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ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 
 

 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลิกหวัข้อนี”้ 
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ส่วนที่ 1 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท  :  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ) : Somboon   Advance Technology Public Company Limited 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : โรงงานผลติชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกัได้แก่ เพลาข้าง  

  (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลติยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 

  “OEM”) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และลงทนุในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ 

  กิจการโรงงานผลติชิน้สว่นยานยนต์ทําให้ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทมี 

   ความหลากหลาย ด้านยานยนต์    

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน : - เลขท่ี 129 หมูท่ี่2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ   

    -  เลขท่ี 300/100 หมูท่ี่ 1 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด  ต.ตาสทิธ์ิ     

         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 

บริษัทยอ่ย : 1. บริษัท บางกอกสปริงอนิดัสเตรียล จาํกัด  

  ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ แหนบ

แผน่ (Leaf Spring), เหลก็กนัโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงขด (Coil 

Spring) 

   2. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

  ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ จานเบรก 

(Disc Brake) และเบรกดมุ (Drum Brake) และชิน้สว่นในเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร 

     3. บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ โปรดักส์ จาํกัด 

ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นงานหลอ่ (Casting Products) สําหรับรถยนต์ได้แก่ 

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

ผลติชิน้สว่นงานหลอ่สําหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

  4. บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (เจแปน) จาํกัด 

  ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมลูการตลาดให้กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

   5. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จาํกัด   

   ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยการทบุขึน้รูป(ร้อน/เย็น) 

 

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

 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

   เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

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

 

ผู้สอบบญัชี  บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

   ชัน้ 50-51 เอม็ไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้  

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 

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

 

ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จํากดั 

ชัน้ 22 อาคารสินธร 3 130-132 ถนนวิทย ุ

แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

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

บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ได้พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงในองค์กรให้มีความชดัเจน และเกิดประสทิธิผล

ขึน้มาเป็นลําดบั จากท่ีมุง่เน้นเฉพาะความเส่ียงในเชิงปฏิบติัการในสายการผลิตและการตลาด จนมาสูก่ารบรูณา

การณ์สูก่ารความเส่ียงท่ีครอบคลมุวตัถปุระสงค์หลกัขององค์กร ทัง้ในด้านการเงิน การดําเนินงาน การจดัการด้านกล

ยทุธ์และความสอดคล้องกบักฏระเบียบท่ีเก่ียวข้องตามหลกัสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีระบบการ

ติดตามผลการดําเนินงานอยา่งต่อเน่ืองในการประเมินเหตกุารณ์ความเส่ียงท่ีสําคญัท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนิน

ธุรกิจในแตล่ะช่วงเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์ โดยทีมผู้บริหารระดบัสงูได้กํากบัดแูล ติดตามให้มีการจดัการ มีการ

เตรียมพร้อมในการจดัการความเส่ียงตา่งๆ เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่สามารถป้องกนัและลดผลกระทบของความเส่ียงใน

สถานการณ์ตา่งๆ ให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้ และสามารถกลบัสูส่ภาวะปกติได้ในเวลาอนัรวดเร็ว 

ในรอบปี 2555 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการเตรียมความพร้อม และสร้างความมัน่ใจในการรับมือ

กบัสถานการณ์อทุกภยัท่ีอาจจะเกิดซํา้ โดยได้ปรับประยกุต์บทเรียนจากการศกึษากรณีตวัอย่างตา่งๆ ของเหตกุารณ์

ในปี 2554 โดยได้วางแผนดําเนินงาน แผนสํารองฉกุเฉินตา่งๆ จนสามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้าท่ีเข้ามาทํา

การตรวจประเมิน และสอบถามถงึมาตรการรับมือและป้องกนัความเส่ียงตา่งๆ ท่ีบริษัทฯได้ดําเนินการ นอกจากนี ้ ใน

กระบวนการวางแผนกลยทุธ์ขององค์กร ยงัได้วิเคราะห์ประเดน็โอกาสและความเส่ียงจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (AEC)ในปีท่ีจะมาถงึนีด้้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จําแนกประเภทการจดัการความเส่ียงไว้ ดงันี ้           

 

1. ความเส่ียงเชงิกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

บริษัทฯ ได้กําหนดวิสยัทศัน์ใหมโ่ดยกําหนดเป้าหมาย ท่ีจะเป็นบริษัทท่ีเติบโตและ ขยายสูต่ลาดในเอเชีย 

โดยยงัรักษาฐานท่ีมัน่ในตลาดเดิมคือลกูค้าในประเทศและกลุม่อาเซียนให้แข้มแข็งอยา่งตอ่เน่ือง ดงันัน้ประเดน็ทาง

กลยทุธ์ท่ีต้องให้ความสําคญัเพ่ือควบคมุสภาวะท่ีทําให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้ คือการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี 

และการตอบสนองความพงึพอใจและความต้องการของลกูค้า ด้วยกลยทุธ์หลกัในด้านการสง่มอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพ 

ตรงเวลา และมีต้นทนุสามารถแข่งขนัได้   

สําหรับการเติบโตสูต่ลาดตา่งประเทศ การสรรหาพนัธมิตรทางกลยทุธ์ (Strategic partners) และสร้างความ

แข็งแกร่งทางพนัธมิตรกบัคู่ค้า เป็นการลดภาระความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญั ทัง้ในด้านการเงิน และ

ปฏิบติัการ เน่ืองจากเป็นตลาดใหม ่ จงึควรอาศยัผู้ ท่ีมีความคุ้นเคยหรือเช่ียวชาญในพืน้ท่ีท่ีน่าเช่ือถือในการสนบัสนนุ

การดําเนินงานให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

สําหรับการรวมกลุม่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECซึ่งจะเป็นประเด็นทัง้โอกาสและอปุสรรคท่ีสําคญั

ต่อการดําเนินงานในระยะข้างหน้าบริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมท่ีจะรับมือกบัปัญหาด้านแรงงานขาดแคลนจากการ

แข่งขันแย่งชิงแรงงานฝีมือและการเคล่ือนย้ายแรงงาน/ผู้ เช่ียวชาญซึ่งอาจส่งผลให้ค่าจ้างแรงงานในประเทศท่ีมี

แนวโน้มเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ ได้เร่งพฒันาประสทิธิภาพและมาตรฐานของบคุลากร และรักษาบคุลากรคนเก่ง คนดีให้อยู่

กบัองค์กร  
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2. ความเส่ียงจากการปฏบัิตกิาร (Operational Risks) 

 ความเส่ียงจากราคาวัตถุดบิที่ผันผวนส่งผลต่อต้นทุนการผลติ 

 วตัถดิุบสําเร็จรูปหลกัของบริษัท คือ เหลก็ ซึง่จะต้องนําเข้าจากตา่งประเทศ เน่ืองจากเป็นเหลก็เกรดท่ีมี

คณุภาพดีโดยเป็นการนําเข้าจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นหลกั รองลงมาคือจีน อินเดีย และอินโดนีเซียตามลําดบั ยกเว้นเศษ

เหลก็ท่ีซือ้จากแหลง่ภายในประเทศ ทัง้นี ้ ในปี 2555 ราคาวตัถดิุบมีการปรับตวัลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2554 ใน

ทิศทางเดียวกบัปริมาณความต้องการบริโภค สืบเน่ืองมาจากปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยโุรป ขณะท่ี

วตัถดิุบสําเร็จรูปในอตุสาหกรรมรถยนต์ ยงัมีความต้องการท่ีเติบโตตอ่เน่ือง ประกอบกบัวตัถดิุบสําเร็จรูปตาม

ธรรมชาติท่ีหายาก จงึทําให้ราคาปรับลดลงในสดัสว่นท่ีน้อยกวา่ เม่ือเทียบกบัวตัถดิุบสําเร็จรูปพืน้ฐานทัว่ไป  

 เพ่ือป้องกนัเหตกุารณ์ความเส่ียงข้างต้น ในปี 2555 ทางบริษัทฯ ได้ทําการสํารวจแหลง่ขายวตัถดิุบสําเร็จรูป

ในกลุม่ประเทศท่ีมีความสามารถในการแข่งขนั รวมไปถงึการเข้าไปร่วมพฒันากบัผู้ผลติวตัถดิุบสําเร็จรูปให้ได้สนิค้าท่ี

มีคณุภาพและราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ในระยาว ทําให้ ในปี 2555 บริษัทฯ สามารถท่ีจะเพิ่มความสามารถในการ

ป้องกนัความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา และแหลง่วตัถดิุบได้ดีขึน้  

 

3. ความเส่ียงด้านการเงนิ   

3.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

 จากการขยายการลงทนุอยา่งต่อเน่ืองของกลุม่บริษัทฯ  มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์หลายรายการท่ีต้อง

นําเข้าจากตา่งประเทศ   รวมถงึการนําเข้าวตัถดิุบ (เหลก็) โดยตรงจากตา่งประเทศท่ีนอกเหนือจากการสัง่ซือ้ผา่น

ตวัแทนจําหน่ายในประเทศ ทําให้บริษัทฯ  จึงยงัคงมีความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน โดยในปี 2555  

คา่เงินบาทเม่ือเทียบกบัสกลุดอลลาร์สหรัฐ และ เงินเยนญ่ีปุ่ น   มีความผนัผวนคอ่นข้างมากเม่ือเทียบกบัปี 2554  

ดงันัน้เพ่ือลดผลกระทบด้วยการสร้างสมดลุของสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นสกลุเงินตา่งประเทศ  บริษัทฯ ได้กําหนด

นโยบายบริหารความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนด้วยการทําสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนลว่งหน้า(Forward 

Contract) 

 

4. ความเส่ียงด้านการปฏบัิตติามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

4.1 ความเส่ียงตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product Liability Law) 

 แม้จะยงัไมมี่เหตกุารณ์ฟ้องร้องจากผู้บริโภคเกิดขึน้กบับริษัทฯ การรับผิดจากกฏหมายคุ้มครอง

ผู้บริโภคก็ยงัเป็นประเดน็ความเส่ียงท่ีบริษัทฯ ให้ความสําคญัมาโดยตลอด โดยได้กําหนดแนวทางและมาตรการท่ี

มุง่เน้นไปสูก่ารป้องกนัปัญหาท่ีต้นเหต ุ ด้วยการควบคมุคณุภาพการผลติสนิค้าตลอดทัง้กระบวนการอยา่งเข้มงวด 

ตามมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO/TS 16949 ท่ีได้รับการรับรอง 

 อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญั โดยกําหนดเป็นกลยทุธ์ระดบัองค์กรท่ีพนกังานทกุคน ต้องจดัการ

กระบวนการผลิตให้สามารถตรวจสอบได้ในแต่ละจดุ โดยเฉพาะจดุเส่ียง (Critical Process) รวมถงึการตรวจสอบขัน้

สดุท้ายก่อนสง่มอบสนิค้าให้กบัลกูค้า โดยยอมให้เกิดของเสียได้น้อยท่ีสดุตามเป้าหมายท่ีลกูค้ายอมรับได้ รวมถงึการ

กําหนดเป้าหมายของงานเสียท่ีลกูค้าขอแลกเปล่ียนต้องเป็นศนูย์ (Zero Claims) เพ่ือให้สนิค้าท่ีสง่มอบมีคณุภาพเป็น

เลศิ ขณะเดียวกนั ได้กําหนดมาตรการเชิงรับ เพ่ือจํากดัขอบเขตของความเสียหายท่ีจะเกิดขึน้หากมีกรณีการฟ้องร้อง
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จากผู้บริโภค ด้วยการทําข้อตกลงกบัลกูค้าผู้ประกอบรถยนต์เพ่ือกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชดัเจน รวมถงึ

จดัทําประกนัภยัสําหรับผลติภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเองในอีกทางหนึง่ด้วย  

4.2 ความเส่ียงด้านความปลอดภัย    สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 มาตรการด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม เป็นสิง่ท่ีบริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัตอ่เน่ืองทกุๆ 

ปี จงึได้มุง่มัน่ท่ีจะบริหารจดัการเพ่ือลดความเส่ียงทกุประเภทอนัจะสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตของพนกังานควบคูไ่ปกบัการ

พฒันาองค์กรเพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลศิในการจดัการ ด้วยความรับผิดชอบตอ่ชมุชน และสงัคม สําหรับประเดน็ด้านความ

ปลอดภบั บริษัทฯ มุง่เน้นการมีสว่นร่วมของพนกังานทกุฝ่ายในการกําจดัจดุเส่ียงภยั และป้องกนัไมใ่ห้เกิดอบุติัเหตขุึน้

โดยผา่นกิจกรรม Completely Check Completely Find Out (CCCF)  ซึง่เป็นกิจกรรมท่ีมีการดําเนินการอยา่ง

ตอ่เน่ืองและได้ผลลพัธ์ท่ีน่าพอใจ โดยสามารถลดจดุเส่ียงสําคญัท่ีอาจทําให้พนกังานเกิดอนัตรายได้ รวมถงึจดั

กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสํานกึท่ีดีให้กบัพนกังาน ผา่นการจดังานสปัดาห์ความปลอดภยั กิจกรรมขบัข่ีปลอดภยัและ

เมาไมข่บั จดัทําวารสารด้านความปลอดภยั รวมถงึการจดัอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยัเป็นระยะๆ จนเป็นผลให้

อบุติัเหตท่ีุเกิดขึน้ในงานลดลงเป็นศนูย์จนบรรลผุลสําเร็จได้ตามเป้าหมาย นอกจากนีย้งัให้ความสําคญักบัการปฏิบติั

ตามข้อกําหนดด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครับ และดําเนินการอยา่งมีประสทิธิผลครบถ้วน เช่น การตรวจสอบ

อปุกรณ์ไฟฟ้า รถยก เครน หม้อไอนํา้ ตรวจสขุภาพประจําปี และตรวจวดัสภาพแวดล้อม เป็นต้น   สิง่ท่ียืนยนัถงึ

ความสําเร็จถงึการให้ความสําคญัจากผู้บริหารทกุระดบั ทัง้ในด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม 

(TIS/OHSAS 18001 และ ISO 14001) บริษัทฯ ได้ผา่นการตรวจประเมินและได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก

ตามมาตรฐานการจดัการสากลอยา่งตอ่เน่ือง 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

3.1 ประวัตคิวามเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการที่สาํคัญของบริษัทฯ 

 ความเป็นมาของธุรกจิบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 

2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัคือ เพลาข้าง 

(Axle Shaft) มีโรงงานและสํานกังานตัง้อยู่เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบาง

พลี จงัหวดัสมทุรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม 

และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น

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

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 

(“SBM”) 2) บริษัทบางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั (“BSK”) 3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนลแคสติง้โปรดกัส์ จํากดั 

(“ICP”) และ 4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จํากดั (“SIJ”) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นใน 4 บริษัทย่อยสดัสว่นร้อย

ละ 99.99 และ 5) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั (SFT) ซึง่บริษัทฯ ถือหุ้นสดัสว่นร้อยละ 100  

 

การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

• มกราคม 2555            SAT และ BSK ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่ 

             สงัคมอย่างตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• กมุภาพนัธ์ 2555 SAT ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแหง่ปี – ดีเด่น ประจําปี 2553/54 จาก 

 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

 ติดตอ่กนัเป็นครัง้ท่ี 2 

• มิถนุายน 2555 SBG ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาติ จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ 

• สงิหาคม 2555 สารสนเทศการเปล่ียนแปลงกรรมการผู้ อํานวยการ จากการเกษียณอายงุาน 

• ธนัวาคม 2555 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2012 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสาร 

 การเงินธนาคาร ดงันี ้

 4รางวลัเกียรติยศแหง่ความสําเร็จ (SET Award of Honor) 4ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล 

ปี 2009-2012 

 รางวลัยอดเย่ียมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 รางวลัด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม 

• มกราคม 2554            SAT และ BSK ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่ 

             สงัคมอย่างตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

• เมษายน 2554             คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัโครงการจดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้และพฒันา (SBG Learning    

             Academy) 
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• พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัจดัตัง้บริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ บริษัท เอสบีจี

 อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จํากดั  

• มิถนุายน 2554 SBG ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาติ จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ 

• ธนัวาคม 2554            1) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการจดัตัง้บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั  

        เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

  2) SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2011 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบั

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแหง่ความสําเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทท่ีมีความเป็นเลศิ

ตอ่เน่ือง 3 ปีซ้อน (2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  
 รางวลัดีเดน่และรางวลัยอดเย่ียมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า ประจําปี 2554 

• Award of Quality Zero รางวลั Excellence in Zero Defect  from MMTh (BSK) 

• มีนาคม 2553 SAT ได้รับ Bronze Award – KANO Quality Award จากสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญ่ีปุ่ น) 

• มิถนุายน 2553 1) SAT ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาติ จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา

แหง่ชาติ  

  2) คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนมุติัเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

2.1 อนมุติัให้ ICP ขยายกําลงัการผลติเพิ่มขึน้อีก 2,500 ตนั โดยมีมลูคา่การลงทนุ

ประมาณ 1,203 ล้านบาท (หนึง่พนัสองร้อยสามล้านบาท) โดยสร้างโรงงานผลติ

งานหลอ่ชิน้สว่นแหง่ใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ จงัหวดัระยอง เพ่ือรองรับคํา

สัง่ซือ้ทัง้ปัจจบุนั และคําสัง่ซือ้ใหมใ่นอนาคตในผลติภณัฑ์งานหลอ่จากลกูค้าหลกั

ในกลุม่ชิน้สว่นยานยนต์ และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

2.2 อนมุติัให้ SAT และบริษัทยอ่ยดําเนินการการชําระคืนวงเงินสินเช่ือทัง้หมดท่ีมีอยู่

กบั บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จํากดั (มหาชน) และ รับการสนบัสนนุวงสนิเช่ือ

รวมจํานวนเงินประมาณ 3,600 ล้านบาท (สามพนัหกร้อยล้านบาท) กบัสถาบนั

การเงินแหง่ใหม่ สําหรับโครงการลงทนุใหมต่ามแผนการลงทนุของบริษัทฯ 

2.3 อนมุติัการออกใบแสดงสทิธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้จํานวน 25,000,000 

หน่วย โดยไมคิ่ดมลูคา่ เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่นการจองซือ้ 12 

หุ้นเดิมตอ่ 1 ใบแสดงสทิธิ 

2.4 อนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 40,000,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัจํานวน 40,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทนุจดทะเบียน

เดิมจํานวน 300,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมเ่ป็นจํานวน 340,000,000 

บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 340,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ

เพิ่มทนุจดทะเบียน 
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2.5 อนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 40,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 

บาท ตามรายละเอียดดงันี ้

2.5.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 25,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ

ตามใบแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นเพิ่มทนุท่ีโอนสทิธิได้  

2.5.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 15,000,000 หุ้น เพ่ือเสนอขายในคราว

เดียวกนัหรือตา่งคราวกนัให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

 กรกฎาคม 2553 BSK ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทํางานระดบัประเทศ 

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

สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวัสดิการแรงงาน ประจําปี 2553 และรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 5 ปี 

2) BSK ได้รับรางวลั Bronze Award – Thailand Kaizen Award 2010 จากสมาคม

สง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)  

3) SAT SBM และ BSK ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการด้านเอดส์ และวณัโรค 

(ASO-T) ระดบัเงิน จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 ตลุาคม 2553 SBM และ ICP ได้รับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจดัการด้านเอดส์และวณัโรค (ASO-T) 

จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 พฤศจิกายน 2553 1) บริษัทฯได้รับรางวลัชนะเลิศองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจดัการความโปร่งใส (NACC 

Integrity Awards) ประจําปี 2553 สําหรับองค์กรธุรกิจเอกชน จากสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 

 2) บริษัทฯได้รับรางวลัรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน่ (Top Corporate Governance Report 

Awards) จากงาน SET Awards 2010 ซึง่เป็นรางวลัท่ีได้รับติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 2 โดย 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร 

 3) คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนมุติัให้บริษัทฯเพิ่มทนุใน ICP เพ่ือรักษาสดัสว่นการถือหุ้น  

 4) บริษัทฯได้รับเคร่ืองหมาย “มาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ” จากกระทรวง

แรงงาน 

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

HDR Activity 2010 

• ธนัวาคม 2553 ICP เพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 185,000,000บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 

785,000,000 บาท โดยเพิ่มทนุอีกจํานวน 600,000,000 บาท เพ่ือใช้สําหรับโครงการลงทนุ 

ในการขยายกําลงัการผลติชิน้สว่นงานหลอ่ การชําระคืนหนีเ้งินกู้ ท่ีมีอยูก่บับริษัทฯ และ

สํารองเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ  
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รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า ประจําปี 2553 

• เกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม พ.ศ. 

2553 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม (SAT2) 

• Award of Quality Zero Defects from MMTh (SAT) 

• รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 QCC Supplier Contest from Thai NOK (SBM) 
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3.2 ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

บริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะ    

รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ ประกอบยานยนต์ (Original 

Equipment Manufacturer “OEM”) ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศซึง่มีการทําสญัญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้า

ชิน้สว่นอะไหล ่(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การดําเนินงานของบริษัทในกลุม่ มีนโยบายเติบโตไปกบัลกูค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

และ ผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั  ในด้านการดําเนินงานนัน้แต่ละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือน

เป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายรวม 

เพ่ือให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนําไปปฏิบัติใช้ ซึ่งผู้ บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อ

กรรมการผู้ อํานวยการ ทัง้นีใ้นด้านการดําเนินงานแต่ละบริษัทมีการกําหนด เป้าหมาย กลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ และมี

การติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจําในการประชุมผู้ บริหารของกลุ่มบริษัท (Executive 

Committee)  

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์  2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (*จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท วนัท่ี 6 มกราคม 2555) 

หมายเหต:ุ ไม่มีบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษัททีเ่กีย่วข้องนีเ้กินร้อยละ 10 

บ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว 
อตุสาหกรรม จํากดั 

SBM 

บ. บางกอกสปริง 
อินดสัเตรียล จํากดั 

BSK 

99.99% 99.99% 

บ. ซชึิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จํากดั* 

บ. ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั* 

 

บ. นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากดั* 

 

บ. สมบรูณ์ โซมคิ แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั* 

 

 

 

21.25% 2.90% 

1.80% 

 

25.50% 22.02% 52.48% 

บ. สมบรูณ์ โฮลดิง้ จํากดั  ตระกลูกิตะพาณิชย์  ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

บ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

SAT 

100% 

20.0% 

บ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ 
โปรดกัส์ จํากดั 

ICP 

99.99% 

บ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี จํากดั 

SFT* 

บ. เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล 
เจแปน จํากดั 

SIJ 
100% 99.99% 
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ผลติภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

 

บริษัท ผลิตภณัฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาข้าง (Axle Shaft) 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 

รถบรรทกุ 10 ล้อ 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd. 

บจ. อีซซู ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็ก

เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

ทอ่ร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดมุล้อช่วยแรง (Fly Wheel 

Comp & Fly Wheel) 

แทน่ยดึ (Bracket) 

กระปกุเกียร์ (Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถแทรคเตอร์ 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,  

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจ. อีซซู ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท บางกอกสปริง                  

อินดสัเตรียล จํากดั  

(BSK) 

แหนบแผน่ (Leaf Spring)  

เหล็กกนัโคลง (Stabilizer Bar) 

สปริงขดขึน้รูปร้อน (Hot Coil Spring) 

วาล์ว (Valve) พชุรอด (Push Rod)  

 

 

ใบมีดจอบหมนุ (Rotary Blade) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling, Jig 

Fixture และ Mold) 

รถกระบะ & รถบรรทกุ  

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ 

รถจกัรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์

อเนกประสงค์ 

อปุกรณ์ตอ่พว่งแทรกเตอร์ 

ใช้ภายในของบริษัทในกลุม่ 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. สยามนิสสนั ออโตโมบิล 

บจ. ยง่ก่ี (1995)  

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., 

Ltd.(Japan) 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล      

แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

เพลาลกูเบีย้ว (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. อีซซู ุมอเตอร์ (ประเทศไทย 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจ. 1สยามคโูบต้า1คอร์ปอเรชัน่ 

หมายเหต:ุ ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จํากดั จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จํากดั เป็นส่วนใหญ่ 
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นอกเหนือจาก 5 บริษัทย่อยท่ีได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบรูณ์มีเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินธุรกิจ

เก่ียวข้องกบัการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ซึง่ SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทนุ โดยเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555

มีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

% ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั  150.00 20.00 ผลิตและจําหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ แกนพวงมาลยั ป๊ัมนํา้ ป๊ัมนํา้มนั 

บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากดั 732.60 2.90 ผลิตและจําหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั 300.00 1.80 ผลิตและจําหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ เช่น ลกูหมาก คนัชกั และคนัสง่ (Tie Rod End) 

บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จํากดั 72.00 21.25 ผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภททรายเคลือบเรซินสําหรับงานหลอ่ 

 

3.3 โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภัณฑ์  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลกัในปี 2554 ปี 2553 และปี 2552

สามารถจําแนกได้ดงันี ้

ผลติภณัฑ์ ดาํเนิน 

การโดย 

% การถอื

หุ้นของ

บริษัท 

งบการเงนิ 

ปี 2555 

งบการเงนิ 

ปี 2554 

งบการเงนิ 

ปี 2553 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

เพลาข้าง SAT  3,049 32 2,057 31 2,080 32 

แหนบแผ่น BSK 99.99 894 9 765 12 570 9 

จานเบรกและเบรกดมุ SBM 99.99 927 10 605 9 615 10 

เหลก็กนัโคลง BSK 99.99 697 7 469 7 491 8 

สปริงขด BSK 99.99 817 9 514 8 500 8 

ทอ่ร่วมไอเสีย SBM 99.99 209 2 221 3 234 4 

จานไฟและดมุล้อช่วยแรง SBM 99.99 593 6 354 5 387 6 

ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 856 9 464 7 491 8 

อ่ืนๆ*   1,368 14 972 16 895 14 

รวมรายได้จากการขายสนิค้า   9,410 98 6,421 98 6,263 98 

รายได้อื่นๆ   180 2 147 2 153 2 

รวมรายได้    9,590 100 6,568 100 6,416 100 

หมายเหต ุ    

* ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พชุรอด แท่นยดึ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 
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 3.4  เป้าหมายในการดาํเนินธุรกจิ   

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ได้ก้าวไปอีกระดบั ด้วยการเติบโต อย่างต่อเน่ือง จากการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ท่ี

เป็นเลศิด้านคณุภาพในภมิูภาคอาเซียน  ให้บริการลกูค้าอยา่งครบวงจร และเติบโตไปพร้อมกบัลกูค้า มุ่งสูค่วามสําเร็จ

ตามวิสยัทศัน์ใหม่ของกลุ่มบริษัทท่ีจะเป็นบริษัทชัน้นําของอุตสาหกรรมที่จะเติบโตสู่ตลาดในเอเชีย ที่มีความ

เช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคม ภายใต้หลกัการ

บริหารและดําเนินงานท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความสมดลุทัง้ในด้านผลประกอบการ และความเข้มแข็งภายในองค์กร ด้วยการ

วางระบบ และเตรียมความพร้อมในการพฒันนาบุคลากรของบริษัทฯ รองรับการเติบโตในอนาคต  เน่ืองจากบริษัท

เลง็เหน็โอกาส และความท้าทายตอ่ศกัยภาพขององค์กร ในประเดน็ท่ีสําคญั ได้แก่ 

1. การเคล่ือนย้ายขัว้เศรษฐกิจโลก จากยโุรปและอเมริกามาสูภ่มิูภาคเอเซีย อาเซียน โดยเฉพาะประเทศ 

จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย ซึง่มองวา่เป็นโอกาสสําคญัของบริษัทท่ีจะขบัเคล่ือนไปตามทิศทางดงักลา่ว 

2. ลกูค้ามีนโยบายสําคญัในการจดัซือ้จดัหาแบบเป็นเครือข่ายในท้องถ่ิน (local suppliers’ networks) 

เห็นได้จากลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ต้องการให้ผู้สง่มอบชิน้สว่น (OEM Suppliers) จะต้องมีความสามารถ และมี

เครือข่าย ในประเทศต่างๆ ท่ีผู้ผลิตรถยนต์ได้ขยายการลงทนุเข้าไปแล้ว จึงเป็นเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ท่ีสําคญัท่ีจะต้อง

พฒันาความสามารถ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจสําหรับทัง้ในรถรุ่นปัจจบุนั และรุ่นตอ่ๆ ไปในอนาคต   

3. ในด้านการแข่งขนั คู่แข่งรายใหญ่ๆ ได้รุกตลาดไปในต่างประเทศมากขึน้ ประเด็นสําคญัในการแข่งขนั

ไม่ได้อยู่ท่ีคณุภาพและการส่งมอบ (Quality and Delivery) เท่านัน้ เพราะเป็นสิ่งท่ีต้องทําให้ได้ แต่ประเด็นท่ีมี

ความสําคญัต่อการแข่งขนัท่ีต้องดําเนินการให้ได้คือการควบคมุและลดต้นทนุ (cost competitiveness) เน่ืองจาก

ลกูค้าเปรียบเทียบต้นทนุการสัง่ซือ้ทัง้จากเครือข่ายในภมิูภาค (region sourcing) และจะขยายไปภมิูภาคต่างๆ ทัว่

โลก (global sourcing) ในอนาคต  

4. ทิศทางการดําเนินธุรกิจของสมบรูณ์ ยงัมุ่งเน้นการเติบโตในอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะ

ผลติภณัฑ์ท่ีมีโอกาสในการขยายตลาดได้อีก เช่น Coil spring , Stabilizer bar, Disc-Drum Brake  สําหรับผลิตภณัฑ์ 

Axle shaft ท่ียงัเป็นผู้ นําตลาด ก็ได้มุ่งเน้นในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัฐานการตลาดท่ีมีอยู่ ด้วยการสร้าง

มลูค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ ขณะเดียวกนัยงัมุ่งเน้นกลยทุธ์การแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า (Customer solution provider) 

ผา่นกระบวนการในการเรียนรู้ ออกแบบ และพฒันาผลติภณัฑ์เชิงประกอบ (Module assembly) ท่ีสามารถตอบสนอง

ลกูค้าได้อยา่งครบวงจร 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภณัฑ์ 

 

4.1 ลักษณะผลติภัณฑ์ 

 ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ซึง่ดําเนินการผลติโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เพลาข้าง (Axle Shaft) 

 

เพลาข้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทสมบรูณ์ผลิตโดย SAT มีรายได้จาก

การขายคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2555 

และบริษัทฯดําเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ท่ีสุดใน

ปัจจบุนั 

 

เพลาข้างเป็นเพลาเหลก็ท่ีต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยงัจานล้อหลงัทัง้ข้างซ้ายและขวา เพ่ือถ่ายทอด

แรงขบัทางห้องเฟืองท้าย เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับรถกระบะ กลุม่ลกูค้าท่ีสําคญัของกลุม่บริษัทคือ

กลุ่มลกูค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) ได้แก่  บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. 

อีซูซุ (ประเทศไทย) Auto Alliance Thailand Co., Ltd.  บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และ 

บจ.สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น  นอกจากนีมี้การส่งออกไปท่ีบริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) 

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

 

2. แหนบแผ่น (Leaf Spring) 

 

ผลติภณัฑ์แหนบแผน่ผลิตโดย BSK โดยใน ปี 2555 มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 10 ของ

รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ ทัง้นี ้ กลุม่ลกูค้าของแหนบแผน่มีทัง้

ลกูค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล ่(REM) ลกูค้าหลกัท่ีสําคญั

ได้แก่ บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  บจ. ยง่ก่ี (1995) และสง่ออกไปยงั

ประเทศญ่ีปุ่ น Mitsubishi Steel Manufacturing.Ltd. 

 

แหนบแผ่นมีลกัษณะการซ้อนกนัหลาย ๆ ชัน้ ยึดติดกนัด้วยสะดือแหนบ เป็นอปุกรณ์

ซมึซบัแรงกระแทกในระบบกนัสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ (Chassis) กบัเพลารถซึง่

แข็งแรงและทนทาน เหมาะสําหรับใช้กบัรถบรรทกุ และรถกระบะ 

 

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

 

 

จานเบรก (Disc Brake) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่บริษัทผลิตโดย SBM จานเบรก

เป็นจานเหลก็หลอ่ กลงึ/ เจียรหน้าจานทัง้ 2 ข้างของหน้าจาน เพ่ือให้ผ้าเบรกท่ีติดอยู่

กบัก้านเบรกจบัหน้าจาน เพ่ือทําหน้าท่ีหยดุการหมนุของล้อ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะ

ใช้กบัล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทัง้ 4 ล้อ)  



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

 

  -15- 

 

 

 

เบรกดุม (Drum Brake) เป็นอีกผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่สมบรูณ์ผลิตโดย SBM 

เบรกดมุเป็นจานเบรกอีกแบบท่ีกลงึผิวขบัผ้าเบรกแบบด้ามแผน่ดนัจากทางด้านใน 

เพ่ือทําหน้าท่ีหยดุการหมนุของล้อ(มกัจะใช้กบัล้อหลงั) 

จานเบรกและเบรกดมุมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายของ

กลุ่มบริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2555 สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจําหน่ายให้กบั

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

มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น SBM มีการทําสญัญาซือ้ขายกบัลกูค้า

เหลา่นีใ้นลกัษณะรายปีและมีการตอ่สญัญาเป็นรายปีโดยอตัโนมติัในช่วง Model Life  

4. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 

 

ทอ่รวมไอเสียเป็นหนึง่ในผลิตภณัฑ์หลกัของ SBM มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 2 ของ

รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทในปี 2555 

 

ทอ่ร่วมไอเสียเป็นเหลก็หลอ่ ลกัษณะคล้าย ๆ ทอ่ 4-6 (ตามจํานวนลกูสบู) ตอ่มา

รวมกนัก่อนปลอ่ยออกไปสูท่อ่ไอเสีย ทําหน้าท่ีระบายไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของ

เคร่ืองยนต์ สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร โดยมีลกูค้าหลกัท่ีสําคญั

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

(ประเทศไทย)  

 

5. เหลก็กันโคลง (Stabilizer Bar) 

 

ผลติโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2555 

ลกูค้าหลกัท่ีสําคญัได้แก่ บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโต

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

ออโตโมบิล จํากดั 

 

เหลก็กนัโคลงเป็นเหลก็สปริงแท่งกลมยาว ดดัเป็นรูปร่างเพ่ือยดึเข้ากบัโครงรถ ซ้าย

จรดขวา เป็นตวัประคองให้การเข้าโค้งสามารถยดึเกาะถนนได้ดีย่ิงขึน้ 
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6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลติโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวมในปี 

2555 ลกูค้าหลกัท่ีสําคญัได้แก่ บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า 

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

โตโมบิล จํากดั 

 

 

สปริงขดสามารถแบง่ได้เป็นสปริงขดขึน้รูปร้อนและสปริงขดขึน้รูปเยน็ โดยเป็น

เหลก็สปริงท่ีขดเป็นม้วน ๆ ใช้รับแรงกระแทกคูก่บั Shock-Absorber 

 

นอกเหนือไปจากผลิตภณัฑ์ท่ีได้กลา่วมาแล้วนัน้ กลุม่บริษัทสมบรูณ์ยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆท่ีสําคญัได้แก่ 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แท่นยดึ (Bracket) และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นงานหล่ออ่ืน ๆ ทัง้จากอตุสาหกรรมยานยนต์

และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึง่มีผลติภณัฑ์ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 

 

4.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

4.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจการผลติชิน้สว่นยานยนต์ 50 ปี ได้รับความเช่ือถือและยอมรับจากลกูค้ามาโดย

ตลอด ทัง้นีเ้พราะวา่กลุม่บริษัทให้ความสําคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และได้ดําเนินกลยทุธ์ด้านการตลาดมาอยา่ง

ตอ่เน่ืองคือ Q C D E M  

1) Q (Quality) - คณุภาพสนิค้าอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล กลุม่บริษัทมีระบบมาตรฐานคณุภาพใน

ระดบัสากลโดยได้รับประกาศนียบตัร ISO/TS 16949 และ ISO14001 

2) C (Cost) - ต้นทนุท่ีสามารถตอบสนองตอ่ตลาดและแข่งขนัได้ กลุม่บริษัทมีการบริหารต้นทนุอย่าง

มีประสทิธิภาพ มีการกระบวนการพฒันาปรับปรุงด้านต้นทนุอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือรักษาระดบัต้นทนุ

ให้สามารถแข่งขนัได้ 

3) D (Delivery) - การสง่มอบท่ีตรงเวลา บริษัทฯมีการพฒันาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดตัง้

ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้สง่มอบ

ตรงเวลาได้ ร้อยละ 100  

4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทฯมีการพฒันาความสามารถเชิงวิศวกรรมทัง้

ทางด้านการออกแบบ การทํา Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นี ้

กลุม่บริษัทยงัมีพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผู้ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 

“TA”) จากประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือให้ความมัน่ใจวา่กลุม่บริษัทจะมีการผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ได้รับการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีชัน้สงูอยูต่ลอดเวลา 
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5) M (Management) – ความสามารถด้านการบริหารจดัการ บริษัทฯมีความสามารถด้านการบริหาร

จดัการท่ีสามารถตอบสนองตอ่การแข่งขนัทางธุรกิจและสภาวะทัว่ไปทางเศรษฐกิจได้ดี โดยใช้

แนวคิดใหม ่ ๆ และการบริหารการจดัการความเส่ียง (Risk Management) ท่ีมีการพฒันาอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

 

4.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  

 ปัจจบุนัเป็นกลุ่มลกูค้าหลกั ประกอบไปด้วยผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญ่ีปุ่ นในประเทศ ได้แก่ มิตซูบิชิ, 

โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซซู,ุ นิสสนั และฮีโน่ เป็นต้น และ กลุม่ลกูค้าในต่างประเทศเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น, ประเทศแอฟริกาใต้ 

และประเทศอินโดนีเซีย   ซึ่งกลุม่บริษัทมีนโยบายท่ีจะสร้างความพงึพอใจกบัลกูค้ากลุ่มนีใ้ห้มีมากขึน้โดยเน้นกลยทุธ์ 

“QCDEM” เป็นหลกัดงัท่ีกลา่วมาแล้ว ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 87 ของยอดขายรวม 

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

  กลุ่มบริษัทมีลูกค้าท่ีเป็นผู้ ค้าอะไหล่รายใหญ่ดําเนินกิจการมานานจนเป็นท่ีรู้จักของร้านค้า

อะไหล่ปลีกทัว่ประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งก่ี (1995) จํากดั ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีจําหน่ายในตลาดนีคื้อแหนบแผ่น  

ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 3 ของยอดขายรวม 

3.  ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร (Agriculture Machine)  

  กลุม่บริษัทได้เร่ิมดําเนินการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้จากอตุสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้

เลือกเข้าตลาดเคร่ืองจกัรกลเพ่ือการเกษตร ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมการเกษตรท่ีเป็นหวัใจหลกัของประเทศ

ไทย โดยลกูค้าท่ีกลุ่มบริษัทได้ร่วมทําธุรกิจด้วย คือ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ ทางด้านการผลิตชิน้งานเพ่ือใช้ใน

การประกอบรถแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร และรถเก่ียวนวดข้าว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คโูบต้า (Kubota) ปัจจบุนัมี

ยอดขายประมาณร้อยละ 11 ของยอดขายรวม 

 

4.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

จากปี 2554 อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นได้ประสบปัญหาตา่งๆมากมาย ไมว่า่จะเป็น

เหตกุารณ์ Tsunami ท่ีประเทศญ่ีปุ่ นไตรมาสแรกและเหตกุารณ์นํา้ทว่มในประเทศไทยในช่วงปลายปี 2554 สง่ผลให้

ยอดผลติรถยนต์ลดลงกวา่ร้อยละ11 เม่ือเทียบกบัปี 2553 แตใ่นปี 2555 ภายหลงัการฟืน้ฟขูองผู้ประกอบยานยนต์ 

และชิน้สว่นในช่วงไตรมาสแรก ได้เร่ิมดําเนินการสง่มอบรถยนต์ตามคําสัง่ซือ้ของผู้บริโภคตัง้แต่ปี 2554 ประกอบกบั

การเร่งการดําเนินการของภาครัฐ ในการผลกัดนันโยบายรถยนต์คนัแรก ให้ได้ตามเป้าหมายประมาณ 500,000 คนั 

สง่ผลให้ยอดประกอบรถยนต์ในปี 2555 สงูท่ีสดุในประวติัการณ์ เกินกวา่ระดบัสองล้านคนัต่อปี การผลติตอ่ปีสงูถงึ  

2,453,717 คนั มากกวา่ปีท่ีผา่นมาร้อยละ 68 โดยเป็นยอดผลติเพ่ือความต้องการในประเทศร้อยละ 58 เพ่ือการ

สง่ออกร้อยละ 42 กลุม่ประเภทรถยนต์ท่ีได้รับการตอบรับท่ีดี คือ รถยนต์นัง่สว่นบคุคลขนาดเลก็ และรถกระบะไมเ่กิน 

1 ตนั ซึง่เป็น Product champion ของประเทศไทย 
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ตารางแสดงยอดผลิตรถยนต์ปี 2545 – 2555 

 

 

สภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบชิน้ส่วนยานยนต์ 

สภาวการณ์แข่งขนัของผู้ประกอบชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศไทย ยงัคงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

กบัอุตสาหกรรมภาพรวมของรถยนต์ โดยในปี 2555 เป็นการเร่งการผลิตเพ่ือให้สามารถส่งมอบได้ทนัต่อความ

ต้องการของผู้ประกอบรถยนต์ ผู้ผลิตชิน้ส่วนต้องมีการปรับปรุงเพ่ือเพิ่มผลผลิต และลดของเสียจากการผลิตให้

ได้มากท่ีสดุ ปัจจยัหลกัในช่วงปี 2555 รวมถงึการรับมือตอ่การแข่งขนัในอนาคตท่ีสง่ผลตอ่ผู้ผลติชิน้สว่นได้แก่ 

ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เน่ืองจากการแข่งขนัท่ีสงูขึน้และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของรูปแบบ

รถยนต์ท่ีหนัไปในทิศทางรถยนต์ประหยดัพลงังานหรือพลงังานทดแทนมากขึน้ ทําให้ผู้ประกอบชิน้ส่วนต้องมีการ

ปรับปรุงและพฒันาเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขนัได้ ทัง้ในการเพิ่มผลผลิตและเพ่ือรองรับเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่ง

ทางกลุม่บริษัทสมบรูณ์ได้ตระหนกัและให้ความสําคญักบัทางด้านการพฒันาเทคโนโลยีอย่างเต็มท่ี ทัง้ในรูปแบบ

เคร่ืองจกัรและความสามารถของบคุลากร 

ทางด้านต้นทนุ การปรับเพิ่มขึน้ของค่าแรงขัน้ต่ําและฐานเงินเดือนของระดบัปริญญาตรี เร่ิมมีผล

บงัคบัตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน ท่ีผ่านมาในบางจังหวดัของประเทศ ทําให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยรวม 

นอกจากนัน้ การเร่ิมต้นผลิตรถยนต์ในกลุม่ Eco car เพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้ ต้นทนุต่อหน่วยของชิน้งานลดลง ทําให้

การแข่งขนัทางด้านราคาต้นทนุเพิ่มมากขึน้ 

ทางด้านการเตรียมรับมือการเปิด AEC และย้ายฐานการประกอบของค่ายรถยนต์ ปัจจยับวกทําให้

ผู้ประกอบชิน้สว่นมีโอกาสท่ีจะขยายตลาดมากย่ิงขึน้ แต่ก็สง่ผลทางลบ คือ การเพิ่มขึน้ของคู่แข่งขนัทัง้จากในและ
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ตา่งประเทศ โดยทางกลุม่บริษัทได้ให้ความสําคญัโดยการติดตามข้อมลูอยา่งใกล้ชิด และเร่ิมศกึษาความเป็นไปได้

ต่างๆ ในการพิจารณาการลงทนุไปต่างประเทศ เพ่ือให่สามารถตอบสนองความต้องการผลิตของลกูค้าได้อย่าง

ทนัทว่งที  

 

4.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

4.3.1 กาํลังการผลติ 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีกําลงัการผลติและการใช้กําลงัการผลติจําแนกตามผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

ผลติภัณฑ์ 
บริษัท 

ผู้ผลติ 

กาํลังการ

ผลติปี 2555* 

 

อัตรา % 

การใช้กาํลัง 

การผลติ 

กาํลังการ

ผลติปี2554* 

อัตรา % 

การใช้กาํลัง

การผลติ 

กาํลังการ

ผลติปี2553* 

อัตรา % 

การใช้กาํลัง 

การผลติ 

เพลาข้าง SAT 3,220,000 103 3,013,560 97 2,624,999 77 

เพลาแหนบ SAT 18,000 110 10,828 100 1,0824 84 

จานเบรก  SBM 2,173,044 97 1,799,352 97 1,478,000 90 

เบรกดมุ  SBM 1,275,380 87 1,035,228 101 882,000 95 

ทอ่ร่วมไอเสีย SBM 417,508 91 556,656 58 691,000 70 

ดมุล้อช่วยแรง SBM 214,837 107 158,328 92 111,000 100 

ตวัจบัยดึ SBM 1,086,505 63 1,105,164 74 1,300,000 80 

ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกล

การเกษตร 

SBM 3,776,725 86 1,734,984 88 1,666,700 80 

แหนบแผน่ (ตนั/ปี) BSK 13,200 113 13,200 100 13,200 101 

เหลก็กนัโคลง  BSK 960,000 141 960,000 95 960,000 69 

สปริงขดขึน้รูปร้อน BSK 3,000,000 114 3,000,000 72 3,000,000 99 

*หน่วย : ชิน้ 

หมายเหต ุ

- กําลงัการผลิตคํานวณจากเวลา 550 ชัว่โมงตอ่เดือน  
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4.3.2 การจัดหาวัตถุดบิ   

วตัถดิุบหลกัท่ีสําคญัในการผลติของกลุม่บริษัทคือเหลก็ ซึง่ มีการจดัหาอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

1. เหลก็ท่ีไม่สามารถผลติได้ในประเทศ นัน้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะจดัซือ้จดัหาโดยตรงจาก

ผู้ผลิตในตา่งประเทศ หรือสัง่ซือ้ผา่นตวัแทนจําหน่ายในประเทศ ซึง่เหลก็ประเภทนีไ้ด้แก่ เหลก็คาร์บอนสงูทอ่นกลม 

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

ซึง่ลกูค้าเป็นผู้ กําหนดทัง้ประเภท คณุสมบติั (Specification) และแหลง่ท่ีผลติของเหลก็ เพ่ือเป็นการควบคมุคณุภาพ

ของผลติภณัฑ์ท่ีผลติขึน้โดยกลุม่บริษัท  โดยวตัถดิุบกลุม่นีมี้มลูค่าประมาณร้อยละ 70-80 ของวตัถดิุบหลกั 

2. เหลก็ท่ีสามารถจดัหาได้ภายในประเทศ ซึง่เป็นรายการวตัถดิุบท่ีสําคญัอีกรายการคือ เศษเหลก็

อดั (Steel Scrap) ซึง่เป็นการซือ้จากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลติรถยนต์หรือเป็น

เจ้าของผลติภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ ซึง่สําหรับวตัถดิุบในกลุม่นีมี้มลูคา่ประมาณร้อยละ 20- 30 ของวตัถดิุบหลกั 

ในปี 2555 บริษัทฯมีการขยายกําลงัการผลติในสว่นของโรงหลอ่โลหะ ทําให้สดัสว่นการใช้เหลก็

ประเภท เศษเหลก็คดัเกรดท่ีใช้ในกระบวนการผลติมีสดัสว่นเพิ่มขึน้จากการขยายกําลงัการผลติของบริษัท ใน

ขณะเดียวกนั ในปี 2555 บริษัทฯ มีการพฒันาและร่วมมือกบัผู้ผลติเหลก็ในตา่งประเทศรายใหม่ๆ  เพ่ือพฒันาวตัถดิุบ

ท่ีมีคณุภาพเป็นไปตามท่ีลกูค้ากําหนด แตมี่ราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ เพ่ือนํามาใช้ทดแทน วตัถดิุบท่ีใช้อยูใ่นปัจจบุนั 

และใช้ในการนําเสนอลกูค้าเพ่ือเป็นทางเลือกอีกทัง้เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในโครงการใหม่ๆ  

ของลกูค้าท่ีต้องการ การพฒันาต้นทนุให้สามารถแข่งขนัได้ในตลาด จากการพฒันาและร่วมมือด้านการพฒันาวตัถดิุบ

ตามข้างต้นนัน้ นอกจากทําให้บริษัทฯ มีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ในสว่นของชัน้คณุภาพและราคาแล้ว ยงัทําให้บริษัทมี

แหลง่ของวตัถดิุบ หลากหลายมากขึน้ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั

กบัคูแ่ข่งขนั อีกทัง้ในปี 2555 บริษัทยงัคงดําเนินการบริหารและพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และการพฒันา

ผลติภณัฑ์กบัผู้ผลติและผู้ขายวตัถดิุบรายปัจจบุนัอยา่งอยา่งตอ่เน่ืองมาจากปี 2554 เพ่ือพฒันาคณุภาพของวตัถดิุบ 

ต้นทนุการผลติและเง่ือนไขในการดําเนินธุรกิจ เช่นเร่ืองของการปรับปรุงการผลิต การรักษาสิง่แวดล้อม การ

แลกเปล่ียนข้อมลู และการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคตา่งๆ จากกลุม่ผู้ผลติทัง้ในและตา่งประเทศท่ีเป็นพนัธมิตรกบัทาง

บริษัทฯ    เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มตา่งๆ ของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และปรับเปล่ียกลยทุธ์ตา่ง ๆ ได้

อยา่งทนัตอ่เหตกุารณ์ท่ีเปเปล่ียนแปลงไป ทําให้มัน่ใจได้วา่ บริษัทฯจะไมป่ระสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดิุบ 

ท่ีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  

 

 

4.3.3 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมมี่- 
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การวิจัยและพัฒนา 
 

 

 “ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลิกหวัข้อนี”้ 
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5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ  

5.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 

มีรายละเอียดดังนี ้

สนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบ

ธุรกจิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2555 

ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 

หรือภาระผูกพนั 

ที่ดนิ     

จํานวน  1,513.29  ล้านบาท  จํานอง

เป็นหลกัประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาวกบั

สถาบนัการเงิน 

ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  

จงัหวดัสมทุรปราการ 

1.  เนือ้ท่ี 99-3-79.7 ไร่ เจ้าของ 545.32 

2.  เนือ้ท่ี 8-2-49.5 ไร่ เจ้าของ 51.74 

ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง 

จงัหวดัระยอง   

1.  เนือ้ท่ี 21-3-76.9 ไร่ 

 

 

เจ้าของ 

 

 

54.86 

ตําบลมาบยางพร  อําเภอปลวกแดง  

จงัหวดัระยอง 

1. เนือ้ท่ี  83 ไร 

2. เนือ้ท่ี 16.22 ไร่ 

 

 

เจ้าของ 

เจ้าของ 

 

 

173.36 

36.42 

3. เนือ้ท่ี 49 ไร่ 

4. เนือ้ท่ี 51.75 ไร่ 

5. เนือ้ท่ี 10.01 ไร่ 

6. เนือ้ท่ี 25.34 ไร่ 

เจ้าของ  

           เจ้าของ 

           เจ้าของ 

           เจ้าของ 

83.30 

87.98 

17.01 

47.11 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของ 1,009.10 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 3,578.61 จํานวน 1,424.08 ล้านบาท จํานองเป็น

หลกั ประกนัเงินกู้ ยืมระยะยาวกบัสถาบนั

การเงิน 

อุปกรณ์อ่ืนๆ เจ้าของ 30.88 - 

ยานพาหนะ เจ้าของ 2.56 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 673.15  - 

รวม   6,391.41  

จาํนวน  2,937.37 ล้านบาท จาํนอง

เป็นหลักประกันเงนิกู้ยืมระยะยาวกับ

สถาบันการเงนิ 

หมายเหต ุ นอกเหนือไปจากสินทรัพย์ตามท่ีได้ระบใุนตาราง สินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการประกอบธรุกิจ ได้แก่ ท่ีดินในจงัหวดัโคราช พะเยา 

เชียงราย และสมทุรปราการซึง่ไม่ได้ใช้ประโยชน์   

 ในปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการประกอบธรุกิจและสินทรัพย์ไม่มีตวัตน เป็นจํานวนท่ีไม่มีนยัสําคญัเม่ือเทียบกบั

มลูคา่รวมของสินทรัพย์ 
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5.2 สรุปสาระสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีการทําสัญญาซือ้ขายสินค้ากับลูกค้า และมีการทําสัญญาท่ีสําคัญอ่ืน ได้แก่

สญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท 
คู่สัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เร่ิมสัญญา วันสิน้สุดของสัญญา รายละเอียดของการช่วยเหลือ 

บริษัทฯ 

 

Gohsyu 

Corporation 
01 กรกฎาคม 2552 30 มิถนุายน 2557 กระบวนการผลิตเหลก็ทบุขึน้รูป 

Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มิถนุายน 2557 กระบวนการผลิตงานกลงึ 

SBM Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มิถนุายน 2557 กระบวนการผลิตงานกลงึ 

ICP Takeda Corp 10 มิถนุายน 2553 9 มิถนุายน 2558 กระบวนการผลิตงานหลอ่ 

ICP KYOSHIN 1 มกราคม  2555  31 ธนัวาคม 2556 
กระบวนการผลิตไส้แบบเพ่ือผลิตงาน

หลอ่เหลก็ 

ICP KAGEYAMA 1 ตลุาคม 2553  30 กนัยายน 2558 
กระบวนการผลิตแมแ่บบเพ่ือผลิตงาน

หลอ่เหลก็ 

 

การท่ีกลุม่บริษัททําสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบัคู่สญัญาเหลา่นีอ้ยา่งต่อเน่ืองนัน้ เน่ืองจาก 

คูส่ญัญาเหลา่นี ้ มีความเช่ียวชาญในการจดัการกระบวนการผลติท่ีได้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของผู้ประกอบ

รถยนต์ อีกทัง้ การท่ีกลุม่บริษัทมีความช่วยเหลือทางเทคนิคดงักลา่ว ถือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่ลกูค้าได้

อีกด้วย 

กลุม่บริษัทมีนโยบายในการตอ่สญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับกระบวนการผลติและผลติภณัฑ์ท่ี

กลุม่บริษัทประเมินวา่ยงัต้องมีความพึง่พิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลติและผลิตภณัฑ์ใน

อนาคต  

 

หมายเหตุ: กลุม่บริษัทฯ ได้มีการทําสญัญาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกบับริษัทในตา่งประเทศ 1 บริษัท คือ 

 

บริษัท  
ให้คู่สัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เร่ิมสัญญา 

วันสิน้สุดของ

สัญญา 
รายละเอียดของการช่วยเหลือ 

BSK 
P.T. Indospring Tbk 

(Indonesia) 
25 มิถนุายน 2555 24 พฤษภาคม 2560 

กระบวนการผลิต Coil Spring สําหรับ

รถยนต์ Daihatsu (Indonesai) 
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5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เก่ียวข้อง  

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์ ทัง้ 4 บริษัทในสดัสว่นการถือหุ้น   

ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99, 100, และ 99.99 (ตามลําดบั) โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 เทา่กบั 2,301.55 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ธุรกจิ 

ทุนที่ออกและ

เรียกชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน 

(ล้านบาท) 

SBM ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 500.00 875.99 

BSK ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 130.00 519.99 

ICP ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 785.00 796.03 

SIJ สนบัสนนุข้อมลูด้านการตลาด 9.54 9.54 

SFT ผลิตและจําหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 100.00 100.00 

รวม   2,301.55 

 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนมุติัเพิ่มทนุจดทะเบียน

ในบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จํากดัจากเดิม 160 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้น

สามัญใหม่จํานวน 1.36 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 250 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกล่าวกับ

กระทรวงพาณิชย์ เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 มีมติอนมุติัจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ใน

ประเทศไทยในนาม “บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั” เพ่ือผลิตและจําหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ โดยมีทนุจด

ทะเบียนจํานวน 100 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทได้

ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยดงักลา่วกบักระทรวงพาณิชย์แล้วในเดือนมกราคม 2555 

ท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2554 มีมติอนมุติัจดัตัง้บริษัทย่อยแห่งใหม่ใน

ประเทศญ่ีปุ่ นในนาม “บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จํากดั” เพ่ือสนบัสนุนข้อมลูด้านการตลาดของกลุ่ม

ลกูค้าญ่ีปุ่ น โดยมีทนุจดทะเบียนจํานวน 25 ล้านเยน โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 250,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 

100 เยน บริษัทได้ดําเนินการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทยอ่ยดงักลา่วในระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2554 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทยอ่ยทัง้หมดห้าบริษัท กลา่วคือ ภายหลงัจากการเสนอขาย

หุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายรักษา

สดัสว่นการเป็นผู้ ถือหุ้นใน 5 บริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

0และ 0จากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 100 จึงทําให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการ

บริหารงานและกําหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทฯ โดยปัจจบุนั SBM, BSK, ICP SIJ 

และ SFT มีคณะกรรมการท่ีมีกรรมการ 4 คน      ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ   จํานวน 4 คน  คือ  นายยง

ยทุธ   กิตะพาณิชย์    นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ เข้าไป
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เป็นกรรมการในบริษัท BSK  และ จํานวน 3 คน คือ นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ และนายยง

เกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการใน บริษัท SBM  และจํานวน 2 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวน

ภสัร กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท ICP และจํานวน 1คน คือนายยงเกียติ์ กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท 

SIJ รวมถึงจํานวน 4 คน คือนายยงยทุธ   กิตะพาณิชย์    นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ 

นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท SFT   

BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้ 4 

บริษัทดงันี ้

บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนๆ ในบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท ธุรกจิ 

ทุนที่ออก

และเรียก

ชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถอื

หุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ

ลงทุน 

วธีิส่วนได้เสีย 

(ล้านบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั  ผลิตและจําหน่ายอะไหลร่ถ 150.00 20.00 117.40 

บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ 

จํากดั  

ผลิตและจําหน่ายสินค้า

ประเภททรายเคลือบพลาสติก

และทรายอบแห้ง 

72.00 21.25 35.80 

รวม    153.20 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัท ซซึิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จํากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย

จํานวน 35.80 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งกําไรสําหรับปี 2555 จํานวน 2.27 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ซซึิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จํากดั และงบการเงิน

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ท่ีจดัทําขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีส่วนได้เสีย จํานวน 

117.40 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งกําไรสําหรับปี 2555 จํานวน 8.25 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหก

เดือนสิน้สดุวนัท่ี  30 มิถุนายน  2555 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด และงบการเงิน

สําหรับงวดหกเดือนสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซึง่จดัทําขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 

บริษัทที่เก่ียวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน ๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด

ดงันี ้ 
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บริษัท ธุรกจิ 

ทุนที่ออกและ

เรียกชาํระ

แล้ว (ล้าน

บาท) 

สัดส่วนการ

ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน 

(ล้านบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ 

จํากดั 

ผลิตและจําหน่ายชิน้สว่น  

ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 

จํากดั  

ผลิตและจําหน่ายชิน้สว่นยาน

ยนต์ เช่น ลกูหมาก คนัชกั และ

คนัสง่(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 
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โครงการในอนาคต  

 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ.11/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน การเปิดเผย

ข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ได้ยกเลิกหวัข้อนี”้ 
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6. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ไมมี่ข้อพิพาททางกฎหมายอยา่งมีนยัสําคญั ท่ีมี

ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของ

สว่นของผู้ ถือหุ้น  
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7. โครงสร้างเงนิทุน 
 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 341 ล้านบาท และเรียกชําระแล้ว 339,923,287 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 

341 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสิทธิ หรือโครงการออก

และเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุซึง่เป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมี

การออกตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงท่ีมีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

ผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัทสมบรูณ์ โฮลดิง้ จํากดั 86,665,800 25.50 

2.  ตระกลู กิตะพาณิชย์   74,847,498 22.02 

3.  นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกลุ 28,810,000 8.48 

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

5.  บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 9,715,584 2.70 

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

7.  DBS BANK A/C SG0900110824 4,499,982 1.32 

8.  นายสําราญ กนกวฒันาวรรณ 4,000,000 1.18 

9.  กองทนุเปิดบวัหลวงสริิผลบรรษัทภิบาล 2,844,700 0.84 

10.  นางวารุณี ชลคดีดํารงกลุ 2,400,000 0.71 

หมายเหต:ุ 

- นกัลงทนุหลกัของกองทนุเพือ่การร่วมลงทนุประกอบดว้ย International Finance Corporation (IFC),   

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

    กระทรวงการคลงั เป็นตน้ 
- นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์   นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์    นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์   เป็นผูที้อ่ยู่ใน   

    ครอบครวัเดียวกนั  แต่ไม่นบัว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกนั  

ข้อจาํกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาต ิ

   ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวตา่งชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไมเ่กินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออก

และชําระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 หุ้นของบริษัทฯท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนร้อยละ 10.04 
 

7.3 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีและสํารอง

ตามกฎหมายแล้ว ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัทฯด้วย 

บริษัทยอ่ยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกนั  
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8.   การจัดการ 
8.1  ผังการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้ อํานวยการ 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

รอง กก.ผอ. สน. กรรมการผู้ อํานวยการ ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร 

เลขานกุารบริษัทฯ 

ฝ่ายพฒันากระบวนการผลติ 

  ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์SAT&SBM&ICP 

 
     ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์  BSK 

 

รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร 

รอง กก.ผอ.สายการขาย

และการตลาด 

 ฝ่ายขายและการตลาด 

 ฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

รอง กก.ผอ.สาย

ปฏิบตัิการ SAT/BSK 

 
 ฝ่ายปฏิบตัิการ SAT 

 
 ฝ่ายปฏิบตัิการ BSK 

 

 ฝ่ายปฏิบตัิการ  Machining (Auto) 

       ฝ่ายปฏิบตัิการ Machining (Non-Auto/Nissan) 

 

 ฝ่ายปฏิบตัิการ Casting  

 ฝ่ายจดัหา 

 ฝ่ายพฒันาคณุภาพ 

 ฝ่ายทรัพยากรบคุคล 

 ฝ่ายพนกังานสมัพนัธ์ 

 ฝ่ายธุรการ รัฐกิจสมัพนัธ์และ   

 กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

 ฝ่ายการเงิน 

 ฝ่ายบญัชี 

 ฝ่ายต้นทนุและงบประมาณ 

 ฝ่ายพฒันาระบบและ  

 ปฏิบตัิการสารสนเทศ 

 

รอง กก.ผอ.สายปฏิบตัิการ  

 SBM/ICP 

 

รอง กก.ผอ.สายจดัหาและ

พฒันาคณุภาพ  

 

รอง กก.ผอ.สายทรัพยากร

บคุคล&ธุรการ  

 

รอง กก.ผอ.สายการเงิน 

บญัชี  

 

รอง กก.ผอ.สายงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายช่ือและขอบเขต อํานาจหน้าท่ีดงัตอ่ไปนี ้

 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 

4. นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 

5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ 

6. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 

7. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

10. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ 
 

ทัง้นีมี้ นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์  

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์   โดยกรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกันและ

ประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ   

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให้การ

บริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี 

จริยธรรมท่ีดี และคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้น โดยปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในปัจจุบนัและในระยะ

ยาว ทัง้นี ้รวมทัง้การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ในการปฏิบติัหน้าท่ี คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการผู้ อํานวยการ (President) ให้เป็นผู้ รับผิดชอบ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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 ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดให้เร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ เป็นอํานาจหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนมุติั ให้ความเหน็ชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ และ

บริษัทยอ่ย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 

และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการท่ีไมมี่ในงบประมาณประจําปี 

4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุติัไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทนุอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่งบลงทนุ

โครงการรวมเกินร้อยละ 10 

5. การซือ้และจําหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนท่ีไม่ขดักับเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมีมลูคา่เกินจํานวนท่ีมอบอํานาจให้กรรมการผู้ อํานวยการ 

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อนัมีผลกระทบท่ีสําคญัต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน ยทุธศาสตร์

การทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัทฯ 

7. การทําสญัญาใดๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการทําธุรกิจปกติ และสญัญาท่ีเก่ียวกบัการทําธุรกิจปกติท่ีมีความสําคญั 

8. การทํารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกัน ส่วนท่ีไม่เข้า       

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

9. ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 

10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

11. การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบติัท่ีมีนยัสําคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเส่ียง และการควบคมุ

ภายใน 

12. การวา่จ้างกรรมการผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 

13. การกําหนดและการเปล่ียนแปลงอํานาจอนมุติัท่ีมอบให้กรรมการผู้ อํานวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 

14. การอนุมติัวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสตูรการปรับผลตอบแทนประจําปีของ

ผู้บริหารและพนกังาน 

15. การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

16. การมอบอํานาจหน้าท่ีให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ อํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจหน้าท่ีดังกล่าว ทัง้นีต้้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์

ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

17. การแตง่ตัง้และกําหนดอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุยอ่ย 

18. การจดัให้มีและกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 

19. การแตง่ตัง้กรรมการในบริษัทยอ่ย   

20. การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการขึน้ไป 

21. การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

3. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

4. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทัง้นีมี้ นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลัน่กรอง 

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทําธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั  

- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 

- โครงการลงทนุ ทกุโครงการ 

- แผนกําลงัคนประจําปี 

- การสรรหา/คัดเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดับรองกรรมการผู้ อํานวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี 

คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมคัรท่ีผา่นการคดัเลือกแล้วอย่างน้อย 2 คน 

แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวม ตําแหน่งกรรมการผู้ อํานวยการ สําหรับค่าตอบแทนฯ ให้พิจารณาตาม

หลกัเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตัง้ภายใน (2) การกําหนดค่าตอบแทนท่ีไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน 

2. อนมุติั หรือไมอ่นมุติั  

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ต้องเป็นโครงการลงทุนท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพ่ือการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทน

เคร่ืองจกัร 

- การเปิดและปิดบญัชีของบริษัทฯ ในสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 

- ตดับญัชีสนิทรัพย์ท่ีเส่ือมสภาพ 

- การขายสนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช้ในการดําเนินงานไมเ่กิน 10 ล้านบาท/รายการ 

-   การปรับปรุง  เปล่ียนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบ (ต่ํากวา่ระดบัฝ่ายมอบให้กรรมการผู้ อํานวยการ อนมุติั)  
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-      การทําสญัญาใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั สญัญาด้านการบริหาร หรือสญัญาให้คําแนะนํา หรือให้ความ

ช่วยเหลือทางเทคนิค ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท 

และมีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปี   

3. ติดตามและกํากบัการดําเนินการ 

- แผนกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจําปี ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน 

 - รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อนมุติัหรือไมอ่นมุติั 

5. ดําเนินการอ่ืน ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 

8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ได้แก่ 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายปัญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการ 

3. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการ 
 

ทัง้นีมี้ นายวิศรุต  บญุโต  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 

  

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป  และให้มีการ

เปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

พิจารณาถงึความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการกระทําท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง(Risk Management) ของบริษัทฯ   

6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
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7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน 

8. จดัทํารายงานกํากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 

และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความถกูต้อง เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงิน 

(2) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

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

(4) ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(5) รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(6) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชมุของแตล่ะทา่น 

(7) ความเหน็หรือข้อสงัเกตท่ีได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี 

(8) รายการอ่ืนใดท่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ 

9. ในการปฏิบติังานตามหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจเชิญผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ

ท่ีเก่ียงข้องมาให้ความเหน็ ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องจําเป็น 

10. ให้มีอํานาจวา่จ้างท่ีปรึกษาหรือบคุคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเป็น   โดยบริษัทฯ 

เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯประจําทกุปี 

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

13. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้สอบ

บัญชี ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ โดยให้

ดําเนินการภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

14. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีได้รายงานถงึการมีสว่นได้เสียของตน หรือ

ของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

15. ทบทวนนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบติัตามนโยบายเป็นประจํา 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

16. พิจารณาแต่งตัง้คณะทํางาน เพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความ

เหมาะสม 

17. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีประธานและกรรมการเป็น

กรรมการอิสระทัง้คณะ 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

2. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ 

3. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 

4. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการ 

 

ทัง้นีมี้ นายธีระรัตน์ เป่ียมสภุคัพงศ์  เป็นผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. กําหนดนโยบายตา่ง ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้

1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการ 

1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้ อํานวยการ        

2. คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 

2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยตา่ง ๆ ท่ีได้รับมอบอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

2.3 กรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ สําหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ มอบ

ให้กรรมการผู้ อํานวยการพิจารณาเบือ้งต้น เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเหน็ชอบ และ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การปรับเปล่ียนให้

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้ อํานวยการ ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมาย     

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเหน็ชอบผลการประเมินการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการ 

เพ่ือพิจารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ เสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

8. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้แก่ 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

3. นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ กรรมการ 

4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ กรรมการ 

5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า กรรมการ 

ทัง้นีมี้ นายหิรัญ  พบลาภ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กํากบัดแูลให้หน่วยงานตา่ง ๆ ในการกําหนดและดําเนินงานตามแผนการจดัการความเส่ียง 

2. ให้คําแนะนํา และอนมุติัหลกัการในภาพรวม สําหรับการวางแผนการบริหารความเส่ียงขององค์กร และ

มาตรการการควบคมุท่ีเพียงพอและเหมาะสม 

3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเส่ียง จัดทํา และกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนการจัดการความ

เส่ียงในระดบัองค์กร (Corporate Risk) 

4. เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการกําหนดทิศทางการบริหาร การ

กําหนดกลยทุธ์การบริหารความเส่ียง และความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพ่ือพิจารณาทบทวน หรือ อนมุติั 

5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียง พร้อมรายงานผลแก่คณะ

กรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

8.1.6 ผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้ อํานวยการ  

2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  รองกรรมการผู้ อํานวยการ – สายการเงินและบญัชี         

     และรักษาการรองกรรมการผู้ อํานวยการ – สายทรัพยากร 

     บคุคลและธุรการ 

3. นายวิชยั ศรีมาวรรณ์  รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ 

4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์  รองกรรมการผู้ อํานวยการ – สายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

   และรักษาการรองกรรมการผู้ อํานวยการ – สํานกักรรมการ  

  ผู้ อํานวยการ 

5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  รองกรรมการผู้ อํานวยการ – สายการขาย, การพฒันาธุรกิจและ 

     การตลาด 

5. นายสมศกัดิ์ สทิธินนัท์เจริญ  รักษาการรองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ BSK 

6. นายชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์  รักษาการรองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ SAT 

7. นายมงคล แซจิ่ว   รักษาการรองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ SBM&ICP 
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อาํนวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปีของ   

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนมุติั 

2. ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ  

ประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯอนมุติั 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกบัแผน

และงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ 

4. อนมุติัคา่ใช้จ่ายได้ไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ครัง้ โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ 

5.   อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ ต้องเป็นโครงการลงทุนท่ี 

เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุโครงการ (IRR Project) ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับนโยบายการกําหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงาน

คณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทนุท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอคณะกรรมการ

บริหารพิจารณาอนมุติั   ทัง้นี ้ให้รวมถึงโครงการลงทนุ เพ่ือการบํารุงรักษา    การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

หรือ การทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม 

6.     อนมุติั ให้ปรับปรุง เปล่ียนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัแผนกลงไป 

7. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

ทัง้นี ้การใช้อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้ อํานวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขดัแย้งกบักฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อํานาจ

ในการอนมุติัรายการท่ีทําให้กรรมการผู้ อํานวยการหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้รายการท่ีกําหนดให้ขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจําหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

 

การประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการผู้อาํนวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการเป็นประจําทกุปี 

โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากําหนด

คา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจท่ีเหมาะสม  

 

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯจดัให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ โดยปัจจบุนัมีกรรมการจํานวน 

10 คน ประกอบด้วย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 3 คน ในจํานวนกรรมการทัง้คณะ โดย

บริษัทฯมีกรรมการอิสระจํานวน 6 คน 
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กรรมการอสิระ มีจาํนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 

2. นายปัญจะ เสนาดิสยั 

3. นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ 

4. นายอจัฉรินทร์  สารสาส 

5. นายไพฑรูย์ ทวีผล 

6.  นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม 

 

คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้ให้นบั

หุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผกูพนั  บริษัทฯ 

ลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ของบริษัทฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ

บริหารงาน 

4. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ชเ่ป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

7. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. สามารถปฏิบติัหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ 

 

8.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ 

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้

สรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก โดยบคุคลท่ีเหมาะสมจะถกูคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  ซึ่ง

จะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคดัเลือก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯใน

ช่วงเวลานัน้ 
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8.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯได้สง่เสริม สนบัสนนุ ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องแก่กรรมการและ

ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง อาทิเช่น สง่เสริมให้มีการพบปะระหวา่งกรรมการและ

ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ซึง่กนัและกนั สง่เสริมให้จดัทําแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดบั

กรรมการผู้ อํานวยการ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ         

ติดตามการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการ  และรองกรรมการผู้ อํานวยการ  เพ่ือมัน่ใจได้วา่

บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบติัหน้าท่ี ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร เพ่ือจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานประกอบด้วย 

กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการทกุสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ(Competency)  ประสบการณ์

ของแตล่ะตําแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องตามท่ีกําหนด สามารถสืบทอดงานของแต่

ละตําแหน่งงานได้ 

3. กรรมการผู้ อํานวยการ ประเมินการปฏิบติังานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้อง 

เทียบกบัระดบั Competency ท่ีต้องการ เพ่ือจดัทําแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 

4. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ทําหน้าท่ีดแูลติดตามการอบรม และพฒันา

ความรู้ ความสามารถของผู้ สืบทอดตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ 

5. กรรมการผู้ อํานวยการ จดัให้มีการหมนุเวียนหน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้อง             

และมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้มี

ความเข้าใจ  ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต 

6. กรรมการผู้ อํานวยการ รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของผู้บริหารท่ีมี

คณุสมบติัสอดคล้อง ตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนปีละ  2  ครัง้ 

7. คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทําแผนการสืบทอดดตําแหน่งงานของ

กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปี

ละ 2 ครัง้   
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8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ 

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 (1) คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 

เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้  8,887,745 บาท รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

บําเหน็จ

กรรมการ 

ปี 2554 

คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ  

 

ค่าตอบแทน

รวม 

คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจ 

สอบฯ 

คณะกรรมการสรรหา

และคา่ตอบแทนฯ 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 325,791 819,000 - - - 1,144,791 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  226,244 568,750 360,000 - - 1,154,994 

3 นายปัญจะ เสนาดิสยั 180,995 455,000 - 187,500 75,000 898,495 

4 นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ 180,995 455,000 540,000 - - 1,175,995 

5 นายอจัฉรินทร์ สารสาส 180,995 455,000 - 150,000 - 785,995 

6 นายไพฑรูย์ ทวีผล 180,995 455,000 - 150,000 112,500 898,495 

7 นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ 180,995 405,000 - - - 585,995 

8 นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ 180,995 405,000 - - - 585,995 

9 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 180,995 405,000 - - - 585,995 

10 นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม 180,995 455,000 360,000 - 75,000 1,070,995 

รวม 8,887,745 

 

หมายเหต:ุ 

- บําเหน็จกรรมการ เป็นการคํานวณจ่ายจากผลการดําเนินงานในปี 2554 ท่ีจ่ายในปี 2555 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

- 40 - 

(2) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั 

 

หน่วย : บาท จาํนวนราย พ.ศ. 2555 จาํนวนราย พ.ศ. 2554 

เงินเดือนรวม 8 20,947,005 9 27,422,056.67 

โบนสัรวม 8 5,249,856 9 6,311,661.00 

รวม  26,196,861  33,733,717.67 

หมายเหต:ุ  - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉตัรชยั
กลุศิริ (ลาออกระหว่างปี) นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ 
และนายภากร ทองเจริญ (ลาออกระหว่างปี)  

            - ปี 2554 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 9 คน คือ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉตัรชยักุลศิริ 
นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ นายภากร ทองเจริญ  
และ นายธนิต  วิริยรตั 

 

 
8.4.2 ค่าตอบแทนอ่ืน 

 (1) เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

 ในรอบปี 2555 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้  

หมายเหต:ุ  - ปี 2555 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉตัรชยักลุศิริ   

        นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ  นายภากร ทองเจริญ 

  - ปี 2554 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉตัรชยักลุศิริ 

  นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ  นายภากร ทองเจริญ     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

หน่วย : บาท จาํนวนราย พ.ศ. 2555 จาํนวนราย พ.ศ. 2554 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8 982,948.25 8 1,129,541.50 
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8.5 SBG กับการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ   มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน   เป็นองค์กรโปร่งใสและมีธรรม

ภิบาลท่ีแท้จริง   มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียและสงัคม โดยรวม      พฒันาบคุคลากรให้

เป็นคนดี  มีคณุธรรม    สง่เสริมความรู้และคณุภาพชีวิต พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดล้อม และสิง่แวดล้อมท่ีดีขึน้    

เพ่ือมุง่สูป่ระสิทธิผลของความรับผิดชอบตอ่สงัคมผา่นแนวทางการรายงานความยัง่ยืน  ตามกรอบการจดัทํารายงาน ซึง่

เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล    ดงันี ้

 

1. การกาํกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เป็น 1 ใน 6 ภาระกิจหลกั ของยทุธศาสตร์

องค์กร เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..กบัการสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีดีในการ

ดําเนินธุรกิจ   และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ  มีจิตสํานึกในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วย

ความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ซ่ือสตัย์สจุริต  ผา่นการอบรมสมัมนาภายใต้หลกัสตูร CG เร่ือง “จริยธรรม... กบัความ

ยัง่ยืนขององค์กร”    ตอ่เน่ืองติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 5       

       ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พฒันาด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้ 

1. ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จดัอบรมสมันาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “จริยธรรม..กบัความยัง่ยืนของ

องค์กร”   สําหรับผู้บริหารระดบัสงู   (ผู้จดัการทัว่ไป –รองกรรมการผู้ อํานวยการ)  เพ่ือสร้างจิตสํานกึในการ

ป้องกนัการทจุริต       

แผนการดําเนินงานปี 2556 : กําหนดจดัอบรม”มาตรการป้องกนัการทจุริต”  สําหรับผู้บริหารระดบักลาง – 

พนกังาน เพ่ือให้ครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร        

2. เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต    โดยดําเนินการประเมินตนเอง

เก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  

แผนการดําเนินงานปี 2556 :  (1) ชีแ้จงและทําความเข้าใจกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมิน    (2) เพิ่ม

แผนการตรวจสอบการทจุริต แยกออกจากแผนการตรวจสอบ Core Business และกําหนดให้ตรวจสอบเป็น

ประจําทกุปี  (3)  กําหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตรวจประเมิน   (4) รวบรวมนโยบายและแนวปฏิบติัท่ี

เก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ (ออกเป็นหมวดเฉพาะ)  ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ      

3. กําหนดนโยบายการบริหารจดัการของบริษัทฯ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นกรอบและแนวทาง

ในการวางแผนดําเนินงานในสว่นตา่งๆ      

4. จดัทําคูมื่อ “กรรมการ” และ คูมื่อ ”ปฐมนิเทศกรรมการ”  เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ของนโยบายการกํากบัดแูล

กิจการของบริษัทฯ    

5. รางวลัด้านการกํากบัดแูลกิจการ  

5.1 รางวลั SET AWARDS  จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(1)   รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ท่ีมีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น 

ตัง้แตปี่ 2552 – ปี 2555 

  (2)  รางวลัยอดเย่ียมด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

  (3) รางวลัยอดเย่ียมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม    
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5.2 ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคะแนนอยู่ในระดบั   “ดีเลิศ" (Excellent 

CG Scoring) จากรายงานการกํากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2555 ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 5 

โดยมีคะแนนทกุรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเม่ือเปรียบเทียบกบัคะแนนสงูสดุและคะแนนเฉล่ีย

ของบริษัทท่ีทําการสํารวจทัง้หมด 497 บริษัท ทัง้ภาพรวมและรายหมวด สงูกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษัทท่ี

ทําการสํารวจทัง้หมด (กลุม่สนิค้าอตุสาหกรรมและบริษัทในกลุม่ SET 100) 
 

 

                                      นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ได้แก่ 

หมวดสทิธิของผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั หมวดบทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย หมวดการเปิดเผย

ข้อมลูและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนือ้หาดงันี ้

1. หมวด สทิธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีสว่นในการดแูลกิจการและให้ความเห็นเก่ียวกบั

การดําเนินกิจการให้มากขึน้ โดยในปีนี ้บริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบติัท่ีดีในเร่ือง การเผยแพร่รายงานการประชมุผู้

ถือหุ้น   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่านช่องทางของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ อีกทัง้ยงัคงดําเนินการในด้านสิทธิ

ของผู้ ถือหุ้น เพ่ือความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้      

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน

ธันวาคม 2554 และการส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ล่วงหน้า 

ระหว่างวนัท่ี 19 มีนาคม 2555 ถึงวนัท่ี 7 เมษายน 2555 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอน ท่ีชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ท่ี www.satpcl.co.th สว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และใช้บตัรลงคะแนนเสียง 

1.3 นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และนําเสนอนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

1.4 คณะกรรมการบริษัทฯไมมี่การถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัทฯ 

1.5 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชมุ หรือเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า

ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2555 อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซกัถาม

ในท่ีประชมุ ซึง่รายละเอียดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.6 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วมประชมุฯ   โดยจดัสถานท่ีประชมุฯท่ี

สามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า  เป็นต้น       

 

2. หมวด การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

กนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย โดยเฉพาะนกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพ่ือให้เกิด

ความเท่าเทียมกนัอย่างแท้จริง เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น การกําหนดกระบวนการท่ีอํานวยความสะดวกให้ผู้

ถือหุ้นเข้าประชมุได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทําท่ีเป็นการเอาเปรียบ และ

http://www.satpcl.co.th/
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ผู้ ถือหุ้นมีอํานาจควบคุม เป็นต้น   ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยังคงดําเนินการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  เพ่ือ

ความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้      

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนตลุาคมถึง

เดือนธันวาคม 2554 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อม

ทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอน ท่ีชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.satpcl.co.th สว่นของ 

“ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

2.2 ให้สทิธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นท่ีถือ อยา่งเทา่เทียมกนั 

2.3 ไม่มีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี

นยัสําคญั 

2.4 บริษัทฯได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกบัหนงัสือนัดประชุม เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเอง สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืน เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 

2.5 ในปี 2555 บริษัทฯจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ใน

วนัท่ี 20 เมษายน 2555 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดําเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชมุ

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเป็นเวลา 26 วนั และได้นําหนงัสือเชิญประชมุเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลว่งหน้าเป็นเวลา 30 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุ 

2.6 ไมมี่การให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทยอ่ย 

2.7 คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลูท่ีได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทัง้

ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บุคคลอ่ืน

เพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้ นของบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือ

หลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงาน

การมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกําหนดให้มีการทบทวนรายงานฯภายในเดือนมกราคม 

ของทกุปี และ/หรือ ทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงข้อมลู โดยให้สง่รายงานถงึฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 

วนัทําการ  
 

ทัง้นี ้ได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ตัง้แตผู่้จดัการแผนกขึน้ไป และ 

พนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องระดบัต่ํากวา่ผู้จดัการลงมา ซึง่รองกรรมการผู้ อํานวยการในสายงาน เหน็ควร    

ให้จดัทํารายงานฯ ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ     สําหรับปี 2555 มีการรายงานทัง้หมด 113 ราย   

และมี 1 รายท่ีมีการทํารายการสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ซึง่เป็นพนกังานระดบัหวัหน้างาน โดยได้ขึน้         

http://www.satpcl.co.th/
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ทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพ่ือ

แจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3. หมวด การคาํนึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

และสงัคม รวมถงึผู้ มีสว่นได้เสียกลุม่อ่ืน ๆ และตระหนกัถงึบทบาท ความสําคญัของผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  

       ในปี 2555  บริษัทฯได้เพิ่มแนวปฏิบติัท่ีดี   ดงันี ้

(1) กําหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อ่ืนใด   

เพ่ือจงูใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ ก่อให้เกิดความขดัแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบติัให้กบัคู่ค้าของ

บริษัทฯ รับทราบโดยทัว่กนั 

(2) สทิธิทางการเมือง   สทิธิมนษุยชนสากล  และการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

(3) เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   กระบวนการรับข้อร้องเรียน   มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน  

(4) กําหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบติัในการทํางาน”  เป็นวินยั ซึง่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน

ต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งคดั  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้วยการ

บริหารงานบคุคล          

ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กําหนดให้พนกังานต้องเอาใจใส่

และปฏิบติังานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภยัและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมีส่วนร่วม

ในการพฒันาชมุชนและสงัคม และยงัคงยดึถือและพฒันาการปฏิบติัตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอยา่งตอ่เน่ือง เช่น  

3.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้เสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า สิง่แวดล้อม และสงัคมไว้อยา่งชดัเจนใน

คูมื่อจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน รวมถงึการให้ความสําคญักบัสงัคมและกิจกรรมเพ่ือ

สงัคมอยา่งหลากหลาย 

3.2 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร  ด้านความ

ปลอดภยั ด้านลกูค้า/ คูค้่า/ เจ้าหนี ้ด้านสิง่แวดล้อม ด้านผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

3.3   จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/บริษัทยอ่ย (โครงการ ESOP Scheme) 

3.4 จัดให้มีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนต่อกรรมการอิสระโดยตรงผ่าน

อีเมล์ของกรรมการอิสระ และกําหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนกังาน ผ่าน

เลขานกุารบริษัท โดยนําเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเป็น

รายไตรมาส 

  

4. หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญัของ

บริษัทอย่างถูกต้อง  ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษัทฯ การดําเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกํากับดูแล นโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

กระบวนการตรวจสอบและควบคมุ และช่องทางท่ีหลากหลายในการเปิดเผยข้อมลู  
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ในปี 2555 บริษัทฯได้ดําเนินการปรับปรุงเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่สามารถเข้าถึงข้อมลู

ของบริษัทฯ โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัด้านการกํากบัดแูลท่ีดีตามกฎหมาย ระเบียบ   ข้อบงัคบั

ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ดงันี ้      

4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่มีรายการท่ีผู้สอบบญัชีแสดงความคิดเห็น

อยา่งมีเง่ือนไข 

4.2 เปิดเผยข้อมลูในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบาย

การกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม บทวิเคราะห์จากนกัวิเคราะห์

สถาบนัตา่ง ๆ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี การประชมุ

ผู้ ถือหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข่าวจากส่ือสิง่พิมพ์  

4.3 จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ ส่ือสารข้อมลูอย่างหลากหลาย เช่น จดั

ให้มีการประชมุนกัวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทกุไตรมาส และนําเสนอข้อมลูต่อ

นกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น 

4.4 เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจําปี อยา่งชดัเจน 

4.5 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้ นของกรรมการและผู้ บริหารไว้อย่างชัดเจน และกําหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

4.5.1 การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ  

4.5.2 รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีสว่นได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร 

    เพ่ือป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จงึได้รายงานตอ่ประธาน   

  กรรมการ และบรรจเุป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

4.6 ไมมี่ประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

4.7 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 โดยผู้สอบ

บัญชีมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประจําปี 2555 จํานวน 1,245,000 บาทเพิ่มขึน้จากปี 2554 จํานวน 40,000 บาท โดยได้รวมค่า

ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว    และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ 

แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง  

4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี  

4.9 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ช่ือ ตําแหน่ง   

การศกึษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทํางาน และภาพถ่าย   

4.10 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่องานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก โดยมีสว่นร่วมในการ

พบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่าง
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สม่ําเสมอ  โดยบริษัทฯ มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ขึน้นบัตัง้แต่ เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้ สนใจทั่วไป 

สามารถเข้าถงึข้อมลูบริษัทฯท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัตอ่เหตกุารณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกนั 

โดยเฉพาะข้อมลูสําคญัท่ีจะมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถนําข้อมลูเหลา่นัน้ ไป

ประกอบการตดัสนิใจการลงทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ อนัจะสง่ผลตอ่มลูคา่ท่ีแท้จริงของบริษัทฯในท่ีสดุ  

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศและข่าวสารตา่งๆตามแนวทางและกฎเกณฑ์ท่ีสํานกังาน กํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ผ่านช่องทางต่างๆ  อย่าง

หลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการส่ือสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์ เข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือ

พดูคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นกัข่าวจากทัง้สํานักข่าวไทยและ

ตา่งประเทศ เข้าพบและสมัภาษณ์ การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ 

ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ําเสมอ  การจดัประชมุร่วมกบันกัวิเคราะห์ เพ่ือติดตามการผลดําเนินงานของ

บริษัทฯ และแนวโน้มของอตุสาหกรรมทกุไตรมาส การมีช่องทางการส่ือสารให้นกัลงทนุสามารถสอบถาม

ข้อมลูบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทัง้ทางโทรศพัท์ และจดหมายอิเลคทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลู

ข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมลูส่วนของ IR อย่าง

สม่ําเสมอ ทัง้ในสว่นของงบการเงิน  รายงานประจําปี แบบ 56-1  เอกสารประกอบการนําเสนอข้อมลู

บริษัทฯ บทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และอ่ืนๆ  

ทัง้นี ้ในปี 2555 ท่ีผา่นมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอข้อมลูทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันี ้

1. การนําเสนอข้อมลูตอ่นกัลงทนุ (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครัง้ ซึง่ผ่านรายการเคเบิลทีวี จดัโดย  

รายการ Money Channel   และตา่งประเทศอีก 3 ครัง้ ณประเทศสงิคโปร์ และ ฮ่องกง 

2. การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จํานวน 4 ครัง้ 

3. การเข้าเย่ียมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพดูคยุกบัผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) 

และการรับสายผ่าน Conference Call ของนกัวิเคราะห์ และ นกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและจาก

ตา่งประเทศ จํานวน 8 ครัง้  

4. การนําเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Opportunity Day) จํานวน 4 ครัง้  

5. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จํานวน 4 ครัง้  

6. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีท่ีบริษัทมีกิจกรรมการลงทนุ หรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ี

สําคญั 

7. การให้ข้อมลู และตอบข้อซกัถามของนักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีติดต่อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

ท่ี ir@somboon.co.th  และ ทางโทรศพัท์ 0-2728-8596 อยา่งสม่ําเสมอ  

 

 

http://www.satpcl.co.th/
mailto:ir@somboon.co.th
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5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการแสดงบทบาทหน้าท่ี และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพ่ือดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย เช่น การกําหนดกล

ยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินงาน ดแูลให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการปฏิบติัเพ่ือสร้างความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้      

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯได้จดัให้มีจํานวน

กรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 10 คน ซึง่เป็นกรรมการท่ี

เป็นผู้บริหารจํานวน 3 คน กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน   

ซึง่มีจํานวนเกินร้อยละ 60 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นีก้รรมการแตล่ะคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 

3 ปี และไมจํ่ากดัจํานวนวาระการดํารงตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดการดํารงตําแหน่งเป็นรายบคุคล ดงันี ้

 

ช่ือ 
ปีที่ได้รับ

แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก

ครัง้ล่าสุด 

ประเภทของ

กรรมการ 

การสรรหา/

การแต่งตัง้

เป็นกรรมการ

ในปี 2555 

การแต่งตัง้ในครัง้

ถัดไป 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 2551 2554 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2557 

นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ 2547 2554 กรรมการ ไมใ่ช ่ 2557 

นายปัญจะ เสนาดิสยั 2547 2555 กรรมการอิสระ ใช่ 2558 

นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ 2550 2555 กรรมการอิสระ ใช่ 2558 

นายอจัฉรินทร์ สารสาส  2552 2554 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2557 

นายไพฑรูย์ ทวีผล 2551 2554 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2557 

นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ 2547 2555 กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 

ใช่ 2558 

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 2547 2553 กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 

ไมใ่ช ่ 2556 

นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 2547 2553 กรรมการท่ีเป็น

ผู้บริหาร 

ไมใ่ช ่ 2556 

นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม 2547 2553 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2556 

 

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการบริษัทยอ่ยเป็นประจําอยา่งน้อยปีละครัง้  

5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการกําหนดแนวปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ในเร่ือง (1) การเกษียณอาย ุ(2) 

วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการ และ (3) การหมนุเวียนตําแหน่งของกรรมการชดุยอ่ย 

5.4 เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบติังานด้านการกํากบัดแูลกิจการอยา่งมีประสทิธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดงันี ้ 

5.4.1 จํานวนบริษัท ท่ีกรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท 
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5.4.2 กรรมการผู้ อํานวยการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืนได้ 

         ไมเ่กิน 3 บริษัท โดยต้องผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน 

5.5 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคูมื่อนโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยถือเป็นวินยัในการ

ปฏิบติังาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554  ดงันี ้

5.5.1 กําหนดให้กรรมการผู้ อํานวยการ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้ โดยต้องได้รับ  

         การอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.5.2 กําหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเร่ืองตา่งๆ รวมถงึการแจ้งเบาะแสการ  

         กระทําผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้สว่นได้เสียมีช่องการแสดงความเหน็ได้อยา่ง   

         อิสระ เพ่ือนําไปสูก่ารปรับปรุงระบบบริหารจดัการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการ  

         อิสระ โดยตรงหรือสง่จดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุารบริษัทฯ 

5.5.3 เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบติัอยา่งจริงจงั จงึได้กําหนดให้คูมื่อ “จริยธรรมฯ” เป็นวินยัอยา่งหนึง่ ซึง่  

         กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด การฝ่าฝืนไมป่ฏิบติัตาม ถือ 

         เป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 

5.5.4 กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูมื่อจริยธรรมฯ เพ่ือป้องกนัการใช้ 

         โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน  

5.6 ไมมี่ประวติัการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

5.7 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้ อํานวยการ โดยมีบทบาท อํานาจ และ

หน้าท่ีท่ีแบง่แยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน และแตง่ตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ 

5.8 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสประชมุระหวา่งกนัเอง เพ่ืออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ

เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมมี่ฝ่ายจดัการร่วมด้วย อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ สําหรับปี 2555 

ได้จดัให้มีการประชมุ 2 ครัง้ เม่ือวนัท่ี 22 มิถนุายน และ 21 ธนัวาคม 2555 เพ่ือติดตามความคืบหน้า

แผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการ ทัง้นี ้ ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้

กรรมการผู้ อํานวยการรับทราบ 

5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมกบัฝ่ายบริหาร ในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย 

แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจดัให้มีการแสดงความคิดเหน็อยา่งเป็นอิสระเพ่ือร่วมกนั

กําหนดทิศทางองค์กร ผา่นการสมัมนาเชิงปฏิบติัการระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯและผู้บริหารระดบัสงู

เป็นประจําทกุปี โดยภายหลงัจากการสมัมนาได้ส่ือสารแผนธุรกิจและเป้าหมายให้พนกังานทกุระดบัทัว่

ทัง้องค์กรปฏิบติัตามภายใต้กิจกรรม “จบัเข่าคยุกนั” ซึง่ กรรมการผู้ อํานวยการจะเป็นผู้ ชีแ้จงนโยบายและ

ผลการดําเนินงานปีละ 2 ครัง้) 

5.10 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของบริษัทฯ  โดยได้หารือร่วมกบัฝ่าย

บริหารเพ่ือกําหนดมาตรการและแผนดําเนินงานในการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบับริษัทฯ 
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5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีไว้อยา่งชดัเจน 

5.12 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบติังาน การ

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหารความ

เส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสทิธิภาพเพียงพอใน

การปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สนิ มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดแูลของผู้จดัการแผนกโดยนาย

วิศรุต บญุโต ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ

จดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อยา่งมีคณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูสําคญัอยา่งครบถ้วน และ

มีการกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ไว้อยา่งชดัเจน 

5.13 คณะกรรมการบริษัทฯ ดแูลให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และการติดตามการบริหาร

ความเส่ียงอยา่งสม่ําเสมอ  จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง(Enterprise Risk Management 

Committee) เพ่ือพิจารณาการบริหารความเส่ียงในทกุด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ 

ติดตาม ดแูล วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบติัแตล่ะฝ่ายงาน ผา่น Risk Champion และให้

รายงานผลการบริหารความเส่ียง ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

5.14 แตง่ตัง้นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ ซึง่เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และได้ผา่นการฝึกอบรมจากสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีของเลขานกุาร

บริษัท โดยได้รับแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2549 เพ่ือทําหน้าท่ี ให้เป็นไปตามพรบ.หลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ม.89/15  ดงันี ้  (1) เป็นศนูย์กลางในการการจดัทํา/เก็บรักษาเอกสาร   (2) 

ทะเบียนกรรมการ  (3) จดัประชมุผู้ ถือหุ้น  หนงัสือนดัประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น   (4) 

รายงานการมีสว่นได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (5) จดักิจกรรมระหวา่งกรรมการ และผู้บริหาร เพ่ือ

สง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งกนัให้ดีย่ิงขึน้   (6) ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการ

บริษัทฯ (7)ให้ความเหน็เก่ียวกบักฎหมาย  ประกาศตา่ง ๆ   (8) เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ  

5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จดัตัง้คณะทํางานธรรมาภิบาล (CG  

Committee)  โดยมอบให้เลขานกุารบริษัทฯ ทําหน้าท่ีประธานคณะทํางานโดยมีบทบาท หน้าท่ี (1) 

สง่เสริม เผยแพร่ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน (2) ศกึษา 

ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ

ให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบักฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และแนวปฏิบติัท่ีดีขององค์กรชัน้นําท่ีเป็นมาตรฐานสากล (3) ดแูล

ให้มีการประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ โดย

รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกุไตรมาส (4) ดําเนินการอ่ืนๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย 

5.16  การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 

เป็นการลว่งหน้าทัง้ปี และจะประชมุกนัมากกว่า 6 ครัง้ในแต่ละปี รวมทัง้มีการประชมุกรณีพิเศษตาม

ความจําเป็น ในการประชมุแต่ละครัง้มีการกําหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน ทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระ
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เพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้า

อยา่งน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการ

ประชมุประธานได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความเหน็

ร่วมกนัได้อยา่งเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเหน็และข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ 

บนัทกึการประชมุจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากท่ีผา่น

การรับรองจากท่ีประชมุจะถกูจดัเก็บไว้ท่ีตู้ เอกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 สํานกังานใหญ่ สําหรับกรรมการและ

ผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้

 

5.17 การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯได้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของ  

  ตนเองแบบทัง้คณะ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือทบทวนวา่ได้มีการกํากบัดแูลให้มีการกําหนด และ/ หรือ    

  ดําเนินการตา่ง ๆได้อยา่งเพียงพอ และใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุฝ่ายบริหารนําไปปรับปรุง/ พฒันา   การ 

  บริหารจดัการให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอยา่งแบบประเมิน 

  ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกบั 

  ลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ        

  และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนําไปสูก่ารดําเนินการของฝ่ายบริหาร  

ช่ือ-นามสกลุ ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชมุ/ การประชมุทัง้หมด(ครัง้) 

คณะกรรม
การบริษัทฯ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรม 
การตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

คา่ตอบแทนฯ 

คณะกรรมการ
ที่ไมเ่ป็น
ผู้บริหาร  

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 9/9 - - - 2/2 

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

กรรมการบริหาร 

9/9 12/12 - - 2/2 

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

คณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการ

สรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

9/9 - 5/6 3/3 2/2 

4. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการบริหาร 

9/9 12/12 -  - 2/2 

5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ 9/9 - 6/6 - 2/2 

6. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ 

/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

คา่ตอบแทนฯ 

9/9 - 6/6 3/3 2/2 

7. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 9/9 12/12 - - - 

8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 9/9 - - - - 

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

10. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

9/9 12/12 - 3/3 2/2 
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5.18 การประเมนิผลการปฏบัิตหิน้าที่ของกรรมการผู้อาํนวยการ : คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มี

การประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการผู้ อํานวยการเป็นประจําทกุปี โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์

ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน และเงิน

รางวลัจงูใจท่ีเหมาะสม  

5.19 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจ และการดําเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 

ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ ๆให้กบักรรมการทกุคนทัง้ในแง่การกํากบั

ดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวตักรรมใหม ่ ๆ   เพ่ือช่วยสนบัสนนุการปฏิบติั

หน้าท่ีอยา่งมีประสทิธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เร็วท่ีสดุ  โดยมีเลขานกุารบริษัทฯ 

เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เร่ืองท่ีควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  กฎหมายท่ีควรทราบ 

2. ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ   แนวทางการดําเนินงาน  และเย่ียมชมกระบวนการผลติ 

3. จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ    กรรมการผู้ อํานวยการ เพ่ือสอบถามข้อมลูเชิงลกึ 

  เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
 

ทัง้นี ้ ในปี 2555 ถงึแม้บริษัทฯ ไมมี่การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่แตเ่พ่ือให้กรรมการได้รับทราบข้อมลู

ข่าวสารท่ีเป็นปัจจบุนั จงึได้ปรับปรุงคูมื่อปฐมนิเทศกรรมการและแจกจ่ายให้กรรมการได้มีโอกาสศกึษา

ข้อมลูท่ีเก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถงึความรู้ทัว่ไปของบริษัทฯ 
 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ี

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี  รวมทัง้พบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัคณะกรรมการบริษัทฯ    

โดยเลขานกุารบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกบักรรมการเพ่ือเข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย  ได้แก่  Directors Certification Program (DCP)     Directors Accreditation 

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

องค์กรตอ่ไป     

- การพฒันาความรู้ 

คณะกรรมการบริษัทฯสง่เสริม สนบัสนนุ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เข้ารับการอบรม

สมัมนาจากหลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีจดัขึน้โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

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

ปฏิบติังาน และเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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สําหรับปี 2555  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สง่เสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

1. จดัให้มีการอบรมสมัมนา 

1.1 ประธานกรรมการ เข้าร่วมอภิปรายและระดมความคิดเหน็ “New Role of the Chairman 

under Globalization”    จดัโดย    สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

1.2 การสมัมนาภายในกลุม่บริษัทฯ (In – House Training )  เพ่ือเพิ่มพนูความรู้ ให้แก่กรรมการ 

และผู้บริหารระดบัสงูเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทจุริต      โดยร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จดัสมันาเชิงปฏิบติัการเร่ือง “ จริยธรรม... กับความย่ังยืนขององค์กร ”  เม่ือวนัท่ี  

19 ตลุาคม และ 14 พฤศจิกายน 2555     และกําหนดแผนงานเพ่ือนําไปสูก่ารบริหารจดัการองค์กร

อยา่งเป็นรูปธรรม ในปี 2556   

1.3 สง่เสริมให้กรรมการ มีโอกาสการเรียนรู้แบบ “Learning By Doing” หนงัสือ  Chairing of  The 

Board    

1.4 จดัให้มีการสง่เสริมความรู้  ความเข้าใจ  สําหรับผู้บริหารระดบักลาง - พนกังานทกุระดบั   ผา่น

การอบรมเร่ือง “บทบาทของพนกังาน.... ตอ่การตอ่ต้านการทจุริต”   และกฎหมายการตอ่ต้านการ

ทจุริตท่ีควรทราบ  

1.5  เข้าร่วมอบรม/สมัมนาหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ  

• หลกัสตูร Financial Instruments for Directors จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพ่ือทราบถงึ

เคร่ืองมือทางการเงินประเภทตา่งๆ ท่ีช่วยในการบริหารสภาพคลอ่งของบริษัทฯ  

• หลกัสตูรตอ่ต้านการทจุริตสําหรับผู้บริหาร เพ่ือผลกัดนัให้เกิดการตอ่ต้านการทจุริตอยา่ง

เป็นรูปธรรม จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• สมัมนาเร่ือง กฎหมายตอ่ต้านการทจุริตฉบบัใหม่กบัการพฒันาองค์กรไทยไปสูค่วาม

โปร่งใส เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้และความเข้าใจ ในการนําไปพฒันา

ระบบการบริหารจดัการให้เป็นไปตามกฎหมาย จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 

2.   On the Job Training เพ่ือสง่เสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับความรู้เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบั

การดําเนินธุรกิจ เช่น การเย่ียมชมสายการผลติใหม ่ โครงการลงทนุใหม ่ ซึง่อนมุติัการลงทนุไว้แล้ว 

การเย่ียมชมสายการผลติของลกูค้าหลกัหรือกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นรถยนต์ เพ่ือ

รับทราบสถานการณ์โดยทัว่ไป เป็นต้น 

5.20 การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ เพ่ือ

มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบติัหน้าท่ี ดงันี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร เพ่ือจดัทําแผนสืบทอดตําแหนง่งาน

ประกอบด้วย กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการทกุสายงาน 

2.  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)  

ประสบการณ์ของแตล่ะตําแหน่งงาน เพ่ือคดัเลือกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องตามท่ีกําหนด 

สามารถสืบทอดงานของแตล่ะตําแหน่งงานได้ 
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3.  กรรมการผู้ อํานวยการ ประเมินการปฏิบติังานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติั

สอดคล้อง เทียบกบัระดบั Competency ท่ีต้องการ เพ่ือจดัทําแผนการพฒันารายบคุคลในการลด 

Competency Gap 

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ทําหน้าท่ีดแูลติดตามการอบรม และ

พฒันาความรู้ ความสามารถของผู้ สืบทอดตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ 

5.  กรรมการผู้ อํานวยการ จดัให้มีการหมนุเวียนหน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติั

สอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ

บริหาร เพ่ือให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

6.  กรรมการผู้ อํานวยการ รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของ

ผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้อง ตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนปีละ  2  ครัง้ 

7.  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงาน

ของกรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครัง้   

5.21 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร : เพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการ

บริษัทฯจงึได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดย

มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน เป็นผู้สรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเข้ารับการ

คดัเลือก โดยบคุคลท่ีเหมาะสมจะถกูคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึง่จะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการสรรหาคดัเลือก ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯในชว่งเวลานัน้

โดยในปี 2555   บริษัทฯ ได้สรรหากรรมการผู้ อํานวยการ แทนกรรมการผู้ อํานวยการท่ีเกษียณอาย ุตัง้แต่ 

1 มกราคม 2556  

5.22 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  

การจดักระบวนทศัน์การพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นสิง่ท่ีสําคญั  พนกังานมีจะความสามารถตามท่ี

องค์กรต้องการถือเป็นกลยทุธ์เร่งดว่นขององค์กร บริษัทฯในกลุม่สมบรูณ์จงึจดัให้มีแผนพฒันารายบคุคล 

สําหรับพนกังานทกุระดบั มีระบบการจดัการบนฐานสมรรถนะ และการกําหนดคณุลกัษณะของตําแหน่ง

งานท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์    พนัธกิจและทิศทางขององค์กร โดยพนกังานทกุคนต้องได้รับการประเมิน

สมรรถนะตัง้แตเ่ร่ิมเข้าทํางาน และการวางแผนความก้าวหน้าตามกระบวนการบริหารสายอาชีพ เพ่ือ

พฒันาองค์ความรู้ สมรรถนะ นํามาประยกุต์จนเกิดเป็นทกัษะในการทํางานให้สอดคล้องกบัเป้าหมาย

องค์กร ซึง่ความรู้หลกัท่ีใช้ในการพฒันาบคุลากรแบง่เป็น 4 กลุม่ ประกอบด้วย ความรู้พืน้ฐาน ด้าน

คณุภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมระดบัองค์กร ความรู้ด้านธุรกิจและ

จริยธรรมทางธุรกิจ ความรู้ท่ีต้องพฒันาในหน่วยธุรกิจและการพฒันาสมรรถนะด้านวิชาชีพ และความรู้

ด้านภาวะผู้ นําและการบริหารจดัการ  

นอกจากนีมี้การกําหนดหลกัสตูรพืน้ฐานเพ่ือเสริมสมรรถนะสว่นบคุคลให้กบัพนกังานทกุระดบั สอดรับ

กบัวฒันธรรมค่านิยม DNA สง่เสริมให้พนกังานเป็นคนดี สามารถดํารงชีวิตได้อยา่งสนัติสขุ ผา่นการ

พฒันาและกิจกรรมตา่ง ๆ เช่น หลกัสตูรจริยธรรมการการดําเนินธุรกิจ หลกัสตูรบทบาทและหน้าท่ีของ
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ผู้บริหารตอ่การดําเนินการทางธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ภาพรวมผลการวิเคราะห์แผนพฒันาพนกังาน

รายบคุคลปี 2555 พบวา่ พนกังานสว่นใหญ่ยงัมีความต้องการเพิ่มเติมความรู้ และพฒันาทกัษะอยา่ง

ตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองการขยายธุรกิจ และการเติบโตขององค์กร จงึเป็นท่ีมาท่ีบริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์ 

ต้องทบทวนแนวทาง และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาพนกังาน เช่น ระบบพ่ีเลีย้ง การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การสอนงาน การหมนุเวียนเรียนรู้งาน การมอบหมายงานหรือโครงการ การอบรมซึง่มีการออกแบบ

หลกัสตูรใหมท่ี่เน้นการพฒันาความรู้และทกัษะทางธุรกิจในสดัสว่นท่ีเพิ่มขึน้ ได้แก่ การทบทวนหลกัสตูร

ปฐมนิเทศ เพิ่มเติมความรู้ด้านธุรกิจทัง้หว่งโซค่ณุคา่ของบริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์ หลกัสตูรการปฏิบติัการ

ความคิดเชิงกลยทุธ์ หลกัสตูรพฒันาศกัยภาพผู้บริหารกบัธุรกิจระดบัโลก 

5.23 การส่งเสริมความรู้ของพนักงาน 

สําหรับพนกังานใหมท่กุคน จะได้รับการอบรมหลกัสตูรปฐมนิเทศ ท่ีมุง่เน้นให้รับทราบวิสยัทศัน์ นโยบาย

องค์กร ความรู้ภาพกว้างและเชิงลกึเก่ียวกบัธุรกิจ สวสัดิการ ระเบียบข้อปฏิบติั กิจกรรมภายในองค์กร 

และกิจกรรมเพ่ือสงัคม รวมทัง้เสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร และความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวโดยเรียนรู้ผา่น

กิจกรรมตา่ง ๆ ทัง้นีใ้นระหวา่งร่วมงานกบับริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์ พนกังานทกุระดบัจะได้รับการพฒันา

และสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบ แตกตา่งกนัตามเนือ้หา ลกัษณะงาน และระดบังาน 

ภายใต้แนวคิดสดัสว่น 70:20:10 การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน หรือฝึกปฏิบติังาน หมนุเวียนเรียนรู้งาน 

อบรมวิธีการปฏิบติังาน รวมทัง้การเป็นวิทยากรสอนทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ เป็นสดัสว่น   70% 

การสอนงาน และระบบพ่ีเลีย้ง เป็นสดัสว่น 20% และการเรียนรู้จากการสร้างประสบการณ์ เช่น การฟัง

บรรยาย การประชมุ/ถกประเดน็ เรียนด้วยตนเองผา่นหนงัสือ บทเรียน กรณีศกึษา ผา่นส่ือทางภาพและ

เสียง เป็นต้น 

เม่ือพนกังานเติบโตไปสูร่ะดบังานท่ีสงูขึน้ บริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์ มีหลกัสตูรเตรียมความพร้อม เม่ือ

ต้องการเปล่ียนบทบาทจากพนกังานสูบ่ทบาทผู้ นํา ประกอบด้วย หลกัสตูร Managerial Management 

และ Business Knowledge สําหรับพนกังานระดบักลางและผู้จดัการ หลกัสตูร Management 

Advancement Program และ Global Executive Development Program เพ่ือเตรียมความพร้อม

สําหรับการเป็นผู้บริหารระดบัสงูตอ่ไป จากแผนกลยทุธ์บริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์ ปี 2556 – 2561 บริษัทฯ 

จะมุง่สูก่ารเป็นบริษัทฯ ท่ีสามารถแข่งขนัในเชิงธุรกิจระดบัสากล จงึเลง็เหน็ความสําคญัของการพฒันา 

Leadership Competency ให้สอดรับกบัวิสยัทศัน์ และ พนัธกิจใหมข่ององค์กร มีความกระชบัชดัเจน

มากขึน้ รวมทัง้มีความเหมาะสมเชิงกว้างและเชิงลกึในทกุสายอาชีพ 

ปี 2555 บริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์จงึได้จดักระบวนทศัน์เพ่ือทบทวน Leadership Competencyโดยได้รับ

ความร่วมมือจากพนกังานและผู้บริหารทัว่ทัง้องค์กร ผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เพ่ือ

วิเคราะห์ สงัเคราะห์วิสยัทศัน์ และพนัธกิจนําสู ่ ปัจจยัขบัเคล่ือนเชิงธุรกิจในกลุม่สมบรูณ์  (Business 

Driver) การทบทวน Job Family เพ่ือให้สอดรับกบั Business Driver ทัง้นีผู้้บริหารระดบัสงูและ

ระดบักลาง เข้าร่วมกิจกรรมทบทวน Leadership Competency แบบ Focus Group  แยกตามสายงาน

และสายอาชีพตาม Job Family และได้มีการปรับใช้ Leadership Competency ชดุใหมนี่ใ้นผู้บริหาร

ระดบัสงูและระดบักลาง และในปี 2556 จะนําสูก่ารใช้งานกบัพนกังานทกุระดบั โดยได้มีการเตรียมความ
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พร้อมสําหรับพนกังานสายงานทรัพยากรบคุคล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการการประยกุต์ใช้ Leadership 

Competency ชดุใหมก่บังานในสายงานทรัพยากรบคุคลทัง้สายงาน 
 

สรุปจาํนวนวัน แยกระดับ และประเภทหลักสูตร ตามแผนการอบรมประจาํปี 2555 
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2   การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม  

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายและยดึถือปฎิบติัมาอยา่งตอ่เน่ือง ในเร่ืองของการปฎิบติัตอ่คูค้่าอยา่งเสมอ

ภาคและเป็นธรรม  ด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต  การเคารพสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา   การสง่เสริมสทิธิทางการเมือง   

ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธสญัญาตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ   ได้แก่ 

1.    การแข่งขนัท่ีเป็นธรรม   :   การปฎิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัผู้ขาย หรือเจ้าหนีอ้ยา่ง

เคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงตา่งๆ ท่ีได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการดําเนินธุรกิจร่วมกนั 

แนวทางในการปฏบัิต ิ   

1) ระบเุง่ือนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกนั ไว้ในสญัญาซือ้ขาย และ ปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

ลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือ

ร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2) ให้ข้อมลูข่าวสารและคําแนะนําท่ีถกูต้อง เพียงพอ และทนัเหตกุารณ์ ต่อลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบั

สนิค้า การบริการ                                                                                                                               

3) สง่มอบสนิค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ไมค้่ากําไรเกินควร 

2.    สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคมในคูค้่า  :  

2.1  สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามา

มีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดย

สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่งๆ ของบริษัท ผา่นทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือ

ทางอ้อมด้วยการสนบัสนนุทนุทรัพย์หรือสิง่ของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย 

2.2  ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหวา่งพนกังานทกุระดบัชัน้กบัผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา 

ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดความไมเ่ป็นธรรมและไมเ่สมอภาคในการดําเนิน

ธุรกิจระหวา่งผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา แตล่ะรายของบริษัทฯ  

2.3 ชีแ้จง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถงึความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบติัตาม

กฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา ท่ีเป็นคูค้่าของบริษัทฯ วา่ยงัคงความเป็นธรรม

และปฎิบติัตามกฎหมายหรือไม่อยา่งตอ่เน่ือง   

แนวทางในการปฏบัิต ิ

           1) กําหนดมาตรการท่ีเก่ียวกบัสงัคมและสิง่แวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบติัในการจดัซือ้ จดัจ้าง 

2) สนบัสนนุให้พนัธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนําไปปรับใช้นโยบายในลกัษณะเดียวกนั โดย  

    ไมก่่อให้เกิดการแข่งขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม  

3.    การเคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สิน   :    สง่เสริมและปฏิบติัตามสทิธิในทรัพย์สิน  ทรัพย์สนิทางปัญญา  

ลขิสทิธ์ิ   สิทธิบตัร  สทิธิทางศีลธรรม  อยา่งเคร่งครัด 

แนวทางในการปฏบัิต ิ

            1)  กําหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพงึปฏิบติัในการปฏิบติังาน หมวดการปฏิบติัตอ่คูค้่า 

                   2)  สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สนิของบริษัทฯ อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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                        เพ่ือเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า ใช้สนิค้าและบริการท่ีมี 

                        ลขิสทิธ์ิถกูต้องและไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

4.    การเก่ียวข้องกบัการเมืองอยา่งมีความรับผิดชอบ  :   บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการ

เมือง ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหนึง่พรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอํานาจทาง

การเมืองคนหนึ่งคนใด ไมนํ่าเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนบัสนนุ ไมว่า่โดยทางตรงหรือ

ทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด ๆ  โดยไมอ่นญุาตให้ผู้บริหารและพนกังาน ใช้อํานาจ

ครอบงํา ชกัใย  ข่มขู่  บีบบงัคบั  

แนวทางในการปฏบัิต ิ 

           1)  รณรงค์และสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ผา่นช่องทางการส่ือสาร เช่น  weekly news   เสียงตาม 

                สาย  เป็นต้น 

                2)  เปิดโอกาสให้พนกังานใช้สทิธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชกัจงู ครอบงํา 

 

3.   การต่อต้านการทุจริต    

คณะกรรมการบริษัทฯ  กําหนดให้มีนโยบายว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต  ว่าด้วย  “การรับสิ่ งของหรือ

ประโยชน์อ่ืนใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบัตหิน้าที่” และ “การให้สินบน” ไว้อย่าง

ชดัเจนในคูมื่อจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ    และได้ยดึถือปฏิบติัมาโดยตลอดดงันี ้   

1.    จดัให้มีการประชมุผู้ขาย เพ่ือประกาศถงึ นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต และการดําเนินงานด้านจดัหา 

จดัซือ้แก่คูค้่าเป็นประจําอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้ขายของบริษัทฯ ได้มีช่องทางในการรับทราบนโยบาย 

ข่าวสาร การดําเนินงานด้านจดัหาและจดัซือ้อยา่งเทา่เทียมและเป็นธรรม และเป็นโอกาสในการทํา

ความเข้าใจ ในวิธีการดําเนินงานและดําเนินธุรกิจร่วมกนั ตามนโยบายของบริษัท ในแตล่ะปี อีกทัง้ยงั

ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนให้กบัผู้ขาย ของบริษัท ในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรมในการดําเนินธุรกิจ

กบับริษัท หรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสนิบนจากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เช่น ช่องทาง Website ของ

กรรมการอิสระโดยตรง หรือผา่นทางผู้บริหารสงูสดุของฝ่ายจดัหา ได้โดยตรง 

2.   กําหนดให้พนกังานห้ามรับสิง่ของ หรือการให้สิง่ของใดๆ เพ่ือประโยชน์อ่ืนใดจากบคุคลท่ีมีหน้าท่ีหรือ

ทําธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร ไมว่า่จะเป็นผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา โดยกําหนดเป็นแนวปฎิบติั

อยา่งชดัเจน เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาความไมโ่ปร่งใสและไม่เป็นธรรมในการค้า ระหวา่งผู้ขาย ผู้ รับ

จ้างช่วง ผู้ รับเหมาเกิดขึน้ และเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาทจุริต และความไมเ่ป็นธรรมในการ

ดําเนินธุรกิจอย่างชดัเจน เป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาทจุริต และความไมเ่ป็นธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจ 

แนวทางในการปฏบัิต ิ

1)  จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ระดบัผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือสง่เสริมความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบัจริยธรรม 

กบัการสร้างความยัง่ยืนขององค์กร   และกําหนดจดัตอ่เน่ืองทกุระดบั 

2)  เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแส ผา่น Email กรรมการอิสระโดยตรง  

      และกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  โดยได้กําหนดไว้ในคูมื่อจริยธรรมของบริษัทฯ 
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3) ประกาศนโยบาย ความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจและการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ในการจดั

ประชุมผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา พร้อมทัง้แจกจ่ายคู่มือนโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

ให้ผู้ แทนท่ีเข้าร่วมในการประชุมทราบ   และกรณีพบว่าคู่ค้ามีส่วนร่วมกระทําการทุจริต 

บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการระงับการทาํธุรกจิกับบริษัทน้ันทันที 
 

4.   การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการดําเนินธุรกิจไปสูค่วามยัง่ยืน โดย

คํานงึถงึการเคารพสทิธิมนษุยชนและเคารพตอ่ศกัด์ศรีในความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน   ซึง่เป็นรากฐานของการ

ดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุภาพและคณุคา่  

1. บริษัทฯมีมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมลูแก่ทางการกรณีมีการทําผิดกฎหมาย หรือผิดพระ

ราช บญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิ

โดยไม่เป็นธรรม ไม่วา่จะเป็นการเปล่ียนตําแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานท่ีทํางาน สัง่พกังาน 

ขม่ขู ่ รบกวนการปฏิบตังิาน เลกิจ้าง (มาตรา 89/2) อนัเน่ืองมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งเบาะแส

เก่ียวกบัการทําผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ  

2.  บริษัทฯตระหนกัว่าพนกังานเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์คณุภาพแก่บริษัทฯ บริษัทฯ

จงึให้ความสําคญัในการปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน 

การแตง่ตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการพฒันาคณุธรรม เพ่ือให้พนกังานเป็น

ผู้ มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานท่ีเป็นธรรมสําหรับพนกังานและให้

พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการ

ทํางานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามัยท่ีดี พฒันาพนักงานเพ่ือฝึก

ทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างทั่วถึง และให้พนักงานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่าง

สม่ําเสมอ  

แนวทางในการปฏบัิต ิ

1)  กําหนดนโยบายให้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ไมทํ่าธุรกรรมกบับริษัทท่ีไมคํ่านงึถงึสทิธิมนษุยชน

โดยเฉพาะการละเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน ด้านเชือ้ชาติ   สตรี เดก็ คนพิการ เป็นต้น 

2)  กําหนดให้มีการประเมินความเส่ียงจากการกระทําผิดกฎหมายสทิธิมนษุยชน เป็นประจําอยา่งน้อย

ปีละ 2 ครัง้    

3)  กําหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้เป็นกระบวนการหลกั

ในการตรวจประเมินเป็นประจําทกุปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

4)  เปิดโอกาสให้พนกังาน และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ แสดงความเหน็ผา่นช่องทางการเสนอแนะโดย

ผา่นEmail ของกรรมการอิสระหรือเลขานกุารบริษัทฯ  

5)   มีช่องทางการส่ือสารเพ่ือให้พนกังานหรือผู้ มีสว่นได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส 

6)   จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2547  
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5.   การปฏบิตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ความสําคญัในการปฏิบติัตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม และให้ความเคารพตอ่ความเป็น

ปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสิทธิมนษุย์สากล และหลกัจริยธรรมฯ ท่ีดี  เพ่ือนําไปสูค่วามสงบสขุ

ในสงัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยัง่ยืน 

1. การเคารพสิทธิในการทํางานตามหลกัสทิธิมนษุยชน โดยการไมเ่ลือกปฏิบติัตอ่การจ้างงาน ไมบ่งัคบัให้

บคุคลขาดความสมคัรใจท่ีจะทํางาน   ไมใ่ช้แรงงานเดก็   เคารพในสทิธิและเสรีภาพของพนกังาน 

แนวทางในการปฏบิัต ิ

1)  กําหนดนโยบายวา่ด้วยการไมเ่ลือกปฏิบติัและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไมจํ่ากดัเชือ้ชาติ สีผิว 

เพศ ศาสนา สญัชาติ ภมิูหลงัของบคุคล ความคิดเหน็ทางการเมือง อาย ุหรือความทพุพลภาพ มา

เป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสนิใจการจ้างงาน     

2) ให้ความสําคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้

พนกังานมีการเรียนรู้อยา่งทัว่ถงึและสม่ําเสมอ 

3)  จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแส

เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครอง

พนกังานผู้ ร้อง ท่ีเป็นระบบและยติุธรรม 

จํานวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

บริษัท 

จาํนวน (คน) 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 557 178 492 162 
2.  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั 1,215 191 1,060 173 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั 465 76 399 74 
4.  บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั 478 60 403 49 

 รวม 2,715 505 2,354 458 
จาํนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานประจํา 2,485 492 2,197 438 

พนกังานสญัญาจ้าง 230 13 157 20 

2. ให้ความคุ้มครองทางสงัคมและสภาพการทํางานของพนกังาน โดยกําหนดเง่ือนไขการจ้างท่ีเป็น

ธรรมและได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดกิารอ่ืนท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย โดยหลีกเล่ียง

การกระทําท่ีไม่เป็นธรรมท่ีมีผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน หรือคกุคาม

และสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน      

แนวทางในการปฏบิัต ิ

1)  สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ทัง้ในหน้าท่ีการงาน และครอบครัว  
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2) มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพในรูป

เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและคา่ตอบแทนอ่ืนๆ  

3) แตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 

4) กําหนดนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่ง

เคร่งครัด 

5) เปิดโอกาสให้พนกังานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงานและ

สถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบอยา่งสม่ําเสมอ 

6)  กําหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานท่ีให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการทําผิดกฎหมายหรือผิดพรบ.

หลกัทรัพย์ฯ อนัเน่ืองมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทําผิดกฎหมาย 

3. ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และ

จดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สนิ รวมถึงมีสขุอนามยัท่ีดี 

แนวทางในการปฏบิัต ิ   :   ความปลอดภยั คือ หวัใจของการทํางาน บริษัทฯ จงึให้ความสําคญักบั

สขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน โดยมีนโยบายและเป้าหมายเพ่ือป้องกนัการสญูเสียจากการ

บาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทํางาน   จดัทําแผนงานท่ีมุง่เน้นในเร่ืองการป้องกนั การสง่เสริมการมีสว่น

ร่วม การขจดัจดุเส่ียงภยั และการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ือง พร้อมมีแนวคิดในการสร้างให้ทกุคนมี

วฒันธรรมความปลอดภยัในการทํางาน คือ รับผิดชอบตอ่ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน (CSR in process)   

 

ในปี 2555 ได้จดัทําโครงการตา่งๆ ดงันี ้

1. โครงการขจัดจุดเส่ียงภัยในพืน้ที่การทํางาน    :   (1)  เพ่ือค้นหาและขจดัอนัตรายโดยพนกังาน

(Completely Check  Completely Find out)  ซึง่ได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2548 เป็นต้นมา    

เพ่ือให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเส่ียงในพืน้ท่ีทํางาน   และติดตามการแก้ไขให้ได้ตามแผนงาน    

ส่งผลให้พนักงานปฏิบติังานในพืน้ท่ีท่ีปลอดภัย และไม่เกิดอุบัติเหตุเกิดขึน้ซํา้อีก      ผลลพัธ์ในปี 2555 

เท่ากบั 0 ราย ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯ  ได้รับการตรวจประเมินจากลกูค้า  อยู่ในระดบั”ดี” หรือ “เกรด A”    (2) 

กิจกรรม 5 ส และ Shop floor  มุ่งเน้นการขจดัต้นตอของความเส่ียง และสง่เสริมให้พนกังานมีบทบาทใน

การนําเสนอผลงาน  “ประกวดการทําพืน้ท่ีให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย”        ผลการดําเนินงานใน

ปี 2555  บรรลเุป้าหมายทกุโรงงานคิดเป็นร้อยละ100      

2.  โครงการสร้างจิตสาํนึกและความรู้ให้กับพนักงาน    (1) “ขบัข่ีปลอดภยัและตัง้สติก่อนสตาร์ท”  และ” 

เมาไม่ขบั” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์/ ปีใหม่  เป็นการณรงค์ส่งพนกังานกลบับ้านอย่างปลอดภัย ผลการ

ดําเนินการพบว่าตัง้แต่ปี 2553-2555  คือ 0 ราย (2) การ “ตรวจสอบสมรรถภาพรถจกัรยานยนต์ของ

พนกังานฟรี” (3)  “สปัดาห์ความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อม”   ผลลพัธ์ปี 2555 บริษัทฯ สามารถดําเนินการ

ตามแผนงานร้อยละ 100 
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3. โครงการ “ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน”  (1) จดักิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษาและเลกิสบูบหุร่ีเป็นประจําทกุปี  

โดยมีการเดินรณรงค์แผ่นป้ายเข้าในโรงงาน จดักิจกรรมปฏิญาณตนจะเลิกเหล้า   ในปี 2555 มีพนกังาน

เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จากปีท่ีผ่านมา 

โดยกิจกรรมงดเหล้ามีจํานวน 1,000 คน และเลิกสบู

บหุร่ีจํานวน 500คน   (2) โรงงานสีขาวปลอดยาเสพ

ติด มีการตรวจสารเสพติดกบัพนกังานและมีตํารวจ

โรงงานคอยประสานงาน และตรวจตราอย่าง

ตอ่เน่ือง 

 

 

4. โครงการ “ Zero Accident  400,000 ชัว่โมงปลอดอบุติัติเหตถุึงขัน้หยดุงาน”    เป็นการส่งเสริมให้

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันป้องกันอุบติัเหตุ เน่ืองจากอุบติัส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําท่ีไม่ปลอดภัย 

หรือประมาท เช่น ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล หรือไม่ปฏิบติัตามกฎท่ีกําหนดไว้   และ

เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องได้ช่วยกนัพยายามคิดหากลยทุธ์ท่ีจะมาลดอบุติัเหตดุงักลา่ว ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์

ลดสถิติอบุติัเหตจุากการดําเนินการดงักล่าวส่งผลให้ปี 2555 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวลัทองแดง- จากบรรลุ

เป้าหมาย 1,000,000 ชัว่โมงจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม  
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6.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยดึหลกัและดําเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า ซึง่เป็น

ผู้ ซือ้ผลติภณัฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถงึผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ใช้ผลติภณัฑ์ดงักลา่ว ให้สามารถมัน่ใจได้

วา่นอกจากจะได้รับสนิค้า บริการท่ีมีราคาท่ียติุธรรม มีคณุภาพท่ีดีท่ีสดุแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนกัถงึความปลอดภยัท่ีอาจ

สง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถงึการกระทําท่ีเป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสทิธิของของผู้บริโภค 

            แนวทางในการปฏบัิต ิ

1. สทิธิในการได้รับการตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐาน   :  บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีมีตอ่

ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพ่ือร่วมกนั

พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2. สทิธิด้านความปลอดภยั: บริษัทฯ มีระบบการจดัเก็บข้อมลูของลกูค้าอยา่งปลอดภยั มีมาตรการรักษา

ความลบัของลกูค้า ไม่สง่ตอ่ข้อมลูโดยไมไ่ด้รับความยินยอมจากลกูค้า และไมนํ่าข้อมลูของลกูค้าไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์ของตนเองหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

3. สทิธิด้านข้อมลูข่าวสาร  :   บริษัทฯ กําหนดแนวปฏิบติัในการให้ข้อมลูข่าวสารและคําแนะนําท่ีถกูต้อง 

เพียงพอ และทนัเหตกุารณ์ ตอ่ลกูค้า เพ่ือให้ทราบเก่ียวกบัสนิค้า การบริการ  

4. สทิธิในการเลือก   :     บริษัทฯ มีนโยบายไมค้่ากําไรเกินควร   โดยกําหนดราคาท่ีเป็นธรรมและคณุภาพของ

สนิค้าตอบสนองตอ่ความพงึพอใจของลกูค้า    

5. สทิธิในการแสดงความคิดเหน็  :  จดัให้มีระบบและกระบวนการ ท่ีให้ลกูค้าร้องเรียนเก่ียวกบัคณุภาพ 

ปริมาณ ความปลอดภยัของสินค้าและบริการ รวมทัง้ความรวดเร็วในการตอบสนองการสง่มอบ และการ

ดําเนินการอยา่งถงึท่ีสดุ เพ่ือให้ลกูค้าได้รับการตอบสนองอยา่งรวดเร็ว 

6. สทิธิท่ีจะได้รับการชดเชย  :   บริษัทฯ มีนโยบายท่ีให้ลกูค้าได้รับความเป็นธรรมจากการรับสนิค้าและบริการท่ี

ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน โดยกําหนดให้มีรับประกนัสนิค้า ภายใต้เง่ือนไขระยะเวลาท่ีเหมาะสม และปฏิบติั

ตามพระราชบญัญติัคุ้มครองผู้บริโภค 

7. สทิธิทางการศกึษา  : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะให้ลกูค้าได้รับข้อมลู ข่าวสาร ความรู้  ความเข้าใจ เพ่ือจําเป็น

ตอ่การพิจารณาสัง่ซือ้สนิค้า 

 

7.  การพัฒนาชุมชนและสังคม 

ปี 2555 เป็นโอกาสพิเศษท่ีบริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจอยู่คู่กบัสงัคมไทยมายาวนานถึง 50 ปี บริษัทฯ จึงดําเนิน 

“โครงการ 50 ปี SBG ก้าวสู่การเตบิโตอย่างย่ังยืน” เพ่ือแสดงออกถงึความมุง่มัน่ และจริงใจในการสร้างบคุลากรของ

องค์กรให้เป็นทัง้คนเก่งและคนดี เพ่ือการมีส่วนร่วมดูแลผู้ มีส่วน

ได้ส่วนเสียของบริษัทฯ และสงัคมโดยรวม เพ่ือตอบแทนคณุของ

แผ่นดิน    ดงันัน้ ตลอดปี 2555 บริษัทฯ จึงมุ่งมัน่ในการพฒันา

และส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ ได้ใช้ความเก่งของตนเองใน

การทําความดี ด้วยการร่วมกนัพฒันาชมุชนและสงัคมรอบข้างให้

มีความเจริญควบคู่ไปกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเติบโต

ร่วมกนัอยา่งยัง่ยืน โดยผา่นช่องทางกิจกรรมทําความดีตา่งๆ  



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  

- 63 - 

การพัฒนาชุมชนและสังคม 

1.  การบริจาค   : บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทนุโครงการ “สร้างศนูย์ปลกูถ่ายอวยัวะ” โรงพยาบาล

รามาธิบดี เพ่ือรักษาผู้ ป่วยโรคตบั ไต มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งตอ่มนํา้เหลือง ธาลสัซีเมีย และไขกระดกูฝ่อ เป็น

จํานวนรวมทัง้สิน้ 5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ บริจาค 3 ล้านบาท และ คณุมาลนีิ กิตะพาณิชย์ ร่วมบริจาคอีก 2 ล้าน

บาท  

- กิจกรรมสง่เสริมการออมเหรียญนํา้ใจ ในโครงการ “๑ ขวดนํา้ใจพ่ีให้น้อง” เพ่ือรวบรวมเงินนําไปทําประโยชน์

ให้กบัสงัคม ทัง้หมด 3 ครัง้  

- ร่วมกบัโรงพยาบาลพระมงกฎุเกล้าในการจดักิจกรรมสนัทนาการ เลีย้งอาหารว่าง และบริจาคสิ่งของให้กบั

ทหารผา่นศกึท่ีเข้ารับการฟืน้ฟสูภาพร่างกายและจิตใจ 

- กองทนุเร่ืองเลา่เช้านี ้(ช่อง 3) เพ่ือซือ้รถบริจาคโลหิตเคล่ือนท่ี 

- มลูนิธิทีวีบรูพา เพ่ือซือ้รองเท้ากนัระเบิดให้กบัทหารใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 

- ปี 2555 บริษัทฯ ร่วมกบัสภากาชาดไทยจดัให้มีการบริจาค  

โลหิต รวม 4 ครัง้  โดยมีผู้บริหาร พนกังาน และบคุคลภายนอก  

เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวม 514คน ปริมาณโลหิตรวม 208,600 cc. 

- รวบรวมปฏิทินตัง้โต๊ะและกระดาษใช้แล้ว เพ่ือนําไปบริจาคให้กบั

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ มีผู้บริหารและพนกังานนําปฏิทิน

มาบริจาครวม 236 อนั 

- รับบริจาคชดุนกัเรียนมือสองเพ่ือแลกกบัต้นไม้เน่ืองในวนัสิ่งแวดล้อมโลก เพ่ือมอบให้กบัมลูนิธิกระจกเงา ส่ง

ตอ่ไปยงัเดก็ๆ ท่ีขาดแคลนในตา่งจงัหวดั โดยได้ชดุนกัเรียนทัง้หมด 269 ตวั รองเท้าจํานวน 58 คู ่ 

 

2.   การบาํเพญ็ประโยชน์   :    บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะสง่เสริมให้พนกังานมีสว่นร่วมในการทํางานเพ่ือสงัคม   

โดยเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอโรงเรียนท่ีขาดแคลนในพืน้ท่ี”จงัหวดับ้านเกิด” ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด” 

เพ่ือพฒันาท้องถ่ินบ้านเกิดของตนเอง    และกิจกรรมท่ีบริษัทฯ มีสว่นร่วมในการสนบัสนนุของ องค์การบริหาร

สว่นตําบล และลกูค้า ดงันี ้

 

โครงการ “รักบ้านเกิด”   (1)โรงเรียนวดัเปร็งราษฎร์บํารุง จ.

ฉะเชิงเทรา เพ่ือปรับปรุงโรงอาหาร ห้องเรียนพละศึกษา 

ห้องนํา้ อ่างล้างหน้าแปรงฟัน และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์

โดยรอบ  (2) โรงเรียนอนบุาลปากพลี จ.นครนายก โดยการ

ปรับปรุงโรงอาหาร สนามกีฬา และสวนหยอ่ม 

- กิจกรรมท่ีมีสว่นร่วมกบัท้องถ่ินและลกูค้า (1) ร่วมกบัอบต.บางโฉลง พฒันา/ซ่อมแซมบ้านคณุลงุดิน้ ผู้ยากไร้

ในชมุชนบางโฉลง “บ้านท้องถ่ินไท เทิดไทองค์ราชนั” (2) ร่วมกบัลกูค้า พฒันาโรงเรียนบ้านคลองสารภีและ
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โรงเรียนวดัคลองเฆ ่จ.ปราจีนบรีุ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพท่ีดี เช่น โรงอาหาร 

ทางเดิน ห้องนํา้ สนามเดก็เลน่  

- บริษัทร่วมเป็นพ่ีเลีย้งให้กบั CSR Club ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ในการดําเนินโครงการ”คืนโรงเรียนให้ลกูหลานสาน

สมัพนัธ์ชมุชน” โดยใช้เงินทนุในการบรูณการของ ตลาดทนุ โดยการ

ฟืน้ฟูโรงเรียนท่ีได้รับความเสียหายอย่างหนกั จากมหาอทุกภยัในปี

2554 ซึง่ทางบริษัทฯได้สง่ทีมช่างเข้าร่วมสํารวจสถานท่ีและประเมิน

การดําเนินการซ่อมแซม และร่วมเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนา

โรงเรียนวดัแก้วสวุรรณ จ.พระนครศรีอยธุยา  

 

3.  การเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆ 

-  ร่ วมโครงการ “แนวร่วมดูแลคูคลอง ”  โดยการสนับสนุนของ

กระทรวงการคลงั ภายใต้การดําเนินงานของสถาบนัไทยพฒัน์ โดยการจดั

กิจกรรมรณรงค์กับชุมชนท่ีอาศัยอยู่ริมคลอง ให้ช่วยกันดูแลคูคลองให้

สะอาด ไม่ทิง้ขยะลงในคคูลอง ซึง่บริษัทได้ร่วมเข้าไปให้ความรู้ในเร่ืองการ

ทํา 5 ส. การเก็บขยะรีไซเคิลมาขาย การรณรงค์ดูแลนํา้ในคูคลองให้ใส

สะอาด ในชมุชนวดัสงัฆราชา กรุงเทพฯ 

-  ได้รับคดัเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทนําร่องใน "โครงการพัฒนาผลิตภาพการผลิตอุตสาหกรรมตาม

มาตรฐานเศรษฐกจิพอเพียงภาคอุตสาหกรรม" จดัโดยสถาบนัรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ร่วมกบัสํานกังาน

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และได้รับเกียรติบัตรสําหรับสถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการ และมีการนํา

มาตรฐานแนวทางการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคอุตสาหกรรมไปประยุกต์ใช้ใน

อตุสาหกรรม  

- ได้รับโลห์่และประกาศนียบตัร CSR-DIW Continuous Award 2012 จากกรมโรงงาน จากการดําเนินการ 

Self Assessment ระบบ CSR-DIW อยา่งตอ่เน่ืองติดตอ่กนัเป็นเวลา 3 ปี 

- ร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมตํารวจโรงงานอย่างต่อเน่ืองมากว่า 9 ปี ในการร่วมดําเนินการป้องกนัและป้อง

ปราบปัญหา   อาชกรรมและยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยใน

ปี 2555 มีผู้บริหารและพนกังานท่ีเป็นสมาชิกสมาคมตํารวจโรงงาน

กว่า 120 คนเข้ารับการอบรม ซึ่งทําหน้าท่ีในการสอดส่องดูแล

ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ภายในบริษัท ในส่วนของการป้องปราม

ปัญหายาเสพติดก็ได้มีประสานงานร่วมกบัสถานีตํารวจในพืน้ท่ีทํา

การสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงานทุกๆ 3 เดือน นอกจากนัน้ยังมีการ

ช่วยอํานวยความสะดวกเร่ืองของการจราจรภายในบริษัทในช่วง

ชัว่โมงเร่งดว่นอีกด้วย 
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4.  ส่งเสริมการศกึษา 

- ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กบัพนกังาน บุตรพนักงาน และเด็ก

นกัเรียนในชมุชนรอบข้าง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีบริษัทฯ สง่เสริม

มาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 14 โดยในปี 2555 บริษัทฯได้มอบทนุ

จํานวนทัง้สิน้กวา่120 ทนุ รวมเป็นเงินกวา่ 600,000 บาท 

-  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มประสบการณ์

นอกห้องเรียนให้กับบุตรพนักงาน บริษัทจึงได้จัดกิจกรรมทศันศีกษาให้กับลกูพนักงานในช่วงปิดเทอม ผ่าน

โครงการ”สานสมัพนัธ์เอสบีจีเพ่ือลกูรัก” เป็นปีท่ี 9  โดยในปีนีไ้ด้พาลกูพนกังานไปทศันศกึษาท่ีสวนสตัว์เปิดเขา

เขียว จ.ชลบรีุ 

-  ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้รับเชิญจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จ.สมุทรปราการ ให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

สถานศกึษา เพ่ือร่วมในการวางแผน พฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนของสถาบนั  

 

5.  ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น   :  เพ่ือเป็นการอนรัุกษ์และสืบสานประเพณีเก่าแก่ของท้องถ่ิน บริษัทฯ ได้ร่วม

สนบัสนนุการจดัประเพณีของท้องถ่ินบางพลีและบางโฉลงดงันี ้

- ประเพณีรับบัว ซึง่เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอําเภอบางพลี โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบในการจดังาน 

และได้ร่วมออกบทูบริการเคร่ืองด่ืมฟรีให้กบัผู้ เข้าร่วมงาน 

-  ประเพณีบูชาบวงสรวงไหว้ศาลพ่อหลวงคงเพชร สิ่งศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเป็นท่ีเคารพของชาวตําบลบางโฉลง โดย

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินสมทบในการจดังาน และได้ร่วมออกบธูบริการเคร่ืองด่ืมสมนุไพรฟรีให้กบัผู้ เข้าร่วมงาน 

นอกจากนี ้ยงัได้มีการรณรงค์ประเพณีท่ีดีงามของคนไทย เช่น  

- เทศกาลสงกรานต์ โดยการจดัพิธีรดนํา้ดําหวัผู้สงูอายท่ีุอยู่ในชมุชนบางโฉลง จํานวน 10 ท่านท่ี โรงอาหาร  

และมีพิธีการสรงนํา้พระพทุธรูป 

- เทศกาลทอดกฐินโดยผู้บริหารและพนกังานได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมในการทอดกฐินของวดับางโฉลงใน  ต.

บางโฉลง อ. บางพลี จ.สมทุรปราการ และวดัหนองบอนวิปัสนา ต.ตาสิทธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ในช่วงวนั

เข้าพรรษา ได้ร่วมถวายเทียนพรรษาให้กบัวดัในชมุชน  

  

 

- การเปิดโรงงานให้เป็นศูนย์เรียนรู้แก่สถาบัน หน่วยงานต่างๆให้เย่ียมชมโรงงาน   : เพ่ือการเรียนรู้

ร่วมกนัของบริษัทฯ กบัชมุชนรอบข้าง และหน่วยงานตา่งๆ บริษัทฯ จงึมีนโยบายท่ีจะเปิดโรงงานให้กบั

หน่วยงานตา่งๆ ท่ีสนใจจะเข้ามาเรียนรู้ระบบบริหารจดัการองค์กร ในด้านกระบวนการผลติ การควมคมุ
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คณุภาพของสนิค้า ด้านการบริหารและการพฒันาทรัพยากรบคุคล การดําเนินการด้าน CSR ของบริษัท โดยใน

ปี 2555 มีผู้ เย่ียมชมโรงงานมากกวา่500 คนจาก11 หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

6.  การส่งเสริมพนักงานให้เป็นคนดีของสังคม   

โครงการ “50 ปี SBG สานคนเก่ง สร้างคนดี”   จากนโยบายด้านหนึ่งของบริษัทฯ ท่ีมุ่งมัน่ในการพฒันา

บคุคลากรด้วยการ “สานฅนเก่ง สร้างฅนดี” เพ่ือให้เป็นคนท่ีสมบรูณ์ คือ เป็นทัง้คนเก่งและคนดี บริษัทฯจึงได้

น้อมนําหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมาเป็นแนวทางในการปฏิบติัเพ่ือเป็นคนเก่งและคนดี

ตอบแทนคณุแผน่ดิน โดยได้จดัทําสมดุบนัทกึพฤติกรรมการเป็นคนเก่งและคนดี แจกให้กบัพนกังานทกุคน เพ่ือ

พนกังานจะได้รู้จกัการปฏิบติัตนให้เป็นคนเก่งและคนดี ทัง้ในชีวิตการทํางานและชีวิตสว่นตวั ตามรอยเท้าของ

พ่อหลวงของคนไทย และได้จดลงในสมุดบันทึก เพ่ือส่งให้หัวหน้าได้รับทราบการเป็นคนเก่งและคนดีของ

ตนเอง 

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมพระพทุธศาสนา และส่งเสริมให้พนกังานได้มี

โอกาสในการบวชและศึกษาในพระธรรมวินยั และ

เพ่ือทดแทนคณุบิดา มารดา และถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั โดยบริษัทฯ

ได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ์  85 

พรรษา โดยมีพนักงานสมัครเข้าร่วมอุปสมบท ณ 

วดับางโฉลงใน จ.สมทุรปราการ จํานวน 9 รูป และ

วดัพนัเสดจ็ใน จ.ชลบรีุ จํานวน 9 รูป 

โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา กิจกรรมสง่เสริมการ

ปฏิบติัตนเป็นคนดีผา่น โครงการ”งดเหล้าเข้าพรรษา” เพ่ือสง่เสริมให้พนกังานลด ละ เลิกเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพ่ือการมีสขุภาพท่ีดี มีเงินเก็บออม และห่างไกลจากสารเสพติด ซึ่งมีพนกังานกว่า 

1,200 คนได้ เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ 40 ของพนกังานทัง้หมด  

โครงการวิศวกรปฏิบัติธรรม บริษัทได้จดัหลกัสตูรการปฏิบติั

ธรรมให้พนักงานท่ีเป็นวิศวกรในสายงานพัฒนาและวิจัย

ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพ่ือเป็นการฝึกสมาธิให้กับ

วิศวกรและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน โดยได้

จดัการอบรมเป็น 2 รุ่น ท่ีวดัธรรมมงคล 
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ตัง้สติก่อนสตาร์ท   เป็นการรณรงค์อบุติั เป็น “ 0” ในช่วงวนัหยดุต่อเน่ืองในช่วงเทศกาลสําคญัต่างๆ เพ่ือ

เตือนสติพนักงานให้ลด ละ เลิกการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และของมึนเมา อันเป็นสาเหตุของการเกิด

อบุติัเหต ุ    จากการรณรงค์อยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้ปี 2555 พนกังานไมป่ระสบอบุติัเหตใุนช่วงวนัหยดุตอ่เน่ือง 

ดอกมะลิเพ่ือแม่     :  บริษัทฯ สนบัสนนุให้พนกังานได้ทําความดีเพิอ้ตอบแทนพระคณุแม่ ด้วยการนําดอก

มะลวินัแมม่าจําหน่ายให้พนกังาน โดยรายได้ร่วมสนบัสนนุกิจกรรมของสภาสงัคมสงเคราะห์แหง่ประเทศไทย 

 

ชมรม ”เพ่ือนช่วยเพ่ือน”  คําวา่ ”นํา้ใจ”  ไมมี่ท่ีสิน้สดุสําหรับพนกังานSBG จึงได้จดัตัง้ชมรมฯ เพ่ือช่วยเหลือ

เพ่ือนพนกังานท่ีประสบเหตจุากภยัธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอทุกภยั วาตภยั และอคัคีภยั    โดยชมรมฯ จะมอบ

เงินช่วยเหลือให้กับพนักงาน (เป็นเงินท่ีได้รับบริจาคจากผู้บริหารและพนักงาน และบริษัทฯ ร่วมสมทบอีก 1 

เทา่ของเงินท่ีได้รับการบริจาค) 

 

รางวัลแห่งความภูมิใจ  CSR Awards: จากการดําเนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ

คดัเลือกและได้รับรางวลั SET Award 2012 ด้าน CSR Awards 

2012 (Corporate Social Responsibility Awards) จากตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 2   

 

 

8.    การดาํเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการบริษัทฯ   ยดึถือแนวปฏิบติัท่ีดีและความสมัพนัธ์กบัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    ด้วยการ

ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบัต่าง ๆ ด้านความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม    เพ่ือสร้างมลูคา่เพิ่ม และสร้าง

ความยัง่ยืนให้กบัองค์กร  รวมถึง สงัคมและประเทศชาติด้วยการจดัการสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน            

          มลพษิทางอากาศ    

บริษัทฯ ได้กําหนดมาตรการควบคมุและป้องกนัมลพิษทางอากาศ  

โดยติดตัง้ระบบบําบดัมลพิษทางอากาศ (Bag House Filter) ในการดดูฝุ่ นท่ีเกิด

จากกระบวนการผลิต      สง่ผลให้คณุภาพอากาศท่ีระบายออกมาเป็นไปตาม

มาตรฐานทางอากาศ   ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ มีสว่นได้

ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงชมุชนและสงัคมในพืน้ท่ีรอบโรงงานและเพ่ือให้เกิด

การยอมรับจากชมุชน ทําให้โรงงานอตุสาหกรรมอยู่ร่วมกบัชมุชนได้อย่างยัง่ยืน 

มลพษิด้านสิ่งแวดล้อม : มลพษินํา้ 

    นํา้เป็นทรัพยากรธรรมชาติ   และนํามาใช้ในกระบวนการผลิต ซึง่การ  ยอ่มก่อให้เกิดมลพิษทางนํา้ได้ เช่น 

นํา้จากกระบวนการผลติ (ล้างคราบไขมนั) นํา้เสียจากกระบวนการหลอ่เยน็ และนํา้เสียท่ีผา่นกระบวนการผลติจะถกู

รวบรวม เข้าสูร่ะบบบําบดันํา้เสียของบริษัท อีกสว่นหนึง่จะถกูสง่ไปบําบดัภายนอก ซึง่เป็นบริษัทท่ีได้รับอนญุาตจากกรม

โรงงาน  นํา้ทิง้ท่ีออกจากระบบบําบดันํา้ เสียจะถกูตรวจสอบคณุภาพเป็นประจําทกุเดือน เช่น ค่า pH, BOD, TSS, Oil & 
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Grease, Zinc ซึง่ผลการตรวจวดัท่ีได้เป็นไปตามกฏหมายกําหนด สําหรับการ

ตรวจวดัคณุภาพนํา้ทิง้ท่ีผา่นการาบําบดัแล้ว ทาง SAT ได้กําหนดขึน้เพ่ือ

ติดตามตรวจสอบประสทิธิภาพของระบบบําบดันํา้เสียอยา่งตอ่เน่ือง 

 

 

มลพษิด้านสิ่งแวดล้อม :  กากอุตสาหกรรม  

เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความคุ้มคา่ในการใช้ทรัพยากรอยา่ง

ยัง่ยืน จงึได้นํากากอตุสาหกรรมท่ีเกิดจากกระบวนการผลติกลบัมาใช้ใหม่ 

โดยการนําไป Recycle   เช่น การนําเศษขีก้ลงึท่ีได้กลบัไปหลอมใหม ่    

 SAT ได้เลง็เหน็การนํากากอตุสาหกรรมท่ีมีอยูม่าสร้างให้เกิด

ประโยชน์เพ่ือลดปริมาณกากอตุสาหกรรมท่ีนําไปฝังกลบ ให้มีปริมาณ

น้อยลง และสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้คุ้มคา่มากท่ีสดุ เพ่ือให้เกิด

การพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

การจัดการกากอุตสาหกรรม  :      ในการคดัเลือกบริษัทรับกําจดักากอตุสาหกรรมของบริษัทฯ ต้องผา่น

การตรวจสอบใบอนญุาต รง.4 สถานท่ีรับกําจดักากอตุสาหกรรม และต้องได้รับการตรวจสอบสถานท่ีกําจดักาก

อตุสาหกรรม เป็นประจําอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้    ดงันี ้

  

ข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้กับชุมชน ปี 2554 
สถานีตรวจวดัท่ี 1 บริเวณท้ายบริษัท (บางนา)   สถานีตรวจวดัท่ี 3 สํานกังานหมู่บ้านกรีนวลัเลย์ 

สถานีตรวจวดัท่ี 2 บ้านป้าถนอม (คณุประเสริฐ)   สถานีตรวจวดัท่ี 4 บ้านคณุอจัฉร 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนด พารามิเตอร์ ในการตรวจวดั คือ NOx (ออกไซด์ของไนโตรเจน), 

SO2 (ซลัเฟอร์ไดออกไซด์) ซึง่หากในพืน้ท่ีมีปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน  

และซลัเฟอร์ไออกไซด์เกินมาตรฐานกําหนด จะสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

ของคนในชมุชน เช่น ระบบทางเดินหายใจ  รวมถงึการเกิดฝนกรดในพืน้ท่ีได้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ  ยงัได้ทําการตรวจวดัคา่ TSP (ฝุ่ นโดยรวม) ในอากาศ 

เพ่ือเฝ้าระวงัปริมาณฝุ่ นในพืน้ท่ีให้กบัชมุชน รวมถงึการตรวจวดัคา่  

CO (คาร์บอนมอนนอกไซด์) ซึง่โดยสว่นใหญ่จะเกิดจากการเผาไหม้ท่ีไมส่มบรูณ์    

หากมีปริมาณมาก จะสง่ผลทําให้ผู้ ท่ีได้รับก๊าซดงักลา่วหมดสติได้ 

  

จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศบริเวณชมุชนรอบข้าง เพ่ือตรวจติดตามคณุภาพอากาศ  พบว่า ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ 

อยูใ่นเกณฑ์ท่ีกฏหมายกําหนด และจะไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนรอบข้างโรงงาน  

 

9.  การวจิัยและพัฒนาจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้กําหนดวิสยัทศัน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เตบิโตของอุตสาหกรรมยานยนต์

ในเอเชีย ที่มีความเช่ียวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม”    

และเพ่ือนําไปสูก่ารสร้างมลูคา่เพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพฒันาและตอ่ยอดความรู้ใหม่ๆ  เพ่ือนําไปสูก่าร

เปล่ียนแปลงทางความคิด การผลติ กระบวนการทํางานให้เจริญก้าวหน้า    ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่ มีต้นทนุท่ีเหมาะสม 

และสร้างความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง      

บริษัทฯ  ได้กําหนดนโยบายในการพฒันา  นวตักรรมอยา่งมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม และนําไปสูก่ารปฏิบติั

อยา่งจริงจงั   โดยได้สร้างศนูย์ทดสอบและพฒันาผลติภณัฑ์ และดําเนินการวิจยัพฒันามาอยา่งตอ่เน่ืองควบคูไ่ปกบัการ

พฒันาความรู้ โดยร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญชาวต่างชาติ   ท่ีมีประสบการณ์ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เข้า

มาร่วมฝึกสอนเพ่ือตอ่ยอดความรู้ของบคุลากรบริษัทฯ  

จากการวิจยัและพฒันามาอยา่งตอ่เน่ืองท่ีผา่นมา    ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทําทดสอบและพฒันาผลติภณัฑ์จาน

เบรก โดยเฉพาะปัญหาในการเกิดเสียงและสัน่สะเทือน (NVH) โดยร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญด้านการทดสอบจากตา่งประเทศ 

เพ่ือตอบสนองความต้องการให้กบัลกูค้า   รวมไปถงึการขยายขีดความสามารถในการทดสอบและพฒันา Module Hub/ 

Caliper  โดยเฉพาะHub บริษัทฯ ได้ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญในด้านกระบวนการขึน้รูปโลหะ การลงทนุและออกแบบ

กระบวนการผลิต  ด้วยกระบวนการขึน้รูปแบบ Progressive die Multi-step ท่ีเป็นระบบ Fully-automatic  และจะทํา

การทดสอบในช่วงเดือนมิถนุายน 2556      และพฒันากระบวนการออกแบบงาน Casting ของ Caliper ด้วย 

Simulation software เพ่ือให้ชิน้งานหลอ่   มีคณุภาพสงูสดุ ลดการเกิดของเสีย รวมไปถงึการพฒันาผลิตภณัฑ์เพลาข้าง   

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลติรถยนต์ในอนาคต เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าในอนาคต   

และเพ่ือให้การบริการในการทดสอบและแก้ปัญหาให้แก่ลกูค้าอยา่งครบวงจร  
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10.  การจัดทาํรายงานแห่งความยั่งยนื  

เพ่ือยกระดบัการจดัทํารายงานแหง่ความยัง่ยืนให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัของบริษัทฯ     ในปี 2555 บริษัทฯ ได้จดั

สมัมนาเชิงปฏิบติัการ เพ่ือกําหนดตวัชีว้ดัตามกรอบการจดัทํารายงานความยัง่ยืน (GRI) กบัพนกังานและผู้ มีสว่นได้เสีย   

โดยร่วมกบัสถาบนัไทยพฒัน์      และปรับเนือ้หาให้สอดคล้องกบัแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมของสถาบนัธุรกิจเพ่ือ

สงัคม (CSRI)   

   บริษัทฯ  ได้จดัทํารายงานแหง่ความยัง่ยืน ภายใต้หวัข้อ “SBG …กบัการพฒันาอยา่งยัง่ยืน” ไว้ในรายงาน

ประจําปีของบริษัทฯ   โดยได้พฒันาเนือ้หาเพ่ือให้ครอบคลมุแนวทางความรับผิดชอบทิศทางองค์กร   ข้อมลูท่ีจําเป็นของ

องค์กร การกํากบัดแูล     ขอบเขตและดชันีเนีอ้หา GRI ด้านเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมและความปลอดภยั   ด้านสงัคม     โดย

มีเป้าหมายท่ีจะพฒันารายงานความยัง่ยืนให้ครอบคลมุตวัชีว้ดัตามกรอบการจดัทํารายงานความยัง่ยืน (GRI) ภายใน 3 ปี 

นบัตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นไป 

 

8.6 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมูลภายในนําข้อมูลภายในไปใช้เพ่ือ

ประโยชน์สว่นตนและผู้ อ่ืน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพ่ือให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมลูภายใน หน้าท่ีใน

การรายงานการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะ รวมถงึบทกําหนดโทษตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  และท่ีแก้ไข

เพิ่มเติม และตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าท่ีจดัทําและส่งรายงานการถือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน 

คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

โดยต้องรายงานดงันี ้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ครัง้แรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

หลกัทรัพย์ตอ่ประชาชน หรือวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพย์ (แบบ 59-2) อนัเน่ืองมาจากการซือ้ ขาย โอนหรือรับ

โอนหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทําการนบัตัง้แต่มีการซือ้ ขาย โอนหรือรับโอนหลกัทรัพย์นัน้ 

และให้สง่สําเนารายงานการถือหลกัทรัพย์ดงักลา่วให้แก่บริษัทฯ ภายในวนัท่ีสง่รายงานดงักลา่ว

ให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ประกาศให้ทราบทัว่กันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีรับทราบข้อมลูภายในท่ีมีนัยสําคัญท่ีอาจ

ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้หรือขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

ในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการ

ดําเนินงาน คือ 45 วนันบัจากวนัสิน้ไตรมาส และ 60 วนันบัจากวนัสิน้งวดบญัชี) หรือข้อมลูภายในนัน้จะ

เปิดเผยตอ่สาธารณชน  
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4. บริษัทฯกําหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯและบริษัทย่อยไว้ท่ีฝ่ายเลขานุการบริษัท เพ่ือ

ควบคมุการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปอยา่งถกูต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวา่กรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ  และทําให้บริษัทฯ ได้รับ

ความเส่ือมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกํากบัดูแลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการ

ตามกฎหมาย 

 

8.7 บุคลากร 

จํานวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้ 

บริษัท 

จาํนวน (คน) 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 557 178 492 162 
2.  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั 1,215 191 1,060 173 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั 465 76 399 74 
4.  บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั 478 60 403 49 

 รวม 2,715 505 2,354 458 
จาํนวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานประจํา 2,485 492 2,197 438 

พนกังานสญัญาจ้าง 230 13 157 20 

 

จํานวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบง่ออก

ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 
จาํนวน (คน) 

31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2554 

1.  แผนกผลติ/ ปฏิบตัิการวิศวกรรม-Jig Shop 2,019 1,685 
2.  แผนกวิศวกรรม 141 144 
3.  แผนกซอ่มบํารุง/ รับประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลติ 468 433 
4.  แผนกคลงัสนิค้า และแผนกจดัซือ้  ฝ่ายจดัหา 205 196 
5.  สายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 91 95 
6.  ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 57 50 
7.  สายงานขายและการตลาด 

8.  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ/ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์/  

     ฝ่ายพฒันากระบวนการผลติ 

38 
67 

 

29 
65 

9.   ฝ่ายบริหารจดัการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบตัิการ 

10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 

11. อ่ืน ๆ 

121 
13 

103 
12 

 รวม 3,220 2,812 

หมายเหต:ุ บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 
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ผลตอบแทนพนกังาน 

ผลตอบแทนรวมของพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในปี 2555 มีจํานวนเงินรวม 1,252,089,880.32 บาท 

เพิ่มขึน้จาก 878,183,507.21 บาท ในปี 2554 โดยคา่ตอบแทนให้แก่พนกังานของกลุม่บริษัทนัน้อยู่ในรูปเงินเดือน โบนสั 

สวสัดิการ เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทําการตัง้กองทนุสํารอง

เลีย้งชีพเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2547 
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9. การควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัประชมุครัง้ท่ี 2/2556 วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556  โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชมุ และได้แสดงความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมุ

ภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบั

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึง่มุง่เน้น

การตรวจสอบเชิงปฏิบติัการให้พฒันามีประสทิธิภาพมีประสทิธิผล อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่ได้มีการติดตามการแก้ไขตาม

รายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอยา่งสม่ําเสมอ ด้านการดแูลทรัพย์สนิ บริษัทฯมี

ระบบป้องกนัท่ีดี ไมพ่บรายการทจุริตหรือการนําทรัพย์สนิของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ ผลการสอบทานพบวา่มีการ

ปฏิบติัตามขัน้ตอนท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องกบัข้อกําหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ในสว่น

การหารือกบัผู้สอบบญัชี  เหน็วา่บริษัทจดัทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีระบบควบคมุภายในท่ี

เพียงพอครอบคลมุทัง้ทางด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเส่ียง การควบคมุการปฏิบติังาน และระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู โดยมีการติดตามประเมินผลการควบคมุภายในอยา่งตอ่เน่ือง  ไมมี่ข้อบกพร่องท่ีเป็น

สาระสําคญั  สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

 

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม 

บริษัทฯมีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชดัเจนและวดัผลได้ โดยมีการกําหนดแผนธุรกิจ 

งบประมาณประจําปี  และตวัชีว้ดัท่ีชดัเจนในการ ขยายตลาดและเพิ่มความสามารถในการทํากําไรของหน่วยธุรกิจ 

การพฒันาผลติภณัฑ์ใหมท่ี่มีมลูคา่เพิ่ม และทดแทนการนําเข้า รวมทัง้การสร้างเครือข่ายกบัพนัธมิตรในตา่งประเทศ  

การปรับคา่จ้าง และการจ่ายเงินรางวลัจงูใจ ประจําปี 2555 เป็นการประเมินโดยพิจารณาจากผลสําเร็จตามเป้าหมาย

ของดชันีชีว้ดั และผลกําไรของบริษัท เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพฒันาคณุภาพทางการปฏิบติังานให้ดีย่ิงขึน้ 

บริษัทฯกําหนดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชดุ ได้แก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและ คา่ตอบแทนกรรมการและ

ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่

ในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี และรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยในปี 2555 บริษัทฯได้รับรางวลั SET Awards 2012 

รางวลัด้านบรรษัทภิบาล รางวลัด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ และรางวลัความรับผิดชอบตอ่สงัคม ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการจดัทํา

และทบทวนนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบติังาน ในธุรกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ ระบบสารสนเทศ และการ

บริหารทัว่ไปท่ีรัดกมุ อีกทัง้บริษัทฯ ยงัได้ประกาศเจตนารมย์ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน วา่ด้วยการตอ่ต้าน

การทจุริต   และได้จดัให้มีการประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทมีนโยบาย

และขัน้ตอนการปฏิบติัอยา่งเหมาะสมตอ่ความเส่ียงด้านการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้ และให้การดําเนินงานสามารถ

สร้างความมัน่ใจให้ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 
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2. การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเป็นนโยบายสําคญั โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ซึง่ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ทําหน้าท่ีในการประเมินปัจจยัเส่ียงทัง้จาก

ปัจจยัภายนอกได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผนัผวนของราคาวตัถดิุบ  และปัจจยัภายใน ท่ีมี

ผลกระทบตอ่เป้าหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกําหนดผู้ รับผิดชอบความเส่ียงในหน่วยงานต่าง ๆ พร้อม

ทัง้มอบหมายให้การบริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการ

บริหารความเส่ียง มีการประเมินปัจจยัความเส่ียง ซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ 

จดัให้มีการติดตามการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในองค์กร โดยเน้นให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของ

บริษัทฯ รวมทัง้การจดัการการให้ความรู้กบัพนกังานทกุระดบัให้มีความเข้าใจและตระหนกัถงึความสําคญัในการ

บริหารความเส่ียงให้มากย่ิงขึน้ ซึง่ผลการปฏิบติัได้มีการรายงานตอ่คณะคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯได้เป็นผู้ กํากบัดแูล ความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเส่ียง  

  

3. การควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงซึง่คณะกรรมการทัง้ 4 คณะ ได้ปฏิบติังานภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับ

มอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารดงันี ้ 

(1) การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของผู้บริหารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อยา่ง

ชดัเจน และเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดตําแหน่งผู้ มีอํานาจอนมุติั วงเงิน การสัง่การ 

การก่อหนี ้และการชําระหนี ้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ ได้มีการทบทวนความเหมาะสม

อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(2) จดัทําระบบการปฏิบติังานและอํานาจหน้าท่ีในการอนมุติั ตามลกัษณะการประกอบธุรกิจ

และโครงสร้างองค์กร  

(3)  กําหนดให้มีการจดัทํารายการข้อกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพ่ือควบคมุให้

ทกุหน่วยงานมีการปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด       

(4) การประเมินความเส่ียงทัง้ปัจจยัจากภายในและภายนอกบริษัทและติดตามการปฏิบติัตาม

แผนบริหารความเส่ียง 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาทบทวนและอนมุติัแผนการตรวจสอบประจําปี    

เพ่ือให้ครอบคลมุทกุกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเส่ียงสงู รวมทัง้ครอบคลมุถงึความคาดหวงัของผู้ ท่ีมีสว่น

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มัน่ใจวา่หน่วยงานตา่ง ๆ มีการควบคมุ การปฏิบติังานท่ีเพียงพอ   ทัง้ด้านการเงิน 

การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่งๆ  ทัง้นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได้

พิจารณาประเด็นสําคญัและปัญหาท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดําเนินการแก้ไข และ

ให้มีการรายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจจะนํามาซึง่ความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบักิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้จะต้องผา่นขัน้ตอน
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การอนมุติัตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการจะต้องทําหน้าท่ี

พิจารณาวา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ

ผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก และถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะนํามาซึง่ความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยผู้ มีสว่นได้เสียดงักลา่วจะไมมี่สทิธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามท่ี

กฎหมายกําหนด  

บริษัทฯมีการมุง่ในในการพฒันาขบวนการผลิตให้ได้สนิค้าท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

รวมทัง้ให้ความสําคญัอยา่งมากตอ่การดแูลความปลอดภยัในการทํางาน การรักษาสิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯได้การ

รับรองระบบคณุภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึง่มีหน่วยงานท่ีแยกอิสระจากสายการผลติ ทําหน้าท่ีในการ

ตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบติัเป็นไปตามข้อกําหนด ตา่ง ๆ อยา่งสม่ําเสมอ ในสว่นของการทําธุรกรรมด้านการ

การเงิน และ จดัซือ้ จดัจ้างนัน้ บริษัทฯกําหนดให้พนกังานและผู้บริหารปฏิบติัตาม “คูมื่ออํานาจดําเนินการ” และ “คูมื่อ

ควบคมุการ จดัซือ้-จดัจ้าง” ซึง่กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ชดัเจนถงึหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอํานาจใน

การอนมุติัจ่ายเงิน และการทําสญัญาจดัซือ้จดัจ้าง  เพ่ือให้มีความรอบคอบ รัดกมุและป้องกนัการทจุริตในธุรกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัการเงิน  

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู 

ในการเสนอเร่ือง ให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯได้จดัให้มีข้อมลูท่ีสําคญัต่าง ๆ อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสนิใจโดยการจดัทํารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล 

พร้อมเอกสารประกอบข้อเทจ็จริง จดัสง่ข้อมลูเพ่ือศกึษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการลว่งหน้า 7 วนั โดยมีเลขานกุาร

บริษัทฯ ซึง่มีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน

ประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหน่วยงานท่ีเป็นศนูย์กลางในการจดัทําและ

จดัเก็บเอกสารสําคญั ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้อยา่งเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการได้        

ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่ง ๆ นัน้ บริษัทฯจะมีการจดัเก็บ

ไว้อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมูท่กุรายการ เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นข้อมลูในการปฏิบติังานโดยไมเ่คยได้รับแจ้ง

จากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี แผนกตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้อง

เก่ียวกบัการจดัทํางบการเงินของบริษัทฯทกุไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจวา่ บริษัทฯมีการใช้นโยบายบญัชีตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอยา่งเหมาะสม 

 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯได้มีการติดตามผลการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมีการประชมุ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 รวม 9 ครัง้ และมีระบบการติดตามการปฏิบติังานเป็นลําดบัชัน้ ตัง้แต่

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมายและกํากบัการดําเนินการตาม

แผนกลยทุธ์  แผนงาน และโครงการ ท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจําปี ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯเป็นประจําทกุ
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เดือน พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้และปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

และเม่ือพบวา่ผลการดําเนินการมีความแตกตา่งจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบนําเสนอรายงาน 

เพ่ือทบทวนการปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหตตุลอดจนร่วมพิจารณาเพ่ืออนมุติัแผนการแก้ไขปัญหา และให้

รายงานการปฏิบติัอยา่งตอ่เน่ือง 

บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอยา่งสม่ําเสมอโดยผู้ รับผิดชอบใน

ฝ่ายงานรับผิดชอบในการดแูลการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายใน และมีแผนกตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ

การปฏิบติัและรายงานผลอยา่งเป็นอิสระตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี

การประชมุรวม 6 ครัง้ 
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10. รายการระหว่างกัน  
 

10.1  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ระหว่างปี 2554 และ ระหว่างปี 

2555 ดงัตอ่ไปนี ้

10.1.1 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด (SBM)    

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2554 ปี 2555  

รายการค้าปกต ิ    

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ SBM  2.31 - ราคาตลาด / เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวตัถดิุบท่ีเป็น

สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ SBM 440.00 110.00 ตามสญัญากู้ เงิน 

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก SBM  13.47 12.05 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT จ่ายชําระคา่สาธารณปูโภคให้ SBM 0.01 0.01 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SBM 

5. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 19.23 20.47 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBM ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

6. SAT รับชําระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SBM 81.83 65.66 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 – 6 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

 

 

10.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอนิดัสเตรียล จาํกัด (BSK)   
  

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2554 ปี 2555  

รายการค้าปกต ิ    

1. SAT จ่ายชําระคา่สาธารณปูโภคให้ BSK 1.23 1.41 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 4.53 0.38 ราคาใกล้เคียงทนุ / BSK ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

3. SAT รับชําระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก BSK  54.77 58,72 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ BSK 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 – 3 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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10.1.3 บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ โปรดักส์ จาํกัด (ICP)    

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2554 ปี 2555  

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ ICP 1.48 - ราคาตลาด / เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวตัถดิุบท่ีเป็น

สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ ICP  90.00 200.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก ICP 1.08 7.86 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP 1.13 - ราคาใกล้เคียงทนุ / ICP ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 – 4 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

10.1.4  บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนช่ันแนล แจแปน จาํกัด (SIJ)    

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2554 ปี 2555  

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ SIJ 10.00 30.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก SIJ 0.01 0.87 ตามสญัญากู้ เงิน  

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1-2 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

10.1.5 บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จาํกัด (SFT)   

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2554 ปี 2555  

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT - 0.20 ราคาใกล้เคียงทนุ / SFT ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1   เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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10.1.6  บริษัท ซชึโิยช ิสมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จาํกัด  

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่าของ

รายการ (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจาํเป็น 

 ปี 2554 ปี 2555  

รายการค้าปกต ิ    

1. ICP มีซือ้ทรายอบแห้งจากบริษัท ซึ

ชิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จํากดั  

17.61 38.45 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สินค้าเป็นครัง้คราวเพ่ือในใช้ใน

การผลิตสินค้า 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1   เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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11. ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

11.1.1 สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

  ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

  ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

   ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

ตารางที่ 1 – 1  ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุจากงบการเงินรวม                         หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2555 2554 

รายได้   

รายได้จากการขายและบริการ 9,409,556 6,420,730 

รายได้อ่ืน 158,971 146,938 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 21,896 (25,885) 

รวมรายได้ 9,590,423 6,541,783 

คา่ใช้จ่าย   

ต้นทนุการขายและบริการ 7,914,508 5,448,335 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 640,918 497,766 

รวมคา่ใช้จ่าย 8,555,426 5,946,101 

กําไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,034,997 595,682 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (160,031) (119,731) 

สว่นแบง่กําไรจากลงทนุในบริษัทร่วม 10,514 9,966 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (69,717) (77,753) 

กําไรสทุธิสําหรับปี 815,763 408,164 

กําไรจากการดําเนินงาน1 1,034,997 595,682 

หมายเหต ุ

1  กําไรจากการดําเนินงาน เท่ากบักําไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วม 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ   หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2555 2554 

รายได้   

รายได้จากการขายและบริการ 3,145,328 2,121,725 

เงินปันผลรับ 100,358 - 

รายได้อ่ืน 275,407 225,236 

กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน 2,917 (11,014) 

รวมรายได้ 3,524,010 2,335,947 

คา่ใช้จ่าย   

ต้นทนุการขายและบริการ 2,385,515 1,625,710 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 384,845 297,806 

รวมคา่ใช้จ่าย 2,770,360 1,923,516 

กําไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 753,650 412,431 

คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (54,263) (44,115) 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล (17,225) (41,576) 

กําไรสทุธิสําหรับปี 682,162 326,740 

กําไรจากการดําเนินงาน1 753,650 412,431 

หมายเหต ุ

1 กําไรจากการดําเนินงาน เท่ากบักําไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วม
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ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม                              หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2555 2554 

สนิทรัพย์   

สนิทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 814,630 467,219 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 1,576,127 875,154 

สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ  610,908 716,735 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 185,979 162,577 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 3,187,644 2,221,685 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย  153,200 144,951 

เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน – สทุธิ  26,651 26,651 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 6,391,410 6,144,764 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 367,719 292,913 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,938,980 6,609,279 

รวมสนิทรัพย์ 10,126,624 8,830,964 

หนีส้นิ   

หนีส้นิหมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 25,293 141,354 

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ                         1,455,383 921,479 

เงินกู้ ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 531,058 373,289 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 562,985 429,029 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 2,574,719 1,865,151 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ ยืมระยะยาวอ่ืน 2,574,133 2,628,133 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 146,547 155,412 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 2,720,680 2,783,545 

รวมหนีส้นิ 5,295,399 4,648,696 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 341,723 341,723 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 339,923 339,923 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 711,432 711,432 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2555 2554 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย1 594,332 604,153 

ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน 374 206 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 3,185,164 2,526,554 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,831,225 4,182,268 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 10,126,624 8,830,964 

 

ตารางที่ 2 – 2  ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ          หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2555 2554 

สนิทรัพย์   

สนิทรัพย์หมุนเวียน   

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 341,569 156,214 

ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 522,214 246,108 

สนิค้าคงเหลือ – สทุธิ  159,794 169,760 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 424,243 622,589 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 1,447,820 1,194,671 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสีย  2,301,555 1,861,561 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,386,073 1,340,241 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 90,372 59,767 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,778,000 3,261,569 

รวมสนิทรัพย์ 5,225,820 4,456,240 

หนีส้นิ   

หนีส้นิหมุนเวียน   

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  482,472 269,645 

เงินกู้ ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 170,102 155,312 

หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 117,499 62,661 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 770,073 487,618 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ ยืมระยะยาว 862,820 916,359 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอ่ืน 52,233 56,299 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 915,053 972,658 
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รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2555 2554 

รวมหนีส้นิ 1,685,126 1,460,276 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 341,723 341,723 

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 339,923 339,923 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 711,432 711,432 

สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย1 56,418 58,620 

กําไร (ขาดทนุ) สะสม 2,432,921 1,885,989 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,540,694 2,995,964 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,225,820 4,456,240 

 

 ตารางที่ 3  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม          หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2555 2554 2555 2554 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,778,230 863,115 803,592 542,194 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (1,106,487) (1,726,493) (388,869) (642,768) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (324,332) 330,802 (229,367) (134,440) 

เงินสดและรายการเงินเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 347,411 (532,576) 185,356 (235,014) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ต้นงวด  467,219 999,795 156,213 391,228 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ปลายงวด  814,630 467,219 341,569 156,214 

 

ตารางที่ 4   ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน 

งบการเงนิรวม 

2555 

 

2554 

 

2553 

(ปรับปรุงใหม่) 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.24 1.16 1.52 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.93 0.72 1.21 

อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.80 0.48 0.83 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 7.68   6.39 5.94 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 48 52 61 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 11.92 9.40 12.46 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 31 38 29 
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อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 6.59 5.49 5.68 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 55 66 63 

วงจรเงินสด (วนั) 24 24 30 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 15.89% 15.14% 19.70% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 11.11% 9.28% 13.89% 

อตัรากําไรสทุธิอ่ืน (%) 2.00% 2.00% 2.85% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร(%) 170.08% 142.51% 159.63% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 8.51% 6.23% 11.78% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 18.10% 9.89% 21.87% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 8.61% 4.83% 10.64% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 24.35% 17.77% 26.72% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 1.01 0.77 0.90 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.65 0.76 0.60 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.10 1.11 0.98 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 12.35 8.86 14.59 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) 1.12 0.62 2.38 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 16.67% 49.50% 22.35% 

อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)    

อตัราการเติบโตของยอดขาย  (%) 46.55% 2.52% 45.81% 

อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) 45.26% 8.33% 42.54% 

อตัราการเติบโตของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (%) 28.76% 15.50% 23.06% 

อตัราการเติบโตของกําไรสทุธิ  (%) 99.86% -46.23% 141.43% 
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ตารางที่ 5  ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีสําคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

อัตราส่วน 

งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

2555 

 

2554 

 

2553 

(ปรับปรุงใหม่) 

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.88 2.40 2.42 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.12 0.89 1.62 

อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 1.28 1.07 1.15 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 8.19 5.79 5.47 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 45 62 66 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 14.48 12.08 15.90 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 25 30 23 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 6.34 5.25 5.24 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 58 69 69 

วงจรเงินสด (วนั) 12 23 20 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    

อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 24.16% 23.38% 27.67% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 23.96% 17.48% 22.91% 

อตัรากําไรสทุธิอ่ืน (%) 10.75% 9.60% 8.96% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร(%) 106.63% 146.20% 125.70% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 19.36% 13.92% 18.04% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 20.87% 10.97% 17.26% 

อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 14.09% 7.45% 10.48% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 65.20% 40.61% 49.97% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.73 0.54 0.58 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.29 0.36 0.29 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.48 0.49 0.43 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 16.13 14.23 10.81 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เทา่) 1.49 0.70 0.35 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 19.93% 76.32% 37.93% 

อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)    

อตัราการเติบโตของยอดขาย  (%) 48.24% -2.32% 51.10% 

อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) 46.74% 3.47% 42.38% 

อตัราการเติบโตของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (%) 29.23% 7.13% 18.88% 

อตัราการเติบโตของกําไรสทุธิ  (%) 108.78% -24.09% 112.80% 
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11.2  คาํอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

11.2.1 ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ดําเนินธุรกิจผลติชิน้สว่นรถยนต์ โดยรายได้หลกัของกลุม่บริษัทมาจากการขาย

ผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผน่ จานเบรก เบรกดมุ เหลก็กนัโคลง และเหลก็สปริงขด เป็นต้น โดย

เป็นการจําหน่ายให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ท่ีอยูใ่นประเทศเป็นสว่นใหญ่ 

ในระหวา่งปีการประกอบรถยนต์เพิ่มขึน้จากปีก่อน 68% โดยยอดขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จากปีก่อน 47% 

การวเิคราะห์กาํไรขาดทุน 

การวิเคราะห์รายได้ 

ในปี 2555 และ ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากบั 9,590 ล้านบาท และ 6,568  ล้านบาท 

(ตามลําดบั) เพิ่มขึน้ 3,023 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สทุธิของปี 

2555 เป็นเงิน 9,410 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2554 เป็นเงิน 2,989 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 

จากปริมาณการขายชิน้ส่วนท่ีเพิ่มขึน้จากภาวะฟืน้ตวัของตลาดรถยนต์ภายในประเทศและนโยบายของภาครัฐ ซึ่ง

สอดคล้องกับภาพรวมของอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ในประเทศท่ีปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ โดยในระหว่างปี 2555 มี

ปริมาณการผลติรถยนต์เพิ่มขึน้จากปีก่อน จํานวน 995,922 คนั คิดเป็นร้อยละ 68 

 การวิเคราะห์ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย    

ตน้ทนุขายและบริการ 

ในปี 2555 และปี 2554 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการรวม เท่ากบั 7,915 ล้านบาท และ 5,448  ล้านบาท 

(ตามลําดบั) เพิ่มขึน้ 2,467 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 เป็นผลมาจากค่าแรงงานปรับสงูขึน้ตามนโยบายรัฐบาล

สัดส่วนของต้นทุนคงท่ีปรับเพิ่มสูงขึน้จากค่าเส่ือมราคา 153 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการเพิ่ม

สายการผลิต และการขยายโรงหล่อแห่งใหม่ รวม 173 ล้านบาท เพ่ือรองรับความต้องการของลกูค้า รวมถึงต้นทนุ

วตัถดิุบ/วสัดท่ีุใช้ในการผลติเบิกใช้สงูขึน้เฉล่ีย 15%  

ค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2555 เท่ากับ 641 ล้านบาท  โดยสงูขึน้จากปีก่อน  143  

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29  เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสงูขึน้จาการขยายโรงงานแห่งใหม ่ 

รวมถงึคา่ใช้จ่ายในการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีเพิ่มขึน้ตามโครงการวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์หลกั  

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินในปี 2555 เทา่กบั 160 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ในปี 2555 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 70 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย

ละ 10 เน่ืองจากได้รับประโยชน์จากผลการดําเนินงานท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 

 



                                              บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

 

   - 89 - 

กําไรจากการดําเนินงาน 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม   ค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และ  ภาษีเงินได้ ในปี 2555 จํานวน 1,035 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อน 439 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 

74 จากปริมาณยอดขายสนิค้าท่ีเพิ่มขึน้ตามภาคอตุสาหกรรมรถยนต์เป็นหลกั  

กําไรสทุธิ 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ เท่ากบั 816 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นเงิน 408 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 100  สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากยอดผลิตรถยนต์โดยรวมในประเทศเติบโตอย่างมากนกัเพ่ือรองรับความ

ต้องการของผู้บริโภค 

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

 สนิทรัพย์ 

เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 

2554 เท่ากบั 10,127 ล้านบาท และ 8,831 ล้านบาท (ตามลําดบั) เพิ่มขึน้ 1,296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุ

หลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ในโครงการลงทนุใหม่เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตรองรับความต้องการ

ของลกูค้าในอนาคตเป็นสําคญั  

• ลูกหนีก้ารคา้ 

บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากบั 1,576 ล้านบาท และเท่ากบั 

875 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เพิ่มขึน้ 701 ล้านบาทจากปริมาณยอดขายท่ีเพิ่มสงูขึน้  

• เงินลงทนุ 

เม่ือพิจารณางบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสทุธิในบริษัทท่ี

เก่ียวข้องจํานวน 180 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ์ จํากดั บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท 

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

มีต้นทนุเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่ว เทา่กบั 73 ล้านบาท  

• ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 6,391 ล้านบาท และปี 2554 มี

จํานวน 6,145 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 246 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4  ซึ่งเป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

ลงทนุเพ่ิมสายการผลิตเพลาข้าง ประมาณ 163 ล้านบาท และสายการผลิตเหลก็กนัโครงประมาณ 187 ล้านบาทเป็น

หลกั เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลติรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต สง่ผลให้มีทรัพย์สนิถาวรเพิ่มขึน้  

บริษัทฯมีส่วนเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2555 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เท่ากบั 594 ล้านบาท และ 604 ล้านบาท ตามลําดบั สําหรับ

สว่นเกินทนุจากการตีราคาสินทรัพย์มีการตดัจําหน่ายตามระยะเวลาใช้งานท่ีเหลือของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดยใน

ระหวา่งปี 2555 มีการตดัจําหน่ายสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวม 10 ล้านบาท 
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หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 5,295 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้ เท่ากับ 

2,575 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากบั 2,721 ล้านบาท ซึง่สงูกว่าปีก่อน  647 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 14  

โดยหลกัเพิ่มขึน้จากการลงทุนเคร่ืองจักรเพ่ือขยายกําลงัการผลิตของโรงงานและค่าวัตถุดิบเพ่ือรองรับการผลิตท่ี

เพ่ิมขึน้มาก แบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีท้รัสต์รีซีทเพิ่มขึน้ 418  ล้านบาท และหนีส้ินจากเงิน

กู้ ยืมธนาคารเพิ่มขึน้ 104 ล้านบาท โดยในระหวา่งปีมีจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 369 ล้านบาท เป็นสําคญั  
 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

• โครงสร้างเงินทนุ 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 4,831 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เม่ือ

เปรียบเทียบกบั    31 ธันวาคม 2554  ซึ่งเท่ากบั 4,182 ล้านบาท เป็นเงิน 649 ล้านบาท เน่ืองจากผลกําไรจากการ

ดําเนินงานระหวา่งงวด  

ในปี 2554 บริษัทฯ มีมติลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 340,000,000 บาท เป็น 339,923,287 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามญั 76,713 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 76,713 บาท ได้จดทะเบียนการลดทนุกบั

กระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554 

ในปี 2554 บริษัทฯ มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 339,923,287 บาท เป็น 341,723,287 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามญั 1,800,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 76,713 บาท เพ่ือโครงการเสนอขายหุ้น

สามญัเพิ่มทนุให้แก่พนกังานกลุม่บริษัท ได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุกบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2554 

ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ มีการจดัสรรกําไรประจําปี 2554 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.45 

บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 153 ล้านบาท ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2554 ใน

อัตราหุ้ นละ 0.35 บาท ดังนัน้ส่วนท่ีเหลือในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจํานวน 34 ล้านบาทได้จ่ายเงินปันผล

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2555  และจดัสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานคร่ึงปีแรกของปี 2555 เป็นเงินปัน

ผลในอัตราหุ้ นละ 0.30 บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 102 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนกนัยายน 

2555 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้ินรวม 5,295 ล้านบาท

และสว่นของผู้ ถือหุ้น 4,831 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 1.10 เทา่   

 

การวเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554  บริษัทฯ มีกระแสเงิน

สดรับจากการดําเนินงานสทุธิ จํานวน  1,778 และ 863 ล้านบาท (ตามลําดบั) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทนุ 

1,106 และ 1,726  ล้านบาท (ตามลําดบั) เป็นผลมาจากการเพิ่มสายการผลิตเพลาข้าง ประมาณ 163 ล้านบาท และ

สายการผลิตเหล็กกนัโครงประมาณ 187 ล้านบาท  และมีกระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมจดัหาเงินในปี 2555 

จํานวน  (324) และ 331 ล้านบาท (ตามลําดบั) เป็นผลมาจากการจ่ายชําระเจ้าหนีท้รัสต์รีซีท 116 ล้านบาท ชําระคืน

เงินกู้ ยืมระยะยาวตามโครงการลงทนุ  369 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 136 ล้านบาท   
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ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

 

                 จากการฟืน้ตวัของอตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2555 อย่างตอ่เน่ือง รวมทัง้การสนบัสนนุจากนโยบาย

ภาครัฐในโครงการรถยนต์คนัแรก ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจํานวนถึง 1.4ล้านคนั ในขณะท่ียอด

ผลิตรถยนต์เพ่ือส่งออกมีจํานนวน 1.0 ล้านคนั ซึ่งทําให้ยอดผลิตรถยนต์สงูท่ีสดุในประวตัิการณ์และถกูจดั

อนัดบัท่ี 10 ของโลก โดยประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอพัท่ีสําคญัในการสง่ออกไปทัว่โลกสง่ผลให้

อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้สว่นยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ืองใน 2556 นอกจากนีจ้ากความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจในกลุม่อาเซียน (AEC)ในปี 2557 จะเป็นแรงสนบัสนนุให้อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้สว่น

เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึน้ จากปัจจัยดังกล่าว บริษัทฯ 

จําเป็นต้องเตรียมพร้อมทัง้ปัจยัภายในและภายนอกโดยเฉพาะทางด้านบุคคลากรกบัการลงทนุ โดยบริษัทมี

แผนกลยทุธ์ขององค์กรในการเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดในกลุม่อาเซียนให้มากขึน้ การลงทนุวิจยัและพฒันา

ผลิตภณัฑ์ให้มีมลูค่าเพิ่ม กาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือการแข่งขนัในด้าน

ต้นทนุ รวมถึงการบริหารจดัการบคุคลากรและกระบวนทํางานให้สอดคล้องกบัแนวทางการเติบโตขององค์กร

อยา่งยัง่ยืน 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2556 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2555 

(ปีท่ีผา่นมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชี

ตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  

1,270,000 1,275,000 

คา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทยอ่ย 5 บริษัท ได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิใน

บตัรสง่เสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้

1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั จํานวน  887,000 บาท 

2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียลจํากดัจํานวน  883,000 บาท                        

3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั จํานวน  610,000 บาท      

4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั จํานวน  130,000 บาท 

5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน จํากดั จํานวน 20,000 บาท 

2,530,000 2,355,000 

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 
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12. ข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

 

 -ไมมี่- 

 



อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท
ชื่อ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
วฒุิทางการศกึษา

นายวชิัย ศรีมาวรรณ์ 51  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต ไม่มี 2551-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อํานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

  รองกรรมการผู้อํานวยการ สาขาการจดัการคณุภาพ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ

สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 2550-2551 รองกรรมการผู้อํานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

    ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สายจดัซือ้และโลจิสตกิส์

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

นางจิราพร ศรีสมวงษ์ 46  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไม่มี 2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อํานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้อํานวยการ มหาบณัฑิต University of สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ San Francisco, USA 2547 - 2551 ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจ. ไทโก้ อิเลคทรอนิกส์

   ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และ ประจําประเทศไทยและมาเลเซีย

การบญัชี จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั
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 เอกสารแนบ 2 (1 จาก 1)  

 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือ SA
T 

SB
H

 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 

SB
M

 

BS
K 

IC
P 

SI
J 

SF
T 

TS
C

 

YS
C

 

N
SA

 

SS
M

C
 

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุม่ X           

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

3. นายปัญจะ  เสนาดิสยั /, //           

4. นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ /, ///     X, /      

5. นายอจัฉรินทร์  สารสาส /, //           

6. นายไพฑรูย์  ทวีผล /, //           

7. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์ /, P / /, O /, O   /, O   /, O /, O 

8. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย์ /, O / /, O /, O X / /, O     

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

10. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม ///           

11. นายบญุศรี กิตะพาณิชย์   X X        

12. นางกษมน กิตติอําพน   /    /     

13. นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ O    /       

14. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ O           

15. นายมิยาฮาร่า โคอิจิ O           

 

 หมายเหต:ุ สญัลกัษณ์ตําแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

X ประธานกรรมการ      //    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร 

V    รองประธานกรรมการ    ///    กรรมการอิสระ  

/    กรรมการ      P    กรรมการผู้ อํานวยการ 

สญัลกัษณ์ตําแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 

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

SBH บจ. สมบรูณ์ โฮลดิง้ YSC บจ. ยามาดะ สมบรูณ์ 

SBM บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว 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 (หน้า 1 จาก 3)  

 

    

เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล  

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนัน้ 

เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ 

ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชมุทัง้สิน้ 6 ครัง้ และได้รายงานผลการดําเนินงาน

ตอ่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แตล่ะคนได้เข้าร่วมประชมุตามรายละเอียด ดงันี ้

นายปัญจะ  เสนาดิสยั ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เข้าร่วมประชมุ 5/6 ครัง้ 

นายไพฑรูย์  ทวีผล  กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชมุ  6/6 ครัง้ 

นายอจัฉรินทร์  สารสาส กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ 

  การประชุมในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับกรรมการผู้ จัดการ ฝ่ายบริหาร  

ผู้สอบบญัชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตามวาระอนัสมควร ซึง่การประชมุทกุครัง้  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงาน 

แสดงความเหน็และให้ข้อเสนอแนะอยา่งอิสระโดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงนิ 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2555 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี

เพ่ือให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงินได้จัดทําขึน้โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชี      

ท่ีรับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ รายการท่ีเก่ียวข้องกัน และรายการท่ีอาจก่อให้เกิด   ความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพียงพอและเช่ือถือได้ รวมทัง้ได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มี

ฝ่ายบริหารเข้าร่วม เพ่ือรับทราบประเด็นปัญหาท่ีพบจากการสอบบญัชี  ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ

แผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

กํากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติัสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้วิธีการประเมิน

ความเส่ียงและระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบ

ประจําปี ซึ่งจัดทําขึน้โดยพิจารณาจากปัจจัยเส่ียงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทัง้แผนอตัรากําลงัและแผนการพัฒนา

บุคลากร ในการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะทัง้ต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร 

เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนได้พิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตรากําลงัและการ

ปฏิบติังานอยา่งตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาถงึผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ีสําคญัตาม

แผนการตรวจสอบประจําปี พร้อมกบัให้ข้อสงัเกต และนําเสนอเร่ืองท่ีสําคญัตอ่คณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้ 

มีการติดตามให้ฝ่ายบริหาร  เร่งปรับปรุงการปฏิบติังานตามประเดน็ท่ีผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ  
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การปฏบัิตติามข้อกาํหนดและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่าง

สม่ําเสมอ โดยมีความเห็นว่า รายการท่ีบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจท่ีได้สอบทานนัน้มีความเพียงพอ 

และได้ให้ฝ่ายบริหารติดตามสาระสําคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 และประกาศท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้รายงานเพ่ือทราบและพิจารณาอยา่งใกล้ชิด 

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เก่ียวโยงกัน 

 พิจารณาการทํารายการระหวา่งกนั และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงินประจําปี และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ ในการ

ลงทนุในโครงการสําคญัตา่ง ๆ ของบริษัทและบริษัทยอ่ย   

 การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผ่านมาของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั (KPMG) ซึ่งเป็นการทําหน้าท่ีผู้สอบบญัชีให้กบับริษัทและบริษัทย่อย เห็นว่า น่าพึงพอใจ โดยจาก

การประชมุร่วมกนั ผู้สอบบญัชีได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในท่ีตรวจสอบพบ รวมทัง้แนวทางการ

ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกุไตรมาส จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการ

บริษัทนําเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์  นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ นายวีระ

ชยั รัตนจรัสกลุ และ นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัด์ิ  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2556  โดยมีค่าตอบแทนเม่ือรวมกบับริษัทย่อย เป็นจํานวนเงิน 3,800,000  บาท โดย

ผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอ่ืนแก่บริษัทในกลุม่  

การกาํกับดูแลกจิการที่ด ี

ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเน่ือง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและ

ข้อเสนอแนะอ่ืนท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา ซึง่ในปีนีบ้ริษัทได้รับรางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ สําหรับบริษัทท่ีมีความ

เป็นเลศิด้าน Top Corporate Governance   ตอ่เน่ือง 4 ปี ตัง้แตปี่ 2009 – 2012  

การบริหารความเส่ียง 

กํากบัดแูลระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัทให้มีกระบวนการบริหาร

ความเส่ียงอย่างเป็นระบบมาตรฐานท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยได้พิจารณารายงาน 

ผลการบริหารความเส่ียงในปีท่ีผา่นมา และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมทัง้มมุมองด้านความเส่ียงตา่งๆ   

 

ความเหน็ต่อการปฏบัิตหิน้าที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

 จากการประเมินผลผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจําปี 2555 เม่ือ

วนัท่ี 15 มกราคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

ในเร่ือง การทําหน้าท่ีโดยรวม การสอบทานการจดัทํางบการเงิน การสอบทานการควบคมุภายในและการบริหารความ

เส่ียง การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตัง้
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ผู้สอบบญัชี การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การจดัทํารายงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึง่ผลการประเมินโดยรวมสรุปวา่ ได้ปฏิบติังานอยา่งครบถ้วน แล้ว   

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจัดทําและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ทางการเงินท่ีเหมาะสมและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยมีการ

พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือสนบัสนนุให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอยา่งยัง่ยืน 

 

 

 

 

    นายปัญจะ  เสนาดิสยั 

               คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

       15  กมุภาพนัธ์ 2556 
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ส่วนที่ 2 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี ้

บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถกูต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในสว่นท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักลา่ว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้

แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯของ

บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ี

อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทได้รับรองความถกูต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมายให้ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ 

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กํากับไว้   ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว

ข้างต้น” 
 

ช่ือ    ตาํแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 

 1. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการ ......................................................... 

 2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ........................................................  

     สายการเงิน บญัชี 

 

ช่ือ    ตาํแหน่ง    ลายมือช่ือ 
 

ผู้ รับมอบอํานาจ 

  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ......................................................... 

    สายการเงิน บญัชี 
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