดยในปีนี ้บริษัทฯได้เพ่ิมแนวปฏิบติัที่ดีในเร่ือง การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้

ถือหุ้น   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ อีกทัง้ยงัคงดําเนินการในด้านสทิธิ

ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือความยัง่ยืนในเร่ืองต่อไปนี ้      

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน

ธันวาคม 2553 และการส่งคําถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ล่วงหน้า 

ระหว่างวนัที่ 19 มีนาคม 2554 ถึงวนัที่ 7 เมษายน 2554 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอน ที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และใช้บตัรลงคะแนนเสียง 

1.3 นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และนําเสนอนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเก่ียวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ 

1.5 บริษัทฯ ไม่ได้เพ่ิมวาระการประชมุ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมลูสําคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2554 อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม

ในที่ประชมุ ซึ่งรายละเอียดได้มีการบนัทึกไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพ่ือให้เกิดความเท่า

เทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น การกําหนดกระบวนการที่อํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นเข้า

ประชมุได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทําที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ ถือหุ้นมี
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อํานาจควบคมุ เป็นต้น   ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  เพ่ือความยัง่ยืนใน

เร่ืองต่อไปนี ้      

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึง

เดือนธันวาคม 2553 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม

ทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอน ที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ 

“ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นที่ถือ อย่างเท่าเทียมกัน 

2.3 ไม่มีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี

นยัสําคญั 

2.4 บริษัทฯได้แนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนงัสือนดัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืน เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 

2.5 ในปี 2554 บริษัทฯจดัการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ใน

วนัที่ 19 เมษายน 2554 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 26 วนั และได้นําหนงัสือเชิญประชมุเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลูก่อนวนัประชมุ 

2.6 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 

2.7 คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจที่แข่งขนักับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้

ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอ่ืน

เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือ

หลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงาน

การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกําหนดให้มีการทบทวนรายงานฯภายในเดือนมกราคม 

ของทกุปี และ/หรือ ทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 

วนัทําการ  
 

ทัง้นี ้ได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้แต่ผู้จดัการแผนกขึน้ไป และ 

พนกังานที่มีส่วนเก่ียวข้องระดบัต่ํากว่าผู้จดัการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้ อํานวยการในสายงาน เห็นควร    

ให้จดัทํารายงานฯ ตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการ     สําหรับปี 2554 มีการรายงานทัง้หมด 102 ราย   

และมี 1 รายที่มีการทํารายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนกังานระดบัหวัหน้างาน โดยได้ขึน้         

http://www.satpcl.co.th/


บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

- 47 - 

ทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพ่ือ

แจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3. หมวด การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และสงัคม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน ๆ และตระหนกัถึงบทบาท ความสําคญัของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม  

       ในปี 2554  บริษัทฯได้เพ่ิมแนวปฏิบติัที่ดี   ดงันี ้

(1) กําหนดนโยบายการป้องกันการทจุริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด   

เพ่ือจงูใจให้ปฏิบติัในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขดัแย้ง 

(2) สิทธิทางการเมือง   สิทธิมนษุยชนสากล  และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

(3) เพ่ิมช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   กระบวนการรับข้อร้องเรียน   มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน  

(4) กําหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน”  เป็นวินยั ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน

ต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งคดั  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้วยการ

บริหารงานบคุคล          

ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กําหนดให้พนกังานต้องเอาใจใส่

และปฏิบติังานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภยัและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วม

ในการพฒันาชมุชนและสงัคม และยงัคงยึดถือและพฒันาการปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เช่น  

3.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกับผู้มสี่วนได้เสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสงัคมไว้อยา่งชดัเจนใน

คู่มือจริยธรรมธรุกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน รวมถึงการให้ความสาํคญักับสงัคมและกิจกรรมเพ่ือ

สงัคมอย่างหลากหลาย 

3.2 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร  ด้านความ

ปลอดภยั ด้านลกูค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี ้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

3.3   จดัให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/บริษัทย่อย (โครงการ ESOP Scheme) 

3.4 จดัให้มีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่าน

อีเมล์ของกรรมการอิสระ และกําหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนกังาน ผ่าน

เลขานกุารบริษัท โดยนําเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็น

รายไตรมาส 

  

4. หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่สําคญัของ

บริษัทอย่างถกูต้อง  ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษัทฯ การดําเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกํากับดูแล นโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

กระบวนการตรวจสอบและควบคมุ และช่องทางที่หลากหลายในการเปิดเผยข้อมลู  
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ในปี 2554 บริษัทฯได้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมลู

ของบริษัทฯ โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัด้านการกํากับดแูลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ   ข้อบงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ดงันี ้      

4.1 จดัส่งรายงานทางการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กําหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเห็น

อย่างมีเง่ือนไข 

4.2 เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบาย

การกํากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บทวิเคราะห์จากนกัวเิคราะห์

สถาบนัต่าง ๆ  ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี การประชมุ

ผู้ ถือหุ้น รายชื่อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์  

4.3 จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมลูอย่างหลากหลาย เช่น จดั

ให้มีการประชมุนกัวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทกุไตรมาส และนําเสนอข้อมลูต่อ

นกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

4.4 เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจําปี อย่างชดัเจน 

4.5 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกําหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

4.5.1 การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ  

4.5.2 รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร 

          เพ่ือป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธาน

กรรมการ และบรรจเุป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

4.6 ไม่มีประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สาํนกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

4.7 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตําแหน่ง   

การศึกษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทํางาน และภาพถ่าย   

5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสาํคญัในการแสดงบทบาทหน้าที ่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชนข์องผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย เชน่ การกําหนดกล

ยทุธ์ในการดําเนนิธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินงาน ดแูลให้การดําเนนิธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการปฏิบติัเพ่ือสร้างความยัง่ยืนในเร่ืองต่อไปนี ้      

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯได้จดัให้มจีํานวน

กรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่

เป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจาํนวน 6 คน   

ซึ่งมีจํานวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นีก้รรมการแต่ละคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 

3 ปี และไม่จํากัดจาํนวนวาระการดํารงตําแหน่ง 
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5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มกีารทบทวน ขอบเขต บทบาทอํานาจหน้าทีข่องกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการบริษัทย่อยเป็นประจาํอย่างน้อยปีละครัง้  

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ อยูร่ะหว่างการกําหนดแนวปฏิบติัที่ดีของกรรมการ ในเร่ือง (1) การเกษียณอาย ุ(2) 

วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการ และ (3) การหมนุเวียนตําแหน่งของกรรมการชดุย่อย 

5.4 เพ่ือนําไปสู่การปฏิบติังานด้านการกํากับดแูลกิจการอย่างมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายเก่ียวกับจาํนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดงันี ้ 

5.4.1 จํานวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 

5.4.2 กรรมการผู้ อํานวยการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนได้ 

         ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน 

5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกํากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบติัที่ดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยถือเป็นวินยัในการ

ปฏิบติังาน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2554  ดงันี ้

5.5.1 กําหนดให้กรรมการผู้ อํานวยการ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการที่บริษัทอ่ืนได้ โดยต้องได้รับ  

         การอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.5.2 กําหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ  

         กระทําผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ส่วนได้เสยีมีช่องการแสดงความเห็นได้อย่าง   

         อิสระ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจดัการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการ  

         อิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุารบริษัทฯ 

5.5.3 เพ่ือนําไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั จึงได้กําหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึ่ง  

         กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม ถือ 

         เป็นการทาํผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบคุคล 

5.5.4 กําหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ เพ่ือป้องกันการใช้ 

         โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  

5.6 ไม่มีประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

5.7 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกับกรรมการผู้ อํานวยการ โดยมีบทบาท อํานาจ และ

หน้าทีท่ี่แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน และแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ 

5.8 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชมุระหว่างกันเอง เพ่ืออภิปรายปัญหาต่าง ๆ

เก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สําหรับปี 2554 

ประชมุเมื่อวนัที ่ 14 ธันวาคม 2554 ซึ่งกรรมการทกุคนแสดงความเห็นเก่ียวกับการกําหนดวิธีการ

ประเมินผลแบบ 360องศา ของกรรมการผู้ อํานวยการ และติดตามความคืบหน้าแผนสืบทอดตําแหน่ง

งานของกรรมการผู้ อํานวยการ ทัง้นี ้ ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้ อํานวยการ

รับทราบ 

5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกําหนดวสิยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจดัให้มีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเพ่ือร่วมกัน
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กําหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสมัมนาเชิงปฏิบติัการระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารระดบัสงู

เป็นประจําทกุปี โดยภายหลงัจากการสมัมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและเป้าหมายให้พนกังานทกุระดบัทัว่

ทัง้องค์กรปฏิบติัตามภายใต้กิจกรรม “จบัเข่าคยุกนั” ซึ่ง กรรมการผู้ อํานวยการจะเป็นผู้ชีแ้จงนโยบายและ

ผลการดําเนินงานปีละ 2 ครัง้) 

5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ  โดยได้หารือร่วมกบัฝ่าย

บริหารเพ่ือกําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้กับบริษัทฯ 

5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ไว้อย่างชดัเจน 

5.12 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบติังาน การ

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มกีารบริหารความ

เสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน

การปกป้องรักษาและดแูลทรัพยส์ิน มแีผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมี

คณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูสาํคญัอยา่งครบถ้วน และมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่าง

ชดัเจน 

5.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ดแูลให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหาร

ความเสีย่งอย่างสมํา่เสมอ  จึงได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง(Enterprise Risk Management 

Committee) เพ่ือพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทกุด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ 

ติดตาม ดแูล วิเคราะหก์ารบริหารความเสี่ยงในระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน Risk Champion และให้

รายงานผลการบริหารความเสีย่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

5.14 แต่งตัง้ให้มีเลขานกุารบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2549 เพ่ือทําหน้าที่ ให้เป็นไปตามพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ม.89/15  ดงันี ้  (1) เป็นศนูยก์ลางในการการจดัทํา/เก็บรักษาเอกสาร   (2) ทะเบียน

กรรมการ  (3) จดัประชมุผู้ ถือหุ้น  หนงัสือนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น   (4) รายงานการมี

ส่วนได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร (5) จดักิจกรรมระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร เพ่ือสง่เสริม

สมัพนัธภาพระหวา่งกันให้ดียิ่งขึน้   (6) ประสานงานให้มกีารปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัทฯ 

(7)ให้ความเห็นเก่ียวกับกฎหมาย  ประกาศต่าง ๆ   (8) เร่ืองอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ  

5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จดัตัง้คณะทํางานธรรมาภิบาล(CG  

Committee)  โดยมอบให้เลขานกุารบริษัทฯ ทาํหน้าที่ประธานคณะทาํงานโดยมีบทบาท หน้าที่ (1) 

ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกํากับดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน (2) ศึกษา 

ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลกัเกณฑก์ารกํากับดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ

ให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกับกฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และแนวปฏิบติัที่ดีขององค์กรชัน้นาํที่เป็นมาตรฐานสากล (3) ดแูล

ให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ โดย
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รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกุไตรมาส (4) ดําเนนิการอ่ืนๆ 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย 

5.16  การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

เป็นการล่วงหน้าทัง้ปี และจะประชมุกนัมากกว่า 6 ครัง้ในแต่ละปี รวมทัง้มีการประชมุกรณีพิเศษตาม

ความจาํเป็น ในการประชมุแต่ละครัง้มกีารกําหนดวาระการประชมุที่ชดัเจน ทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระ

เพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชมุที่ครบถ้วน เพียงพอ และจดัส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า

อย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการ

ประชมุประธานได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็น

ร่วมกนัได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเหน็และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชมุ 

บนัทึกการประชมุจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากที่ผ่าน

การรับรองจากที่ประชมุจะถกูจดัเก็บไว้ที่ตู้ เอกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 สํานกังานใหญ่ สําหรับกรรมการและ

ผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดงันี ้

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทัง้หมด(ครัง้) 

คณะกรรม
การบริษัทฯ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรม 
การตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

ค่าตอบแทนฯ 

คณะกรรมการ
ทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหาร  

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 10/ 10 - - - 1/1 

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร /

กรรมการบริหาร 

10/ 10 17/ 17 - - 1/1 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทนฯ 

10/ 10 - 6/6 5/5 1/1 

4. นายสบสนัติ์ เกตุสุวรรณ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการบริหาร 

10/ 10 17/17 -  - 1/1 

5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ 9/10 - 6/6 - 1/1 

6. นายไพฑูรย์ ทวผีล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ 

/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทนฯ 

10/ 10 - 6/6 5/5 1/1 

7. นายวรีะยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 9/10 15/ 17 - - - 

8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 9/10 - - - - 

9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 10/ 10 - - - - 

10. นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ/  กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 

10/ 10 16/17 - 5/5 1/1 
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5.17 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของ  

  ตนเองแบบทัง้คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือทบทวนว่าได้มีการกํากับดแูลให้มีการกําหนด และ/ หรือ    

  ดําเนินการต่าง ๆได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุฝ่ายบริหารนําไปปรับปรุง/ พฒันา   การ 

  บริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอย่างแบบประเมิน 

  ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 

  ลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ        

  และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนําไปสู่การดําเนินการของฝ่ายบริหาร  

5.18 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อํานวยการ : คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มี

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการเป็นประจําทกุปี โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์

ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเงิน

รางวลัจงูใจที่เหมาะสม  

5.19 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุคน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจ และการดําเนนิการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที่ของกรรมการ 

ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ ๆให้กับกรรมการทกุคนทัง้ในแง่การกํากับ

ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม่ ๆ   เพ่ือช่วยสนบัสนนุการปฏิบติั

หน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เร็วที่สดุ  โดยมีเลขานกุารบริษัทฯ 

เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

1. เร่ืองที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอํานาจหน้าที่  กฎหมายที่ควรทราบ 

2. ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ   แนวทางการดําเนินงาน  และเยีย่มชมกระบวนการผลิต 

3. จดัให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ    กรรมการผู้ อํานวยการ เพ่ือสอบถามข้อมลูเชิงลึก 

  เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 

ทัง้นี ้ ในปี 2554 ถึงแม้บริษัทฯ ไม่มกีารปฐมนิเทศกรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการได้รับทราบข้อมลู

ข่าวสารที่เป็นปัจจบุนั จึงได้ปรับปรุงคู่มือปฐมนิเทศกรรมการและแจกจา่ยให้กรรมการได้มีโอกาสศึกษา

ข้อมลูที่เก่ียวกับกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง รวมถึงความรู้ทัว่ไปของบริษัทฯ 
 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่  รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ    

โดยเลขานกุารบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการเพ่ือเข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย  ได้แก่  Directors Certification Program (DCP)     Directors Accreditation 

Program (DAP)    Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี ้เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันา

องค์กรต่อไป     
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- การพฒันาความรู้ 

คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริม สนบัสนนุ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เข้ารับการอบรม

สมัมนาจากหลกัสตูรต่าง ๆ ทีจ่ดัขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการ

ปฏิบติังาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 

สําหรับปี 2554  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้
 

1. จดัให้มีการอบรมสมัมนา 

 

1.1 การสมัมนาภายในกลุ่มบริษัทฯ (In – House Training )  เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ ให้แก่กรรมการ 

และผู้บริหารระดบัสงู    โดยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย จดัอบรมหลกัสตูร “ 

บทบาทของ Board…. ต่อการต่อต้านการทุจริต”  เมื่อวนัที่ 21  กรกฎาคม  2554     และกําหนด

แผนงานเพ่ือนําไปสูก่ารบริหารจดัการองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม  ดงันี ้

• ลงนามคําประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของ  ภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุริต 

• จดัให้มีการประชาสมัพนัธ์ ให้พนกังานทกุระดบัและผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบผา่นช่อง ทางการ

สื่อสารภายใน เช่น วารสารประจาํสปัดาห์ การประชมุ Supplier Meeting   เป็นต้น 

• จดัให้มีการส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจ  สําหรับพนกังานทกุระดบั   ผ่านการอบรมเร่ือง  “บทบาท

ของพนกังาน.... ต่อการต่อต้านการทจุริต”   และกฎหมายการต่อต้านการทจุริตทีควรทราบ 

• กําหนดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบ แผนงานผา่นหน่วยงานตรวจสอบภายใน  เช่น   ทบทวนกฎ

บตัรของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และแผนการตรวจสอบภายในของระบบบริหาร

จดัการ เป็นต้น     

 

1.2 เข้าร่วมอบรม/สมัมนาหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกับการปฏิบติัหน้าที่กรรมการ  

• หลกัสตูร Financial Instruments for Directors จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือทราบถึงเคร่ืองมือ

ทางการเงินประเภทต่างๆ ที่ชว่ยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ  

• หลกัสตูรต่อต้านการทจุริตสาํหรับผู้บริหาร เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการต่อต้านการทจุริตอย่างเป็น

รูปธรรม จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• สมัมนาเร่ือง กฎหมายต่อต้านการทจุริตฉบบัใหม่กับการพฒันาองค์กรไทยไปสู่ความโปร่งใส เพ่ือ

เป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้และความเข้าใจ ในการนาํไปพฒันาระบบการบริหาร

จดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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2.  On the Job Training เพ่ือส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับความรู้เฉพาะด้านทีเ่ก่ียวข้องกับ 

การดําเนินธรุกิจ เชน่ การเยี่ยมชมสายการผลิตใหม่  โครงการลงทนุใหม่ ซึ่งอนมุติัการลงทนุไว้แล้ว  การ 

เยี่ยมชมสายการผลิตของลกูค้าหลกัหรือกลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นรถยนต์ เพ่ือรับทราบ 

สถานการณ์โดยทัว่ไป  เป็นต้น 

5.20 การจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ เพ่ือ

มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มผีู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าที่ ดงันี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพัฒนาศกัยภาพผู้บริหาร เพ่ือจัดทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน

ประกอบด้วย กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการทกุสายงาน 

2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)  

ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบติัสอดคล้องตามที่กําหนด 

สามารถสืบทอดงานของแต่ละตําแหน่งงานได้ 

3.  กรรมการผู้ อํานวยการ ประเมินการปฏิบติังานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคณุสมบัติ

สอดคล้อง เทียบกับระดบั Competency ที่ต้องการ เพ่ือจดัทําแผนการพฒันารายบคุคลในการลด 

Competency Gap 

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ทําหน้าที่ดแูลติดตามการอบรม และ

พฒันาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ 

5.  กรรมการผู้ อํานวยการ จดัให้มกีารหมนุเวยีนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบติั

สอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

บริหาร เพ่ือให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

6.  กรรมการผู้ อํานวยการ รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของ

ผู้บริหารที่มีคณุสมบติัสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ  2  ครัง้ 

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน

ของกรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครัง้   

5.21 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการกํากับดแูลกิจการ คณะกรรมการ

บริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้สรรหาบคุคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการ

คดัเลือก โดยบคุคลที่เหมาะสมจะถกูคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการสรรหาคดัเลือก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในช่วงเวลานัน้

โดยในปี 2554   บริษัทฯ ไม่มีการสรรหากรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ  
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2   การดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

              คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  ด้วยความซื่อสัตย์

สจุริต  และปฏิบติัตามพนัธสญัญาต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ         ตระหนกัถึงการป้องกันการทจุริตทัง้ภายนอก และ

ภายในองค์กร ด้วยการกําหนดนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  “การรับส่ิงของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่” และ “การให้สินบน” ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ

บริษัทฯ    โดยกําหนดแนวปฏิบติัไว้ดงันี ้   

1. จดัให้มีการประชมุผู้ขาย เพ่ือประกาศถึง นโยบายการต่อต้านการทจุริต และการดําเนินงานด้านจดัหา 

จดัซือ้แก่คู่ค้าเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้ขายของบริษัทฯ ได้มีช่องทางในการรับทราบนโยบาย 

ข่าวสาร การดําเนนิงานด้านจดัหาและจดัซือ้อยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นโอกาสในการทาํความ

เข้าใจ ในวิธีการดําเนนิงานและดําเนินธุรกิจร่วมกนั ตามนโยบายของบริษัท ในแต่ละปี อีกทัง้ยงัได้เปิด

ช่องทางการร้องเรียนให้กับผู้ขาย ของบริษัท ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดําเนนิธุรกิจกับบริษัท 

หรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เช่นช่องทาง Website ของกรรมการอิสระ

โดยตรง หรือผ่านทางผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายจดัหา เป็นต้น 

2. การปฎิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับผู้ขาย หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลง

ต่างๆ ที่ได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการดําเนินธุรกิจร่วมกนั 

3. ส่งเสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีส่วน

ร่วมในการดําเนนิกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทอยา่งต่อเนื่อง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่นการร่วมกัน

พฒันาซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ศึกษาในพืน้ที่ ต่างๆ ที่มีความต้องการความช่วยเหลือ หรือการพฒันา

ปรับปรุง ก่อสร้าง ที่อยู่อาศยัแก่ผู้ยากไร้ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นต้น โดยที่ผู้ขายหรือคู่ค้า สามารถ

เข้าร่วมโครงการได้ทัง้ทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนบัสนนุทนุทรัพยห์รือสิ่งของได้

ตามความสามารถของผู้ขาย 

4. กําหนดให้พนกังานห้ามรับสิ่งของ หรือการให้สิ่งของใดๆ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลที่มีหน้าที่หรือ

ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับองค์กร ไมว่่าจะเป็นผู้ขาย ผู้ รับจ้างชว่ง ผู้ รับเหมา โดยกําหนดเป็นแนวปฎิบติัอย่าง

ชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมในการค้า ระหวา่งผู้ขายเกิดขึน้ และเป็นการ

ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทจุริต และความไม่เป็นธรรมในการดําเนินธรุกิจอยา่งชดัเจน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา

ความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมในการค้า ระหวา่งผู้ขายเกิดขึน้ และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทจุริต 

และความไม่เป็นธรรมในการดําเนินธรุกิจ 

5. ดําเนินการตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหวา่งพนกังานทกุระดบัชัน้กับผู้ขายของบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดําเนินธุรกิจระหวา่งผู้ขายแต่ละ

รายกับทางบริษัทฯ  
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3.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคคลากร อันมีส่วนสําคัญในการสร้าง

มลูค่าเพ่ิมและเพ่ิมผลผลิต         คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัดีว่า พนกังานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร จึงให้

ความสําคญักับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทํางาน ส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของพนกังานในองค์กร     เปิดโอกาสให้

พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนา เพ่ือเลื่อนตําแหน่ง ความก้าวหน้า

ต่อไปอย่างยัง่ยืน    และให้ความสําคญัด้านการสื่อสารอย่างสมํ่าเสมอและครอบคลมุทกุพืน้ที่ในองค์กร   ทั ้งจากระดับ

บนสู่ระดบัล่าง และจากระดบัล่าง สู่ระดบับน     พร้อมทัง้มีกิจกรรมที่หลากหลายและเอือ้ต่อการเปิดโอกาสให้พนักงาน

เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความสมัพนัธ์ ความสามคัคี และสมัผสัได้ถึงความปรารถนาดีที่องค์กรมีต่อพนกังานดจุคนใน

ครอบครัวเดียวกัน           ดําเนินการสรรหาคดัเลือกโดยไม่กีดกันทางเพศ  มีระบบการทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน    

สิทธิในกานนบัถือศาสนา   การแสดงความเห็นทางการเมือง  การเข้าร่วมชมุนมุ   เป็นต้น              โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้น

ที่จะดแูลพนกังาน เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม  ดงัต่อไปนี ้  

                 3.1   การดูแลด้านผลตอบแทนและสวัสดิการ   นอกเหนือจากสวสัดิการพืน้ฐานตามกฏหมายแล้ว 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะจ่ายผลตอบแทนและจดัสวสัดิการตามความเหมาะสมควรแก่กรณี    โดยการเทียบเคียงกับตลาด

อย่างสมํ่าเสมอ และในปี 2554   บริษัทฯ ได้ปรับเพ่ิมเงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพเพ่ิมขึน้ร้อยละ 1-2  ตามอายุงาน 

เพ่ือส่งเสริมให้พนกังานรู้จกัออม โดยพนกังานสามารถเลือกอตัราการออมได้ตามอายุงาน และบริษัทฯจะสมทบให้ใน

อตัราเดียวกับพนกังาน 

            3.2    การพัฒนาบุคลากร    บริษัทฯ มนีโยบายพฒันาบคุลากร โดยพฒันาขีดความสามารถตามความ

ต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร ในด้านคณุภาพผลิตภณัฑ์ ต้นทนุที่แข่งขนั

ได้ การส่งมอบตรงเวลา ความรู้เชิงวิศวกรรมการผลิต และการจดัการ เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้าและผู้มี

ส่วนได้เสยีขององค์กร (Q C D E M) 

ภาพรวมการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ปี 2554  
 

การจัดอบรม เป้าหมายการจัดอบรม รวมอบรมจริง 

แผนอบรม หลักสูตร รุ่น หลักสูตร รุ่น 

หลักสูตรพัฒนาองค์กร (Organization Development: Q,C,D,E,M) 31 58 104 137 

• Q = Quality หลกัสตูรพฒันาองค์กรด้านการจดัการคณุภาพ 15 36 34 64 

• C = Cost หลกัสตูรพฒันาองค์กรด้านการจดัการต้นทนุ 2 3 37 37 

• D = Delivery หลกัสตูรพฒันาองค์กรด้านการจดัการการส่งมอบ 0 0 1 1 

• E = Environment  หลกัสตูรพฒันาองค์กรด้านการจดัการสิ่งแวดล้อม 7 12 11 11 

• M = Moral หลกัสตูรพฒันาองค์กรด้านคณุธรรม จริยธรรม 7 7 21 24 

หลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา (Training & Development) 16 24 372 372 

• Function Training or Technical 10 12 284 284 

• Managerial Training or Soft Skills Training 6 12 88 88 

รวมหลักสูตร 47 82 476 509 
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3.2.1 พัฒนายกระดับศักยภาพให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร      โดยมุ่งเน้น การ

พฒันาบคุลากรให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ โดยกระจายทัว่ถึงทกุระดบัตําแหน่ง ตลอดจนเหน็ความสําคญัในตําแหน่งเชิงกล

ยทุธ์ที่สามารถเป็นพลงัขบัเคลื่อนเพ่ือตอบสนองกลยทุธ์ขององค์กรทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยใช้แนวคิดในการ

สร้าง SBG’s DNA ภายใต้ Slogan: “ทํางานด้วยการสร้างคณุค่าอย่างมีความสขุ สนกุกับการพฒันาอย่างต่อเนื่อง” ด้วย

การสร้างสรรค์คณุภาพงานเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวงัของลกูค้า จากการทํางานด้วยแนวคิด 1. 

Smile @ Change 2. Best Quality 3. Growth by Team Learning ให้บรรลเุป้าหมาย สามารถแข่งขนัได้ในอนาคต และ

ในส่วนของตําแหน่งผู้บงัคบับญัชาที่ต้องเน้นการพฒันาในการสร้างภาวะผู้นาํ การบริหารงาน การวางแผน การ

มอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึง การสร้างบรรยากาศในการทาํงานที่เอือ้ต่อความคิดเชิงนวตักรรม เพ่ือให้

ตอบสนองตามแผนที่เชื่อมโยงกลยทุธ์ขององค์กร ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กรในด้าน Q C D E M 

3.2.2   การพัฒนาความพร้อมด้านการบริหารและภาวะผู้นํา      โดยมุ่งเน้นการยกระดบัการ

พฒันาภาวะผู้นําผู้บริหารทกุระดบั รวมถึง การมอบหมายงานการกระจายอํานาจ เพ่ือความรวดเร็วในการจดัการเชิงกล

ยทุธ์ และมีความคิดในเชิงริเร่ิมสร้างสรรค์ อีกทัง้มีการเตรียมพฒันาศกัยภาพผู้บริหารทัง้ในระดบัสงูและระดบักลางให้มี

ความพร้อมในการรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง (Change) อนัอาจจะเกิดขึน้ด้วยปัจจยัภายในและภายนอก  

                      นอกจากนี ้ สําหรับผู้บริหารระดบัสงูและระดบัจดัการ (ผู้จดัการทัว่ไป และรองกรรมการผู้ อํานวยการ) ยงั 

ได้รับ การจดัทาํแผนสืบทอดตําแหน่งงาน (Succession Plan) ด้วยการประเมินภายใต้ระบบการบริหารผลการ

ปฏิบติังาน Performance Management System (PMS) เพ่ีอค้นหาผู้บริหารทีม่ีศกัยภาพเข้าสู่โปรแกรมการพฒันา

ระดบับริหาร (Management Development Program) ซึ่งในโปรแกรมนีผ้ ู้บริหารจะได้รับการพฒันาทัง้ความรู้ด้านการ

บริหาร การศึกษาดงูานทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนการได้รับการสอนแนะ (Coaching) จากผู้บริหารที่เป็น Role 

Model ภายใต้โครงการ Mentoring Program ซึ่งคณุสมบติัของผู้สืบทอดตําแหน่งงาน ต้องได้รับผลการประเมินของ

ระบบ Succession Plan อยู่ใน Succession Frame work ที่ 1-3 จาก 9 Frame work 

3.2.3 การพัฒนาบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

เพ่ือนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)   ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การถ่ายโอนความรู้

ภายในองค์กร และการจดัเก็บองค์ความรู้ในระบบการผลิตขององค์กร โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อคณุภาพ

ของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อผู้ ใช้งาน (Key Process and Safety Process) โดยเฉพาะ

ผลิตภณัฑ์หลกั (Product Champion) ขององค์กร โดยการสร้างกิจกรรมในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) จดัทาํโครงสร้างการบริหารความรู้ และรวบรวม คดัแยก จดัเก็บ และถ่ายทอดองค์ความรู้ภายใต้

กิจกรรมการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

(2)   พฒันาและส่งเสริมการเรียนรู้ โดยผ่านช่องทางห้องสมดุ และ KM Website 

(3)   พฒันากระบวนการเรียนรู้ ภายใต้การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจากพนกังานในสายงานอาชีพเดียวกัน 

(Team Based Learning) โดยเน้นสร้างองค์ความรู้และถ่ายโอนความรู้สูผ่ ู้ปฏิบติัซึ่งได้ออกแบบให้เกิดทัง้

ในแบบทีมการเรียนรู้ในสายอาชีพเดียวกัน และทีมการเรียนรู้ข้ามสายงาน (Cross Functional Team) 

(4)  ดําเนินการประเมินตนเองในแนวทาง Knowledge Management Assessment เพ่ือนํากระบวนการ

จดัการความรู้เข้าสู่การเป็นสว่นหนึ่งในกลยทุธ์องค์การ 
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3.2.4    กระบวนการกําหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากร          การกําหนดความ

ต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs) ในการพฒันาบคุลากร โดยให้สอดคล้องกับทิศทางกลยทุธ์ขององค์กร และ 

ความสามารถที่กําหนดไว้เป็นมาตรฐานในแต่ละอาชีพ (Occupation Standard) ซึ่งความต้องการดงักล่าว จะถกูนํามา

วิเคราะห์และจดัทําเป็นแผนการพฒันาบุคลากรตามความสามารถรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

โดยแบ่งระดับความสามารถตามระดับความรับผิดชอบหรือตําแหน่งงาน ให้สอดคล้องกับระดับความสามารถ 

(Competency Model) ขององค์กร 

     นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัเน้นการพฒันาพนกังานภายใต้ระบบการฝึกสอนหน้างาน (On the Job Training) 

เพ่ือเป็นการพฒันาศกัยภาพด้านภาวะผู้นาํของผู้บงัคบับญัชาระดบัต้น และเน้นให้พนกังานมีความรู้ทกัษะ และ

ความสามารถแบบมืออาชีพ เพ่ือความพร้อมในการตอบสนองลกูค้าในด้าน QCD โดยพนกังานทกุระดบัจะได้รับการ

พฒันา จากขัน้ความสามารถในระดบัการเรียนรู้ สู่ข ัน้ที่มีความรู้และทกัษะเหมาะสมในการใช้งานในแต่ละอาชีพ และ

สดุท้ายจะได้รับการพฒันาจนมีความเป็นผู้มีศกัยภาพ มีประสบการณ์เพียงพอต่อการเลื่อนระดบัที่สงูขึน้ 

    โดยในทกุปี กําหนดให้มกีารสอบวดัระดบัความรู้และการประเมนิระดบัความสามารถตามแบบจําลอง

ระดบัความสามารถ (Competency Model) เพ่ือหาช่องว่างในการพฒันาความสามารถของพนกังานทกุระดบัซึ่งเป็น

กระบวนการที่ถกูพฒันาอย่างเป็นระบบและอย่างต่อเนื่องเพ่ือการเจริญเติบโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืขององค์การต่อไป 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินงานตามแผนยทุธ์ศาสตร์ ปี 2554 ว่าด้วยเพ่ิมขีดความสามารถพนกังาน 

และส่งเสริมคณุภาพชวีิตของพนกังาน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนมุติัโครงการลงทนุเพ่ือก่อสร้างศนูย์การเรียนรู้และ

พฒันา เพ่ือเป็นศนูยก์ลางการพฒันาพนกังานของบริษัทฯ ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบติั    เพ่ือรองรับธุรกิจปัจจบุนัและ

อนาคต    

 

4.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

 คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า  เพ่ือนําไปสู่ความสาํเร็จของธุรกิจ

ของบริษัทด้วยการปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับลกูค้า  อย่างเคร่งครัด  เป็นธรรม  และมีระบบ มี

กระบวนการที่ให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกับคณุภาพความปลอดภยัของสินค้าและบริการ   และการรับประกันสินค้าภายใน

เวลาที่เหมาะสม   

 ในรอบปี 2554 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนที่เป็นสาระสาํคญัอนัเกิดจากการใช้ผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ หรือการ

ละเมิดพระราชบญัญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินค้าที่ไม่ปลอดภยั (Product Liability Law) แต่อย่าง

ใด อีกทัง้ยงัให้ข้อมลูข่าวสารที่ถกูต้อง เพียงพอ แก่ลกูค้า เพ่ือก่อให้เกิดประโยชนต่์อการบริหารจดัการทัง้ผู้ผลิตและ

ผู้บริโภค   

 บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละกระบวนการผลิต โดยจดัตัง้ศนูย์ทดสอบเพ่ือพฒันา

ผลิตภณัฑ์และกระบวนการผลิตที่สาํนกังานใหญ่จงัหวดัสมทุรปราการ  สามารถทดสอบผลิตภณัฑ์เบรค เพลาขบั  คอยล์

สปริง  แหนบ  เหล็กกันโคลง  ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรกลการเกษตร   และทดสอบตัง้แต่การเลือกวตัถดิุบที่จะนํามาใช้ให้

เหมาะสมกับผลิตภณัฑ์ในแต่ละประเภท   ทดสอบระหวา่งกระบวนการผลิตในทกุขัน้ตอนเพ่ือหาพารามิเตอร์การผลิตที่ดี
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ที่สดุ  และทดสอบผลิตภณัฑ์สาํเร็จรูป โดยทดสอบอปุกรณ์จากการจาํลองสภาวะเสมือนการใช้งานจริง และทาํการ

ทดสอบในช่วงเวลาทีกํ่าหนด   ทัง้หมดนี ้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์ที่ทาํการออกแบบและพฒันานัน้มีคณุภาพที่ดี และ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของลกูค้าได้ 

 

5.  การดําเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

                      คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธรุกิจบนฟืน้ฐานด้านสิ่งแวดล้อม  โดยมุ่งมัน่จะปฏิบติัตามกฏหมาย  

กฏระเบียบ มาตรฐาน และข้อกําหนดต่าง  ๆ ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อมอยา่งเคร่งครัด และพร้อมที่จะดําเนินการพฒันา

กระบวนการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรอยา่งจริงจงัและปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง        โดยในปี 2554 บริษัทได้นํา

หลกัการ “การพฒันาธรุกิจอยา่งยัง่ยนืไปกับสิ่งแวดล้อมและสงัคม” มาเป็นกรอบในการขบัเคลื่อนธุรกิจทาํให้เกิด

นวตักรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ สร้างความสามารถในการแข่งขนั และสร้างมลูค่าเพ่ิมต่อองค์กร โดยการพฒันาและ

ส่งเสริมด้านการอนรัุกษ์พลงังานที่ดําเนินการมาอยา่งต่อเนื่อง และริเร่ิมการใช้พลงังานสะอาด ดงัโครงการต่อไปนี ้ 

• โครงการอาคารจอดรถระบบพลงังานแสงอาทิตย ์ ที่สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้า 23,000 kWh /ปี จาก

ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ดงักล่าวสามารถคํานวนเป็นการลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจก   14.3   ton CO2/ปี   

• โครงการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว (LPG) โดยวิธีการลดขนาดเตาเผา และลดการสญูเสียความร้อน

จากท่อส่งไอนํา้เพ่ือเน้น วตัถปุระสงค์การลดสิ่งที่ไม่จาํเป็นและความสญูเปล่า ในกระบวนการผลิตที่

ส่งผลให้มกีารลดปริมาณการใช้  28,080 kg LPG/ปี  และสามารถลดมลภาวะก๊าซเรือนกระจก CO2   

82.8  ton CO2 / ปี 

• โครงการควบคมุการใช้พลงังานในช่วงเวลาพลงังานไฟฟ้าสงูสดุ (kW Onpeak Control )  ใน

กระบวนการหลอมเป็นกระบวนการที่มีการใช้พลงังานไฟฟ้าที่สงูสดุ  ดงันัน้ทางบริษัทฯ จึงเลง็เห็น

ความสาํคญัในการควบคมุการใช้ไฟฟ้า ในช่วงเวลาที่มีปริมาณใช้สงูสดุของประเทศ หรือที่เรียกวา่ช่วง

ความต้องการไฟฟ้าสงูสดุ (Peak Load) จึงติดตัง้ระบบการตรวจวดัและควบคมุการทํางานแบบ Semi 

Auto เพ่ือการลดการใช้พลงังานไฟฟ้าสงูสดุ ให้ลดลง 800 kW (ในช่วงเวลา 18.30 - 21.30น. ทกุวนั) 

•  โครงการที่เน้นการลดสิ่งที่ไมจ่ําเป็นและความสญูเปล่า เช่น โครงการลดการใช้พลงังานระบบอากาศอดั 

โดยการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง จากโครงการการรณรงค์การลดรอยร่ัวของระบบอากาศอดั เพ่ือลดการใช้

พลงังานระบบเคร่ืองอดัอากาศ  ซึ่งบริษัทฯ ได้ทําการออกแบบระบบการเดินท่ออากาศแบบ 2 วงจร เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการถ่ายเทมวลอากาศที่ดีขึน้  โดยคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน

เมษายน 2555 นี ้ ผลที่คาดวา่จะได้รับจากโครงการ สามารถลดการใช้เคร่ืองอดัอากาศได้ 75kW จํานวน 

1 เคร่ือง 

 

          ในปี 2554  บริษัทฯ ได้ดําเนินการด้านลดปริมาณการใช้พลงังานไฟฟ้าโดยพลงังานสะอาดจากระบบ 

solar cell รวม 23,000 KWh  และลดการใช้เชือ้เพลิง LPG โดยรวมลง 28,080 kg LPG/ปี  หรือคิดเป็นปริมาณ CO2e  

รวม ได้ประมาณ  97.1  Ton Co2e  หรือเทียบเทา่กับการใช้พลงังานโดยรวมทัง้ SBG สามารถลดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 

0.131 (0.131%)   
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6. ความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ   

เพ่ือให้การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ว่า

ด้วยการปฏิบัติตนป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ  

ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการพฒันาชมุชน และสงัคมอย่างยัง่ยืน  

                     

6.1 การส่งเสริมให้พนักงานได้ทําความดีตามรอยเท้าพ่อ 

 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทได้มีส่วนร่วมในการทําความดีอย่างต่อเนื่อง  ตามแนวทางของการสานคนเก่ง 

สร้างคนดี ผ่านโครงการ “๙๘,๔๘๐ ความดี SBG ตามรอยเท้าพ่อ”  ซึ่งเป็นโครงการทําความดีต่อเนื่อง 4 ปี  (ปี 2551 – 2554 )  

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในปี 2554 และ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงมีพระชนมายคุรบ 80 พรรษาในปี 2555 โดยมีเป้าหมายให้พนกังานร่วมกันทําความ

ดีให้ได้ 98,480 ความดี     ผ่าน  6 ช่องทางการทําความดี  คือ     การบําเพ็ญประโยชน์     การทําบุญ   การบริจาคทรัพย์และ 

สิ่งของ  การปฏิบติัตนเป็นคนดี และความดีที่ทําด้วยตนเอง          

ในปี 2554     บริษัทฯ ได้ดําเนินการเร่ืองสําคญั ๆ ดงันี ้

การทําความดีช่องทางที่  1:   การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญ  

ประโยชน์เพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม (จํานวน 414 ความดี)   โดยร่วมกับหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายการทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ในการดําเนิน

กิจกรรมพฒันาชมุชนและสงัคมโดยรอบอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ การปลูกต้นไม้ในชุมชม 

ภายใต้โครงการ “ท้องถ่ินไทย รวมใจภกัด์ิ รักษ์พืน้ที่สีเขียว”  และ บําเพ็ญประโยชน์ด้วย

การสนบัสนนุให้พนกังานช่วยปรับปรุงที่อยู่อาศยัของผู้ ด้อยโอกาส  “บ้านท้องถ่ินไทยเทดิ

ไท้องค์ราชนั”   ในชมุชน  อบต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ  และร่วมกันปรับปรุงสนาม

เด็นเล่น โรงเรียนบ้านสุรศักด์ิ   และบูรณะพระอุโบสถ  วัดศรีพุ่มโพธ์ิ จังหวัดชลบุรี        

ส่งเสริมให้พนกังานทําบญุอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน ผ่านโครงการ "๑ ขวดนํา้ใจ พ่ีให้

น้อง” และมอบอปุกรณ์การเรียนให้สมาคมรวมปัญญาคนพิการ จ.นนทบรีุ  

 

 

การทําความดีช่องทางที่  2:  การทําบุญเพ่ือพระศาสนา (รวมจํานวนความดีได้ 

1,617 ความดี)   เพ่ือเสริมสร้างสงัคมแห่งความดี และส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนา 

รวมทัง้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หวัในปีมหามงคล บริษัทฯจึงได้จดัให้มีพิธีสําคญัทางพระพุทธศาสนา จึงได้จัดพิธี

อปุสมบทหมู่ โครงการ “SBG อปุสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา” โดยเปิดโอกาส

ให้พนกังานและบตุรของพนกังานที่มีความประสงค์จะศึกษาพระธรรมได้เข้าร่วมอปุสมบทพระสงฆ์ ๙ รูป และบรรพชาสามเณร 

๙ รูป ณ วดับางโฉลงใน จ.สมทุรปราการ และ ณ วดัพนัเสด็จใน จ.ชลบรีุ      และคณะผู้บริหารรร่วมกับพนกังานของบริษัท เป็น

 

1 
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เจ้าภาพทอดกฐินสามคัคีประจําปีของวดัในชมุชน      และกิจกรรม “พาแม่ไหว้พระ ๙ วัด จ.นครนายก” เพ่ือให้พนักงานได้มี

โอกาสพาคณุแม่ไปทําบญุไหว้พระ เนื่องในวนัแม่แห่งชาติ 

 

การทําความดีช่องทางที่  3: การบริจาคเงิน(รวมจํานวนความดีได้ 1,295 ความดี) 

 บริษัทฯ สนบัสนนุการทําความดีของพนกังาน จึงได้มีนโยบายมอบเงินบริจาค

สมทบเพ่ิมอีก 1 เท่า ตามจํานวนเงินที่ได้รับบริจาคจากพนกังานในทกุ ๆ กิจกรรม และ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีส่วนร่วมช่วยเหลือเหตุการณ์สึนามิ ที่ประเทศ

ญ่ีปุ่ น และอทุกภยัในประเทศไทย โดยมียอดรวมเงินบริจาคมากกว่า  900,000 บาท 

 

การทําความดีช่องทางที่  4: การบริจาคส่ิงของ (รวมจํานวนความดีได้ 873 ความดี) 

บริษัทฯ เปิดรับบริจาคสิ่งของต่าง ๆ  สําหรับบริจาคให้ผู้ที่ขาดแคลนที่

บริษัทฯ ร่วมกิจกรรม   ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการทําความดีร่วมกับคู่ค้าของ

บริษัทฯ  เช่น การบริจาคปฏิทินตัง้โต๊ะที่ใช้แล้ว ให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด

กรุงเทพ เพ่ือนําไปทําหนงัสืออกัษรเบลล์         นําชดุนกัเรียนที่ไม่ใช้แล้วมาแลก

เป็นต้นไม้เพ่ือนํากลบัไปปลกูที่บ้านและนําชดุนกัเรียนที่รับบริจาคไปมอบให้กับ

เด็กนกัเรียนที่ขาดแคลนชดุต่อไป  ร่วมกับ Toyota บริจาคหนังสือมือสองมอบ

ให้กับโรงเรียนในถ่ินทรุกันดาร    บริจาคฟิล์มเอกซ์เรย์ เพ่ือนําไปทําเสือ้เกราะกันกระสนุปืนให้กับทหาร 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

ใน “โครงการหนึ่งความดีเพ่ือพ่อหลวง"   

 

 การทําความดีช่องทางที่  5: การปฏิบัติตนเป็นคนดี รวมจํานวนความดีได้ 1,423 ความดี 

  เพ่ือให้นโยบาย “สานคนเก่ง สร้างคนดี”  เป็นจุดเร่ิมต้นนําไปสู่การ

ปฏิบัติตนเป็นคนดี    จึงได้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ อาทิโครงการ “งดเหล้า

เข้าพรรษา” รณรงค์ให้พนกังานของบริษัทลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุก

ชนิด    ซึ่งมีพนกังานปาวรณาตนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,020 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 40 ของพนกังานทัง้หมด   รับบริจาคโลหิตจากผู้บริหาร พนกังานของบริษัทฯ 

และประชาชนในชมุชนข้างเคียง โดยร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาด

ไทย จดักิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2554 จัดกิจกรรม

รวมทัง้หมด 3 ครัง้มียอดรวมผู้บริจาคกว่า 403 คน   จดักิจกรรมพิเศษ “ทานมงัสะ ไถ่ชีวิต ตัง้จิตร่วมถวายแด่องค์พระภูมินทร์” 

ภายใต้โครงการ “98,480 ความดี SBG ตามรอยเท้าพ่อ” ด้วยการทานอาหารมงัสะวิรัติในวนัที่ 4 ธ.ค. 2554 เป็นระยะเวลา 1 วนั 

เพ่ือละเว้นการฆ่าสตัว์ เนื่องในวนัพ่อแห่งชาติ   และร่วมบริจาคเงินจํานวน  45,306 บาทเพ่ือนําไปไถ่ชีวิตโคและกระบือ  
 

การทําความดีช่องทางที่  6: การทําความดีด้วยตนเอง (รวมความดีได้ 25,673 ความดี) 

บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานทําความดีได้ด้วยตนเองในทกุเวลา ทกุสถานที่  โดยไม่ยึดติดกับกิจกรรมที่บริษัทฯเป็นผู้ จัด

เท่านัน้    โดยเมื่อพนกังานได้ทําความดีด้วยตนเองแล้ว ให้บนัทึกเป็นข้อมลูความดีร่วมกับกิจกรรมของบริษัทฯ ได้อีกด้วย เช่น  
1 
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การทําบุญ ถวายสังฆทานกับคนในครอบครัว การร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น การทําบุญทอดผ้าป่า 

ทอดกฐินสามคัคี รวมทัง้การร่วมกิจกรรมเพ่ือสงัคมกับหน่วยงานภายนอก การทําความดีเนื่องในวนัพิเศษต่าง ๆ เช่น การกราบ

พ่อแม่ในวนัสงกรานต์ วนัแม่ วนัพ่อ หรือพาพ่อแมไ่ปเที่ยว ทัง้หมดนีพ้นกังานสามารถที่จะร่วมจดบนัทึกความดีได้เช่นกัน 
 

สรุปจํานวนความดีในโครงการ ๙๘,๔๘๐ ความดี SBG ตามรอยเท้าพ่อ 

 

6.2 การสนับสนุนด้านการศึกษา 

บริษัทฯ ตระหนกัว่าการศึกษาจะเป็นรากฐานแห่งการพฒันาตนเองจึงได้ส่งเสริมทนุการศึกษาให้แก่  พนักงาน   บุตรพนักงาน 

และเยาวชนในชมุชนรอบข้าง  เป็นประจําทกุปีและต่อเนื่องมา 13 ปี    และในปี 2554 บริษัทฯได้มอบทุนการศึกษาเป็นจํานวน

ทัง้สิน้ 118 ทนุ รวมเป็นเงิน 558,000 บาท โดยแบ่งเป็น      (1) ทนุสําหรับพนกังาน   4 ทนุ     (2) ทนุสําหรับบุตร ธิดาพนักงาน 

108 ทนุ และทนุชมุชน (ต่อเนื่อง 3 ปี) 12 ทนุ      และ

โครงการสานสัมพัน ธ์เอสบีจี เ พ่ือลูกรัก  เป็นการ

ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในช่ว งปิดภาค

การศึกษาให้กับบตุรของพนกังาน เป็นประจําทกุปี         

 

6.3 การส่งเสริมประเพณีท้องถ่ินและพัฒนาบ้านเกิด 

การอยู่ร่วมกับชมุชน สงัคมรอบข้าง โดยการมีส่วนร่วมกับการพฒันาชมุชน รวมทัง้การ

ส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสําคัญมาอย่าง

ต่อเนื่อง  เช่น   ประเพณีรับบัวซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาว อําเภอบางพลี         

ประเพณีสงกรานต์ โดยได้เชิญตวัแทนผู้สงูอายจุากชมรมผู้สงูอายตํุาบลบางโฉลง เข้า

ร่วมรดนํา้ดําหวัผู้สงูอายใุนชมุชนเพ่ือขอพร รวมทัง้การสรงนํา้พระก่อนที่จะเดินทาง

กลบับ้านอีกด้วย 

ช่องทางการทําความด ี ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ช่องทางที่  1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์เพ่ือสงัคม / สิ่งแวดล้อม 968 611 480 414 

ช่องทางที่  2 การทําบญุเพ่ือพระศาสนา 613 883 1,587 1,617 

ช่องทางที่  3 การบริจาคเงิน 2,496 793 970 1,295 

ช่องทางที่  4 การบริจาคสิ่งของ 64 618 2,236 873 

ช่องทางที่  5 การปฏิบติัตนเป็นคนดี 1,848 1,252 1,423 1,423 

ช่องทางที่  6 การทําความดีด้วยตนเอง (ไม่ใช่กิจกรรมที่บริษัทจดัขึน้) - 22,126 38,700 25,673 

                 รวมความด ี 5,989 26,283 45,396 31,295 

                 รวมความดีทัง้สิน้ 108,963 ความดี 
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6.4 พ่ีเลีย้งอาสาพัฒนาชุมชน    นอกจากการบําเพ็ญประโยชน์โดยพนกังาน

มีส่วนร่วมแล้ว      บริษัทฯได้ขยายผลการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์

ให้กับพนัธมิตรทางการค้า ชมรมความร่วมมือไทยฮีโน่ (THCC) และเครือข่ายการ

ทํากิจกรรมเพ่ือสงัคมของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย CSR Club ในการร่วม

เป็นทีมสํารวจสถานที่และให้คําแนะนํา รวมถึงแนวทางในการทํากิจกรรมฟื้นฟู

โรงเรียนที่ประสบอทุกภยั ตามโครงการคืนโรงเรียนให้ลกูหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน 

ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญบริษัทฯในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมไทยอย่างยัง่ยืน  
 
7. การวิจัยและพัฒนาจากการดําเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพ่ือพฒันาความยัง่ยนืให้กับองค์กรในการพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์ และเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั โดยมีต้นทนุทีแ่ข่งขนัได้   บริษัทฯ จึงได้ลงทนุสร้างศนูย์ทดสอบ และ

พฒันาผลิตภณัฑ์ โดยมีฝ่ายพฒันากระบวนการผลิตและฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง     นอกจาก

การพฒันาคณุภาพผลิตภณัฑ์ แล้ว บริษัทฯ ได้พฒันาทกัษะความรู้ ความเข้าใจ  ของบคุลากรควบคู่ไปด้วยกัน  โดยมี

ผู้ เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนบคุลากรของบริษัทฯ  

ในปี 2554 บริษัทฯ อยู่ระหวา่งดําเนนิการวจิยัและพฒันาเพ่ือการออกแบบผลิตภณัฑ์จานเบรก รวมไปถึงการ

ขยายขีดความสามารถในการทดสอบและพฒันา Module และ Knuckle และผลิตภณัฑเ์พลาข้าง เพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยกีารผลิตรถยนต์ในอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในอนาคต   และเพ่ือให้การ

บริการในการทดสอบและแก้ปัญหาให้แก่ลกูค้าอยา่งครบวงจร 
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8.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมลูภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ส่วนตนและผู้ อ่ืน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปนี ้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพ่ือให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าทีใ่น

การรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ

ภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จดัทําและส่งรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน 

คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยต้องรายงานดงันี ้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ต่อประชาชน หรือวนัที่ได้รับการแต่งตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอนหรือรับ

โอนหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่มีการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์นัน้ 

และให้ส่งสําเนารายงานการถือหลกัทรัพย์ดงักล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวนัที่ส่งรายงานดงักลา่ว

ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทัว่กันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจ

ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย ์จะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการ

ดําเนินงาน คือ 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส และ 60 วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชี) หรือข้อมูลภายในนัน้จะ

เปิดเผยต่อสาธารณชน  

4. บริษัทฯกําหนดมาตรการควบคมุตราประทับของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพ่ือ

ควบคมุการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปอย่างถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ  และทําให้บริษัทฯ ได้รับ

ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกํากับดูแลที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ

ตามกฎหมาย 
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8.7 บุคลากร 

จํานวนพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดงันี ้ 

บริษัท 

จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
1.  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 492 162 457 146 
2.  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั 1,060 173 1,060 147 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั 399 74 421 64 
4.  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส ์จํากดั 403 49 281 32 

 รวม 2,354 458 2,219 389 
จํานวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานประจํา 2,197 438 1,950 365 

พนกังานสญัญาจ้าง 157 20 269 24 

จํานวนพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งออก

ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 
จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2553 

1.  แผนกผลติ/ ปฏิบตัิการวิศวกรรม-Jig Shop 1,685 1,567 
2.  แผนกวิศวกรรม 144 139 
3.  แผนกซ่อมบํารุง/ รับประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลติ 433 407 
4.  แผนกคลงัสนิค้า และแผนกจัดซือ้  ฝ่ายจัดหา 196 182 
5.  สายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 95 79 
6.  ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 50 47 
7.  สายงานขายและการตลาด 
8.  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ/ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์/  
     ฝ่ายพฒันากระบวนการผลติ 

29 
65 

26 
48 

9.   ฝ่ายบริหารจัดการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบตัิการ 
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 

11. อื่น  ๆ

103 
12 

100 
13 

 รวม 2,812 2,608 

หมายเหตุ: บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา 

 

ผลตอบแทนพนกังาน 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 มีจํานวนเงินรวม 878,183,507.21 บาท 

เพ่ิมขึน้จาก 802,908,938.41 บาท ในปี 2553 โดยค่าตอบแทนให้แก่พนกังานของกลุ่มบริษัทนัน้อยู่ในรูปเงินเดือน โบนสั 

สวสัดิการ เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทําการตัง้กองทุนสํารอง

เลีย้งชีพเมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2547 
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัประชมุครัง้ที ่ 2/2555 วนัที่ 28 กุมภาพนัธ์ 2555 โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชมุ และได้แสดงความเหน็เก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมุ

ภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้น

การตรวจสอบเชิงปฏิบติัการให้พฒันามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล อยา่งต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการติดตามการแก้ไขตาม

รายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสมํา่เสมอ ด้านการดแูลทรัพย์สิน บริษัทฯมี

ระบบป้องกันที่ดี ไม่พบรายการทจุริตหรือการนําทรัพยส์ินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบว่ามกีาร

ปฏิบติัตามขัน้ตอนที่กําหนดไว้ สอดคล้องกับข้อกําหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกํากับดแูลกิจการ ในสว่น

การหารือกับผู้สอบบญัชี  เห็นวา่บริษัทจดัทาํงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีระบบควบคมุภายในที่

เพียงพอครอบคลมุทัง้ทางด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบติังาน และระบบ

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู โดยมีการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็น

สาระสาํคญั  สรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้ 

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนนิธุรกิจโดยมีการกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําปี  และ

ตวัชีว้ดัที่ชดัเจนในการ เพ่ิมยอดขาย เพ่ือนําไปสู่ความเป็น TOP 3 ใน กลุ่มภมูิภาคอาเซยีน โดยเพ่ิมกลยทุธ์ด้านการ

เพ่ิมยอดขาย การบริการลกูค้าที่ครบวงจรตามความคาดหวงัของลกูค้า การพฒันาผลิตภณัฑ์ และกระบวนการผลิต

เพ่ือความเป็นเลิศ พฒันาศกัยภาพและความพร้อมของบคุลากร และองค์กรทีส่อดคล้องกับแผนกลยทุธ์ เพ่ือการ

เติบโตของธุรกิจไปพร้อมกับลกูค้า การปรับค่าจ้าง และการจ่ายเงินรางวลัจงูใจ ประจําปี 2554 เป็นการประเมนิจาก

ความสามารถและพฤติกรรมของพนกังานตามวฒันธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กร เพ่ือก่อให้เกิด

ประโยชน์ด้านการพฒันาคณุภาพทางการปฏิบติังานให้ดียิ่งขึน้ 

บริษัทฯกําหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานทีส่อดคล้องกับกลยทุธ์การดําเนนิธุรกิจ

และการกํากับดแูลกิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

รวมทัง้ได้ส่งเสริม สนบัสนนุ นโยบายการกํากับดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชดัเจนโปร่งใส มีการกําหนด

นโยบายและแผนการปฏิบติังาน คํานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น 

สงัคมและสิ่งแวดล้อม  โดย ได้ทบทวนคู่มือนโยบายกํากับดแูลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทัง้ นโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ที่มีอยู่เดิมเพ่ือให้ความสําคญักับการรักษาผลประโยชน์ของนกัลงทนุและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีทกุฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมลูที่มีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา การมรีะบบควบคมุ

ภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสีย่งที่ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ โดยได้

ประกาศใช้ในวนัที่ 1 ม.ค. 2554   รวมทัง้มีการจดัอบรมชีแ้จ้งให้พนกังานรับทราบ  ทัง้นีบ้ริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ 

เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนว่าด้วยการต่อต้านการทจุริต คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้กํากับดแูลให้บริษัทฯ 

มีการปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ โดยให้บริษัทรายงานผลการปฏิบติัให้ ทราบอย่าง

น้อยปีละ 4 ครัง้ 
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2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสาํคญัโดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน โดยมีกรรมการผู้ อํานวยการเป็นประธาน ทําหน้าที่

ในการประเมินปัจจยัเสีย่งทัง้จากปัจจยัภายนอกได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผนัผวนของราคา

วตัถดิุบ  และปัจจยัภายใน ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดําเนนิธุรกิจของบริษัทฯ และกําหนดผู้ รับผิดชอบความ

เสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทัง้มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุคน มกีาร

วางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเสีย่ง มีการประเมินปัจจยัความเสีย่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนนิ

ธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จดัให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยเน้น

ให้สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของบริษัทฯ รวมทัง้การจดัการการให้ความรู้กับพนกังานทกุระดบัให้มีความเข้าใจและ

ตระหนกัถึงความสําคญัในการบริหารความเสีย่งให้มากยิ่งขึน้ ซึ่งผลการปฏิบติัได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได้เป็นผู้ กํากับดแูล ความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสีย่ง  

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่ง

คณะกรรมการทัง้ 3 คณะ ได้ปฏิบติังานภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบติังาน

ของฝ่ายบริหารดงันี ้ 

(1) การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าทีแ่ละวงเงินอนมุติัของผู้บริหารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อยา่ง

ชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดตําแหน่งผู้มีอํานาจอนมุติั วงเงิน การสัง่การ 

การก่อหนี ้และการชําระหนี ้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ ได้มีการทบทวนความเหมาะสม

อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(2) จดัทําระบบการปฏิบติังานและอํานาจหน้าที่ในการอนมุติั ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ

และโครงสร้างองค์กร  

(3)  กําหนดให้มีการจดัทํารายการข้อกฎหมาย หรือข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ เพ่ือควบคมุให้

ทกุหนว่ยงานมกีารปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด       

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุติัแผนการตรวจสอบประจําปี    

เพ่ือให้ครอบคลมุทกุกระบวนการปฏิบติังานที่มีความเสี่ยงสงู รวมทัง้ครอบคลมุถึงความคาดหวงัของผู้ที่มีสว่น

เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มัน่ใจวา่หนว่ยงานต่าง ๆ มีการควบคมุ การปฏิบติังานที่เพียงพอ   ทัง้ด้านการเงิน 

การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ  ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้

พิจารณาประเด็นสาํคญัและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข และ

ให้มีการรายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีทีม่ีการทาํธุรกรรมกับกิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ อนัอาจจะนํามาซึ่งความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กับกิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ นัน้ ธุรกรรมที่เกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการ

อนมุติัตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการทาํรายการจะต้องทําหน้าที่พิจารณา

ว่าการทํารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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เสมือนเป็นรายการทีก่ระทํากับบคุคลภายนอก และถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะนํามาซึ่งความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์  โดยผู้มีส่วนได้เสียดงักลา่วจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมกีารเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนด  

บริษัทฯมีการมุ่งในในการพฒันาขบวนการผลิตให้ได้สนิค้าที่มีมาตรฐานเป็นทีย่อมรับในระดบัสากล 

รวมทัง้ให้ความสําคญัอย่างมากต่อการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบคณุภาพ “ISO/TS 

16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทําหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามให้มีการ

ปฏิบติัเป็นไปตามข้อกําหนด ต่าง ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ ในสว่นของการทําธุรกรรมด้านการการเงิน และ จดัซือ้ จดัจ้างนัน้ 

บริษัทฯกําหนดให้พนกังานและผู้บริหารปฏิบติัตาม “คู่มืออํานาจดําเนินการ” และ “คู่มือควบคมุการ จดัซือ้-จดัจ้าง” 

ซึ่งกําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอํานาจในการอนมุติัจ่ายเงิน และการ

ทําสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง  เพ่ือให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทจุริตในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการเงิน  

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมลู 

ในการเสนอเร่ือง ให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จดัให้มข้ีอมลูที่สาํคญัต่างๆ อย่างเพียงพอ 

เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจโดยการจดัทาํรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล 

พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จดัส่งข้อมลูเพ่ือศึกษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการล่วงหน้า 7 วนั โดยมีเลขานกุาร

บริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คําแนะนาํด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน

ประสานงานให้มกีารปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศนูยก์ลางในการจดัทาํและ

จดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ถือหุ้น ไว้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าทีข่องกรรมการได้        

ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชแีละบญัชีต่าง ๆ นัน้ บริษัทฯจะมกีารจดัเก็บไว้

อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทกุรายการ เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นข้อมลูในการปฏิบติังานโดยไม่เคยได้รับแจ้งจาก

ผู้สอบบญัชีว่ามข้ีอบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบญัชี แผนกตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้อง

เก่ียวกับการจดัทาํงบการเงินของบริษัทฯ ทกุไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่ บริษัทฯมีการใช้นโยบายบญัชีตาม

หลกัการบญัชทีี่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสม 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 รวม 10 ครัง้ และมีระบบการติดตามการปฏิบติังานเป็นลําดบัชัน้ ตัง้แต่

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมายและกํากับการดําเนินการตาม

แผนกลยทุธ์  แผนงาน และโครงการ ที่อยูใ่นแผนธุรกิจประจําปี ที่ได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจาํทกุ

เดือน พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้และปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

และเมื่อพบว่าผลการดําเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายทีกํ่าหนดไว้ ได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบนําเสนอรายงาน 
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เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะหส์าเหตตุลอดจนร่วมพิจารณาเพ่ืออนมุติัแผนการแก้ไขปัญหา และให้

รายงานการปฏิบติัอย่างต่อเนื่อง 

บริษัทฯจดัให้มกีารตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอย่างสมํ่าเสมอโดยผู้ รับผิดชอบ

ในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดแูลการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายใน และมีแผนกตรวจสอบภายในทาํการ

ตรวจสอบการปฏิบติัและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2554 คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ มีการประชมุรวม 6 ครัง้  
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10. รายการระหว่างกัน  
 

10.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ระหว่างปี 2553 และ ระหว่างปี 

 2554 ดงัต่อไปนี ้

10.1.1 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM)    

ลักษณะรายการที่ สําคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจาํเป็น 

 ปี 2553 ปี 2554  

รายการค้าปกต ิ    

1. SAT ขายเศษวสัดุ ให้ SBM  2.06 2.31 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบท่ีเป็น

สว่นสญูเสยีตามปกติของการผลติ 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งนิกู้ยืมระยะสัน้ SBM 310.00 440.00 ตามสญัญากู้เงนิ 

3. SAT รับดอกเบีย้เงนิกู้ยืมจาก SBM  14.70 13.47 คิดดอกเบีย้ในอัตราคงท่ี,อัตรา MLR- อัตราคงท่ีต่อปี และอัตรา MMR ต่อปี   

4. SAT จ่ายชําระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM 0.03 0.01 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM 

5. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM 21.74 19.23 ราคาใกล้เคียงทุน /  SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT 

6. SAT รับชําระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 68.84 81.83 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหตุ: รายการท่ี 1 – 6 เป็นรายการท่ีผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 

 

10.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (BSK)   
  

ลักษณะรายการที่ สําคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจาํเป็น 

 ปี 2553 ปี 2554  

รายการค้าปกต ิ    

1. SAT ซือ้ Jig Fixture จาก BSK  2.57 - ราคาใกล้เคียงทุน (ปี 2551: ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 - 20) 

/ SAT ต้องมกีารใช้ Jig Fixture ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง และ BSK 

มคีวามสามารถในการผลติท่ีสามารถรองรับความต้องการของ SAT ได้ 

2. SAT รับดอกเบีย้เงนิกู้ยืมจาก BSK 9.70 - คิดดอกเบีย้ในอัตราคงท่ี ,อัตรา MLR- อัตราคงท่ีต่อปี และอัตรา MMR ต่อปี   

3. SAT จ่ายชําระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK 1.47 1.23 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK 

4. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK 2.61 4.53 ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT 

หมายเหตุ: รายการท่ี 1 – 4 เป็นรายการท่ีผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
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10.1.3 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จํากัด (ICP)    

ลักษณะรายการที่ สําคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจาํเป็น 

 ปี 2553 ปี 2554  

รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT ขายเศษวสัดุ ให้ ICP 4.61 1.48 1. SAT ขายเศษวสัดุ ให้ ICP 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งนิกู้ยืมระยะสัน้ ICP  - 90.0 2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งนิกู้ยืมระยะสัน้ ICP  

3. SAT รับดอกเบีย้เงนิกู้ยืมจาก ICP 4.76 1.08 3. SAT รับดอกเบีย้เงนิกู้ยืมจาก ICP 

4. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP 0.76 1.13 4. SAT รับชําระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP 

หมายเหตุ: รายการท่ี 1 – 4 เป็นรายการท่ีผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 

10.1.4  บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จํากัด (SIJ)    

ลักษณะรายการที่ สําคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจาํเป็น 

 ปี 2553 ปี 2554  

รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งนิกู้ยืมระยะสัน้ SIJ - 10.0 ตามสญัญากู้เงนิ  

หมายเหตุ: รายการท่ี 1 เป็นรายการท่ีผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 

10.1.5   กลุ่มกิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ    
 

รายละเอียดระบไุว้ในรายงานประจําปี หน้า 97 หวัข้อหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 5. 
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11. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

11.1 งบการเงิน 

11.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้แก่ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก 

บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากัด 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี 

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด 

  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2552 

  ผู้สอบบญัชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เชื่อว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัช ี

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2553 

  ผู้สอบบญัชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เชื่อวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชทีี่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2554 

  ผู้สอบบญัชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตใุห้เชื่อวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชทีี่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

 

ตารางสรุปงบการเงิน 

ตารางที่  1 – 1  ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุจากงบการเงินรวม                        หน่วย: พนับาท 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2554 
2553  

(ปรับปรุงใหม่) 

รายได้   

รายได้จากการขายและบริการ 6,420,730 6,263,137 

รายได้อ่ืน 146,938 135,893 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (25,885) 17,300 

รวมรายได้ 6,541,783 6,416,330 
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รายการ 

งบการเงินรวม 

2554 
2553  

(ปรับปรุงใหม่) 

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุการขายและบริการ 5,448,335 5,029,265 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 497,766 430,957 

รวมค่าใช้จ่าย 5,946,101 5,460,222 

กําไรก่อน ค่าใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 595,682 956,108 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (119,731) (110,750) 

ส่วนแบ่งกําไรจากลงทนุในบริษัทร่วม 9,966 30,619 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (77,753) (116,828) 

กําไรสทุธิสาํหรับปี 408,164 759,149 

กําไรจากการดําเนนิงาน1 595,682 956,108 

หมายเหตุ 

1  กําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงินได้ โดยไมร่วมส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม 

ตารางที่  1 – 2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ          หนว่ย: พนับาท 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2554 
2553 

(ปรับปรุงใหม่) 

รายได้   

รายได้จากการขายและบริการ 2,121,725 2,172,199 

รายได้อ่ืน 225,236 213,846 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน (11,014) (439) 

รวมรายได้ 2,335,947 2,385,606 

ค่าใช้จ่าย   

ต้นทนุการขายและบริการ 1,625,710 1,571,218 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 297,805 277,989 

รวมค่าใช้จ่าย 1,923,515 1,849,207 

กําไรก่อน ค่าใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ 412,432 536,399 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (44,115) (67,226) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (41,576) (38,750) 

กําไรสทุธิสาํหรับปี 326,741 430,423 

กําไรจากการดําเนนิงาน1 412,432 536,399 

หมายเหตุ 

1 กําไรจากการดําเนินงาน เท่ากับกําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษีเงินได้ โดยไมร่วมส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม



                                              บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

   - 74 - 

ตารางที่  2 – 1 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม                              หนว่ย: พนับาท 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2554 
2553  

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 467,220 999,795 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 875,154 1,134,567 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ  716,734 442,788 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 102,585 93,051 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,161,693 2,670,201 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  144,951 140,555 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน – สทุธิ  26,651 26,651 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 6,144,764 4,620,461 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 352,905 619,302 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,669,271 5,406,969 

รวมสินทรัพย์ 8,830,964 8,077,170 

หนีสิ้น   

หนีสิ้นหมุนเวยีน   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 141,354 27,381 

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  921,479 1,064,784 

เงินกู้ ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 373,289 255,996 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 429,029 412,791 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,865,151 1,760,952 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   

เงินกู้ ยืมระยะยาวอ่ืน 2,628,133 2,083,737 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 155,412 159,711 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,783,545 2,243,448 

รวมหนีสิ้น 4,648,696 4,004,400 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 339,923 339,923 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 711,432 711,432 



                                              บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

   - 75 - 

รายการ 

งบการเงินรวม 

2554 
2553  

(ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย1 604,153 614,093 

ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน 206 - 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 2,526,554 2,407,322 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,182,268 4,072,770 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 8,830,964 8,077,170 

 

ตารางที่  2 – 2  ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ          หนว่ย: พนับาท 

รายการ 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2554 2553  

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 156,214 391,228 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 246,108 417,580 

สินค้าคงเหลือ – สทุธิ  169,760 99,300 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 596,716 356,861 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,168,798 1,264,969 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บคุคล/กิจการที่เก่ียวข้อง  - 

เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  1,861,561 1,852,018 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,340,241 1,125,887 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีนอ่ืน 85,640 70,043 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,287,442 3,047,948 

รวมสินทรัพย์ 4,456,240 4,312,917 

หนีสิ้น   

หนีสิ้นหมุนเวยีน   

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  269,645 348,529 

เงินกู้ ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 155,312 94,414 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 62,661 80,039 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 487,618 522,982 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   
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รายการ 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2554 2553  

(ปรับปรุงใหม่) 

เงินกู้ ยืมระยะยาว 916,359 778,557 

หนีส้ินไมห่มนุเวียนอ่ืน 56,299 51,027 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 972,658 829,584 

รวมหนีสิ้น 1,460,276 1,352,566 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 339,923 339,923 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญั 711,432 711,432 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย1 58,620 60,816 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 1,885,989 1,848,180 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,995,964 2,960,351 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,456,240 4,312,917 

 

ตารางที่  3  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม           หน่วย: พนับาท 

รายการ 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2554 

2553 

(ปรับปรุงใหม่) 2554 

2553 

(ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 863,114 1,388,638 542,194 625,558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,726,492) (1,077,549) (642,768) (125,864) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 330,802 494,061 (134,440) (212,856) 

เงินสดและรายการเงินเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (532,576) 805,150 (235,014) 286,838 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด  999,795 194,645 391,228 104,390 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด  467,219 999,795 156,214 391,228 
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ตารางที่  4   ตารางอตัราส่วนทางการเงินที่สําคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน 

งบการเงินรวม 

2554 
2553 

(ปรับปรุงใหม่) 
2552 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.16 1.52 1.00 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 0.72 1.21 0.73 

อตัราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.48 0.83 0.54 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เทา่) 6.39 5.94 4.38 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 52 61 82 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 9.40 12.46 7.38 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 38 29 49 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 5.49 5.68 4.48 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 66 63 80 

วงจรเงินสด (วนั) 24 30 51 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 15.14% 19.70% 17.86% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 8.22% 13.89% 9.98% 

อตัรากําไรสุทธิอ่ืน (%) 2.00% 2.85% 1.43% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกําไร(%) 163.50% 159.63% 235.15% 

อตัรากําไรสุทธิ (%) 6.23% 11.78% 7.22% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 9.89% 21.87% 11.58% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 4.83% 10.64% 5.01% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 17.77% 26.72% 17.74% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.77 0.90 0.69 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    

อตัราส่วนหนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.76 0.60 0.82 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.11 0.98 1.16 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 8.86 14.59 10.25 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (เทา่) 0.62 2.38 1.07 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 49.50% 22.35% 0.00% 

อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)    

อตัราการเติบโตของยอดขาย  (%) 2.52% 45.81% - 26.12% 

อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) 8.33% 42.54% - 24.20% 

อตัราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (%) 15.50% 23.06% 3.97% 

อตัราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) -46.23% 141.43% - 50.46% 



                                              บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

   - 78 - 

ตารางที่  5  ตารางอตัราส่วนทางการเงินที่สําคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

อัตราส่วน 

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

2554 

 

2553 

(ปรับปรุงใหม่) 

 

2552 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.40 2.42 1.65 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เทา่) 0.89 1.62 0.80 

อตัราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 1.07 1.15 0.66 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เทา่) 5.79 5.47 4.12 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 62 66 87 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 12.08 15.90 9.72 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 30 23 37 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่) 5.25 5.24 4.09 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 69 69 88 

วงจรเงินสด (วนั) 23 20 39 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 23.38% 27.67% 23.24% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 17.48% 22.91% 19.36% 

อตัรากําไรสุทธิอ่ืน (%) 9.60% 8.96% 12.13% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกําไร(%) 146.20% 125.70% 159.95% 

อตัรากําไรสุทธิ (%) 13.92% 18.04% 12.36% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 10.97% 17.26% 10.50% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 7.45% 10.48% 5.18% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 40.61% 49.97% 27.79% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย์ (เทา่) 0.54 0.58 0.42 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    

อตัราส่วนหนีส้ินทีม่ีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.36 0.29 0.77 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.49 0.43 0.92 

อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 14.23 10.81 7.12 

อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั (เทา่) 0.70 0.35 1.18 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 76.32% 37.93% 0.00% 

อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)    

อตัราการเติบโตของยอดขาย  (%) -2.32% 51.10% - 28.38% 

อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) 3.47% 42.38% - 26.12% 

อตัราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (%) 7.13% 18.88% 11.68% 

อตัราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) -24.09% 112.80% - 38.86% 
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11.2  คําอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมของการดําเนินงานที่ ผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธรุกิจผลิตชิน้สว่นรถยนต์ โดยรายได้หลกัของกลุ่มบริษัทมาจาก

การขายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดมุ เหลก็กนัโคลง และเหล็กสปริงขด เป็น

ต้น โดยเป็นการจาํหนา่ยให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็น

ส่วน ยอดขายโดยรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพ่ิมขึน้ 3% จากสนิค้ากลุ่มเคร่ืองจกัรกลการเกษตร แต่สนิค้าหลกั

ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ลดลงมาก เนื่องจากในระหว่างปีเกิดอทุกภยัครัง้ใหญ่ในประเทศและสึนามทิีป่ระเทศญ่ีปุ่ นทําให้

การผลิตรถยนต์โดยรวมลดลงจากปีก่อน 

 

การวิเคราะห์กําไรขาดทุน 

การวิเคราะห์รายได้ 

ในปี 2554 และ ปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 6,568 ล้านบาท และ 6,416 ล้านบาท (ตามลําดับ) 

เพ่ิมขึน้ 152 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าสทุธิในปี 2554        เป็นเงิน 6,421 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกันของปี 2553 เป็นเงิน 158 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เนื่องจากยอดขายให้ลูกค้า

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรเพ่ิมขึน้ แต่ปริมาณการขายให้ลกูค้าผู้ประกอบรถยนต์ลดลง ตามอตุสาหกรรมยานยนต์ทีผ่ลติ

รถยนต์ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 11 เพราะได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์สึนามิในญ่ีปุ่ น และอทุกภยัใหญ่ในประเทศ  
 

 การวิเคราะห์ต้นทนุและค่าใช้จ่าย    

ต้นทนุขายและบริการ 

ในปี 2554 และปี 2553 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการรวม เท่ากับ 5,448 ล้านบาท และ 5,029  ล้านบาท 

(ตามลําดบั) เพ่ิมขึน้ 419 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เป็นผลมาจากสดัส่วนของต้นทนุคงที่ปรับเพ่ิมสูงขึน้จากค่า

เสื่อมราคา 70 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการเพ่ิมสายการผลิต และการขยายโรงหล่อแห่งใหม่ รวม 42 

ล้านบาท เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้าก่อนเกิดภยัพิบติั รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบ/วัสดุที่ใช้ในการผลิตปรับราคา

สงูขึน้เฉลี่ย 10% และงานซือ้จากภายนอกเพ่ิมขึน้จากปีก่อนประมาณ 30% 

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2554 เท่ากับ 498 ล้านบาท  โดยสงูขึน้จากปีก่อน  67  ล้าน

บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16  เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสงูขึน้จาการขยายโรงงานแห่งใหม่  รวมถึง

ค่าใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ที่เพ่ิมขึน้ตามโครงการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์หลกั  

 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินในปี 2554 เท่ากับ 120 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อนเล็กน้อย 9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 
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ภาษีเงินได้นิติบคุคล 

ในปี 2554 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 78 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย

ละ 33 เนื่องจากผลการดําเนินงานที่ปรับลดลงจากผลกระทบจากเหตุการณ์สนึามิในญ่ีปุ่ น และอุทกภัยใหญ่ใน

ประเทศ เป็นสําคญั 

กําไรจากการดําเนนิงาน 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม   ค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และ  ภาษีเงินได้ ในปี 2554 จํานวน  596 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 360 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38 

จากปีก่อน สาเหตจุากปริมาณรายได้จากการขายสินค้าที่ลดลงอย่างมากเป็นหลกั  

กําไรสทุธิ 

ในปี 2554 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ เท่ากับ 408 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 351 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ทัง้นี ้สาเหตหุลกัเนื่องมาจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์สึนามิในญ่ีปุ่ น และ

อทุกภยัใหญ่ในประเทศ ทําให้ยอดขายในลกูค้าผู้ประกอบรถยนต์ไม่เติบโตตามที่ได้เพ่ิมกําลงัผลิตรองรับไว้ จึงทําให้มี

ค่าใช้จ่ายคงที่ในการดําเนินงานสงูขึน้ และมีขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนฯ จากการซือ้เคร่ืองจกัรต่างประเทศ  
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย ์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 

2553 เท่ากับ 8,831 ล้านบาท และ 8,077 ล้านบาท (ตามลําดบั) เพ่ิมขึน้ 754 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 สาเหตุหลัก

มาจากการเพ่ิมขึน้ของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ในโครงการลงทนุใหม่เพ่ือเพ่ิมกําลงัการผลิตรองรับความต้องการของ

ลกูค้าในอนาคตเป็นสําคญั  

• ลูกหนี้การค้า 

บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 875 ล้านบาท และเท่ากับ 

1,135  ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจากมลูค่าการขายที่ปรับตวัลดลงในช่วงปลายไตรมาสตามคําสัง่ซือ้

ของลกูค้าที่ได้รับผลกระทบจากอทุกภยัใหญ่ภายในประเทศ โดยยอดลกูหนีก้ารค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

สะท้อนระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ยประมาณ 52 วนั  ซึ่งเก็บหนีจ้ากกลุ่มลกูค้ารายใหญ่ที่มียอดขายเพ่ิมขึน้เป็นกลุ่ม 

โรงงานประกอบรถยนต์ ซึ่งมีเครดิตเทอมค่อนข้างแน่นอน 

• เงินลงทนุ 

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่

เก่ียวข้องจํานวน 172 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท 

แซนด์ จํากัด  บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากัด และบริษัทสมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จํากัด  ซึ่งบริษัทฯ 

มีต้นทนุเงินลงทนุในบริษัทดงักล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท  
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• ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 6,145 ล้านบาท และปี 2553 มี

จํานวน 4,620 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 1,525 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33  ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ิม

สายการผลิตเพลาข้าง ประมาณ 400 ล้านบาท และบริษัทย่อยลงทนุสร้างโรงหล่องานแห่งใหม่ ประมาณ 1,300 ล้าน

บาท เพ่ือเพ่ิมกําลงัการผลิตรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต ส่งผลให้มีทรัพย์สินถาวรเพ่ิมขึน้  

บริษัทฯมีส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2554 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 604 ล้านบาท และ 614 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับ

ส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์มีการตดัจําหน่ายตามระยะเวลาใช้งานที่เหลือของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยใน

ระหว่างปี 2554 มีการตดัจําหน่ายส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวม 10 ล้านบาท 

หนีส้ิน 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 4,649 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้ เท่ากับ 

1,865 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากับ 2,784 ล้านบาท ซึ่งสงูกว่าปีก่อน  644 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 16  

โดยหลกัเพ่ิมขึน้จากการลงทนุเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกําลงัการผลิตของโรงงาน แบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้จากเจ้าหนีท้รัสต์รี

ซีทเพ่ิมขึน้ 115 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาวจากเงินกู้ ยืมธนาคารเพ่ิมขึน้ 662 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีจ่ายชําระ

คืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 267 ล้านบาท เป็นสําคญั  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

• โครงสร้างเงินทนุ 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 4,182 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกับ    31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเท่ากับ 4,073 ล้านบาท เป็นเงิน 109 ล้านบาท เนื่องจากผลกําไรจากการ

ดําเนินงานระหว่างงวด  

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีการจดัสรรกําไรประจําปี 2553 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท 

เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 169.96 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2554  และจัดสรรกําไร

สําหรับผลการดําเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 

118.97 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2554 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้ินรวม 4,649 ล้านบาท

และส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,182 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นประมาณ 1.11 เท่า   
 

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2554 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2553  บริษัทฯ มีกระแสเงิน

สดรับจากการดําเนินงานสทุธิ จํานวน  863 และ 1,389 ล้านบาท (ตามลําดบั) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน 

1,726 และ  1,078  ล้านบาท (ตามลําดบั) เป็นผลมาจากการลงทุนเพ่ิมสายการผลิตเพลาข้าง ประมาณ 400 ล้าน

บาท และบริษัทย่อยลงทนุสร้างโรงหล่องานแห่งใหม่ ประมาณ 1,300 ล้านบาท ที่จงัหวดัระยอง  และมีกระแสเงินสด

รับจากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2554 จํานวน  331 ล้านบาท เป็นผลมาจากการรับเงินจากเงินกู้ ยืมระยะยาวตาม

โครงการลงทนุ  662 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 289 ล้านบาท   
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 บริษัทฯ คาดว่าในปี 2555 อตุสาหกรรมยานยนต์ของไทยจะมีปริมาณการผลิตรถยนต์จํานวน 2.08 ล้านคัน

หรือเพ่ิมขึน้ร้อยละ 42.5 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยเป็นการผลิตเพ่ือจําหน่ายในประเทศร้อยละ 36.05  และส่งออกร้อย

ละ 49.31 จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงนโยบายรถคันแรก และการเปิดตัวรถยนต์ประหยัด

พลงังาน(Eco Car)  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นตลาดในประเทศอีกทางหนึ่ง    ประกอบกับประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิต

รถปิคอพัที่สําคญัในการส่งออกไปต่างประเทศทัว่โลก    

  อย่างไรก็ตามปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและมีผลต่อผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ การปรับค่าแรงขัน้ต่ําจากนโยบายรัฐบาล     ความผันผวนของราคา

นํา้มนัและอตัราแลกเปลี่ยน และการขาดแคลนแรงงานที่มีทกัษะในอตุสาหกรรมมากขึน้จากการรวมกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนในปี 2556     

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดกลยทุธ์ที่สําคญัเพ่ือรองรับการแข่งขนัโดย การเพ่ิมประสิทธิภาพในด้าน Q C D E M 

อย่างต่อเนื่อง การเพ่ิมขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภณัท์ การพฒันาบคุคลากรให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลง     

เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กับผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม และสร้างความยัง่ยืนให้กับองค์กร 
 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
 

ปี 2554 บริษัทฯได้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชี

ของบริษัทฯ สําหรับปี 2554  อีก 1 ปี โดยผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ปฏิบัติงาน

ให้กับบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2553 ซึ่งมีผลการปฏิบติังานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ ทัง้นี ้มีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 2554 

จํานวน 1,205,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2553 จํานวน 35,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตร

ส่งเสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว รายละเอียด ดงันี ้    

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
ปี 2554 

 

ปี 2553 

 

ค่าสอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลย ี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชี

ตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทนุ BOI  

1,205,000 1,170,000 

ค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิใน

บตัรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้

1) บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จํากัด จํานวน  835.000 บาท 

2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียลจํากัดจํานวน 800.000 บาท                        

3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากัด จํานวน 660.000บาท      

2,295,000 2,230,000 

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 
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12. ข้อมูลอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

 

 -ไม่มี- 
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ส่วนท่ี 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ   นอกจากนี ้

บริษัทขอรับรองว่า 

(1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสําคัญทัง้

ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯของ

บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําที่มิชอบที่

อาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ 

นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์กํากับไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว

ข้างต้น” 
 

ชื่อ    ตําแหน่ง   ลายมือชื่อ 

 

 1. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการ ......................................................... 

 2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ........................................................  

     สายการเงิน บญัชี 

 

ชื่อ    ตําแหน่ง   ลายมือชื่อ 
 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ......................................................... 

    สายการเงิน บญัชี 



เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ

อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 64  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี่ 2551-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการ/ University of Bridgeport, USA ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง

กรรมการอิสระ  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 37 ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนัภยั

และกําหนดคา่ตอบแทน/

 อบรมหลกัสตูร Role of the กรรมการอิสระ

Chairman 2549-2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม

 อบรมหลกัสตูร Finance for 

Non-Finance Directors 

 อบรมหลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 60  Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร์ 2.12% 2547-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ/ รองประธาน  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ กรรมการบริหาร

กรรมการ และการบญัชี จุฬาลงกรณ์ 2541-ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บจ. ซชิึโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์

 กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยั กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ์

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราช 2537-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. สมบูรณ์หลอ่เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

ผกูพนับริษัทฯ อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นท่ี 9

 อบรมหลกัสตูร Director Certification

Program

 อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman

นายปัญจะ เสนาดิสัย 63  Master of Business ไมมี่ 2550-ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ Administration Suffolk University (USA) 2549-ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการ และธรรมาภิบาล

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล  อบรมหลกัสตูร 2548-ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

 กรรมการสรรหาและ Director Certification Program ตรวจสอบ

คา่ตอบแทนฯ  อบรมหลกัสตูร 2547-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Audit Committee Program 2546-ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์

 อบรมหลกัสตูร 2545-ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา

Role of Compensation Committee ประธานกรรมการพิจารณาผล

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู ตอบแทน

สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 2526-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการกํากบัดแูล 2547-2554 ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี ้

กิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหาร 2549-2552 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ธนาคารออมสิน

ระดบัสงูของรัฐวิสาหกิจและองค์การ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

มหาชน รุ่นท่ี 2 สถาบนัพฒันากรรมการ 2547-2550 ประธานคณะกรรมการพิจารณา บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

และผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ ผลตอบแทนฯ

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบั

สงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

รุ่นท่ี 4

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 66  International Senior Management ไมมี่ 2554-ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน

 ประธานคณะกรรมการบริหาร Program (ISMP), Harvard 2551 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ Business School 2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 M.S. Industrial & System 2552 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บจ. นอริตาเก้ (ประเทศไทย) จํากดั

Engineering, U of Southern 2554 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บจ. มินเซน แมชีนเนอร่ี

California 2546 - 2551 ท่ีปรึกษาคณะจดัการ บมจ. ปนูซิเมนต์ไทย

 M.B.A. General Management,

U of Southern California

 วศ.บ. (เกียรตินิยม) อุตสาหการ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

ช่ือ-สกุล/ ตําแหน่ง
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วุฒิทางการศกึษา



อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท
ช่ือ-สกุล/ ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
วุฒิทางการศกึษา

 อบรมหลกัสตูร Finance for

Non-Finance Directors

 อบรมหลกัสตูร 

Audit Committee Program

 อบรมหลกัสตูร 

Director Certification Program

นายอัจฉรินทร์ สารสาส 68  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ การบริหาร ไมมี่ ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเคนซิงตัน้ และธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล สหรัฐอเมริกา ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาอิสระ ด้านการพฒันา

 กรรมการอิสระ  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราช ประสิทธิภาพ (TQM)

อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ ปัจจุบนั นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ไทย(TAPMA)

ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นท่ี 1 ปัจจุบนั วิทยากรพิเศษ ด้านการพฒันา

 วุฒิบตัร/ใบอนุญาตวิศวกรควบคมุ: คณุภาพ

วุฒิวิศวกรอุตสาหการ ปัจจุบนั ประธานกิตติมศกัด์ิ กลุม่อุตสาหกรรมยานยนต์

ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา TSL Auto Corporation Co., Ltd.

 อบรมหลกัสตูร ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)

Director Certification Program ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา(เฉพาะโครงการ TQM) กลุม่บริษัท Cobra International 

2549-2552 กรรมการอํานวยการ บริษัท ซมัมิท โอโตซีท อินดสัตรี จํากดั 

นายไพฑูรย์ ทวีผล 61  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี่ ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการสรรหา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ และคา่ตอบแทนฯ

และคา่ตอบแทน  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บญัชี) ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

 กรรมการตรวจสอบและ มหาวิทยาลยัรามคําแหง ตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูล

ธรรมาภิบาล  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ กิจการท่ีดี

 กรรมการอิสระ สอบบญัชี ม.ธรรมศาสตร์ 2551-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

และธรรมาภิบาล

 อบรมหลกัสตูร 2551-ปัจจุบนั กรรมการติดตาม ตรวจสอบ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

Director Accreditation Program ประเมินผล

 อบรมหลกัสตูร 2547-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลยั

Director Certification Program 2545-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา

 อบรมหลกัสตูร กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

Audit Committee Program คณะกรรมการบริหารความเส่ียง

 อบรมหลกัสตูร ระดบัองค์กร

 Role of the Chairman

 อบรมหลกัสตูร 

Chartered Director Program

 อบรมหลกัสตูร 

Advanced Audit Committee

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 54  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 2.95% 2547-ปัจจุบนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ Eckert Technology Institute   กรรมการผู้ อํานวยการ

 กรรมการบริหาร (Germany) 2537-ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. สมบูรณ์หลอ่เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 2537-ปัจจุบนั กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

ผกูพนับริษัทฯ  อบรมหลกัสตูร Director 2537-ปัจจุบนั กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 

 กรรมการผู้ อํานวยการ Accreditation Program 2537-ปัจจุบนั กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง 

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 49  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2.12% 2554-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน

  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2550 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม  Master of Industrial Engineering, บจ. สมบูรณ์หลอ่เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

ผกูพนับริษัทฯ Waseda University (Japan) บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล 2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

บริหาร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั ปัจจุบนั ประธาน กลุม่อุตสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลร่ถยนต์

ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตําแหน่ง บริษัท
ช่ือ-สกุล/ ตําแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
วุฒิทางการศกึษา

 อบรมหลกัสตูร 2553-ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาหลกัสตูรวิศวกรรมยานยนต์ สถาบนัสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)

Director Accreditation Program 2552-ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)

 อบรมหลกัสตูร Finance 2550-ปัจจุบนั นายกกิตติมศกัด์ิ สมาคมผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ไทย

for Non-Finance Directors 2549-ปัจจุบนั อุปนายกอาวุโส สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

 อบรมหลกัสตูร 2549 - 2550 รองกรรมการผู้ อํานวยการอาวุโส บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Director Certification Program ปฏิบติัการบริษัทยอ่ย

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 47  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบนั 1.65% 2550-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ สํานกักรรมการผู้ อํานวยการ

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

ผกูพนับริษัทฯ  Bachelor of Business Administration 2547-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ  in Finance and Management (BBA), 2540-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

สํานกักรรมการผู้ อํานวยการ Simon fraser University (Canada) 2550-2553 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

 อบรมหลกัสตูร 

Director Accreditation Program

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 46  Master of Business ไมมี่ 2554-ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ Administration, University of 2554-ปัจจุบนั กรรมการ สายการบินนกแอร์ จํากดั

 กรรมการบริหาร Pennsylvania (USA) 2551-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

 กรรมการสรรหาและ  Master of Science, Operation 2551-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่

คา่ตอบแทนฯ Research, University of 2550-ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Michigan   (USA) 2549-ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า 2549-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 2549-ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. อีซี่บาย 

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2546-ปัจจุบนั กรรมการผู้จดัการ บจ. อลัตสั แอดไวซอร่ี

 อบรมหลกัสตูร Director 2549-2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์

Accreditation Program 2547-2554 กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ 54  M.A. Executive Master of ไมมี่ 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ Accountancy จุฬาลงกรณ์ 2547-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

สายการเงินและบญัชี มหาวิทยาลยั  สายการเงินและบญัชี

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และ

การบญัชี ม.ธรรมศาสตร์

นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ 50  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต ไมมี่ 2551-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

  รองกรรมการผู้ อํานวยการ สาขาการจดัการคณุภาพ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ

สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 2550-2551 รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

    ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สายจดัซือ้และโลจิสติกส์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ 48  Master of Science in Business ไมมี่ ปัจจุบนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

  รองกรรมการผู้ อํานวยการ and Administration, Strayer สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ College (USA) 2551-2554 รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สายปฏิบติัการ SBM/ ICP

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2550-ปัจจุบนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

2550-2551 รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

นายภากร ทองเจริญ 50  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ไมมี่ 2551-ปัจจุบนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ เคร่ืองกล สถาบนัเทคโนโลยี สายปฏิบติัการ SAT/ BSK

สายปฏิบติัการ SAT/ BSK พระจอมเกล้า เจ้าคณุทหาร 2547-2551 ผู้จดัการโรงงาน บจก. โพลีมาเทค (ไทยแลนด์)

ลาดกระบงั

 Mini MBA ม.อีสเทิร์นเอเชีย

นางจิราพร ศรีสมวงษ์ 45  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี่ 2551 - ปัจจุบนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
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 เอกสารแนบ 2 (1 จาก 1)  

 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อ SA
T 

SB
H 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

SB
M

 

BS
K 

IC
P 

SI
J 

SF
T 

TS
C 

YS
C

 

N
SA

 

SS
M

C 

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม X           

2. นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย ์ /, V X, / / /   X, / /, O /   

3. นายปัญจะ  เสนาดิสยั /, //           

4. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ /, ///     X, /      

5. นายอจัฉรินทร์  สารสาส /, //           

6. นายไพฑรูย์  ทวีผล /, //           

7. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย ์ /, P / /, O /, O   /, O   /, O /, O 

8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย ์ /, O / /, O /, O X / /, O     

9. น.ส. นภสัร  กิตะพาณิชย ์ /, O / /, O /, O /  /, O     

10. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม /           

11. นายบญุศรี กิตะพาณิชย ์   X X        

12. นางกษมน กิตติอําพน   /    /     

13. นายวรพจน ์ ฉัตรชยักลุศิริ O    /       

14. นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ O    /       

15. นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ O    /       

16. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ O           

17. นายภากร ทองเจริญ O           

18. นายธนิต วิริยรัต O           

 

 หมายเหต:ุ สญัลกัษณ์ตําแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

X ประธานกรรมการ      //    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร 

V    รองประธานกรรมการ    ///    กรรมการอิสระ  

/    กรรมการ      P    กรรมการผู้ อํานวยการ 

สญัลกัษณ์ตําแหน่งของคณะกรรมการและผู้บริหาร 

SAT บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  TSC บจ. ซึชิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์  

SBH บจ. สมบรูณ์ โฮลดิง้ YSC บจ. ยามาดะ สมบรูณ์ 

SBM บจ. สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนียว NSA บจ. นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ 

BSK บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล SSMC บจ. สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 

ICP บจ. อินเตอร์ เนชนัแนล แคสติง้ โปรดกัส์   
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เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนัน้ เป็นผู้

มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบ ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ และข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อ

คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคนได้เข้าร่วมประชมุตามรายละเอียด ดงันี ้

นายปัญจะ  เสนาดิสยั ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ 

นายไพฑรูย ์ ทวีผล  กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ 

นายอจัฉรินทร์  สารสาส กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ 
   

  การประชมุในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้หารือกับกรรมการผู้จดัการฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชี

ผู้ตรวจสอบภายใน  ตามวาระอนัสมควรซึ่งการประชมุทกุครัง้  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานแสดงความเห็นและให้

ข้อเสนอแนะอย่างอิสระโดยสรุปสาระสําคญัได้ ดงันี ้

 

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2554 ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี

เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จดัทาํขึน้โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระสาํคญั ตามหลกัการบญัชีที่รับรอง

ทัว่ไปและสอบทานการเปิดเผยข้อมลูสาํคญั รายการที่เก่ียวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์ อย่างครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ รวมทัง้ได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 

เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาที่พบจากการสอบบญัชี  ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผล

การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

ทัง้นีใ้นปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแนว

ทางการปฏิบติัทางบญัชีของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชี (TFRS) ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงิน

ของกลุ่มบริษัทสมบรูณ์ฯ 

  

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

กํากับดแูลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติัสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้วิธีการประเมินความ

เสี่ยงและระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบประจําปี 

ซึ่งจดัทําขึน้โดยพิจารณาจากปัจจยัเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทัง้แผนอตัรากําลงัและแผนการพฒันาบคุลากร ในการ

พิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะทัง้ต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

ปรับปรุงการปฏิบติังาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้การสนบัสนนุด้านอตัรากําลงัและการอยา่งต่อเนื่อง 
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คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองที่สําคญัตาม

แผนการตรวจสอบประจําปี พร้อมกับให้ข้อสงัเกต และนาํเสนอเร่ืองที่สาํคญัต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้มีการติดตามให้

ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบติังานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ  

 

การปฏิบัติตามข้อกําหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  คณะกรรมการตรวจสอบฯได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสมํา่เสมอ 

โดยมีความเหน็วา่ รายการที่บริษัทต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจที่ได้สอบทานนัน้มีความเพียงพอ และได้ให้ฝ่ายบริหาร

ติดตามสาระสาํคญัของการประกาศใช้พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที่4) พ.ศ. 2551และให้

รายงานเพ่ือทราบและพิจารณาอยา่งใกล้ชิด 

 
การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 พิจารณาการทํารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมลูรายการที่เก่ียวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินประจําปี และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการลงทุนใน

โครงการสําคญัต่าง ๆ  ของบริษัทและบริษัทย่อย   

 

การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาผลการปฏิบติังานในปีที่ผา่นมาของบริษัท เคพีเอ็มจีภมูิไชย สอบ

บญัชี จํากัด (KPMG) ซึ่งเป็นการทําหน้าที่ผู้สอบบญัชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เห็นว่า นา่พึงพอใจ โดยจากการประชมุ

ร่วมกนั ผู้สอบบญัชีได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในที่ตรวจสอบพบ รวมทัง้แนวทางการปฏิบติัตาม

มาตรฐานการบญัชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกุไตรมาส จึงเหน็ควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ

ขออนมุติัต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์  นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ นายวรีะชยั รัตนจรัสกลุ และ 

นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัด์ิ  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประจําปี 2555 โดยมีค่าตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 3,709,000    บาท โดยผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการ

อ่ืนแก่บริษัทในกลุ่ม 

 

การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพฒันาการกํากับดแูลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอ่ืนที่

จําเป็นเพ่ือการพฒันา ซึ่งในปีนีบ้ริษัทได้รับรางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทที่มีความเป็น

เลิศต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล 
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การบริหารความเส่ียง 

กํากับดแูลระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทให้มีกระบวนการบริหารความ

เสี่ยงอย่างเป็นระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยได้พิจารณารายงานผลการบริหารความ

เสี่ยงในปีที่ผา่นมาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรวมทัง้มมุมองด้านความเสี่ยงต่างๆ   

 

ความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

 จากการประเมินผลผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจําปี 2554 เมื่อวนัที ่27 

มกราคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบติัหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในเร่ืองการทําหน้าที่

โดยรวมการสอบทานการจดัทาํงบการเงินการสอบทานการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง การสอบทานให้

บริษัทปฏิบติัตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การพิจารณา

รายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การจดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบติังานอย่างครบถ้วน แล้ว   

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจดัทาํและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการ

เงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทัง้มกีารบริหารความเสี่ยงและระบบควบคมุภายในที่เพียงพอ โดยมีการพฒันาอย่าง

ต่อเนื่อง เพ่ือสนบัสนนุให้บริษัทมีการกํากับดแูลกิจการที่ดีอย่างยัง่ยืน 

 

 

 

 

  นายปัญจะ  เสนาดิสยั 

               คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
                        27 มกราคม 2555 
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	บริษัทฯจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีแผนกตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2554 คณะกร...
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