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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 1.1  วสัิยทศัน์ และพันธกจิในการดาํเนินงานของบริษัท 

 วสัิยทศัน์  

เป็นบริษัทท่ีเติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ท่ีมีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต 
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้สว่นเสียและสงัคม 
 

พนัธกจิ 

 เพ่ิมศกัยภาพการจดัการภายในองค์กร เพ่ือสร้างการยอมรับ และสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผู้ มีส่วน
ได้สว่นเสีย  

 ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ด้วยผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคณุภาพสงู 
 เป็นหุ้นส่วนกบัลกูค้า เพ่ือการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์  
 เพ่ิมศกัยภาพกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง และเป็นผู้ นําด้านต้นทนุ

การผลิต ด้วยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ  
 เสริมสร้างความสามารถ  ความสอดคล้องของหลากหลายวฒันธรรม และคุณภาพชีวิตของ

บคุลากร  
 รักษาและยกระดบัธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย

และ สงัคม บนพืน้ฐานของการมีความรู้คู่คณุธรรม  

 1.2  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่สาํคัญ   

  ประวัตคิวามเป็นมา การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการทีส่าํคัญของบริษัทฯ 

 ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทในกลุ่มบริษัทสมบรูณ์ 

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 อําเภอบางพลี 
จงัหวดัสมทุรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม และ
ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 300 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 426,711,809 บาท 
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บริษัทฯ มีบริษัทย่อยจํานวน 5 บริษัท ได้แก่ 

1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั (“SBM”)  

2) บริษัทบางกอกสปริง อินดสัเตรียล จํากดั (“BSK”)  

3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั (“ICP”)  

4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จํากดั (“SIJ”)  

5) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั (SFT) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือหุ้นใน 5 บริษัทย่อย สดัส่วนร้อยละ 99.99   
 

 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสําคญัในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 มีนาคม   2556  อนมุตัิให้ SFT เพ่ิมทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท 

และให้ SAT ซือ้หุ้นเพิม่ทนุของ SFT จํานวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท  

 เมษายน  2556  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุติัเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

 อนุมติัการลดทุนจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายท่ี

ยงัไม่ได้มีการเสนอขายให้กบัพนกังานภายใต้โครงการ ESOP  

 อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 86,754,722 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่จํานวน 426,711,809 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล และเพ่ือเสนอขายให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ ESOP 

 อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือรองรับโครงการจัดตัง้ “ศูนย์การ

เรียนรู้” 

 กรกฎาคม  2556   SAT ผ่านการรับรองมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption Council : CAC) 

 กนัยายน  2556  SAT ได้รับรางวลัเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านสวสัดิการแรงงาน” ติดต่อ

เป็นปีท่ี 5 (2552-2556) ซึง่จดัขึน้โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 พฤศจิกายน  2556 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2013 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านบรรษัทภิบาลยอด

เย่ียมติดตอ่เป็นปีท่ี 5 (2552-2556)  
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 รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor)  บริษัทท่ีมีความเป็นเลิศ

ตอ่เน่ือง 3 ปีซ้อน (2554-2556) ด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 

  มีนาคม 2557  SAT ได้รับรางวลัเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน  ซึง่จดัขึน้โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า ประจําปี 2556 

  Award of The 1st Runner up : for the 9th QA Improvement Activity 2013 from Thai Hino cooperation club (SAT) 

 Award of The best of supplier's quality performance awards (Gold) 2013 from Hino Motors 
Manufacturing (Thailand) Ltd. (SAT) 

 Award of The Quality Excellence from MMTh (SAT) 

 Award of The 1st Runner up : 6th MCC-QCC contest 2013 from MMTh (BSK)  

 Award of Regional Contribution 2013 from Toyota Thailand (BSK) 

 

 มกราคม 2555   SAT และ BSK ได้รับรางวลัความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคมอย่าง

ตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 กมุภาพนัธ์ 2555  SAT ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจําปี 2553/54 จาก

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ติดต่อกนัเป็นครัง้ท่ี 2 

 มิถนุายน 2555  SBG ได้รับรางวลัสหกิจศกึษาดีเดน่ระดบัชาติ จากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ 

 สิงหาคม 2555   SAT ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นนายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย์ รองกรรมการ 

ผู้ อํานวยการบริหาร แทนนายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์ ซึง่เกษียณอายงุาน 

 ธนัวาคม 2555  SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2012 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงาน 

บรรษัทภิบาล ปี 2009-2012 

 รางวลัยอดเย่ียมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 รางวลัด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเย่ียม 
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 มกราคม 2554       SAT และ BSK ได้รับรางวลัความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคมอย่าง

ตอ่เน่ือง (CSR-DIW Continuous Awards 2010) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 เมษายน 2554      คณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติอนุมัติโครงการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา (SBG   

Learning  Academy) 

 พฤษภาคม 2554  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติจัดตัง้บริษัทในประเทศญ่ีปุ่ น ภายใต้ช่ือ บริษัท เอสบีจี

อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จํากดั  

 มิถนุายน 2554  SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ 

 ธนัวาคม 2554     1)  คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนมุติัการจดัตัง้บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

2)  SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2011 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Awards of Honors) บริษัทท่ีมีความเป็น

เลิศตอ่เน่ือง 3 ปีซ้อน (2009-2011) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล  

 รางวลัดีเดน่และรางวลัยอดเย่ียมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม 

รางวลัท่ีได้รับจากลกูค้า ประจําปี 2554 

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

 
 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

บริษัทฯและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนสําหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะ    
รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ ประกอบยานยนต์ (Original 
Equipment Manufacturer “OEM”) ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศซึ่งมีการทําสญัญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้า
ชิน้สว่นอะไหล ่(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกบัลกูค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่องค์กร
และ ผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ท่ีแตกต่างกัน  ในด้านการดําเนินงานนัน้แต่ละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือน
เป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายรวม 
เพ่ือให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนําไปปฏิบัติใช้ ซึ่งผู้ บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อ
กรรมการผู้ อํานวยการ ทัง้นีใ้นด้านการดําเนินงานแต่ละบริษัทมีการกําหนด เป้าหมาย กลยทุธ์การดําเนินธุรกิจ และมี
การติดตามผลร่วมกัน โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจําในการประชุมผู้ บริหารของกลุ่มบริษัท (Executive 
Committee)  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน)  ณ  วันที่ 26 สงิหาคม 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
       
  (*จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท วนัท่ี 6 มกราคม 2555) 

 

* หมายเหต:ุ ไม่มีบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษัททีเ่กี่ยวขอ้งนีเ้กินร้อยละ 10  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนยีว 
อุตสาหกรรม จาํกดั 

SBM 

บ. บางกอกสปรงิ 
อนิดสัเตรยีล จาํกดั 

BSK 

บ. ซชึโิยช ิสมบูรณ์ โคเตท แซนด ์จาํกดั* 
บ. ยามาดะ สมบรูณ์ จาํกดั* 
 
บ. นิชนิโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทฟี จาํกดั* 
 
บ. สมบรูณ์ โซมคิ แมนูแฟคเจอริง่ จาํกดั* 
 

 
21.25% 

2.90% 

1.80%  

20.0% 

บ. อนิเตอรเ์นชัน่แนล แค
สติง้ โปรดกัส ์จาํกดั 

ICP 

บ. สมบรูณ์ ฟอรจ์จิง้ 
เทคโนโลย ีจาํกดั 

SFT 

บ. เอสบจี ีอนิเตอรเ์นชัน่
แนล 

เจแปน จาํกดั 99.99% 99.99% 

99.99% 99.99% 

25.49% 20.89% 53.62% 

บ. สมบรูณ์ โฮลดิง้ จาํกดั  ตระกลูกติะพาณิชย ์ ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

บ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์ 
เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

SAT 

100% 

99.99% 
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ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัท 
 

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาข้าง (Axle Shaft) 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 

รถบรรทกุ 10 ล้อ 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd. 

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็
เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดมุล้อช่วยแรง (Fly Wheel 
Comp & Fly Wheel) 

แท่นยดึ (Bracket) 

กระปกุเกียร์ (Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถแทรคเตอร์ 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,  

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท บางกอกสปริง                  
อินดสัเตรียล จํากดั  

(BSK) 

แหนบแผน่ (Leaf Spring)  

เหลก็กนัโคลง (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 

อปุกรณ์ตอ่พ่วงแทรกเตอร์ 

 

ใช้ภายในของบริษัทในกลุม่ 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. สยามนิสสนั ออโตโมบิล 

บจ. ยง่ก่ี (1995)  

 

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., 
Ltd.(Japan) 
 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล      
แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

เพลาลกูเบีย้ว (Camshaft) 

ดมุล้อชว่ยแรง (Fly Wheel) 

ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) 

ฝาครอบล้อช่วยแรง (Housing Fly 
Wheel) 

รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถแทรคเตอร์ 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

บจ. อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

หมายเหต:ุ ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จํากดั จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จํากดั เป็นสว่นใหญ่ 
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นอกเหนือจาก 5 บริษัทย่อยท่ีได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบรูณ์มีเงินลงทนุในบริษัทอ่ืน ๆ ท่ีดําเนินธุรกิจ
เก่ียวข้องกบัการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ ซึง่ SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทนุ โดยเงินลงทนุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 
มีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัทที่เก่ียวข้อง ทนุชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

% ลงทนุ ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั  150.00 20.00 ผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นยานยนต์ แกนพวงมาลยั ป๊ัมนํา้ ป๊ัมนํา้มนั 

บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากดั 732.60 2.90 ผลติและจําหนา่ยชิน้สว่นยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

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

บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จํากดั 72.00 21.25 ผลติและจําหนา่ยสินค้าประเภททรายเคลือบเรซินสําหรับงานหลอ่ 

 

1.4 เป้าหมายการดาํเนินธุรกจิ 
 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  โดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์หลกัท่ีมีโอกาสเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาด  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานการตลาดท่ีมีอยู่  นอกจากนีก้ารสร้างมลูค่าเพิ่ม
ของผลิตภณัฑ์ การตอบสนองและการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า (Customer solution provider) การขยายตวัของธุรกิจไป
ยังกลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร และผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ เพื่อเป็นการเพ่ิมโอกาสในธุรกิจ และเป็นการลด
ความเส่ียง เพ่ือเป้าหมายการเติบโตท่ียัง่ยืน 

จากสภาวการณ์ท่ีต้องปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีรุนแรงทางสภาพเศรษฐกิจและสงัคม ในขณะเดียวกัน 
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยงัต้องรักษามาตรฐานองค์กรและพฒันาอย่างต่อเน่ืองในด้านนวตักรรมทางการจดัการ 
และการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคญัของบริษัทฯ การมุ่งเน้นพฒันาคู่
ค้า หรือพนัธมิตรทางธุรกิจตลอดการจดัการห่วงโซอ่ปุทาน (Supply Chain Management) ท่ีคํานึงถึงผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยืนของธุรกิจและสงัคม   ด้วยหลกัการบริหารและการดําเนินงาน ภายใต้
แนวยุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์สร้างสมดุล ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งเน้นให้เกิดความสมดุลทัง้ทางด้านผล
ประกอบการท่ีดีการพฒันาบคุลากร และรักษาแวดล้อม เพ่ือให้เกิดการเติบโตท่ียัง่ยืนทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาส 
และปัจจยัท่ีท้าทายสําคญั รวมถึงแนวทางดําเนินการ ดงันี ้

1. ระบบเศรษฐกิจโลกเคล่ือนย้ายขัว้ จากท่ีเคยเติบโตสงูในยโุรปและอเมริกา จะกลบักลายมาสูภ่มิูภาค

เอเชียโดยเฉพาะประเทศหลกัๆ เช่น จีน อินโดนีเซยี และอินเดีย รวมถึงประเทศท่ีเป็นตลาดใหม่ๆ ในโลก 

เช่น แอฟริกาใต้ประเมินได้วา่เป็นโอกาสสําคญั ท่ีเราต้องศกึษา และขบัเคลื่อนตลาดไปตามแนวโน้ม

ดงักล่าวนีบ้ริษัทฯ ได้วางแผนกลยทุธ์หลกัโดยการขยายเครือข่ายธุรกิจทัง้ในด้านการขาย และการผลิต 

ไปสู่ภมิูภาคดงักล่าว ด้วยความสมดลุกบัการระมดัระวงัในเร่ืองการจดัการความเสี่ยงท่ีรอบด้าน ทัง้

ในทางการจดัการ บคุลากร การเงิน และการดําเนินการตา่งๆ เพื่อให้องค์กรสามารถแขง่ขนัในตลาด

ใหม่ดงักล่าวได้ 
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2. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ ท่ีอาจจะกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะประเด็นท่ีอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้มุ่งให้ความสําคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  การเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์และเช่ือเพลิงทดแทนนํา้มนั รวมถึงความปลอดภยัของ

ผู้บริโภค เป็นสิ่งท่ีบริษัทเราได้มีการพฒันาด้านตา่งๆ ทัง้ในด้านการออกแบบ การพฒันาผลิตภณัฑ์ และ

วัสดุการผลิต เพ่ือตอบสนองต่อทิศทางการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเช่น เราสามารถผลิตชิน้งานหรือ

ผลิตภณัฑ์ท่ีมีนํา้หนกัเบา สําหรับรถยนต์ประหยดัพลงังาน (Eco car) และพฒันาคณุสมบติัวตัถดิุบใน

การผลิตให้มีประสิทธิภาพ และคณุภาพท่ีดีขึน้ เป็นต้น 

3. ตลาดการค้าเสรีอาเซยีน (AEC) เป็นปัจจยัด้านหนึง่ท่ีจะกระตุ้นและดงึดดูให้เกิดการเข้ามาลงทนุจาก

นกัลงทนุตา่งประเทศมากขึน้ อีกทัง้ยงัจะก่อให้เกิดการเติบโตในส่วนของธรุกิจภาคการจดัสง่ (logistics) 

ท่ีจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และรถบรรทกุในภมิูภาคนี ้ ในขณะเดียวกนัเป็น

โอกาสของธุรกิจเราท่ีจะขยายตลาดได้มากขึน้แต่เน่ืองจากขนาดและความต้องการของตลาดท่ีมีสงูแตมี่

ทรัพยากรด้านแรงงานท่ีจํากดั การเคลื่อนย้ายถ่ายเทแรงงานท่ีจะมีสงูในอนาคต  บริษัทได้เห็นโอกาส 

และอปุสรรคท่ีเกิดขึน้นี ้ สิ่งหนึง่ท่ีองค์กรได้มุ่งเน้นพฒันาคือ การพฒันาฝีมือแรงงาน โดยบริษัทฯ ได้

ลงทนุเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาคนอย่างจริงจงั ผ่านศนูย์เรียนรู้ท่ีเราเรียกวา่ Somboon Learning 

Academy (SLA) ซึง่เปิดดําเนินการมาแล้วตัง้แตต้่นปี 2557 ท่ีผ่านมา 

4. นโยบายลกูค้าในการจดัซือ้จดัหาแบบเครือขา่ยท้องถ่ิน(local supplier networks) ยงัเป็นเป้าหมาย

สําคญัท่ีธุรกิจเราต้องมุ่งเน้นไปข้างหน้า โดยเห็นได้จากความต้องการของลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 

ท่ีต้องการให้ผู้สง่มอบชิน้ส่วน (OEM Suppliers)ต้องมีขยายเครือขา่ยไปยงัประเทศตา่งๆ ท่ีผู้ผลิต

รถยนต์รายนัน้ได้เข้าไปขยายการลงทนุดงันัน้จงึเป็นเร่ืองท่ีได้ให้ความสําคญัเชิงเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ 

เราได้เร่งพฒันาความสามารถ และขยายธุรกิจเพ่ือการเข้าถึงโอกาสนีท้ัง้ในสว่นของรถยนต์รุ่นปัจจบุนั 

และรุ่นต่อๆไปในอนาคต 

5. สภาวะการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านต้นทุน มีแนวโน้มมากขึน้ท่ีลูกค้าจะเปรียบเทียบ

ต้นทนุการซือ้ในภาพของเครือขา่ยทัง้ภมิูภาค และจะขยายไปทัว่โลก (Region and global sourcing) 

สําหรับการผลิตรถรุ่นใหม่ๆ  ดงันัน้การเปรียบเทียบ และการแขง่ขนัด้านราคาจะมีมากมากขึน้เป็นส่ิงท่ี

จํ า เ ป็ น แ ล ะ สํ า คัญม าก ท่ี เ ร า ไ ด้ เ น้ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ต้ นทุ น ใ ห้ ส า ม า ร ถ แ ข่ ง ขั น ไ ด้                            

(cost competitiveness)โดยเฉพาะกบัคูแ่ขง่ท่ีมีเครือข่ายในระดบัประเทศ เป็นความท้าทายท่ีองค์กรได้

มีแนวนโยบายท่ีจะดําเนินการอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ในมาตรการบริหารต้นทนุต่างๆ การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือเชิงกลยทุธ์กบัคูค้่าสร้างความพงึพอใจและความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลกูค้าอย่างตอ่เน่ือง 

โดยรวมแล้วสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเติบโตไปได้อย่างต่อเน่ือง หากไม่มีวิกฤติทาง
เศรษฐกิจท่ีรุนแรงเช่นในอดีต ทิศทางและเป้าหมายของการดําเนินธุรกิจ ยงัคงมุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อมกับทิศทาง
ของอตุสาหกรรม และมีการบริหารความเส่ียงจากปัจจยัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ดงักล่าวข้างต้นท่ีจะยงัคงส่งผลกระทบ
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ต่อการแข่งขนัของบริษัทผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ จึงเป็นความท้าทายต่อบริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ท่ีต้องปรับตวั และสร้าง
ความพร้อมท่ีจะเติบโตในอนาคต  ดังนัน้ บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมั่นท่ีจะก้าวสู่ความสู่ความสําเร็จตาม
วิสยัทศัน์ท่ีจะเป็นบริษัททีเ่ติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ทีมี่ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต ดว้ย
ความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียและสงัคมเนน้การตอบสนองความคาดหวงัของลูกคา้ดว้ยผลิตภณัฑ์และบริการ
ทีมี่คณุภาพสูงผ่านเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ และความเป็นผู้ นําด้านต้นทนุในอนาคต  
 
2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
  
 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลติภณัฑ์  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑ์หลักใน ปี 2556 ปี 2555 และปี 2554
สามารถจําแนกได้ดงันี ้

ผลิตภณัฑ์ ดาํเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุ้นของ
บริษัท 

งบการเงนิ 
ปี 2556 

งบการเงนิ 
ปี 2555 

งบการเงนิ 
ปี 2554 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
เพลาข้าง SAT  2,861 31 3,049 32 2,057 31 

แหนบแผน่ BSK 99.99 755 7 894 9 765 12 

จานเบรกและเบรกดมุ SBM 99.99 812 9 927 10 605 9 

เหลก็กนัโคลง BSK 99.99 702 7 697 7 469 7 

สปริงขด BSK 99.99 788 8 817 9 514 8 

ทอ่ร่วมไอเสยี SBM 99.99 183 2 209 2 221 3 

จานไฟและดมุล้อชว่ยแรง SBM 99.99 340 4 593 6 354 5 

ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,080 12 856 9 464 7 

อ่ืนๆ*   1,452 16 1,368 14 972 16 

รวมรายได้จากการขายสนิค้า   8,973 96 9,410 98 6,421 98 

รายได้อ่ืนๆ   345 4 180 2 147 2 
รวมรายได้    9,318 100 9,590 100 6,568 100 

หมายเหต ุ    

* ผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พชุรอด แทน่ยดึ และผลติภณัฑ์อ่ืนๆ ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 
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2.2 ลักษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบรูณ์ซึง่ดําเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เพลาข้าง (Axle Shaft) 

 

เพลาข้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT มี
รายได้จากการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายของกลุ่มบริษัท
สมบรูณ์รวมในปี 2556 และบริษัทฯดําเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างในประเทศไทยเป็นรายแรก 
และเป็นรายใหญ่ท่ีสดุในปัจจบุนั 
 
เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กท่ีต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยงัจานล้อหลงัทัง้ข้างซ้ายและขวา เพ่ือ
ถ่ายทอดแรงขบัทางห้องเฟืองท้าย เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้สําหรับรถกระบะ กลุ่มลกูค้าท่ีสําคญั
ของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ ประกอบยานยนต์ (OEM) ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย)       บจ. อีซซูุ (ประเทศไทย) Auto Alliance Thailand Co., Ltd.  
บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่  นอกจากนีมี้การ
ส่งออกไปท่ีบริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa และ PT.INTI 
Ganda Perdana (Indonesia) 

 

2. แหนบแผ่น (Leaf Spring) 

ผลิตภณัฑ์แหนบแผ่นผลิตโดย BSK โดยใน ปี 2556 มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 8 ของ
รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ ทัง้นี ้ กลุม่ลกูค้าของแหนบแผ่นมีทัง้
ลกูค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล ่ (REM) ลกูค้าหลกัท่ีสําคญั
ได้แก่ บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  บจ. ย่งก่ี (1995) และส่งออกไปยงั
ประเทศญ่ีปุ่ น Mitsubishi Steel Manufacturing.Ltd. 
 
แหนบแผ่นมีลกัษณะการซ้อนกนัหลาย ๆ ชัน้ ยึดติดกนัด้วยสะดือแหนบ เป็นอปุกรณ์
ซมึซบัแรงกระแทกในระบบกนัสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ (Chassis) กบัเพลารถซึง่
แขง็แรงและทนทาน เหมาะสําหรับใช้กบัรถบรรทกุ และรถกระบะ 

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

 

 
จานเบรก (Disc Brake) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทผลิตโดย SBM จานเบรก
เป็นจานเหล็กหล่อ กลึง/ เจียรหน้าจานทัง้ 2 ข้างของหน้าจาน เพ่ือให้ผ้าเบรกท่ีติดอยู่
กบัก้านเบรกจบัหน้าจาน เพ่ือทําหน้าท่ีหยดุการหมนุของล้อ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะ
ใช้กบัล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทัง้ 4 ล้อ)  
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เบรกดุม (Drum Brake) เป็นอกีผลิตภณัฑ์หลกัของกลุม่สมบรูณ์ผลิตโดย SBM 
เบรกดมุเป็นจานเบรกอีกแบบท่ีกลงึผิวขบัผ้าเบรกแบบด้ามแผ่นดนัจากทางด้านใน 
เพ่ือทําหน้าท่ีหยดุการหมนุของล้อ(มกัจะใช้กบัล้อหลงั) 

 

จานเบรกและเบรกดมุมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายของ
กลุ่มบริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2556 สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจําหน่ายให้กบั
ลกูค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ OEM ลกูค้าหลกัท่ีสําคญัได้แก่ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซซูุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั เป็นต้น SBM มีการทําสญัญาซือ้ขายกบัลกูค้า
เหล่านีใ้นลกัษณะรายปีและมีการต่อสญัญาเป็นรายปีโดยอตัโนมตัิในช่วง Model Life  

 

4. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 
ท่อรวมไอเสียเป็นหนึง่ในผลิตภณัฑ์หลกัของ SBM มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 2 ของ
รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทในปี 2556 
 
ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ ลกัษณะคล้าย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจํานวนลกูสบู) ตอ่มา
รวมกนัก่อนปลอ่ยออกไปสูท่่อไอเสีย ทําหน้าท่ีระบายไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของ
เคร่ืองยนต์ สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร โดยมีลกูค้าหลกัท่ีสําคญั
คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย)  

 

5. เหลก็กันโคลง (Stabilizer Bar) 

 

ผลิตโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2556 
ลกูค้าหลกัท่ีสําคญัได้แก่ บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย), บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบจ. สยามนิสสนั 
ออโตโมบิล จํากดั 
 
เหล็กกนัโคลงเป็นเหลก็สปริงแท่งกลมยาว ดดัเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากบัโครงรถ ซ้าย
จรดขวา เป็นตวัประคองให้การเข้าโค้งสามารถยึดเกาะถนนได้ดีย่ิงขึน้ 
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6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลิตโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 
2556 ลกูค้าหลกัท่ีสําคญัได้แก่ บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสนั   
ออโตโมบิล จํากดั 
 
 

 

สปริงขดสามารถแบง่ได้เป็นสปริงขดขึน้รูปร้อนและสปริงขดขึน้รูปเย็น โดยเป็น
เหล็กสปริงท่ีขดเป็นม้วน ๆ ใช้รับแรงกระแทกคูก่บั Shock-Absorber 
 

นอกเหนือไปจากผลิตภณัฑ์ท่ีได้กล่าวมาแล้วนัน้ กลุ่มบริษัทสมบรูณ์ยงัมีผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆท่ีสําคญัได้แก่ 
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นงานหล่ออ่ืน ๆ ทัง้จากอตุสาหกรรมยานยนต์
และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพือ่การเกษตร จาก SBM และ ICP ซึง่มีผลิตภณัฑ์ทัง้สิน้รวมกนักว่า 20 รายการ 

  
2.3 การตลาดและการแข่งขัน   

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ 50 ปี ได้รับความเช่ือถือและยอมรับจากลกูค้ามาโดย
ตลอด ทัง้นีเ้พราะวา่กลุม่บริษัทให้ความสําคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และได้ดําเนินกลยทุธ์ด้านการตลาดมาอย่าง
ตอ่เน่ืองคือ Q C D E M  

1) Q (Quality) - คณุภาพสินค้าอยู่ในระดบัมาตรฐานสากล กลุม่บริษัทมีระบบมาตรฐานคณุภาพในระดบั
สากลโดยได้รับประกาศนียบตัร ISO/TS 16949 และ ISO14001 

2) C (Cost) - ต้นทนุท่ีสามารถตอบสนองต่อตลาดและแขง่ขนัได้ กลุ่มบริษัทมีการบริหารต้นทนุอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพฒันาปรับปรุงด้านต้นทนุอย่างต่อเน่ือง เพือ่รักษาระดบัต้นทนุให้
สามารถแขง่ขนัได้ 

3) D (Delivery) - การส่งมอบท่ีตรงเวลา บริษัทฯมีการพฒันาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดตัง้ระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ส่งมอบตรงเวลา
ได้ ร้อยละ 100  

4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทฯมีการพฒันาความสามารถเชิงวิศวกรรมทัง้
ทางด้านการออกแบบ การทํา Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้
กลุ่มบริษัทยงัมีพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผู้ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
“TA”) จากประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือให้ความมัน่ใจวา่กลุม่บริษัทจะมีการผลิตสินค้าท่ีมีคณุภาพ ได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีชัน้สงูอยู่ตลอดเวลา 
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5) M (Management) – ความสามารถด้านการบริหารจดัการ บริษัทฯมีความสามารถด้านการบริหาร
จดัการท่ีสามารถตอบสนองตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจและสภาวะทัว่ไปทางเศรษฐกิจได้ด ี โดยใช้
แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการจดัการความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีมีการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

 
2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  

ปัจจบุนัเป็นกลุ่มลกูค้าหลกั ประกอบไปด้วยผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญ่ีปุ่ นในประเทศ ได้แก่ มิตซูบิชิ, โต
โยต้า, ฮอนด้า, อีซซูุ, นิสสนั และฮีโน่ เป็นต้น และ กลุ่มลกูค้าในต่างประเทศเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น, ประเทศแอฟริกาใต้ 
และประเทศอินโดนีเซีย   ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายท่ีจะสร้างความพงึพอใจกับลกูค้ากลุ่มนีใ้ห้มีมากขึน้โดยเน้นกลยทุธ์ 
“QCDEM” เป็นหลกัดงัท่ีกลา่วมาแล้ว ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 85 ของยอดขายรวม 

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

 กลุ่มบริษัทมีลกูค้าท่ีเป็นผู้ ค้าอะไหล่รายใหญ่ดําเนินกิจการมานานจนเป็นท่ีรู้จกัของร้านค้าอะไหล่
ปลีกทัว่ประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งก่ี (1995) จํากดั ผลิตภณัฑ์หลกัท่ีจําหน่ายในตลาดนีคื้อแหนบแผ่น  ปัจจบุนัมี
ยอดขายประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 

3.  ผู้ผลิตเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร (Agriculture Machine)  

 กลุ่มบริษัทได้เร่ิมดําเนินการขยายธุรกิจเพ่ิมขึน้จากอุตสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้
เลือกเข้าตลาดเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเกษตร ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมการเกษตรท่ีเป็นหวัใจหลกัของประเทศ
ไทย โดยลกูค้าท่ีกลุ่มบริษัทได้ร่วมทําธุรกิจด้วย คือ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ ทางด้านการผลิตชิน้งานเพ่ือใช้ใน
การประกอบรถแทรกเตอร์เพ่ือการเกษตร และรถเก่ียวนวดข้าว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คโูบต้า (Kubota) ปัจจบุนัมี
ยอดขายประมาณร้อยละ 14 ของยอดขายรวม 
 

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแข่งขัน 

สืบเน่ืองจากนโยบายรถยนต์คนัแรกในปี 2555 ผู้ประกอบยานยนต์ได้เร่งการสง่มอบรถยนต์ให้แก่
ลกูค้า โดยบางสว่นนัน้ มีความลา่ช้า ซึง่สามารถส่งมอบได้ทัง้หมดในช่วงคร่ึงปีแรกของ พ.ศ.2556 สง่ผลให้ยอด
ประกอบรถยนต์ในช่วงคร่ึงปีแรกสงูถึง 1.34 ล้านคนั แตเ่น่ืองจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทําให้ผู้บริโภคบางสว่นได้มี
การยกเลกิคําสัง่ซือ้ ประกอบกบัจํานวนรถยนต์ท่ีผลิตเพ่ือใช้ภายในประเทศมีจํานวน Stock ท่ีคอ่นข้างสงู จงึทําให้ผู้
ประกอบรถยนต์มีการปรับตวั โดยลดการผลิตลง เพ่ือควบคมุปริมาณรถยนต์ท่ีคงค้างอยู่ในตลาด อีกทัง้สถานการณ์
ทางการเมืองของประเทศไทยในชว่งไตรมาสสดุท้ายของปี 2556 เร่ิมทวีความรุนแรงมากขึน้ ทําให้ผู้บริโภคบางส่วน
ชะลอการตดัสินใจซือ้รถยนต์ใหม่ในช่วงดงักลา่ว ซึง่ทางคา่ยรถยนต์ตา่งๆ ก็ได้มีการเร่งการสง่ออกให้มากย่ิงขึน้ 

สรุปยอดการประกอบรถยนต์ปี 2556 รวม 2,457,057 คนั เพิ่มขึน้จากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 0.1 โดย
แบง่ออกเป็นการขายภายในประเทศ 1,330,672 คนั ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 7 และเพ่ือการสง่ออก 1,128,152 
คนั เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 10 
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ตารางแสดงยอดผลิตรถยนต์ปี 2547 - 2556 

 
 
สภาวการณ์แข่งขันของผู้ประกอบชิน้ส่วนยานยนต์ 

ผู้ประกอบชิน้ส่วนยานยนต์ในปี 2556 ต้องมีการปรับรูปแบบการดําเนินการอย่างมากในช่วงท่ีผ่านมา 
เน่ืองจากต้องมีการบริหารการจดัการสองรูปแบบ แบบแรก คือ การเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบให้กบัลูกค้า อย่างรวดเร็ว 
จากจํานวนคําสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึน้ในช่วงคร่ึงปีแรก และแบบท่ีสอง คือ การปรับตัวบริหารการจัดการท่ีรัดกุมมากย่ิงขึน้ 
เน่ืองจากยอดคําสัง่ซือ้ท่ีหายไปจํานวนมาก ทําให้ส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตชิน้ส่วนโดยเฉพาะบริษัทขนาดกลางและขนาด
เล็ก ท่ีได้มีการลงทุนเพ่ิมขึน้ตัง้แต่ปี 2556 ท่ีผ่านมาจากคําสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมมากขึน้ แต่อาจจะไม่สามารถคืนทุนได้อย่าง
รวดเร็วตามท่ีมีการวางแผนไว้ สําหรับการแข่งขนัโดยหลกั ยงัคงเป็นท่ีทางด้านราคา เพราะทางผู้ประกอบรถยนต์ยงัคง
มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างต่อเน่ืองทุกปี และมีนโยบายขอความร่วมมือทางด้านการลดต้นทุนจากทางผู้
ประกอบชิน้ส่วน (Cost Reduction) ซึง่ส่วนใหญ่จะต้องพิจารณาในส่วนดงักล่าว เน่ืองจากส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก
ผู้ผลิตชิน้ส่วนในรถยนต์รุ่นใหม่ท่ีจะมีการเปิดตวั 

ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต แนวโน้มทางด้านรถยนต์ประหยัดพลังงานจะเร่ิมมีความชดัเจนมากย่ิงขึน้ 
ส่งผลให้ผู้ ผลิตชิน้ส่วน ต้องเสาะหาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ เพ่ือให้ชิน้งานท่ีผลิตอยู่นัน้ มีนํา้หนักท่ีลดลง แต่มี
ประสิทธิภาพการใช้งานท่ีดีขึน้ 

สําหรับคู่แข่งขันรายใหม่ ในปี 2556 จากการท่ีประเทศไทยสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง สองล้านคัน 
ติดตอ่กนัเป็นเวลาสองปี, การเปิดประชาคม ASEAN ท่ีจะเพ่ิมช่องทางการคมนาคมระหว่างประเทศ ประกอบกบั การ
เปิดนโยบายโครงการ Eco car โครงการใหม่ ของ BOI ซึง่จะปิดการยื่นความต้องการการลงทนุในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2557 ทําให้ค่ายรถยนต์ท่ียงัไม่มีการเปิดโรงงานประกอบในประเทศไทย มีความสนใจท่ีจะขยายกําลงัการผลิตมาท่ี
ประเทศไทยมากย่ิงขึน้ ซึง่เป็นข้อดีสําหรับผู้ประผลิตชิน้ส่วนในประเทศไทย แต่ก็มีความเสี่ยงท่ีจะมีผู้ประกอบการราย
ใหม่ เข้ามาเปิดตลาดในประเทศไทยมากย่ิงขึน้ 
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 2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.4.1 กาํลังการผลติ 

   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําลงัการผลิตและการใช้กําลงัการผลิตจําแนกตามผลิตภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

*หน่วย : ชิน้ 

ผลิตภณัฑ์ บริษัท 
ผู้ผลติ 

กําลงัการ
ผลิตตอ่เดือน 

(ปี 2556) 

อตัราการใช้กําลงั
การผลิตเฉลี่ย 

(ปี 2556) 

กําลงัการ
ผลิตตอ่เดือน  

(ปี 2555) 

อตัราการใช้กําลงั
การผลิตเฉลี่ย  

(ปี 2555) 

กําลงัการ
ผลิตตอ่เดือน  

(ปี 2554) 

อตัราการใช้กําลงั
การผลิตเฉลี่ย  

(ปี 2554) 
เพลาข้าง SAT 330,000 87% 275,000 109% 240,000 70% 

กลุม่ผลิตภณัฑ์งานหลอ่
และงานกลงึ  
(สําหรับชิน้สว่นรถยนต์) 

ICP/SBM 592,000 82% 481,000 90% 107,000 60% 

กลุม่ผลิตภณัฑ์งานหลอ่
และงานกลงึ (สําหรับ
ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร) 

ICP/SBM 158,000 111% 139,000 98% 86,000 60% 

แหนบแผน่ (ตนั/ปี) BSK 1,100 95% 1,100 120% 1,100 100% 

เหลก็กนัโคลง BSK 180,000 70% 80,800 139% 80,800 94% 

สปริงขดขึน้รูปร้อน BSK 280,000 102% 255,000 104% 255,000 71% 

หมายเหต ุ: คํานวณกําลงัการผลิตจากเวลาทํางาน 500 ชัว่โมงตอ่เดือน 

   
2.4.2 การจัดหาวัตถุดบิ   

วตัถดิุบหลกัท่ีสาํคญัในการผลิตของกลุม่บริษัท คือ เหลก็ ซึง่มีการจดัหาอยู่ 2 ลกัษณะ คือ 

1. เหล็กท่ีไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ  :  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัซือ้จดัหาโดยตรงจาก
ผู้ ผลิตในต่างประเทศ หรือสั่งซือ้ผ่านตัวแทนจําหน่ายในประเทศ ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ กําหนดทัง้ประเภท คุณสมบัติ 
(Specification) และแหล่งท่ีผลิตของเหล็ก เพ่ือเป็นการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตขึน้โดยกลุ่มบริษัท  โดย
วตัถดิุบกลุ่มนีมี้มลูค่าประมาณร้อยละ 70-80 ของวตัถดุิบหลกั 

2. เหล็กท่ีสามารถจดัหาได้ภายในประเทศ  :  บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัซือ้จดัหาโดยตรงจาก
ผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลติรถยนต์หรือเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ ซึง่
สําหรับวตัถดิุบในกลุม่นีมี้มลูคา่ประมาณร้อยละ 20- 30 ของวตัถดุิบหลกั 

ทัง้นี ้ในปี 2556 บริษัทมีการพฒันา และร่วมมือกบัผู้ผลิตเหลก็ในต่างประเทศรายใหม่ๆ เพ่ือพฒันา
วตัถุดิบท่ีมีคณุภาพให้เป็นไปตามท่ีลกูค้ากําหนด โดยมีราคาท่ีสามารถแข่งขนัได้ เพื่อนํามาใช้ทดแทนวตัถุดิบท่ีใช้อยู่
ในปัจจบุนั   ใช้การนําเสนอลกูค้าเพ่ือเป็นทางเลือก  และตอบสนองความต้องการของลกูค้าในโครงการใหม่ๆ  พร้อม
ทัง้เป็นการพฒันาต้นทนุให้สามารถแขง่ขนั 
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ดงันัน้ จากการพฒันาและร่วมมือด้านการพฒันาวตัถุดิบข้างต้น ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีทางเลือกเพิ่ม
มากขึน้ในส่วนของคุณภาพและราคาแล้ว ยังทําให้บริษัทมีแหล่งของวัตถุดิบหลากหลายมากขึน้ในการตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนั  

นอกจากนี ้ บริษัทยังคงดําเนินการบริหารและพฒันาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และการพฒันา
ผลิตภณัฑ์กบัผู้ผลิต และผู้ขายวตัถดิุบรายปัจจบุนัอย่างอย่างต่อเน่ืองมาจากปี 2555 เพ่ือเป็นการพฒันาคณุภาพของ
วตัถุดิบ ต้นทนุการผลิตและเง่ือนไขในการดําเนินธุรกิจ เช่น  ปรับปรุงการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยน
ข้อมลู และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุ่มผู้ผลิตทัง้ในและต่างประเทศท่ีเป็นพนัธมิตรกับทางบริษัทฯ    
เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ได้ทันต่อ
เหตกุารณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ จึงทําให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ จะไม่ประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดิุบ ท่ีจะ
สง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  

 
 2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  
 
  --ไมมี่-- 
 

3.  ปัจจัยความเส่ียง  

 

ในธุรกิจชิน้ส่วนรถยนต์มีการแข่งขันท่ีรุนแรง ทัง้ในด้านต้นทุน ความสามารถในการออกแบบ พัฒนา
ผลิตภณัฑ์ ให้ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวงัของ ลกูค้า เพ่ือเป้าหมาย การเป็นบริษัทท่ีเติบโตอย่างยัง่ยืน 
เรามุ่งเน้นในธุรกิจยานยนต์ท่ีต้องเข้มแข็งทัง้ตลาดในและต่างประเทศการลดความเสี่ยงท่ีเน้นการมีหุ้นส่วนธุรกิจท่ี
เข้มแข็ง และสร้างความไว้วางใน (Trusted business) ให้กบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ  เพ่ือดําเนินธุรกิจเพื่อความ
ยัง่ยืน บนความสมดลุกบัทกุกลุม่ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย (Related Stakeholders)เราต้องสร้างความสามารถหลกัในธุรกิจ 
(Core Competency) เพ่ือความสามารถ และความได้เปรียบในการแข่งขนั  ด้วยการพฒันาท่ีทนัต่อเทคโนโลยีท่ีก้าว
ไปข้างหน้า การเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง การตดัสินใจของลกูค้าได้รวดเร็ว  คณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าพงึพอใจ 

ด้วยเหตผุลข้างต้น บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ยงัคงพฒันาอย่างต่อเน่ืองในระบบการบริหารความเส่ียงในองค์กร
(Enterprise Risk Management)  ให้เกิดประสิทธิผลย่ิงขึน้  โดยการมองท่ีครอบคลมุวตัถปุระสงค์ และกลยทุธ์หลกั
ขององค์กร ทัง้ในด้านการเงิน การดําเนินงาน การจดัการด้านกลยุทธ์และความสอดคล้องกับกฏระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ตามหลักสากลท่ีเป็นท่ียอมรับ พร้อมกันนีมี้การกํากับดูแลโดยทีมผู้ บริหารระดับสูง ท่ีสม่ําเสมอ ในการประเมิน
เหตุการณ์ความเสี่ยงท่ีสําคัญในแต่ละช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุการณ์ ตลอดจนติดตามให้มีแผนการจัดการ มีการ
เตรียมพร้อมในการจัดการความเสี่ยงต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยงใน
สถานการณ์ต่างๆ ให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ สามารถดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง และสร้างความพงึพอใจแก่ผู้
มีสว่นได้ส่วนเสีย 
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นอกจากนี ้ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้มุ่งเน้นในประเด็นการพฒันาอย่างยั่งยืน ภายใต้
ยทุธศาสตร์ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” ดงัท่ีกล่าวมา ก็เป็นการสร้างภมิูคุ้มกนั สร้างความเข้มแข็งให้กบัองค์กร และลด
ความเส่ียงท่ีไม่คาดคิดไว้ได้    ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จําแนกประเภทการจดัการความเสี่ยง ท่ีมุ่งเน้นในการจดัการไว้ ดงันี ้   

 
1. ความเส่ียงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

ปัญหาการเมืองในประเทศเป็นสาเหตุอันหน่ึง ท่ีจะส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามแผนธุรกิจและการ
ดําเนินงานท่ีต่อเน่ือง   บริษัทฯได้ให้ความสําคญักับปัจจยัดงักล่าวท่ีจะส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์  เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ความเส่ียงข้างต้น ในระยะสัน้ได้มีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้ม และทิศทางในการปรับแผนการดําเนินงานในส่วนการบริหารคลัง
วตัถุดิบและคลงัสินค้า ตลอดจนช่องทางการจดัส่ง ในกรณีท่ีปัญหาอาจจะกระทบต่อภาคการจดัส่ง   ตลอดจนมีการ
เตรียมความพร้อมและแผนสํารองในฝ่ายงานต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง ในระยะยาว หาก
เหตุการณ์กระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนภายในประเทศ บริษัทได้มีแผนดําเนินการอยู่แล้วในด้านการขยาย
โอกาสใหม่ ในการขยายตลาดและการผลิตไปยงัประเทศในกลุม่อาเซียนเพ่ือชดเชยกบัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้  โดย
ยงัรักษาฐานท่ีมัน่ในตลาดเดิมคือลกูค้าในประเทศและกลุม่อาเซียนให้เข้มแขง็อย่างตอ่เน่ือง  

สําหรับกลยทุธ์ธุรกิจ เพ่ือการเติบโตสูต่ลาดต่างประเทศ เราได้มุ่งเน้นการหาพนัธมิตรทางกลยทุธ์ (Strategic 
partners) ท่ีเข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการทําตลาดใหม่ ลดภาระความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เราให้
ความสําคัญกับการพัฒนาภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมทัง้ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานของ
บคุลากร การพฒันาฝีมือแรงงานผ่านศนูย์เรียนรู้ “Somboon Group Learning Academy : SBGLA” และพฒันาการ
จดัการท่ีพร้อมตอ่การขยายตวั สูต่ลาดใหม่ เพ่ือมัน่ใจวา่การดําเนินงานจะบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 
 
2. ความเส่ียงจากการปฏบิัตกิาร (Operational Risks) 

ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ในอตุสาหกรรมรถยนต์
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ทัง้นวัตกรรมด้านประหยัดพลังงงาน และความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมาตรฐานความปลอดภยั สมรรถนะของเคร่ืองยนต์และระบบช่วงล่างบริษัทฯ ได้เห็นถึงความเส่ียงจากการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดงักล่าว จึงมีกลยุทธ์ในการพฒันากระบวนการและผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง  มีติดตามและ
คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีด้านต่างๆ ท่ีจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตและการขายผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ ตลอดจนคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงไป เช่น การพัฒนาวัสดุนํา้หนักเบา สําหรับ
รถยนต์ประหยัดพลัง พร้อมกันนีไ้ด้มีการวางกลยุทธ์ด้านการขายในการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าเปลี่ยนมาใช้
ผลิตภณัฑ์ใหม่นีท้ดแทนผลิตภณัฑ์เดิมสําหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในอนาคต 

 เป็นการพฒันาอีกขัน้หนึ่งของบริษัท ในการมุ่งมัน่คิดค้นนวตักรรมให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และความต้องการของตลาดท่ีไม่หยุดน่ิง  มีการลงทุนด้านการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ ซึ่งได้วางโครงการไว้
อย่างต่อเน่ืองตามแผนกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี  ้เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ  และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบ พฒันาผลิตภณัฑ์ อย่างต่อเน่ือง เราได้วางระบบการพฒันาบคุลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน (Talent and 
Successor) เพ่ือเป็นการสร้างรากฐานของการพฒันางานให้ต่อเน่ืองและยัง่ยืน  
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3. ความเส่ียงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

 3.1  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

จากการลงทนุของกลุ่มบริษัทฯ  ทําให้ต้องมีการนําเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จากต่างประเทศ รวมทัง้
การนําเข้าวตัถุดิบบางส่วนจากต่างประเทศเพื่อการผลิต ทําให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปลี่ยน ดงันัน้ในการบริหารความเสี่ยงดงักล่าวบริษัทฯ ได้ดําเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงจากอตัรา
แลกเปลี่ยนด้วยการทําสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า(Forward Contract) เพ่ือบริหารความเส่ียงท่ีเกิดขึน้
จากการนําเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จากตา่งประเทศ 

สําหรับในสว่นของวตัถดิุบนัน้ โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถดําเนินการขอปรับราคาสินค้า ตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถุดิบและอตัราแลกเปลีย่นซึง่จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ ดงันัน้ความเสี่ยง
จากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนโดยรวมของบริษัทฯ จงึอยู่ในระดบัท่ีต่ํา 

 
4. ความเส่ียงด้านการปฏบิัตติามกฎระเบียบ (Compliance Risk) 

 4.1 การสร้างความเชื่อมัน่ให้กบัลกูค้า และความห่วงใยตอ่ผู้บริโภคตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 
(Product Liability Law) เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯได้ให้ความสําคญัในประเด็นนีท่ี้ต้องดําเนินการอย่างเข้มงวด มุ่งเน้น
มาตรการป้องกนัปัญหาท่ีต้นเหตใุนการป้องกนัความเสี่ยงและปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ด้วยการควบคมุคณุภาพการ
ผลิตสินค้าตลอดทัง้กระบวนการ ตามมาตรฐานระบบคณุภาพ ISO/TS 16949 รวมทัง้กําหนดเป็นกลยทุธ์ระดบัสาย
งานท่ีพนกังานทกุคนต้องมุ่งเน้นรับผิดชอบงานตลอดการกระบวนการผลิตให้ได้ตามระบบงานท่ีกําหนด มีมาตรฐาน
คณุภาพท่ีลกูค้ายอมรับ และสามารถตรวจสอบย้อนกลบัได้ เพือ่ผลลพัธ์สดุท้ายในการสง่มอบสินค้าท่ีได้คณุภาพ
ให้กบัลกูค้า รวมถึงการควบคมุการดําเนินงานให้ได้เป้าหมายของงานเสียท่ีแลกเปลีย่นต้องเป็นศนูย์ (Zero Claims)  
และสินค้าท่ีส่งมอบมีคณุภาพ ตอบสนองตามความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า 

 สําหรับมาตรการเชิงรับ เพ่ือจํากัดขอบเขตของความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้หากมีกรณีการฟ้องร้องท่ีต้อง
รับผิดชอบในความเสียหาย ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคในเบือ้งต้นบริษัทฯ ได้ทําข้อตกลงกับลูกค้าผู้ประกอบ
รถยนต์เพ่ือกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบท่ีชัดเจน รวมถึงจัดทําประกันภัยสําหรับผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทฯเป็น
ผู้ออกแบบเอง และผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกบัระบบความปลอดภยั (Safety parts)  ในรถยนต์อีกทางหนึง่ด้วย 

 4.2     การจดัการและการดแูลด้านความปลอดภยั  อาชีวอนามยั  สิ่งแวดล้อมและชมุชนบริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ มีมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน ด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภัย การตรวจสอบพืน้ท่ี      
และเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน การอบรมให้ความรู้และรณรงค์วฒันธรรมความปลอดภยัเพ่ือสร้างความตระหนกัและจิตสํานึก  
ของพนักงานทุกระดบั โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมทัง้นํานโยบายไป    
สู่การปฏิบัติอย่างทั่วทัง้องค์กรและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ทําให้เกิดผลลัพธ์ของการดําเนินโครงการต่างๆ เป็นท่ีน่าพอใจ 
กล่าวคือ  อบุติัเหตมีุแนวโน้มลดลง การปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วน และสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตาม
เป้าหมายด้านความปลอดภยั 
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 บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะลดอบุตัิเหตขุัน้รุนแรงให้เป็นศนูย์  และอบุตัิเหตเุล็ก ๆน้อย  ๆต้องลดลง 50% เม่ือเทียบกบั 
ปีท่ีผ่านมา รวมถึงตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภัยของลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนด โดยการจัดทําโครงการ        
ท่ีมุ่งเน้นการปลกุจิตสํานึกและสร้างวฒันธรรมความปลอดภยัแก่พนกังานทกุระดบั  ผ่านโครงการ Safety Culture และ Safety 
Declaration เป็นต้น รวมทัง้การให้ความรู้และความตระหนกัถึงอนัตรายผ่านหลกัสตูรอบรม Safety  13 Module  และยงัคง
ดําเนินกิจกรรมขจดัอนัตรายก่อนการเร่ิมงาน (Completely Check Completely Find Out : CCCF) อย่างต่อเน่ือง 

 การจดัการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทท่ีผ่านในปี 2556 เป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบติัตามข้อกําหนดทาง
กฎหมายและระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม(ISO14001:2004) ท่ีได้การรับรองอย่างต่อเน่ือง   บริษัทฯ มุ่งเน้นให้
พนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการดแูลสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีทํางานผ่านกิจกรรม 5ส. และ Big Cleaning Day สร้าง
ความพงึพอใจให้กับลกูค้าและผู้ เย่ียมชมบริษัทอย่างต่อเน่ือง  ในส่วนของกระบวนการผลิต ได้ให้ความสําคญักบัการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ นําหลกั 3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยกุต์ใช้  มีโครงการนํานํา้เสียจากกระบวนการ
ผลิตและนํา้เสียจากอาคารสํานกังานท่ีผ่านการบําบดัแล้วมาปรับปรุงคุณภาพ เพ่ือนํากลบัมาใช้ใหม่ในบางขัน้ตอน
ของกระบวนการผลิต รวมทัง้โครงการส่งของเสียกลบัไปรีไซเคิลท่ีบริษัทผู้ผลิตแทนการสง่กําจดั  สามารถลดของเสียได้
ประมาณร้อยละ 4.07เม่ือเทียบกบัปี 2555   นอกจากนีมี้มาตรการควบคมุ บําบดั และตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมทัง้
ภายในโรงงานและในพืน้ท่ีชุมชน ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้จดัให้มีกิจกรรมเย่ียมชุมชนทุก 3 เดือน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเน้นยํา้ความห่วงใยด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีบริษัทฯ มีต่อชมุชนอย่างตอ่เน่ือง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ  

4.1 ทรัพย์สนิถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2556
มีรายละเอียดดงันี ้

สนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกจิ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2556 

ลักษณะกรรมสทิธิ์ 
หรือภาระผกูพนั 

ที่ดนิ     

จํานวน  1,842.29  ล้านบาท  จาํนองเป็น
หลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน 

ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

1.  เนือ้ท่ี 99-3-79.7ไร่ เจ้าของ 111.01 
2.  เนือ้ท่ี 8-2-49.5 ไร่ เจ้าของ 39.67 

ตําบลปลวกแดง อาํเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง   

1.  เนือ้ท่ี 21-3-76.9 ไร่ 

 
 

เจ้าของ 

 
 

38.40 
ตําบลมาบยางพร  อาํเภอปลวกแดง  
จงัหวดัระยอง 

1. เนือ้ท่ี  83 ไร 
2. เนือ้ท่ี 16.22 ไร่ 

 
 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

 
 

141.57 
24.83 

3. เนือ้ท่ี 49 ไร่ 
4. เนือ้ท่ี 51.75 ไร่ 
5. เนือ้ท่ี 10.01 ไร่ 
6. เนือ้ท่ี 25.34 ไร่ 
7. เนือ้ท่ี 7.55 ไร่ 

เจ้าของ  
         เจ้าของ 
         เจ้าของ 
         เจ้าของ 
         เจ้าของ 

83.30 
88.07 
10.01 
47.11 
13.97 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง       เจ้าของ 1,221.63 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 3,712.90 จํานวน 1,424.80 ล้านบาท จํานองเป็นหลกั 

ประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

อุปกรณ์อ่ืนๆ เจ้าของ 29.68 - 

ยานพาหนะ เจ้าของ 1.07 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 821.28  - 

รวม   6,384.50  
จาํนวน  3,266.37 ล้านบาท จาํนองเป็น
หลักประกันเงนิกู้ ยืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงนิ 

หมายเหต ุ นอกเหนือไปจากสนิทรัพย์ตามท่ีได้ระบใุนตาราง สนิทรัพย์ท่ีไมใ่ช้ในการประกอบธรุกิจ ได้แก่ ท่ีดนิในจงัหวดัพะเยา และ
สมทุรปราการซึง่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์   

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการประกอบธุรกิจและสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน เป็นจํานวนท่ีไมมี่นยัสําคญัเม่ือเทียบกบั
มลูคา่รวมของสินทรัพย์ 
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4.2 สรุปสาระสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทําสญัญาซือ้ขายสินค้ากับลกูค้า และมีการทําสญัญาท่ีสําคญัอื่น ได้แก่สญัญา
ความชว่ยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท 
คู่สัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เร่ิมสัญญา วันสิน้สุดของสัญญา รายละเอยีดของการช่วยเหลือ 

บริษัทฯ 
 

Gohsyu 
Corporation 

13 กรกฎาคม 2552 12 กรกฎาคม 2557 กระบวนการผลิตเหล็กทบุขึน้รูป 

Ibara Seiki 13 กรกฎาคม 2553 12 กรกฎาคม 2558 กระบวนการผลิตงานกลงึ 

SBM Ibara Seiki 8 กมุภาพนัธ์ 2557 7 กมุภาพนัธ์ 2562 กระบวนการผลิตงานกลงึ 
ICP Takeda Corp 10 มิถนุายน 2553 9 มิถนุายน 2558 กระบวนการผลิตงานหลอ่ 

ICP KYOSHIN 1 มกราคม  2555 31 ธนัวาคม 2556 (*) 
กระบวนการผลิตไส้แบบเพ่ือผลิตงาน

หลอ่เหล็ก 

ICP KAGEYAMA 1 ตลุาคม 2553 30 กนัยายน 2558 
กระบวนการผลิตแม่แบบเพื่อผลิตงาน

หลอ่เหล็ก 

SFT 
Gohsyu 

Corporation 
1 มีนาคม 2556 28 กมุภาพนัธ์ 2561 กระบวนการผลิตเหล็กทบุขึน้รูป 

 
หมายเหตุ: (*) เน่ืองจากพิจารณาแล้วว่าบริษัท ICP ได้สร้างศกัยภาพและมีความสามารถในการผลิตไส้แบบได้โดยไม่
ต้องพึง่พาความช่วยเหลือทางเทคนิค จึงได้ยกเลิกสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคระหว่าง ICP กบั KYOSHIN เม่ือวนั
สิน้สดุสญัญาแล้ว 
 

การท่ีกลุ่มบริษัททําสญัญาความชว่ยเหลือทางเทคนิคกบัคู่สญัญาเหลา่นีอ้ย่างต่อเน่ืองนัน้ เน่ืองจาก คูส่ญัญา
เหล่านี ้ มีความเช่ียวชาญในการจดัการกระบวนการผลิตท่ีได้มาตรฐานสากลและเป็นท่ียอมรับของผู้ประกอบรถยนต์ อีก
ทัง้ การท่ีกลุ่มบริษัทมีความชว่ยเหลือทางเทคนิคดงักลา่ว ถือเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่ลกูค้าได้อีกด้วย 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการต่อสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคสําหรับกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ท่ี
กลุ่มบริษัทประเมินวา่ยงัต้องมีความพึง่พิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ใน
อนาคต  

หมายเหตุ: กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทําสญัญาให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกบับริษัทในตา่งประเทศ 1 บริษัท คือ 
 

บริษัท  
ให้คู่ สัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เร่ิมสัญญา 

วันสิน้สุดของ
สัญญา 

รายละเอยีดของการช่วยเหลือ 

BSK 
P.T. Indospring Tbk 

(Indonesia) 
25 มิถนุายน 2555 24 พฤษภาคม 2560 

กระบวนการผลิต Coil Spring สําหรับ
รถยนต์ Daihatsu (Indonesia) 

4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  
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บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยซึง่เป็นผู้ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ ทัง้ 5 บริษัทในสดัสว่นการถือหุ้น   ร้อย
ละ 99.99, 99.99, 99.99, 99.99  และ 99.99 (ตามลําดบั) โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
เท่ากบั 2,451.55 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 100.00 250.00 

รวม   2,451.55 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 9/2556 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในบริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จํากัด จากเดิม 25 ล้านเยนเป็น 57 ล้านเยน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 320,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 เยน บริษัทย่อยอยู่ระหวา่งดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2556 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในบริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดัจากเดิม 100 ล้านบาท เป็น 250 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 
1.5 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ 
เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2556 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ได้มีมติอนมุตัิเพ่ิมทนุจดทะเบียนใน
บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดัจากเดิม 160 ล้านบาท เป็น 500 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จํานวน 1.36 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 250 บาท บริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพ่ิมทนุดงักล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ 
เม่ือวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2555 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยทัง้หมดห้าบริษัท กลา่วคือ ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนทัว่ไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายรักษาสดัส่วนการ
เป็นผู้ ถือหุ้นใน 5 บริษัทย่อยดงักลา่ว 

และจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้ นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และ 100 จึงทําให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการ
บริหารงานและกําหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทฯ โดยปัจจบุนั SBM, BSK, ICP, SIJ และ 
SFT  โดยบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ   จํานวน  4 คน  คือ  นายยงยทุธ   กิตะพาณิชย์   นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ 
นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทแตล่ะบริษัท  
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ทัง้นี ้  BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้ 4 บริษัท
ดงันี ้

บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทย่อย มีเงินลงทนุระยะยาวอ่ืนๆ ในบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท ธุรกจิ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธีิส่วนได้เสีย 
(ล้านบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากดั  ผลิตและจําหน่ายอะไหลร่ถ 150.00 20.00 135.95 
บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ 
จํากดั  

ผลิตและจําหน่ายสนิค้า
ประเภททรายเคลือบพลาสติก
และทรายอบแห้ง 

72.00 21.25 44.91 

รวม    180.86 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จํากัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
จํานวน 44.91 ล้านบาท และมีสว่นแบง่กําไรสําหรับปี 2556 จํานวน 9.11 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 มีนาคม 2556 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จํากดั และงบการเงินสําหรับงวด
เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีจดัทําขึน้โดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จํากัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย จํานวน 
135.95 ล้านบาท และมีส่วนแบง่กําไรสําหรับปี 2555 จํานวน 19.79 ล้านบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 มีนาคม 2556  ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จํากัด และงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซึง่จดัทําขึน้โดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
 

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทย่อย มีเงินลงทนุระยะยาวอ่ืน ๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ธุรกจิ 
ทุนที่ออกและ
เรียกชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

(ล้านบาท) 
บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากดั ผลิตและจําหน่ายชิน้สว่น  

ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 
732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั  ผลิตและจําหน่ายชิน้สว่นยาน
ยนต์ เชน่ ลกูหมาก คนัชกั และ
คนัสง่(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมีนยัสําคญั ท่ีมี
ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสงูกว่าร้อยละ 5 ของสว่น
ของผู้ ถือหุ้น  
 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคัญอ่ืน 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ช่ือบริษัท  :  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ) : Somboon   Advance Technology Public Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : โรงงานผลิตชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกัได้แก่ เพลาข้าง  

  (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 
  “OEM”) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และลงทนุในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ 
  กิจการโรงงานผลิตชิน้สว่นยานยนต์ทําให้ผลิตภณัฑ์ของกลุม่บริษัทมี 

   ความหลากหลาย ด้านยานยนต์   
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และโรงงาน : - เลขท่ี 129 หมู่ท่ี2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมทุรปราการ 
    - เลขท่ี 300/100 หมู่ท่ี 1 นิคมอตุสาหกรรมอสีเทิร์นซีบอร์ด  ต.ตาสิทธ์ิ     
      อ.ปลวกแดง   จ.ระยอง 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700660 
โทรศพัท์ : 02-728-8500 
โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517 
Home Page : www.satpcl.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 426,711,809 บาท 
ทนุชําระแล้ว : 424,945,994บาท 
 
บริษัทย่อย : 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

  ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ จานเบรก (Disc 
Brake) และเบรกดมุ (Drum Brake) และชิน้สว่นในเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

   2. บริษัท บางกอกสปริงอนิดสัเตรียล จาํกัด 
  ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ แหนบแผ่น (Leaf 

Spring), เหล็กกนัโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงขด (Coil Spring) 
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   3. บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ โปรดักส์ จาํกัด 
ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นงานหล่อ(Casting Products) สําหรับรถยนต์ได้แก่ จาน
เบรก (Disc Brake) และเบรกดมุ (Drum Brake) แท่นยดึ (Bracket) และผลิต
ชิน้สว่นงานหลอ่สําหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

  4. บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนช่ันแนล (เจแปน) จาํกัด 
  ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมลูการตลาดให้กบับริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ 

   5. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จาํกัด   
   ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยการทบุขึน้รูป(ร้อน/เย็น) 
 
บุคคลอ้างองิอ่ืน ๆ 
 
นายทะเบียนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
   เลขท่ี 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศพัท์  02-229-2800 โทรสาร. 02-654-5642 
 
ผู้สอบบญัชี  บริษัท เคพีเอ็มจี 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 

 
6.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 
 
 --ไม่มี-- 
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 ส่วนที่ 2 
การจดัการและการกาํกับดแูลกิจการ 

 
7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
 7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้ว 

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 426,711,809  บาท และทนุชําระแล้ว 424,945,994  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
424,945,994 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออก
และเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพ่ือผู้ลงทนุซึง่เป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการ
ออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างองิท่ีมีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 
 7.2 ผู้ถอืหุ้น 

 

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 26 สงิหาคม 2556 

ผู้ถอืหุ้น จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1. บริษัทสมบรูณ์ โฮลดิง้ จํากดั 108,332,250 25.49 
2. ตระกลู กิตะพาณิชย์   88,785,262 20.89 
3. นายสมพงษ์ ชลคดีดํารงกลุ 35,467,500 8.35 
4. บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 19,882,930 4.68 
5. DBS BANK A/C SG0900110824 10,749,977 2.53 
6. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS 9,500,000 2.24 
7. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 8,123,166 1.91 
8. STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3,556,800 0.84 
9. นายสําราญ กนกวฒันาวรรณ 3,500,000 0.82 
10. นางสาวมาลี  เชษฐโชติศกัดิ์ 2,580,000 0.61 

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   
    ครอบครัวเดียวกนั  แต่ไม่นบัว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกนั  
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 ข้อจาํกัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาต ิ

   ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีออก
และชําระแล้ว โดย ณ วันที่ 26 สงิหาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ท่ีถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจํานวนร้อยละ 11.40 
 

 
 7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 
  -- ไม่มี --   
 
 7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดัสรรเงินกําไรประจําปี โดยพจิารณาจาก (1) ผลการดําเนินงานของบริษัท (2) บริษัท
ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการ
ลงทนุในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิ หลงัจากหกั
ภาษีและสํารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ 

บริษัทย่อยกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกนั  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 

(หน่วย : บาท) 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 

ปีที่นําเสนอ 

ปี 2555 

ปีท่ีผา่นมา  

ปี 2554 

ปีท่ีผา่นมา  

ปี 2553 

ปีท่ีผา่นมา  

ปี 2552 

ปีท่ีผา่นมา  

1. กําไรสทุธิ 966,098,875 บาท 815,763,445 บาท   408,163,980 บาท 771,342,995.28บาท  314,440,000บาท  

2. จํานวนหุ้น 424,945,994 หุ้น 339,957,087 หุ้น  339,923,287 หุ้น  339,923,287 หุ้น  300,000,000 หุ้น 

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น     0.75 บาท : หุ้น     0.97 บาท : หุ้น  0.45 บาท: หุ้น  0.90 บาท: หุ้น  งดจา่ย  

4.รวมจํานวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 318,709,495.50บาท 329,748,234.39บาท   152,965,479.15บาท  305,930,958.30 บาท   งดจา่ย  

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 37.50 ร้อยละ 40.42  ร้อยละ 37.47  ร้อยละ 39.66  งดจา่ย  
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8.   การจัดการ 

8.1  ผังการบริหาร 

President
กรรมการผูอ้ํานวยการ

Board of Director
คณะกรรมการบรษิทัฯ

Executive Board
คณะกรรมการบรหิาร

Nomination and Compensation 
Committee

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

Audit & Corporate Governance 
Committee

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล
Risk Management Committee
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

Internal Audit
ฝ่ายตรวจสอบภายใน

Vice President 
รองกรรมการผูอ้ํานวยการ
บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ ์

เทคโนโลย ี
(SAT )

Executive Vice President 
Operation  

รองกรรมการผูอ้ํานวยการบรหิาร
สายปฏบิตักิาร

Vice President
Sales & BD /Marketing
รอง กก.ผอ. สายการขาย 
พฒันาธุรกจิและการตลาด 

Business Development 
and Marketing

ฝ่ายพฒันาธุรกจิและ
การตลาด

Sales 
ฝ่ายขาย

SAT Operation
ฝ่ายปฎบิตักิาร SAT

Vice President 
Human Resources & 

Administration
รอง กก.ผอ.

สายทรพัยากรบุคคลและธุรการ

Human Resources 
ฝ่ายทรพัยากรบุคคล

Administration & ER
ฝ่ายธุรการและ
พนกังานสมัพนัธ์

Managing Director
กรรมการผูจ้ดัการ

บ. บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล จก.
(BSK)

BSK Operation
ฝ่ายปฎบิตักิาร BSK

Vice President
Finance & Accounting

รอง กก.ผอ.
สายการเงนิและบญัชี

Accounting
ฝ่ายบญัชี

Cost & Budgeting
ฝ่ายตน้ทุนและงบประมาณ

Finance
ฝ่ายการเงนิ

Executive Vice President 
Corporate Office  

รองกรรมการผูอ้ํานวยการบรหิาร
สายสํานกังานกลาง

Procurement
ฝ่ายจดัหา

Information Technology
ฝ่ายพฒันาระบบและ
ปฏบิตักิารสารสนเทศ

Vice President
Strategic & Information

Technology
รอง กก.ผอ.สายกลยุทธอ์งคก์ร
และเทคโนโลยสีารสนเทศ

Corporate Strategy  
ฝ่ายกลยุทธอ์งคก์ร

Managing Director
กรรมการผูจ้ดัการ

บ.สมบูรณ์ ฟอรจ์จ ิง้ เทคโนโลย ีจก.  
(SFT)

SFT Operation
ฝ่ายปฎบิตักิาร SFT

Managing Director
กรรมการผูจ้ดัการ

บ.สมบูรณ์ หลอ่เหล็กเหนยีว 
อุตสาหกรรม จก.

(SBM)

SBM Operation
ฝ่ายปฎบิตักิาร SBM

Managing Director
กรรมการผูจ้ดัการ

บ. อนิเตอรเ์นช ัน่แนล แคสติง้
โปรดกัส ์จก.

(ICP)

ICP Operation
ฝ่ายปฎบิตักิาร ICP

Vice President
Research & Development 

รอง กก.ผอ.
สายวจิยัและพฒันา

Research & 
Development  
ฝ่ายวจิยัและพฒันา

Material Development
ฝ่ายพฒันาวตัถุดบิ

Product Development 
ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์

President Office

- Company Secretary
- Legal 
- SBGLA
- Safety Committee
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจํานวน 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายช่ือและขอบเขต อํานาจหน้าท่ีดงัต่อไปนี ้

 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 
3. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
4. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 
5 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 
6. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ 
7. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

          10. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม กรรมการอิสระ 

ทัง้นีมี้ นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 
 
กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษัทฯ 

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์  นายวีระยุทธ กิตะ
พาณิชย์  นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์   โดยกรรมการสองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ   
 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากบัดแูลให้การ
บริหารจดัการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการ
มี จริยธรรมท่ีดี และคํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการมีหน้าท่ีปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติท่ีประชมุผู้
ถือหุ้น โดยปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริต และระมัดระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในปัจจบุนัและใน
ระยะยาว ทัง้นี ้รวมทัง้การปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการผู้ อํานวยการ (President) ให้เป็น
ผู้ รับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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 ในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดให้เร่ืองดงัต่อไปนี ้ เป็นอํานาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯท่ีจะเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ ให้ความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 
และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการท่ีไม่มีในงบประมาณประจําปี 
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการท่ีได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่งบ

ลงทนุโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
5. การซือ้และจําหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุท่ีไม่ขดักับเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีมีมลูคา่เกินจํานวนท่ีมอบอาํนาจให้กรรมการผู้ อํานวยการ 
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน 

ยทุธศาสตร์การทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัทฯ 
7. การทําสัญญาใดๆ ท่ีไม่เ ก่ียวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกับการทําธุรกิจปกติท่ีมี

ความสําคญั 
8. การทํารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกบับุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั ส่วนท่ีไม่เข้า       

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
9. ธุรกรรมใดๆ ท่ีมีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ มีอตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ทนุเกิน 1.5:1 
10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
11. การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติท่ีมีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน 
12. การว่าจ้างกรรมการผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
13. การกําหนดและการเปล่ียนแปลงอํานาจอนมุติัท่ีมอบให้กรรมการผู้อาํนวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
14. การอนมุติัวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนสัหรือสตูรโบนสั หรือสตูรการปรับผลตอบแทนประจําปีของ

ผู้บริหารและพนกังาน 
15. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ เลขานกุารบริษัท และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 
16. การมอบอํานาจหน้าท่ีให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้ อํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอํานาจหน้าท่ีดังกล่าว ทัง้นีต้้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์
ข้อกําหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

17. การแต่งตัง้และกําหนดอาํนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย 
18. การจดัให้มีและกํากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 
19. การแต่งตัง้กรรมการในบริษัทย่อย   
20. การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัรองกรรมการผู้อาํนวยการขึน้ไป 
21. การดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของ

บริษัทฯ 
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2. คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย 

ช่ือ – นามสกุล  ตาํแหน่ง 

 1. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
 3. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
 4. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม  กรรมการ 

ทัง้นีมี้ นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  
 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลัน่กรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการทําธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและการแขง่ขนั  
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปีของบริษัทฯ 
- โครงการลงทนุ ทกุโครงการ 
- แผนกําลงัคนประจําปี 
- การสรรหา/คดัเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี 

คณะกรรมการสรรหาฯ กําหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมคัรท่ีผ่านการคดัเลือกแล้วอย่างน้อย 2 
คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวม ตําแหน่งกรรมการผู้ อํานวยการ สําหรับค่าตอบแทนฯ ให้พิจารณาตาม
หลกัเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตัง้ภายใน (2) การกําหนดค่าตอบแทนท่ีไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน 

2. อนมุตัิ หรือไม่อนมุติั  
- โครงการลงทนุในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทนุนัน้ต้องเป็นโครงการลงทนุท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 เว้นแตเ่ป็นโครงการลงทนุเพ่ือการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเคร่ืองจกัร 

- การเปิดและปิดบญัชีของบริษัทฯ ในสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 
- ตดับญัชีสินทรัพย์ท่ีเสื่อมสภาพ 
- การขายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช้ในการดําเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ 
-   การปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

ช่วยเหลือทางเทคนิค ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท 
และมีอายสุญัญาไม่เกิน 1 ปี   
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3. ติดตามและกํากบัการดําเนินการ 
- แผนกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจําปี ท่ีได้รับอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน 
 - รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อนมุติัหรือไม่อนมุตัิ 

5. ดําเนินการอ่ืน ๆตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ซึง่ 1 ใน  3  เป็น

ผู้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน ได้แก่ 

ช่ือ – นามสกุล  ตาํแหน่ง 

1. นายปัญจะ เสนาดิสยั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
2. นายไพฑรูย์ ทวีผล  กรรมการ 
3. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการ 

    

 

นายไพฑูรย์  ทวีผล  เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะทําหน้าท่ีสอบทาน
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

โดยมี นายวิศรุต  บญุโต  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี 
  

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีท่ียอมรับกนัทัว่ไป  และให้มีการ
เปิดเผยอย่างเพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนด
ของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

4. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการกระทําท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง(Risk Management) ของบริษัทฯ   
6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
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7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

8. จดัทํารายงานกํากับดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ 
และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดงัตอ่ไปนี ้

(1) ความถกูต้อง เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงิน 
(2) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
(3) การปฏิบติัตามกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(4) ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(5) รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(6) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชมุของแตล่ะท่าน 
(7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตท่ีได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ี 
(8) รายการอ่ืนใดท่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ 

9. ในการปฏิบติังานตามหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจเชิญผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ
ท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นวา่เก่ียวข้องจําเป็น 

10. ให้มีอํานาจว่าจ้างท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเป็น   โดย
บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหน้า ท่ีความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯประจําทกุปี 

12. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 
13. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผู้สอบบญัชี ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีได้แจ้งเหตอุนัควรสงสยัให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ โดย
ให้ดําเนินการภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

14. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ท่ีได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน 
หรือของบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจดัการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย ทัง้นี  ้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด 

15. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเป็น
ประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

16. พิจารณาแตง่ตัง้คณะทํางาน เพ่ือทําหน้าท่ีสนบัสนนุการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความ
เหมาะสม 

17. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยมีประธานและกรรมการเป็น
กรรมการอิสระทัง้คณะ 

ช่ือ – นามสกุล   ตาํแหน่ง 

 1. นายไพฑรูย์ ทวีผล  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
 2. นายปัญจะ เสนาดิสยั  กรรมการ 
 3. นายอจัฉรินทร์ สารสาส  กรรมการ 
 4. นายสรุะศกัด์ิ เคารพธรรม  กรรมการ 
 

ทัง้นีมี้ นายธีระรัตน์  เป่ียมสภุคัพงศ์  เป็นผู้ ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี  
 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. กําหนดนโยบายตา่ง ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้
1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้ อํานวยการ 
1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนท่ีจา่ยให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผู้ อํานวยการ        
2. คดัเลือกและเสนอชื่อบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ท่ีได้รับมอบอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
2.3 กรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้อาํนวยการ สาํหรับตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ 

มอบให้กรรมการผู้ อํานวยการพิจารณาเบือ้งต้น เพ่ือเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองค์ประกอบท่ีเหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้อาํนวยการ ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ท่ีได้รับมอบหมาย     

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้ อํานวยการ เพ่ือพิจารณาปรับค่าตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจําปี 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้อาํนวยการและรองกรรมการผู้ อํานวยการ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดบัจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้แก่ 

ช่ือ – นามสกุล ตาํแหน่ง 

 1. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
 3. นายวิชยั  ศรีมาวรรณ์  กรรมการ 
 4. นางจิราพร  ศรีสมวงษ์  กรรมการ 
 5. นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า  กรรมการ 
 6. นายชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์  กรรมการ 
 7. นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ กรรมการ 
 8. นายมงคล  แซจิ่ว  กรรมการ 
 

ทัง้นีมี้ นายหิรัญ  พบลาภ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กํากบัดแูลให้หน่วยงานต่าง ๆ ในการกําหนดและดําเนินงานตามแผนการจดัการความเสี่ยง 
2. ให้คําแนะนํา และอนมุติัหลกัการในภาพรวม สําหรับการวางแผนการบริหารความเส่ียงขององค์กร และ

มาตรการการควบคมุท่ีเพียงพอและเหมาะสม 
3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จดัทํา และกํากับดแูลการดําเนินการตามแผนการจดัการความ

เส่ียงในระดบัองค์กร (Corporate Risk) 
4. เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการกําหนดทิศทางการบริหาร การ

กําหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยง และความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพือ่พิจารณาทบทวน หรือ อนมุตัิ 
5. จัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่คณะ

กรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 
 
 6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย 

1. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้ อํานวยการ  

2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร – สายสํานกังานกลาง 
3. นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ศูนย์การเรียนรู้และ

พฒันาศกัยภาพบคุลากรกลุม่บริษัทสมบรูณ์ 
4. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้ อํานวยการ – สายกลยุทธ์องค์กร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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5. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้ อํานวยการ – สายการขาย / พฒันาธุรกิจและการตลาด 
 6. นายชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์ รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ SAT&SFT 
 7. นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ BSK 
 8. นายมงคล แซจิ่ว รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายปฏิบติัการ SBM&ICP 

 
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อาํนวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปีของ   
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนมุติั 

2. ดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทําธุรกิจ เป้าหมาย  แผนงานและ
งบประมาณ  ประจําปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯอนมุติั 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกบัแผน
และงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ 

4. อนมุติัคา่ใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทตอ่ครัง้ โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ 
5.   อนุมัติโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ ต้องเป็นโครงการลงทุนท่ี 

เก่ียวข้องกับธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุโครงการ (IRR Project) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับนโยบายการกําหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และ
รายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ   ทัง้นี ้ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพ่ือการบํารุงรักษา    การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือ การทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม 

6.     อนมุติั ให้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัแผนกลงไป 
7. เร่ืองอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

ทัง้นี ้การใช้อํานาจหน้าท่ีของกรรมการผู้ อํานวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) 
อํานาจในการอนุมัติรายการท่ีทําให้กรรมการผู้ อํานวยการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้รายการท่ีกําหนดให้ขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือ
จําหน่ายไป ซึง่สินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น 
 
     8.2   การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ   
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองแบบทัง้คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือ
ทบทวนว่าได้มีการกํากบัดแูลให้มีการกําหนด และ/ หรือดําเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุ
ฝ่ายบริหารนําไปปรับปรุง/ พัฒนา   การ บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มท่ีบริษัทฯ 
ปรับปรุงจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม
และสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพ่ือนําไปสูก่ารดําเนินการของฝ่ายบริหาร  
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การประเมนิผลการปฏบิัตหิน้าที่ของกรรมการผู้อาํนวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้ อํานวยการเป็นประจําทกุปี 
โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัความสําเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพ่ือพิจารณากําหนด
คา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจท่ีเหมาะสม  

 

 8.3 โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจํานวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการ
ทัง้หมด 10 คน ซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 2 คน กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจํานวนนีเ้ป็น
กรรมการอสิระจํานวน 6 คน)    

กรรมการอิสระ มีจาํนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 
2. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ 
3. นายปัญจะ เสนาดิสยั 
4. นายไพฑรูย์ ทวีผล 
5. นายอจัฉรินทร์  สารสาส 
6.  นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม 

 

คํานิยามของ “กรรมการอสิระ” มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้ให้
นบัหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพัน  
บริษัทฯ ลกูจ้าง พนกังาน หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
บริหารงาน 

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
5. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก

บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
7. เป็นกรรมการท่ีไม่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ 
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     8.4   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

 เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ 
วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็น
ผู้สรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก โดยบคุคลท่ีเหมาะสมจะถูกคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  
ซึ่งจะเป็นผู้ กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของ
บริษัทฯในช่วงเวลานัน้ 
 
     8.5   การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้สง่เสริม สนบัสนนุ ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ท่ีเก่ียวข้องแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง อาทิเช่น สง่เสริมให้มีการพบปะระหวา่งกรรมการและ
ผู้บริหารระดบัสงู เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั สง่เสริมให้จดัทําแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดบั
กรรมการผู้ อํานวยการ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ         
ติดตามการจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งงานของกรรมการผู้อาํนวยการ  และรองกรรมการผู้ อํานวยการ  เพ่ือมัน่ใจได้วา่
บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร เพ่ือจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน
ประกอบด้วย กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการทกุสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ(Competency)  
ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่งงาน เพือ่คดัเลือกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้องตามท่ีกําหนด สามารถสืบ
ทอดงานของแต่ละตําแหน่งงานได้ 

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 ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบติัสอดคล้อง             
และมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้ อํานวยการ   เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้มี
ความเข้าใจ  ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต 

6. กรรมการผู้ อํานวยการ รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของผู้บริหาร
ท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนปีละ  2  ครัง้ 

7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหน่งงานของ
กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
ปีละ 2 ครัง้   
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     8.6   การประชุมคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าทัง้ปี และจะประชมุ
กนัมากกวา่ 6 ครัง้ในแต่ละปี รวมทัง้มีการประชมุกรณีพิเศษตามความจําเป็น ในการประชมุแตล่ะครัง้มีการกําหนด
วาระการประชมุท่ีชดัเจน ทัง้วาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชมุท่ีครบถ้วน เพียงพอ 
และจดัส่งให้กบัคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชมุ ในการประชมุประธานได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดง
ความเห็นร่วมกนัได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากท่ีประชมุ บนัทกึ
การประชมุจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากท่ีผ่านการรับรองจากท่ี
ประชมุจะถกูจดัเก็บไว้ท่ีตู้ เอกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 สํานกังานใหญ่ สําหรับกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้  
โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะท่าน สรุปได้ดงันี ้

 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทัง้หมด(ครัง้) 

คณะกรรม 
การบริษัทฯ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรม 
การ

ตรวจสอบฯ 

คณะกรรม 
การสรรหา

และ
ค่าตอบแทนฯ 

คณะกรรม 
การที่ 
ไม่เป็น
ผู้บริหาร  

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

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร 

9/9 12/12 - - 2/2 

3. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ/ กรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

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

4. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

9/9 12/12 -  - 2/2 

5. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ 
/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ 

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

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

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

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

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

10. นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

9/9 12/12 - 3/3 - 
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     8.7   วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯได้จดัให้มีจํานวนกรรมการ
ท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 10 คน ซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 2 
คน กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจํานวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจํานวน 6 คน)   ซึง่มีจํานวนเกินร้อยละ 60 ของ
กรรมการทัง้คณะ ทัง้นีก้รรมการแต่ละคนมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จํากดัจํานวนวาระการดํารง
ตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดการดํารงตําแหน่งเป็นรายบคุคล ดงันี ้

ช่ือ 
ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 

ประเภทของ
กรรมการ 

การสรรหา/
การแต่งตัง้

เป็นกรรมการ
ในปี 2556 

การแต่งตัง้ในครัง้
ถัดไป 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 2551 2554 ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

ไมใ่ช่ 2557 

นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ 2547 2554 กรรมการ ไมใ่ช่ 2557 
นายปัญจะ เสนาดิสยั 2547 2555 กรรมการอิสระ ไมใ่ช่ 2558 
นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ 2550 2555 กรรมการอิสระ ไมใ่ช่ 2558 
นายไพฑรูย์ ทวีผล 2551 2554 กรรมการอิสระ ไมใ่ช่ 2557 
นายอจัฉรินทร์ สารสาส  2552 2554 กรรมการอิสระ ไมใ่ช่ 2557 
นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ 2547 2555 กรรมการ ไมใ่ช่ 2558 
นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช ่ 2559 
นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช ่ 2559 
นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 2547 2556 กรรมการอิสระ ใช ่ 2559 
 
    8.8   เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตัง้ นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และได้
ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าท่ี
ของเลขานกุารบริษัท โดยได้รับแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2549 เพือ่ทําหนา้ทีใ่หเ้ป็นไปตามพรบ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ม.89/15  ดงันี ้ (1) เป็นศนูย์กลางในการการจดัทํา/เก็บรักษาเอกสาร   (2) ทะเบียนกรรมการ   

(3) จดัประชมุผู้ ถือหุ้น  หนงัสือนัดประชุมและรายงาน
การประชุมผู้ ถือหุ้น   (4) รายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร (5) จดักิจกรรมระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร เพ่ือส่งเสริมสมัพนัธภาพระหว่างกันให้ดี
ยิ่งขึน้   (6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ  (7)ให้ความเห็นเ ก่ียวกับ
กฎหมาย  ประกาศต่าง ๆ   (8) เร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 

ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 

นายธนกฤต  เพิ่มพนูขันตสุิข 

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

คณุสมบตัิ : มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  มีความสามารถในการ

ประสานงาน  การสรุปประเด็น  การจดัทํารายงานการประชมุฯ  มีความ

คลอ่งตวัในการปฏิบติังาน  มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

มีภาวะผู้ นํา  เทคนิคการส่ือสาร  และวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

ผ่านการอบรมด้านงานเลขานกุารบริษัทฯ  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระท่ีมีความน่าเช่ือถือ 
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ 

8.8.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 (1) คา่ตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบีย้ประชมุและบําเหน็จกรรมการ 
เป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้  11,420,250  บาท รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 
บาํเหน็จ
กรรมการ 
ปี 2556 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม  
 

ค่าตอบแทน
รวม 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจ 
สอบฯ 

คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนฯ 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 651,590  819,000 - - - 1,470,590 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  452,490 568,750 360,000 - - 1,381,240 

3 นายปัญจะ เสนาดสิยั 361,990  455,000 - 225,000 75,000 1,116,990 

4 นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ 361,990 455,000 540,000 - - 1,356,990 

5 นายไพฑรูย์ ทวีผล 361,990 455,000 - 150,000 112,500 1,079,490 

6 นายอจัฉรินทร์ สารสาส 361,990 455,000 - 150,000 75,000 1,041,990 

7 นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ 361,990 455,000 270,000 - - 1,086,990 

8 นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ 361,990 455,000 - - - 816,990 

9 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 361,990 455,000 - - - 816,990 

10 นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 361,990 455,000 360,000 - 75,000 1,251,990 

รวม 11,420,250 

หมายเหต:ุ  บําเหน็จกรรมการ เป็นการคํานวณจ่ายจากผลการดําเนินงานในปี 2556 ท่ีจา่ยในปี 2557 

 

(2) คา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนสั 
 

หน่วย : บาท จาํนวนราย พ.ศ. 2556 จาํนวนราย พ.ศ. 2555 

เงินเดือนรวม 8 22,020,900 8 20,947,005 
โบนสัรวม 8 5,242,816 8 5,249,856 

รวม  27,263,716  26,196,861 

หมายเหต:ุ  - ปี 2556 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะ
พาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์ และ นายบรรจบ 
องค์ธนะสิน 

               - ปี 2555 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉตัรชยั
กุลศิริ (ลาออกระหว่างปี) นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสม
วงษ์ และนายภากร ทองเจริญ (ลาออกระหว่างปี) 
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8.8.2 ค่าตอบแทนอื่น 

 (1) คา่ตอบแทนอ่ืนของกรรมการ  

 --ไม่มี-- 

 (2) คา่ตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 

  2.1 เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ  

 ในรอบปี 2556 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุสํารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้  

หมายเหต:ุ  - ปี 2556 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์            
นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศกัด์ิ  สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล  แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์   และ นายบรรจบ องค์ธนะ
สินปี  

- ปี 2555 ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวรพจน์ ฉตัรชยักลุศิริ       
นายวสนัต์ ชวเจริญพนัธ์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  นางจิราพร ศรีสมวงษ์ และ  นายภากร ทองเจริญ  

 
     8.9   บุคลากร 

8.9.1 จาํนวนพนักงาน 

จํานวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดงันี ้ 

บริษัท 
จาํนวน (คน) 

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

1.  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 551 179 557 178 
2.  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั 1,181 180 1,215 191 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั 446 74 465 76 
4.  บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั 507 58 478 60 
 รวม 2,685 491 2,715 505 

 

 

 

 

 

หน่วย : บาท จาํนวนราย พ.ศ. 2556 จาํนวนราย พ.ศ. 2555 

เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพ 8 881,176.00 8 982,948.25 
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8.9.2 ค่าตอบแทน   

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจํานวนเงินรวม 
1,315,893,249.29 บาท โดยเพ่ิมขึน้จาก 1,252,089,880.32 บาท ในปี 2555  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนท่ีบริษัทฯ จ่ายให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทนัน้อยู่ในรูปเงินเดือน  โบนัส  
สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลีย้งชีพ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทําการตัง้กองทุน
สํารองเลีย้งชีพเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2547 
 
     8.10   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

   ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 จํานวน 1,361,000 บาท เพ่ิมขึน้ จากปี 2556 จํานวน  91,000  
บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่
บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้ บริหาร/ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง  

    สําหรับบริษัทย่อย ได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จํากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียว
อตุสาหกรรม จํากัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จํากดั (4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) 
จํากดั และ (5) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จํากดั โดยทัง้ 5 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 
2,563,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทนุ(BOI) แล้ว ซึ่งเพ่ิมขึน้ จากปี 2556 
จํานวน  33,000  บาท 
 

    ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2557 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2556 

(ปีท่ีผา่นมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชี
ตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทนุ BOI  

1,361,000 1,270,000 

คา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิใน
บตัรสง่เสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากดั  จํานวน  767,000 บาท 
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จํากดั จํานวน  974,000 บาท    
3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์  จํากดั จํานวน  610,000 บาท    
4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี  จํากดั  จํานวน  192,000 บาท 
5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล แจแปน  จํากดั  จํานวน  20,000 บาท 

2,563,000 2,530,000 

คา่บริการอืน่ ไม่มี ไม่มี 
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9. SBG กับการพัฒนาอย่างย่ังยนื   

   
คณะกรรมการบริษัทฯ   มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน   เป็นองค์กรโปร่งใสและมี 

ธรรมภิบาลท่ีแท้จริง   มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้เสียและสงัคม โดยรวม พฒันาบคุคลากร 

ให้เป็นคนดี  มีคณุธรรม    ส่งเสริมความรู้และคณุภาพชีวิต 
พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึน้ 
เพ่ือมุ่งสู่ประสิทธิผลของความรับผิดชอบต่อสงัคมผ่านแนว
ทางการรายงานความยัง่ยืน  ตามกรอบการจดัทํารายงาน 
ซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล    ดงันี ้
 
1.  การกาํกับดูแลกจิการ 
  

  คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ เป็น 1 ใน 6 ภาระกิจหลกั ของยทุธศาสตร์
องค์กร เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง..กบัการสร้างภมิูคุ้มกนัท่ีดีในการ
ดําเนินธุรกิจ   และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ  มีจิตสํานึกในการปฏิบตัิหน้าท่ีด้วย
ความรับผิดชอบ  ระมดัระวงั   ซื่อสตัย์สจุริต  ผ่านการอบรมสมัมนาภายใต้หลกัสตูร CG เร่ือง “จริยธรรม... กบัความ
ยัง่ยืนขององค์กร”    ตอ่เน่ืองติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 6       
  ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พฒันาด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้  

1. การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่   

1.1 ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption Council : CAC) ในการต่อต้านการทจุริต เม่ือวนัท่ี 29 
กรกฎาคม 2556   

1.2 จดัทํา และประกาศใช้นโยบายการตอ่ต้านการทจุริต (Anti – corruption Policy)  

1.3 ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เร่ือง “จริยธรรม กับความยั่งยืน
ขององค์กร” สําหรับผู้บริหารระดับสูง   (ผู้ จัดการทั่วไป – รองกรรมการผู้ อํานวยการ) อย่างต่อเน่ือง 3 ปี 
ทัง้นี ้สําหรับปี 2556 ได้มีการขยายผลไปสู่ผู้บริหารระดบักลาง - ปฏิบติัการ โดยได้จัดอบรม เร่ือง 
“มาตรการป้องกันการทุจริต” เพ่ือให้ครอบคลุมทั่วทัง้องค์กรมากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้ยกระดบัมาตรฐานการ
กํากบัดแูล     

1.4 สื่อสารให้พนกังานเข้าใจ  และสามารถใช้ช่องทางเสนอแนะในการปฏิบติังาน 

1.5 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดทํา “รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพ่ือป้องกันการ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานท่ีเก่ียวข้อง  

แผนการดาํเนินงานปี 2557 :  เพ่ือให้มัน่ใจวา่ กระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึง
ได้ขยายเครือขา่ยการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คูค้่า (Supplier) ในการตอ่ต้านการทจุริต 

แนวปฏบิัตกิารพัฒนาอย่างยั่งยืน 
1. การกํากบัดแูลกิจการ 
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
3. การตอ่ต้านการทจุริต 
4. การเคารพสทิธิมนษุยชน 
5. การปฏิบตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
6. ความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค 
7. การร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 
8. การจดัการสิง่แวดล้อม 
9. นวตักรรมและการเผยแพร่นวตักรรม 
10. การจดัทํารายงานแห่งความยัง่ยืน 
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2. ดําเนินการปรับปรุงคู่มือนโยบาย “การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัใน
การทํางาน” เพ่ือให้แนวปฏิบติัสอดคล้องกบัการทํางานในปัจจบุนั ดงันี ้

 2.1 ปรับปรุงแนวปฏิบติัเก่ียวกบันโยบายการปฏิบติัตอ่พนกังาน 
 2.2 ปรับปรุงแนวปฏิบติัเก่ียวกบันโยบายการปฏิบติัตอ่ลกูค้า 
 2.3 ปรับปรุงแนวปฏิบติัเก่ียวกบันโยบายการปฏิบติัคูค้่า และ/หรือเจ้าหนี ้
3. ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 87 บริษัทจดทะเบียน ท่ีได้รับคะแนนอยู่ในระดบั   “ดีเลิศ" (Excellent CG 

Scoring) จากรายงานการกํากบัดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําปี 2556 ติดต่อกันเป็นปีท่ี 6 โดยมี
คะแนนทกุรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเม่ือเปรียบเทียบกบัคะแนนสงูสดุและคะแนนเฉล่ียของบริษัท
ท่ีทําการสํารวจทัง้หมด 256 บริษัท ทัง้ภาพรวมและรายหมวด สงูกว่าคะแนนเฉล่ียของบริษัทท่ีทําการสํารวจ
ทัง้หมด (กลุ่มสินค้าอตุสาหกรรมและบริษัทในกลุม่ SET 100) 

4. ได้รับการประเมินจาก Asian Corporate Governance Association 
(ACGA) และ CLSA  Asia-Pacific Markets ให้ SAT เป็น 1 ใน 50 บริษัทท่ีสร้าง
ความสนใจให้กบันกัลงทนุต่างประเทศเข้ามาลงทนุในตลาดหุ้นอาเซียน (อาเซียน 6 : 
จีน  เกาหลี ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย อินเดีย และนิวซีแลนด์) โดยเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหวา่ง The  ASEAN Capital Markets Forum and the Asian Development Bank 

5. รางวลั SET AWARDS  จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 รางวลัเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม ตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5 (ปี 2552-2556)  
 (SET Award of Honor 2009-2013: The Best of Good Governance Company) 
 รางวลัเกียรติยศด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมยอดเยี่ยมตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 3  
 ( ปี 2554-2556)  
 (SET Award of Honor 2011-2013: The Best of Corporate Social Responsibility) 

                   นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั หมวดบทบาทของผู้ มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมลู
และความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  โดยมีเนือ้หาดงันี ้

1. หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีส่วนในการดูแลกิจการและให้ความเห็น
เก่ียวกบัการดําเนินกิจการให้มากขึน้ โดยในปีนี ้บริษัทฯได้เพ่ิมแนวปฏิบตัิท่ีดีในเร่ือง การเผยแพร่รายงานการ
ประชุมผู้ ถือหุ้ น   เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทัง้ยังคง
ดําเนินการในด้านสิทธิของผู้ ถือหุ้น เพ่ือความยัง่ยืนในเร่ืองต่อไปนี ้      

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือน
ธันวาคม 2556 และการส่งคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ล่วงหน้า 
ระหว่างวนัท่ี 18 มีนาคม 2556 ถึงวนัท่ี 9 เมษายน  2556 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
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ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขัน้ตอน ท่ีชัดเจนไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ท่ี www.satpcl.co.th สว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

1.2 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และใช้บตัรลงคะแนนเสียง 
1.3 นําเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจําทุกปี และนําเสนอนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัทฯ 
1.5 บริษัทฯ ไม่ได้เพ่ิมวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงข้อมูลสําคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบ

ล่วงหน้าในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี 2556 อีกทัง้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และซกัถามในท่ีประชมุ ซึง่รายละเอียดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

1.6 บริษัทฯ ได้อํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วมประชมุฯ   โดยจดัสถานท่ีประชมุฯ
ท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก ใกล้สถานีรถไฟฟ้า  เป็นต้น       

2. หมวด การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน : บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
กนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย โดยเฉพาะนกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพ่ือให้
เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การจัดประชุมผู้ ถือหุ้ น การกําหนดกระบวนการท่ีอํานวยความ
สะดวกให้ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระทําท่ีเป็นการ
เอาเปรียบ และผู้ ถือหุ้นมีอํานาจควบคมุ เป็นต้น   ทัง้นี ้ บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั  เพ่ือความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้      

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า ระหว่างเดือนตลุาคมถึง
เดือนธันวาคม 2556 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอน ท่ีชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี www.satpcl.co.th 
สว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

2.2 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจํานวนหุ้นท่ีถือ อย่างเท่าเทียมกนั 
2.3 ไม่มีการทํารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี

นยัสําคญั 
2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบท่ีผู้ ถือหุ้นสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชมุด้วย
ตนเอง สามารถมอบอํานาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืน เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 

2.5 ในปี 2556 บริษัทฯ จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึง่เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ใน
วนัท่ี 19 เมษายน 2556 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้ นของบริษัทฯ ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วนั และได้นําหนงัสือเชิญประชมุเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนวนั
ประชมุ 

2.6 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกบับริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย 
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2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ 
ผู้ บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทําธุรกิจท่ีแข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพ่ือประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลู
ภายในแก่บคุคลอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ ทัง้นีก้รรมการและผู้บริหารจะต้องมีการ
รายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 ใน
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  

2.8 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย และผู้ บริหาร 
รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเ ก่ียวข้อง  ตามมาตรา  89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และกําหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ 
ภายในเดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู โดยให้ส่งรายงานถึงฝ่าย
เลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัทําการ  
 

ทัง้นี ้ได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ตัง้แต่ผู้จดัการแผนกขึน้ไป และ 
พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องระดบัต่ํากว่าผู้จดัการลงมา ซึง่รองกรรมการผู้ อํานวยการในสายงาน เห็นควร    
ให้จดัทํารายงานฯ ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ สําหรับปี 2556 มีการรายงานทัง้หมด 106 ราย   
และมี 2 รายท่ีมีการทํารายการส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับหัวหน้างาน โดยได้ขึน้
ทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพ่ือ
แจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3. หมวด การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย : บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสงัคม รวมถึงผู้ มีส่วนได้เสียกลุ่มอ่ืน ๆ และตระหนกัถึงบทบาท ความสําคญัของผู้ มีส่วนได้
เสียทกุกลุม่ ในปี 2556  บริษัทฯ ได้เพ่ิมแนวปฏิบติัท่ีดี   ดงันี ้
(1) กําหนดนโยบายการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน่ ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด   

เพ่ือจงูใจให้ปฏิบติัในทางท่ีมิชอบ ก่อให้เกิดความขดัแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบตัิให้กบัคู่ค้า
ของบริษัทฯ รับทราบโดยทัว่กนั 

(2) สิทธิทางการเมือง   สิทธิมนษุยชนสากล  และการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
(3) เพ่ิมช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ   กระบวนการรับข้อร้องเรียน   มาตรการคุ้มครองผู้

ร้องเรียน  
(4) กําหนดให้ “จริยธรรมและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน”  เป็นวินยั ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทุก

คนต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งคัด  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามถือเป็นการทําผิดวินัย ตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงานบคุคล          

ทัง้นี ้บริษัทฯ  ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า กําหนดให้พนกังานต้องเอาใจ
ใส่และปฏิบติังานด้วยจิตสํานึกถึงความปลอดภยัและคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯมีส่วน
ร่วมในการพฒันาชมุชนและสงัคม และยงัคงยึดถือและพฒันาการปฏิบติัต่อผู้ มีสว่นได้เสียอย่างตอ่เน่ือง เช่น  



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

48 

3.1 กําหนดนโยบายเก่ียวกบัผู้ มีสว่นได้เสีย ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า สิ่งแวดล้อม และสงัคมไว้อย่างชดัเจนใน
คูมื่อจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน รวมถึงการให้ความสําคญักบัสงัคมและกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมอย่างหลากหลาย 

3.2 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร  ด้านความ
ปลอดภยั ด้านลกูค้า/ คูค้่า/ เจ้าหนี ้ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 

3.3   จัดให้มีกองทุนสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนักงานและการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานในระดับ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทและ/บริษัทย่อย (โครงการ ESOP Scheme) 

3.4 จดัให้มีช่องทางให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถร้องเรียนตอ่กรรมการอิสระโดยตรงผ่าน
อีเมล์ของกรรมการอิสระ และกําหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลจากพนักงาน 
ผ่านเลขานกุารบริษัท โดยนําเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาลเป็นรายไตรมาส 

 
4. หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส : บริษัทฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูท่ีสําคญั

ของบริษัทอย่างถกูต้อง  ครบถ้วนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้น
ของบริษัทฯ การดําเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกํากับดูแล นโยบายในการดําเนินธุรกิจ 
กระบวนการตรวจสอบและควบคมุ และช่องทางท่ีหลากหลายในการเปิดเผยข้อมลู  

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึง
ข้อมลูของบริษัทฯ โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้านการกํากบัดแูลท่ีดีตามกฎหมาย ระเบียบ   
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.   ดงันี ้      

4.1 จดัส่งรายงานทางการเงินต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไม่มีรายการท่ีผู้ สอบบัญชีแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเง่ือนไข 

4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจําปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน 
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บทวิเคราะห์จาก
นักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจําปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปี การประชุมผู้ ถือหุ้ น รายชื่อผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อ
สิ่งพิมพ์  

4.3 จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมลูอย่างหลากหลาย เช่น 
จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส และนําเสนอ
ข้อมลูตอ่นกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น 

4.4 เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจําปี อย่างชดัเจน 
4.5 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกําหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 
4.5.1 การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ  
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4.5.2  รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร  เพื่อป้องกันความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจเุป็นวาระเพ่ือแจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

4.6 ไม่มีประวติัการถกูสัง่ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

4.7 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 โดยผู้สอบ
บญัชีมีคุณสมบติัไม่ขดักับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจําปี 
2556 จํานวน 1,270,000 บาท เพ่ิมขึน้ จากปี 2555 จํานวน  25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชี
ตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนๆ แก่บริษัทฯ และไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้ บริหาร/ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ี
เก่ียวข้อง  

4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบญัชี  
4.9 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการ และผู้ บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ช่ือ ตําแหน่ง   

การศกึษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ทํางาน และภาพถ่าย   
 4.10 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ 

 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความสําคญัต่องานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วน
ร่วมในการพบปะ ให้ข้อมลู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัข่าว 
อย่างสม่ําเสมอ  โดยบริษัทฯ มีแผนกนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ขึน้นบัตัง้แต่ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ นกัข่าว และผู้สนใจ
ทัว่ไป สามารถเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัต่อเหตกุารณ์ ได้อย่างเท่า
เทียมกนั โดยเฉพาะข้อมลูสําคญัท่ีจะมีผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ และสามารถนําข้อมลู
เหล่านัน้ ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าท่ีแท้จริงของ
บริษัทฯในท่ีสดุ  

บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ท่ี
สํานกังาน กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด ผ่าน
ช่องทางต่างๆ  อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัทฯ (Site Visit) หรือพดูคยุกบัผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นกัข่าวจาก
ทัง้สํานกัขา่วไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสมัภาษณ์ การออกเอกสารขา่วผลประกอบการ (Earning 
Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม่ําเสมอ  การจัดประชมุร่วมกับนกัวิเคราะห์ เพ่ือ
ติดตามการผลดําเนินงานของบริษัทฯ และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส การมีช่องทางการ
สื่อสารให้นกัลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทัง้ทางโทรศพัท์ และจดหมาย
อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึง่มี
การปรับปรุงข้อมลูส่วนของ IR อย่างสม่ําเสมอ ทัง้ในส่วนของงบการเงิน  รายงานประจําปี แบบ 56-1  
เอกสารประกอบการนําเสนอข้อมลูบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และอ่ืนๆ  
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ทัง้นี ้ในปี 2556 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมในการนําเสนอข้อมลูทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันี ้

1. การนําเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุ (Road Show) ภายในประเทศ 2 ครัง้ และต่างประเทศอีก 3 ครัง้ ณ 
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฮ่องกง 

2. การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จํานวน 4 ครัง้ 
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพดูคยุกบัผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) 

และการรับสายผ่าน Conference Call ของนกัวิเคราะห์ และ นกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและ
จากต่างประเทศ จํานวน 36 ครัง้  

4. การนําเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(Opportunity Day) จํานวน 4ครัง้  

5. ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยจดักิจกรรม My Company เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ
ของบริษัท และพดูคยุกบัผู้บริหารของบริษัท 1 ครัง้ 

6. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) จํานวน 4 ครัง้  
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีท่ีบริษัทมีกิจกรรมการลงทนุ หรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ี

สําคญั 
8. การให้ข้อมลู และตอบข้อซกัถามของนกัลงทนุ และสื่อมวลชนท่ีติดต่อทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ 

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

5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการแสดงบทบาทหน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย เชน่ การ
กําหนดกลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินงาน ดแูลให้การดําเนินธุรกิจเป็นไป
อย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงดําเนินการปฏิบติัเพ่ือสร้างความยัง่ยืนในเร่ืองต่อไปนี ้      
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอํานาจหน้าท่ีของกรรมการบริษัทฯ และ

กรรมการบริษัทย่อยเป็นประจําอย่างน้อยปีละครัง้  
5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการกําหนดแนวปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ในเร่ือง (1) การเกษียณอาย ุ

(2) วาระดํารงตําแหน่งของกรรมการ และ (3) การหมนุเวียนตําแหน่งของกรรมการชดุย่อย  
5.3 เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบตัิงานด้านการกํากบัดแูลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้

กําหนดนโยบายเก่ียวกบัจํานวนบริษัทท่ีกรรมการแตล่ะคนจะไปดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ดงันี ้ 
5.3.1 จํานวนบริษัท ท่ีกรรมการแตล่ะคนจะดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท 
5.3.2 กรรมการผู้ อํานวยการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอ่ืน 

ได้  ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯก่อน 
5.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปรับปรุงคู่มือนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพ่ือให้

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยถือเป็นวินัยในการ
ปฏิบติังาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2554  ดงันี ้
5.4.1 กําหนดให้กรรมการผู้ อํานวยการ สามารถไปดํารงตําแหน่งกรรมการท่ีบริษัทอ่ืนได้ โดยต้อง

ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
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5.4.2 กําหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ ในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ 
กระทําผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้สว่นได้เสียมีช่องการแสดงความเห็นได้
อย่างอิสระ เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงระบบบริหารจดัการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของ
กรรมการอิสระ โดยตรงหรือสง่จดหมายร้องเรียนผ่านเลขานกุารบริษัทฯ 

5.4.3  เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างจริงจงั จงึได้กําหนดให้คู่มือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินยัอย่างหนึ่ง ซึง่  
        กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบติัตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม 

ถือเป็นการทําผิดวินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการบริหารงานบคุคล 
5.4.4  กําหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูมื่อจริยธรรมฯ เพ่ือป้องกนัการใช้ 
           โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  

5.5 ไม่มีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์/ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.6 กําหนดให้ประธานกรรมการเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้ อํานวยการ โดยมีบทบาท อํานาจ และ
หน้าท่ีท่ีแบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน และแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ 

5.7 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชมุ
ระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆเก่ียวกับการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
ร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ สําหรับปี 2556 ได้จัดให้มีการประชุม 2 ครัง้ ในเดือนกรกฎาคม และ
ธันวาคม เพ่ือสนับสนุนการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร เน่ืองจาก บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมการผู้ อํานวยการ  ทัง้นี ้ประธานกรรมการได้แจ้งผลการหารือให้กรรมการผู้ อํานวยการรับทราบ 

5.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการกําหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษัทฯ โดยจดัให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพ่ือ
ร่วมกันกําหนดทิศทางองค์กร ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจําทกุ
ปี โดยภายหลงัจากการสมัมนาได้สื่อสารแผนธุรกิจและเป้าหมาย
ให้พนกังานทุกระดบัทัว่ทัง้องค์กรปฏิบติัตามภายใต้กิจกรรม “จบั
เขา่คยุกนั” ซึง่ กรรมการผู้ อํานวยการจะเป็นผู้ ชีแ้จงนโยบายและผล
การดําเนินงานปีละ 2 ครัง้ 

5.9 คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์หรือ
ปัญหาของบริษัทฯ  โดยได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหาร เพื่อกําหนด
มาตรการและแผนดําเนินงานในการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิด
ขึน้กบับริษัทฯ ปีละ 8-10 ครัง้  

5.10 ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร  และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยได้มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีไว้อย่างชดัเจน 

การมีส่วนร่วมในการบริหาร ปี 2556 

1. จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็น  เพ่ือกําหนดกรอบทิศทางองค์กร 
และเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ท่ีอาจมี
การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ 
2. กําหนด “นโยบายการมีส่วนร่วมของ
พนกังานในการจัดทํากลยุทธ์องค์กร” เพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ บริหารได้แสดงความเห็นอย่าง
อิสระในการกําหนดกลยทุธ์องค์กร 
3. ให้คําแนะนํากบัฝ่ายบริหารเร่ือง “ข้อคิด
ในการวางแผน การบริหารจัดการองค์กร” 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธรุกิจ 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

52 

5.11 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหารความ
เสี่ยงท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดแูลของผู้จดัการแผนกโดย 
นายวิศรุต บญุโต ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล   
และจดัทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูสําคญัอย่าง
ครบถ้วน และมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชดัเจน 

5.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ดแูลให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และการติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ จึงได้จัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง(Enterprise Risk 
Management Committee) เพ่ือพิจารณาการบริหารความเส่ียงในทกุด้านให้มีความเหมาะสม และ
มอบหมายให้ ติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเส่ียงในระดบัปฏิบตัิแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน Risk 
Champion และให้รายงานผลการบริหารความเส่ียง ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

5.13 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตัง้คณะทํางานธรรมาภิบาล (CG  
Committee)  โดยมอบให้เลขานุการบริษัทฯ ทําหน้าท่ีประธานคณะทํางานโดยมีบทบาทหน้าท่ี            
(1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบติัในการทํางาน        
(2) ศกึษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ 
ของบริษัทฯให้เป็นปัจจบุนั และสอดคล้องกบักฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานกังาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติท่ีดีขององค์กรชัน้นําท่ีเป็น
มาตรฐานสากล (3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ
จริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ
ทกุไตรมาส (4) ดําเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มอบหมาย 

 5.14 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 
- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจ และการดําเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีของ
กรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายท่ีจะเสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทกุคนทัง้
ในแง่การกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ   เพ่ือช่วย
สนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับตําแหน่งได้เร็วท่ีสดุ  โดย
มีเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้
1. เร่ืองท่ีควรทราบ : โครงสร้างธรุกิจ และโครงสร้างกรรมการ  ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี  กฎหมายท่ีควรทราบ 
2. ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ   แนวทางการดําเนินงาน  และเย่ียมชมกระบวนการผลิต 
3. จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ    กรรมการผู้ อํานวยการ เพ่ือสอบถามข้อมลูเชิงลกึ 
 เก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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ถึงแม้ว่าในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ แต่เพ่ือให้กรรมการได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นปัจจบุนั จึงจดัให้มีการสื่อสารในเร่ือง มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ กฎเกณฑ์การกํากับดแูลกิจการ 
และจดัให้กรรมการได้มีโอกาสเย่ียมชมความคืบหน้าการลงทนุท่ีอนมุติัไว้แล้ว 

- การพฒันาความรู้ 
คณะกรรมการบริษัทฯส่งเสริม สนับสนุน ให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการ

อบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบติังาน 
และเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบติัหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

สําหรับปี 2556  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้สง่เสริมความรู้ให้กรรมการและผู้บริหาร ดงันี ้

1. จดัให้มีการอบรมสมัมนา 
1.1 เข้าร่วมอภิปรายและระดมความเห็น เร่ือง “New Role of the Chairman under 

Globalization” ซึง่จดัโดยสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทย  
1.2  In house training เร่ืองมาตรการป้องกนัการทจุริต (จริยธรรม...กบัความยัง่ยืนขององค์กร) 

ร่วมกบัตลาดหลกัทรัพย์ 
1.3 จดัให้มีการเรียนรู้แบบ Learning By Doing ด้วยการแจกจ่ายหนงัสือ Chairing of the 

Board เพ่ือให้กรรมการทุกท่านมีโอกาสอ่านและทําความเข้าใจ เพื่อนําไปสู่การหารือ/
อภิปราย ในด้านบทบาทหน้าท่ีของกรรมการ 

1.4 เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูร Finance Instruments of Director เพ่ือให้กรรมการทราบถึงเคร่ืองมื
ทางการเงินประเภทต่างๆ ท่ีช่วยในการบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ  

2.  On the Job Training เพ่ือสง่เสริมให้กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับความรู้เฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกบั 
การดําเนินธุรกิจ เช่น การเย่ียมชมสายการผลิตใหม่  โครงการลงทนุใหม่ ซึง่อนมุติัการลงทนุไว้แล้ว  

การ เย่ียมชมสายการผลิตของลกูค้าหลกัหรือกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ และชิน้สว่นรถยนต์ เพ่ือรับทราบสถานการณ์
โดยทัว่ไป  เป็นต้น 

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ี  รวมทัง้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทฯ    โดยเลขานกุาร
บริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกบักรรมการเพือ่เข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนักรรมการบริษัทไทย  ได้แก่  
Directors Certification Program (DCP) Directors Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program 
(ACP) ทัง้นี ้เพ่ือนําความรู้และประสบการณ์มาพฒันาองค์กรตอ่ไป     

5.15 การจัดทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งงานของกรรมการผู้ อํานวยการและรองกรรมการผู้อาํนวยการ เพ่ือ
มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ี ดงันี ้

1.  คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร เพ่ือจดัทําแผนสืบทอดตําแหน่งงาน
ประกอบด้วย กรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการทกุสายงาน 
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2.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)  
ประสบการณ์ของแต่ละตําแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้องตามท่ีกําหนด 
สามารถสืบทอดงานของแต่ละตําแหน่งงานได้ 

3.  กรรมการผู้ อํานวยการ ประเมินการปฏิบติังานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติั
สอดคล้อง เทียบกบัระดบั Competency ท่ีต้องการ เพ่ือจดัทําแผนการพฒันารายบคุคลในการ
ลด Competency Gap 

4.  มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ทําหน้าท่ีดแูลติดตามการอบรม 
และพฒันาความรู้ ความสามารถของผู้ สืบทอดตําแหน่งรองกรรมการผู้ อํานวยการ 

5.  กรรมการผู้ อํานวยการ จดัให้มีการหมนุเวียนหน้าท่ี ความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติั
สอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้ บริหารระดับรองกรรมการผู้ อํานวยการ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพ่ือให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กร
ตอ่ไปในอนาคต 

6.  กรรมการผู้ อํานวยการ รายงานผลการปฏิบติังาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคล
ของผู้บริหารท่ีมีคณุสมบติัสอดคล้อง ตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนปีละ  2  ครัง้ 

7.  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัทําแผนการสืบทอดตําแหน่ง
งานของกรรมการผู้ อํานวยการ และรองกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นประจํา และรายงาน
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครัง้   

 
2. การดาํเนินธุรกจิด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายและยดึถือปฏิบติัมาอย่างตอ่เน่ือง ในเร่ืองของการปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม  ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต  การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา   การสง่เสริมสิทธิทางการ
เมือง   ตลอดจนการปฏิบติัตามพนัธสญัญาต่อผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ   ได้แก่ 

 2.1 การแข่งขันที่เป็นธรรม   :   การปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัผู้ขาย หรือเจ้าหนีอ้ย่าง
เคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการดําเนินธุรกิจร่วมกนั 

แนวทางในการปฏบิัต ิ   
1.  ระบเุง่ือนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกนั ไว้ในสญัญาซือ้ขาย และ ปฏิบติัตามเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

ลกูค้าอย่างเคร่งครัด กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพ่ือ
ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

2.  ให้ข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําท่ีถูกต้อง เพียงพอ และทันเหตุการณ์ ต่อลูกค้า เพ่ือให้ทราบ
เก่ียวกบัสินค้า การบริการ                                                                                                                

3.  สง่มอบสินค้าท่ีมีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาท่ีเป็นธรรม ไม่ค้ากําไรเกินควร 
การดาํเนินการในปี 2556  

    เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคณุภาพของสินค้า บริษัทฯ จึงได้ดําเนินการเข้าเย่ียมเยียนบริษัทคู่ค้าอย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ 
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และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที  พร้อมทัง้ให้ข้อแนะนําในการใช้
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

 2.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้า  :  
1.  สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามี

สว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทอย่างตอ่เน่ือง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดย
สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมตา่งๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อม
ด้วยการสนบัสนนุทนุทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย 

2.  ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหว่างพนกังานทกุระดบัชัน้กบัผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา 
ของบริษัทฯ อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดําเนินธุรกิจ
ระหวา่งผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา แตล่ะรายของบริษัทฯ  

3. ชีแ้จง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบติัตามกฎหมาย
แรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างชว่ง ผู้ รับเหมา ท่ีเป็นคูค้่าของบริษัทฯ วา่ยงัคงความเป็นธรรมและปฏิบติั
ตามกฎหมายหรือไม่อย่างตอ่เน่ือง   

แนวทางในการปฏบิัต ิ
1.  กําหนดมาตรการท่ีเก่ียวกบัสงัคมและส่ิงแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบตัิในการจดัซือ้ จดัจ้าง 
2.  สนบัสนนุให้พนัธมิตรทางการค้า/คู่ค้ายอมรับ และนําไปปรับใช้นโยบายในลกัษณะเดียวกนั โดย  
     ไม่ก่อให้เกิดการแขง่ขนัท่ีไม่เป็นธรรม  
3. สง่เสริมการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีสว่น

ร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ  

การดาํเนินการในปี 2556  
1. บริษัทฯ กําหนดให้ผู้บริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ ท่ี

เก่ียวข้องให้บริษัทรับทราบทกุครัง้ท่ีเกิดรายการ  
2. บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม เพ่ือเป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบริษัทฯ กบัคูค้่า เช่น กิจกรรมโบว์ล่ิง

การกศุล เป็นต้น 
3. บริษัทฯ ได้สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบชอ่งทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการบริหารจดัการ 

2.3 การเคารพต่อสทิธิในทรัพย์สนิ   :    สง่เสริมและปฏิบติัตามสิทธิในทรัพย์สิน  ทรัพย์สินทางปัญญา  
ลิขสิทธ์ิ   สิทธิบตัร  สิทธิทางศีลธรรม  อย่างเคร่งครัด 

แนวทางในการปฏบิัต ิ
1.   กําหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพงึปฏิบติัในการปฏิบติังาน หมวดการปฏิบติัต่อคู่ค้า 
2.   สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้อง
และไม่สนบัสนนุสินค้าหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
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การดาํเนินการในปี 2556  
บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาท่ีบริษัทฯ  เป็นเจ้าของ ให้พ้นจากการถกู

ละเมิดหรือการถูกนําไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทัง้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื่น ซึ่งได้กําหนดไว้ใน
นโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพงึปฏิบติัในการปฏิบตัิงาน อย่างเคร่งครัด  

2.4 การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ  :   บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลาง
ทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใด หรือผู้ มีอํานาจทางการเมืองคน
หนึ่งคนใด ไม่นําเงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนบัสนนุ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือ
นกัการเมืองใด ๆ  โดยไม่อนญุาตให้ผู้บริหารและพนกังาน ใช้อํานาจครอบงํา ชกัใย  ขม่ขู ่ บีบบงัคบั  

แนวทางในการปฏบิัต ิ 
1.   รณรงค์และสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น  weekly news  เสียงตามสาย  เป็นต้น       
2 .  เปิดโอกาสให้พนกังานใช้สิทธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไม่เข้าไปชกัจงู ครอบงํา 

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิทางการเมืองอย่างอิสระ โดยไม่ได้เข้าไป
ครอบงํา ชกัจงู ขม่ขู ่และมีส่วนร่วมแตอ่ย่างใด 
 
3. การต่อต้านการทุจริต 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกําหนดให้มีนโยบายว่าต้องดําเนินธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม 
ยดึมัน่ในความรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม   ทัง้นี ้เพ่ือให้ครอบคลมุถึงพนกังาน  คู่ค้า  ลกูค้า  และผู้
มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   จึงจดัให้มีการสอบทานการปฏิบตัิงานตามนโยบายการต่อต้าน
การทุจริตเป็นประจําอย่างน้อยปีละ  1 ครัง้ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบติั และข้อกําหนดในการดําเนินการเพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ    ระเบียบ ข้อบงัคบัและข้อกําหนดทางกฎหมาย 
  

แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. กําหนดให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม

บริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต  และ

จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทํางาน โดยต้องไม่เข้าไป

เก่ียวข้องกับเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น    ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

2. พนกังานของกลุม่บริษัท  ต้อง ไม่พงึละเลยหรือเพิกเฉย 

เม่ือพบเห็นการกระทําท่ีเข้าขา่ยทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท/บริษัทย่อย   ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา  หรือ

บคุคลท่ีรับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ  หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้

ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีกําหนดให้ทําหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการติดตามการปฏิบติัตามจริยธรรม

ธุรกิจผ่านช่องตา่ง ๆ  ท่ีกําหนดไว้ 

นโยบายการต่อต้านการทุจริต   

(Anti – corruption Policy) 

“ ห้ามมิให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนกังาน ของ
กลุ่มบริษัทสมบูรณ์  ยอมรับการทุจริตทกุรูปแบบ
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม  ได้แก่  การรับสิ่งของ    
ของขวญั     การเลีย้งรับรอง     เงินเร่ียไร     เงิน
บริจาค และผลประโยชน์อ่ืนใด ให้แก่ตนเอง จาก
บคุคลท่ีทําธรุกิจกบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์”  
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3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานท่ีปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกับ

บริษัทและบริษัทย่อย  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต

คอร์รัปชัน่ ตามท่ีบริษัทกําหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

4. ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระทําท่ีผิดจริยธรรมของบริษัทฯ  ซึง่ต้องได้รับการพิจารณา

โทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้   และโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

5. บริษัท/บริษัทย่อย ตระหนกัถึงความสําคญัในการเผยแพร่  ให้ความรู้  และทําความเข้าใจกบับคุคล

อ่ืนท่ีต้องปฏิบติัหน้าท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทย่อย และผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ  

6. บริษัท มุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาและสร้าง “ ฅนสมบูรณ์ ”  ให้มีจิตสํานกัท่ีดี และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี

ของสงัคมและประเทศชาติ   

บริษัทฯ มุ่งมัน่ท่ีจะปลกูจิตสํานกึให้กบัพนกังานอย่างตอ่เน่ือง ตัง้แต่ปี 2553 – ปัจจบุนั ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

4.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสําคัญและถือเป็นนโยบายหลักในการดําเนินธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดย
คํานึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ศรีในความเป็นมนุษย์ของพนกังานทุกคน   ซึ่งเป็นรากฐานของ
การดําเนินธุรกิจอย่างมีคณุภาพและคณุค่า  

บริษัทฯ ตระหนักว่าพนักงานเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ จึงให้ความสําคัญในการ
ปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพ

 ได้รับรางวลัองค์กรโปร่งใส : จากสํานกังาน ปปช. 
 เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัการคอร์รัปชัน่ 
 จดัสมัมนา / อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการแก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ปรับปรุงคูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือให้สอดคล้องกบัการปฏิบตัใินการ
ตอ่ต้านการทจุริต 

 จดัสมัมนา / อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการแก่ผู้บริหารระดบัสงู 
 ประกาศแจ้งการเข้าเป็นแนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตให้แก่คูค้่ารับทราบ 

 ผา่นการรับรองมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ : จาก CAC 
 จดัสมัมนา / อบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการแก่ผู้บริหารระดบักลาง 
 ประกาศแจ้งการเข้าเป็นแนวร่วมในการตอ่ต้านการทจุริตให้แก่คูค้่ารับทราบ 

ปี 2557 ขยายการประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัการคอร์รัปชัน่ไปยงับริษัทคูค้่า 
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ควบคู่กับการพฒันาคณุธรรม เพ่ือให้พนักงานเป็นผู้ มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานท่ีเป็น
ธรรมสําหรับพนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศักยภาพ  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและ
จดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัท่ีดี พฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและ
เพ่ิมพนูศกัยภาพอย่างทัว่ถึง และให้พนกังานรับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ  

แนวทางในการปฏบิัต ิ

1. กําหนดมาตรการคุ้ มครองพนักงานท่ีให้ข้อมูลแก่ทางการ  กรณีมีการทําผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน
ตําแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อัน
เน่ืองมาจากสาเหตแุห่งการแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการทําผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

2. กําหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ไม่ทําธุรกรรมกับบริษัทท่ีไม่คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน ด้านเชือ้ชาติ   สตรี เดก็ คนพิการ เป็นต้น 

3. กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการกระทําผิดกฎหมายสิทธิมนษุยชน เป็นประจําอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้    
4. กําหนดให้มีการตรวจประเมินจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกําหนดให้เป็นกระบวนการหลกัใน

การตรวจประเมินเป็นประจําทกุปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
5. เปิดโอกาสให้พนกังาน และผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม แสดงความเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะโดยผ่าน

Email ของกรรมการอสิระหรือเลขานกุารบริษัทฯ 
6. มีช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้พนกังานหรือผู้ มีสว่นได้เสีย ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส 
7. จดัให้มีกองทนุสํารองเลีย้งชีพสําหรับพนกังาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2547 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพ่ือเป็นแนวทางสู่
การพฒันาและจดัการท่ียัง่ยืนขององค์กร  

สําหรับในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะรวม 2 เร่ือง เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ การ
ปรับปรุงห้องนํา้ และโรงอาหาร ซึง่บริษัทฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  

 
5.  การปฏบัิติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ความสําคญัในการปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความ
เป็นปัจเจกชนและศกัด์ิศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสิทธิมนษุย์สากล และหลกัจริยธรรมฯ ท่ีดี  เพ่ือนําไปสู่ความ
สงบสขุในสงัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยัง่ยืน 

5.1.  การเคารพสทิธิในการทาํงานตามหลักสทิธิมนุษยชน : โดยการไม่เลือกปฏิบตัิต่อการจ้างงาน ไม่
บงัคบัให้บคุคลขาดความสมคัรใจท่ีจะทํางาน   ไม่ใช้แรงงานเด็ก   เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนกังาน 
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แนวทางในการปฏบิัต ิ
1.  กําหนดนโยบายวา่ด้วยการไม่เลือกปฏิบติัและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จํากดัเชือ้ชาติ สีผิว 

เพศ ศาสนา สญัชาติ ภมิูหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุ หรือความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการ
พิจารณาและตดัสินใจการจ้างงาน 

2. ให้ความสําคญักบัการพฒันาพนกังานเพ่ือฝึกทกัษะและเพิม่พนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
พนกังานมีการเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและสม่ําเสมอ 

3.  จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแส
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจเป็นการกระทําผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้อง ท่ีเป็น
ระบบและยติุธรรม 

 การดาํเนินงานปี 2556 

 1. ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับใน
องค์กรได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ทํางาน ผ่านช่องทางการส่ือสาร เช่น  weekly news  เสียงตาม

สาย  หรือการโครงการต่าง เช่น โครงการ “สมบูรณ์สต”ิ เพ่ือ
พฒันาสมาธิของพนกังานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
 2. จดัให้มีการสํารวจความพงึพอใจและทศันคติของพนกังานโดยรวม ภายใต้โครงการ “WE CARE” 
ซึง่ประเมินอยู่ในเกณฑ์ “พงึพอใจ”   

5.2.  ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการทาํงานของพนักงาน : โดยกําหนดเง่ือนไขการ
จ้างท่ีเป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการอ่ืนท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย  โดยหลีกเล่ียงการ
กระทําท่ีไม่เป็นธรรมท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงในหน้าท่ีการงานของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความ
กดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน      

แนวทางในการปฏบัิต ิ
1. สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตท่ีดี ทัง้ในหน้าท่ีการงาน และครอบครัว 
2. มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพในรูป

เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ เงินสมทบกองทนุสํารองเลีย้งชีพและคา่ตอบแทนอ่ืนๆ  
3.  แตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
4. กําหนดนโยบายท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่าง

เคร่งครัด 
5. เปิดโอกาสให้พนกังานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการเพ่ือให้ข้อมลูเก่ียวกบัการดําเนินงาน

และสถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบอย่างสม่ําเสมอ 
6.  กําหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมลูแก่ทางการกรณีมีการทําผิดกฎหมายหรือผิด พรบ.

หลกัทรัพย์ฯ อนัเน่ืองมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการทําผิดกฎหมาย 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งมัน่ในการยกระดบัคุณภาพพนักงาน ให้มีความสามารถแข่งขนัในตลาดได้ โดยการ
จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังานกลุ่มบริษัทสมบรูณ์ (SBG Learning Academy) เพ่ือรองรับ
การแข่งขนัจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558  นอกจากนี ้ได้จดัทําโครงการ “Quality of Work 
Life” เพ่ือยกระดบัคุณภาพชีวิตพนกังานอย่างต่อเน่ือง เป็นปีท่ี 9 เพ่ือตอบสนองสขุภาวะทัง้ 4 ด้าน กาย อารมณ์ 
สงัคม และจิตใจ   

 5.3.   ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยในการทาํงาน : ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และ
จดัระบบการทํางานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงมีสขุอนามยัท่ีดี 

แนวทางในการปฏบิัต ิ    
1.  กําหนดให้มีการพฒันานโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ 
2. วิเคราะห์และหามาตรการ เพ่ือควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการ

ทํางาน รวมถึงจดัให้มีระบบป้องกนัมลพิษท่ีอาจเกิดขึน้ระหว่างปฏิบตัิงาน จดัให้มีสถานท่ีทํางานท่ีสะอาด เพ่ือความ
ปลอดภยัท่ีอาจเกิดขึน้  

3. สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับข้อกําหนดว่าด้วยวิธีปฏิบติัท่ีปลอดภัยในการทํางานต่างๆ 
และให้แน่ใจว่าพนกังานเข้าใจและทําตามระเบียบปฏิบติัได้ถกูต้อง 

4. จดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยั และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลท่ีจําเป็นให้แก่พนกังาน 
5. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการทํางาน 
6.  ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระบบบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และ

เคารพสิทธิของพนกังาน   

  ปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีอบุติัเหตจุากการทํางานถึงขัน้หยดุงาน 

  สําหรับ ปี 2557 เพ่ือเป็นการยกระดบัมาตรฐานการคุ้มครองสขุภาพและความปลอดภยัในการทํางาน 
โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกิจการอย่างยั่งยืน จึงกําหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยงในพืน้ท่ี
ทํางาน และติดตามการแก้ไขให้ได้ตามแผน ไม่เกิดอบุติัเหตซํุา้ขึน้มาอีก โดยลดอตัราการเกิดอบุติัเหต ุได้ 100% 

 

6.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังคงยึดหลกัและดําเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ซึ่งเป็นผู้ซือ้
ผลิตภัณฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคท่ีเป็นผู้ ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า
นอกจากจะได้รับสินค้า บริการท่ีมีราคาท่ียุติธรรม มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยท่ีอาจ
สง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทําท่ีเป็นการละเมิดหรือทําให้เสียสิทธิของของผู้บริโภค 

    แนวทางในการปฏบิัต ิ
1. เคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพืน้ฐานของผู้บริโภค 

  2. คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค 
  3. ไม่จํากดัสิทธิด้านข้อมลูขา่วสารของผู้บริโภค 
  4. เคารพสิทธิในการเลือกของผู้บริโภค 
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  5. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 
  6. คุ้มครองสิทธิท่ีจะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 
  7. คุ้มครองสิทธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 
  8.ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสขุภาพ  

  การดาํเนินงานปี 2556 
  1. เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ดําเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้
จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั (Products Liability Law : PL law) อย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้ได้เร่ิมดําเนินการ  

 2.  จดัให้มีการสํารวจความพึงพอใจของลกูค้า
ประจําปี เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ 
ได้แก่ คุณภาพ การส่งมอบ การจัดการ นวัตกรรมและราคา 
โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพ่ือนํามาปรับปรุง
และพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพสงูท่ีสดุ  

 
 

7.  การพัฒนาชุมชนและสังคม 
บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสงัคมอย่างมีความสขุ โดยมุ่งเน้นท่ีการสร้างโอกาสด้านการศึกษา

และอาชีพแก่กลุ่มเยาวชนและผู้ ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็ง
สามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนการทํางานร่วมกบัชมุชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชมุชนทัง้ใกล้
และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต
และเศรษฐกิจของชมุชนอย่างยัง่ยืน  

แนวทางในการปฏบิัต ิ
1.  สร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน 
2. การศกึษาและศิลปะวฒันธรรมจริยธรรม 
3. สร้างการจ้างงาน และพฒันาทกัษะ 
4. สร้างสขุภาพ 
5. การลงทนุทางสงัคม 

การดาํเนินงานปี 2556 
1. การพฒันาด้านการศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จดัโครงการ ดงันี ้

1.1   โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ  ซึ่งร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมให้ความรู้แก่
นกัเรียนในระดบัอาชีวศกึษา โดยการนําเข้ามา “ร่วมเรียน ร่วมงาน” กบับริษัท โดยนกัเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการจะได้ฝึก
ปฏิบัติงานจริงร่วมกับสายการผลิตและได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากชีวิตการทํางาน อีกทัง้ยังสนับสนุน
ทนุการศกึษาและสวสัดิการตา่งๆ ให้แก่นกัเรียนด้วย  

1.2  โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ รุ่น 2 ร่วมกับสํานักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.) เพ่ือพฒันานกับริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ท่ีมีสมรรถนะ 

ข้อมูลผลสํารวจความพงึพอใจของลูกค้า
ประจาํปี 2556 
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และศกัยภาพสงูใน 3 ด้าน ได้แก่ เป็นนกัคิดท่ีมีวิสยัทศัน์ นกัพฒันาและวางแผน และเป็นนกัปฏิบติั เพ่ือไปเป็นผู้ นํา
การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
  1.3      โครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ซึง่มี
พนักงาน บุตรพนกังานและเด็กนกัเรียนในชุมชน ได้รับทุนการศึกษา
จํานวน 120 ทนุ จํานวนเงินกวา่ 600,000 
  1.4      โครงการ สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก   
โดยการพาบตุรหลานของพนกังานไปทศันศกึษาในช่วงปิดภาค 

2. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยบริษัทฯ ได้จดัโครงการ ดงันี ้

2.1   โครงการรักบ้านเกิด  เพ่ือปลกูฝังและสร้างจิตสํานึกให้เยาวชนมีความรับผิดชอบต่อ
สว่นรวม  รักถ่ินฐานบ้านเกิด และประเทศชาติ  

3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและพนักงาน 

3.1 เปิดโอกาสให้พนกังานได้ทําความดี โดยสนบัสนนุให้
พนกังานเข้าร่วมกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชมุชน
และรักษาขนบธรรมเนียมวฒันธรรมท้องถ่ิน เช่น โครงการ
อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ 2556 เพ่ือถวายเป็นพระราช
กศุลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  

 
3.2   จดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงามของชมุชน อีกหลากหลายกิจกรรม เช่น 

ประเพณีนมสัการศาลกรมหลวงคงเพชรและประเพณีรับบวั เทศกาลสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีทอดกฐิน  
3.3 จดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมของพนกังาน โดยการทําบญุตกับาตรในโอกาสสําคญัต่างๆ ของบริษัท ทกุ

เดือนเมษายน  
3.4   จดักิจกรรมส่งเสริมพนกังานให้มีการแบ่งปันสู่สงัคมในด้านต่างๆ  เช่น กิจกรรม ๑ ขวดนํา้ใจ, ร่วมกัน

บริจาคเพ่ือจดัซือ้ไม้เท้าให้แก่ผู้สงูอายุท่ียากไร้, บริจาคเงินเพ่ือซือ้ยาต้านไวรัสให้แก่ผู้ ป่วยเอดส์วดัพระบาทนํา้พ ุและ
กิจกรรมบริจาคโลหิต  

 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมอื  

4.1  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  เ พ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดพลังในการ
สร้างความยั่งยืนแก่สังคม โดยเครือข่ายร่วมกับภาครัฐและเอกชน การ
ส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมแก่พนกังาน 

5.  ส่งเสริม “ฅนสมบูรณ์” โดยบริษัทฯ กําหนดช่องทางในการพฒันาศกัยภาพ และทกัษะในการทํางาน
ด้านการคิดอย่างเป็นระบบ และทํางานเป็นทีม ซึง่มีพนกังานเข้าร่วม ทัง้สิน้ 479 คน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ดงันี ้

   1. กิจกรรมด้านการปรับปรุงภมิูทศัน์ ได้แก่ โครงการ “ช่างสมบรูณ์” สําหรับพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
ของโรงเรียน และโครงการปรับปรุงลําธารสาธารณะภายในโรงงาน 
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   2. กิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะและสันทนาการให้แก่ โอกาส มูลนิธิและบ้านเด็กพัทยา สําหรับ
ผู้ ด้อยโอกาส จ.ชลบรีุ 

 

แผนการดาํเนินงานปี 2557 

บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นกระบวนการทํางานร่วมกับชมุชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชมุชนทัง้ใกล้และไกล
ตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชมุชนอย่างยัง่ยืน  

 
8.  การจัดการทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

สําหรับภาพรวมผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการ
ปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายและระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ท่ีได้การรับรองอย่าง
ต่อเน่ือง   บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในการดแูลสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีทํางานผ่านกิจกรรม 5ส 
และ Big Cleaning Day สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและผู้ เย่ียมชมบริษัทอย่างต่อเน่ือง  ในส่วนของกระบวนการ
ผลิต ได้ให้ความสําคญักับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า    ตลอดจนมีมาตรการควบคมุ บําบดั และตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและในพืน้ท่ีชมุชน    เพ่ือให้มัน่ใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมี
การพฒันาอย่างตอ่เน่ืองตามแนวทางปฏิบตัิ ดงัต่อไปนี ้

แนวทางในการปฏบิัต ิ
1.  พฒันาและแสวงหาความรู้เพ่ือจดัการ และป้องกนัมลภาวะท่ีเกิดขึน้อย่างครบถ้วน 
2.  ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน 
3.  สง่เสริมการทํางานในกิจการ เพ่ือลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กบัสิ่งแวดล้อม 
 4.  สง่เสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ือง สิ่งแวดล้อมระหวา่งพนกังาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และได้

ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กร เพ่ือนําไปสูก่ารปฏิบตัิท่ียัง่ยืน 
 

1. การป้องกันมลภาวะและเฝ้าระวังตรวจวัดคุณภาพสิง่แวดล้อมอย่างต่อเน่ือง  

  1.1 คุณภาพอากาศ 

  บริษัทฯ มีการนําก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนนํา้มนัเชือ้เพลิงในกระบวนการผลิตมากขึน้ เพ่ือลดมลภาวะทาง
อากาศท่ีสําคญั ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  (SOx) เป็นต้น  ควบคู่ไปกับการ
ผสมผสานการใช้นํา้มนัคณุภาพสงูท่ีมีกํามะถนัต่ําเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์สู่บรรยากาศ พร้อม
ทัง้ดกัจบัฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลิตด้วยระบบถงุกรอง (Bag House Filter) ท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งัมี
มาตรการเฝ้าระวงัตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและในพืน้ท่ีชมุชน  ซึง่ผลการตรวจวดัผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายทกุสถานี   

 1.2 คุณภาพนํา้ 

  บริษัทฯ มีระบบการควบคุมคุณภาพนํา้ท่ีปล่อยออกจากกระบวนการผลิต ด้วยระบบบําบัดแบบเร่งการ
ตกตะกอนด้วยเคมี   พร้อมทัง้ติดตามเฝ้าระวงัคณุภาพนํา้ทิง้ ณ จดุเสี่ยง ในกระบวนการผลิตเป็นประจําทกุเดือน  และ
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เฝ้าระวงัตรวจวดั ทกุ 6 เดือน ณ จดุปล่อยนํา้ทิง้ออกนอกโรงงาน ซึ่งผลการตรวจวดัอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมาย
กําหนด (ดงัสรุปผลการตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม ประจําปี 2556) 

                                                         ตารางที่ สรุปผลการตรวจวดัด้านส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสทิธิภาพ 
  2.1  การจัดการทรัพยากรนํา้ 

   บริษัทฯ ให้ความสําคญักับการใช้นํา้อย่างคุ้มค่า โดยนํา
นํา้ท่ีออกจากกระบวนการผลิตและสํานักงานท่ีผ่านการบําบัด มา
ปรับปรุงคณุภาพ ก่อนนํากลบัมาใช้ใหม่ท่ีกระบวนการผลิตบางส่วน
และท่ีหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรและระบบหอหล่อเย็น เพื่อลดอตัรา
การสูญเสียนํา้ให้น้อยลง จึงทําให้อัตราการใช้นํา้จากการรีไซเคิล
ลดลง  อย่างไรก็ตาม ระบบบําบัดนํา้เสียและระบบผลิตนํา้ Treat 
ยังคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตนํา้ได้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้นํา้ในอนาคต 
 
 

สัดส่วนการใช้นํา้ประปาและนํา้จากระบบ 
บาํบัดในกระบวนการผลิต 

(Proportion of Treated Water Utilization) 



บริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 

65 

    2.2 การจัดการกากอุตสาหกรรม 

    บริษัทฯ  มีมาตรการคดัแยกวสัดไุม่ใช้แล้วตามประเภทและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ  ก่อนส่งให้ผู้ รับกําจดัท่ี
ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงาน นําไปฝังกลบหรือบําบดัตามวิธีท่ีกฎหมายกําหนด  ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ดําเนิน 
โครงการรีไซเคิลของเสียจากกระบวนการหล่อ  โดยสง่ของเสียกลบัไปรีไซเคิลท่ีบริษัทผู้ผลิตแทนการสง่กําจดั      

ทัง้นี ้จากการนําหลกั  3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยกุต์ใช้และติดตามผลอย่างตอ่เน่ือง ทําให้ใน 
ปี 2556  สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกําจดัของเสีย
จากกระบวนการหล่อ (ICP1 และ ICP2)  ได้ 
ประมาณ 15.27%    เม่ือเทียบกบัปี 2555   หรือคิด
เป็นเงิน 1,160079.60 บาท   
 
 3. ส่งเสริมการทาํงานในกจิการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กับส่ิงแวดล้อม 
  ในปี 2556บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลดก๊าซเรือน
กระจกในสถานประกอบการอตุสาหกรรมในภูมิภาค ด้วยมาตรฐาน 
ISO 14064-1 เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนตํ่า (Low 
Carbon Industry)  และได้ดําเนินโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงแดด (Solar Cell) สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้ 
23,455 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO2 ท่ีลดลงได้ประมาณ 14.63 ตนั   

นอกจากนีย้งัมีโครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างในกระบวนการผลิต สามารถลด
การใช้พลงังานไฟฟ้าลงได้ 98,556 KWh หรือคิดเป็นปริมาณ CO2 ท่ีลดลงได้ประมาณ 57.29 ตนั 

 
4. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ือง สิ่งแวดล้อมระหว่างพนักงาน เพื่อให้เกดิความเข้าใจ และได้

ปลูกฝัง ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนําไปสู่การปฏิบัตทิีย่ั่งยืน ดงันี ้

1. การอบรมพนกังานด้านสิ่งแวดล้อมตัง้แต ่พนกังานใหม่  4. อบรมหลกัสตูรการจดัทําแผนฉกุเฉิน  (2013-11-27) 
2. อบรมข้อกําหนดด้านส่ิงแวดล้อม  5. อบรมหลกัสตูร EMR ISO14001 (2013-12-04) 
3. อบรมผู้จดัการส่ิงแวดล้อม สสท. 6. อบรม Internal Auditor ISO14001  (2013-10-02) 

 

9. การวจัิยและพัฒนาจากการดาํเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้กําหนดวิสยัทศัน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เตบิโตของอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ในเอเชีย ที่ มีความเช่ียวชาญ ในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและ
สังคม”    และเพ่ือนําไปสู่การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพฒันาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ เพื่อ
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทํางานให้เจริญก้าวหน้า    ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มี
ต้นทนุท่ีเหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิม่ขึน้อย่างตอ่เน่ือง      
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การดาํเนินงานปี 2556 
  บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึง่นําไปสู่ความเจริญเติบโต
ขององค์กรอย่างยัง่ยืน จึงได้กําหนดนโยบายในการพฒันานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และนําไปสู่การ
ปฏิบตัิอย่างจริงจงั   โดยได้จดัตัง้หน่วยงานท่ีเป็นศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) 
เพ่ือทดสอบ พฒันา และดําเนินการวิจยัพฒันาควบคู่ไปกับการพฒันาความรู้ โดยร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญชาวต่างชาติ   
ท่ีมีประสบการณ์ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพ่ือตอ่ยอดความรู้ของบคุลากรบริษัทฯ ดงันี ้
  1. การพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม : จดัทําโครงการ “Quality Control 
Circle (QCC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และลดการใช้พลงังาน 

 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  : จัดทําโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว 
“Stabilizer Hollow” ในผลิตภณัฑ์เหล็กกนัโครงของรถยนต์ ซึ่งทําให้ผลิตภณัฑ์มีนํา้หนกัเบาขึน้ถึงร้อยละ 30  ส่งผลให้
บริษัทฯ สามารถลดขัน้ตอนในกระบวนการผลิต ลดการใช้พลงังานในกระบวนการผลิต รวมถึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของคณุภาพของสินค้า   

แผนการดาํเนินงานปี 2557 

บริษัทฯ ยงัคงมุ่งเน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพฒันาและต่อยอดความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ือนําไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการทํางานให้เจริญก้าวหน้า    ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ มี
ต้นทนุท่ีเหมาะสม และสร้างความสามารถในการแข่งขนัท่ีเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง 

10.  การจัดทาํรายงานแห่งความยั่งยืน 

 เพ่ือยกระดบัการจดัทํารายงานแห่งความยัง่ยืนให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบติัของบริษัทฯ  ในปี 2555 – 2556
บริษัทฯ ได้จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เพ่ือกําหนดตวัชีว้ดัตามกรอบการจดัทํารายงานความยัง่ยืน (GRI) กับพนกังาน
และผู้ มีส่วนได้เสียอย่างต่อเน่ือง   โดยร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ และปรับเนือ้หาให้สอดคล้องกับแนวทางความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมของสถาบนัธุรกิจเพ่ือสงัคม (CSRI)   

บริษัทฯ  ได้จดัทํารายงานแห่งความยัง่ยืน ภายใต้หวัข้อ “SBG …กบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน” ไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ   โดยได้พฒันาเนือ้หาเพ่ือให้ครอบคลมุแนวทางความรับผิดชอบ  ทิศทางองค์กร   ข้อมลูท่ีจําเป็น
ขององค์กร การกํากบัดแูล     ขอบเขตและดชันีเนือ้หา GRI ด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภยั   ด้านสงัคม     
โดยมีเป้าหมายท่ีจะพฒันารายงานความยัง่ยืนให้ครอบคลมุตวัชีว้ัดตามกรอบการจัดทํารายงานความยั่งยืน (GRI) 
ภายใน 3 ปี นบัตัง้แตปี่ 2556 เป็นต้นไป 
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10.  การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
   

  คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมทัง้ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม
เพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแล
ทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดแูลของผู้จดัการแผนกโดยนายวิศรุต บญุโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระท่ี
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมี
คณุภาพ ประกอบด้วยข้อมลูสําคญัอย่างครบถ้วน และมีการกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชดัเจน 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัดแูลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ  จึงได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง(Enterprise Risk Management 
Committee) เพ่ือพิจารณาการบริหารความเส่ียงในทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม ดูแล 
วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดบัปฏิบติัแต่ละฝ่ายงาน ผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบริหาร
ความเส่ียง ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

 ความเหน็ของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัประชมุครัง้ท่ี 2/2557 วนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
เข้าร่วมประชุม และได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน โดย
อ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ รายงานผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึง่มุ่งเน้นการ
ตรวจสอบเชิงปฏิบติัการให้พฒันามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง ซึง่ได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงาน
ผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม่ําเสมอ  จากการสอบทาน บริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายใน ด้านการดแูลทรัพย์สิน การป้องกนัการทจุริต และการดแูลการปฏิบติังานท่ีดี  มีการปฏิบติัตามขัน้ตอน
ท่ีกําหนดไว้ สอดคล้องกบัข้อกําหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ ในสว่นการหารือกบัผู้สอบ
บญัชี  เห็นว่าบริษัทจัดทํางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด     ซึง่ผู้สอบบญัชีมีการติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องท่ีตรวจสอบพบ
อย่างตอ่เน่ือง   โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

 
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

 บริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินธุรกิจท่ีชัดเจนและวัดผลได้  โดยมีการกําหนดแผนธุรกิจ 
งบประมาณประจําปี  และตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน  ในการสร้างมลูค่าให้กับผู้ ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คณุภาพชีวิต
ของบุคลากร มีกระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของลูกค้า ทัง้การออกแบบและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยการจ่ายเงินรางวลัจงูใจให้กบัพนกังาน  พิจารณาจากผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายของดชันีชีว้ดัสว่นบคุคล และผลกําไรของบริษัท เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพฒันาคณุภาพทางการ
ปฏิบตัิงานให้ดีย่ิงขึน้ 
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ในด้านการกํากบัดแูลกิจการบริษัทฯ กําหนดโครงสร้างการกํากบัดแูลประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความ
รับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกํากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายให้
เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น   อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมท่ีดี และรับผิดชอบต่อสงัคม  ส่งเสริมและติดตามความ
คืบหน้าของกระบวนการพฒันาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเน่ือง การพิจารณา
ปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา ซึง่ในปีนี ้
บริษัทฯ ได้รับรางวลั “SET Awards of Honor”  จํานวน 2  รางวลั คือ รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จท่ีมีความเป็น
เลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards) ตอ่เน่ืองปีท่ี 5 และ รางวลัเกียรติยศแห่ง
ความสําเร็จด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) ตอ่เน่ืองปีท่ี 3    

ในด้านการต่อต้านการธุจริตคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริต
ภายในบริษัท รวมทัง้การทบทวนการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุริต และได้แจ้งผลการประเมินตนเอง ตาม
แบบท่ีกําหนด ต่อคณะกรรมการแนวร่วมฯ เพื่อขอการรับรอง ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติั 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต และมีความมัน่ใจวา่บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบ
การทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสําคญั โดยได้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง ซึง่ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ทําหน้าท่ีในการประเมินปัจจยัเส่ียงทัง้จากปัจจยัภายนอก 
ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  และปัจจัยภายในท่ีมีผลกระทบต่อ
เป้าหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกําหนดผู้ รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง  ๆพร้อมทัง้ มอบหมายให้การ
บริหารความเส่ียงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเส่ียง มีการ
ประเมินปัจจยัความเสี่ยง ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จดัให้มีการติดตามการ
บริหารความเส่ียงของหน่วยงานตา่ง ๆ ภายในองค์กร เป็นประจําทกุไตรมาส  และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริษัท  บริษัทมีการจัดการให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสําคญัในการบริหารความเสี่ยงอย่างตอ่เน่ือง    

  

3. การควบคุมการปฏบิัตงิานของฝ่ายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทัง้ 4 คณะ ได้ปฏิบติังานภายใต้ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบติังานของฝ่ายบริหารดงันี ้ 

(1) การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและวงเงินอนมุติัของผู้บริหารทกุฝ่ายและทกุระดบัไว้อย่างชดัเจน 
และเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกําหนดตําแหน่งผู้ มีอํานาจอนมุติั วงเงิน การสัง่การ การก่อหนี ้และ
การชําระหนี ้ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้ ได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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(2) จัดทําระบบการปฏิบัติงานและอํานาจหน้าท่ีในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจและ
โครงสร้างองค์กร  

(3)  กําหนดให้มีการจดัทํารายการข้อกฎหมาย หรือข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ เพือ่ควบคมุให้ทกุ
หน่วยงานมีการปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด       

(4) การประเมินความเสี่ยงทัง้ปัจจยัจากภายในและภายนอกบริษัทและติดตามการปฏิบติัตามแผน
บริหารความเส่ียง 

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมติัแผนการตรวจสอบประจําปี เพ่ือให้
ครอบคลมุทุกกระบวนการปฏิบติังานท่ีมีความเสี่ยงสงู รวมทัง้ครอบคลมุถึงความคาดหวงัของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ   ทัง้ด้านการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ กฎเกณฑ์ตา่งๆ  และการต่อต้านการทจุริต ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นสําคัญและปัญหาท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
ดําเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีท่ีมีการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทฯ อนัอาจจะนํามาซึ่งความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ ธุรกรรมท่ีเกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการ
อนมุตัิตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการทํารายการจะต้องทําหน้าท่ีพิจารณา
วา่การทํารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้น 
เสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากบับคุคลภายนอก และถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะนํามาซึง่ความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  โดยผู้ มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด  

บริษัทฯ มีการมุ่งในในการพัฒนาขบวนการผลิตให้ได้สินค้าท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
รวมทัง้ให้ความสําคัญอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภัยในการทํางาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การ
รับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานท่ีแยกอิสระจากสายการผลิต ทําหน้าท่ี 
ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบติัเป็นไปตามข้อกําหนด ต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ ในส่วนของการทําธุรกรรมด้าน
การเงิน และจดัซือ้ จดัจ้างนัน้ บริษัทฯ กําหนดให้พนกังานและผู้บริหารปฏิบตัิตาม “คู่มืออํานาจดําเนินการ” และ “คู่มือ
ควบคมุการ จดัซือ้-จดัจ้าง” ซึง่กําหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอํานาจใน
การอนมุติัจ่ายเงิน และการทําสญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง  เพ่ือให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทจุริตในธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการเงิน  

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมลูท่ีสําคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพ่ือให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบข้อเท็จจริง จดัส่งข้อมลูเพ่ือศกึษาประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วนั โดยมีเลขานกุารบริษัท
ฯ มีหน้าท่ีให้คําแนะนําด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางในการจัดทําและ
จัดเก็บเอกสารสําคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม
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คณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการได้        

ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ นัน้ บริษัทฯ จะมีการจดัเก็บไว้
อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพ่ือความโปร่งใสและเพ่ือเป็นข้อมลูในการปฏิบติังานโดยไม่ได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบญัชีว่ามีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การจดัทํางบการเงินของบริษัทฯ ทกุไตรมาส เพ่ือให้มีความมัน่ใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชี
ท่ีรับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสม 

 

5. ระบบการตดิตาม 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบติังานว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ โดยมีการประชมุคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในปี 2556 รวม 9 ครัง้ และมีระบบการติดตามการปฏิบติังานเป็นลําดบัชัน้ ตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพ่ือติดตามเป้าหมายและกํากับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์  แผนงาน
และโครงการ ท่ีอยู่ในแผนธุรกิจประจําปี ท่ีได้รับอนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจําทกุเดือน พร้อมทัง้แก้ไข
ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้และปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือพบว่าผลการ
ดําเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  ได้กําหนดให้ผู้ รับผิดชอบนําเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการ
ปฏิบติังานและการวิเคราะห์สาเหต ุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพ่ืออนุมตัิแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบติั
อย่างตอ่เน่ือง 

บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายในอย่างสม่ําเสมอ โดยผู้ รับผิดชอบใน
ฝ่ายงานรับผิดชอบในการดแูลการปฏิบติัตามระบบการควบคมุภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ
การปฏิบตัิและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มี
การประชมุรวม 6 ครัง้ 
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11.  รายการระหว่างกัน   

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักับบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ระหว่างปี 2555 และ ระหว่างปี 
2556 ดงัตอ่ไปนี ้

11.1.1 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด (SBM)    

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2555 ปี 2556  
รายการค้าปกต ิ    

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ SBM  - 1.61 ราคาตลาด / เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กบั SAT จากการขายเศษวตัถุดิบท่ีเป็น
สว่นสญูเสียตามปกตขิองการผลติ 

2. SAT ขายสนิค้าก่ึงสําเร็จรูป ให้ SBM  - 50.89 ราคาตลาด  

3. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ SBM 110.00 - ตามสญัญากู้ เงิน 

4. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก SBM  12.05 5.82 ตามสญัญากู้ เงิน   

5. SAT จา่ยชําระคา่สาธารณปูโภคให้ SBM 0.01 0.19 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SBM 

6. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 20.47 22.29 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBM ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

7. SAT รับชําระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SBM 65.66 72.79 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 – 7 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

11.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอนิดสัเตรียล จาํกัด (BSK)   
  

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2555 ปี 2556  
รายการค้าปกต ิ    

1. SAT จา่ยชําระคา่สาธารณปูโภคให้ BSK 1.41 4.51 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 0.38 2.55 ราคาใกล้เคียงทนุ / BSK ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

3. SAT รับชําระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก BSK  58.72 68.96 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ BSK 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 – 3 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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11.1.3 บริษัท อนิเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ โปรดกัส์ จาํกัด (ICP)    

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2555 ปี 2556  
รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ ICP - 4.43 ราคาตลาด / เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กบั SAT จากการขายเศษวตัถุดิบท่ีเป็น
สว่นสญูเสียตามปกตขิองการผลติ 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ ICP  200.00 200.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก ICP 7.86 7.80 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT รับชําระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก ICP  54.98 59.15 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ ICP 

5. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP - 1.64 ราคาใกล้เคียงทนุ / ICP ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 – 5 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

11.1.4 บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนช่ันแนล แจแปน จาํกัด (SIJ)    

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2555 ปี 2556  
รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ SIJ 30.00 40.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก SIJ 0.87 1.58 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก SIJ - 0.36 ราคาใกล้เคียงทนุ / SIJ ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT จา่ยชําระคา่สาธารณปูโภคให้ SIJ - 2.32 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SIJ 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 – 4 เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

11.1.5 บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จาํกัด (SFT)   
ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เง่ือนไขราคา/ความจําเป็น 

 ปี 2555 ปี 2556  
รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก SFT - 0.19 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับชําระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT 0.20 0.29 ราคาใกล้เคียงทนุ / SFT ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 - 2   เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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11.1.6 บริษัท ซชิึโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จาํกัด  

ลักษณะรายการที่สาํคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 

 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจาํเป็น 

 ปี 2555 ปี 2556  

รายการค้าปกต ิ    

1. ICP มีซือ้ทรายอบแห้งจากบริษัท ซึ
ชิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จํากดั  

38.45 35.70 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สินค้าเป็นครัง้คราวเพ่ือในใช้ใน
การผลติสนิค้า 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1   เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

 
12. ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2554 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31ธันวาคม 2555 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 
31ธันวาคม 2556 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้
 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
  ผู้สอบบญัชีไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เชื่อวา่งบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
  ผู้สอบบญัชีไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เชื่อวา่งบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม

หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

 งบการเงินสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

   ผู้สอบบญัชีไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตใุห้เชื่อวา่งบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

ตารางที่ 1 – 1  ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุจากงบการเงินรวม                         หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้   
รายได้จากการขายและบริการ 8,973,395 9,409,556 
กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สิน 121,079 - 
รายได้อ่ืน 223,492 158,971 
กําไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 21,896 

รวมรายได้ 9,317,966 9,590,423 

คา่ใช้จ่าย   
ต้นทนุการขายและบริการ 7,404,068 7,926,011 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 721,127 640,918 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 13,329 - 

รวมคา่ใช้จ่าย 8,138,524 8,566,929 

กําไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,179,442 1,023,494 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (157,262) (160,031) 
สว่นแบง่กําไรจากลงทนุในบริษัทร่วม 28,903 10,514 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (84,984) (70,447) 

กําไรสทุธิสําหรับปี 966,099 803,530 

กําไรจากการดําเนินงาน1 1,058,363 1,023,494 

หมายเหต ุ

1  กําไรจากการดําเนินงาน เท่ากบักําไรก่อนคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไมร่วมสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วม และ

กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สิน 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ   หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 

รายได้   
รายได้จากการขายและบริการ 2,950,262 3,145,328 
เงินปันผลรับ 54,079 100,358 
กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สิน 37,583 - 
รายได้อ่ืน 284,121 275,407 
กําไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปลี่ยน 4,644 2,917 

รวมรายได้ 3,330,689 3,524,010 

คา่ใช้จ่าย   
ต้นทนุการขายและบริการ 2,229,665 2,388,979 
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 412,715 384,845 

รวมคา่ใช้จ่าย 2,642,380 2,773,824 

กําไรก่อน ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 688,309 750,186 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน (55,542) (54,263) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (31,075) (17,338) 

กําไรสทุธิสําหรับปี 601,692 678,585 

กําไรจากการดําเนินงาน1 650,726 750,186 

หมายเหต ุ
1 กําไรจากการดําเนินงาน เทา่กบักําไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไมร่วมสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วมและ
กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สิน
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ตารางที่ 2 – 1   ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม                              หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 

สนิทรัพย์   
สนิทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,074,581 814,630 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 1,220,063 1,576,127 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ  580,299 610,908 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 128,934 162,174 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 3,003,877 3,163,839 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีส่วนได้เสยี  180,867 153,200 
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน – สทุธิ  26,651 26,651 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 6,391,771 5,738,851 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 319,611 338,136 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,918,900 6,256,838 

รวมสนิทรัพย์ 9,922,777 9,420,677 

หนีส้นิ   

หนีส้นิหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 2,143 25,293 
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,133,255                        1,455,383 
เงินกู้ ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 572,079 531,058 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 484,859 539,180 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 2,192,336 2,550,914 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ ยืมระยะยาวอ่ืน 2,700,730 2,574,133 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 157,001 146,546 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 2,857,731 2,720,679 

รวมหนีส้นิ 5,050,067 5,271,593 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 426,712 341,723 
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 424,946 339,923 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 712,683 711,432 
สิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนกังาน 6,871 726 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงงบการเงิน 275 374 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 3,727,935 3,096,629 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,872,710 4,149,084 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 9,922,777 9,420,677 
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ตารางที่ 2 – 2  ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ          หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 

สนิทรัพย์   
สนิทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 461,948 341,569 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 465,688 522,214 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ  106,790 159,794 
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทย่อย  240,000 340,000 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 70,193 84,243 

รวมสนิทรัพย์หมุนเวยีน 1,344,619 1,447,820 

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีส่วนได้เสยี  2,451,555 2,301,555 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,692,224 1,304,627 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 85,562 83,928 

รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,229,341 3,690,110 

รวมสนิทรัพย์ 5,573,960 5,137,930 

หนีส้นิ   
หนีส้นิหมุนเวียน   
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  388,488 482,472 
เงินกู้ ยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 226,463 170,102 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 115,019 117,499 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 729,970 770,073 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ ยืมระยะยาว 978,703 862,820 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 49,707 52,233 

รวมหนีส้นิไม่หมุนเวียน 1,028,410 915,053 

รวมหนีส้นิ 1,758,380 1,685,126 
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รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2556 2555 (ปรับปรุงใหม่) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 426,712 341,723 
ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว 424,946 339,923 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 712,683 711,432 
สิทธิในหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้กบัพนกังาน 6,871 726 
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 2,671,080 2,400,723 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 3,815,580 3,452,804 

รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,573,960 5,137,930 
 

 ตารางที่ 3  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม          หน่วย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2556 
2555 

 (ปรับปรุงใหม่) 2556 
2555 

 (ปรับปรุงใหม่) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,854,536 1,767,726 824,176 801,127 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (1,311,685) (1,095,983) (573,073) (386,405) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ (282,900) (324,332) (130,724) (229,367) 

เงินสดและรายการเงินเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 259,951 347,411 120,379 185,355 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด  814,630 467,219 341,569 156,214 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด  1,074,581 814,630 461,948 341,569 
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ตารางที่ 4   ตารางอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน 
งบการเงนิรวม 

2556 
 

2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

2554 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.37 1.24 1.16 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.05 0.94 0.72 
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.85 0.69 0.48 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.42 7.68   6.39 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 56 47 52 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 12.43 11.94 9.40 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉล่ีย (วนั) 29 30 38 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 5.72 6.67 5.49 
ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 63 54 66 
วงจรเงินสด (วนั) 22 23 24 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 17.49% 15.77% 15.14% 
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 13.47% 10.99% 9.28% 
อตัรากําไรสทุธิอ่ืน (%) 3.70% 1.89% 2.00% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร(%) 153.48% 170.96% 142.51% 
อตัรากําไรสทุธิ (%) 10.37% 8.38% 6.23% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 21.42% 21.01% 9.89% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 9.99% 9.15% 4.83% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 28.61% 27.25% 17.77% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.96 1.09 0.77 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.67 0.75 0.76 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.04 1.27 1.11 
อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เทา่) 13.33 12.49 8.86 
อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.85 1.15 0.62 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)** 37.72% 41.03% 49.50% 

อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)    
อตัราการเตบิโตของยอดขาย  (%) -4.64% 46.55% 2.52% 
อตัราการเตบิโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) -6.59% 45.48% 8.33% 
อตัราการเตบิโตของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (%)  12.51% 28.76% 15.50% 
อตัราการเตบิโตของกําไรสทุธิ  (%) 20.23% 96.86% -46.23% 

1** คํานวณจากกําไรสทุธิสําหรับปี หกั รายการคา่เผื่อผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
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ตารางที่ 5  ตารางอตัราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

อัตราส่วน 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

2556 
 

2555  
(ปรับปรุงใหม่) 

2554 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เท่า) 1.84 1.88 2.40 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า) 1.27 1.12 0.89 

อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า) 1.13 1.04 1.07 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า) 5.97 8.19 5.79 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั) 60 44 62 

อตัราสว่นหมนุเวียนสนิค้าคงเหลอื (เท่า) 16.73 14.50 12.08 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ย (วนั) 22 25 30 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า) 5.12 6.35 5.25 

ระยะเวลาชําระหนี ้(วนั) 70 57 69 

วงจรเงินสด (วนั) 11 12 23 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)    
อตัรากําไรขัน้ต้น (%) 24.42% 24.05% 23.38% 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 23.33% 23.85% 17.48% 

อตัรากําไรสทุธิอ่ืน (%) 11.42% 10.75% 9.60% 

อตัราสว่นเงินสดตอ่การทํากําไร(%) 119.74% 106.79% 146.20% 

อตัรากําไรสทุธิ (%) 18.07% 19.26% 13.92% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 16.56% 21.33% 10.97% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 11.23% 14.27% 7.45% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 56.14% 69.45% 40.61% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า) 0.62 0.74 0.54 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.32 0.30 0.36 

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 0.46 0.49 0.49 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ (เท่า) 16.40 16.08 14.23 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (เท่า) 0.81 1.56 0.70 

อตัราการจา่ยเงินปันผล (%)** 56.50% 48.59% 76.32% 

อัตราส่วนวิเคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)    
อตัราการเติบโตของยอดขาย  (%) -6.20% 48.24% -2.32% 

อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) -6.67% 46.95% 3.47% 

อตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  (%) 7.24% 29.23% 7.13% 

อตัราการเติบโตของกําไรสทุธิ  (%) -11.33% 107.68% -24.09% 
1** คํานวณจากกําไรสทุธิสําหรับปี หกั รายการคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
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13.  คาํอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
 

13.1 ภาพรวมของการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดําเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดมุ เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดย
เป็นการจําหน่ายให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ท่ีอยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ 
ในระหว่างปีการประกอบรถยนต์เพิ่มขึน้จากปีก่อนเล็กน้อยท่ี 3,300 คนั คิดเป็น 0.1% โดยยอดขายของบริษัทฯ ลดลง
จากปีก่อน 5% จากรถยนต์ในกลุ่มรถบรรทกุท่ีมียอดประกอบต่ํากวา่ปีก่อน  

 

การวเิคราะห์กาํไรขาดทุน 

การวิเคราะห์รายได้ 

ในปี 2556 และ ปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากบั 9,318 ล้านบาท และ 9,590  ล้านบาท 
(ตามลําดบั) ลดลง 272 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สทุธิของปี 2556
เป็นเงิน เท่ากบั 8,973 ล้านบาท และ 9,410  ล้านบาท (ตามลําดบั) ลดลง 436 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5  จาก
ปริมาณขายลดลงในช่วงคร่ึงปีหลงั ตามภาวะอตุสาหกรรมเร่ิมชะลอตวัจากการสิน้สุดมาตรการรถยนต์คนัแรก  ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มรถกระบะที่ถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ท่ีมีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อน จํานวน 
119,339 คนั หรือคิดเป็นร้อยละ 8 เป็นหลกั แต่ในส่วนของรายได้อ่ืนมีกลบัรายการค่าเผ่ือผลการขาดทนุจากการด้อย
คา่ทรัพย์สิน 121 ล้านบาท รวมทัง้กําไรจากการขายท่ีดิน 47 ล้านบาท 

 การวิเคราะห์ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย    

ตน้ทนุขายและบริการ 
ในปี 2556 และปี 2555 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการรวม เท่ากบั 7,404 ล้านบาท และ 7,926  ล้านบาท 

(ตามลําดบั) ลดลง 522 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึง่อตัราต้นทนุขายและบริการต่อยอดขายในปี 2556 เท่ากบั 
83% หรือลดลงประมาณ 2% จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และการควบคมุต้นทนุผนั
แปรให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ในปัจจบุนั ส่งผลให้อตัราส่วนของกําไรขัน้ต้นดีขึน้จากงวด
เดียวกนัของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2 หรือร้อยละ 17 ของยอดขาย  

ค่าใชจ่้ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 เท่ากบั 734 ล้านบาท สงูขึน้จากปีก่อน  93 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 15  จากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานและค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้จากการขยายโครงสร้างขององค์กร
เพ่ือรองรับการเติบโตของบริษัท 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ในปี 2556 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 85 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีก่อน 15 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 21 จากผลการดําเนินงานท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุบางฉบบัหมดอายลุงในระหวา่งปี 
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กําไรจากการดําเนินงาน 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งกําไรจากการลงทนุในบริษัทร่วม  กลบัรายการค่า
เผ่ือผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน 121 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2556 จํานวน 
1,058 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากการบริหารต้นทนุผนัแปรให้สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ในปัจจบุนั  

กําไรสทุธิ 

บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ เท่ากับ 966 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 163 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 20 สาเหตหุลกัจากรายการกลบัรายการค่าเผื่อด้อยค่าอาคารและเคร่ืองจกัรเท่ากบั 121 ล้านบาท และ
กําไรจากการจําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพือ่การลงทนุจํานวน 47 ล้านบาท  

 

การวเิคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 สินทรัพย์ 

เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 
2555 เท่ากบั 9,923 ล้านบาท และ 9,421 ล้านบาท (ตามลําดบั) เพ่ิมขึน้ 502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตหุลกั
มาจากการเพ่ิมขึน้ของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ ในโครงการลงทนุใหม่เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตรองรับความต้องการของ
ลกูค้าในอนาคตเป็นสําคญั  

 ลูกหนีก้ารคา้ 
บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากบั 1,220 ล้านบาท และเท่ากบั 

1,576 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ลดลง 356 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีมียอดต่ํากว่ายอด
รับชําระ 

 เงินลงทนุ 
เม่ือพิจารณางบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทท่ี

เก่ียวข้องจํานวน 208 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุใน บริษัทยามาดะ สมบรูณ์ จํากัด บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท 
แซนด์ จํากัด บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จํากดั และบริษัทสมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จํากดั ซึ่งบริษัทฯ 
มีต้นทนุเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่ว เท่ากบั 73 ล้านบาท  

 ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 6,391 ล้านบาท และปี 

2555 มีจํานวน 5,739 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้ 653 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12  ซึง่เป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยได้ลงทนุเพ่ิมสายการผลิตเพลาข้าง 498 ล้านบาท  สายการผลิตสปริงม้วน 154 ล้านบาท และ สายการผลิตกนั
โคลง  132 ล้านบาท  เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัท
ย่อยแห่งใหม่ สําหรับสายการผลิตขึน้รูป 316 ล้านบาท รวมถึงสร้างศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากร 71 ล้านบาท 

ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เปลี่ยนนโยบายการบญัชีสําหรับการบนัทึกบญัชีท่ีดิน อาคาร
และอปุกรณ์เป็นวิธีราคาทนุ ส่งผลให้ส่วนเกินทนุจากการตีราคาและบญัชีท่ีดินและอาคารลดลงปี 2556 และ 2555 
จํานวนเงิน 585 ล้านบาท และ 594 ล้านบาท (ตามลําดบั) ด้วยจํานวนเดียวกนั 
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หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 5,050 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นหนีสิ้นระยะสัน้ เท่ากับ 
2,192 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากบั 2,858 ล้านบาท ซึง่ต่ํากว่าปีก่อน  222 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4  
โดยหลกัลดลงจากการจ่ายชําระการลงทนุเพ่ือขยายกําลงัการผลิตของโรงงานและค่าวตัถดิุบ แบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้
จากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีท้รัสต์รีซทีลดลง 345  ล้านบาท และเจ้าหนีท้รัพย์สินลดลง 87 ล้านบาท แต่มีภาระหนีส้ิน
จากเงินกู้ ยืมธนาคารเพ่ิมขึน้ 168 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้  691 ล้านบาทและจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยาว 526 ล้านบาท เป็นสําคญั  

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 โครงสร้างเงินทนุ 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 4,873 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เม่ือ

เปรียบเทียบกบัวนัท่ี  31 ธันวาคม 2555 ซึง่เท่ากบั 4,149 ล้านบาท เป็นเงิน 724 ล้านบาท เน่ืองจากผลกําไรจากการ
ดําเนินงานระหวา่งงวด  

บริษัทฯ มีการจดัสรรกําไรประจําปี 2555 เป็นเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของปี 2555 ใน
อตัราหุ้นละ 0.97 บาท เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 329.8 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ 
(BOI) ทัง้จํานวน ทัง้นีไ้ด้มีการจา่ยเงินปันระหว่างกาลเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.30 บาท เป็น
จํานวนเงิน 102.0 ล้านบาท ดงันัน้ส่วนท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัให้แก่
ผู้ ถือหุ้น ในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และรูปเงินสดอตัราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจํานวน
เงินทัง้สิน้ 227.8 ล้าน เงินปันผลดงักลา่วได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2556  

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้ินรวม 5,050  ล้านบาท
และส่วนของผู้ ถือหุ้น 4,872 ล้านบาท คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 1.04 เท่า   
 
การวเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดรับจากการดําเนินงานสทุธิ จํานวน  1,855 และ 1,768 ล้านบาท (ตามลําดบั) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทนุ
1,312 และ 1,096  ล้านบาท (ตามลําดบั) เป็นผลมาจากซึ่งเป็นผลจากการท่ีบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพ่ิม
สายการผลิตเพลาข้าง 498 ล้านบาท  สายการผลิตสปริงม้วน 154 ล้านบาท และ สายการผลิตกนัโคลง  132 ล้าน
บาท  เพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ 
สําหรับสายการผลิตขึน้รูป 316 ล้านบาท รวมถึงสร้างศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากร 71 ล้านบาท  เพ่ือเพ่ิมกําลงัการ
ผลิตรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม่ สําหรับสายการผลิตขึน้รูป 
290 ล้านบาท รวมถึงสร้างศนูย์การเรียนรู้พฒันาบุคลากร 71 ล้านบาท  และมีกระแสเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรม
จดัหาเงิน จํานวน  (283) และ (324) ล้านบาท (ตามลําดบั) เป็นผลมาจากการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวตาม
โครงการลงทนุ  526  ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 249 ล้านบาท   
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ปัจจัยและอทิธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดาํเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

                 อตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2556 โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากผู้ซือ้ชะลอการ
ซือ้จากนโยบายภาครัฐในโครงการรถยนต์คนัแรกในปีก่อนและภาวะการเมืองภายในประเทศในช่วงปลายปี ยอดขาย
รถยนต์ในประเทศมีจํานวน 1.3 ล้านคนั ในขณะท่ียอดผลิตรถยนต์เพ่ือส่งออกมีจํานวน 1.1  ล้านคนั  อตุสาหกรรม
การผลิตรถยนต์ของประเทศเคยถกูจดัอนัดบัท่ี 9 ของโลกในปี 2556  โดยประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอพั
ท่ีสําคญัในการส่งออกไปทัว่โลกส่งผลให้อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนยังคงเติบโตอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มอาเซียน (AEC)  จะเป็นแรงสนบัสนุนให้อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้ส่วน
เติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยจะมีการขยายการลงทนุในอตุสาหกรรมมากขึน้  จากปัจจยัดงักล่าว ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มี
การเตรียมความพร้อมทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม่  มีแผนกลยุทธ์
ขององค์กรในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มากขึน้ การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี
มูลค่าเพ่ิม การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพ่ือการแข่งขันในด้านต้นทุนได้มากขึน้  
ขณะเดียวกนับริษัทมีการบริหารจดัการบคุคลากรตามแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ควบคู่
ไปกบัการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ยืน 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยความระมัดระวงั บริษัทขอรับรองว่า 

ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั   นอกจากนี ้
บริษัทขอรับรองวา่ 

(1)  งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมลูอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้
ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษัทได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อผู้ สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯของ
บริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกันกบัท่ีบริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว 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 รับมอบอาํนาจ 

  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ/ รองกรรมการผู้ อํานวยการ ......................................................... 
    สายการเงิน บญัชี 



1.  รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 65  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไม่มี 2551-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการ/ University of Bridgeport, USA ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง

กรรมการอิสระ  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ด ิเอราวณั กรุ๊ป

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 37 ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนัภยั

และกําหนดคา่ตอบแทน/

 อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman กรรมการอิสระ

Chairman 2549-2551 รัฐมนตรีช่วยวา่การ กระทรวงคมนาคม

 อบรมหลกัสตูร Finance for 

Non-Finance Directors 

 อบรมหลกัสตูร Director 

Accreditation Program 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 61  Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร์ 2.12% 2547-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ/ รองประธาน  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ กรรมการบริหาร

กรรมการ และการบญัชี จฬุาลงกรณ์ 2541-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บจ. ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์

 กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยั กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบรูณ์

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

ผกูพนับริษัทฯ อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นท่ี 9

 อบรมหลกัสตูร Director Certification

Program

 อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman

นายปัญจะ เสนาดิสัย 65  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) ไม่มี 2550-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ Suffolk University (USA) 2549-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการ  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม และธรรมาภิบาล

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล วทิยาลยัการบริหารและจดัการ สถาบนั 2548-ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

 กรรมการสรรหาและพิจารณา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ตรวจสอบ

คา่ตอบแทนฯ  อบรมหลกัสตูร 2547-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Director Certification Program 2546-ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์

 อบรมหลกัสตูร 2545-ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา

Audit Committee Program ประธานกรรมการพิจารณาผล

 อบรมหลกัสตูร ตอบแทน

Role of the Compensation Committee 2543-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2526-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคซอีี อีเลคโทรนิคส์

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 8 2547-2554 ประธานกรรมการ บมจ. เดวา ดเีวลลอปเม้นท์

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการกํากบัดแูล 2549-2552 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ธนาคารออมสิน

กิจการสําหรับกรรมการและผู้บริหาร กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

ระดบัสงูของรัฐวสิาหกิจและองค์การ

มหาชน รุ่นท่ี 2 สถาบนัพฒันากรรมการ

และผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบั

สงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)

รุ่นท่ี 4

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา
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อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท
ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
วฒิุทางการศกึษา

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 68  International Senior Management ไม่มี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการบริหาร Program (ISMP), Harvard 2551 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ Business School 2552 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บจ. นอริตาเก้ (ประเทศไทย) จํากดั

 M.S. Industrial & System 2554 - ปัจจบุนั ประธานคณะท่ีปรึกษา บจ. มินเซน แมชีนเนอร่ี

Engineering, U of Southern 2555 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา บจ. D-Corp

California

 M.B.A. General Management,

U of Southern California

 วศ.บ. (เกียรตนิิยม) อตุสาหการ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 อบรมหลกัสตูร Finance for

Non-Finance Directors

 อบรมหลกัสตูร 

Audit Committee Program

 อบรมหลกัสตูร 

Director Certification Program

นายไพฑรูย์ ทวีผล 63  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไม่มี ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการสรรหา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และคา่ตอบแทนฯ

และคา่ตอบแทน  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บญัชี) ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. เคซอีี อีเลคโทรนิคส์

 กรรมการตรวจสอบและ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตรวจสอบ

ธรรมาภิบาล  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซีบ่าย

 กรรมการอิสระ สอบบญัชี ม.ธรรมศาสตร์ 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

และธรรมาภิบาล

 อบรมหลกัสตูร 2547-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั

Director Accreditation Program 2545-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ บมจ. เซน็ทรัลพฒันา

 อบรมหลกัสตูร กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

Director Certification Program คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 อบรมหลกัสตูร ระดบัองค์กร

Audit Committee Program 2553-2555 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บิ๊กซ ีซปุเปอร์เซน็เตอร์

 อบรมหลกัสตูร ตรวจสอบ/กรรมการกํากบัดแูล

 Role of the Chairman กิจการท่ีดี

 อบรมหลกัสตูร 2551-2554 กรรมการตดิตาม ตรวจสอบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

Chartered Director Program ประเมินผล

 อบรมหลกัสตูร 

Advanced Audit Committee

นายอัจฉรินทร์ สารสาส 69  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์การบริหาร ไม่มี ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและ อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเคนซงิตัน้ และธรรมาภิบาล

ธรรมาภิบาล สหรัฐอเมริกา ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาอิสระ ด้านการพฒันา

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช ประสิทธิภาพ (TQM)

 กรรมการอิสระ อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ ปัจจบุนั นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA)

ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นท่ี 1 ปัจจบุนั วทิยากรพิเศษ ด้านการพฒันา

 วฒิุบตัร/ใบอนญุาตวศิวกรควบคมุ: คณุภาพ

วฒิุวศิวกรอตุสาหการ ปัจจบุนั ประธานกิตตมิศกัดิ์ กลุ่มอตุสาหกรรมยานยนต์

 อบรมหลกัสตูร ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น)

Director Certification Program ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

ปัจจบุนั ท่ีปรึกษา กลุ่มบริษัท Cobra International 
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อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท
ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
วฒิุทางการศกึษา

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 56  ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล 2.65% 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ Eckert Technology Institute   2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม (Germany) 2556-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

ผกูพนับริษัทฯ 2537-ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ 

 อบรมหลกัสตูร Director 2537-ปัจจบุนั กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 

Accreditation Program 2547-2555 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

กรรมการผู้ อํานวยการ

2537-2555 กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

2537-2555 กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 51  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 1.96% ปัจจบุนั ประธาน กลุ่มอตุสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่รถยนต์

  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  Master of Industrial Engineering, 2555 - ปัจจบุนั กรรมการผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

ผกูพนับริษัทฯ Waseda University (Japan) 2550 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการผู้ อํานวยการ  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

บริหาร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

2550 - ปัจจบุนั นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ไทย

 อบรมหลกัสตูร 2549 - ปัจจบุนั อปุนายกอาวโุส สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

Director Accreditation Program

 อบรมหลกัสตูร Finance 

for Non-Finance Directors

 อบรมหลกัสตูร 

Director Certification Program

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 49  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบนั 1.65% 2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทร์ 2550-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สํานกักรรมการผู้ อํานวยการ

ผกูพนับริษัทฯ  Bachelor of Business Administration 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

 รองกรรมการผู้ อํานวยการบริหาร  in Finance and Management (BBA), 2550-ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

Simon fraser University (Canada) กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

2547-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร 2540-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

Director Accreditation Program

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 48  Master of Business ไม่มี ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ Administration, University of 2555-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจก. ไพรเวท อิควติี ้(ประเทศไทย)

 กรรมการบริหาร Pennsylvania (USA) 2554-ปัจจบุนั กรรมการ สายการบินนกแอร์ จํากดั

 กรรมการสรรหาและ  Master of Science, Operation 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซ ีฟอร์เมอร์

คา่ตอบแทนฯ Research, University of 2550-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Michigan   (USA) 2549-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่

สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 2546-ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อลัตสั แอดไวซอร่ี

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

 อบรมหลกัสตูร Director 2549-2556 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

Accreditation Program

2549-2555 กรรมการ บมจ. อีซีบ่าย

2546-2554 กรรมการผู้จดัการ บจ. อลัตสั แอดไวซอร่ี

2547-2554 กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2549-2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์
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อายุ % 
(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท
ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั
วฒิุทางการศกึษา

นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ 52  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต 0.004% 2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ ศนูย์การเรียนรู้ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ สาขาการจดัการคณุภาพ พฒันาบคุลากรกลุ่มบริษัทสมบรูณ์

ศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 2551-2556 รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

กลุ่มบริษัทสมบรูณ์  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ

2550-2551 รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สายจดัซือ้และโลจิสตกิส์

นางจริาพร ศรีสมวงษ์ 46  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.0004% 2551 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ มหาบณัฑิต University of สายกลยทุธ์องค์กร และ

สายกลยทุธ์องค์กร และ San Francisco, USA เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์และ 2547 - 2551 ผู้จดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจ. ไทโก้ อิเลคทรอนิกส์

การบญัชี จฬุาลงกรณ์ ประจําประเทศไทยและมาเลเซยี

มหาวทิยาลยั

นายโคอิจ ิมยิาฮาร่า 52  ปริญญาตรี วศิวกรรม เคร่ืองกล 0.0003% 2555-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ - สายการขาย, บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ มหาวทิยาลยัคาโกชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น การพฒันาธุรกิจและการตลาด

สายการขาย, การพฒันาธุรกิจ  ปริญญาโท วศิวกรรม เคร่ืองกล 2551-2555 ผู้จดัการประสานงาน โตโยต้า เคอร์ลอสการ์ มอเตอร์ อินเดยี (TMC)

และการตลาด มหาวทิยาลยัคาโกชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น 2548-2550 ผู้จดัการกลุ่ม และผู้จดัการฝ่ายเทคนิค โตโยต้า มอเตอร์ คอเปอร์เรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น (TMC)

นายชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 47  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.0003% 2555-ปัจจบุนั ผู้จดัการทัว่ไป บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ - บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี และ

 - สายปฏิบตักิาร SAT&SFT  สายปฏิบตักิาร SAT&SFT

นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 50  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.0003% 2544-2556 ผู้จดัการทัว่ไป บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ - บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

 - สายปฏิบตักิาร BSK ลาดกระบงั  สายปฏิบตักิาร BSK

นายมงคล  แซ่จวิ 51  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.0003% 2547-2556 ผู้จดัการทัว่ไป บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

 รองกรรมการผู้ อํานวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร 2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้ อํานวยการ - บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม และ

 - สายปฏิบตักิาร SBM&ICP ลาดกระบงั  สายปฏิบตักิาร SBM&ICP บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์
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บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 

 เอกสารแนบ 2 (1 จาก 1)  

 

เอกสารแนบ 2: รายละเอยีดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อ SA
T 

SB
H 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

SB
M 

BS
K 

IC
P 

SI
J 

SF
T 

TS
C 

YS
C 

NS
A 

SS
MC

 

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุม่ X           
2. นายยงยทุธ  กิตะพาณิชย์ /, V X, / / /   X, / /, O /   
3. นายปัญจะ  เสนาดสิยั /, //           
4. นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ /, ///     X, /      
5. นายอจัฉรินทร์  สารสาส /, //           
6. นายไพฑรูย์  ทวีผล /, //           
7. นายวีระยทุธ  กิตะพาณิชย์ /, P / /, O /, O   /, O   /, O /, O 
8. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ /, O / /, O /, O X / /, O     
9. น.ส. นภสัร  กิตะพาณิชย์ /, O / /, O /, O /  /, O     

10. นายสรุะศกัด์ิ 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. สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียว NSA บจ. นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ 
BSK บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล SSMC บจ. สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 
ICP บจ. อินเตอร์ เนชนัแนล แคสติง้ โปรดกัส์   



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 (หน้า 1 จาก 3)  

 

เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล  
 
เรียน ผู้ถอืหุ้น บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จาํกัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุท่ีมีความเป็นอิสระ 3 คน 1 ในนัน้ เป็นผู้ มี
ความรู้และประสบการณ์ด้านการบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบ ท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกบัประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทัง้สิน้ 6 ครัง้ และได้รายงานผลการดําเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจําทกุไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แตล่ะคนได้เข้าร่วมประชมุตามรายละเอยีด ดงันี ้

นายปัญจะ   เสนาดิสยั ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ 
นายไพฑรูย์   ทวีผล  กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ 
นายอจัฉรินทร์   สารสาส  กรรมการตรวจสอบฯ   เข้าร่วมประชมุ 6/6 ครัง้ 

 การประชมุในบางครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกบักรรมการผู้ อํานวยการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชี ผู้
ตรวจสอบภายใน  ตามวาระอนัสมควร ซึง่การประชมุทกุครัง้  คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระโดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

ความถกูต้อง ครบถ้วน และเช่ือถอืได้ของรายงานทางการเงนิ 

 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี 2556 ร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีเพ่ือให้ความ
เห็นชอบต่อรายงานทางการเงินไ ด้จัด ทําขึ น้ โดยถูก ต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญ  ตามหลักการบัญชี      
ท่ีรับรองทัว่ไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมลูสําคญั รายการท่ีเก่ียวข้องกนั และรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วนเพียงพอและเช่ือถือได้ รวมทัง้ได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้ สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วม เพ่ือรับทราบประเดน็ปัญหาท่ีพบจากการสอบบญัชี  ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นต่อแผนการ
ตรวจสอบและผลการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบติัสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใช้วิธีการประเมินความเสี่ยง
และระบบควบคมุภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําปี 
ซึ่งจัดทําขึน้โดยพิจารณาจากปัจจยัเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ รวมทัง้แผนอตัรากําลงัและแผนการพฒันาบคุลากร ใน
การพิจารณารายงานผลการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะทัง้ต่อแผนกตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหาร เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างตอ่เน่ือง 

คณะกรรมการตรวจสอบฯได้พิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ีสําคญัตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี  พร้อมกับใ ห้ ข้อสัง เกต  และนํา เสนอเ ร่ือง ท่ีสํ าคัญต่อคณะกรรมการบริ ษัท  เ พ่ือใ ห้ 
มีการติดตามให้ฝ่ายบริหาร  เร่งปรับปรุงการปฏิบติังานตามประเดน็ท่ีผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ  

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จํากดั (มหาชน) 
 

เอกสารแนบ 3 (หน้า 2 จาก 3)  

 

การปฏิบัตติามข้อกาํหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานให้บริษัท ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ําเสมอ โดยมี
ความเห็นว่า รายการท่ีบริษัทต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจท่ีได้สอบทานนัน้มีความเพียงพอ และได้ให้ฝ่ายบริหาร
ติดตามสาระสําคัญของการประกาศใช้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้รายงานเพือ่ทราบและพิจารณาอย่างใกล้ชิด 

การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน 
ในปีท่ีผ่านมา บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทจุริต โดยจดัให้มีการประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการทจุริตภายในบริษัท รวมทัง้การทบทวน
การปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริต และได้แจ้งผลการประเมินตนเอง ตามแบบท่ีกําหนด ต่อคณะกรรมการ
แนวร่วมฯ เพ่ือขอการรับรอง โดยได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริต ซึง่มิใช่หมายความว่าบริษัทจะปลอดจากการทจุริต คอร์รัปชัน่ ในทกุกรณี และคณะกรรมการตรวจสอบฯ มัน่ใจ
วา่บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการตอ่ต้านและตรวจพบการทจุริตและคอร์รัปชัน่อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พิจารณาการทํารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ประจําปี และรายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการลงทุนใน
โครงการสําคญัต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย   

 การคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจาณาผลการปฏิบตัิงานในปีท่ีผ่านมาของบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบญัชี 

จํากัด (KPMG) ซึ่งเป็นการทําหน้าท่ีผู้ สอบบญัชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย เห็นว่า น่าพึงพอใจ โดยจากการประชุม
ร่วมกัน ผู้สอบบญัชีได้รายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในท่ีตรวจสอบพบ รวมทัง้แนวทางการปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการบัญชี  ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส จึงเห็นควรเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท                     
นําเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์  นายเจริญ ผู้ สมัฤทธ์ิเลิศ  นายวีระชัย 
รัตนจรัสกลุ และ นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัด์ิ  แห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจําปี 2557  โดยมีค่าตอบแทนเม่ือรวมกบับริษัทย่อย  เป็นจํานวนเงิน 3,924,000  บาท โดยผู้สอบ
บญัชีไม่ได้ให้บริการอ่ืนแก่บริษัทในกลุม่  

การกาํกับดแูลกจิการที่ด ี
ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพฒันาการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ

สงัคมอย่างต่อเน่ือง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทาง และข้อเสนอแนะอ่ืน
ท่ีจําเป็นเพ่ือการพฒันา ซึง่ในปีนีบ้ริษัทได้รับรางวลั “SET Awards of Honor”  จํานวน  2  รางวลั คือ รางวลัเกียรติยศ
แห่งความสําเร็จท่ีมีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate Governance Report Awards)  ต่อเน่ือง
ปีท่ี 5 และ  รางวลัเกียรติยศแห่งความสําเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Best Corporate Social Responsibility 
Awards) ตอ่เน่ืองปีท่ี 3    
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การบริหารความเส่ียง 
กํากบัดแูลระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัทให้มีกระบวนการบริหารความเส่ียง

อย่าง เ ป็นระบบมาตรฐานท่ี เหมาะสม  มีประสิท ธิภาพและเ กิดประสิท ธิผล   โดยไ ด้พิจารณารายงาน 
ผลการบริหารความเสี่ยงในปีท่ีผ่านมา และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุง รวมทัง้มมุมองด้านความเส่ียงต่างๆ   

 
ความเหน็ต่อการปฏิบัตหิน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

 จากการประเมินผลผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจําปี 2556 เม่ือวันท่ี 10 
มกราคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  
ในเร่ือง การทําหน้าท่ีโดยรวม การสอบทานการจดัทํางบการเงิน การสอบทานการควบคมุภายในและการบริหารความ
เส่ียง การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท การพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี การพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ การจดัทํารายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึง่ผลการประเมินโดยรวมสรุปว่า ได้ปฏิบตัิงานอย่างครบถ้วนแล้ว   

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นว่า บริษัทมีกระบวนการจดัทําและการเปิดเผยข้อมลูในรายงานทางการเงินท่ี
เหมาะสมและเช่ือถือได้ รวมทัง้มีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยมีการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ือง เพ่ือสนบัสนนุให้บริษัทมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างยัง่ยืน 

 

 
 
 
 

    นายปัญจะ  เสนาดิสยั 
                   คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

     18  กมุภาพนัธ์ 2556 
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เอกสารแนบ 4: รายละเอยีดหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

   

 บริษัทฯ  ได้แต่งตัง้ให้ นายวิศรุต  บุญโต ดํารงตําแหน่ง 
ผู้จดัการแผนกตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2548 ทัง้นี ้
ปัจจุบนัดํารงตําแหน่ง ผู้ ช่วยผู้ จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบภายใน
ของบ ริ ษัทฯ   เ น่ื องจาก  เ ป็นผู้ มี คุณสมบั ติ  มีความ รู้และ
ประสบการณ์ในการทํางานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุม
ภายใน รายงานทางการเงิน การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดําเนินงาน
ของบริษัท จงึเห็นวา่ มีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าวได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบ 
ดงันี ้
1. ปฏิบติัหน้าท่ี หวัหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน”  มีความรับผิดชอบ

ตามกฎบัตรของผู้ ตรวจสอบภายใน  ท่ี ไ ด้ รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2.  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบฯ จดัประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ จัดทําเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม 

และรายงานการประชมุ  

 

 

  
 

ประวัตโิดยสังเขปของหวัหน้างาน 
ตรวจสอบภายใน 

 

- นายวิศรุต  บญุโต 

- ปริญญาโท  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาขา 

บญัชีการเงิน 

- ประสบการณ์ทํางาน : 

1. 2537 – 2547 ฝ่ายกํากบัธุรกิจจดัการลงทุน 

สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

2. 2548 – ปัจจบุนั ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี 

- คณุสมบติั  :  มีความรู้และประสบการณ์ในการ

ทํางานด้านการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน 

รายงานทางการเงิน  การบัญชี  และกฎหมาย

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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รายละเอยีดเกี่ยวกับรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
 

--ไม่มี--    
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