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1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทัศน์และพันธกิจในการด าเนินงานของบริษัท 

วิสัยทัศน์  

เป็นบริษัทฯที่เติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลติด้วย

ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคม 

พันธกิจ 

 เพิ่มศกัยภาพการจดัการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้มีสว่นได้

สว่นเสยี  

 ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ด้วยผลติภณัฑ์และบริการท่ีมคีณุภาพสงู 

 เป็นหุ้นสว่นกบัลกูค้าเพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  

 เพิ่มศกัยภาพกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง และเป็นผู้น าด้านต้นทนุ

การผลติ ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ  

 เสริมสร้างความสามารถ ความสอดคล้องของหลากหลายวฒันธรรม และคณุภาพชีวิตของ

บคุลากรรักษาและยกระดบัธรรมาภิบาล การบริหารความเสีย่ง มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้

สว่นเสยีและ สงัคมบนพืน้ฐานของการมีความรู้คูค่ณุธรรม  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ   

ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ 

 ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทฯ ในกลุม่บริษัทสมบรูณ์ 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน)(“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 14 
กนัยายน 2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั  คือ 
เพลาข้าง (Axle Shaft) มีโรงงานและส านกังานตัง้อยู่เลขที่ 129  หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ต าบลบางโฉลง  
อ าเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ  ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขาย
ให้กบัผู้ถือหุ้นเดิม  และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน 
300 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 300 ล้านหุ้น  มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 
425,193,894 บาท 
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บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย จ านวน 5 บริษัท  ได้แก่ 

(1)  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (“SBM”)  

(2)  บริษัท บางกอกสปริง อินดสัเตรียล จ ากดั (“BSK”)  

(3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (“ICP”)  

(4) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั (“SIJ”)  

(5)  บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั (‘’SFT’’) 

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ถือหุ้นใน 5 บริษัทยอ่ย สดัสว่นร้อยละ 99.99  ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคญัในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา 

 มิถนุายน  2557 สารสนเทศแจ้งการลาออกของกรรมการ ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 กรกฏาคม  2557  SAT  ได้รับประกาศเกียรติคณุ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ “การ
พฒันาช่างเทคนิค” จากส านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 

 สงิหาคม  2557 SAT, SBM, BSK และ ICP ได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติ สถานประกอบกิจการดีเด่น 
“ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” ต่อเนื่องเกิน 5 ปี จากกรมสวสัดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

 ตลุาคม  2557  SAT และ BSK ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ
อตุสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous 2557) และ
SBM ได้รับรางวลัมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม
ตอ่สงัคม  จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 SAT ได้รับโลป่ระกาศเกียรติคณุ องค์กรที่มีผลงานด้านการพฒันาสงัคมเป็นเลิศ 
จากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 พฤศจิกายน  2557 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2557 จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั
วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลิศ 
ด้านบรรษัทภิบาลดีเดน่  ติดตอ่เป็นปีที่ 6 (2552-2557)  

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ติดตอ่เป็นปีที่ 4 (2554-2557)  

 รางวลับริษัทจดทะเบียน  ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเด่น (Outstanding Investor 
Relations Awards) 

 รางวลั CSR Recognition 2557 ที่มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 ธนัวาคม  2557 SAT ขยายแนวร่วมการตอ่ด้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้า และพิธีมอบหนงัสือ
รับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ของกลุ่มสมบูรณ์ 
(Recognition of  Anti-Corruption Practice) 
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รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 2557 

 Award of Regional Contribution 2014 from Toyota Thailand (BSK) 

 The 1st runner-up : The result of MCC-QCC Final Presentation Convention 
in FY2014 (BSK) 

 มีนาคม  2556 อนมุตัิให้ SFT เพิ่มทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม100 ล้านบาท 
และให้ SAT ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ SFT จ านวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท  

 เมษายน  2556 ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

 อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัไม่ได้มีการเสนอ
ขายให้กบัพนกังานภายใต้โครงการ ESOP  

 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 86,754,722 บาท เป็น
ทนุจดทะเบียนใหม่จ านวน 426,711,809 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้ นปันผล และเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานในระดับ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ ESOP 

 อนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการจดัตัง้  
“ศูนย์การเรียนรู้” 

 กรกฎาคม  2556 SAT ผ่านการรับรองมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective 
Action Coalition Against Corruption Council : CAC) 

 กนัยายน 2556 SAT ได้รับรางวลัเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านสวสัดิการแรงงาน” 
ติดตอ่เป็นปีที่ 5 (2552-2556) ซึง่จดัขึน้โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 พฤศจิกายน  2556 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2012 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศ   
ด้านบรรษัทภิบาลดีเดน่  ติดตอ่เป็นปีที่ 5 (2552-2556)  

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor)  ที่มีความเป็นเลิศ    
ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ติดตอ่เป็นปีที่ 3 (2554-2556)  

 มีนาคม 2556 SAT ได้รับรางวลัเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านการส่งเสริมการ
พฒันาฝีมือแรงงาน  ซึง่จดัขึน้โดยกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 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) 
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 Award of The 1st Runner up : 6th MCC-QCC contest 2013 from MMTh 
(BSK)  

 มกราคม 2555 SAT และ BSK ได้รับรางวลัความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคม
อยา่งตอ่เนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 กมุภาพนัธ์ 2555 SAT ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคณุคณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น ประจ าปี 2553/54 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ติดตอ่กนัเป็นครัง้ที่ 2 

 มิถนุายน 2555 SBG ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ จากส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแหง่ชาติ 

 สงิหาคม 2555 SAT  ได้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้อ านวยการ เป็น นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 
รองกรรมการ ผู้อ านวยการบริหาร แทน นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ ซึง่เกษียณอายงุาน 

 ธนัวาคม 2555 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2012 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศ
ด้านบรรษัทภิบาลดีเดน่ ติดตอ่กนัเป็นปีที 4 (2552-2555)  

 รางวลัยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  

 รางวลัด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะ    

รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลกูค้าหลกัได้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original 

Equipment Manufacturer “OEM”) ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศซึ่งมีการท าสญัญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้า

ชิน้สว่นอะไหล ่(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การด าเนินงานของบริษัทในกลุ่ม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

องค์กรและ ผู้ มีส่วนได้เสีย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  ในด้านการด าเนินงานนัน้แต่ละบริษัทฯ จะมีการ

ด าเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการ

ก าหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุม่แต่ละบริษัทน าไปปฏิบตัิใช้ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงาน

การปฏิบตัิงานตอ่กรรมการผู้อ านวยการ ทัง้นี ้ในด้านการด าเนินงานแตล่ะบริษัทมีการก าหนด เป้าหมาย กลยทุธ์การ

ด าเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกัน โดยจดัให้มีการประชุมเป็นประจ าในการประชุมผู้บริหารของกลุ่มบริษัท 

(Executive Committee)  
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โครงสร้างการถือหุ้นของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  ณ  วันที่ 25 สิงหาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บจก. ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ * 21.25
% 

(*จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท วนัที่ 6 มกราคม 2555) 
    * ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องนีเ้กินร้อยละ 10 

บจก.เอสบีจี  
อินเตอร์เนช่ันแนล เจแปน  

SIJ 

99.99% 

บจก.สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม  

SBM 

บจก.บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล   

BSK 

บจก.อินเตอร์เนช่ันแนล แคสติง้ 
โปรดักส์  

ICP 

บจก.สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี  

SFT 

99.99% 

2.90% 

1.80% 

20.0% บจก.ยามาดะ สมบรูณ์ * 

บจก.นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ * 

บจก.สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง * 

99.99% 99.99% 99.99% 

บมจ.สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  
SAT 

26.18% 17.05% 53.74% 

บจก.สมบูรณ์ โฮลดิง้ ตระกูลกิตะพาณิชย์  ผู้ถือหุ้นรายย่อย 100% 
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท 

บริษัท ผลิตภณัฑ์หลกั ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลกั 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาข้าง (Axle Shaft) 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 

รถบรรทกุ 10 ล้อ 

บจก. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจก. โตโยต้า มอเตอร์ส ประเทศไทย 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd. 

บจก. อีซูซ ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจก. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็ก

เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

ทอ่ร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดมุล้อชว่ยแรง (Fly 

Wheel -Comp & Fly Wheel) 

แทน่ยดึ (Bracket) 

กระปกุเกียร์ (Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถแทรคเตอร์ 

บจก. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  

บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจก. ไทยฮอนด้า แมนแูฟคเจอร่ิง 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,  

บจก. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจก. อีซูซ ุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจก. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท  บางกอกสปริง                  

อินดสัเตรียล จ ากดั  

(BSK) 

แหนบแผ่น (Leaf Spring)  

เหล็กกนัโคลง (Stabilizer Bar) 

สปริงขดขึน้รูปร้อน (Hot Coil 

Spring) 

วาล์ว (Valve) พชุรอด (Push Rod)  

 

ใบมีดจอบหมนุ (Rotary Blade) 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling, 

Jig Fixture และ Mold) 

รถกระบะ & รถบรรทกุ  

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์  

รถจกัรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์

อเนกประสงค์ 

อปุกรณ์ตอ่พว่งแทรกเตอร์ 

 

ใช้ภายในของบริษัทในกลุม่ 

บจก. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจก. โตโยต้ามอเตอร์ส ประเทศไทย 

บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจก. สยามนิสสนั ออโตโมบิล 

บจก. ย่งก่ี (1995)  

 

Mitsubishi Steel Manufacturing  

Co., Ltd.(Japan) 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล      

แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

เพลาลกูเบีย้ว (Camshaft) 

ดมุล้อชว่ยแรง (Fly Wheel) 

ทอ่ร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) 

ฝาครอบล้อชว่ยแรง (Housing Fly 

Wheel) 

รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถแทรคเตอร์ 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

บจ. อีซซูุ มอเตอร์ (ประเทศไทย 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. ฮีโน่ มอเตอร์ แมนแูฟคเจอรร่ิง 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

หมายเหต:ุ ผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสต้ิง โปรดกัส์ จ ากดั จะขายผ่านบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากดั เป็นส่วน
ใหญ่ 
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นอกเหนือจาก 5 บริษัทย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ด าเนิน
ธุรกิจเกี่ยวข้องกบัการผลิตชิน้สว่นยานยนต์ ซึ่ง  SBM และ BSK เป็นบริษัทผู้ลงทุน โดยเงินลงทนุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี ้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทุนช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

% 
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากัด 150.00 20.00 ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ แกนพวงมาลยั ป๊ัมน า้ ป๊ัมน า้มนั 

บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 732.60 2.90 ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั 300.00 1.80 ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ เช่น ลกูหมาก คนัชกั และคนัสง่
(Tie Rod End) 

บริษัท ซชึิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั 72.00 21.25 ผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภททรายเคลือบเรซินส าหรับงานหลอ่ 

1.4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  โดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑ์หลกัที่มีโอกาส

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด  และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับฐานการตลาดที่มีอยู่   นอกจากนีก้ารสร้าง

มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การตอบสนองและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า (Customer solution provider) การ

ขยายตวัของธุรกิจไปยงักลุม่อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร และผลิตภณัฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสใน

ธุรกิจ และเป็นการลดความเสีย่ง เพื่อเป้าหมายการเติบโตที่ยัง่ยืน 

จากสภาวการณ์ที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่ รุนแรงทางสภาพเศรษฐกิจและสังคม ใน

ขณะเดียวกนั การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยงัต้องรักษามาตรฐานองค์กรและพฒันาอยา่งตอ่เนื่องในด้านนวตักรรม

ทางการจัดการ และการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และผู้มีส่วนได้สว่นเสียที่ส าคญัของบริษัทฯ 

การมุ่งเน้นพฒันาคู่ค้า หรือพนัธมิตรทางธุรกิจตลอดการจดัการห่วงโซ่อปุทาน (Supply Chain Management) ที่

ค านงึถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อมเพื่อความยัง่ยืนของธุรกิจและสงัคม   ด้วยหลกัการบริหาร

และการด าเนินงาน ภายใต้แนวยทุธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งเน้นให้เกิด

ความสมดลุ ทัง้ทางด้านผล-ประกอบการที่ดีการพฒันาบคุลากรและรักษาแวดล้อม เพื่อให้เกิดการเติบโตที่ยัง่ยืน 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาส และปัจจยัที่ท้าทายส าคญั รวมถึงแนวทางด าเนินการ ดงันี  ้

(1) ระบบเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายขัว้จากที่เคยเติบโตสูงในยุโรปและอเมริกาจะกลับกลายมาสู่

ภมูิภาค-เอเชียโดยเฉพาะประเทศหลกัๆ  เช่น จีน อินโดนีเซีย และอินเดีย รวมถึงประเทศที่เป็นตลาด

ใหม่ๆ  ในโลก เช่น แอฟริกาใต้ประเมินได้วา่เป็นโอกาสส าคญั ที่เราต้องศกึษา และขบัเคลื่อนตลาดไป

ตามแนวโน้มดงักลา่วนีบ้ริษัทฯ ได้วางแผนกลยุทธ์หลกัโดยการขยายเครือข่ายธุรกิจทัง้ในด้านการ

ขายและการผลติ ไปสูภ่มูิภาคดงักลา่วด้วยความสมดลุกบัการระมดัระวงัในเร่ืองการจดัการความเสี่ยง

ที่รอบด้าน ทัง้ใน ทางการจดัการ บคุลากร การเงิน และการด าเนินการต่างๆ เพื่อให้องค์กรสามารถ

แขง่ขนัในตลาดใหมด่งักลา่วได้ 
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(2) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ที่อาจจะกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะประเด็นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้มุ่งให้ความส าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์และเช่ือเพลิงทดแทนน า้มนั รวมถึงความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค เป็นสิ่งที่บริษัทฯ เราได้มีการพฒันาด้านต่างๆ ทัง้ในด้านการออกแบบ การพฒันาผลิตภณัฑ์ 
และวสัดุการผลิต เพื่อตอบสนองต่อทิศทางการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว เช่น เราสามารถผลิตชิน้งาน
หรือผลิตภณัฑ์ที่มีน า้หนักเบาส าหรับรถยนต์ประหยัดพลงังาน (Eco car) และพัฒนาคุณสมบัติ
วตัถดุิบในการผลติให้มีประสทิธิภาพและคณุภาพที่ดีขึน้ เป็นต้น 

(3) ตลาดการค้าเสรีอาเซียน (AEC) เป็นปัจจยัด้านหนึง่ที่จะกระตุ้นและดงึดดูให้เกิดการเข้ามาลงทนุจาก
นักลงทุนต่างประเทศมากขึน้ อีกทัง้ยังจะก่อให้เกิดการเติบโตในส่วนของธุรกิจภาคการจัดส่ง  
(logistics) ที่จะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถเพื่อการพาณิชย์และรถบรรทุกในภูมิภาคนี ้ใน
ขณะเดียวกนัเป็นโอกาสของธุรกิจเราที่จะขยายตลาดได้มากขึน้แตเ่นื่องจากขนาดและความต้องการ
ของตลาดที่มีสงูแตม่ีทรัพยากรด้านแรงงานที่จ ากดั การเคลือ่นย้ายถ่ายเทแรงงานที่จะมีสงูในอนาคต  
บริษัทฯได้เห็นโอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึน้นี ้สิ่งหนึ่งที่องค์กรได้มุ่งเน้นพฒันาคือ การพฒันาฝีมือ
แรงงาน โดยบริษัทฯ ได้ลงทนุเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาคนอย่างจริงจัง ผ่านศนูย์เรียนรู้ที่เราเรียกว่า 
Somboon Learning Academy (SLA) ซึง่เปิดด าเนินการมาแล้วตัง้แตต้่นปี 2557 ที่ผา่นมา 

(4) นโยบายลกูค้าในการจดัซือ้จดัหาแบบเครือข่ายท้องถ่ิน (local supplier networks) ยงัเป็นเป้าหมาย
ส าคญัที่ธุรกิจเราต้องมุ่งเน้นไปข้างหน้า  โดยเห็นได้จากความต้องการของลกูค้าผู้ผลิตรถยนต์ราย
ใหญ่ที่ต้องการให้ผู้ส่งมอบชิน้ส่วน (OEM Suppliers) ต้องมีขยายเครือข่ายไปยงัประเทศต่างๆ ที่
ผู้ผลติรถยนต์รายนัน้ได้เข้าไปขยายการลงทนุดงันัน้จึงเป็นเร่ืองที่ได้ให้ความส าคญัเชิงเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ เราได้เร่งพฒันาความสามารถและขยายธุรกิจเพื่อการเข้าถึงโอกาสนีท้ัง้ในส่วนของรถยนต์รุ่น
ปัจจบุนัและรุ่นตอ่ๆไปในอนาคต 

(5) สภาวะการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนั โดยเฉพาะด้านต้นทุน มีแนวโน้มมากขึน้ท่ีลกูค้าจะเปรียบเทียบ
ต้นทุนการซือ้ในภาพของเครือข่ายทัง้ภูมิภาค และจะขยายไปทั่วโลก  (Region and global 
sourcing) ส าหรับการผลิตรถรุ่นใหม่ๆ ดงันัน้ การเปรียบเทียบและการแข่งขนัด้านราคาจะมีมาก
มากขึน้เป็นสิ่งที่จ าเป็นและส าคญัมากที่เราได้เน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถแข่งขนัได้  
(cost competitiveness)โดยเฉพาะกบัคู่แข่งที่มีเครือข่ายในระดบัประเทศเป็นความท้าทายที่องค์กร
ได้มีแนวนโยบายที่จะด าเนินการอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ในมาตรการบริหารต้นทนุตา่งๆ การสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือเชิงกลยทุธ์กบัคูค้่าสร้างความพงึพอใจและความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยรวมแล้วสถานการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ยงัคงเติบโตไปได้อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีวิกฤติทาง
เศรษฐกิจที่รุนแรง เช่น ในอดีตทิศทางและเป้าหมายของการด าเนินธุรกิจยงัคงมุ่งเน้นการเติบโตไปพร้อมกบัทิศทางของ
อตุสาหกรรมและมีการบริหารความเสีย่งจากปัจจยัการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดงักลา่วข้างต้นที่จะยงัคงสง่ผลกระทบต่อ
การแขง่ขนัของบริษัทผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์  จึงเป็นความท้าทายต่อบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ที่ต้องปรับตวั และสร้าง
ความพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต  ดงันัน้ บริษัทในกลุม่สมบูรณ์ มีความมุ่งมัน่ที่จะก้าวสูค่วามสูค่วามส าเร็จตาม
วิสยัทศัน์ที่จะเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต 
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียและสงัคมเน้นการตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าด้วยผลิตภณัฑ์และ
บริการท่ีมีคณุภาพสงูผา่นเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพและความเป็นผู้น าด้านต้นทนุในอนาคต  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภณัฑ์หลกัใน ปี 2557 ปี 2556 และปี 2555
สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ ด าเนิน 
การโดย 

%  
การถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

งบการเงนิ 
ปี 2557 

งบการเงนิ 
ปี 2556 

งบการเงนิ 
ปี 2555 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

เพลาข้าง SAT  2,465 30 2,861 31 3,049 32 

ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,264 15 1,080 12 856 9 

จานเบรกและดมุเบรก SBM 99.99 972 12 812 9 927 10 

แหนบแผ่น BSK 99.99 738 9 755 8 894 9 

สปริงขด BSK 99.99 635 8 788 8 817 8 

เหล็กกนัโคลง BSK 99.99 546 7 702 7 697 7 

อ่ืนๆ*   1,464 18 1,452 21 2,170 23 

รวมรายได้จากการขายสินค้า   8,084 99 8,973 96 9,410 98 

รายได้อื่นๆ   95 1 345 4 180 2 

รวมรายได้   8,179 100 9,318 100 9,590 100 

หมายเหต ุ   * ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ อาทิเชน่ เพลาแหนบ วาล์ว พชุรอด แทน่ยดึ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์บริการ 

ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ซึง่ด าเนินการผลติโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) เพลาข้าง (Axle Shaft) 
เพลาข้าง (Axle Shaft) เป็นผลติภณัฑ์หลกัของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ผลิต
โดย SAT มีรายได้จากการขายคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 30 ของรายได้จาก
การขายของกลุม่บริษัทสมบูรณ์รวมในปี 2557 และบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ
ผลิตเพลาข้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดของ
ประเทศในปัจจุบนัโดยมุ่งเน้นการผลิตส าหรับรถกระบะขนาด 1 ตนั และ
ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้เร่ิมมีการผลติและจ าหนา่ยเพลาข้างส าหรับรถบรรทกุ
ขนาดใหญ่อีกด้วย 

เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยงัจานล้อหลงัทัง้ข้างซ้ายและขวา เพื่อถ่ายทอดแรงขบัทาง
ห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรถกระบะ กลุ่มลกูค้าที่ส าคญัของกลุม่บริษัทฯคือกลุม่ลกูค้าประเภทผู้
ประกอบยานยนต์ (OEM) ได้แก่ บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจก. อีซูซุ (ประเทศไทย), Auto 
Alliance Thailand Co., Ltd., บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่นอกจากนี ้
มีการสง่ออกไปท่ีบริษัท ดานา่ (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa (SASA) และ PT. INTI Ganda 
Perdana (IGP) ประเทศอินโดนีเซีย 
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 (2) แหนบแผ่น (Leaf Spring) 

ผลติภณัฑ์แหนบแผน่ผลติโดย BSK โดยในปี 2557 มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 9 
ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ ทัง้นี ้ กลุม่ลกูค้าของ
แหนบแผน่ มีทัง้ลกูค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล ่
(REM) ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย),
บจก.ยง่ก่ี(1995) และสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ นให้กบั Mitsubishi Steel 
Manufacturing Ltd. 

แหนบแผน่มีลกัษณะการซ้อนกนัหลาย ๆ ชัน้ ยดึติดกนัด้วยสะดือแหนบ เป็นอปุกรณ์ซึมซบัแรงกระแทก
ในระบบกนัสะเทือนระหวา่งโครงรถยนต์ (Chassis) กบัเพลารถซึง่แข็งแรงและทนทาน เหมาะส าหรับใช้
กบัรถบรรทกุ และรถกระบะ 

(3)  จานเบรก และ เบรกดรุม (Brake Disc & Brake Drum) 

 
จานเบรก (Brake Disc) เป็นผลิตภัณฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทผลิตโดย 
SBM จานเบรกเป็นจานเหล็กหลอ่ กลงึ/ เจียรหน้าจานทัง้ 2 ข้างของหน้า
จาน เพื่อให้ผ้าเบรกที่ติดอยู่กับก้านเบรกจับหน้าจาน เพื่อท าหน้าที่หยุด
การหมนุของล้อ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะใช้กบัล้อหน้า (บางรุ่นสามารถ
ใช้จานเบรกทัง้ 4 ล้อ) 
 

 

เบรกดรุม (Brake Drum) เป็นอีกผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มสมบรูณ์ผลิต
โดย SBM เบรกดรุมเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลึงผิวขับผ้าเบรกแบบด้าม
แผน่ดนัจากทางด้านใน เพื่อท าหน้าที่หยดุการหมนุของล้อ(มกัจะใช้กบัล้อ
หลงั) 

จานเบรกและเบรกดรุมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 12 
ของรายได้จากการขายของกลุม่บริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2557 สามารถใช้ได้กบัรถกระบะและรถยนต์
ผู้ โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจ าหน่ายให้กบัลกูค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ OEM ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ 
บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล(ประเทศไทย), บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจก. อีซูซุ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น SBM มีการท าสญัญาซือ้ขายกบัลกูค้าเหลา่นีใ้นลกัษณะรายปีและมีการต่อ
สญัญาเป็นรายปีโดยอตัโนมตัิในช่วง Model Life 
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(4) เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)  ผลิตโดย BSK  มีสดัสว่นรายได้

ร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2557 ลกูค้าหลกัที่ส าคญั

ได้แก่ บจก. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจก. ฮอนด้า ออโตโม

บิล (ประเทศไทย),บจก. โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย) และบจก. 

สยามนิสสนั ออโตโมบิล จ ากดัและสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย 

เหลก็กนัโคลงเป็นเหลก็สปริงแทง่กลมยาว ดดัเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากบั

โครงรถ ซ้ายจรดขวา เป็นตวัประคองให้การเข้าโค้งสามารถยึดเกาะ

ถนนได้ดียิ่งขึน้ 

(5) สปริงขด (Coil Spring) 

 
สปริงขด (Coil Spring)   ผลติโดย BSK  มีสดัสว่นรายได้ประมาณ

ร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2557 ลกูค้าหลกัที่ส าคญั 

ได้แก่ บจก.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส(ประเทศไทย), บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย), บจก. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย), บจก. สยามนิสสนั 

ออโตโมบิล จ ากดั 

 

 
สปริงขดสามารถแบง่ได้เป็นสปริงขดขึน้รูปร้อนและสปริงขดขึน้รูปเย็น 
โดยเป็นเหล็กสปริงที่ขดเป็นม้วน ๆ ใช้รับแรงกระแทกคู่กับ Shock-
Absorber 

นอกเหนือไปจากผลิตภณัฑ์ที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ กลุม่บริษัทสมบรูณ์
ยงัมีผลิตภณัฑ์อื่น ๆที่ส าคญัได้แก่ เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภณัฑ์ที่เป็นงานหลอ่
อื่น ๆ ทัง้จากอตุสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึ่งมี
ผลติภณัฑ์ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน 

2.3.1 กลยุทธ์ทางการตลาด 

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจการผลติชิน้สว่นยานยนต์ 50 ปี ได้รับความเช่ือถือและยอมรับจากลกูค้ามา
โดยตลอด ทัง้นีเ้พราะวา่กลุม่บริษัทให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และได้ด าเนินกลยทุธ์ด้านการตลาดมาอยา่ง
ตอ่เนื่องคือ  Q  C  D  E  M  

(1) Q (Quality)  - คณุภาพสนิค้าอยูใ่นระดบัมาตรฐานสากล กลุม่บริษัทมีระบบมาตรฐาน
คณุภาพในระดบัสากลโดยได้รับประกาศนียบตัร ISO/TS 16949 และ 
ISO14001 

(2) C (Cost)  - ต้นทุนที่สามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขันได้กลุ่มบริษัทมีการ
บริหารต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพฒันาปรับปรุง
ด้านต้นทนุอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อรักษาระดบัต้นทนุให้สามารถแขง่ขนัได้ 

(3) D (Delivery)  -  การสง่มอบที่ตรงเวลา บริษัทฯมีการพฒันาระบบงาน Logistics โดยมี
แผนติดตัง้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้สง่มอบตรงเวลาได้ ร้อยละ 100  

(4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทฯมีการพฒันาความสามารถเชิง
วิศวกรรมทัง้ทางด้านการออกแบบ การท า Tooling กระบวนการ
วิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง   ทัง้นี ้กลุ่มบริษัทยงัมี
พันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical 
Assistance “TA”) จากประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อให้ความมัน่ใจว่ากลุม่บริษัท
จะมีการผลติสนิค้าที่มีคณุภาพ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีชัน้สูงอยู่
ตลอดเวลา 

(5) M (Management)  -  ความสามารถด้านการบริหารจดัการ บริษัทฯมีความสามารถด้านการ
บริหารจดัการท่ีสามารถตอบสนองตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจและสภาวะ
ทั่วไปทางเศรษฐกิจได้ดี โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการ
จดัการความเสีย่ง (Risk Management) ที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

2.3.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(1) ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  

ปัจจบุนัเป็นกลุม่ลกูค้าหลกั ประกอบไปด้วยผู้ผลติรถยนต์คา่ยญ่ีปุ่ นในประเทศ ได้แก่ มิตซูบิชิ, 
โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุ, นิสสนั และฮีโน่ เป็นต้น และ กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเช่น ประเทศญ่ีปุ่ น, ประเทศ
แอฟริกาใต้ และประเทศอินโดนีเซีย   ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกบัลกูค้ากลุ่มนีใ้ห้มีมากขึน้
โดยเน้นกลยทุธ์ “QCDEM” เป็นหลกัดงัที่กลา่วมาแล้ว ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 79 ของยอดขายรวม 
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(2)  ผู้ ค้าอะไหลร่ถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  

กลุม่บริษัทมีลกูค้าที่เป็นผู้ ค้าอะไหลร่ายใหญ่ด าเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จกัของร้านค้า

อะไหลป่ลกีทัว่ประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งก่ี (1995) จ ากดั ผลิตภณัฑ์หลกัที่จ าหน่ายในตลาดนีค้ือแหนบแผ่น  

ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 2 ของยอดขายรวม 

(3)  ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร (Agriculture Machine)  

กลุม่บริษัทได้เร่ิมด าเนินการขยายธุรกิจเพิ่มขึน้จากอตุสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้

เลือกเข้าตลาดเคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตร ซึ่งมีความสมัพันธ์กับอุตสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหัวใจหลกัของ

ประเทศไทย โดยลกูค้าที่กลุม่บริษัทได้ร่วมท าธุรกิจด้วย คือ บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ ทางด้านการผลิตชิน้งาน

เพื่อใช้ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเก่ียวนวดข้าว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คูโบต้า 

(Kubota) ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 17 ของยอดขายรวม นอกจากนัน้ยงัมีการผลติชิน้งานส าหรับกลุม่อื่นๆ

นอกเหนือจากรถยนต์ประมาณร้อยละ 2 ของยอดขายรวม 

2.3.3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

สภาพเศรษฐกิจในปี 2557 ต้องเผชิญกบัปัจจัยเสี่ยงหลายประการทัง้ที่มาจากภายในประเทศ 

อาทิเช่น เหตกุารณ์ความไมส่งบทางการเมือง ผลกระทบจากโครงการรับจ าน าข้าว รวมถึงผลที่เกิดจากการนโยบาย

กระตุ้นตลาดจากภาครัฐในเร่ืองรถยนต์คนัแรก ซึ่งผู้บริโภคบางสว่นได้ตดัสินใจซือ้รถยนต์ในช่วงเวลาดงักลา่วแล้ว 

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี และในขณะเดียวกนัสว่นหนึ่งก็ไม่สามารถผ่อนช าระหรือมีก าลังทรัพย์ไม่พอใน

การซือ้รถไว้ตามที่มีการสัง่จอง สง่ผลให้มีรถยนต์ที่ผลิตแล้ว คงค้างในโรงงานประกอบและศนูย์บริการจ านวนมาก 

ท าให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศลดลงจากปี 2556 เป็นจ านวนมากประกอบกับปัจจัยด้านการส่งออกที่แม้

ในช่วงต้นปี 2557 จะเพิ่มสงูขึน้ แต่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 จากภาวะปัญหาด้านการเมืองในตะวนัออกกลางและ

ภาวะเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศยโุรป ท าให้ยอดสง่ออกไม่เพิ่มขึน้ตามที่มีการคาดการณ์ โดยภาพรวมสง่ผลให้ยอด

ประกอบรถยนต์ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 23 มาอยู่ที่ 1,880,007 คนั โดยแบ่งออกเป็นการขาย

ภายในประเทศ 881,832 คนั ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 34 และเพื่อการสง่ออก 1,128,102 คนั ใกล้เคียงกบัปีที่

ผา่นมา ทัง้นี ้แนวโน้มอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศจะยงัเติบโตไปสูย่อดการผลติถึง 3 ล้านคนัในอนาคต 

นอกเหนือจากรถกระบะขนาด 1 ตนั (1-ton pickup truck) ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์หลกัของประเทศ

แล้ว แนวโน้มในอนาคตประเทศไทยได้ให้ความส าคญัต่อสิ่งแวดล้อมมากขึน้  โดยแผนแม่บทของอตุสาหกรรม

รถยนต์จะมุง่เน้นผลติรถยนต์ที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยในปี 2557 ได้ประกาศการอนมุตัิการลงทนุโครงการผลิต

รถยนต์ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โครงการ 2 (Eco car phase 2) โดยเพิ่มผู้ผลติจากเดิม 5 ราย คือ Nissan, Honda, 

Mitsubishi, Suzuki และ Toyota เป็น 10 ราย ได้แก่  Mazda, Ford, General Motor, MG และ Volkswagen 
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ตารางแสดง สถติยิอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย 

       

ปี 

รถยนต์น่ัง 
(คัน) 

รถกระบะ  
ขนาด 1 ตัน  

(คัน) 

รถเพื่อ 
การพาณิชย์อื่น ๆ  

(คัน) 

ยอดรวมรถ 
เพื่อการพาณิชย์  

(คัน) 

ยอดรวม
ทัง้หมด 
(คัน) 

อัตรา 
การเติบโต 

(%) 

2548 277,603 822,867 24,846 847,713 1,125,316 21.25 

2549 298,819 866,990 22,235 889,225 1,188,044 5.57 

2550 315,444 948,388 23,514 971,902 1,287,346 8.36 

2551 401,309 974,642 17,791 992,433 1,393,742 8.26 

2552 313,442 670,737 15,199 685,936 999,378 -28.29 

2553 554,387 1,066,759 24,158 1,090,917 1,645,304 64.63 

2554 537,987 899,200 20,608 919,808 1,457,795 -11.40 

2555 957,622 1,451,843 44,252 1,496,095 2,453,717 68.32 

2556 1,069,786 1,331,693 52,439 1,384,132 2,453,918 0.01 

2557 742,678 1,114,778 22,551 1,137,329 1,880,007 -23.39 

ทีม่า : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 

 
อย่างไรก็ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ยงัคงมีปัจจัยที่กระทบจากสถานการณ์การเมือง โดยใน

ระยะสัน้ยงัต้องให้ความส าคญักบัการรักษาตลาดให้เข้มแข้ง สว่นระยะยาวจะต้องเร่งการสร้างความน่าเช่ือถือ และ

ขยายโอกาส จากแนวโน้มการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจในภมูิภาคอาเซียน รวมถึงสหรัฐอเมริกาและยโุรปที่มีแนวโน้มดีขึน้ 

ทัง้นี ้ยงัคงมีความท้าทายจากปัจจยัในด้านลบท่ีอาจสง่ผลตอ่ภาพรวมเศรษฐกิจ เช่น ราคาสนิค้าเกษตรที่ยงัคงอยูใ่น

เกณฑ์ที่ต ่า ภาระหนีค้รัวเรือนและค่าครองชีพที่ยงัอยู่ในระดบัที่สงูปัญหาการเมืองที่ยงัไม่มีทางออกที่ชดัเจน  อาจ

กระทบตอ่ความเช่ือมัน่ในการลงทนุทัง้จากทางภาครัฐและเอกชน 

จากที่ต้องเผชิญกบัปัจจยัด้านลบภายในข้างต้น สง่ผลต่อก าลงัซือ้และความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค

ในการซือ้รถยนต์ท าให้คาดวา่ยอดการขายรถยนต์ในปี 2557 จะยงัคงทรงตวัและคาดว่าจะเร่ิมปรับเข้าสูภ่าวะปกติ 

และเติบโตมากขึน้ตามล าดบัเมื่อเข้าสูช่่วงเวลาของการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้กรอบ  AEC ในปี 2558 ซึ่งจะเป็น

ปัจจยัที่ช่วยกระตุ้นตลาดโดยเฉพาะในส่วนของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จากการที่ภาคเอกชนอาจเร่ิมมีการ

เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจเพื่อรับมือการเปิดเสรีดงักลา่ว สถานการณ์ด้านการแข่งขนัของอตุสาหกรรมชิน้สว่นยาน

ยนต์ไทยจะยงัคงรุนแรง 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.4.1  ก าลังการผลิต 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าลงัการผลติและการใช้ก าลงัการผลติจ าแนกตามผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

ผลิตภณัฑ์ บริษัท 
ผู้ผลิต 

ก าลัง 
การผลิต 
ปี 2557* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 

ก าลัง 
การผลิต 
ปี 2556* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 

ก าลัง 
การผลิต 
ปี 2555* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 

เพลาข้าง SAT/SFT 3,454,410 80 2,921,349 99 2,927,273 113 

จานเบรก  SBM/ICP 2,369,358 61 2,369,358 74 2,173,044 97 

เบรกดมุ  SBM/ICP 1,103,893 54 1,275,380 61 1,275,380 87 

ดมุล้อช่วยแรง SBM/ICP 332,355 59 214,837 53 214,837 107 

ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร 

SBM/ICP 4,638,211 84 4,141,260 75 3,776,725 86 

แหนบแผน่ (ตนั/ปี) BSK 13,200 96 13,200 96 13,200 113 

เหลก็กนัโคลง  BSK 2,160,000 63 6,160,000 63 960,000 141 

สปริงขดขึน้รูปร้อน BSK 3,000,000 114 3,000,000 114 3,000,000 114 

   *หน่วย : ชิน้ 
หมายเหต ุ

- ก าลงัการผลิตค านวณจาก Operation Time  500 ชัว่โมงตอ่เดือน  
- ตวัจบัยดึได้มีการปิด Line เน่ืองจากได้มีการคืนเคร่ืองเช่า  5 Line  

2.4.2 การจัดหาวัตถุดิบ   

วตัถดุิบหลกัที่ส าคญัในการผลติของกลุม่บริษัท คือ เหลก็ ซึง่มีการจดัหาอยู ่2 ลกัษณะ คือ 

(1) เหลก็ที่ไมส่ามารถผลติได้ในประเทศ นัน้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยจะจดัซือ้จดัหาโดยตรงจาก

ผู้ผลติในตา่งประเทศ หรือสัง่ซือ้ผา่นตวัแทนจ าหนา่ยในประเทศ ซึง่เหลก็ประเภทนีไ้ด้แก่ เหลก็คาร์บอนสงูทอ่นกลม 

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

ซึง่ลกูค้าเป็นผู้ก าหนดทัง้ประเภท คณุสมบตัิ (Specification) และแหลง่ที่ผลติของเหลก็ เพื่อเป็นการควบคมุ

คณุภาพของผลติภณัฑ์ที่ผลติขึน้โดยกลุม่บริษัท  โดยวตัถดุิบกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 70-80 ของวตัถดุิบหลกั 
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(2) เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวตัถุดิบท่ีส าคญัอีกรายการ คือ เศษ

เหลก็อดั (Steel Scrap) ซึง่เป็นการซือ้จากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือ

เป็นเจ้าของผลติภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ ซึง่ส าหรับวตัถดุิบในกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 20- 30 ของวตัถดุิบหลกั 

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการพฒันาและร่วมมือกบัผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ เพื่อพฒันา

วตัถดุิบที่มีคณุภาพเป็นไปตามที่ลกูค้าก าหนด แตม่ีราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ เพื่อน ามาใช้ทดแทน วตัถดุิบที่ใช้อยู่ใน

ปัจจุบัน และใช้ในการน าเสนอลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือกอีกทัง้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน

โครงการใหม่ๆ  ของลกูค้าที่ต้องการ การพฒันาต้นทนุให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาด จากการพฒันาและร่วมมือด้าน

การพฒันาวตัถดุิบตามข้างต้นนัน้ นอกจากท าให้บริษัทฯ มีทางเลือกเพิ่มมากขึน้ในสว่นของชัน้คณุภาพและราคา

แล้ว ยงัท าให้บริษัทฯ มีแหล่งของวตัถุดิบ หลากหลายมากขึน้ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั อีกทัง้ในปี 2557 บริษัทฯยงัคงด าเนินการบริหารและพฒันาความสมัพนัธ์

ทางธุรกิจ และการพฒันาผลติภณัฑ์กบัผู้ผลิตและผู้ขายวตัถดุิบรายปัจจุบนัอย่างอย่างต่อเนื่องมาจากปี 2556 เพื่อ

พฒันาคณุภาพของวตัถดุิบ ต้นทนุการผลิตและเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ เช่นเร่ืองของการปรับปรุงการผลิต การ

รักษาสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนับสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุ่มผู้ ผลิตทัง้ในและ

ต่างประเทศที่เป็นพนัธมิตรกบัทางบริษัทฯ    เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ที่

เกิดขึน้ และปรับเปลี่ยกลยทุธ์ต่าง ๆ ได้อย่างทนัต่อเหตกุารณ์ที่เปเปลี่ยนแปลงไป ท าให้มัน่ใจได้ว่า บริษัทฯ จะไม่

ประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดุิบ ท่ีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  

2.5 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ  
 
  -ไมม่ี- 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 

ในปี 2557 เป็นปีที่ท้าทายส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และธุรกิจชิน้ส่วนรถยนต์ซึ่งมีการแข่งขันที่

รุนแรง ทัง้ในด้านต้นทนุ ความสามารถในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการและความ

คาดหวงัของ ลกูค้า และต้องไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นนวตักรรมให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ  

เพื่อเป้าหมาย การเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างยัง่ยืน เรามุ่งเน้นในธุรกิจยานยนต์ที่ต้องมีความเข้มแข็งทัง้ตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ   ด้วยการลดความเสี่ยงที่เน้นการมีหุ้นสว่นทางธุรกิจที่เข้มแข็ง และสร้างความไว้วางใจ 

(Trusted Business) ให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยีของธุรกิจ   
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ในการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืนนัน้  เราจ าเป็นต้องอยู่บนความสมดลุที่ครอบคลมุทกุกลุม่ผู้มีสว่นได้สว่น

เสีย (Related Stakeholders)  สอดคล้องกบัปรัชญาในการด าเนินธุรกิจ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” ของบริษัทฯ  คือ  

ฅนสมบูรณ์ ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์  ทัง้นีเ้พื่อเป็นการเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับ

องค์กร และลดความเสีย่งที่ไมค่าดคิดไว้ได้   

ด้วยเหตนุี ้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์  มุ่งมัน่พฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กร(Enterprise Risk 
Management) อยา่งตอ่เนื่อง  โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสีย่ง (Policy Risk Management Committee) เพื่อก ากบัดแูลและเสนอแนะแนวทางจดัการความเสีย่ง
ในเชิงป้องกนั แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ (Enterprise Risk Management Committee)  และ
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ ในการน านโยบายความเสี่ยงไปสู่การปฏิบตัิทัว่ทัง้องค์กร  จึงได้แต่งตัง้คณะท างาน
บริหารความเสีย่งระดบัสายงานขึน้ในแต่ละสายงาน  เพื่อให้มัน่ใจได้วา่สามารถป้องกนัและลดผลกระทบของความ
เสี่ยงในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยยังคงความสามารถในการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายตามกลยทุธ์ที่ก าหนดไว้ และสร้างความพงึพอใจแก่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีได้อยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ได้จ าแนกประเภทการจดัการความเสีย่ง ที่เป็นประเด็นส าคญัไว้ดงันี ้   

1.  ความเส่ียงเชงิกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

ปี 2557 ที่ผา่นมา ภาวะเศรษฐกิจยงัคงชะลอตวั  ซึง่เป็นผลมาจากสถานการณ์การเมืองที่ยืดเยือ้มายาวนาน  
แม้เหตุการณ์ต่าง ๆ จะคลี่คลาย  แต่ผู้บริโภคยังขาดความเช่ือมัน่และระมดัระวงัในการใช้จ่าย  โครงการลงทุนใน
ภาครัฐและเอกชนยงัเดินหน้าได้ไม่เต็มที่   ส่งผลต่อยอดขายรถยนต์ในประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย กระทบต่อ
ความเช่ือมัน่ของลกูค้าผู้ประกอบรถยนต์ในการตดัสินใจลงทนุ  อย่างไรก็ตามในส่วนของตลาดสง่ออก บริษัทฯ ยงัคง
มุ่งหาช่องทางในการขยายตลาดและการผลิตไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภมูิภาคเอเชีย เพื่อชดเชยกับ
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้     

ส าหรับการเติบโตสู่ตลาดต่างประเทศ เราได้มุ่งเน้นการหาพนัธมิตรทางกลยุทธ์ (Strategic Partners) ที่
เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการท าตลาดใหม ่ลดภาระความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้ในอนาคต อีกทัง้บริษัทฯ ได้ให้
ความส าคญักบัการพฒันาบคุลากรให้มีทกัษะและความเช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง ผ่านศนูย์เรียนรู้ “Somboon Group 
Learning Academy : SBGLA” และพฒันาการจัดการที่พร้อมต่อการขยายตัว สู่ตลาดใหม่ เพื่อมัน่ใจว่าการ
ด าเนินงานจะบรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย 

2. ความเส่ียงจากการปฏบิัตกิาร (Operational Risks) 

จากการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีใหม ่ๆ อยา่งตอ่เนื่อง ในอตุสาหกรรมยานยนต์ ที่มุ่งเน้นนวตักรรมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลงังาน  บริษัทฯ ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการและ
ผลติภณัฑ์ที่สอดคล้องกบัแนวโน้มของเทคโนโลยี ที่เปลีย่นแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น การ
พฒันาวสัดนุ า้หนกัเบา  ส าหรับรถยนต์ประหยดัพลงังาน  พร้อมกนันีไ้ด้มีการวางกลยทุธ์ด้านการขายในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ให้ลกูค้าให้เปลีย่นมาใช้ผลติภณัฑ์ใหมน่ีท้ดแทนผลติภณัฑ์เดิมส าหรับรถยนต์รุ่นใหมใ่นอนาคต 
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 การพัฒนาของบริษัทฯ ครอบคลุมทัง้ในส่วนของการคิดค้นวัสดุและการออกแบบกระบวนการที่มี

ประสทิธิภาพ ประหยดัพลงังาน และก่อมลพิษต ่า  โดยค านึงถึงสมรรถนะและความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ที่ได้ตาม

มาตรฐานสากล และความต้องการของลูกค้า  บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์และแผนงานในการลงทุนทัง้ด้านเคร่ืองจักร

อุปกรณ์ และการพฒันาบุคลากร เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ  และการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง โดยจดัให้มีวางระบบการพฒันาบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  เพื่อเป็นการสร้างรากฐานของการพฒันา

งานให้ตอ่เนื่องและยัง่ยืน (Talent and Succession Plan) 

3.  ความเส่ียงด้านการเงนิ (Finance Risks)   

ตามสภาพอตุสากรรมยานยนต์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปี 2557 บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้ให้

ความส าคญัในการบริหารสภาพคลอ่งทางการเงิน โดยได้ด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงั 

ทัง้ในสว่นอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุ และการบริหารควบคมุความผนัผวนจากอตัราแลกเปลี่ยน เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนิน

ธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่องรวมทัง้สามารถลงทนุเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดยยงัคงความสามารถในการจ่ายปันผล

ให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้มีการท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้า (Forward Contract) เพื่อบริหารความ

เสีย่งที่เกิดขึน้จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จากต่างประเทศ นอกจากนีบ้ริษัทฯ สามารถด าเนินการขอปรับ

ราคาสนิค้าตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลีย่นตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึง่ท าให้ลด

ผลกระทบที่เกิดจาการน าเข้าวตัถดุิบได้โดยสว่นใหญ่ 

4.  ความเส่ียงด้านการปฏบิัตติามกฏระเบียบ (Compliance Risks)   

4.1  ด้านความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภณัฑ์และการคุ้มครองผู้บริโภค  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การสร้างความเช่ือมัน่ด้านคณุภาพตลอดกระบวนการ มีระบบติดตาม

ตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตัง้แต่คุณภาพวัตถุดิบ  ตลอดทัง้กระบวนการผลิตตามมาตรฐานระบบ

คณุภาพ ISO/TS 16949 จนสง่มอบผลิตภณัฑ์ถึงลกูค้า มีการก าหนดเป้าหมายงานเสียที่แลกเปลี่ยนต้องเป็นศนูย์ 

(Zero Claims) ซึ่งเป็นกลยทุธ์ระดบัสายงานที่พนกังานทกุคนต้องมีความรับผิดชอบและมีจิตส านึกด้านคณุภาพ 

รวมทัง้มีกระบวนการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกอย่างสม ่าเสมอ   ท าให้มัน่ใจได้ว่า

กระบวนการและขัน้ตอนในการด าเนินงาน การก ากบัดแูลด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ได้รับการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดและ

ตอ่เนื่อง   ซึง่บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่จะสามารถรักษาความพงึพอใจของลกูค้าด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ไว้ได้ตลอดไป 

ส าหรับมาตรการเชิงรับ บริษัทฯ ได้ท าข้อตกลงกับลกูค้าผู้ประกอบรถยนต์เพื่อก าหนดขอบเขต

ความรับผิดชอบที่ชดัเจน รวมถึงจดัท าประกนัภยัส าหรับผลิตภณัฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบเอง และผลิตภณัฑ์ที่มี

ความเก่ียวข้องกับระบบความปลอดภยัในรถยนต์ (Safety parts)  ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (Product 

Liability Law) อีกทางหนึง่ด้วย  ทัง้นีเ้พื่อจ ากดัขอบเขตของความเสยีหายที่อาจเกิดขึน้ หากมีกรณีการฟ้องร้องที่ต้อง

รับผิดชอบในความเสยีหายเกิดขึน้กบัผู้บริโภค 
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4.2  ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน   

บริษัทฯ ได้ก าหนดทิศทางและนโยบายความปลอดภยั  สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสงัคม
อย่างชัดเจน  ในด้านความปลอดภยัได้ให้ความส าคญัตัง้แต่กระบวนการออกแบบโครงสร้างพืน้ฐาน  ระบบการผลิต 
ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคมุการเฝ้าระวงัและสญัาณเตือนภยัต่าง ๆ รวมถึงมีการจัดการขัน้ตอนการ
ปฏิบตัิงานและปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกบัพนกังานทกุระดบัด้วยการจดัการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม เป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง 

บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางด้านความปลอดภยัทัง้ในงาน
และนอกงาน  อยา่งตอ่เนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจดัอนัตรายก่อนการ
เร่ิมงาน  (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภยั
(Safety Culture) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภยั(Safety Network)  กิจกรรมหยัง่รู้อนัตราย (KYT) และ
กิจกรรมกลา่วค าปฏิญญาณตน (Safety Declaration) รวมทัง้การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉกุเฉิน
ต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ ครอบคลมุการปฏิบตัิงานในช่วงกลางวนัและช่วง
กลางคืน เป็นต้น  ตลอดจนการจดักิจกรรม การสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยันอกงาน เช่น การ
รณรงค์สวมหมวกนิรภยั ไมข่บัรถย้อนศร ส าหรับพนกังานท่ีขบัขี่จกัรยานยนต์  และรณรงค์คาดเข็มขดันิรภยั และไม่
โทรศพัท์ขณะขบัส าหรับผู้ขบัรถยนต์ เป็นต้น ซึง่ผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการตา่งๆ ท าให้อบุตัิเหตมุีแนวโน้มลดลง การ
ปฏิบตัิตามกฎหมายครบถ้วน บคุลกรพร้อมที่จะปฏิบตัิงานได้เต็มประสทิธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้า
ได้ตามเป้าหมายทัง้ด้านคณุภาพและด้านความปลอดภยั 

ส าหรับการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสงัคมนัน้ บริษัทฯ มีการตรวจวัดและติดตาม
คณุภาพอากาศ และน า้เสียภายในบริษัทฯ และเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพืน้ท่ีชุมชนรอบ
โรงงาน เป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง  และมีการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมาใช้ในการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกนั
มลพิษ รวมทัง้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการด าเนินงานของ
แผนกต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีอนุรักษ์พลงังาน  การปรับปรุงระบบอดัอากาศไม่ให้เกิดการสญูเสียระหว่างทาง  
การใช้ก๊าซธรรมชาติทดแทนน า้มนัเชือ้เพลงิ   การติดตัง้ระบบดกัฝุ่ นและก าจดัฝุ่ น   และการปรับปรุงระบบบ าบดัน า้
เสยีและระบบบีบอดัตะกอนซึง่ช่วยลดคา่ก าจดักากอตุสาหกรรมลงได้เป็นอย่างดี โครงการปรับปรุงคณุภาพน า้หลงั
บ าบดั เพื่อน ากลบัมาใช้ใหมใ่นบางขัน้ตอนของกระบวนการผลติซึง่ด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง   โครงการสง่ของเสยี
กลับไปรีไซเคิลที่บริษัทผู้ ผลิตแทนการส่งก าจัด  รวมทัง้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแล
สภาพแวดล้อมในพืน้ที่ท างานผ่าน กิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day สร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้า และ
ผู้ เยี่ยมชมบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง    

นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้จดัให้มีกิจกรรมเยี่ยมชุมชนทกุ 3 เดือน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและเน้นย า้
ความห่วงใย ใสใ่จด้านสิ่งแวดล้อม บนวิถีการอยู่ร่วมกบัชุมชนอย่างเกือ้กูลและพร้อมที่จะน าข้อเสนอแนะกลบัมา
พิจารณาเพื่อการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง 
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ 
ในการประกอบธุรกิจ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญช ี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2557 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
หรือภาระผูกพนั 

ที่ดนิ     

จ านวน  1,759  ล้านบาท   
จ านองเป็นหลกัประกนั 
เงินกู้ยืมระยะยาวกบั 
สถาบนัการเงิน 

ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพล ี 
จงัหวดัสมทุรปราการ 

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

ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง   

1.  เนือ้ที่ 21-3-76.9 ไร่ 

 
 

เจ้าของ 

 
 

38.40 
ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง  
จงัหวดัระยอง 

1. เนือ้ที่  83 ไร่ 
2. เนือ้ที่ 16.22 ไร่ 

 
 

เจ้าของ 
เจ้าของ 

 
 

143.24 
25.01 

3. เนือ้ที่ 49 ไร่ 
4. เนือ้ที่ 51.75 ไร่ 
5. เนือ้ที่ 12.12 ไร่ 
6. เนือ้ที่ 25.34 ไร่ 
7. เนือ้ที่ 7.55 ไร่ 

เจ้าของ  
           เจ้าของ 
           เจ้าของ 
           เจ้าของ 
           เจ้าของ 

83.30 
88.07 
20.60 
47.11 
13.71 

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของ 1,232.40 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 3,895.41 จ านวน 1,291 ล้านบาท  

จ านองเป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืม-
ระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

อุปกรณ์อื่นๆ เจ้าของ 25.07 - 

ยานพาหนะ เจ้าของ 1.79 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 349.59 - 
รวม 6,114.38 จ านวน  3,050 ล้านบาท 

จ านองเป็นหลกัประกันเงนิ
กู้ยมืระยะยาวกับสถาบัน
การเงนิ 
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4.2 สรุปสาระสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท าสญัญาขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
Agreement) กบับริษัทผู้ เช่ียวชาญและมีเทคโนโลยีเป็นท่ียอมรับ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท คู่สัญญาทาง
เทคนิค 

วันที่เร่ิมสัญญา วันสิน้สุดของสัญญา รายละเอียด 
ของการช่วยเหลือ 

บริษัทฯ 

Gohsyu 
Corporation 

13 กรกฎาคม 2557 12 กรกฎาคม 2562 กระบวนการผลติเหลก็ทบุขึน้รูป 

Ibara Seiki 10 มีนาคม 2558 9 มีนาคม 2563 กระบวนการผลติงานกลงึ 

SBM Ibara Seiki 8 กมุภาพนัธ์ 2557 7 กมุภาพนัธ์ 2562 กระบวนการผลติงานกลงึ 

ICP Takeda Corp 10 มิถนุายน 2553 9 มิถนุายน 2558 กระบวนการผลติงานหลอ่ 

ICP KAGEYAMA 1 ตลุาคม 2553 30 กนัยายน 2558 
กระบวนการผลติแมแ่บบ 
เพื่อผลติงานหลอ่เหลก็ 

SFT 
Gohsyu 

Corporation 
1 มีนาคม 2556 28 กมุภาพนัธ์ 2561 กระบวนการผลติเหลก็ทบุขึน้รูป 

การที่กลุ่มบริษัทท าสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคู่สญัญาเหล่านีอ้ย่างต่อเนื่องนัน้ เนื่องจาก 

คูส่ญัญาเหลา่นี ้มีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการและเทคโนโลยีกระบวนการผลติที่ได้มาตรฐานสากลและเป็น

ที่ยอมรับของผู้ประกอบรถยนต์ อีกทัง้การที่กลุ่มบริษัทมีสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคดงักล่าวเป็นการสร้าง

ความเช่ือมัน่ให้กบักลุม่ลกูค้าอีกด้วย ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีวางแผนและด าเนินการการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก

บริษัทผู้ เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศกัยภาพของบคุคลากรภายในเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก 

และมุง่เน้นการสร้างเทคโนโลยีเป็นของตวัเอง กลุม่บริษัทมีการทบทวนอย่างสม ่าเสมอถึงความต้องการความพึ่งพิง

ทางเทคนิคจากบริษัทคูคู่ส่ญัญาเหลา่นี ้รวมถึงการแสวงหาบริษัทผู้ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการปรับปรุงและพฒันา

กระบวนการผลติและผลติภณัฑ์ในอนาคต 
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4.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์ ทัง้ 5 บริษัทในสดัสว่นการถือหุ้น   
ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99, 100, และ 99.99 (ตามล าดบั) โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามวธีิทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 เทา่กบั 2,461.89 ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออกและเรียก
ช าระแล้ว (ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

SBM ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 500.00 875.99 

BSK ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 130.00 519.99 

ICP ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 785.00 796.03 

SIJ สนบัสนนุข้อมลูด้านการตลาด 19.88 19.88 

SFT ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 250.00 250.00 
รวม 2,461.89 

 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 9/2556 เมื่อวนัที่ 13 ธันวาคม 2556 ได้มีมติอนุมตัิเพิ่มทุนจด

ทะเบียนในบริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั จากเดิม 25 ล้านเยนเป็น 57 ล้านเยน โดยการออกหุ้น

สามญัใหมจ่ านวน 320,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 100 เยน บริษัทยอ่ยดงักลา่วได้จดทะเบียนการเพิ่มทนุดงักลา่ว

เมื่อวนัท่ี 28 มกราคม 2557 

ปัจจบุนับริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทยอ่ยทัง้หมด 5 บริษัท กลา่วคอื ภายหลงัจากการเสนอขาย

หุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไป และการเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบาย

รักษาสดัสว่นการเป็นผู้ ถือหุ้นใน 5 บริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 และ 100 จึงท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการ

บริหารงานและก าหนดทิศทางของบริษัทยอ่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทฯ โดยปัจจุบนั SBM, BSK, ICP, SIJ 

และ SFT  มีคณะกรรมการท่ีมีกรรมการ 4 คน     ซึง่บริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ   จ านวน 4 คน  คือ  นายยง

ยทุธ   กิตะพาณิชย์    นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  เข้า

ไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK  และ จ านวน 3 คน คือ นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ และนาย

ยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการใน บริษัท SBM  และจ านวน 2 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ 

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการในบริษัท ICP และจ านวน 1คน คือนายยงเกียติ์ กิตะพาณิชย์ เป็น

กรรมการในบริษัท SIJ รวมถึงจ านวน 4 คน คือนายยงยุทธ   กิตะพาณิชย์    นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยง

เกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท SFT   
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BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้ 4 
บริษัทดงันี ้

บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทร่วมโดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
วธีิส่วนได้เสีย 
(ล้านบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายอะไหล่รถ 150.00 20.00 188.95 

บริษัท ซชึิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท 
แซนด์ จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายสินค้าประเภท
ทรายเคลือบพลาสตกิและทราย
อบแห้ง 

72.00 21.25 44.51 

รวม 233.46 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้
เสียจ านวน 44.51 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งก าไรส าหรับปี 2557 จ านวน 1.13 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงิน
ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั และ
งบการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย จ านวน 
188.95 ล้านบาท และมีส่วนแบ่งก าไรส าหรับปี 2557 จ านวน 58.13 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2557  ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั และงบการเงินส าหรับ
งวดเก้าเดือนสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

บริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

(ล้านบาท) 
บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์  
ออโตโมทีฟ จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วน  
ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบรูณ์ โซมิค  
แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วนยานยนต์ 
เช่น ลกูหมาก คนัชกั และคนัส่ง 
(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม 26.65 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25567 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมี
นยัส าคญั ที่มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ านวนสงู
กวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น  

6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน  

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท : บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบริษัท (ภาษาองักฤษ) : Somboon   Advance Technology Public Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : โรงงานผลิตชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลกัได้แก่ เพลาข้าง 

(Axle Shaft) ให้แก่ผู้ผลิตยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 
“OEM”) ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นท่ีประกอบ
กิจการโรงงานผลติชิน้สว่นยานยนต์ท าให้ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทมีความ
หลากหลายด้านยานยนต์   

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : -เลขที่ 129 หมูท่ี่2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
  -เลขที่ 300/100 หมู่ที่ 1 นิคมอตุสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสิทธ์ิ    อ.

ปลวกแดง   จ.ระยอง 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107574700660 
โทรศพัท์ : 02-728-8500 
โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517 
Home Page : www.satpcl.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 426,711,809 บาท 
ทนุช าระแล้ว : 425,193,894 บาท 

บริษัทยอ่ย : (1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ 
จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดมุ (Drum Brake) และชิน้สว่นใน
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

  (2) บริษัท บางกอกสปริงอนิดสัเตรียล จ ากดั 
ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ 
แหนบแผน่ (Leaf Spring), เหลก็กนัโคลง (Stabilizer Bar) และสปริงขด 
(Coil Spring) 

http://www.satpcl.co.th/
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(3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นงานหลอ่(Casting Products) ส าหรับรถยนต์ 
ได้แก่ จานเบรก (Disc Brake) และดมุเบรก (Drum Brake) แทน่ยดึ 
(Bracket) และผลติชิน้สว่นงานหลอ่ส าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

(4) บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จ ากดั 
ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมลูการตลาดให้กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

(5) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด   
 ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยการทบุขึน้รูป(ร้อน/เย็น) 

บุคคลอ้างองิอื่น ๆ 

นายทะเบยีนหลกัทรัพย์ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 เลขที่ 62 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

 
ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ชัน้ 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์ 195 ถนนสาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120 
โทรศพัท์  02-677-2000    โทรสาร  02-667-2222  

 
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท อลัเลน แอนด์ โอเวอร่ี (ประเทศไทย) จ ากดั 

ชัน้ 22 อาคารสนิธร 3 130-132  ถนนวิทย ุ
แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์  02-263-7600    โทรสาร  02-263-7699 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 
 
 -ไมม่ี- 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จ ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช ำระแล้ว 

บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 426,711,809 บาท และทนุช าระแล้ว 425,193,894  บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 
425,193,894 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทฯ ไมม่ีหุ้นประเภทอื่นที่มีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสทิธิ หรือโครงการออกและ
เสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออก
ตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 25 สงิหาคม 2557 

ผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัทสมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 111,332,250 26.18 

2.  ตระกลู กิตะพาณิชย์ 72,501,587 17.05 

3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 19,098,719 4.49 

4.  NORTRUST NOMINEES LTD. 14,518,000 3.41 

5.  DBS BANK A/C SG0900110824 13,267,977 3.12 

6.  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED AIA D-PLUS 9,500,000 2.23 

7.  CHASE NOMINEES LIMITED 137 8,531,200 2.01 

8.  AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 8,123,166 1.91 

9.  นายสมพงษ์  ชลคดีด ารงกลุ 4,262,800 1.00 

10.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 3,194,200 0.75 

หมายเหต:ุ 
- นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ เป็นผูที้อ่ยู่ในครอบครวั เดียวกนั 
แต่ไม่นบัว่าเป็นคนในกลุ่มเดียวกนั 
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 ข้อจ ำกัดกำรถอืหุ้นของชำวต่ำงชำติ 

   ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และช าระแล้ว โดย ณ วันที่  25 สิงหำคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ านวนร้อยละ 18.88 

ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
 

7.3 กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน 
 

   - ไมม่ี -   

7.4 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล   

 บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะจดัสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัท (2) บริษัท
ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่(3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงโครงการ
ลงทนุในโครงการตา่งๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจา่ยเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิ หลงัจากหกั
ภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว  ทัง้นี ้ การจา่ยเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงินของบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกนับริษัทฯ  

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่ำนมำ 5 ปีย้อนหลัง 
(หน่วย : บำท) 

 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิ 

ปันผล 

ปี 2557 

ปีที่น ำเสนอ 
ปี 2556 

ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี 2555 

ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี 2554 

ปีที่ผ่ำนมำ 

ปี 2553 

ปีที่ผ่ำนมำ 

1. ก าไรสทุธิ 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท 815,763,445 บาท 408,163,980 บาท 771,342,995.28บาท 

2. จ านวนหุ้น 425,193.894 หุ้น 424,945,994 หุ้น 339,957,087 หุ้น 339,923,287 หุ้น 339,923,287 หุ้น 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.60 บาท :หุ้น 0.75 บาท : หุ้น 0.97 บาท : หุ้น 0.45 บาท: หุ้น 0.90 บาท: หุ้น 

4.รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 255,116,336.40 บาท 318,709,495.50 บาท 329,748,234.39 บาท 152,965,479.15 บาท 305,930,958.30 บาท 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 53.48 ร้อยละ 37.50 ร้อยละ 40.42 ร้อยละ 37.47 ร้อยละ 39.66 
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8. กำรจดักำร 

8.1 ผังกำรบริหำร 
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ และ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยมีรายช่ือและขอบเขต อ านาจหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ประกอบด้วย 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 

3 นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 

4 นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ 

5 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 

6 นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ 

7 นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

8 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

9 นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม กรรมการอิสระ 

ทัง้นีม้ ี นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัตสิขุ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 
หมายเหต ุ: นายวีระยทุธ์ กิตะพาณิชย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  
และนางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  โดยกรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ   

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากับดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมี
จริยธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้
ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในปัจจุบนัและในระยะ
ยาว ทัง้นี  ้รวมทัง้การปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ในการปฏิบตัิหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการผู้อ านวยการ (President) ให้เป็นผู้ รับผิดชอบ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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 ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการก าหนดให้เร่ืองดังต่อไปนี ้เป็นอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ ให้ความเห็นชอบ 

(1) นโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

(2) ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือน และประจ าไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

(3) การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี 
(4) การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการที่ได้รับอนมุตัิไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทนุอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบ

ลงทนุโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
(5) การซือ้และจ าหน่ายสินทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขดักับเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมีมลูคา่เกินจ านวนที่มอบอ านาจให้กรรมการผู้อ านวยการ 
(6) การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน 

ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 
(7) การท าสัญญาใดๆ ที่ไม่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่เก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี

ความส าคญั 
(8) การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นท่ีไม่เข้า 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
(9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5:1 
(10) การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
(11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการ

ควบคมุภายใน 
(12) การวา่จ้างกรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
(13) การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนมุตัิที่มอบให้กรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
(14) การอนมุตัิวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนสัหรือสตูรโบนสั หรือสตูรการปรับผลตอบแทนประจ าปีของ

ผู้บริหารและพนกังาน 
(15) การเสนอแต่งตัง้และการสิน้สุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทฯ 
(16) การมอบอ านาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดงักล่าว ทัง้นีต้้องไม่ขดักับกฎเกณฑ์
ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(17) การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
(18) การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ 
(19) การแตง่ตัง้กรรมการในบริษัทยอ่ย   
(20) การปรับปรุง เปลีย่นแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการขึน้ไป 
(21) การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 
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2. คณะกรรมกำรบริหำร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

3 นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

4 นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม  กรรมการ 

ทัง้นีม้ี นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร 

(1) กลั่นกรอง 

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ในการท าธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขนั  

- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
- โครงการลงทนุ ทกุโครงการ 
- แผนก าลงัคนประจ าปี 
- การสรรหา/คดัเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดบัรองกรรมการผู้ อ านวยการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ 
คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมคัรที่ผา่นการคดัเลอืกแล้วอยา่งน้อย 2 คน แต่
ไมเ่กิน 3 คน ไมร่วม ต าแหนง่กรรมการผู้อ านวยการ ส าหรับคา่ตอบแทนฯ ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์
ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตัง้ภายใน (2) การก าหนดค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาก่อน 

(2) อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ  

- โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ต้องเป็นโครงการลงทุนที่
เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ ( IRR) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทน
เคร่ืองจกัร 

- การเปิดและปิดบญัชีของบริษัทฯ ในสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 
- ตดับญัชีสนิทรัพย์ที่เสือ่มสภาพ 
- การขายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช้ในการด าเนินงานไมเ่กิน 10 ล้านบาท/รายการ 
-   การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบ (ต ่ากวา่ระดบัฝ่ายมอบให้กรรมการผู้อ านวยการ อนมุตัิ)  
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-   การท าสญัญาใด ๆ ที่เก่ียวข้องกบั สญัญาด้านการบริหาร หรือสญัญาให้ค าแนะน า  หรือให้ความ
ช่วยเหลอืทางเทคนิค ท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน  10 ล้านบาท 
และมีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปี   

(3) ติดตำมและก ำกับกำรด ำเนินกำร 

- แผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี ที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการ -
บริษัทฯ 

- ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(4) รำยงำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

- ผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าเดือน 
- รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิ 

(5) ด ำเนินกำรอื่น ๆตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯมอบหมำย 
 
 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภบิำล    

ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ซึง่ 1 ใน 3 เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน ได้แก่ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายปัญจะ เสนาดิสยั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล 

2 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการ 

3 นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการ 

นายไพฑูรย์  ทวีผล  เป็นมีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน เพียงพอที่จะท าหน้าที่สอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

ทัง้นีม้ี นายวิศรุต  บญุโต  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและธรรมำภบิำล 

(1) สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีที่ยอมรับกนัทัว่ไป และให้มีการ
เปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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(4) สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการกระท าที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

(5) สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ง(Risk Management) ของบริษัทฯ   
(6) พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ และเสนอคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระ

ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
(7) ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตราก าลังของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

(8) จดัท ารายงานก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้
(8.1) ความถกูต้อง เช่ือถือได้ ของรายงานทางการเงิน 
(8.2) ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
(8.3) การปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(8.4) ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(8.5) รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
(8.6) การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชมุของแตล่ะทา่น 
(8.7) ความเห็นหรือข้อสงัเกตที่ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
(8.8) รายการอื่นใดที่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ 

(9) ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอ านาจเชิญผู้บริหารหรือพนกังานของ
บริษัทฯท่ีเก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

(10) ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็นโดย
บริษัทฯ เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

(11) พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯประจ าทกุปี 

(12) รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 
(13) ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีได้แจ้งเหตุอนัควรสงสยัให้คณะกรรมการตรวจสอบฯได้รับทราบ 
โดยให้ด าเนินการภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

(14) รับทราบส าเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีสว่นได้เสียของตน 
หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

(15) ทบทวนนโยบายการก ากับดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายเป็น
ประจ า อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

(16) พิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตาม
ความเหมาะสม 

(17) ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
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4. คณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร  

โดยมีประธานและกรรมการเป็นกรรมการอิสระทัง้คณะ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายไพฑรูย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

2 นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการ 

3 นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการ 

4 นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม กรรมการ 

ทัง้นีม้ ีนางสาวสมลกัษณ์ ตณัพิสทุธ์ิ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้ช่วยเลขานกุารฯ แทน นายธีระรัตน์ เป่ียมสภุคัพงศ์ 
ตัง้แตว่นัท่ี 30 ตลุาคม 2557  

 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมวีาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

(1) ก าหนดนโยบายตา่ง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้
(1.1) นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการ 
(1.2) นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจ่ายคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้อ านวยการ        
(2) คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้

(2.1) กรรมการ 
(2.2) กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
(2.3) กรรมการผู้อ านวยการและรองกรรมการผู้อ านวยการ ส าหรับต าแหนง่รองกรรมการผู้อ านวยการ 

มอบให้กรรมการผู้อ านวยการพิจารณาเบือ้งต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

(3) ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มขีนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การปรับเปลีย่นให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 

(4) ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการ ได้รับคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบท่ี
ได้รับมอบหมาย     

(5) ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการ 
เพื่อพิจารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

(6) ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของกรรมการผู้อ านวยการและรองกรรมการผู้อ านวยการเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

(7) รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(8) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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5. คณะกรรมกำรนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 แต่งตัง้
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ โดยมีกรรรมการผู้อ านวยการเป็น
เลขานกุาร และมีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2557 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายอจัฉรินทร์  สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง 

2 นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ กรรมการ 

3 นายไพฑรูย์  ทวีผล กรรมการ 

4 นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการและเลขานกุารฯ 

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่งมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับจัดกำร 

(1)  ก าหนดขัน้ตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง 
(2)  พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร  โดยพิจารณา

ความเสี่ยงทกุตวัอย่างละเอียด รอบคอบ ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัความเสีย่งจากสถานการณ์ปัจจบุนั 

(3)  ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งระดบัจดัการเพื่อน าไปด าเนินการให้บรรลเุป้าหมาย ของการบริหารความเสีย่งเป็นประจ า 

(4) รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ า และตอ่เนื่องทกุไตรมาส 

6. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงระดับจัดกำร  

ประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ได้แก่ 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2 นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

3 ดร.วิชยั   ศรีมาวรรณ์ กรรมการ 

4 นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า กรรมการ 

5 ดร.ชีระวิทย์   สรีุรัตนนัท์ กรรมการ 

6 นายสมศกัดิ ์  สทิธินนัท์เจริญ กรรมการ 

7 นายมงคล   แซจิ่ว กรรมการ 

8 นายพฒัน์พงษ์  วีระศิลป์ กรรมการ 

ทัง้นีม้ี นายหิรัญ  พบลาภ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(1) ก ากบัดแูลให้หนว่ยงานตา่ง ๆ ในการก าหนดและด าเนินงานตามแผนการจดัการความเสีย่ง 
(2) ให้ค าแนะน า และอนมุตัิหลกัการในภาพรวม ส าหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 

และมาตรการการควบคมุที่เพียงพอและเหมาะสม 
(3) รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จัดท า และก ากับดูแลการด าเนินการตามแผนการจัดการ

ความเสีย่งในระดบัองค์กร (Corporate Risk) 
(4) เสนอเร่ืองแก่คณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการก าหนดทิศทางการบริหาร 

การก าหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ 
อนมุตัิ 

(5) จดัให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง พร้อมรายงานผลแก่คณะ
กรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

6. ผู้บริหำร ประกอบด้วย 

ล ำดับ ชื่อ – นำมสกุล ต ำแหน่ง 

1 นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ านวยการ 

2 นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร – สายส านกังานกลาง 

3 ดร.วิชยั  ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อ านวยการ Somboon Learning Academy 

4 นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายวิจยัและพฒันา 

5 ดร.ชีระวิทย์  สรีุรัตนนัท์ รองกรรมการผู้อ านวยการ–สายการขาย/ 
พฒันาธุรกิจและการตลาด 

6 นายสมศกัดิ ์สทิธินนัท์เจริญ กรรมการผู้จดัการ BSK 

7 นายมงคล แซจิ่ว กรรมการผู้จดัการ SBM&ICP 

8 นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อ านวยการ–สายปฏิบตัิการ SAT และกรรมการ
ผู้จดัการ SFT 

หมายเหต:ุ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อ านวยการ สายกลยทุธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ลาออกจาการเป็นพนกังานของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2557 

 
ขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ของกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

(1) จดัท านโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ าปีของ   
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯอนมุตัิ 

(2) ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณ  ประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนมุตัิ 
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(3) รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกบั
แผนและงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะ 

(4) อนมุตัิคา่ใช้จ่ายได้ไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ครัง้ โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบ 
(5) อนมุตัิโครงการลงทนุในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทนุนัน้ ต้องเป็นโครงการลงทนุที่ 

เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนโครงการ (IRR Project) ไม่-
น้อยกวา่ร้อยละ 15 และต้องสอดรับกบันโยบายการก าหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และ
รายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทนุที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ   ทัง้นี ้ให้รวมถึงโครงการลงทุน เพื่อการบ ารุงรักษา การ
ปรับปรุงประสทิธิภาพ หรือ การทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม 

(6) อนมุตัิ ให้ปรับปรุง เปลีย่นแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัแผนกลงไป 
(7) เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

ทัง้นี ้การใช้อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้ อ านวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) 
อ านาจในการอนุมตัิรายการที่ท าให้กรรมการผู้อ านวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้รายการท่ีก าหนดให้ขอความเห็นชอบ
จากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไป ซึ่ง
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

     8.2   กำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร   

 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองแบบทัง้คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ทบทวนวา่ได้มีการก ากบัดแูลให้มีการก าหนด และ/ หรือด าเนินการตา่ง ๆ ได้อยา่งเพียงพอ และใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุ
ฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุง/ พฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุง
จากตวัอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และ
วิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการของฝ่ายบริหาร  

กำรประเมินผลกำรปฏบิัตหิน้ำที่ของกรรมกำรผู้อ ำนวยกำร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการเป็นประจ าทกุปี 
โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม  

8.3 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการ
ทัง้หมด 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็น
กรรมการอิสระจ านวน 6 คน)    
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กรรมกำรอิสระ มีจ ำนวนร้อยละ 60 ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย 

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

 

ค ำนิยำมของ “กรรมกำรอิสระ” มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของทนุจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้ให้
นบัหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน  
บริษัทฯ ลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้สว่นเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
บริหารงาน 

4. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก

บริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯได้โดยอิสระ 

8.4   กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง 

 เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ 
วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน เป็นผู้
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคดัเลือก โดยบคุคลที่เหมาะสมจะถกูคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  
ซึ่งจะเป็นผู้ ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ของ
บริษัทฯในช่วงเวลานัน้ 
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     8.5   กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้สง่เสริม สนบัสนนุ ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดท าแผนพฒันาศักยภาพผู้บริหารระดับ
กรรมการผู้อ านวยการ รองกรรมการผู้ อ านวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
ติดตามการจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่งานของกรรมการผู้อ านวยการ  และรองกรรมการผู้อ านวยการ  เพื่อมัน่ใจได้ว่า
บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้ บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน
ประกอบด้วย กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการทกุสายงาน 

(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency)  ประสบการณ์
ของแตล่ะต าแหนง่งาน เพื่อคดัเลอืกผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที่ก าหนดสามารถสืบทอดงานของ
แตล่ะต าแหนง่งานได้ 

(3) กรรมการผู้อ านวยการ ประเมินการปฏิบตัิงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบตัิสอดคล้อง 
เทียบกบัระดบั Competency ที่ต้องการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 

(4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ท าหน้าที่ดแูลติดตามการอบรม และพฒันา
ความรู้ ความสามารถของผู้สบืทอดต าแหนง่รองกรรมการผู้อ านวยการ 

(5) กรรมการผู้อ านวยการ จดัให้มีการหมนุเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องและ
มอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความ
เข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต 

(6) กรรมการผู้อ านวยการ รายงานผลการปฏิบตัิงาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของผู้บริหารที่
มีคณุสมบตัิสอดคล้อง ตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนปีละ  2  ครัง้ 

(7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงานของ
กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการ เป็นประจ า และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
ปีละ 2 ครัง้   

8.6   กำรประชุมคณะกรรมกำร  

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าทัง้ปี และจะประชุม
กนัมากกวา่ 6 ครัง้ในแตล่ะปี รวมทัง้มีการประชมุกรณีพิเศษตามความจ าเป็น ในการประชมุแตล่ะครัง้มีการก าหนดวาระ
การประชุมที่ชัดเจน ทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และ
จดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 วนั เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้า
ร่วมประชุม  ในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ  เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดง
ความเห็นร่วมกนัได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่ประชุม บนัทึก
การประชมุจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
จะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้ เอกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 ส านกังานใหญ่  ส าหรับกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้   โดย
รายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้
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หมายเหต ุ :  นายวีระยทุธ์ กิตะพาณิชย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ ถึง วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 

ทัง้นี ้คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบาย เก่ียวกบัองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติ
ในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

8.7   วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯได้จดัให้มีจ านวนกรรมการ
ที่เหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบนัมีกรรมการทัง้หมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 
คน กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 คน) ซึ่งมีจ านวนเกินร้อยละ 66 ของ
กรรมการทัง้คณะ ทัง้นีก้รรมการแตล่ะคนมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี และจ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี โดยเร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่ง 

กำรเข้ำร่วมประชุม/กำรประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะกรรมกำร 

บริษัทฯ บริหำร ตรวจสอบและ 
ธรรมำภิบำล 

สรรหำและ
ค่ำตอบแทนฯ 

นโยบำย
บริหำร 

ควำมเส่ียง 

ที่ไม่เป็น 
ผู้บริหำร 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ 

12/12 - - - - 1/1 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

12/12 11/11 - - - 1/1 

3. นายปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ/ 
กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

12/12 - 6/6 3/3 - 1/1 

4. นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

12/12 11/11 - - 5/5 1/1 

5. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการตรวจสอบฯ 

12/12 - 6/6 3/3 5/5 1/1 

6. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ/ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ 

12/12 - 6/6 - 5/5 1/1 

7. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ/กรรมการบริหาร 5/12 - - - - - 

8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - 5/5 - - 

9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - - - 

10. นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม กรรมการอิสระ/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

12/12 11/11 - 3/3 - 1/1 
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ช่ือ 

ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก 

ครัง้ล่ำสุด 

(2557) 

ประเภท 

ของกรรมกำร 

กำรสรรหำ/กำร
แต่งตัง้เป็น

กรรมกำรในปี 
2558 

กำรแต่งตัง้ในครัง้
ถัดไป 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2551 2557 ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

ไม่ใช่ 2560 

นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ 2547 2557 กรรมการ ไม่ใช่ 2560 

นายปัญจะ เสนาดสิยั 2547 2555 กรรมการอิสระ ใช่ 2558 

นายสบสนัติ ์เกตสุุวรรณ 2550 2555 กรรมการอิสระ ใช่ 2558 

นายไพฑรูย์ ทวีผล 2551 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 

นายอจัฉรินทร์ สารสาส  2552 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 

นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ 2547 2555 กรรมการ ใช่ 2558 

นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2559 

นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2559 

นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 2547 2556 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2559 

 หมายเหต ุ : นายวีระยทุธ์ กิตะพาณิชย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการ ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557     

8.8   เลขำนุกำรบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2558 โดยให้
หน่วยงาน กฏหมาย และ Compliance unit. ขึน้ตรงต่อเลขานกุารบริษัทฯ (ตามโครงสร้างการบริหาร หน้า 46 ) และ
แต่งตัง้ นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัท โดยได้รับแต่งตัง้
เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2549 เพื่อท าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ม.89/15 
ดงันี ้ (1) เป็นศนูย์กลางในการการจดัท า/เก็บรักษาเอกสาร (2) ทะเบียนกรรมการ (3) จดัประชุมผู้ ถือหุ้น หนงัสือนดั
ประชมุและรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น (4) รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร (5) จดักิจกรรมระหว่าง
กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อสง่เสริมสมัพนัธภาพระหว่างกนัให้ดียิ่งขึน้ (6) ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติของ
คณะกรรมการบริษัทฯ (7) ให้ความเห็นเก่ียวกบักฎหมาย ประกาศต่าง ๆ (8) เร่ืองอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ 

ประวัติโดยสังเขปของเลขำนุกำรบริษัทฯ 

นำยธนกฤต  เพิ่มพนูขนัติสุข 

ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณุสมบตัิ  :  มีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจัดท า

รายงานการประชุมฯ มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
มีภาวะผู้น าเทคนิคการสื่อสาร และวางแผนเชิงกลยทุธ์ผ่านการอบรมด้านงานเลขานกุารบริษัทฯ จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความนา่เช่ือถือ 
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8.9 ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทฯได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโป ร่งใส โดยมี

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการผู้บริหารระดบัสงู 
ได้แก่ กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา ก่อนน าเสนอต่อ
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

(1)  นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่ได้แก่ 1) คา่บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2) 
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และ
การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและ
ลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้  จะได้รับ
คา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ด้วย 

(2)  นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร  จะเป็นผู้ พิจารณาทบทวน
คา่ตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนมุตัิ  ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่ว มีการ
ก าหนดอยา่งเหมาะสม ตามโครงสร้างคา่ตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมลูการส ารวจการ
จ่ายคา่ตอบแทนจากสถาบนั องค์กร และหนว่ยงานท่ีได้รับความเช่ือถือ  2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมใน
ประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และก าไรสทุธิ 5 ปีย้อนหลงั รวมทัง้ พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน และสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วยกรรมการผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการ
ก าหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจ าปีของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ  โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบตัิงานและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกบัผลการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

ค่ำตอบแทนกรรมกำร 

1. ค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบีย้ประชุม 

 

ต ำแหน่ง 

ค่ำตอบแทนรำยเดือน เบีย้ประชุม/ครัง้ (บำท) 
คณะกรรมกำร

บริษัท 
คณะกรรมกำร

บริหำร 
คณะกรรมกำร

บริษัทฯ 
คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ
ค่ำตอบแทนฯ 

คณะกรรมกำร 
นโยบำยบริหำร
ควำมเส่ียง 

1 ประธานฯ 27,000 45,000 45,000 37,500 37,500 37,500 

2 รองประธานฯ 18,750 - 31,250 - - - 

3 กรรมการ 15,000 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 
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2. ค่ำตอบแทนที่เป็นบ ำเหน็จกรรมกำร  

2.1 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 

 คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ 
เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้  10,924,000  บาท รายละเอยีดดงันี ้

รำยช่ือคณะกรรมกำรบริษัท 

ค่ำตอบแทนรำยเดือนและค่ำเบีย้ประชุม 

ค่ำตอบแทน
รวม 

บ ำเหน็จ
กรรมกำร 
ปี 2557 

คณะกรรมกำร 
บริษัทฯ บริหำร ตรวจสอบฯ สรรหำและ

ค่ำตอบแทนฯ 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 864,000 - - - - 1,467,227 

2 นายยงยทุธ   กิตะพาณิชย์ 600,000 300,000 - 75,000 - 1,318,908 

3 นายปัญจะ   เสนาดสิยั  480,000 - 225,000 - - 1,115,127 

4 นายสบสนัติ ์  เกตสุวุรรณ 480,000 495,000 - 75,000 125,000 1,435,127 

5 นายไพฑรูย์     ทวีผล 480,000 - 150,000 - 125,000 1,202,627 

6 นายอจัฉรินทร์   สารสาส 480,000 - 150,000 112,500 187,500 1,227,627 

7 นายวีระยทุธ    กิตะพาณิชย์ 175,000 - - - - 291,976 

8 นายยงเกียรติ ์  กิตะพาณิชย์ 480,000 - - - - 815,127 

9 นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ 480,000 - - 75,000 - 815,127 

10 นายสรุะศกัดิ ์  เคารพธรรม 480,000 330,000 - 75,000 - 1,220,127 

รวม 10,924,000 

หมายเหต ุ: บ าเหน็จกรรมการ เป็นการค านวณจ่ายจากผลการด าเนินงานในปี 2557 ทีจ่่ายในปี 2558 

2.2 ค่ำตอบแทนอื่น 

 -ไม่ม-ี 

 

 

 

 

 

 



บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

44 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

1.  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหำรของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

หน่วย : บำท จ ำนวนรำย พ.ศ. 2557 จ ำนวนรำย พ.ศ. 2556 

เงินเดือนรวม 9 31,277,920.00 8 22,020,900 
โบนสัรวม 9 7,830,915.70 8 5,242,816 

รวม 27,263,716 

หมายเหต ุ : - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายวิชยั ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภสัร  
กิตะพาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์ 
นายสรรเพชญ  เหล่ากลัปสนัติ และ นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ 

  - ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน  คือ  นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายวิชยั ศรีมาวรรณ์  นางสาวนภสัร 
กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์ 
และ นายบรรจบ องค์ธนะสิน 

2.  ค่ำตอบแทนอื่นของผู้บริหำร 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

 ในรอบปี 2557 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหำรของบริษัทฯ ดงันี ้  

หมายเหต ุ : - ปี 2557 ประกอบด้วยผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะ
พาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า  นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์ นายสรรเพชญ  
เหล่ากลัปสนัติ และ นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ 

 - ปี 2556 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร กิตะ
พาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์  นายสมศกัด์ิ  สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล  แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์   และ นาย
บรรจบ  องค์ธนะสินปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บำท จ ำนวนรำย พ.ศ. 2557 จ ำนวนรำย พ.ศ. 2556 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 9 1,153,810.40 8 881,176.00 
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8.10   บุคลำกร 

(1) จ ำนวนพนักงำน 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้

บริษัท 
จ ำนวน (คน) 

31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556 

ชำย หญิง ชำย หญิง 
1.  บริษทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 501 159 551 179 
2.  บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 1,139 163 1,181 180 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 424 75 446 74 
4.  บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 
5.  บริษัท สมบรูณ์ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั 

488 
9 

55 
1 

507 58 

 รวม 2,561 453 2,685 491 
จ ำนวนพนักงำนตำมประเภทกำรจ้ำงงำน ชำย หญิง ชำย หญิง 
พนกังานประจ า 2,467 446 2,597 484 
พนกังานสญัญาจ้าง 94 7 88 7 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบง่ออก
ตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

ฝ่ำยงำน 
จ ำนวน (คน) 

31 ธันวำคม 2557 31 ธันวำคม 2556 
1.  แผนกผลิต/ ปฏิบตักิารวศิวกรรม-Jig Shop 1,861 1,961 
2.  แผนกวศิวกรรม 123 149 
3.  แผนกซอ่มบ ารุง/ รับประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 472 480 
4.  แผนกคลงัสินค้า และแผนกจดัซือ้  ฝ่ายจดัหา 192 197 
5.  สายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 86 87 
6.  ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 55 64 
7.  สายงานขายและการตลาด 
8.  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ/ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์/  
     ฝ่ายพฒันากระบวนการผลิต 

38 
61 

33 
70 

9.   ฝ่ายบริหารจดัการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบตักิาร 
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 
11. อ่ืน ๆ 

117 
9 
 

123 
12 

 
 รวม 3,014 3,176 

หมายเหต ุ  :    บริษัทฯไม่มีสหภาพแรงงานและไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 
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(2) ค่ำตอบแทน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2556 มีจ านวนเงินรวม 
1,315,893,249.29 บาท  โดยเพิ่มขึน้จาก 1,252,089,880.32 บาท  ในปี 2555  

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่พนกังานของกลุ่มบริษัทนัน้อยู่ในรูปเงินเดือน  โบนัส  
สวสัดิการ เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท าการตัง้กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพเมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2547 

(3)     ค่ำตอบแทนอ่ืน 

   เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

ในรอบปี 2557 บริษัทฯได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนักงำนของบริษัทฯ ดงันี ้  

 

     8.11   ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2557 จ านวน 1,361,000 บาท เทา่กบัปี 2557 2557   โดย
ได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว      และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ 
แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
     ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด   (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี จ ากดั  (5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน)จ ากดั  โดยทัง้ 5 บริษัทมีคา่ธรรมเนียมในการสอบ
บญัชีรวมเป็นเงิน  2,563,000 บาท   โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว             
และแต่งตัง้  นายศกัดา เกาทัณฑ์ทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ  นายบุญญฤทธ์ิ 
ถนอมเจริญ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญย่ิงยง (ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขทะเบียน 3636)  แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2558  โดย
ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด 
 
 
 
 

หน่วย : บำท จ ำนวนรำย พ.ศ. 2557 จ ำนวนรำย พ.ศ. 2556 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 2,143 20,084,538.06 2,085 18,623,890.94 
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ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2558 

(ปีที่เสนอ) 
ปี  2557 

(ปีที่ผา่นมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์แอ๊ดวานซ์เทคโนโลยี  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชี
ตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ BOI  

1,361,000  1,361,000 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิใน
บตัรสง่เสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั  จ านวน  767,000 บาท 
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                  จ านวน  974,000 บาท                        
3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั      จ านวน  610,000 บาท  
4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั               จ านวน  192,000 บาท  
5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน)จ ากดั จ านวน  20,000 บาท     

  2,563,000 2,563,000 

คา่บริการอื่น ไมม่ี ไมม่ี 
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9. นโยบำยหลักกำรกับดูแลกิจกำร...สู่ควำมย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กร ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมี     
ธรรมาภิบาลท่ีแท้จริงมีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียและสงัคมโดยรวม พฒันาบคุคลากร
ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมส่งเสริมความรู้ และคุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึน้       
เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสงัคม ผ่านแนวทางการรายงานความยัง่ยืน ตามกรอบการจัดท ารายงาน       
ซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มี ”นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” เพื่อสง่เสริมหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร 
โดยมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคณุธรรม จริยธรรม และความซื่อสตัย์สจุริต บนพืน้ฐาน “จริยธรรมทาง
ธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน” และใช้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทในกลุม่
สมบรูณ์ และผู้มีสว่นได้เสยีงทกุกลุม่ ซึง่จะน าไปสูอ่งค์กรที่ยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดคู่มือ การก ากบัดแูลกิจการ และคู่มืออ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการ
ท างาน ที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร และก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือทัง้ 2 ฉบบัเป็นประจ าทกุปี และ เปิดเผยในเว็บไซต์
บริษัทฯ หมวด การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

ทัง้นี ้ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามแนวปฏิบตัิทีด่ีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ครบทกุข้อ เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดงันี ้

(1)  ปรับปรุงนโยบายหลกัการก ากับดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคล้อง กับหลกัเกณฑ์ ASEAN CG 
Scorecard  

1.1  ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้อง แจ้งให้บริษัททราบอยา่งน้อย 1 วนัลว่งหน้า ก่อน
ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์  

1.2  ก าหนดคา่ตอบแทนพนกังานท่ีสอดคล้องกบัผล การด าเนินงานของบริษัทฯ ทัง้ระยะสัน้ /  
 ระยะยาว  
1.3  เปิดเผยวตัถปุระสงค์ / เป้าหมาย ระยะยาว (3-5 ปี) ของบริษัทฯ  
1.4  ตัง้หนว่ยงาน Compliance Unit  
1.5  การลงมติในท่ีประชมุ Board ต้องมีกรรมการอยู ่ไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
1.6  ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทน CEO ในระยะสัน้- ระยะยาว รวมถึงผลปฏิบตัิงานของ CEO  
1.7  ก าหนดวาระด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไม ่เกิน 9 ปี  
1.8  เปิดเผยหลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน ผลงานกรรมการเป็นรายบคุคล และ 

คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ 

(2) จดัให้มีการทดสอบทดความรู้ด้านหลกัการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 52 คน โดยมี
ผู้บริหารที่ทดสอบผา่น 1 ครัง้ ร้อยละ 95 ทดสอบผา่น 2-3 ครัง้ ร้อยละ 5 ทัง้นีก้รรมการ ผู้อ านวยการ เข้าร่วมทดสอบ 
และผา่นการทดสอบในครัง้แรก โดยมีผลคะแนนเต็ม 100  
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 (3)  ได้รับการประเมินผลให้เป็น 1 ใน 29 บริษัทจดทะเบียน ที่ ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั“ดีเลิศ” (Excellent 
CG Scoring) จากรายงานการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2557 ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 7 โดยมีคะแนนทกุ
รายหมวด อยู่ ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบกบัคะแนนสงูสดุและ คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท าการส ารวจ
ทัง้หมด 443 บริษัท ทัง้ภาพรวมและรายหมวด สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ท าการส ารวจทัง้หมด (กลุม่สินค้า
อตุสาหกรรม) 

 

รำงวัล SET  AWARDS จำตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

- รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor)  
ที่มีความเป็นเลศิด้านบรรษัทภิบาล ยอดเยีย่ม ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 6 
 (ปี 2552-2557) 

- รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Award of Honor)  
ที่มีความเป็นเลศิด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมยอดเยี่ยม 
ตอ่เนื่องเป็นปีที ่4 ( ปี 2554-2557)  

- รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ 
-  (Outstanding Investor Relations Awards) 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของ

ผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั หมวดบทบาทของผู้  มีสว่นได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใส และหมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนือ้หาดงันี ้

หมวด 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น :  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น มีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการให้มากขึน้ 
โดยให้ความ ส าคญักบัแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น ในเร่ือง (1) คณุภาพของหนงัสือนัดประชุม (2) 
คณุภาพของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯและกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ ไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับ ทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชมุ อีกทัง้ยงัคงด าเนินการในด้าน
สทิธิของผู้ ถือหุ้น เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

 
 
 
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุมลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 ตลุาคม 2557 ถึง  

31 ธันวาคม 2557 และการสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุม สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ลว่งหน้า ระหว่างวนัที่ 19 มีนาคม 2558 ถึงวนัที่ 9 เมษายน 2558 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น ทราบผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอน ที่ชัดเจน       
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ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th  ส่วนของ “ข้อมูล นักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ           
“ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

1.2   แจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชมุ ผู้ ถือหุ้น และใช้บตัรลงคะแนนเสยีง  
1.3   น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม โบนสั/บ าเหน็จ และ

สทิธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  
1.4 น าเสนอนโยบาย และหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนท่ี ชดัเจนเก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

แตล่ะ ต าแหนง่ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  
1.5   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอช่ือกรรมการ

ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนทีละคน  
1.6   ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบ อิสระท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ ท าหน้าที่  

ตรวจสอบ เอกสารของผู้ ถือหุ้น นบัองค์ประชุม นบัคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการ
ลงคะแนนเสยีง เพื่อให้การประชมุฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตาม กฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

1.7   คณะกรรมการบริษัทฯ ไมม่ีการถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัทฯ  
1.8   บริษัทฯ ไมไ่ด้เพิ่มวาระการประชมุ หรือเปลีย่นแปลง ข้อมลูส าคญั โดยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ   

   ลว่งหน้าในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2557 อีกทัง้ยงัเปิด โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น  
   และซกัถามในท่ี ประชมุซึง่รายละเอียดได้มกีารบนัทกึไว้ในรายงานการ ประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.9   บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุ รายเข้าร่วมประชมุฯ โดยจดัสถานที่ประชมุฯ 
        ที่สามารถ เดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 
 
กำรด ำเนินงำนปี 2557  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้ กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัททราบอยา่ง น้อย 1 วนั

ลว่งหน้ากอ่นท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผา่น เลขานกุารบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชมุคณะกรรม การบริษัทฯ ทราบ
รายไตรมาส 

หมวด 2 กำรปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน :  

บริษัทฯ มีนโยบายทีจ่ะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 
โดยเฉพาะ นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นตา่งชาต ิเพื่อให้เกิดความเทา่เทียมกนัอยา่งแท้จริง เช่น การจดัประชมุผู้ ถือหุ้น 
การก าหนดกระบวนการ ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุได้โดยไมยุ่ง่ยากจนเกินไป ผู้ ถือหุ้นได้รับการ
คุ้มครองจากการกระท าทีเ่ป็นการเอาเปรียบ และผู้ ถือหุ้นมืออ านาจควบคมุ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการ
ปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

 

2.1  เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า ระหว่าง 1 ตลุาคม 2557 
ถึง 31ธันวาคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และ ระบขุัน้ตอน ที่ชดัเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th 
สว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุ ผู้ ถือหุ้น”  
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2.2  บริษัทฯ ได้ก าหนดข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้น ในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทัง้
ที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถจดัเตรียมเอกสาร/หลกัฐานการเข้าประชมุฯ ได้อยา่ง
ถกูต้อง และไมเ่กิดปัญหาใน การเข้าร่วมประชมุฯ  

2.3  ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีถือ อยา่งเทา่เทียมกนั  

2.4  ไม่มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี
นยัส าคญั  

2.5  บริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสยีงได้เองใน แตล่ะวาระ ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบอ านาจ ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้  

2.6  ปี 2557 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ ถือหุ้ นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี         
ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 10 คน และได้มอบให้บริษัทศนูย์    รับ
ฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญ
ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าเป็นเวลา 32 วนั และ ได้น าหนงัสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลว่งหน้าเป็นเวลา 34 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมลูก่อนวนั
ประชมุ 

2.7  ไมม่ีการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินกบับริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทย่อย  

2.8  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดมาตรการข้อห้าม
ไม่ให้มีการ ใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์
สว่นตน หรือท าธุรกิจที่ แข่งขนั กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนในการซือ้ขายหุ้นของ บริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ หน้า 7 ข้อ 3.2.2) ทัง้นี ้ กรรมการและ
ผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงาน การเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  

2.9  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และผู้บริหาร รายงาน
การมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และก าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือน
มกราคม ของทกุปี และ/หรือ ทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลง ข้อมลู โดยให้สง่รายงานถึงฝ่ายเลขานกุาร
บริษัท ภายใน 7 วนัท าการ  

ทัง้นี ้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทย่อย  ตัง้แต่ผู้ จัดการแผนกขึน้ไป            
และพนกังานท่ี มีสว่นเก่ียวข้องระดบัต ่ากว่าผู้จดัการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อ านวยการในสายงาน เห็นควรให้จดัท า
รายงานฯ ตาม นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับปี 2557 มีการรายงานทัง้หมด 110 ราย และมี 2 ราย ที่มีการ   
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ท ารายการสว่น ได้เสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนกังานระดบัหวัหน้างาน โดยได้ขึน้ทะเบียน และรายงานให้ประธาน
กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

หมวด3 กำรค ำนึงถงึบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย :  

เพื่อให้องค์กรมีความยัง่ยืนมากยิ่งขึน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส าคญักับความรับผิดชอบต่อ
สิง่แวดล้อมและสงัคม รวมถึงผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่อื่น ๆ และตระหนกัถึงบทบาท ความส าคญัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  

การด าเนินงาน ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ส าคญั ดงัตอ่ไปนี ้ 

3.1  บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการพฒันาที่ยัง่ยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) แยกออก
จากรายงาน ประจ าปี เร่ิมตัง้แตปี่ 2557  

3.2  บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ก าหนดให้พนกังานต้อง เอาใจใส่
และปฏิบตัิงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้ผู้มีสว่น ได้เสียของ
บริษัทฯมีสว่นร่วม ในการพฒันาชมุชนและสงัคม และยงัคงยึดถือและพฒันาการปฏิบตัิต่อ ผู้มีสว่นได้เสีย
อยา่งตอ่เนื่อง โดยได้เปิดเผย สถิติการเกิดอบุตัิเหตุ อตัราการหยดุงาน และอตัราการเจ็บป่วยจากการ
ท างาน (ไว้ในรายงานการพฒันาที่ยัง่ยืน)  

3.3  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรและแนวปฏิบตัิ และเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมง
เฉลีย่ของการ ฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี (ไว้ในรายงานความยัง่ยืน)  

3.4  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย (1) ที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน (2) การปฏิบตัิที่เป็นธรรม
และรับผิดชอบ ตอ่ลกูค้า/คูแ่ขง่/คูค้่า-ขัน้ตอนการคดัเลอืกคู่ค้า /เจ้าหนี ้– เง่ือนไขการค า้ประกนั การบริหาร
เงินทนุ และกรณีที่เกิดการ ผิดนดัช าระหนี ้(3) การไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา/ลขิสิทธ์ิ (รายละเอียด
ในรายงานประจ าปี หมวด SBG กบัความ ยัง่ยืน) 

3.5  ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้เสยี ทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า สิง่แวดล้อม และสงัคมไว้อย่างชดัเจนใน
คู่มือจริยธรรม ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน รวมถึงการให้ความส าคญักบัสงัคมและกิจกรรม
เพื่อสงัคมอยา่งหลากหลาย  

3.6  เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชัดเจนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุม่  เช่น ด้านบคุลากร ด้านความ-
ปลอดภยั ด้านลกูค้า/ คูค้่า/ เจ้าหนี ้ด้านสิง่แวดล้อม ด้านผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

3.7  ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั มาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ว่าด้วยการรับและการ
ให้สิง่ของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขดัแย้ง โดยเปิดเผยถึง
แนวทางการปฏิบตัิให้กบั คู่ค้าของบริษัทฯ รับทราบโดยทัว่กนั กระบวนการประเมินความเสี่ยงจาก
การทจุริต การควบคมุ การติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรม  

3.8  สทิธิทางการเมือง สทิธิมนษุยชนสากล และการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  
3.9  ก าหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน” เป็นวินยั ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน

ต้องปฏิบตัิ ตามอย่างเคร่งคดั หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการท าผิดวินยั ตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงานบคุคล  
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หมวด 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส :  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทอยา่งถกูต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน 
การก ากบัดแูล นโยบาย ในการด าเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคมุ และช่องทางที่หลากหลายในการ
เปิดเผยข้อมลู  

การด าเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ส าคญั เพื่อให้มคีวามสอดคล้องกบั
หลกั เกณฑ์ของ ASEAN CG SCORECARD ดงันี ้ 

4.1   ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯ ผา่นเวบ็ไซต์บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สามารถเข้าถึงข้อมลู
ของบริษัทฯ โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้านการก ากับดูแลที่ดี         ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาด หลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

4.2  จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ /        
ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบญัชีแสดง
ความคิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  

4.3  เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน 
นโยบายการก ากบัดแูล กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บทวิเคราะห์จาก
นกัวิเคราะห์สถาบนัต่าง ๆ ลกัษณะ การประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี การประชุมผู้ ถือหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข่าวจาก            
สือ่สิง่พิมพ์ 

4.4  จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ สื่อสารข้อมลูอย่างหลากหลาย เช่น 
จดัให้มีการ ประชุมนกัวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทกุไตรมาส และน าเสนอ
ข้อมลูตอ่นกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น  

4.5  เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปี อยา่งชดัเจน  

4.6  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อยา่งชดัเจน และก าหนดนโยบายให้
กรรมการและ ผู้บริหารต้องรายงานเร่ืองดงัต่อไปนี ้ 

(1) การซือ้ - ขายหุ้นของบริษัทฯ: ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ 
ทราบอย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผ่านเลขานกุารบริษัทฯ และ 
รายงานให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส  

(2) รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีสว่นได้เสยี ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกนัความ
ขดัแย้งทาง ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ   
และบรรจเุป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส  

4.7  ไม่มีประวัติการถูกสัง่ให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบั หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
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4.8  แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2557 โดย
ผู้สอบบญัชี มีคณุสมบตัิไม่ขดักบัหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ประจ าปี 2557  จ านวน 1,361,000 บาท เพิ่มขึน้ จากปี 2556 จ านวน 91,000 บาท โดยได้รวม          
ค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริม การลงทนุ (BOI) แล้ว และผู้สอบบญัชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ 
แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้ เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  

4.9  งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี  

4.10  เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ช่ือ ต าแหนง่ 
การศกึษา การ ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย  

4.11  ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ  

 ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่องานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วม     
ในการพบปะ ให้ ข้อมลู และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัข่าว อย่างสม ่าเสมอ 
โดยบริษัทฯ มี แผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ขึน้นบัตัง้แต่ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพื่อ ให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ นกัข่าว และผู้สนใจทัว่ไป สามารถเข้าถึงข้อมลูบริษัทฯที่มีความ
ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัตอ่เหตกุารณ์ ได้อยา่งเทา่เทียมกนั โดยเฉพาะข้อมลูส าคญัที่จะมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพย์ของ  

บริษัทฯ และสามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้ ไปประกอบการตดัสินใจการลงทนุอย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะ
สง่ผลตอ่มลูคา่ ที่แท้จริงของบริษัทฯในที่สดุ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศและข่าวสารต่างๆตามแนวทาง
และกฎเกณฑ์ ที่ส านกังาน ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดผ่าน
ช่องทางตา่งๆ อยา่งหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสือ่สารและการเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพดูคยุกบั
ผู้บริหารของ บริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นกัข่าวจากทัง้ส านกัข่าวไทยและต่างประเทศ  เข้าพบและ
สมัภาษณ์ การ ออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม ่าเสมอ 
การจดัประชุมร่วมการสื่อสารให้นกัลงทนุสามารถสอบถามข้อมลูบริษัทฯ  ผ่าน IR Contact ได้ทัง้ทางโทรศพัท์ และ
จดหมายอิเล็ค ทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงข้อมลูสว่น ของ IR อยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ในสว่นของงบการเงิน รายงานประจ าปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการ
น าเสนอข้อมลู บริษัทฯ บทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และอื่นๆ  

ทัง้นี ้ในปี 2557 ที่ผา่นมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการน าเสนอข้อมลูทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันี ้ 

1. การน าเสนอข้อมลูตอ่นกัลงทนุ (Road Show) ภายในประเทศ 3 ครัง้ และตา่งประเทศอีก 1 ครัง้  
ณ ประเทศ สงิคโปร์  

2.  การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จ านวน 4 ครัง้  

3.  การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพดูคยุกบัผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และ
การรับ สายผ่าน Conference Call ของนกัวิเคราะห์ และ นกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและจาก
ตา่งประเทศ จ านวน 44 ครัง้  



บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

55 

4.  การน าเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(Opportunity Day) จ านวน 4 ครัง้  

5.  ร่วมกบัสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยจดักิจกรรม My Company เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัท และ พดูคยุกบัผู้บริหารของบริษัท 1 ครัง้  

6.  การออกเอกสารขา่วผลประกอบการ (Earning Release) จ านวน 4 ครัง้  

7.  การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจ           
ที่ส าคญั  

8.  การให้ข้อมูล และตอบข้อซกัถามของนกัลงทนุ และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์       
ที ่ir@somboon.co.th และ ทางโทรศพัท์ 0-2728-8596 อยา่งสม ่าเสมอ  

หมวด 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร :  

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดแูลรักษา
ผลประโยชน์ ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย เช่น การก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ดแูล ให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการปฏิบตัิเพื่อสร้างความ
ยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

การด าเนินงานในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดบัแนวปฏิบตัิที่ดีของหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ไว้ดงันี ้ 

5.1  ก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระตอ่เนื่องได้ไมเ่กิน 9 ปี โดยไมม่ีเง่ือนไข โดยให้เร่ิม 
ตัง้แต ่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  

5.2  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหาฯ ส าหรับผู้ที่จะ
มาท าหน้าที่ เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญ เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จ ากดัเพศที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึน้ ส าหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการ
สรรหากรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการ
ทัง้หมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็น ผู้บริหาร 1 คน และ
กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 2 คน ซึง่มีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และ บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ ด ารง
ต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท 

5.3  ก าหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการใหม่  : ในการคัดเลือกกรรมการบริษัท          
คณะกรรมบริษัท การมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคดัเลือกบุคคลที่เข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท โดยเฉพาะ  บริษัทฯ  มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็น
กรรมการ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาฯ ท าหน้าที่กลัน่กลองคณุสมบตัิและความเหมาะสมของ
ผู้สมคัร หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบก าหนดที่ต้องออกตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทดงักลา่วโดย  
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คุณสมบัตขิองกรรมกำร :  

บคุคลที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบตัิหน้าที่ และมี คณุสมบตัิอยา่งน้อยดงันี ้ 

(ก)  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน จ ากดั 
และต้อง ไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จดัการบริษัทฯจากผู้ ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

(ข)  มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสถานการณ์
ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา  

(ค) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตดัสินใจที่ส าคัญและในการท าหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ ถือหุ้นได้ทกุ
ครัง้ เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยั  

(ง) เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิอื่นใดที่อาจจะมีก าหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือ
ตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.4  ก าหนดนโยบายจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ  จะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

5.5  จดัให้มีหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ให้ขึน้ตรงกบั ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
เร่ิมตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจ าปี/ website บริษัทฯ)  

5.6  คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการ บริษัทยอ่ยเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละครัง้  

5.7  เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานด้านการก ากับดแูลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบาย เก่ียวกบัจ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัทฯ แตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการได้ ดงันี ้ 

(1)  จ านวนบริษัท ที่กรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ไมเ่กิน 5 บริษัท  
(2)  กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท สามารถด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท

อื่นได้ ไมเ่กิน 3 บริษัท โดยต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน  

5.8  ก าหนดให้กรรมการผู้อ านวยการ สามารถไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการ 
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

5.9  ก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเร่ืองตา่งๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด
กฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้สว่นได้เสยีมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ     เพื่อ
น าไปสูก่ารปรับปรุงระบบ บริหารจดัการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ โดยตรง
หรือสง่จดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุาร บริษัทฯ 

5.10  เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งจริงจงั จึงได้ก าหนดให้คูม่ือ “จริยธรรมฯ” เป็นวินยัอยา่งหนึง่ ซึง่กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบตัิตาม ถือเป็นการท าผิด
วินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการ บริหารงานบคุคล  
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5.11 ก าหนดนโยบายเก่ียวกับความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจริยธรรมฯ  เพื่อป้องกันการใช้
โอกาสแสวงหาผล ประโยชน์สว่นตน  

5.12 ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์/ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

5.13  ก าหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้อ านวยการ โดยมีบทบาท อ านาจ 
และหน้าที่ที่แบ่ง แยกออกจากกนัอย่างชัดเจน และแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  

5.14  บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุม
ระหวา่งกนัเอง เพื่ออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการ
ร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส าหรับปี 2557 ได้จดัให้มีการประชุม 1 ครัง้ ในเดือนธันวาคม เพื่อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร และ ประธานกรรมการได้น าประเด็นจากการหารือ 
บรรจเุป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาส ให้กรรมการมีการอภิปรายและ
แสดงความเห็นร่วมกนั ในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ตอ่ไป  

5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการ สรรหาและคา่ตอบแทนฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสีย่ง โดยก าหนดอ านาจ หน้าที่ไว้อยา่งชดัเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)  

5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิ วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี และก าหนดแนวปฏิบตัิของการมี
สว่นร่วม ไว้ดงันี ้ 

(1)  การก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดย
จดัให้มี การแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางองค์กร ผ่านการ
สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ ระหวา่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี  

(2)  ก าหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทกุ ๆ ปี เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบตัิ
ตามแผนงาน ให้เป็นไปตามทิศทางและกลยทุธ์องค์กรอยา่งสม ่าเสมอ  

(3)  จดัให้มีการอภิปรายและแสดงความคดิเห็นของฝ่ายบริหารอยา่งอสิระ เพื่อก าหนดกรอบ
ทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ  

(4)  ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจดัการองค์กร เพื่อใช้ในการจดัท าแผนงานท่ี
ชดัเจน ตอบสนอง เป้าหมายองค์กร  

(5)  การสือ่สารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน ให้พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร 
รับทราบผา่น กิจกรรม “จบัเขา่คยุกนั” ปีละ 2 ครัง้ โดยกรรมการผู้อ านวยการ เป็นผู้ ชีแ้จง 

 

ส าหรับปี 2557 ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดงันี ้ 
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“การเติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย”โดยมีเป้าหมายการเตบิโตของรายได้ ให้เป็นไป
ตามการเติบโต ของอตุสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก าหนดกลยทุธ์ด้านการขายและการตลาดใน
การรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายค าสั่ง ซือ้ลูกค้ารายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกไป
ต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มี  ”ความ
เช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพฒันา ศกัยภาพบุคลากรในองค์กร 
โดยเฉพาะกลุม่วิศวกรรม การออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองจกัร /กระบวนการผลิต และสร้าง พนัธมิตร
ทางการค้ากบัองค์กรชัน้น าที่เป็นผู้น าในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ นและอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อส่งเสริมการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความเช่ียวชาญให้กับบุคลากร  ในการ 
ตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งยัง่ยืน “ความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี” มีเป้าหมายใน
การเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากลกูค้าในเร่ือง ความ เช่ียวชาญการออกแบบและผลิต ในวง
กว้างทัง้ในและตา่งประเทศ  

5.17  คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน 
การด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของ
ผู้จัดการแผนกโดย นายวิศรุต บุญโต ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯได้อย่างมีคุณภาพ 
ประกอบด้วยข้อมลูส าคญัอยา่งครบถ้วน และมีการก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง ไว้อยา่งชดัเจน  

5.18   คณะกรรมการบริษัทฯ ดแูลให้บริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการ
บริหารความเสี่ยงอย่าง สม ่าเสมอ จึงได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk 
Management Committee) พิจารณาปัจจยั ความเสีย่งที่มีผลตอ่การบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของ
องค์กร โดยพิจารณาความเสีย่งทกุตวัอยา่งละเอียดรอบคอบ  

ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อป้องกนัและเผ้าระวงั
ความเสี่ยงจาก สถานการณ์ปัจจุบนั และติดตาม ดแูล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดบั
จดัการ (Enterprise Risk Management Committee) และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส  

5.19   คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตัง้คณะท างานธรรมาภิบาล (CG 
Committee) โดยมอบ ให้เลขานกุารบริษัทฯ ท าหน้าที่ประธานคณะท างานโดยมีบทบาทหน้าที่ 

(1)  สง่เสริม เผยแพร่ นโยบายการก ากบัดแูล กิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน 

(2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลกัเกณฑ์การ ก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรม
ธุรกิจฯ ของบริษัทฯให้เป็นปัจจุบนั และสอดคล้องกบักฎหมาย ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง ประเทศไทย 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และแนวปฏิบตัิที่ดีขององค์กรชัน้
น าที่เป็นมาตรฐานสากล  
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(3) ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจฯ ของ
บริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกุไตรมาส (4) 
ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย 

5.20  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็น
การลว่งหน้าทัง้ปี โดยจดัประชมุมากกวา่ 6 ครัง้ในแตล่ะปี รวมทัง้มีการประชมุกรณีพิเศษตามความ
จ าเป็น ในการประชมุแตล่ะครัง้ ได้ก าหนดวาระการประชมุที่ชดัเจน ทัง้วาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ 
เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมี เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และ
จดัสง่ให้กรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้ มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชมุ และในการประชมุประธานได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพื่อให้ กรรมการทกุคน
สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ และ ประธานฯ จะเป็นผู้ประมวลความเห็นและ 
สรุปประเด็นที่ได้จากการประชุมฯ โดยจัดท าเป็นรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดย
เลขานกุารคณะกรรม การบริษัทฯ ภายหลงัที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่
ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ ชัน้2 อาคาร 11 ส านกังานใหญ่ (ดรูายละเอียด ตารางการเข้าร่วม
ประชมุกรรมการรายบคุคล )  

5.21  คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้มีการวัดผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหารระดบัสงูทุกปีใน รูปของดชันีวดัผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่ก าหนดไว้เป็น
เป้าหมาย ซึง่เช่ือมโยงกบัอตัราคา่ตอบแทนที่ได้รับ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนด
ไว้ ส าหรับกรรมการผู้อ านวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิ งานเป็นประจ าทุกปี ทัง้นี ้
คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนท่ีสะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงาน และค่า
ตอบตามมาตรฐาน ของบริษัทท่ีอยู่ในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั (ดรูายละเอียดตารางค่าตอบแทน
ผู้บริหาร )  

5.22  กำรพัฒนำกรรมกำรและผู้บริหำร  

(1) กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่  
 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพื่อสร้างความรู้ความ

เข้าใจในธุรกิจ และการด าเนินการด้านตา่ง ๆ  ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่
ของกรรมการ ขณะเดียวกนัก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ ๆ ให้กบักรรมการทกุ
คนทัง้ในแง่การก ากบัดแูลกิจการ ภาวะอตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวตักรรมใหม ่ๆ เพื่อช่วย
สนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้สามารถเข้ารับต าแหน่งได้เร็วที่สดุ 
โดยมี เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 

(1)  เร่ืองที่ควรทราบ: โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าที ่
กฎหมายที่ควรทราบ  

(2)  ความรู้ทัว่ไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลติ  
(3)  จดัให้มีการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการ เพื่อสอบถาม

ข้อมลูเชิงลกึเก่ียวกบัการด าเนินธรุกิจของบริษัทฯ  
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ในปี 2557 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมลูข่าวสารที่
เป็นปัจจบุนั จึง ได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั และนโยบายที่ส าคญั เช่น นโยบาย ด้านการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เก่ียวกบั
มาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ กรรมการควรทราบไว้
ในคูม่ือกรรมการ 

(2)  กำรพัฒนำควำมรู้  

บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตัิหน้าที่ รวมทัง้ พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทฯ 
จะเป็นผู้ประสานงานกบักรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้า อบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification Program(DCP), Directors Accreditation Program 
(DAP), Audit Committee Program (ACP) ทัง้นี ้บริษัทฯ 2557 บริษัทฯ ได้สง่ผู้บริหารระดบัสงูเข้า
อบรมหลกัสตูร Directors Certification Program (DCP) 2 คน ได้แก่ ดร.ชีระวิทย์  สรีุรัตนนัท์ รอง
กรรมการผู้อ านวยการสายการตลาดและการขาย และ นายมงคล แซ่จิว กรรมการผู้จดัการบริษัท 
สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั  

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการเข้าร่วมอบรม ดงันี ้

ตารางหลกัสตูรที่กรรมการอบรมปี 2557  
1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่      ประธานกรรมการ 1. หลกัสตูร Anti-Corruption   2. หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard      

3. การบริหารอตุสาหกรรม       4. หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน   

2. นายยงยทุธ      กิตะพาณิชย์  รองประธานฯ 
1. การก ากบัดแูลธุรกิจครอบครัวสูค่วามยัง่ยืน   2.หลกัสตูร Anti-Corruption    
3. การบริหารอตุสาหกรรม       4. หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน     

3. นายปัญจะ       เสนาดิสยั      ประธานคณะกรรมการ  
                                                ตรวจสอบ/ธรรมาภิบาล 

1. หลกัสตูร Anti-Corruption    2. การบริหารอตุสาหกรรม    
3. หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน   

4. นายสบสนัติ์     เกตสุวุรรณ    ประธานคณะกรรมการ 
                                                บริหาร 

1. หลกัสตูร Anti-Corruption    2. การบริหารอตุสาหกรรม      
3. หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน   

5. นายไพฑรูย์     ทวีผล             ประธานคณะกรรมการ 
                                                สรรหา/คา่ตอบแทน 

1.การก ากบัดแูลธุรกิจครอบครัวสูค่วามยัง่ยืน  2.หลกัสตูร Anti-Corruption    
3.หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard          4. การบริหารอตุสาหกรรม      
5.หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน   

6. นายอจัฉรินทร์  สารสาส        ประธานคณะกรรมการนโยบาย 
                                               บริหารความเสี่ยง 

1.หลกัสตูร Anti-Corruption      2.  การบริหารอตุสาหกรรม  
3.หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน        

7. นายยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย์    กรรมการผู้อ านวยการ 
1.หลกัสตูร Anti-Corruption      2. หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard      
3.การบริหารอตุสาหกรรม          4. หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน   

8. นส.นภสัร        กิตะพาณิชย์    กรรมการ 
1.หลกัสตูร Anti-Corruption      2.  การบริหารอตุสาหกรรม   
3.หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน   

9. นายสรุะศกัดิ์    เคารพธรรม     กรรมการอิสระ 
1.การก ากบัดแูลธุรกิจครอบครัวสูค่วามยัง่ยืน  2.หลกัสตูร Anti-Corruption      
3.การบริหารอตุสาหกรรม         4. หลกัสตูร บรรษัทบริบาล..สูค่วามยัง่ยืน   
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5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มี  (1)การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ (2) ประเมิน
ตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3)ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร   คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  คณะกรรมการสรรหาและตอบ
แทนฯ  คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง      เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาผลงานและ
แก้ไขปัญหาร่วมกนั  เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุง/พฒันาเพื่อ   

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะประจ าปี 2557  

คะแนนเฉลี่ย 4.50  อยูใ่นระดบั  ค่อนข้ำงดีเยี่ยม                 

หวัข้อประเมิน -    โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                คา่เฉลีย่ 4.62 
- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ        คา่เฉลีย่ 4.50 
- การประชมุของคณะกรรมการ                              คา่เฉลีย่ 4.49 
- การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ                      คา่เฉลีย่ 4.51  
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร                               คา่เฉลีย่ 4.49 
- การพฒันาตนเองและผู้บริหาร                              คา่เฉลีย่ 4.39 

ข้อคิดเห็น/ข้อสงัเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่าระดบัคะแนนทุกหมวดสงูกว่าผล
ประเมินในรอบปีที่ผา่นมา  โดยเฉพาะหมวดการพฒันาตนเองมีระดบัคะแนนสงูขึน้เมื่อเทียบกบั
หมวดอื่น          

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล ประจ าปี 2557  

คะแนนเฉลี่ย 4.57  อยูใ่นระดบัค่อนข้ำงดีเยี่ยม 

หวัข้อประเมิน     -    โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                     คา่เฉลีย่  4.60 
- การประชมุของคณะกรรมการ                                คา่เฉลีย่  4.58 
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ     คา่เฉลีย่  4.51 

ข้อคิดเห็น/ ข้อสงัเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  โดยกรรมการสว่นใหญ่มคีวามเห็นตรงกนัวา่ 
ฝ่ายบริหาร ควรพฒันาเอกสารเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ข้อมลูที่เพยีงพอ
ตอ่การตดัสนิใจของกรรมการ      

(3)  ผลประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2557 

3.1  คณะกรรมการบริหาร    คะแนนเฉลี่ย  4.27     อยูใ่นระดบั   ดี ค่อนข้ำงดีมำก 

หวัข้อประเมิน - โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                  คา่เฉลีย่ 4.00 
-  การประชมุของคณะกรรมการ                               คา่เฉลีย่ 4.00 

       - บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ   คา่เฉลีย่ 4.55 
- การพฒันาตนเอง                                                 คา่เฉลีย่ 4.27  

ข้อคิดเห็น/ข้อสงัเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  เห็นวา่ บทบาทหน้าที่ของกรรมการบริหาร 
สามารถช่วยสนบัสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อยา่งเพยีงพอ    
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3.2  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  คะแนนเฉลี่ย  4.96   อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 

หวัข้อประเมิน    -  การปฏิบตัิหน้าที่โดยรวมของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.80 
-  การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบที่เก่ียวข้อง คา่เฉลีย่ 5.00    
-  ความเป็นอิสระของกรรมการ                              คา่เฉลีย่ 5.00      
-  การปฏิบตัิตามกฎหมาย                                     คา่เฉลีย่ 5.00    
-  การรายงานของกรรมการ                                   คา่เฉลีย่ 5.00    

ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  เห็นว่าโดยรวมของการปฏิบัติหน้า
กรรมการมีความเป็นอิสระที่เพียงพอ และมัน่ใจว่าทกุกระบวนการในการด าเนินงานของ
องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

3.3  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน    คะแนนเฉลี่ย 4.71   อยูใ่นระดบั ค่อนข้ำงดีเยี่ยม 

หวัข้อประเมิน   -  คณุสมบตัิของกรรมการ                            คา่เฉลีย่ 5.00 
-  ความเป็นอิสระของกรรมการ                  คา่เฉลีย่ 4.75 
-  โครงสร้างและแผนพฒันากรรมการอยา่งตอ่เนื่อง คา่เฉลีย่  4.50 
-  นโยบายก าหนดคา่ตอบแทนในรูปตา่ง ๆ คา่เฉลีย่  4.75 
-  วิธี/หลกัเกณฑ์ การก าหนดคา่ตอบแทนที่เป็นธรรม คา่เฉลีย่  4.75 
-  การก าหนดนโยบาย/แนวปฏิบตัิด้านความยัง่ยืน คา่เฉลีย่  4.75 

ข้อคิดเห็น/ข้อสงัเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบว่า การวางแผนการพฒันาและแผนสืบ
ทอดต าแหนง่งานของผู้บริหารระดบัสงู ยงัเป็นปัจจยัส าคญัที่ต้องติดตามดแูลอยา่งใกล้ชิด 

3.4  คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง  คะแนนเฉลี่ย 4.60  อยูใ่นระดบั ค่อนข้ำงดีเยี่ยม 

หวัข้อประเมิน    -  ดแูลและด าเนินการด้านบริหารความเสีย่ง        คา่เฉลีย่ 4.25 
-   การติดตามและการประเมินผล                         คา่เฉลีย่ 4.25 
-   การก าหนดมาตรการควบคมุความเสีย่ง            คา่เฉลีย่ 4.50 
-   การรายงานผลการด าเนินงานอยา่งสม า่เสมอ    คา่เฉลีย่ 5.00 

ข้อคิดเห็น/ข้อสงัเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล เห็นว่าสภาวการณ์ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศยงัมีความผนัผวน จึงต้องให้ความส าคญักับการเผ้าระวงัความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึน้  
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5.24 การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน ของกรรมการผู้อ านวยการและรองกรรมการผู้อ านวยการเพื่อ
มัน่ใจได้ วา่บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนพัฒนาศกัยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอด
ต าแหนง่งานประกอบด้วย กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการทกุสายงาน  

(2) คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) 
ประสบการณ์ ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบตัิสอดคล้องตามที่
ก าหนด สามารถสบืทอดงานของ แตล่ะต าแหนง่งานได้  

(3) กรรมการผู้อ านวยการ ประเมินการปฏิบตัิงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มี
คณุสมบตัิสอดคล้อง เทียบ กับระดบั Competency ที่ต้องการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันา
รายบคุคลในการลด Competency Gap  

(4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ท าหน้าที่ดแูลติดตามการอบรม 
และพฒันา ความรู้ ความสามารถของผู้สบืทอดต าแหนง่รองกรรมการผู้อ านวยการ  

(5) กรรมการผู้อ านวยการ จดัให้มีการหมนุเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มคีณุสมบตัิ
สอดคล้องและมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อให้มคีวามเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต  

(6) กรรมการผู้อ านวยการ รายงานผลการปฏิบตัิงานและผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคล
ของผู้บริหารที่ มีคณุสมบตัิสอดคล้อง ตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ปีละ 2 ครัง้  

(7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจดัท าแผนการสืบทอดต าแหน่งงาน
ของกรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการ เป็นประจ าและรายงานคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครัง้  

5.25 ก าหนดกลยทุธ์ในการยกระดบัธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียและ
สงัคมบน พืน้ฐานของการมีความรู้คู่คณุธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลกัของยทุธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การ
ด าเนินธุรกิจเติบโตอยา่งยัง่ยืน ตาม หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างภมูิคุ้มกนัที่ดีในการด าเนิน
ธุรกิจ และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านึกในการปฏิ บตัิหน้าที่ 
ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์ สจุริต ผ่านการอบรมสมัมนาภายใต้หลกัสตูร CG เร่ือง 
“จริยธรรม... กบัความยัง่ยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ตอ่เนื่องติดตอ่กนั    เป็นปีที่ 7  

5.26  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องสรรหาฯ ส าหรับ
ผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะที่จ าเป็นที่ยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ 
รวมทัง้วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยไมไ่ด้จ ากดัเพศที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ แต่
อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ ส าหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไม่ได้มีการสรรหากรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบนัมี 
กรรมการตามโครงสร้างแล้ว  
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5.27 ก าหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ :  ในการคดัเลือกกรรมการ คณะกรรมการ
มุง่เน้นถึง ความโปร่งใสในการสรรและคดัเลอืกบคุคลที่เข้ามาด ารงต าแหนง่กรรมการ โดยเฉพาะบริษัทฯ 
มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้น  เสนอรายช่ือผู้ ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ  โดยบริษัทฯ มี
คณะกรรมการสรรหาฯ ท าหน้าที่กลัน่กลองคณุสมบตัิและความเหมาะสม ของผู้สมคัร หรือกรรมการที่
ครบก าหนดที่ต้องออกตามวาระหรือลาออก และเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ 
ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อเลอืกตัง้เป็นกรรมการดงักลา่ว 

คุณสมบัติของกรรมกำร :  

บคุคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมใน การ
ปฏิบตัิหน้าที่ และมีคณุสมบตัิอยา่งน้อยดงันี ้ 

(ก)  มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั 
และต้องไม่มี ลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหาร
จัดการบริ ษัทฯ จากผู้ ถื อหุ้นตาม ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

(ข)  มีความรู้ ทกัษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน จะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสถานการณ์
ของบริษัทในช่วง เวลานัน้ ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาสรรหา  

(ค)  สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตดัสินใจที่ส าคญัและในการท าหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ ถือหุ้นได้ทกุ
ครัง้ เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยั  

(ง)  เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิอื่นใดที่อาจจะมีก าหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย หรือ 
ตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.28  ก าหนดนโยบายจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการ โดยต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

5.29  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการทกุสิน้ปี โดย
คณะกรรมการ สรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมินและน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิ ทัง้นีผ้ลการประเมินของกรรมการ ผู้อ านวยการถือเป็นข้อมลูอนัเป็นความลบัเฉพาะ
บคุคล ไมส่ามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อ านวยการ ออก เป็น 2 สว่น ดงันี ้ 

สว่นท่ี 1 : ประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานองค์กร  
สว่นท่ี 2 : ประเมินผลด้านความเป็นผู้น า(การสร้างทีมงาน การสือ่สาร การมุง่เน้นความส าเร็จ การ

บริหารการ เปลีย่นแปลง) ทัง้นีผ้ลการประเมินจะถกูน าไปพิจารณาก าหนดเป็นอตัราการขึน้
เงินเดือน ของกรรมการ ผู้อ านวยการ โดยต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.30.  การเปิดเผยนโยบายคา่ตอบแทนของ CEO ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถงึผลการปฏิบตัิงานของ CEO  

5.31  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบตัร) ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ในเร่ืองการเสนอ แต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ - 
รายงานประจ าปี)  
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5.32  จดัให้มีหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ให้ขึน้ตรงกบั ส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
เร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558  (เว็ปไซค์บริษัทฯ – โครงสร้างบริหาร)  

5.33  จดัอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจดัท า“รายงานการมีสว่นได้เสยี” เพื่อป้องกนัการขดัแย้ง
ทางผล ประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
5.34   การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน : คณะกรรมการ-  
         บริษัทฯ ม ีนโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพของพนกังาน    
         ทกุระดบั เพื่อรองรับการเข้า เป็นประชาคมเศรษฐกิจ-    
         อาเชียน (AEC) โดยการสร้างศนูย์การเรียนรู้ SBG    
         จงัหวดัระยอง  

 
 

 
ในปี 2557 บริษัทฯ เร่ิมเข้าบริหารพืน้ท่ีศนูย์การเรียนรู้ SBG โดยเร่ิม ด าเนินการฝึกอบรม เพื่อพฒันาทกัษะ

การท างานของพนกังานทกุ ระดบัให้สอดคล้องกบัเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย (1)ความรู้พืน้ฐานด้าน
คณุภาพ/ความมัน่คง /ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อม  (2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ (3) 
ความรู้ที่ต้องพฒันาสมรรถนะด้านวิชาชีพ (4) ความรู้ด้านภาวะผู้น าและการบริหาร จดัการ (ดรูายละเอียดรายงานแหง่
ความยัง่ยืน)  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายอื่น  เพื่อสนบัสนนุหลกัการก ากบัดแูลกิจการให้เกิดความยัง่ยืนมาก
ยิ่งขึน้  

คณะกรรมการบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองค์กรโปร่งใสอ่ยา่งแท้จริง 
จึงได้ก าหนด แผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและตอ่เนื่อง 5 ปี (ปี 2553 -2557) ผา่นหลกัสตูร 
“จริยธรรม.กบัความยัง่ยืน ของ องค์กร” เพื่อปลกูจิตส านกึด้านคณุภาพให้แก่พนกังาน ( วินยั และความซื่อสตัย์สจุริต) 
และขยายขอบเขตไปยงัผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ 
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9.2 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
 
บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้าน ทจุริตคอร์รัปชัน่ และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่

ได้ผา่นการรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption Council : CAC) ในการตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบรัษัทฯ ได้อนุมัตนิโยบำย/ ข้อก ำหนด/ แนวปฏิบัตใินกำรต่อต้ำนทุจริต
คอร์รัปช่ัน SBG ดังนี ้

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของ SBG ยอมรับการทจุริตทกุรูปแบบ เช่น การรับสิง่ของ ของขวญั 
การเลีย้ง รับรอง เงินบริจาค/เร่ียไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบคุคลที่ท าธุรกิจกับSBG โดยครอบคลมุ
พนกังาน   คูค้่า ลกูค้าและผู้มี สว่นได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ”  

ข้อก ำหนด  (1)  ก าหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ในคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจริยธรรมฯ  
 (2) ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่ เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ SBG  
 (3) จดัให้มีการประเมินความเสีย่งตอ่การเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร เป็นประจ าทกุปี  

แนวปฏิบัติ  (1) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของSBG ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้าน
การทจุริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับ
เร่ืองการทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมว่า่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

(2) พนกังานของSBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทุจริต
คอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้อง กบัSBG ต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ 
และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้
ปรึกษาผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่ รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการ
ปฏิบตัิตามจริยธรรมธุรกิจผา่นช่องตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้  
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(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองคอร์รัปชั่นที่
เก่ียวข้องกบั SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามที่ บริษัทก าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะ 

(4) ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการ
พิจารณาโทษ ทางวินยั ตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท านัน้ผิดกฎหมาย 

(5) SBG ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอื่นที่
ต้องปฏิบตัิ หน้าที่เก่ียวข้องกบับริษัทและบริษัทยอ่ย และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ  

(6) บริษัท มุ่งมัน่ที่จะพฒันาและสร้าง “ ฅนสมบรูณ์ ” ให้มีจิตส านกัที่ดี และปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองดี ของสงัคม และประเทศชาติ 

 
หลักกำรและกระบวนกำรในกำรประเมิน ควำมเสี่ยง ด้ำนกำรทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสีย่งแยกออกจากการประเมิน
ความเสีย่ง ระดบัองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสีย่งด้านการทจุริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ 
(1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic ซึง่จะพิจารณา
ความเสีย่งแตล่ะกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ ช่องทางการทจุริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดบัคะแนนการประเมิน
โอกาส และผลกระทบ อ้างองิตามเกณฑ์ของคูม่ือการ บริหารความเสีย่งองค์กร) โดยผลการประเมินจะน ามาจดัท า
แผนการตรวจสอบประจ าปี และมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี  

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านทจุริต
คอร์รัปชัน่ ดงันี ้ 

1.  ท าการส ารวจ “รายงานการมีสว่นได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ล าดบัแรก ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และขยาย การส ารวจไปยงัผู้บริหารทกุระดบั ที่มีอ านาจด าเนินการ รวมไปถึงพนกังานที่มีสว่น
ได้เสยี เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผล ประโยชน์ ที่จะน าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่  

2.  ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยการ
สื่อสารให้พนักงานทุกระดับ ท าการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยถือเป็นวินัยและเป็นหน้าที่ของ
พนกังานท่ีต้องพึง่กระท า 

3.  ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริต และจดัท าแผนตรวจประเมิน ให้
สอดคล้องกบัแผน ตรวจสอบภายใน  

4.  ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ทางวินยัตามระเบียบ ที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

5.  สง่เสริมความรู้ผ่านหลกัสตูร “จริยธรรมกับความยัง่ยืนขององค์กร” ส าหรับ ผู้บริหารทกุระดบัและ
กิจกรรมมุง่สูส่ิง่ที่ ดีกวา่ – ส าหรับกลุม่พนกังานในระดบัปฏิบตัิการ เพื่อเกิดความเข้าใจ  
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กำรด ำเนินงำนปี 2557 :  

1.  บริษัทฯ ได้สง่เสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สมัมนา สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ และรูปแบบกิจกรรมตา่ง ๆ 
เพื่อน าไปสูก่าร เป็นวฒันธรรมองค์กรใหม ่ภายใต้แผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กร ดงันี ้

 
1.1  บริษัทฯ ก าหนดหลกัสตูร “จริยธรรม กบัความยัง่ยืน  
       องค์กร”-ส าหรับหวัหน้างาน โดยมีเนือ้หามุง่เน้นด้าน    
       จริยธรรม และจิตส านกึในการท างาน โดยมีพนกังาน 
       เข้าอบรมจ านวน 600 คน แบง่เป็น 6 รุ่นๆ ละ 100 คน  
       ผลการประเมินอยูใ่นเกณฑ์ดีระดบัคะแนนร้อยละ 87  
      อยูใ่นเกณฑ์ ดี คอ่นข้างดีมาก  
1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสง่เสริมให้คูค้่า         
      ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีเติบโตไปพร้อมกบั SBG โดย 
      ก าหนดกลยทุธ์ การเพิ่มคณุคา่ทางธุรกิจ 
 

จากจุดเร่ิมต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ในการต่อต้านการทจุริตของกลุ่ม 
เพื่อให้มัน่ใจวา่กระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์
ไปสูคู่ค้่า (Supplier) โดยสง่เสริมความรู้ในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อขยายเครือข่าย และ เปิดโอกาสให้คู่ค้า
เข้าเป็นสมาชิกในกลุม่สมบรูณ์ 

2.   เพื่อให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียข้าถึงช่อง
ทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดให้
เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ 
กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้ มครองผู้
ร้องเรียนเพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจดัการและน าไปจัดท าหลกัสตูรฝึกอบรมและ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ส าหรับในปี 2557 มี
พนักงานเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และได้มอบหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ไป
ด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 1 เร่ือง(รายละเอียด หมวด 
7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมธุรกิจ/ 
www.satpcl.co.th หมวด พฒันาที่ยัง่ยืน) 
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3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตของพนกังาน จึงได้ ก าหนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัค่าตอบแทน
สวสัดิการและค่าตอบแทนพนกังาน ในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนกังานอย่างเหมาะสมและ 
สอดคล้องกบัการจ่ายค่าตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยก าหนด อตัราค่าจ้างแรกเข้าขัน้ต ่าส าหรับพนกังาน
ทัว่ไป ที่ไมม่ีทกัประสบการณ์ วนัละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าที่กฎหมายก าหนด และสวสัดิการอื่นที่ให้
ในรูปตวัเงินเพิ่มเติมตอ่วนัอีกวนัละ 175 บาท ได้แก่คา่อาหารกลางวนั ค่าเบีย้ขยนั ค่าเข้ากะ รวมอตัราค่าจ้าง ขัน้ต ่าที่
พนกังานจะได้รับขัน้พืน้ฐานเทา่กบั  490 บาทตอ่วนั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการอื่นที่สนบัสนนุ เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังานให้ดีขึน้ เช่น จดัข้าว 
(เปลา่) กลางวนัฟรีทกุวนั และควบคมุราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต ่ากว่าราคาท้องตลาด สวสัดิการ รถรับสง่พนกังาน 
ห้องพยาบาล ประกันสขุภาพพนกังาน เคร่ืองแบบพนกังาน และเปิดอากาสให้พนกังานได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความเห็นผา่นช่องทาง ข้อเสนอแนะผา่นระบบสือ่สารภายใน  

 
เพื่อให้พนกังานท่ีท างานกบับริษัทฯ มีทนุส ารองชีพในระยะยาว เมื่อเกษียณอายกุารท างานกบับริษัทฯ จึงได้

จดัตัง้กองทนุ ส ารองเลีย้งชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ ให้กบัพนกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสะสมและสมทบเงนิ ร้อยละ(%) ของค่ำจ้ำง กำรจ่ำยเงนิสมทบและผลประโยชน์ของลูกจ้ำ  

อำยุงำนหรืออำยุสมำชิก ลูกจ้ำง   นำยจ้ำง  จ ำนวนปีท่ีท ำงำน 
สิทธิเงนิสมทบ 

พร้อมผลประโยชน์  
ร้อยละ(%) 

4 เดือน  หรือน้อยกว่า 4 ปี 3% 3% น้อยกว่า 5 ปี 0 
ตัง้แต ่4 ปี - 7 ปี 3% หรือ 4% 3% หรือ 4% ครบ 5 ปี แตน้่อยกว่า 6 ปี 50 

มากกว่า 7 ปี ขึน้ไป 3%, 4%, 5 % , 6% 3%, 4%, 5 % , 6% ครบ 6 ปี แตน้่อยกว่า 7 ปี 60 

   ครบ 7 ปี แตน้่อยกว่า 8 ปี 70 
   ครบ 8 ปี แตน้่อยกว่า 9 ปี 80 
   ครบ 9 ปี แตน้่อยกว่า 10 ปี 90 
   ครบ 10 ปี ขึน้ไป 100 
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กระบวนกำร ขยำยเครือข่ำย โครงกำรมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มสมบูรณ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1.  จดัตัง้คณะท างานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานกุารบริษัทฯ (หวัหน้าคณะ) ฝ่ายจดัหา ฝ่าย

พฒันาบคุลากรฝ่าย ตรวจสอบภายใน  
 2. บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ ไปยงัพนัธมิตรทางการค้า 

โดยคดัเลือกบริษัทคู่ค้าที่ มีอตัราการหมนุเวียนในการซือ้ขายต่อปี 20 ล้านบาทขึน้ไป จากการ
คดัเลอืกจะมีจ านวนคูค้่ารวม 136 บริษัท จากจ านวน คู่ค้าทัง้สิน้ 2,828 ราย และมีเป้าหมาย 3 ปี 
(ปี2558 - 2560) ที่ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ กับกลุม่บริษัท
สมบรูณ์  

3.  จดัอบรมเพื่อสง่เสริมให้คูค้่าเข้าใจเก่ียวกบัการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  
 4.  ปี 2557 ด าเนินโครงการทดสอบระบบ มีคู่ค้าสนใจเข้าสมคัรเข้ารับการอบรมจ านวน 24 บริษัท    

มีคูค้่าจ านวน 11 บริษัท จาก 24 บริษัทประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่กบั SBG  
5.  SBG ใช้หลกัการประเมินตนเองตาม CAC เพื่อสง่เสริมให้คู่ค้าเข้าใจและง่ายต่อการเข้าร่วมกบั 

CAC ในอนาคต โดย ก าหนดให้มีการประเมินตนเอง 71 ข้อ ปรากฏว่ามีบริษัทคู่ค้าที่ผ่านการ
ประเมินตนเองจ านวน 9 บริษัท จากจ านวน 11 บริษัท  

6.  SBG ได้จดัพิธีแสดงความยินดี เพื่อสง่เสริม/ยกระดบัภาพลกัษณ์ทีดี ในวนัที่ 18 ธันวาคม 2557 
เพื่อผ่านการรับรองการเข้า เป็นเครือข่ายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ในกลุม่ SBG และพิธีมอบ
หนงัสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการ  ทุจริตคอร์รัปชั่นของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 
(Integrity Business Partnership of SBG) จ านวน 9 บริษัทได้แก่ 

1. บริษัท แอมคอล อินเตอร์เนชัน่แนล (Thailand) จ ากดั         2. บริษัท บญัญตัิ อตุสาหกรรม 1998 จ ากดั  
3. บริษัท โฟคสั แมคคานคิ จ ากดั          4. บริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส จ ากดั  
5. บริษัท พี.เอส สตีล จ ากดั           6. บริษัท ไทย ฮาวท์ตนั 1993 จ ากดั  
7. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติง้ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   8. บริษัท ไทรเด้นท์ สตีล จ ากดั  
9. บริษัท ที.วี.เอส. ออโตเมชัน่ แอนด์ พาร์ท จ ากดั 
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กำรด ำเนินงำนระหว่ำงปี 2553  -  2558 
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10. SBG…กับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 

1. กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายและยดึถือปฏิบตัิมาอยา่งตอ่เนื่อง ในเร่ืองของการปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาค
และเป็นธรรม  ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสง่เสริมสิทธิทางการเมือง   ตลอดจน
การปฏิบตัิตามพนัธสญัญาตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ   ได้แก่ 

1.1 กำรแข่งขนัที่เป็นธรรม  

การปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัผู้ขาย หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงตา่งๆ ท่ี
ได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการด าเนนิธุรกิจร่วมกนั 

 แนวทำงในกำรปฏิบัติ    

(1)   ระบเุง่ือนไข และข้อตกลงตา่ง ๆ ร่วมกนั ไว้ในสญัญาซือ้ขาย และ ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่มีตอ่ลกูค้า
อยา่งเคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อร่วมกนั
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(2)  ให้ข้อมลูขา่วสารและค าแนะน าทีถ่กูต้อง เพียงพอ และทนัเหตกุารณ์ ตอ่ลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกบั
สนิค้า การบริการ                                                                                                                

(3)  สง่มอบสนิค้าที่มคีณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาทีเ่ป็นธรรม ไมค้่าก าไรเกินควร 

กำรด ำเนินงำนในปี 2557   

บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัทคูค้่าอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงผลติภณัฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งทนัทว่งที  
พร้อมทัง้ให้ข้อแนะน าในการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

1.2 ส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคมในคู่ค้ำ 

(1) สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของผู้ขาย และเปิดโอกาสให้ผู้ขายได้เข้ามามีสว่นร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรม
เพื่อสงัคมตา่งๆ ของบริษัท ผา่นทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนบัสนนุทนุทรัพย์หรือ
สิง่ของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของผู้ขาย 
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(2)  ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหว่างพนกังานทุกระดบัชัน้กบัผู้ขายผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมาของ

บริษัทฯ อยา่งต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจระหว่าง

ผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา แตล่ะรายของบริษัทฯ  

(3) ชีแ้จง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบตัิตามกฎหมาย

แรงงานของผู้ขาย ผู้ รับจ้างช่วง ผู้ รับเหมา ที่เป็นคูค้่าของบริษัทฯ วา่ยงัคงความเป็นธรรมและปฏิบตัิตาม

กฎหมายหรือไมอ่ยา่งตอ่เนื่อง   

แนวทำงในกำรปฏิบัต ิ

(1) ก าหนดมาตรการท่ีเก่ียวกบัสงัคมและสิง่แวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบตัิในการจดัซือ้ จดัจ้าง 

(2) สนบัสนนุให้พนัธมิตรทางการค้า/คูค้่ายอมรับและน าไปปรับใช้นโยบายในลกัษณะเดียวกนัโดยไมก่่อ 

 ให้เกิดการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม  

(3)  สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คูค้่าเข้ามามีสว่นร่วมใน

กิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทฯ  

กำรด ำเนินงำนในปี 2557 

(1)  บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้ บริหาร และพนักงานที่เก่ียวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ ที่

เก่ียวข้องให้บริษัทรับทราบทกุครัง้ที่เกิดรายการ  

(2)  บริษัทฯ ได้สือ่สารให้คูค้่ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการ 

(3)  บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า เช่น กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 

กิจกรรมคา่ยอาสาฯ  3 วนั 2 คืน ประจ าปี ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด  ณ  โรงเรียน   สมานมิตรมงคล จ.

สระบรีุ โดยด าเนินการปรับปรุงปรับปรุงอาคารเรียน  โต๊ะเรียน เคร่ืองเลน่และสนามเด็กเลน่ เคร่ืองกรอง

น า้และตู้น า้ดื่ม และมอบอปุกรณ์การเรียน ให้แก่นกัเรียนมีพนกังานและเครือข่ายคู่ค้าเข้าร่วม จ านวน 

90 คน 
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1.3  กำรเคำรพต่อสทิธิในทรัพย์สนิ   :  สง่เสริมและปฏิบตัิตามสทิธิในทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิ   
สทิธิบตัร สทิธิทางศีลธรรม  อยา่งเคร่งครัด 

แนวทำงในกำรปฏิบัต ิ

(1)  ก าหนดนโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน หมวดการปฏิบตัิตอ่คูค้่า 
 (2)  ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องและไมส่นบัสนนุสนิค้าหรือ
การกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

กำรด ำเนินงำนในปี 2557  

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูก
ละเมิดหรือการถูกน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทัง้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ซึ่งได้ก าหนดไว้ ใน
นโยบายไว้ในจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน อยา่งเคร่งครัด  

1.4  กำรเกี่ยวข้องกับกำรเมืองอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ  บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง 
ไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วม และไมฝั่กใฝ่พรรคการเมืองหนึง่พรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนหนึง่คนใด ไมน่ า
เงินทนุหรือทรัพยากรของบริษัทฯไปใช้สนบัสนนุ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่พรรคการเมืองหรือนกัการเมืองใด ๆ  โดย
ไมอ่นญุาตให้ผู้บริหารและพนกังาน ใช้อ านาจครอบง า ชกัใย  ขม่ขู ่ บีบบงัคบั  

แนวทำงในกำรปฏิบัติ  

(1) รณรงค์และสง่เสริมให้พนกังานมีความรู้ ผา่นช่องทางการสือ่สาร เช่น weekly news เสยีงตามสาย เป็นต้น       
(2) เปิดโอกาสให้พนกังานใช้สทิธิทางการเมืองโดยอิสระ โดยไมเ่ข้าไปชกัจงู ครอบง า 

กำรด ำเนินงำนในปี 2557   

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานใช้สทิธิทางการเมืองอยา่งอิสระ โดยไมไ่ด้เข้าไปครอบง า ชกัจงู ขม่ขู ่และมี
สว่นร่วมแตอ่ยา่งใด 

2. กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสูค่วามยัง่ยืน โดยค านึงถึง
การเคารพสทิธิมนษุยชนและเคารพตอ่ศกัด์ศรีในความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน   ซึง่เป็นรากฐานของการด าเนินธุรกิจ
อยา่งมีคณุภาพและคณุคา่  

บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ จึงให้ความส าคญัในการปฏิบัติ
ตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแตง่ตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคูก่บัการ
พฒันาคณุธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนกังาน
และให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการท างานให้พนกังานมี
ความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัที่ดี พฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูนศกัยภาพอย่างทัว่ถึง และให้
พนกังานรับทราบขา่วสารของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ  
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แนวทำงในกำรปฏิบัต ิ

(1) ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมลูแก่ทางการ กรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรม ไมว่า่จะเป็นการ
เปลีย่นต าแหนง่งาน ลกัษณะงาน สถานท่ีท างาน สัง่พกังาน ขม่ขู ่รบกวนการปฏิบตังิาน เลกิจ้าง (มาตรา 
89/2) อนัเนื่องมาจากสาเหตแุหง่การแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

(2)  ก าหนดนโยบายให้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ไมท่ าธุรกรรมกบับริษัทที่ไมค่ านงึถึงสทิธิมนษุยชนโดยเฉพาะ
การละเมดิสทิธิขัน้พืน้ฐาน ด้านเชือ้ชาติ   สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น 

(3)  ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งจากการกระท าผิดกฎหมายสทิธิมนษุยชน เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้    
(4)  ก าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้เป็นกระบวนการหลกัใน

การตรวจประเมินเป็นประจ าทกุปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
(5)  เปิดโอกาสให้พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยีทุกกลุม่ แสดงความเหน็ผา่นช่องทางการเสนอแนะโดยผา่น

Email ของกรรมการอิสระหรือเลขานกุารบริษัทฯ 
(6)  มีช่องทางการสือ่สารเพื่อให้พนกังานหรือผู้มีสว่นได้เสยี ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส 
(7)  จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2547 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด อยา่งเสมอภาค และ
เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสูก่าร
พฒันาและจดัการท่ียัง่ยืนขององค์กร  

กำรด ำเนินงำนในปี 2557   
บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอแนะ  เร่ือง การพฒันาคณุภาพชีวิต ได้แก่ การปรับปรุงห้องน า้ ทางเดินระหวา่งอาคาร และโรงอาหาร 
ซึง่บริษัทฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว  

3. กำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม และให้ความเคารพตอ่ความเป็น
ปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสทิธิมนษุย์สากล และหลกัจริยธรรมฯ ท่ีดี  เพ่ือน าไปสูค่วามสงบสขุใน
สงัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยัง่ยืน 

3.1  กำรเคำรพสทิธิในกำรท ำงำนตำมหลกัสทิธิมนุษยชน โดยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน ไมบ่งัคบัให้
บคุคลขาดความสมคัรใจทีจ่ะท างาน   ไมใ่ช้แรงงานเดก็   เคารพในสทิธิและเสรีภาพของพนกังาน 

แนวทำงในกำรปฏิบัต ิ

(1) ก าหนดนโยบายวา่ด้วยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไมจ่ ากดัเชือ้ชาติ สผิีว เพศ 
ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุหรือความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยัใน
การพิจารณาและตดัสนิใจการจ้างงาน 
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(2) ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการ
เรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม า่เสมอ 

(3) จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบั
เร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมกีระบวนการแก้ไข รวมถงึมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้อง ที่
เป็นระบบและยตุิธรรม 

กำรด ำเนินงำนในปี 2557   

(1) ส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดบัในองค์กรได้รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ผ่านช่อง
ทางการสือ่สารทางเดียว เช่น  ประกาศ อีเมล weekly news เสยีงตามสาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

(2)  เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัในองค์กรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เช่น 
กิจกรรมจบัเข้าคยุกนั  การส ารวจความพงึพอใจและทศันคติของพนกังานโดยรวม  ภายใต้โครงการ “WE 
CARE” ซึง่มีผลประเมินอยูใ่นเกณฑ์ “พงึพอใจ”และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

(3) จดัให้มีหลกัสตูรฝึกอบรมและเรียนรู้ภายในบริษัทกวา่ 30 หลกัสตูร แบง่ออกเป็น 8 ด้าน ดงันี ้ 
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3.2 ให้ควำมคุ้มครองทำงสังคมและสภำพกำรท ำงำนของพนักงำน โดยก าหนดเง่ือนไขการจ้างทีเ่ป็นธรรมและ
ได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดกิารอื่นท่ีเหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย  โดยหลกีเลีย่งการกระท าที่ไมเ่ป็นธรรมที่มี
ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน      

แนวทำงในกำรปฏิบัต ิ
(1) สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวติที่ดี ทัง้ในหน้าที่การงาน และครอบครัว 
(2) มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพในรูป

เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพและคา่ตอบแทนอื่นๆ  
(3) แตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
(4) ก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
(5) เปิดโอกาสให้พนกังานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อให้ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานและ

สถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
(6) ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมลูแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมายหรือผิด พรบ.

หลกัทรัพย์ฯ อนัเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการท าผิดกฎหมาย 

กำรด ำเนินงำนในปี 2557 

บริษัทฯ มุง่มัน่ในการยกระดบัคณุภาพพนกังาน ให้มีความสามารถแข่งขนัในตลาดได้ โดยการจดัตัง้ศนูย์การ
เรียนรู้และพฒันาศกัยภาพของพนกังานกลุม่บริษัทสมบรูณ์ (SBG Learning Academy) เพื่อรองรับการแขง่ขนัจากการเข้า
สูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558  นอกจากนี ้ได้จดัท าโครงการ “Quality of Work Life” เพื่อยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตพนกังานอยา่งตอ่เนื่อง เป็นปีที่ 10 เพื่อตอบสนองสขุภาวะทัง้ 4 ด้าน กาย อารมณ์ สงัคม และจิตใจ   

3.3 ให้ควำมคุ้มครองสุขภำพและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการ
ท างานให้พนกังานมคีวามปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถงึมีสขุอนามยัทีด่ี 

แนวทำงในกำรปฏิบัติ     

(1) ก าหนดให้มีการพฒันานโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ 
(2) วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคมุความเสี่ยงด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการท างาน 

รวมถึงจดัให้มีระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ระหว่างปฏิบตัิงาน จดัให้มีสถานที่ท างานที่สะอาด เพื่อ
ความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้  

(3) สือ่สารให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัข้อก าหนดว่าด้วยวิธีปฏิบตัิที่ปลอดภยัในการท างานต่างๆ และให้
แนใ่จวา่พนกังานเข้าใจและท าตามระเบียบปฏิบตัิได้ถกูต้อง 

(4) จดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยั และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลที่จ าเป็นให้แก่พนกังาน 
(5) ประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการท างาน 
(6) ให้พนกังานมีสว่นร่วมในระบบบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อมและเคารพสิทธิ

ของพนกังาน   
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กำรด ำเนินงำนในปี 2557 

บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและจดักิจกรรมสง่เสริม เพื่อป้องกนัความเสี่ยงทางด้านความปลอดภยัทัง้ในงาน
และนอกงาน  อยา่งตอ่เนื่อง อาทิเช่น การจดัอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยั กิจกรรมการประเมินความเสีย่ง การค้นหา
จดุเสีย่งและขจดัอนัตรายก่อนการเร่ิมงาน  (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวฒันธรรม
องค์กรด้านความปลอดภยั(Safety Culture) กิจกรรมสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภยั (Safety Network)  กิจกรรมหยัง่รู้
อนัตราย(KYT) และกิจกรรมกลา่วค าปฏิญญาณตน (Safety Declaration)  รวมทัง้การเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อ
ภาวะฉกุเฉินตอ่เหตกุารณ์ต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อมดบัเพลิง และอพยพหนีไฟ ครอบคลมุการปฏิบตัิงานในช่วงกลางวนัและ
ช่วงกลางคืน เป็นต้น  ตลอดจนการจดักิจกรรมการสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยันอกงาน เช่น การ
รณรงค์สวมหมวกนิรภยั ไมข่บัรถย้อนศร ส าหรับพนกังานท่ีขบัขี่จกัรยานยต์  และรณรงค์คาดเข็มขดันิรภยั และไม่โทรศพัท์
ขณะขบัส าหรับผู้ขบัรถยนต์ เป็นต้น   ซึง่ผลลพัธ์ของการด าเนินโครงการตา่งๆ ท าให้อบุตัิเหตมุีแนวโน้มลดลง   

4. ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยึดหลกัและด าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ซึ่งเป็นผู้ซือ้
ผลิตภณัฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ให้สามารถมัน่ใจได้ว่า
นอกจากจะได้รับสนิค้า บริการท่ีมีราคาที่ยตุิธรรม มีคณุภาพท่ีดีที่สดุแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัที่อาจส่งผล
กระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสยีสทิธิของของผู้บริโภค 

แนวทำงในกำรปฏิบัติ 
(1) เคารพในสทิธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพืน้ฐานของผู้บริโภค 
(2) คุ้มครองสทิธิด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค 
(3) ไมจ่ ากดัสทิธิด้านข้อมลูขา่วสารของผู้บริโภค 
(4) เคารพสทิธิในการเลอืกของผู้บริโภค 
(5) เคารพสทิธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 
(6) คุ้มครองสทิธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 
(7) คุ้มครองสทิธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 
(8) ให้สทิธิในการอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมสขุภาพ  

กำรด ำเนินงำนในปี 2557 

(1) เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ด าเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้  
จากสนิค้าที่ไมป่ลอดภยั โดยท าประกนั  Products Liability Law : PL law  อยา่งเคร่งครัด    

(2) จดัให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลกูค้าประจ าปี เพื่อประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทในด้าน
ตา่งๆ ได้แก่ คณุภาพ การสง่มอบ การจดัการ นวตักรรมและราคา โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมลูระหวา่ง
ปี เพื่อน ามาปรับปรุงและพฒันาให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพสงูที่สดุ  
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ผลส ำรวจควำมพงึพอใจของลูกค้ำประจ ำปี 2557   
คุณภำพ (Quality) 83% 
กำรส่งมอบ (Delivery) 87% 
กำรจัดกำร (Management) 75% 
นวัตกรรม (Innovation) 81% 
รำคำ (Cost) 73% 

 

5. กำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ สง่เสริมการอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมอย่างมีความสขุ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและ
อาชีพแก่กลุม่เยาวชนและผู้ ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษาให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่ได้
ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทัง้ใกล้และไกลตาม
นโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชมุชนอยา่งยัง่ยืน  

แนวทำงในกำรปฏิบัติ 

(1) สร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน 
(2) การศกึษาและศิลปะวฒันธรรมจริยธรรม 
(3) สร้างการจ้างงาน และพฒันาทกัษะ 
(4) สร้างสขุภาพ 
(5) การลงทนุทางสงัคม 

 กำรด ำเนินงำนปี 2557 

 บริษัทฯ  ได้มุง่เน้นกระบวนการท างานร่วมกบัชมุชน และสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนทัง้ใกล้และไกลตาม
นโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
ชมุชนอยา่งยัง่ยืนในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

 (1) กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ  บริษัทฯ ได้จดัโครงการตา่งๆ ดงันี ้

(1.1) โครงกำรพัฒนำช่ำงเทคนิค  

 เป็นความร่วมมือระหวา่งบริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์ กบัวิทยาลยัเทคนิคมาบตาพดุ จ.ระยอง  ในการ
พฒันาโครงการทวิภาคีปกติ  ที่มุง่เน้นเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรช่างเทคนิค ในสถาบนัอาชีวะศกึษา ให้มีสมรรถนะ
สอดคล้องกบัความต้องการในอตุสาหกรรมยานยนต์  รวมทัง้สร้างความเข้มแขง็ให้การศกึษาในระดบัท้องถ่ิน   มีระยะเวลา 
4 ปี ตัง้แต ่2556- 2559   ในปี 2557 เป็นรุ่นท่ี 2 ของโครงการ พฒันาชา่งเทคนิค 
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(1.2)  โครงกำรทวิภำคี ภำคพิเศษ รุ่นที่ 2   

เป็นโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ภายใต้ความความร่วมมือระหวา่ง ส านกั
เลขาธิการองคมนตรี สภาอุตสาหกรรมฯ และส านักคณะกรรมการอาชีวศึกษา เร่ิมในปี 2556  ปีนีเ้ป็นรุ่นที่ 2  มี
วตัถปุระสงค์เพื่อคืนคนดีสูส่งัคม โดยการแก้ไขปัญหาสงัคมจากการใช้ความรุนแรงของนกัเรียนที่มีปัญหาด้านความรุนแรง
และสารเสพติด เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานในบริษัท  ในปี 2557 มีนกัศึกษาจากวิทยาลยัเทคนิคสมทุรปราการ จ านวน 3 คน 
และจากเทคโนโลยีสมทุรปราการ จ านวน 3 คน ภายหลงัจากผา่นโครงการ นกัเรียนทัง้ 6 คน สามารถผ่านการประเมินจาก
วิทยาลยัและส าเร็จการศกึษาและน าวฒุิที่ได้ไปศกึษาในระดบัตอ่ไป 

 
 

   
 

(1.3)  โครงกำรสหกิจศึกษำ   

เป็นโครงการความร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษา โดยเน้นการเรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริง
เป็นหลกัหรือโครงงานพิเศษ ที่ใช้ความรู้ตรงหรือสมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของนกัศกึษา และเป็นประโยชน์กบัองค์กรที่ได้มีการ
แลกเปลีย่นความรู้กบัสถาบนันัน้ๆ เป็นผลให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหวา่งบริษัทฯ และมหาวิทยาลยัอยา่งตอ่เนื่อง 
ปัจจบุนัได้ด าเนินโครงการตัง้แตปี่ 2544  ปัจจบุนั เป็นรุ่นที่ 12  รุ่น ในปี 2557   มีนกัศกึษาจาก 11 สถาบนั  เข้ารับการฝึกงานสห
กิจศกึษา ได้แก่ 1. ม.เทคโนโลยีสรุนารี 2. ม.บรูพา 3. ม.นเรศวร 4. ม.ทกัษิณ 5. ม.ราชมงคลขอนแก่น  6. ม.ราชมงคล
ธญับรีุ  7. ม.กรุงเทพ 8. ม.ศรีปทมุ 9. ม.วลยัลกัษณ์ 10. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ และ 11. ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ  นอกจากนี ้ยงัมีโครงการสหกิจศกึษานานาชาติ  ซึง่บริษัทได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาแรงงานในอนาคตที่ 
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จะรองรับกบัการแขง่ขนัใน  AEC โดยขยายความร่วมมือกบัวิทยาลยัที่มีสหกิจศกึษ ของตา่งประเทศ เช่น สงิคโปร์  2 รุ่น  4 คน   
ญ่ีปุ่ น 1 รุ่น 1 คน   องักฤษ 1 รุ่น 1 คน  และจากออสเตเลยี จะมาศกึษาด้านสิง่แวดล้อม เป็นต้น  ทัง้นี  ้ยงัได้ประโยชน์การ
ฝึกทกัษะภาษาให้กบับคุลากร บริษัทอีกด้วย 

  

   

(1.4)  โครงกำรทุนกำรศึกษำเพื่อลูกพ่อ 

บริษัทฯ ได้สนบัสนนุโอกาสทางการศกึษา โดยได้มอบทนุการศกึษาแก่เด็กนกัเรียนในชมุชนที่เป็นเด็ก
กตญัญ ูขาดแคลนทนุทรัพย์ในการเรียนอีก 38 ทนุ เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้กวา่ 160,000 บาท 

 

   
 

(1.5)  โครงกำร สำนสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก 

บริษัทฯ ได้สนบัสนุนและเปิดโอกาสให้บุตรหลานของพนกังานได้เรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน  
โดยการทศันศึกษาในช่วงปิดภาคเรียน  จดัขึน้ปีละ 2 ครัง้ ในเดือนเมษายน และเดือนตลุาคม  เป็นการสร้างสมัพนัธ์ระหว่าง
พนกังานและครอบครัวของพนกังานด้วย  ปี 2557  ในเดือนเมษายน พาน้องๆ ไปทศันศึกษา ที่ตนัแลนด์ : อิชิตนั กรีน แฟคทอรี” 

นิคมอตุสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยธุยา ปลกูฝังแนวคิดให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุล  กระตุ้นจิตส านึก
ระหวา่งวิธีด าเนินธุรกิจกบัวิถีการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกบัธรรมชาติ เพื่อความสขุอย่างยัง่ยืนและในเดือนตลุาคม พาน้องๆ ไป
ทศันศกึษา ที่งานนิทรรศ น์ รัตนโกสนิทร์ และพิพิธภณัฑ์เพื่อการศกึษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

(1.6)  โครงกำรพัฒนำนักบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2  

เป็นโครงการความร่วมมือกบัส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) เพือ่
พฒันานกับริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่ท่ีมีสมรรถนะ และศกัยภาพสงูครอบคลมุ 3 ด้าน ได้แก่ เป็นนกัคิดที่มวีิสยัทศัน์  
นกัพฒันาและวางแผน และเป็นนกัปฏิบตัิ เพื่อไปเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
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(2)  กำรส่งเสริมคุณภำพชีวติชุมชน   

บริษัทฯ สง่เสริมและสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัพฒันาศกัยภาพของตน และน าศกัยภาพหรือทกัษะ
นัน้ไปใช้ในการช่วยเหลือชุมชนและสงัคม ด้วยการคิดอย่างเป็นระบบ และท างานเป็นทีม ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
ดงันี ้

(2.1)  โครงกำรรักบ้ำนเกดิ   

  “รักบ้านเกิด” เป็นโครงการที่สง่เสริมการมีสว่นร่วมของพนกังานให้เกิดจิตอาสาต้องการที่จะช่วยเหลือ
ชมุชนและสงัคมในถ่ินฐานของตนเองโดยก าหนดให้มีการประชาสมัพนัธ์เพื่อเชิญชวนพนกังานให้สง่โครงการพฒันาในพืน้ท่ี
ตามถ่ินก าเนิดของตนเอง เพื่อพิจารณาขอรับเงินสนบัสนุนหรือเป็นพืน้ที่เป้าหมายในการจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ประจ าปี ของชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสา  เพื่อปลกูฝังและสร้างจิตส านกึความรับผิดชอบตอ่สว่นรวมและรักถ่ินฐานบ้านเกิด  

 ในปี 2557 โครงการรักบ้านเกิด  ได้จดัขึน้ที่ โรงเรียนสมานมิตรมงคล จ.สระบรีุ โดยได้ด าเนินการปรับปรุง
อาคารเรียน โต๊ะเรียน สนามเด็กเลน่ เคร่ืองเลน่ เคร่ืองกรองน า้  ตู้น า้ดื่ม และมอบอปุกรณ์การเรียนให้แก่นกัเรียน มีพนกังานและ
เครือขา่ยคูค้่าเข้าร่วม จ านวน 90 คน 

 

   

(2.2)  โครงกำร “ช่ำงสมบูรณ์” ซ่อมบ้ำนผู้ยำกไร้  

เป็นโครงการความร่วมมือกบั อบต. บางโฉลง  โดยใช้ทกัษะการเป็นช่างของพนกังาน ในการช่วยเหลอื
ชมุชน พฒันาคณุภาพชีวติให้แก่ ผู้สงูอาย ุผู้พิการ และผู้ ด้อยโอกาส ให้มีความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
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  (2.3) จดักิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอนัดีงำมของชุมชน 

บริษัทฯ ได้สนบัสนนุกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของคนในชมุชน หนว่ยงานราชการสว่นท้องถ่ิน  
เช่น  ประเพณีนมสัการศาลกรมหลวงคงแพชร ประเพณีรับบวั    นอกจากนัน้ยงัมีประเพณีสงกรานต์ ทอดกฐิน เป็นต้น ทัง้นี ้
เพื่อเป็นการ สบืสานประเพณีไทยให้คงไว้สบืตอ่ไป 

 

  
  

(3)  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ บริษัทฯ ได้จดัโครงการตา่งๆ ดงันี ้

 บริษัทฯ สร้างความร่วมมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ เพื่อสง่เสริมกระบวนการสร้างความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ให้เกิดพลงัในการสร้างความยัง่ยนืแก่สงัคม  โดยเป็นสามาชิกเครือขา่ยร่วมกบัภาครัฐและเอกชน  ดงันี ้ 

(3.1)   เครือข่ำย CSR-DIW Network   กรมโรงงำน อุตสำหกรรม  

 มุง่เน้นความร่วมมือ โดยใช้ศกัยภาพภายในองค์กรของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม ในการแลกเปลีย่น
การเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมพฒันาชมุชน และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและพฒันาอยา่ง
ตอ่เนื่องรวมทัง้สร้างความเข้มแข็งอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยืนระหวา่งภาคอตุสาหกรรมและชมุชน ในปี 2557 บริษัทใน
กลุม่สมบรูณ์ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม 2557 (CSR-DIW 2014) จากกรม
โรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้
 

รำงวัล CSR-DIW Beginner Awards 2014 รำงวัล CSR-DIW Continuous Awards 2014 

1. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  สาขาระยอง (BSK 3) 
2. บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั สาขาระยอง (SBM 3) 

1. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (SAT1) 
2. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั สาขา บางนา กม.15 (BSK1,2) 

 เครือข่ำยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

 บริษัทได้เป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้าง
เครือขา่ยและแลกเปลีย่น เป็นท่ีพบปะพดูจาหารือประเด็นและข้อหว่งใยในระดบัภมูิภาค รวมทัง้สนบัสนนุและเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการรับหลกัการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่เป็นบรรทดัฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหลง่รวม
ข้อมลูที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เก่ียวข้องในภมูิภาค 
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6. กำรจัดกำรทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมและพลังงำน 

ส าหรับภาพรวมผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบตัิ
ตามข้อก าหนดทางกฎหมายและระบบการจดัการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ท่ีได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ 
มุ่งเน้นให้พนกังานทกุระดบัมีสว่นร่วมในการดแูลสภาพแวดล้อมในพืน้ท่ีท างานผ่านกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day 
สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าและผู้ เยี่ยมชมบริษัทอยา่งตอ่เนื่อง  ในสว่นของกระบวนการผลิต ได้ให้ความส าคญักบัการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดจนมีมาตรการควบคุม บ าบดั และตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและในพืน้ที่
ชุมชนเพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของบริษัทฯ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแนวทางปฏิบัติ 
ดงัตอ่ไปนี ้

แนวทำงในกำรปฏิบัติ 

(1) พฒันาและแสวงหาความรู้เพื่อจดัการ และป้องกนัมลภาวะที่เกิดขึน้อยา่งครบถ้วน 
(2) ตระหนกัถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน 
(3) สง่เสริมการท างานในกิจการ เพื่อลดและปรับปรุงภาวะโลกร้อนให้กบัสิง่แวดล้อม 
(4) สง่เสริมให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ เร่ือง สิง่แวดล้อมระหวา่งพนกังาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และได้

ปลกูฝังให้เป็นวฒันธรรมองค์กร เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิที่ยัง่ยืน 

 กำรด ำเนินงำนปี 2557 

(1) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(1.1)  การจดัการทรัพยากรน า้ 
 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการใช้น า้อย่างคุ้ มค่า โดยน าน า้ที่ออกจากกระบวนการผลิตและ

ส านักงานที่ผ่านการบ าบัด มาปรับปรุงคุณภาพ ก่อนน ากลบัมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วนและที่หอหล่อเย็น 
(Cooling Tower) 

 ทัง้นีใ้นปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงประสทิธิภาพเคร่ืองจกัร จึงท าให้สดัสว่นการใช้น า้ Treated 
เพิ่มขึน้ 4% เป็น 13%   จากเดิม 9% ในปี 2556  ตามรูป  อยา่งไรก็ตาม ระบบบ าบดัน า้เสยีและระบบผลติน า้ Treat ยงัคงมี
ประสทิธิภาพและสามารถผลติน า้ได้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้น า้ในอนาคต  
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  (1.2)  การจดัการกากอตุสาหกรรม 

บริษัทฯ  มีมาตรการคดัแยกวสัดไุม่ใช้แล้วตามประเภทและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ  ก่อนสง่ให้ผู้ รับ
ก าจดัที่ได้รับอนญุาตจากกรมโรงงาน น าไปฝังกลบหรือบ าบดัตามวิธีที่กฎหมายก าหนด   ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ด าเนิน
โครงการรีไซเคิลของเสยีจากกระบวนการหลอ่  โดยสง่ของเสยีกลบัไปรีไซเคิลท่ีบริษัทผู้ผลติแทนการสง่ก าจดั      

ทัง้นี ้จากการน าหลกั  3R (Reduce Reuse Recycle) มาประยกุต์ใช้และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ใน 

ปี 2557  ขยะอนัตรายลดลงเหลือ 52%  จากเดิม 78% ในปี 2556  ดงัตารางด้านลา่งนอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้ส่งเสริมวิธีการก าจัดขยะด้วยการน ากลบัมาใช้ใหม่แทนวิธีการฝังกลบ   ซึ่งบ่อฝังกลบขยะถือเป็นแหล่งที่
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก  ดงันัน้จึงสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจก สาเหตขุองภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึง่   นอกจากนีย้งั
ช่วยลดอตัราการขยายตวัของจ านวนหลมุฝังกลบขยะในประเทศ ซึง่เป็นปัญหาส าคญัของชมุชนท่ีเสี่ยงต่อการปนเปือ้นของ
มลพิษลงสู่แหล่งน า้ และมลภาวะทางอากาศกรณีที่เกิดไฟไหม้บ่อขยะ ซึ่งกระทบต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของ
ประชาชน 

 
 ตำรำงแสดงปริมำณกำกอุตสำหกรรมและวิธีกำรก ำจัด 

 
รายละเอยีด

การจดัการของเสยี ตนั % ตนั % ตนั %

ปรมิาณของเสยีท ัง้หมด 29884 100 28853 100 20347 100

ปรมิาณของเสยีไมอ่นัตรายท ัง้หมด ทีน่ าไปก าจดั 4442 15 6368 22 9739 48

   ก ำจัดโดยกำรฝังกลบ (Landfills) 391 9 148 2 87 1

   ก ำจัดโดยกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชนใ์หม ่(Recycle) 3333 75 5723 90 8276 85

   ก ำจัดโดยวธิอีืน่ๆ 718 16 497 8 1375 14

ปรมิาณของเสยีอนัตรายท ัง้หมด ทีน่ าไปก าจดั 25442 85 22485 78 10608 52

   ก ำจัดโดยกำรฝังกลบ (Landfills) 5543 22 480 2 304 3

   ก ำจัดโดยกำรน ำกลบัมำใชป้ระโยชนใ์หม ่(Recycle) 19811 78 21583 96 9875 93

   ก ำจัดโดยวธิอีืน่ๆ 88 0 422 2 429 4

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
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(2)  กำรป้องกนัมลภำวะและเฝ้ำระวังตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม   

(2.1) คณุภาพอากาศ 

บริษัทฯ มีการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ทดแทนน า้มนัเชือ้เพลิงในกระบวนการผลิตมากขึน้ เพื่อลด
มลภาวะทางอากาศที่ส าคญั ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์  (SOx) เป็นต้น  ควบคู่ไปกบัการ
ผสมผสานการใช้น า้มนัคณุภาพสงูที่มีก ามะถนัต ่าเพื่อลดปริมาณการปลอ่ยก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์สูบ่รรยากาศ พร้อมทัง้
ดกัจบัฝุ่ นละอองจากกระบวนการผลติด้วยระบบถงุกรอง (Bag House Filter) ที่มีประสทิธิภาพ นอกจากนีย้งัมีมาตรการเฝ้า
ระวงัตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมสิง่แวดล้อมทัง้ภายในโรงงานและในพืน้ที่ชุมชน  ซึ่งผลการตรวจวดัผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกฎหมายทกุสถานี  (ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม ประจ าปี 2557) 

(2.2)  คณุภาพน า้ 

บริษัทฯ มีระบบการควบคมุคณุภาพน า้ที่ปลอ่ยออกจากกระบวนการผลติ ด้วยระบบบ าบดัแบบเร่ง
การตกตะกอนด้วยเคมี   พร้อมทัง้ติดตามเฝ้าระวงัคณุภาพน า้ทิง้ ณ จดุเสีย่ง ในกระบวนการผลิตเป็นประจ าทกุเดือน  และ
เฝ้าระวงัตรวจวดั ทกุ 6 เดือน ณ จดุปลอ่ยน า้ทิง้ออกนอกโรงงาน ซึง่ผลการตรวจวดัอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด 
(ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม ประจ าปี 2557) 
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  บริษัทฯ มุ่งมั่นในการดูแลและเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบมาตรฐานจัดการด้าน
สิง่แวดล้อม  ISO14001 มีการก าหนดมาตรการเฝ้าระวงัด้านสิง่แวดล้อม เช่น  การตรวจวดัและตดิตามคณุภาพอากาศ และ
น า้เสียภายในบริษัทฯ และเฝ้าระวงัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพืน้ที่ชุมชนรอบโรงงาน เป็นป ระจ าอย่าง
ตอ่เนื่อง  มาตรการเชิงรุก เช่น โครงการอนรัุกษ์พลงังาน เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ทางอ้อม โดยการปรับปรุง
ระบบอดัอากาศไมใ่ห้เกิดการสญูเสยีระหวา่งทาง การใช้แก๊สธรรมชาติทดแทนน า้มนัเชือ้เพลิง การปรับปรุงคณุภาพน า้หลงั
บ าบดั เพื่อน ากลบัมาใช้ใหมใ่นบางขัน้ตอนของกระบวนการผลติซึง่ด าเนินการมาอยา่งตอ่เนื่อง เป็นต้น 

  ตำรำงสรุปผลกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี 2557 
 

ดชันคีณุภาพสิง่แวดลอ้ม หนว่ย คา่มาตรฐาน ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

1 คณุภาพอากาศ

1.1 คณุภาพอากาศจากปลอ่งระบาย ภายในโรงงาน1

   กำ๊ซคำรบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide : CO) ppm < 690 12.92 12.50 0.47

   กำ๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ppm < 200 54.27 31.26 6.96

   กำ๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide : SO2 ) ppm < 60 1.00 0.01 0.51

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 400 65.44 2.56 2.50

1.2 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ ในพืน้ทีชุ่มชนรอบโรงงาน1

   กำ๊ซคำรบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide : CO) mg/Nm3 < 34.20 0.2000 0.4575 0.5650

   กำ๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogendioxide : NO2 ) ppm < 0.17 0.0298 0.0279 0.0192

   กำ๊ซซ ลเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur Dioxide : SO2 ) mg/Nm3 < 0.30 0.0020 0.0020 0.0020

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3 < 0.33 0.0765 0.1513 0.0885

2. คณุภาพน า้

2.1 คณุภาพน า้ท ิง้ทีผ่า่นการบ าบดักอ่นปลอ่ยออก (โรงงานในนคิมอุตสาหกกรม จ.ระยอง)2

   pH ณ จดุปลอ่ย 5.5-9.0 7.50 7.82 7.60

   คา่อณุหภมู ิณ จดุปลอ่ย องศำเซลเซยีส < 40 34.26 33.98 34.39

   คา่ความตอ้งการออกซเิจนทางชวีเคม ี(BOD5) mg/l < 500 52.80 41.25 30.99

   คำ่ควำมตอ้งกำรออกซเิจนทำงเคม ี(COD) mg/l < 750 136.00 120.34 93.25

   คำ่น ้ำมันและไขมันจำกน ้ำทีผ่ำ่นกำรบ ำบัด (Grease and Oil) mg/l < 10 11.00 11.33 7.92

   คา่โลหะหนัก สงักะส ีในน ้าทิง้ (Zn) mg/l < 5 2.20 3.48 5.40

2.2 คณุภาพน า้ท ิง้ทีผ่า่นการบ าบดักอ่นปลอ่ยออก (โรงงาน บางนา กม.15)3

   pH ณ จดุปลอ่ย 5.5-9.0 7.39 7.19 7.27

   คา่อณุหภมู ิณ จดุปลอ่ย องศำเซลเซยีส < 40 29.15 29.39 30.02

   คา่ความตอ้งการออกซเิจนทางชวีเคม ี(BOD5) mg/l < 20 12.50 4.00 4.00

   คำ่ควำมตอ้งกำรออกซเิจนทำงเคม ี(COD) mg/l < 120 ไมม่กีำรตรวจวดั 72.91 41.83

   คำ่น ้ำมันและไขมันจำกน ้ำทีผ่ำ่นกำรบ ำบัด (Grease and Oil) mg/l < 5 2.77 2.08 2.00

   คา่โลหะหนัก สงักะส ีในน ้าทิง้ (Zn) mg/l < 5 1.54 0.82 0.80

3. ระดบัเสยีง1

3.1 ภายในโรงงาน

   ระดบัเสยีงเฉลีย่ 8 ชัว่โมง ในบรเิวณกำรท ำงำน dB(A) < 90.0 88.4 89.5 86.6

   ระดบัเสยีงสงูสดุ ในบรเิวณกำรท ำงำน dB(A) < 140 105.3 116.5 110

3.2 ในพืน้ทีชุ่มชนรอบโรงงาน

   ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง ในพื้นทีช่มุชนรอบโรงงำน dB(A) < 70 61.275 55.975 56.3

   ระดบัเสยีงสงูสดุ ในพื้นทีช่มุชนรอบโรงงำน dB(A) < 115 96.7 79.225 86.8  
หมำยเหตุ : 1 คา่ตรวจวดัของ SAT1,  2 คา่ตรวจวดัของ SAT1,  3 คา่ตรวจวดัของ BSK1 
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(3)  กำรอนุรักษ์พลงัำนและลดปริมำณ CO2 

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการสง่เสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในสถานประกอบการอตุสาหกรรมในภมูภิาค 
ด้วยมาตรฐาน ISO 14064-1 เมื่อปี 2556 เพื่อมุง่สูก่ารเป็นอตุสาหกรรมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Industry)  และได้
ด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2557 มีโครงการอนรัุกษ์พลงังาน 5 โครงการ เป็นโครงการตอ่เนื่อง
จากปี 2556 จ านวน 4 โครงการ ช่วยลด CO2 ได้ 100.59 ตนั CO2 ตอ่ปี และมีโครงการใหมใ่นปี 2557 จ านวน 1 โครงการ  
ช่วยลด CO2 ได้ 244.03 ตนั CO2  ตอ่ปี  รวมทัง้ 5 โครงการ ลด CO2 ได้ 344.62 ตนั CO2 ตอ่ปี 

  

 
 

    (4) ส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรู้และเข้ำใจด้ำนสิ่งแวดล้อม เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัตทิี่ยั่งยนื ดงันี ้
 4.1  การอบรมระบบมาตรฐานจดัการด้านสิง่แวดล้อม ISO14001 ส าหรับพนกังานใหม ่  
 4.2  อบรมหลกัสตูรบคุลากรด้านสิง่แวดล้อม ได้แก่ ผู้จดัการสิง่แวดล้อม  ผู้ควบคมุมลพิษ น า้ อากาศ 

กากอตุสาหกรรม และผู้ปฏิบตัิงานด้านสิง่แวดล้อม  
4.3  อบรมหลกัสตูรการจดัท าแผนฉกุเฉิน   

7. กำรวิจัยและพัฒนำจำกกำรด ำเนินควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ก าหนดวิสยัทศัน์องค์กรในปี 2556 “เป็นบริษัทที่เติบโตของอุตสำหกรรมยำนยนต์
ในเอเชีย ที่มีควำมเชี่ยวชำญ ในกำรออกแบบและผลิต ด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม”    และ
เพื่อน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรในระยะยาว ด้วยการพฒันาและต่อยอดความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
น าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางความคิด การผลติ กระบวนการท างานให้มปีระสทิธิภาพ  ใช้ทรัพยากรและพลงังานอยา่งคุ้มคา่ 
ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  สามารถแข่งขนัได้ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลอดและ
แนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เนื่อง      
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กำรด ำเนินงำนปี 2557 

  บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งน าไปสู่ความเจริญเติบโตของ
องค์กรอย่างยัง่ยืน จึงได้ก าหนดนโยบายในการพฒันานวตักรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสงัคม และน าไปสู่การปฏิบตัิ
อย่างจริงจงั   โดยได้จดัตัง้หน่วยงานที่เป็นศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) เพื่อทดสอบ 
พฒันา และด าเนินการวิจยัพฒันาควบคูไ่ปกบัการพฒันาความรู้ โดยร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญชาวตา่งชาติ   ท่ีมีประสบการณ์
ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อตอ่ยอดความรู้ของบคุลากรบริษัทฯ ดงันี  ้

 (1) กำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  

  บริษัทฯ ได้คิดค้นวิธีการขึน้รูปเย็นมาใช้ในกระบวนการผลติสปริง (Cold Coil Spring) เป็นการเพิ่มศกัยภาพ
ด้านการผลิต โดยสามารถผลิตรูปทรงได้หลากหลายมากกว่า Hot Coil Spring ลดต้นทนุด้านพลงังานและค่า Tooling 
เนื่องจากไม่จ าเป็นต้องใช้แกนม้วน อีกทัง้ยงัช่วยลดขัน้ตอน   และเพิ่มผลผลิต ขณะที่ยงัคงสมรรถนะด้านความปลอดภยั
ของผลติภณัฑ์ ได้ตามความต้องการของลกูค้า  

(2) กำรพัฒนำผลติภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  

ด้วยความมุง่มัน่ในการวิจยัและออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์ที่มีน า้หนกั บริษัทฯ ได้คิดค้น  เหล็กกนัโคลงชนิด
กลวง  “Hollow Stabilizer Bar”   ที่มีน า้หนกัเบาลงถึงร้อยละ 30  เพื่อตอบโจทย์รถยนต์ประหยดัพลงังานตามความต้องการของ
ตลาด     

  
 

  นอกจากนีย้งัสนบัสนนุให้พนกังานทกุระดบัจดัท าโครงการ “Quality Control Circle (QCC) เพื่อเพิ่ประสทิธิภาพของ
กระบวนการ ลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อม และลดการใช้พลงังาน 

8.  กำรจัดท ำรำยงำนควำมยั่งยืน 

 บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้เร่ิมจดัท ารายงานความยัง่ยืนในปี 2556 เป็นปีแรก ซึ่ง
มีขอบเขตการรายงานผลการด าเนินงานจากบริษัทฯ ตา่งๆ ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานจงัหวดัสมทุรปราการ โดยเป็นการสรุปผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมตามแผนแมบ่ทการพฒันาที่ยัง่ยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 3 สมบรูณ์ สร้าง
สมดุล ที่สอดคล้องกับหลกัการพัฒนาที่ยัง่ยืน โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives 
Guideline (GRI) Version 4.0 
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  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2557  เป็นการรายงานผลการด าเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ครอบคลมุการพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัทในกลมุสมบรูณ์  ตามแผนแม่บทการพฒันาที่ยัง่ยืน  5 ปี ภายใต้ปรัชญา
การด าเนินธุรกิจ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ได้แก่ ฅนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบรูณ์  และชุมชนสมบูรณ์   ในรอบปี ระหว่างวนัที่ 1 
มกราคม ถึง 31 ธนัวาคม 2557  โดยมีเนือ้หาและสาระส าคญัของการรายงานในปี 2557 มุง่เน้นการด าเนินงานตามกลยทุธ์
เพื่อบรรลวุิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  ด้วยการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจ 
ไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม ทัง้ในด้านการดแูลพนกังาน การสร้างพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมลูค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนขอบเขตของรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2557  
ครอบคลมุกิจกรรมของทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) รวมถึงพืน้ที่ปฏิบตัิงานใน
จงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน  5  บริษัท และจงัหวดัระยอง จ านวน 6 บริษัท  รวมทัง้สิน้ 11 บริษัท จ าแนกเป็น 3 หน่วย
ธุรกิจหลกัดงันี ้
 

หน่วยธุรกิจ จังหวดัสมุทรปรำกำร (บำงนำ กม.15) จังหวดัระยอง 

1.  SAT & SFT  
(3 บริษัท) 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SAT 1) บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (SAT 2) 
บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั (SFT) 

2.  BSK  
(3 บริษัท) 

บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK 1) 
บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  (BSK 2) 

บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK 3) 

3.  SBM & ICP  
(5 บริษัท) 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั  (SBM 1) 
บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั  (SBM 2) 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั   (SBM 3) 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ ากดั (ICP 1) 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ ากดั (ICP 2) 

 
หมำยเหตุ : บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนลเจแปน จ ากดั (SIJ) มิได้รวมอยูใ่นขอบขา่ยการเปิดเผยข้อมลูในรายงานฉบบันี ้  
                   และข้อมลูท่ีมีการเปิดเผยด้านอ่ืนๆ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน รายงานประจ าปี 2557 ท่ีเว็บไซต์บริษัทฯ  www.satpcl.co.th หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2558  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

เข้าร่วมประชุม ทัง้ 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุม
ภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ  
ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบตัิการให้พฒันามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ  จากการสอบทานบริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอโดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทให้ สามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัท
และบริษัทยอ่ยจากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนั อยา่งเพียงพอ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 

1. กำรควบคุมภำยในองค์กร 

บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้  โดยมีการก าหนดแผนธุรกิจ 
งบประมาณประจ าปี  และตวัชีว้ดัที่ชัดเจน  ในการสร้างมูลค่าให้กับผู้ ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คณุภาพชีวิตของ
บุคลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ทัง้การออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยการจ่ายเงินรางวลัจูงใจให้กับพนักงาน  พิจารณาจากผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของดัชนีชีว้ ัดส่วนบุคคล และผลก าไรของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการ
ปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 

ในด้านการก ากับดูแลกิจการบริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแลประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความ
รับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก ากับดแูลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสงัคม สง่เสริมและติดตามความคืบหน้าของ
กระบวนการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ 
Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับรางวลั “SET 
Awards of Honor”  คือ รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จที่มีความเป็นเลิศด้านบรรษัทภิบาลดีเด่น (Top Corporate 
Governance Report Awards) ต่อเนื่องปีที่ 6 และ รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (Best 
Corporate Social Responsibility Awards) ต่อเนื่องปีที่ 4 ในด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้เข้าร่วม
โครงการต่อต้านคอร์รัปชัน่โครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  (Collective Anti-Corruption: 
CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 2556 โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิไปยงัคู่ค้าที่ส าคญัของ
บริษัท และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัท รวมทัง้ทบทวน
การปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริต  ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตเพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทมีมาตรการ
เพียงพอในการตอ่ต้านและตรวจพบการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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2. กำรประเมินควำมเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคัญคณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก ากับดูแลและติดตามให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารแต่ละสายงาน ท าหน้าที่ในการประเมิน
ปัจจยัเสี่ยงทัง้จากปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ และปัจจัย
ภายในท่ีมีผลกระทบตอ่เป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก าหนดผู้ รับผิดชอบความเสีย่งในหนว่ยงานตา่ง ๆ  พร้อมทัง้ 
มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน  มีการวางแผนและก าหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จดัให้มีการ
ติดตามการบริหารความเสีย่งของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ภายในองค์กร เป็นประจ าทกุไตรมาส และรายงานผลตอ่คณะกรรมการ
บริษัท  บริษัทมีการจดัการให้ความรู้กบัพนกังานทกุระดบัให้มีความเข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัในการบริหารความ
เสีย่งอยา่งตอ่เนื่อง    

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัตงิำน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร  และ
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทัง้ 4 คณะ ได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี   เพื่อให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการปฏิบตัิงานท่ีมคีวามเสีย่งสงู รวมทัง้ครอบคลมุถงึความคาดหวงัของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
ท าให้บริษัทฯ มัน่ใจวา่หนว่ยงานตา่ง ๆ มีการควบคมุ การปฏิบตัิงานท่ีเพียงพอ   ทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิ
ตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ  และการต่อต้านการทุจริต ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณา
ประเด็นส าคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไข และให้มีการ
รายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีที่มีการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ อนัอาจจะน ามาซึ่งความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ ธุรกรรมที่เกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการอนมุตัิตาม
ระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และผู้ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการจะต้องท าหน้าที่พิจารณาว่าการท ารายการ
มีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นเสมือนเป็นรายการท่ี
กระท ากบับคุคลภายนอกและถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะน ามาซึ่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์  โดยผู้มีสว่น
ได้เสยีดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีง และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

บริษัทฯ มีการมุง่ในในการพฒันาขบวนการผลติให้ได้สนิค้าที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล รวมทัง้
ให้ความส าคญัอย่างมากต่อการดแูลความปลอดภยัในการท างาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การรับรองระบบ
คณุภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึง่มีหนว่ยงานท่ีแยกอิสระจากสายการผลติ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบติดตาม
ให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามข้อก าหนด ต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ ในสว่นของการท าธุรกรรมด้านการเงิน และจดัซือ้ จดัจ้างนัน้ 
บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานและผู้บริหารปฏิบตัิตาม “คู่มืออ านาจด าเนินการ” และ “คู่มือควบคมุการ จดัซือ้-จดัจ้าง” ซึ่ง
ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอ านาจในการอนุมตัิจ่ายเงิน และการท า
สญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกมุและป้องกนัการทจุริตในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการเงิน  
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4. ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมูล 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมลูที่ส าคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจโดยการจดัท ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตผุล พร้อมเอกสาร
ประกอบข้อเท็จจริง จดัสง่ข้อมลูเพื่อศกึษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการลว่งหน้า 7 วนั โดยมีเลขานกุารบริษัทฯ มีหน้าที่ให้
ค าแนะน าด้านข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบตัิ
ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหนว่ยงานท่ีเป็นศนูย์กลางในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญั ได้แก่ ทะเบียน
กรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น
และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น ไว้อยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของ
กรรมการได้        

ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ นัน้ บริษัทฯ จะมีการจดัเก็บไว้
อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทกุรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมลูในการปฏิบตัิงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ
บญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้ สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้อง
เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินของบริษัทฯ ทกุไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

5. ระบบกำรตดิตำม 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2557 รวม 12 ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้เพื่อติดตามการปฏิบตัิงานเป็นล าดบัชัน้ 
ตัง้แตค่ณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก ากบัการด าเนินการตาม
แผนกลยุทธ์  แผนงานและโครงการ ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ าปี ที่ได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ   พร้อมทัง้แก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการ
ด าเนินการมีความแตกตา่งจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ได้ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบตัิงาน
และการวิเคราะห์สาเหตุ  ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนมุตัิแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง   
บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดแูล
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ   
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน  

 
 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ระหวา่งปี 2556 และ ระหวา่งปี 2557 
ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสำหกรรม จ ำกัด (SBM)    

ลักษณะรำยกำรที่ส ำคัญ ยอดคงค้ำง/มูลค่ำ
ของรำยกำร 

 (ล้ำนบำท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2556 ปี 2557 

รำยกำรค้ำปกต ิ    

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ SBM  1.61 1.74 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั SAT จากการขาย 

เศษวตัถดุิบที่เป็นสว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT ขายสินค้ากึ่งส าเร็จรูป ให้ SBM  50.89 122.42 ราคาตลาด  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SBM  5.82 2.74 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ SBM 0.19 0.14 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SBM 

5. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 22.29 19.82 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBM ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

6. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SBM 72.79 47.00 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท บำงกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ำกัด (BSK)   
  

ลักษณะรำยกำรที่ส ำคัญ ยอดคงค้ำง/
มูลค่ำของ
รำยกำร 

 (ล้ำนบำท) 

เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ ำเป็น 

ปี 
2556 

ปี 
2557 

รำยกำรค้ำปกต ิ    

1. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ BSK 4.51 3.45 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 2.55 2.96 ราคาใกล้เคียงทนุ / BSK ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

3. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก BSK  68.96 44.50 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ BSK 

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK 71.76 54.08  

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จ ำกัด (ICP)    

ลักษณะรำยกำรที่ส ำคัญ ยอดคงค้ำง/มูลค่ำ
ของรำยกำร 
 (ล้ำนบำท) 

เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ ำเป็น 

ปี 2556 ปี 2557 

รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ
1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ ICP 4.43 6.43 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั SAT  

จากการขายเศษวตัถดุิบที่เป็นสว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้ ICP  200.00 200.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก ICP 7.80 8.00 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก ICP  59.15 38.21 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ ICP 

5. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP 1.64 1.74 ราคาใกล้เคียงทนุ / ICP ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ ำกัด (SIJ)    

ลักษณะรำยกำรที่ส ำคัญ ยอดคงค้ำง/มูลค่ำ
ของรำยกำร 
 (ล้ำนบำท) 

เง่ือนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2556 ปี 2557 

รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ
1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้ SIJ 40.00 40.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SIJ 1.58 1.61 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SIJ 0.36 0.05 ราคาใกล้เคียงทนุ / SIJ ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ SIJ 2.32 3.07 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SIJ 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ำกัด (SFT)   

ลักษณะรำยกำรที่ส ำคัญ ยอดคงค้ำง/มูลค่ำ
ของรำยกำร 
 (ล้ำนบำท) 

เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ ำเป็น 

ปี 2556 ปี 2557 

รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ
1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้  SFT - 20.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SFT 0.19 0.12 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT 0.29 0.44 ราคาใกล้เคียงทนุ / SFT ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 2   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 



บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

97 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ ำกัด  

ลักษณะรำยกำรที่ส ำคัญ ยอดคงค้ำง/มูลค่ำ
ของรำยกำร 

 (ล้ำนบำท) 

เงื่อนไขรำคำ/ควำมจ ำเป็น 

ปี 2556 ปี 2557 

รายการค้าปกต ิ    

1. ICP มีซือ้ทรายอบแห้งจากบริษัท   
ซชึิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั  

35.70 25.40 ซือ้ในราคาตลาด / ลักษณะการซือ้สินค้าเป็นครัง้คราวเพื่อในใช้ใน
การผลิตสินค้า 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  

 

12.  ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2555 ได้แก่ นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31
ธนัวาคม 2556 ได้แก่ นายเอกสทิธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31
ธนัวาคม 2557 ได้แก่ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั 

 
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี  

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

ตารางที่ 1 – 1  ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินรวม                         หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2557 2556 

รายได้   
รายได้จากการขายและบริการ 8,083,986 8,973,395 
กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สนิ - 121,079 
รายได้อื่น 94,673 223,492 

รวมรายได้ 8,178,659 9,317,966 

คา่ใช้จา่ย   
ต้นทนุการขายและบริการ 6,666,703 7,404,068 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 705,071 721,127 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น 204 13,329 

รวมคา่ใช้จา่ย 7,371,978 8,138,524 

ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 806,681 1,179,442 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (146,679) (157,262) 
สว่นแบง่ก าไรจากลงทนุในบริษัทร่วม 59,259 28,903 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (69,426) (84,984) 

ก าไรสทุธิส าหรับปี 649,835 966,099 

ก าไรจากการด าเนินงาน1 806,681 1,058,363 

หมายเหต ุ

1  ก าไรจากการด าเนินงาน เทา่กบัก าไรกอ่นคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไมร่วมสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม และ
กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สิน 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ   หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2557 2556 

รายได้   
รายได้จากการขายและบริการ 2,622,936 2,950,262 
เงินปันผลรับ 71,758 54,079 
กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สนิ - 37,583 
รายได้อื่น 205,189 284,121 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1,482 4,644 

รวมรายได้ 2,901,365 3,330,689 

คา่ใช้จา่ย   
ต้นทนุการขายและบริการ 1,958,341 2,229,665 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 376,370 412,715 

รวมคา่ใช้จา่ย 2,334,711 2,642,380 

ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ 566,654 688,309 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน (54,353) (55,542) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (35,304) (31,075) 

ก าไรสทุธิส าหรับปี 476,997 601,692 

ก าไรจากการด าเนินงาน1 566,654 650,726 

หมายเหต ุ
1 ก าไรจากการด าเนินงาน เทา่กบัก าไรกอ่นคา่ใช้จา่ยทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไมร่วมสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วมและ
กลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่ทรัพย์สิน
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ตารางที่ 2 – 1   ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม                              หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2557 2556  

สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 1,112,959 1,074,581 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 1,295,659 1,220,063 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  585,523 580,299 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 115,743 128,934 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,109,884 3,003,877 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  233,463 180,867 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น – สทุธิ  26,651 26,651 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 6,125,191 6,391,771 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 318,594 319,611 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,703,899 6,918,900 

รวมสินทรัพย์ 9,813,783 9,922,777 

หนีส้นิ   

หนีส้นิหมุนเวียน   
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ - 2,143 
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,121,458 1,104,788 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 665,240 572,079 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 398,712 513,326 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 2,185,410 2,192,336 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น 2,245,779 2,700,730 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 165,118 157,001 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 2,410,897 2,857,731 

รวมหนีส้ิน 4,596,307 5,050,067 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2557 2556  

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 426,712 426,712 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 425,194 424,946 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 716,443 712,683 
สทิธิในหุ้นสามญัที่เสนอขายให้กบัพนกังาน - 6,871 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงงบการเงิน 4,204 275 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 4,071,635 3,727,935 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,217,476 4,872,710 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 9,813,783 9,922,777 
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ตารางที่ 2 – 2  ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ          หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2557 2556 

สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 512,833 461,948 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ 442,055 465,688 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  94,140 106,790 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย  260,000 240,000 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 106,541 70,193 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,415,569 1,344,619 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  2,461,891 2,451,555 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ 1,530,440 1,692,224 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 81,569 85,562 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,073,900 4,229,341 

รวมสินทรัพย์ 5,489,469 5,573,960 

หนีส้นิ   
หนีส้นิหมุนเวียน   
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  334,039 370,904 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 251,204 226,463 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 118,986 132,603 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 704,229 729,970 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะยาว 749,699 978,703 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 51,960 49,707 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 801,659 1,028,410 

รวมหนีส้ิน 1,505,888 1,758,380 
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รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2557 2556 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   

ทนุจดทะเบียน 426,712 426,712 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว 425,194 424,946 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 716,443 712,683 
สทิธิในหุ้นสามญัที่เสนอขายให้กบัพนกังาน - 6,871 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 2,841,944 2,671,080 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 3,983,581 3,815,580 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,489,469 5,573,960 
 

 ตารางที่ 3  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม          หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2557 
 

2556 2557 
 

2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,477,438 1,827,324 661,085 807,847 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (724,394) (1,318,534) (148,701) (590,805) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ (818,203) (282,900) (565,036) (130,724) 

เงินสดและรายการเงินเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (65,159) 225,890 (52,652) 86,318 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ต้นงวด  1,040,520 814,630 427,887 341,569 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ปลายงวด  975,361 1,040,520 375,235 427,887 
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ตารางที่ 4   ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน 
งบการเงนิรวม 

2557 
 

2556  
 

2555 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.42 1.37 1.24 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 1.10 1.05 0.94 
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.68 0.83 0.69 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 6.43 6.42 7.68 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 56 56 47 
อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 11.44 12.43 11.94 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั) 31 29 30 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่) 5.99 5.78 6.67 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 60 62 54 
วงจรเงินสด (วนั) 27 23 23 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 17.53% 17.49% 15.77% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 10.71% 13.47% 10.99% 
อตัราก าไรสทุธิอ่ืน (%) 1.16% 3.70% 1.89% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร(%) 170.62% 151.23% 170.96% 
อตัราก าไรสทุธิ (%) 7.95% 10.37% 8.38% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 12.88% 21.42% 21.01% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 6.59% 9.99% 9.15% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 23.79% 28.61% 27.25% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.83 0.96 1.09 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)    
อตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.56 0.67 0.75 
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.88 1.04 1.27 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 11.55 13.16 12.49 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 0.98 0.85 1.15 
อตัราการจา่ยเงินปันผล (%)** 39.26% 37.72% 41.03% 

อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)    
อตัราการเติบโตของยอดขาย  (%) -9.91% -4.64% 46.55% 
อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) -9.96% -6.59% 45.48% 
อตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  (%)  -2.23% 12.51% 28.76% 
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ  (%) -32.74% 20.23% 96.86% 
1** ค านวณจากก าไรสทุธิส าหรับปี หกั รายการคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
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ตารางที่ 5  ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

อัตราส่วน 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

2557 
 

2556  
 

2555 
 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 2.01 1.84 1.88 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่) 1.39 1.27 1.12 

อตัราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.94 1.11 1.04 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่) 5.78 5.97 8.19 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 62 60 44 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 19.49 16.73 14.50 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 18 22 25 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้ (เทา่) 5.56 5.23 6.35 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั) 65 69 57 

วงจรเงินสด (วนั) 16 13 12 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 25.34% 24.42% 24.05% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 21.60% 23.33% 23.85% 

อตัราก าไรสทุธิอ่ืน (%) 9.60% 11.42% 10.75% 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร(%) 116.66% 117.37% 106.79% 

อตัราก าไรสทุธิ (%) 16.44% 18.07% 19.26% 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  (%) 12.23% 16.56% 21.33% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 8.62% 11.23% 14.27% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร  (%) 45.66% 56.14% 69.45% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่) 0.52 0.62 0.74 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)    
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.25 0.32 0.30 

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.38 0.46 0.49 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) 13.81 16.40 16.08 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่) 1.04 0.81 1.56 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)** 53.48% 56.50% 48.59% 

อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)    
อตัราการเตบิโตของยอดขาย  (%) -11.09% -6.20% 48.24% 

อตัราการเตบิโตของต้นทนุขายและบริการ  (%) -12.17% -6.67% 46.95% 

อตัราการเตบิโตของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร  (%) -8.81% 7.24% 29.23% 

อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธิ  (%) -20.72% -11.33% 107.68% 
1** ค านวณจากก าไรสทุธิส าหรับปี หกั รายการคา่เผ่ือผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 
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ค าอธิบายและวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลกัของกลุ่มบริษัทมาจากการขาย
ผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผน่ จานเบรก เบรกดมุ เหลก็กนัโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดย
เป็นการจ าหนา่ยให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูใ่นประเทศเป็นสว่นใหญ่ 
ในระหวา่งปีการประกอบรถยนต์ลดลงจากปีก่อนที่ 577,050 คนั คิดเป็น 23% โดยยอดขายของบริษัทฯ ลดลงจากปี
ก่อน 10% จากรถยนต์ในกลุม่รถบรรทกุที่มียอดประกอบต ่ากวา่ปีก่อน  

 

การวิเคราะห์ก าไรขาดทุน 

การวิเคราะห์รายได้ 

ในปี 2557 และ ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม เทา่กบั 8,179 ล้านบาท และ 9,318  ล้านบาท 
(ตามล าดบั) ลดลง 1,139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สทุธิของปี 
2556 เป็นเงิน เทา่กบั 8,084 ล้านบาท และ 8,973  ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 889 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10  
จากอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ในประเทศที่ปรับลดลง และยงัมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัจจยัลบทางด้าน
การเมืองที่สง่ผลกระทบตอ่ภาพเศรษฐกิจโดยรวม  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่รถกระบะที่ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัท ที่มี
ปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลงจากปีก่อน และในปี 2556 สว่นของรายได้อื่นมีกลบัรายการค่าเผ่ือผลการขาดทนุจาก
การด้อยคา่ทรัพย์สนิ 121 ล้านบาท รวมทัง้ก าไรจากการขายที่ดิน 47 ล้านบาท  

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย    

ต้นทุนขายและบริการ 

ในปี 2557 และปี 2556 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการรวม เท่ากบั 6,667 ล้านบาท และ 7,404  ล้านบาท 
(ตามล าดบั) ลดลง 737 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซึง่อตัราต้นทนุขายและบริการตอ่ยอดขายในปี 2557 เท่ากบั 
82% เท่ากบัปีก่อน จากการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ และการควบคุมต้นทุนผนัแปรให้
สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบนั สง่ผลให้อตัราสว่นของก าไรขัน้ต้นยงัคงรักษาระดบัให้
เทา่กบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2557 เท่ากบั 705 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  16  ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2  จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานและควบคุม
ก าลงัพลให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ 
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ภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

ในปี 2557 บริษัทฯ  มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 69 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 16 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 18 จากภาพรวมผลประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากปริมาณยอดขายลดลงตามภาคอตุสาหกรรมเป็นหลกั 

ก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ  มีก าไรจากการด าเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2557 จ านวน 807 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 373 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 32 
จากปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนตามสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบนั และในปี 2556 ส่วนของ
รายได้อื่นมีกลบัรายการคา่เผ่ือผลการขาดทนุจากการด้อยคา่ทรัพย์สนิ 121 ล้านบาท รวมทัง้ก าไรจากการขายที่ดนิ 47 
ล้านบาท  

ก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากบั 650 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นเงิน 316 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 33 สาเหตุหลกัจากจากปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนตามสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ใน
ปัจจบุนั และในปี 2556 สว่นของรายได้อื่นมีรายการกลบัรายการคา่เผ่ือด้อยคา่อาคารและเคร่ืองจกัรเท่ากบั 121 ล้าน
บาท และก าไรจากการจ าหนา่ยอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุจ านวน 47 ล้านบาท  

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สินทรัพย์ 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 
2556  เท่ากบั 9,814 ล้านบาท  และ 9,923 ล้านบาท (ตามล าดบั)  ลดลง 109 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1  สาเหตหุลกั
มาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ในการตดัจ าหนา่ยคา่เสือ่มราคาเป็นส าคญั  

ลูกหนีก้ารค้า 

บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 1,296 ล้านบาท และเท่ากบั 1,220 
ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึน้ 76 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึน้เล็กน้อย โดยมี
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่ 57 วนัเทา่กบัปีก่อน 

เงนิลงทุน 

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทนุสทุธิในบริษัทที่เก่ียวข้องจ านวน 
260 ล้านบาท ซึง่เป็นการลงทนุใน บริษัทยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั บริษัท ซึชิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั บริษัท 
นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั และบริษัทสมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทนุเงินลงทนุใน
บริษัทดงักลา่ว เทา่กบั 73 ล้านบาท  
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 6,125 ล้านบาท และปี 2556 มี
จ านวน 6,392 ล้านบาท  ลดลง 267 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4  ซึง่เป็นผลจากการคิดคา่เสือ่มราคาในระหว่างงวด 
823  ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทนุเพิ่มรวม 575 ล้านบาท ในสายการผลิตเพลาข้าง   สายการผลิต
สปริงม้วน และสายการผลิตโรงหลอ่ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงสร้าง
โรงงานของบริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่ส าหรับสายการผลติขึน้รูป สร้างศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากรภายในกลุม่บริษัท 

หนีส้นิ 

ณ  วนัที่  31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 4,596 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้ เท่ากับ 
2,185 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากบั 2,411 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าปีก่อน  226 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4  
โดยหลกัลดลงจากการจ่ายช าระการลงทุนเพื่อขยายก าลงัการผลิตของโรงงาน แบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้จากเจ้าหนี ้
ทรัพย์สนิลดลง 62 ล้านบาท  และมีภาระหนีส้ินจากเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 365 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้  
205 ล้านบาทและจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 570 ล้านบาท เป็นส าคญั  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างเงนิทุน 

บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากบั 5,217 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับ
วนัที่  31 ธันวาคม 2556  ซึ่งเท่ากบั 4,873 ล้านบาท เป็นเงิน 344 ล้านบาท เนื่องจากผลก าไรจากการด าเนินงาน
ระหวา่งงวด  

บริษัทฯ มีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 
0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 255.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้
จ านวน ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวนัที่ 3 กนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจ านวนเงิน 
93.5 ล้านบาท ดงันัน้สว่นท่ีคงเหลอืในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 161.57 ล้าน เงินปันผลดงักลา่วได้
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2558 

บริษัทฯ มีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2556 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 
0.75 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 318.7 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ทัง้
จ านวน ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กนัยายน 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 
106.2 ล้านบาท ดงันัน้ส่วนที่คงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 212.6 ล้านบาท เงินปันผล
ดงักลา่วได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2557 

 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้ินรวม 4,596  ล้านบาทและ
สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,217 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 0.88 เทา่   
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การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดรับจากการด าเนินงานสทุธิ จ านวน  1,477 และ 1,827 ล้านบาท (ตามล าดบั) กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทนุ 
724 และ 1,319 ล้านบาท (ตามล าดับ) เป็นผลมาจากซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุน เพิ่ม
สายการผลติเพลาข้าง สายการผลติสปริงม้วน และสายการผลิตโรงหลอ่  รวมถึงสร้างโรงงานของบริษัทย่อยแห่งใหม ่
ส าหรับสายการผลติขึน้รูป รวมถึงสร้างศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากร เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติรองรับความต้องการของ
ลกูค้าในอนาคต รวมถึงสร้างศูนย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากร และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน  
818 และ 283 ล้านบาท (ตามล าดบั) เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทนุ  570  ล้านบาท 
และจ่ายเงินปันผลรวม 306 ล้านบาท   

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 

                 อตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2557  โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย จากผู้ซือ้ชะลอการ
ซือ้จากภาวะการเมืองภายในประเทศในช่วงปลายปี ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจ านวน 0.9 ล้านคนั ในขณะที่ยอด
ผลติรถยนต์เพื่อสง่ออกมีจ านวน  1.1  ล้านคนั  อตุสาหกรรมการผลติรถยนต์ของประเทศเคยถกูจดัอนัดบัท่ี 9 ของโลก
ในปี 2557  โดยประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลติรถปิคอพัท่ีส าคญัในการสง่ออกไปทัว่โลกสง่ผลให้อตุสาหกรรมการ
ผลติรถยนต์และชิน้สว่นยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุม่อาเซียน (AEC)  จะเป็น
แรงสนับสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายการลงทุนใน
อตุสาหกรรมมากขึน้  จากปัจจยัดงักลา่ว ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก 
โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรใหม่  มีแผนกลยทุธ์ขององค์กรในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่ม
อาเซียนให้มากขึน้ การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแขง่ขนัในด้านต้นทนุได้มากขึน้  ขณะเดียวกนับริษัทมีการบริหารจดัการบคุคลากรตาม
แนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ควบคูไ่ปกบัการเติบโตขององค์กรอยา่งยัง่ยืน 

 





 รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1

อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษัท

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 66  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 รุ่นที่ 37 ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนัภยั

และก าหนดคา่ตอบแทน/

 อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman กรรมการอิสระ

 อบรมหลกัสตูร Finance for 2549-2551 รัฐมนตรีช่วยวา่การ กระทรวงคมนาคม

Non-Finance Directors 

 อบรมหลกัสตูร Director * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 4 บริษัท

Accreditation Program * จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน - ไม่มี -

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 62  Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร์ 2.12% 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

 กรรมการ/ รองประธานกรรมการ  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

 กรรมการบริหาร และการบญัชี จฬุาลงกรณ์ 2547-ปัจจบุนั รองกรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม มหาวทิยาลยั 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

ผกูพนับริษัทฯ  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ

ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9 * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  4 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร Director Certification

Program

 อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman

นายปัญจะ เสนาดิสัย 66  Master of Business Administration, ไม่มี 2550-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

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

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ผู้เข้าร่วมหลกัสตูร ปริญญาเอก สาขาบริหาร และธรรมาภิบาล

 กรรมการสรรหาและ ธุรกิจอตุสาหกรรม 2548-ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

คา่ตอบแทนฯ  อบรมหลกัสตูร ตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ Directors Certification Program 2547-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร 2545-ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา

Audit Committee Program ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

 อบรมหลกัสตูร 2526-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

Role of the Compensation Committee 2546-2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2547-2554 ประธานกรรมการ บมจ. เดวา ดเีวลลอปเม้นท์

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 8 2549-2552 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ธนาคารออมสนิ

 ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการก ากบัดแูล กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

กิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูของรัฐวสิาหกิจและองค์การ

มหาชน รุ่นที่ 2 สถาบนัพฒันากรรมการ * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 4 บริษัท

และผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ * จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  - ไม่มี -

 ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบั

สงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 4

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหนง่
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา



 รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1

อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหนง่
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 69  International Senior Management ไม่มี 2557 - ปัจจบุนั กรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการบริหาร Program (ISMP), Harvard 2555 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา กลุม่บริษัท Cobra International 

 กรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง Business School 2554 - ปัจจบุนั ประธานคณะที่ปรึกษา บจ. มินเซน แมชีนเนอร่ี

 กรรมการอิสระ  M.S. Industrial & System 2551 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Engineering, U of Southern 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

California 2552 - 2557 ที่ปรึกษา บจ. นอริตาเก้ (ประเทศไทย) จ ากดั

 M.B.A. General Management,

U of Southern California

 วศ.บ. (เกียรตนิิยม) อตุสาหการ * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 1 บริษัท

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั * จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  2 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร Finance for

Non-Finance Directors

 อบรมหลกัสตูร 

Audit Committee Program

 อบรมหลกัสตูร 

Director Certification Program

นายอัจฉรินทร์ สารสาส 70  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์การจดัการ ไม่มี ปัจจบุนั ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการนโยบาย อตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัเคนซิงตัน้ ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

บริหารความเสีย่ง สหรัฐอเมริกา และธรรมาภิบาล/ กรรมการสรรหา

 กรรมการตรวจสอบและ  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช และคา่ตอบแทนฯ

ธรรมาภิบาล อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ ปัจจบุนั นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย(TAPMA)

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1 ปัจจบุนั ประธานกิตตมิศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

 กรรมการอิสระ  วฒิุบตัร/ใบอนญุาตวศิวกรควบคมุ:

วฒิุวศิวกรอตุสาหการ

 อบรมหลกัสตูร * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 1 บริษัท

Director Certification Program * จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  2 บริษัท

นายไพฑูรย์ ทวีผล 64  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไม่มี ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการสรรหา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ และคา่ตอบแทนฯ

และคา่ตอบแทนฯ  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บญัชี) ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการนโยบาย บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและ มหาวทิยาลยัรามค าแหง บริหารความเสีย่ง

ธรรมาภิบาล  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 กรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง สอบบญัชี ม.ธรรมศาสตร์ ตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซ่ีบาย

 อบรมหลกัสตูร 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Director  Accreditation Program และธรรมาภิบาล
 อบรมหลกัสตูร 2547-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร โรงเรียนมาแตร์เดอีวทิยาลยั

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

 อบรมหลกัสตูร กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

Audit Committee Program คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

 อบรมหลกัสตูร ระดบัองค์กร
 Role of the Chairman 2553-2555 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์

 อบรมหลกัสตูร ตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูล
Chartered Director Program กิจการที่ดี

 อบรมหลกัสตูร 2551-2554 กรรมการตดิตาม ตรวจสอบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

Advanced  Audit Committee ประเมินผล
* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 4  บริษัท
* จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  1 บริษัท



 รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1

อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหนง่
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 52  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 1.96% ปัจจบุนั ประธานกิตตมศกัดิ/์ นายกกิตตมิศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลร่ถยนต์

  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย/ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  Master of Industrial Engineering, กลุม่ผู้ผลติชิน้สว่ยยานยนต์ไทย

ผกูพนับริษัทฯ Waseda University (Japan) 2555 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการผู้อ านวยการ  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล 2550 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

บริหาร สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2551 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการบริหาร บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

2550 - 2555 รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร 

Director Accreditation Program * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 1  บริษัท

 อบรมหลกัสตูร * จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  4 บริษัท

Finance for Non-Finance Directors

 อบรมหลกัสตูร 

Director Certification Program

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 50  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบนั 1.65% 2555 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทร์ 2550-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ส านกักรรมการผู้อ านวยการ

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

 รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร  in Finance and Management (BBA), 2550-ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย

Simon fraser University (Canada) กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

2547-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร 2540-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

Director Accreditation Program

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 1  บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  3 บริษัท

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 49  Master of Business ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ Administration, University of 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. แม็คกรุ๊ป

 กรรมการบริหาร Pennsylvania (USA) 2555-ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ บจ. ไพรเวท อิควติี ้(ประเทศไทย)

 กรรมการสรรหาและ  Master of Science, Operation 2551-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี 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 2554-2557 กรรมการ สายการบนินกแอร์ จ ากดั

 อบรมหลกัสตูร Director 2549-2556 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

Accreditation Program 2549-2555 กรรมการ บมจ. อีซ่ีบาย

2546-2554 กรรมการผู้จดัการ บจ. อลัตสั แอดไวซอร่ี

2547-2554 กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2549-2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงด าแหนง่กรรมการ 4  บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดท าเบยีน  2 บริษัท



 รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท เอกสารแนบ 1

อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหนง่ บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหนง่
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

ดร.วิชัย ศรีมาวรรณ์ 53  ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 0.006% 2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ ศนูย์การเรียนรู้ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สาขาภาวะผู้น าเชิงยทุศาสตร์ที่เป็นเลศิ พฒันาบคุลากรกลุม่บริษัทสมบรูณ์

ศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 2551-2556 รองกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

กลุม่บริษัทสมบรูณ์  ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ

สาขาการจดัการคณุภาพ 2550-2551 รองกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา สายจดัซือ้และโลจิสตกิส์

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

นายโคอิจ ิมิยาฮาร่า 53  ปริญญาตรี วศิวกรรม เคร่ืองกล 0.003% 2557-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายวจิยั บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

 รองกรรมการผู้อ านวยการ มหาวทิยาลยัคาโกชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น และพฒันา

 - สายวจิยัและพฒันา  ปริญญาโท วศิวกรรม เคร่ืองกล 2555-2557 รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการขาย, บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

มหาวทิยาลยัคาโกชิม่า ประเทศญ่ีปุ่ น การพฒันาธุรกิจและการตลาด

2551-2555 ผู้จดัการประสานงาน โตโยต้า เคอร์ลอสการ์ มอเตอร์ อินเดยี (TMC)

2548-2550 ผู้จดัการกลุม่ และผู้จดัการฝ่ายเทคนิค โตโยต้า มอเตอร์ คอเปอร์เรชัน่ ประเทศญ่ีปุ่ น (TMC)

ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 48  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 0.002% 2557-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการขาย บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พฒันาธุรกิจ และการตลาด

 - สายการขาย/พฒันาธุรกิจ เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2556-2557 รองกรรมการผู้อ านวยการ - บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

และการตลา  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั  สายปฏิบตักิาร SAT
ขอนแก่น 2555-2556 ผู้จดัการทัว่ไป บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ 51  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ - บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  สายปฏิบตักิาร BSK

 - สายปฏิบตักิาร BSK เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2544-2556 ผู้จดัการทัว่ไป บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

นายมงคล  แซ่จวิ 52  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2556-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ - บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  สายปฏิบตักิาร SBM&ICP

 - สายปฏิบตักิาร SBM&ICP เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2547-2556 ผู้จดัการทัว่ไป บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

นายพัฒน์พงษ์ วีระศิลป์ 47  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.001% ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ – SAT และ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ (การจดัการอตุสาหกรรม) กรรมการผู้จดัการ - SFT

 - สายปฏิบตักิาร SAT สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2556-2557 ผู้จดัการทัว่ไป - ฝ่ายขายและบริการลกูค้า บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 ปริญญาโท วทิยาศาตร์ 2550-2556 ผู้จดัการทัว่ไป - ฝ่ายจดัหา บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

(การจดัการโลจิสตกิส์) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

  

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

รายชื่อ SA
T 

SB
H 

บริษัทยอ่ย 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 เสนาดิสยั //, ///           
4. นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ ///     X, /      
5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส //, ///           
6. นายไพฑรูย์ ทวีผล //, ///           
7. นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย์ * / / / /   /     
8. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์  /,P,O / / / X / / / / /, V /, V 
9. น.ส. นภสัร กิตะพาณิชย์ /, O / / / /  /     
10. นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม ///           
11. นายบญุศรี กิตะพาณิชย์   X X        
12. นางกษมน กิตติอ าพน   / / /  /     
13. นายวชิยั ศรีมาวรรณ์ O           
14. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ ** O           
15. นายมยิาฮาร่า โคอิจิ O           
16. นายมงคล แซจิ่ว   /,O  /,O       
17. นายสมศกัดิ ์ สทิธินนัท์เจริญ    /,O        
18. นายชีระวิทย์  สรีุรัตนนัท์ O           
19. นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ O      /,O     

*  นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์  ด ารงต าแหน่งกรรมการ SAT ถงึวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 และด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทย่อย ถึงวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
** นางจิราพร ศรีสมวงษ์ ต าแหน่ง รองกรรมการผู้อ านวยการ สายกลยุทธ์องค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 2 มิถนุายน 2557  

 หมายเหตุ: สญัลกัษณ์ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
X ประธานกรรมการ      //    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผู้บริหาร 
V    รองประธานกรรมการ    ///    กรรมการอิสระ  

/    กรรมการ      P    กรรมการผู้อ านวยการ 

สัญลักษณ์ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
SAT บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี  TSC บจ. ซชึิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์  
SBH บจ. สมบรูณ์ โฮลดิง้ YSC บจ. ยามาดะ สมบรูณ์ 
SBM บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียว NSA บจ. นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ 
BSK บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล SSMC บจ. สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 
ICP บจ. อินเตอร์เนชนัแนล แคสติง้ โปรดกัส์ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE) 

 

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 บริษัทฯ  ได้แต่งตัง้ให้ นายวิศรุต  บุญโต ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วนัที่  1 
มกราคม 2548 ทัง้นี ้ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เนื่องจาก เป็นผู้มี
คณุสมบตัิ   มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รายงานทางการเงิน 
การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็น
วา่ มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ หวัหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน”  มีความรับผิดชอบตามกฎบตัรของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดท าเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชมุ และรายงานการประชมุ  

 

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นายวิศรุต  บุญโต 

 

ปริญญาโท                จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาขา บญัชีการเงิน 

ประสบการท างาน :   พ.ศ.   2537 – 2547       ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทนุ  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

พ.ศ.  2548 – ปัจจบุนั   ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบภายใน         

                                   บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวาน  เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

คณุสมบตัิ  :   มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทาง

การเงิน  การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 

 

 

 

                                                           ---------------------------------------------------------- 
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2. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (COMPLIANCE) 

 

 บริษัทฯ  ได้แต่งตัง้ให้ นายธนกฤต เพิ่มพูนขนัติสขุ   ปัจจุบนัด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษัทฯ และหัวหน้า
หนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit)  ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558     โดยมีบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. สนบัสนนุนโยบายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดบัสงูในการท าให้มัน่ใจวา่จะมีการก ากบั
การ ปฏิบตัิอยา่งเพยีงพอ 

2. เป็นศนูย์กลางในการสือ่สาร และสง่เสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ได้
อยา่งถกูต้อง   

3. ศกึษาและรวบรวมข้อมลูปัญหาด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ   รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม ่ๆ ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิในปัจจบุนั  

4. ก ากบั  และติดตามด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เป็นประจ าอยา่งทกุไตรมาส      
 

 
ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
 

นายธนกฤต   เพิ่มพูนขันติสุข 
 

ปริญญาโท  –  รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

ประสบการท างาน :          2548 – 2549         ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร    บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี       
                                       2549 – ปัจจบุนั     ผู้จดัการทัว่ไป ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ/ หนว่ยงานกฎหมาย/ หนว่ยงาน  
                                                                    Compliance Unit          
                                                                    บริษัท  สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
 

คณุสมบตัิ  :   มีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีความสามารถในการประสานงาน   การสรุปประเด็น   การจดัท า 
                            รายงานการประชมุฯ     มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน      มีมนษุยสมัพนัธ์ดี       มีความคิดริเร่ิม 
                            สร้างสรรค์   มีภาวะผู้น า   มีเทคนิคการสือ่สาร  และการวางแผนเชิงกลยทุธ์      
 
ทกัษะ        :         ควรผา่นการอบรมงานด้านเลขานกุารบริษัทฯ  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
                           หรือองค์กรอิสระท่ีมีความนา่เช่ือถือ 
 
 

                                                            -------------------------------------------------------- 
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1 

 

 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
-ไม่มี- 
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1 

 

 
เอกสารอ่ืน ๆ  

 
-ไม่มี- 
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