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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 1.1  วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 วิสัยทัศน์  

 เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต  
ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคม 

พันธกิจ 

 เพิ่มศกัยภาพการจดัการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

 ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ด้วยผลติภณัฑ์และบริการท่ีมคีณุภาพสงู 

 เป็นหุ้นสว่นกบัลกูค้า เพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  

 เพิ่มศกัยภาพกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง และเป็นผู้น าด้านต้นทนุการผลติ  
ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ  

 เสริมสร้างความสามารถ  ความสอดคล้องของหลากหลายวฒันธรรม และคณุภาพชีวติของบคุลากร  

 รักษาและยกระดบัธรรมาภิบาล การบริหารความเสีย่ง มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคม  
บนพืน้ฐานของการมคีวามรู้คูค่ณุธรรม  

    1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส 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 าเภอบาง
พลี จงัหวดัสมทุรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทจ ากดัมหาชน เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั จ 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 บางกอกสปริงอินดสัเตรียล 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 

  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา 

 มิถนุายน 2558   SAT ได้รับมอบ ESG 100 Certificate ซึ่งได้รับคดัเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีมีความโดดเดน่ในการด าเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบด้าน

สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 กรกฎาคม 2558  รางวลัจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” 10  ปีติดตอ่กนั 

 SBM ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวสัดิการแรงงาน” 5 ปีติดตอ่กนั 

 ICP ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงาน” ประจ าปี 2558 

 กนัยายน 2558  1) SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous 2558)  จาก กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

2)  SAT, BSK และ SBM ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในสถานประกอบการ จากส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ตลุาคม  2558  SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2015 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability  Awards 2015)  

 รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations 

Awards) 
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 ธนัวาคม 2558  1)  SAT ขยายแนวร่วมการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคู่ค้าต่อเนื่องเป็นปีที่  2 และ
ได้จดัพิธีมอบหนงัสือรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ ของ
บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (Recognition of  Anti-Corruption Practice) โดยมีคู่ค้า รวม
ทัง้สิน้  78 บริษัท  
2)  SAT ได้แสดงค ามัน่ในการสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้
หลกัการแหง่สทิธิเด็ก และหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ 
 

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 2558  
 Bronze Award for the Best of Supplier ‘s  Quality Performance (SAT) 

 Gold Award for the Best Overall Supplier’s Performance (SAT) 

 Award of Quality 2014 “Excellence in Zero Defect” (SAT) 

 THCC-QA Improvement 2015 (SAT) 

 The Winner TCC QA Improvement Activity 2015 (BSK) 

 2nd Runner-Up TCC-TPS Activity 2015 (BSK) 
 
 

 มิถนุายน 2557  สารสนเทศแจ้งการลาออกของกรรมการ ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร 

 กรกฏาคม 2557 SAT ได้รับประกาศเกียรติคณุ การจดัการศกึษาระบบทวิภาคี ตามโครงการ  
“การพฒันาช่างเทคนิค”   จาก ส านกังานคณะกรรมการอาชีวศกึษากระทรวงศกึษาธิการ 

 สงิหาคม 2557  SAT และ SBM, BSK, ICP ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติ สถานประกอบกิจการดีเดน่   
          “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” ตอ่เนื่องเกิน 5 ปี จาก กรมสวสัดิการ 
  และคุ้มครองแรงงาน 

 ตลุาคม 2557  1)   SAT และ BSK ได้รับรางวลัเกียรติยศ ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม 
  ต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous 2557) และ SBM ได้รับรางวลั

มาตรฐาน       ความรับผิดชอบของผู้ ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม จาก กรม
โรงงานอตุสาหกรรม 

2) SAT ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีผลงานด้านการพัฒนาสงัคมเป็นเลิศ              
จาก กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 

 พฤศจิกายน  2557 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2014 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ
วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้
 รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลศิ  

ด้านบรรษัทภิบาลดเีดน่  ติดตอ่เป็นปีที่ 6 (2552-2557)  
 รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเร็จ (SET Awards of Honor) ที่มีความเป็นเลศิ 

 ด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ติดตอ่เป็นปีที่ 4 (2554-2557)  
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 รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดีเดน่ (Outstanding Investor  

Relations Awards) 

 รางวลั CSR  Recognition 2014 ท่ีมีความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งมคีวาม
รับผิดชอบตอ่สงัคม  

 ธนัวาคม 2557  SAT ขยายแนวร่วมการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัคูค้่า จ านวน 11 บริษัท  
และได้จดัพิธีมอบหนงัสอืรับรองเข้าเป็นแนวร่วมมาตรการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (Recognition of  Anti-Corruption Practice) 

 

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 2557 

 Award of Regional Contribution 2014 from Toyota Motor Thailand Co.Ltd. (BSK) 

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

 มีนาคม 2556  อนมุตัิให้ SFT เพิ่มทนุจดทะเบียน 150 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 100 ล้านบาท 

และให้ SAT ซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ SFT จ านวน 1.5 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท  

 เมษายน  2556  ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้

 อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้น า

ออกจ าหนา่ยที่ยงัไมไ่ด้มีการเสนอขายให้กบัพนกังานภายใต้โครงการ ESOP  

 อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 86,754,722 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนใหม่ จ านวน 426,711,809 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ

การจ่ายหุ้นปันผล และเพื่อเสนอขายให้แก่พนกังานในระดบัผู้บริหารระดบัสงูของ

บริษัทฯและ/หรือบริษัทยอ่ย ภายใต้โครงการ ESOP 

 อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ เพื่อรองรับโครงการจดัตัง้  

“ศูนย์การเรียนรู้” 

 กรกฎาคม  2556   SAT ผ่านการรับรองมาตรการป้องกนัการคอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิ

ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption Council : CAC) 

 กนัยายน 2556  SAT ได้รับรางวลัเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านสวสัดิการแรงงาน” ติดตอ่เป็น 

ปีที ่5 (2552-2556) จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 พฤศจิกายน  2556  SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2012 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

5 
 

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor) ที่มีความเป็นเลิศ 

ด้านบรรษัทภิบาลดีเดน่  ติดตอ่เป็นปีที่ 5 (2552-2556)  

 รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor)  ที่มีความเป็นเลิศ ด้าน

ความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ติดตอ่เป็นปีที่ 3 (2554-2556 )  

 มีนาคม 2556  SAT ได้รับรางวลัเกียรติยศ สถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านการสง่เสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน”  จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

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 (Gold) 2013 from Hino Motors Manufacturing 
(Thailand) Ltd. (SAT) 

 Award of The Quality Excellence from Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.  (SAT) 

 Award of The 1st Runner-up : 6th MCC-QCC Contest 2013 from Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd.   (BSK)  

 
 1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์   

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นส าหรับอตุสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นัง่ รถกระบะ    
รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลเพื่อการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลกั ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ (Original 
Equipment Manufacturer “OEM”) ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการท าสญัญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้า
ชิน้สว่นอะไหล ่(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลกูค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยมีผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกนั  ในด้านการด าเนินงานนัน้แต่ละบริษัทฯ จะมีการ
ด าเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทฯ น าไปปฏิบตัิ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้อง
รายงานการปฏิบตัิงานต่อกรรมการผู้อ านวยการ ทัง้นี  ้แต่ละบริษัทฯ จะมีการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกนั โดยจดัให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์เป็นประจ า (Executive 
Committee)  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  ณ  วันที่ 4 มีนาคม 2559 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       
     (*จดทะเบียนจดัตัง้บริษัท วนัที่ 6 มกราคม 2555) 

* ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องนีเ้กินร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็
เหนียว อุตสาหกรรม จ ากดั 

SBM 
SBM 

บรษิทั บางกอกสปรงิ 
อนิดสัเตรยีล จ ากดั 

BSK 

99.99% 99.99% 

บรษิทั ซชึโิยช ิสมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั* 

บรษิทั ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั* 
 
บรษิทั นิชนิโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทฟี จ ากดั* 
 
บรษิทั สมบูรณ์ โซมคิ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั* 
 

 

 
21.25% 2.90% 

1.80% 

 

27.96% 17.76% 
 

54.28% 
บรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั  ตระกลูกติะพาณชิย์  ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

SAT 

100% 

20.0% 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล   
แคสติ้ง โปรดกัส ์จ ากดั 

ICP 

99.99% 

บรษิทั สมบรูณ์ ฟอรจ์จิง้ 
เทคโนโลย ีจ ากดั 

SFT 

บรษิทั เอสบจี ีอนิเตอรเ์นชัน่
แนล เจแปน จ ากดั 

SIJ 
 

SIJ 

99.99% 99.99% 
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ผลิตภณัฑ์ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
 

 
 

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาข้าง (Axle Shaft) 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 

รถบรรทกุ 10 ล้อ 

บจ. มติซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

บจ. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อตุสาหกรรม จ ากดั 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดมุล้อชว่ยแรง (Fly Wheel 
Comp & Fly Wheel) 

แท่นยดึ (Bracket) 

กระปกุเกียร์ (Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถแทรคเตอร์ 

บจ. มติซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย)  

บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง (ประเทศไทย) 

บจ. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. ซซููกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

บจ. 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) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลติ (Tooling, Jig 
Fixture และ Mold) 

รถกระบะ & รถบรรทกุ  

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์  

รถจกัรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์
อเนกประสงค์ 

อปุกรณ์ต่อพว่งแทรกเตอร์ 

 

ใช้ภายในของบริษัทในกลุ่ม 

บจ. มติซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย)  

บจ. นสิสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. ยง่ก่ี  

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., 
Ltd.(Japan) 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท อนิเตอร์เนชัน่แนล      
แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดมุ (Drum Brake) 

เพลาลกูเบีย้ว (Camshaft) 

ดมุล้อชว่ยแรง (Fly Wheel) 

ท่อร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) 

ฝาครอบล้อช่วยแรง (Housing Fly 
Wheel) 

รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 

รถกระบะ 

รถแทรคเตอร์ 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบลิ (ประเทศไทย) 

บจ. อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย 

บจ. มติซูบชิิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 

บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 
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 1.4 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 

ตามวิสยัทศัน์ที่จะเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบและผลิต ดว้ยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและสงัคม นัน้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มศกัยภาพในการ
แขง่ขนัของผลิตภณัฑ์หลกัให้มีความสามารถในการท าก าไรด้วยต้นทนุที่แข่งขนัได้เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดใน
ฐานการตลาดทีมีอยู ่โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลดต้นทนุ รวมถึงมี
การตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม
อตุสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร และผลิตภณัฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างแหล่งรายได้เพื่อลดความ
เสีย่งของการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อบรรลเุป้าหมายในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

ทา่มกลางความท้าทายที่เกิดขึน้ทัง้จากสภาวะสภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมที่ผนัผวน บริษัทฯ ต้องมี
การปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกนั บริษัทฯ ยงัต้องรักษามาตรฐานการด าเนินธุรกิจของ
องค์กรและการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าและผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่ครบถ้วน เช่น คู่ค้า 
และพนัธมิตรทางธุรกิจในหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์สร้างสมดลุ”  ซึ่ง
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของการมุง่เน้นให้เกิดความสมดลุทัง้ทางด้านการพฒันาบคุลากรที่มีคณุภาพ การสร้างมลูคา่เพิ่มของ
ธุรกิจด้วยการด าเนินงานท่ีโปร่งใสเพื่อผลประกอบการที่ดี และการสร้งโอกาสให้ชุมชนเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัทฯ 
ยงัได้ได้มองเห็นโอกาสและปัจจยัที่ท้าทายส าคญั และมีแนวทางด าเนินการดงันี ้

1. ถึงแม้วา่สภาพเศรษฐกิจโลกยงัอยูใ่นสภาวะที่ไม่สู้ดี  หากแตว่า่ระบบเศรษฐกิจโลกที่เคยเติบโตสงูสดุใน

ทวีปยโุรปและทวีปอเมริกา ได้มีการเคลือ่นย้ายขัว้ข้ามมาสูท่วีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน อินโดนีเซีย 

และอินเดีย รวมถึงประเทศที่ เป็นตลาดใหม่จากปรากฎการณ์ดงักล่าว บริษัทฯ ถือเป็นโอกาสอนัดีที่

จะต้องศกึษา เพื่อเตรียมขบัเคลื่อนทิศทางของบริษัทฯ ไปตามแนวโน้มที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จึงได้วางแผน

กลยทุธ์หลกั กลา่วคือ เน้นการขยายเครือขา่ยธุรกิจทัง้ในด้านการขาย และการผลิต ไปสูภ่มูิภาคที่ก าลงั

เติบโตดงักล่าว โดยยงัคงรักษาความสมดุลในด้านการจัดการปัจจัยความเสี่ยง การบริหารบุคลากร 

การเงิน รวมถึงการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จะเกือ้หนนุให้องค์กรสามารถแขง่ขนัในตลาดใหมไ่ด้ 

2. การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ จะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การให้ความส าคญัด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพ

เคร่ืองยนต์และเชือ้เพลงิทดแทนน า้มนั รวมถึงความปลอดภยัของผู้บริโภค แนวโน้มเหลา่นีท้ าให้บริษัทฯ 

ต้องตื่นตัวและเร่งพัฒนาการออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัสดุการผลิต เพื่อตอบสนองทิศ

ทางการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ผลิตภณัฑ์ในอนาคตที่บริษัทฯ สามารถท าได้ เช่น ผลิตภณัฑ์ที่มีน า้หนกั

เบาส าหรับรถยนต์ประหยดัพลงังาน และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) รวมถึงการพฒันาวตัถดุิบที่มี

คณุภาพและน าไปใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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3. การเร่ิมต้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เป็นปัจจยัด้านหนึ่งที่จะกระตุ้นและดึงดดูนกัลงทนุ

จากตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้ยงักระตุ้นการเติบโตของธุรกิจ

ภาคการขนสง่ (logistics) ซึง่จะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถยนต์และรถบรรทกุในภมูิภาคนี ้บริษัทฯ 

เลง็เห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดได้มากขึน้ บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาฝีมือแรงงานและพฒันาบคุคลากร

ในทุกระดบัผ่านศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA) อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง 

เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและความสามารถที่แขง่ขนัในธุรกิจได้ บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัศนูย์การเรียนรู้

ให้มีมาตรฐานเพื่อสนบัสนนุการพฒันาบคุคลากรของอตุสาหกรรมในระดบัประเทศตอ่ไป 

 

4. สภาวะการแขง่ขนัในตลาดปัจจบุนัมแีนวโน้มสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองต้นทนุ ลกูค้าจะเปรียบเทียบ

ต้นทุนการซือ้สินค้าส าหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ โดยพิจารณาราคาต้นทนุในเครือข่ายทัง้ภมูิภาค

และระดบัโลก (Region and global sourcing) แนวโน้มดงักลา่วสง่ผลให้การแขง่ขนัด้านราคามีมากขึน้ 

บริษัทฯ จึงต้องบริหารและจดัการต้นทนุให้สามารถแข่งขนัได้ (Cost competitiveness) โดยเฉพาะกบั

คูแ่ขง่ที่มีเครือขา่ยในประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหารต้นทนุ 

การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงกลยทุธ์กบัคู่ค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และความสมัพนัธ์ที่ดี

กบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ์  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภณัฑ์หลกัใน ปี 2558  ปี 2557 และปี 2556 
สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือ
หุ้นของ
บริษัทฯ 

งบการเงนิ 
ปี 2558 

งบการเงนิ 
ปี 2557 

งบการเงนิ 
ปี 2556 

  รายได้ % รายได้ % รายได้ % 
เพลาข้าง SAT  2,281 26 2,465 30 2,861 31 
จานเบรกและดมุเบรก SBM 99.99 1,595 18 972 12 812 9 
ชิน้ส่วนเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,367 15 1,264 15 1,080 12 
แหนบแผ่น BSK 99.99 504 6 738 9 755 8 
สปริงขด BSK 99.99 563 6 635 8 788 8 
เหล็กกนัโคลง BSK 99.99 518 6 546 7 702 7 
รวมรายได้จากการขายสินค้า   8,644 98 8,084 99 8,973 96 

รายได้อ่ืนๆ   173 2 95 1 345 4 
รวมรายได้    8,817 100 8,179 100 9,318 100 

หมายเหต ุ    

* ผลติภณัฑ์อ่ืน ๆ อาทิเชน่ เพลาแหนบ วาล์ว พชุรอด แทน่ยดึ และผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 
 

2.2 ลักษณะผลิตภณัฑ์บริการ 

 ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ซึง่ด าเนินการผลติโดยบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. เพลาข้าง (Axle Shaft) 

 

เพลาข้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ ผลิตโดย SAT  
มีรายได้จากการขายคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายของกลุม่บริษัท
สมบูรณ์รวมในปี 2558 และบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างในประเทศไทยเป็น 
รายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการผลิตส าหรับ  
รถกระบะขนาด 1 ตนั และในปัจจุบนับริษัทฯ ได้เร่ิมมีการผลิตและจ าหน่ายเพลาข้าง
ส าหรับรถบรรทกุขนาดใหญ่อีกด้วย  

เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยงัจานล้อหลงัทัง้ข้างซ้าย
และขวา เพื่อถ่ายทอดแรงขับทางห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรถกระบะ 
กลุ่มลกูค้าที่ส าคญัของกลุ่มบริษัทคือกลุม่ลกูค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) 
ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) , บจ.อีซูซุ (ประเทศไทย, บจ.โตโยต้า
มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชั่น  นอกจากนีม้ีการสง่ออกไป
ที่บริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa (SASA) และ  
PT. INTI Ganda Perdana (IGP) ประเทศอินโดนีเซีย 
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2. แหนบแผ่น (Leaf Spring) 

 

ผลติภณัฑ์แหนบแผน่ ผลติโดย BSK โดยใน ปี 2558 มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 6 ของ
รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ ทัง้นี ้ กลุม่ลกูค้าของแหนบแผน่มีทัง้
ลกูค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล ่(REM) ลกูค้าหลกัที่ส าคญั
ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. ยง่ก่ี และสง่ออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่ น
ให้กบั Mitsubishi Steel Manufacturing Ltd. 

แหนบแผ่นมีลกัษณะการซ้อนกันหลาย ๆ ชัน้ ยึดติดกันด้วยสะดือแหนบ 
เป็นอุปกรณ์ซึมซบัแรงกระแทกในระบบกนัสะเทือนระหว่างโครงรถยนต์ (Chassis) 
กบัเพลารถซึง่แข็งแรงและทนทาน เหมาะส าหรับใช้กบัรถบรรทกุ และรถกระบะ 

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

 
 

จานเบรก (Brake Disc) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัท ผลิตโดย SBM จานเบรก
เป็นจานเหลก็หลอ่ กลงึ/ เจียรหน้าจานทัง้ 2 ข้างของหน้าจาน เพื่อให้ผ้าเบรกที่ติดอยู่
กบัก้านเบรกจบัหน้าจาน เพื่อท าหน้าที่หยดุการหมนุของล้อ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะ
ใช้กบัล้อหน้า (บางรุ่นสามารถใช้จานเบรกทัง้ 4 ล้อ)  

 

 

เบรกดรุม (Brake Drum) เป็นอีกผลติภณัฑ์หลกัของกลุม่สมบรูณ์ผลติโดย SBM 
เบรกดรุมเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลงึผิวขบัผ้าเบรกแบบด้ามแผน่ดนัจากทางด้านใน 
เพื่อท าหน้าที่หยดุการหมนุของล้อ(มกัจะใช้กบัล้อหลงั) 
 
 
 

จานเบรกและเบรกดรุมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 13 ของรายได้จากการขายของ
กลุม่บริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2558 สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจ าหน่ายให้กับ
ลกูค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ OEM ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น SBM มีการท าสญัญาซือ้ขายกบัลกูค้า
เหลา่นีใ้นลกัษณะรายปีและมีการตอ่สญัญาเป็นรายปีโดยอตัโนมตัิในช่วง Model Life  
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4. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 

ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของ SBM มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 2  
ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุ่มบริษัทในปี 2558 ท่อรวมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ 
ลกัษณะคล้าย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจ านวนลกูสบู) ต่อมารวมกนัก่อนปลอ่ยออกไปสูท่่อไอเสีย 
ท าหน้าที่ระบายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ของเคร่ืองยนต์ สามารถใช้ได้กับรถ
กระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร โดยมีลูกค้าหลักที่ส าคัญคือ บจ. Auto Alliance 
Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  

5. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

 

ผลิตโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2558 
ลกูค้าหลกัที่ส าคญั ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ.ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) , บจ.โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบจ.สยามนิสสนั  
ออโตโมบิล จ ากดัและสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซีย 
เหลก็กนัโคลงเป็นเหลก็สปริงแทง่กลมยาว ดดัเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากบัโครงรถซ้าย
จรดขวา เป็นตวัประคองให้การเข้าโค้งสามารถยดึเกาะถนนได้ดียิ่งขึน้ 
 

6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลิตโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวมใน 
ปี 2558 ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ บจ.มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ.ฮอนด้า 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจ.โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย), บจ.สยามนิสสนั ออ
โตโมบิล จ ากดั 
 
 
 
 

 

สปริงขดสามารถแบ่งได้เป็นสปริงขดขึน้รูปร้อนและสปริงขดขึน้รูปเย็น โดยเป็น
เหลก็สปริงที่ขดเป็นม้วน ๆ ใช้รับแรงกระแทกคูก่บั Shock-Absorber 
 
 

 

นอกเหนือไปจากผลติภณัฑ์ที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ กลุม่บริษัทสมบรูณ์ยงัมีผลติภณัฑ์อื่นๆ ที่ส าคญั ได้แก่ 
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภณัฑ์ที่เป็นงานหลอ่อื่น ๆ ทัง้จากอตุสาหกรรมยานยนต์
และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึง่มีผลติภณัฑ์ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 
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2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
 

2.3.1  กลยทุธ์ทางการตลาด  
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์มานานกว่า 50 ปี และได้รับความเช่ือถือและยอมรับ

จากลกูค้ามาโดยตลอด ทัง้นีเ้พราะบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้ให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และได้ด าเนินกล
ยทุธ์ด้านการตลาดมาอยา่งตอ่เนื่อง คือ Q C D E M  

 
(1) Q (Quality) - คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีระบบ

มาตรฐานคณุภาพในระดบัสากล โดยได้รับประกาศนียบตัร ISO/TS 16949 และ 
ISO14001  

(2) C (Cost)  -  ต้นทุนที่สามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขนัได้ บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์มีการ
บริหารต้นทนุอยา่งมีประสทิธิภาพและมีการกระบวนการพฒันาปรับปรุงด้านต้นทนุ
อยา่งตอ่เนื่องเพื่อรักษาระดบัต้นทนุให้สามารถแขง่ขนัได้  

(3) D (Delivery)  -  การสง่มอบที่ตรงเวลา บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มีการพฒันาระบบงาน Logistics 
โดยมีแผนติดตัง้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าให้สง่มอบตรงเวลาร้อยละ 100  

(4) E (Engineering)  - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มีการพฒันาความสามารถเชิง
วิศวกรรมทัง้ทางด้านการออกแบบ การท า Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิง
วิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ยงัมีพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผู้ ให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance “TA”) จากประเทศญ่ีปุ่ น 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทในกลุม่สมบูรณ์จะมีการผลิตสินค้าที่มีคณุภาพ และได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีชัน้สงูอยูต่ลอดเวลา  

(5) M (Management)   -  ความสามารถด้านการบริหารจดัการ บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีความสามารถด้าน
การบริหารจดัการท่ีสามารถตอบสนองตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ
ได้ดี โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการจัดการความเสี่ยง  (Risk 
Management) ที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง  

 
  2.3.2  กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

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

 ปัจจุบนัเป็นกลุม่ลกูค้าหลกั ประกอบไปด้วย ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญ่ีปุ่ นในประเทศ ได้แก่ มิตซูบิชิ,  
โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุ, นิสสนั และฮีโน ่เป็นต้น และกลุม่ลกูค้าในตา่งประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น, ประเทศแอฟริกาใต้ 
และประเทศอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีนโยบายที่จะสร้างความพึงพอใจกบัลกูค้ากลุม่นีใ้ห้มากขึน้โดยเน้น
กลยทุธ์ “QCDEM” เป็นหลกัดงัที่กลา่วข้างต้น ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 79 ของยอดขายรวม 
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 (2)  ผู้ ค้าอะไหลร่ถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  

  บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีลกูค้าที่เป็นผู้ ค้าอะไหลร่ายใหญ่ซึง่ด าเนินกิจการมานานจนเป็นท่ีรู้จกัของ
ร้านค้าอะไหลป่ลีกทัว่ประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งก่ี จ ากัด ผลิตภณัฑ์หลกัที่จ าหน่ายในตลาดนี ้คือ แหนบแผ่น  
ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 

(3)  ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Agriculture Machine)  

  บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ได้เร่ิมขยายธุรกิจเพิ่มขึน้จากอตุสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้
เลอืกตลาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหวัใจหลกัของประเทศไทย โดย
ลกูค้าที่บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้ร่วมท าธุรกิจด้วย คือ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั โดยผลติชิน้งานเพื่อใช้ใน
การประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเก่ียวนวดข้าว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คโูบต้า (Kubota)   ปัจจุบนั
มียอดขายประมาณร้อยละ 18 ของยอดขายรวม นอกจากนี ้ยงัมีการผลิตชิน้งานส าหรับกลุ่มอื่นๆนอกเหนือจาก
รถยนต์ ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 

 

 2.3.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

การประมาณการยอดประกอบรถยนต์ในปี 2558 ช่วงต้นปี ทางสภาอุตสาหกรรมมีการก าหนด
เป้าหมายยอดประกอบรถยนต์ ประมาณ 2.15 ล้านคนั แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตวั ประกอบ
กับการส่งออกยงัไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกยงัไม่ฟืน้ตวั และการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถ
กระบะในช่วงกลางปี ท าให้ภาพรวมของการผลติรถยนต์ต ่ากวา่ที่คาดการณ์ไว้อย่างมากในช่วงคร่ึงปีแรก สง่ผลให้ทาง
สภาอตุสาหกรรมมีการปรับตวัเลขเป้าหมายยอดประกอบรถยนต์ ลดลงเหลอื 1.95 ล้านคนั  

ในช่วงไตรมาสสดุท้ายของปี  มีการคาดหวงัจากการกระตุ้นยอดขายของค่ายรถยนต์ในรูปแบบโปรโมชั่น
ตา่งๆ และการเร่งยอดสัง่ซือ้ก่อนที่จะมีการปรับรูปแบบการเก็บภาษีรถยนต์จากการคิดค านวณจากขนาดเคร่ืองยนต์ 
เป็นการค านวณจากปริมาณไอเสียที่มีการปลอ่ยออกมา ซึ่งอาจส่งผลให้รถยนต์บางกลุ่มมีราคาปรับสงูขึน้โดยมีผล
บงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2559 แต่ภาพรวมของเศรษฐกิจยงัไม่สามารถฟืน้ตวัอย่าง เต็มที่และผู้บริโภคยงัคงไม่
มัน่ใจ ส่งผลให้ยอดยอดผลิตรถยนต์ทัง้ปี 2558 อยู่ที่ 1,913,002 คนั ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่เพิ่มขึน้จากปี 
2557 ร้อยละ 1.76 โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 799,632 คนั ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9 และการ
สง่ออก 1,204,895 คนั เพิ่มขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 7 
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ตารางแสดงสถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย 

ปี 
รถยนต์น่ัง

(คนั) 

รถกระบะ
ขนาด 1 ตนั

(คนั) 

รถเพื่อการ
พาณิชย์อื่นๆ

(คนั) 

ยอดรวมรถ
เพื่อการ
พาณิชย์ 
(คนั) 

ยอดรวม
ทัง้หมด 
(คนั) 

อัตราการ
เติบโต 

(%) 

2548 227,603 822,867 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 1,287,346 836 
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 
2558 760,688 1,115,818 36,496 1,152,314 1,913,002 1.76 

ทีม่า : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 
 

ภาวะการแขง่ขนัของผู้ผลติชิน้สว่นยงัคงมีแนวโน้มที่สงู เนื่องจากอตุสาหกรรมยานยนต์และสว่นประกอบ
ในประเทศไทย ถือได้วา่เป็นอตุสาหกรรมหลกัของประเทศ และมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทนุในอตุสาหกรรมนีจ้ านวน
มากในแต่ละปี (จากข้อมูลการอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์) 
ประกอบกบัการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการภายหลงัจากการเปิดเสรีทางการค้าตามกรอบประชาคมอาเซียน  
AEC อยา่งเต็มรูปแบบปี 2559 กลยทุธ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจชิน้สว่นต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแขง่ขนั เช่น 

 
 การพฒันาสนิค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

 การควบคมุดแูลต้นทนุให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 

 การน าเทคโนโลยี หรือ เคร่ืองจกัรเข้ามาใช้ในการผลิตมากขึน้ 

 การพฒันาฝีมือแรงงาน หรือทกัษะตา่งๆให้มีความช านาญที่สงูขึน้ 
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 2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.4.1 ก าลงัการผลติ 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าลงัการผลติและการใช้ก าลงัการผลติจ าแนกตามผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

ผลิตภณัฑ์ 
บริษัท 
ผู้ผลิต 

ก าลังการ
ผลิต 

ปี 2558* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
ปี 2558 

ก าลังการ
ผลิต 

ปี 2557* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
ปี 2557 

ก าลังการ
ผลิต 

ปี 2556* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
ปี 2556 

เพลาข้าง SAT 3,600,000 75 3,600,000 81 3,600,000 92 
กลุม่ผลติภณัฑ์งาน
หลอ่และงานกลงึ 
(ส าหรับชิน้สว่น
รถยนต์) 

ICP/SBM 6,384,000 52 6,384,000 66 6,115,000 86 

กลุม่ผลติภณัฑ์งาน
หลอ่และงานกลงึ 
(ส าหรับชิน้สว่น
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร) 

ICP/SBM 2,928,000 79 2,928,000 70 2,928,000 70 

แหนบแผน่ (ตนั/ปี) BSK 13,200 71 13,200 95 13,200 96 
เหลก็กนัโคลง BSK 1,920,000 56 1,920,000 59 1,869,500 74 
สปริงขดขึน้รูป BSK 6,480,000 35 6,480,000 53 3,600,000 95 
General Forging 
Part 

SFT 3,360,000 36 3,360,000 10 - - 

*หนว่ย : ชิน้ 

หมายเหต ุ

- ก าลงัการผลิตค านวณจาก Operation Time  500 ชัว่โมงตอ่เดือน ยกเว้นผลิตภณัฑ์เพลาข้างและ General 
Forging ท่ีค านวณท่ี 550 ชัว่โมงตอ่เดือน 

 
   2.4.2 การจดัหาวตัถดุิบ  

วตัถดุิบหลกัที่ส าคญัในการผลติของกลุม่บริษัท คือ เหลก็ ซึง่มีการจดัหาอยู่  2 ลกัษณะ คือ  
(1) เหลก็ที่ไมส่ามารถผลติได้ในประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัซือ้จดัหาโดยตรงจากผู้ผลิต

ในตา่งประเทศ หรือสัง่ซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี ้ได้แก่ เหล็กคาร์บอนสงูท่อนกลม (High 
Carbon Steel Round Bar) เหล็กสปริงเส้นแบนและกลม (Spring Steel Flat Bar, Spring Steel Round Bar) ซึ่ง
ลกูค้าเป็นผู้ก าหนดทัง้ประเภท คณุสมบตัิ (Specification) และแหลง่ที่ผลติของเหลก็ เพื่อเป็นการควบคมุคณุภาพของ
ผลติภณัฑ์ที่ผลติขึน้โดยกลุม่บริษัท โดยวตัถดุิบกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 70-80 ของวตัถดุิบหลกั  
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(2) เหล็กที่สามารถจดัหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวตัถดุิบที่ส าคญัอีกรายการ คือ เศษ
เหล็กอดั (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซือ้จากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือ
เป็นเจ้าของผลติภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ ซึง่ส าหรับวตัถดุิบในกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 20- 30 ของวตัถดุิบหลกั  

 
ในปี 2558 บริษัทฯ มีการพฒันาและร่วมมือกบัผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ  เพื่อพฒันาวตัถดุิบที่มี

คณุภาพเป็นไปตามที่ลกูค้าก าหนด แตม่ีราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ เพื่อน ามาใช้ทดแทนวตัถดุิบที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั และ
ใช้ในการน า เสนอลกูค้าเพื่อเป็นทางเลอืก อีกทัง้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในโครงการใหม่ๆ ของ
ลกูค้าที่ต้องการการพฒันาต้นทนุให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาด  

จากการพฒันาและร่วมมือด้านการพฒันาวตัถดุิบตามข้างต้นนัน้ นอกจากท าให้บริษัทฯ มีทางเลอืกเพิ่มมาก
ขึน้ในส่วนของชัน้คณุภาพและราคาแล้ว ยงัท าให้บริษัทฯ มีแหลง่ของวตัถดุิบหลากหลายมากขึน้ในการตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั อีกทัง้ในปี 2558 บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการ
บริหารและพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และการพฒันาผลิตภณัฑ์กบัผู้ผลิตและผู้ขายวตัถดุิบรายปัจจุบนัอย่างต่อ
เนื่องมาจากปี 2557 เพื่อพฒันาคณุภาพของวตัถดุิบ ต้นทนุการผลติและเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ เช่น เร่ืองของการ
ปรับปรุงการผลติ การรักษาสิง่แวดล้อม การแลกเปลีย่นข้อมลู และการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุม่ผู้ผลิต
ทัง้ในและตา่งประเทศที่เป็นพนัธมิตรกบัทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มตา่งๆ ของสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ และปรับเปลี่ยนกลยทุธ์ต่างๆ ได้อย่างทนัต่อเหตกุารณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่
ประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดุิบ ที่จะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  

 
2.5    งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ และก าหนดนโยบายในการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการด าเนินงานให้เป็นเร่ืองที่มี
ความส าคญัเร่งด่วน ในทุกกระบวนการด าเนินงานต่างๆ  บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ทัง้ในผลลพัธ์และ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลมุทัง้หมดในทุกกิจกรรมและทกุกระบวนการ อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึน้ของเหตุการณ์ที่จะท าให้ไม่บรรลวุตัถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยทุธ์ที่เหมาะสมในการควบคมุ ถ่ายโอน หลีกเลี่ยง และการยอมรับ
ความเสีย่ง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ าแนกประเภทการจดัการความเสีย่งที่เป็นประเด็นส าคญัไว้ ดงันี ้

1. ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risks) 

1.1 ความเสี่ยงด้านการเติบโตทางธุรกิจ  

 บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสยัทัศน์ให้เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตในอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย โดยมีความ
เช่ียวชาญในการออกแบบและผลติด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคม และมุง่เน้นการด าเนินแผนกล
ยุทธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพนัธกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ และในปี 2558 การด าเนินธุรกิจประสบกับ
ปัจจยัเสีย่งที่ส าคญั อาทิเช่น การเติบโตของอตุสาหกรรมรถยนต์ในประเทศที่เติบโตช้าลง ปริมาณการผลิตรถในประเทศ
พึง่พาการสง่ออกมากขึน้ และมีความเสีย่งจากการ Localization ของตลาด จึงเกิดความเสีย่งที่บริษัทฯ อาจจะไมบ่รรลุ
วตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

 เพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้วา่จะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้
มีแผนกลยุทธ์หลกั ได้แก่ เพิ่มค าสัง่ซือ้ใหม่ๆในภาคชิน้สว่นรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการเจาะตลาดกลุ่มรถยนต์โดยสาร 
(Passenger Car) รวมถึงการขยายการส่งออกโดยตรง นอกจากนี  ้ยังมีการกระจายแหล่งรายได้สู่ธุรกิจใหม่  
(Non - Automotive) ได้แก่ กลุม่ชิน้สว่นรถแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลทางการเกษตร พวกอปุกรณ์ตอ่พว่ง การพฒันา
ธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาประเทศ (เช่น ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับอตุสาหกรรมการบินและอากาศยาน 
และธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัโครงการขนสง่ระบบราง)  

1.2 ความเสี่ยงด้านนโยบายลูกค้าและการแข่งขัน 

 ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบกบัความเสี่ยงที่ลกูค้าอาจมีแนวโน้มลดยอดการสัง่ซือ้หรือยกเลิก 
ยอดการสัง่ซือ้ เนื่องจากลกูค้ามีนโยบายเก่ียวกบัราคาขายและการลดต้นทนุ (Cost Reduction) นโยบายการบริหาร
จัดการจัดซือ้แบบ Global Sourcing นโยบายการกระจายความเสี่ยงด้านคู่ค้า Dual Sourcing  และยงัรวมถึงมี 
คูแ่ขง่ขนัรายใหม่ๆ  เพิ่มขึน้ 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ การใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มการผลิต 
(Productivity) การสง่เสริมและสนบัสนนุงานด้านวิจยัและพฒันา (Research and Development) การพิจารณาการ
ลงทนุเพื่อน าระบบกึ่งอตัโนมตัิ (Semi-Automation) และอตัโนมตัิ (Automation) มาใช้ในกระบวนการผลิตให้มากขึน้  
การบริหารควบคมุเพื่อต้นทุนด้าน SG&A เป็นต้น ทัง้หมดถือเป็นมาตรการเพื่อการแข่งขนัและตอบสนองนโยบาย
ลกูค้า  
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2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operation Risks) 

2.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

 ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบทัง้ในปัจจุบันและอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น การ
เปลี่ยนแปลงเทคโลยีน าไปสู่การพฒันาทางเลือก (อาทิเช่น Oil Hybrid-EV, Fuel-Cell) การพฒันาผลิตภณัฑ์ที่มี
น า้หนกัเบา รูปทรง ขนาด วสัดใุหมท่ี่เปลีย่นแปลงไป ซึง่ความเสีย่งเหลา่นีอ้าจท าให้บริษัทฯ ขาดความสามารถในการ
แขง่ขนัและสร้างรายได้ให้บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมถึงไมม่ีผลติภณัฑ์ใหม่ๆ  เพื่อรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ใน
อนาคต ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุงานศึกษาวิจยัและพฒันา (Research and Development) 
ที่ชดัเจน เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การผลติสนิค้าและบริการ 
โดยมุง่เน้นนวตักรรมที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั การประหยดัพลงังาน และเพิ่มผลผลิตได้สงูสดุ รวมถึง
ตอบสนองความต้องการของตลาด เช่น ก าหนดให้มีการศกึษาแนวโน้มการเติบโตของรถยนต์ในอนาคตและผลกระทบต่อ
ผลติภณัฑ์หลกั แผนการพฒันาวสัดแุบบใหม ่การพฒันาวสัดนุ า้หนกัเบา เป็นต้น 

2.2 ความเสี่ยงจากการขาดแคลนด้านบุคลากร 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองทรัพยากรบุคคลทัง้ในด้านการสรรหา การปฏิบตัิงาน คุณภาพชีวิตการ
ท างาน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และการพฒันาความรู้ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัมีความเสี่ยงจากการขาด
แคลนบคุลากร โดยเฉพาะการรักษาบคุลากรและการวางแผนสืบทอดต าแหน่งที่ส าคญั ทัง้บคุลากรคนไทยและชาว
ญ่ีปุ่ น รวมถึงความเสีย่งด้านความพร้อมขององค์กรและบคุลากรตอ่การรองรับการเติบโตในอนาคต 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการสรรหาและพฒันาบคุลากรอย่างชดัเจน ได้แก่ แผน Talent & 
Succession Plan ของทกุบริษัทในกลุม่สมบรูณ์  โดยเฉพาะ SAT,  ICP และ SIJ  แผนการพฒันา Key Man ให้กับ
พนกังานที่มีศกัยภาพเพื่อเตรียมรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  เช่น วิศวกรเช่ียวชาญด้านเคร่ืองจกัร ด้านแม่พิมพ์ ด้าน
การออกแบบผลติภณัฑ์ และด้านกระบวนการผลติ เป็นต้น 

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษัทฯ มีนโยบายการขยายการเติบโตทางธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร ส าหรับการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย บริษัทฯ ต้อง
น าเข้าวตัถุดิบหลกัจากต่างประเทศ ท าให้บริษัทฯ ประสบความเสี่ยงด้านการเงินเก่ียวกับความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปลีย่น และการออ่น/แข็งตวัของเงินบาท หรือการออ่นตวัของเงินหยวน สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องค านึงถึงต้นทนุวตัถดุิบ
ที่สงูขึน้และมีผลกระทบตอ่การแขง่ขนัด้านราคา 

บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสีย่งดงักลา่ว ได้แก่ ก าหนดการบริหารสภาพคลอ่งทางการเงิน โดย
ได้ด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวัง ทัง้ในเร่ืองอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุและการบริหารควบคุม
ความผนัผวนจากอตัราแลกเปลีย่น โดยได้มีการท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า (Forward Contract) เพื่อ
บริหารความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จากตา่งประเทศ และมาตรการการขอปรับราคาสนิค้า
ตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบที่เกิด
จากการน าเข้าวตัถดุิบ 
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4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่ด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตาม
ตรวจสอบภายในเชิงป้องกนัอย่างเข้มงวด ตัง้แต่คณุภาพวตัถดุิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนการสง่มอบผลิตภณัฑ์ 
ทัง้นี ้ต้องปฏิบตัิให้สอดคล้องตามระบบบริหารคณุภาพ (ISO/TS16949) มีการก าหนดเป้าหมายงานเสียหรือ Zero 
Claim ชัดเจน มีการสง่เสริมและกระตุ้นให้พนกังานทุกคนมีจิตส านึกด้านคณุภาพ มีตวัแทนฝ่ายผู้บริหาร  (Quality 
Management Representative) เพื่อควบคุมและก ากับให้ปฏิบตัิตามระบบ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก (Certify Body) ตามแผนงาน จึงท าให้มั่นใจว่ากระบวนการ กิจกรรม และขัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน การก ากบัดแูลด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ได้รับการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ความปลอดภยั และความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภยั  (Product Liability Law) อย่าง
เคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อนโยบายการด าเนินธุรกิจที่ดีต้องควบคู่กับการดูแลสงัคม  ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อม จึงจดัให้มีทีมผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษา ติดตามกฎหมายต่างๆ และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจ
เป็นอปุสรรคตอ่การเติบโตขององค์กรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ส าหรับการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัด้าน
สิง่แวดล้อม และความปลอดภยั บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบาย เป้าหมาย (Zero Accident)  กฎระเบียบ และข้อบงัคบั
ต่างๆ ให้พนกังานและบุคคลภายนอกรับทราบชัดเจน  มีการตรวจสอบภายในเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
บริหารจดัการ ISO14001 และข้อก าหนดด้านความปลอดภยั มีคณะกรรมการความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมประจ า
โรงงาน เพื่อท าหน้าที่ก ากับและติดตามให้ทุกคนท าตามนโยบาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลอดทัง้ปี อาทิเช่น 
กิจกรรมค้นหาและขจดัอนัตราย (Completely Check Completely Find Out), กิจกรรม Safety Culture, กิจกรรม 
5S, กิจกรรมข้อเสนอแนะและไคเซน, กิจกรรม Safety Network, สปัดาห์ความปลอดภัย, มีการตรวจวดัคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม(อากาศ น า้เสีย) ทัง้ภายในโรงงานและชุมชน, มีโครงการลดการใช้พลงังานและของเสียต่างๆ มีการ
ปรับปรุง  หรือน าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังานเข้ามาติดตัง้ในโรงงาน  เป็นต้น  
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม  2558   

มีรายละเอียดดงันี ้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญช ี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2558 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ หรือภาระผูกพัน 

  ที่ดนิ     

จ านวน  1,759  ล้านบาท  จ านอง
เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยมืระยะยาว
กบัสถาบนัการเงิน 

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 

  อาคารและสิง่ปลกูสร้าง เจ้าของ 1,156.92 
  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 3,600.76 จ านวน 1,291 ล้านบาท จ านองเป็น

หลกั ประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบั
สถาบนัการเงิน 

  อปุกรณ์อื่นๆ เจ้าของ 24.55 - 
ยานพาหนะ เจ้าของ 4.44 - 
งานระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 218.48 - 

รวม  5,615.27  
จ านวน  3,050 ล้านบาท จ านองเป็น
หลักประกันเงนิกู้ยมืระยะยาวกับ
สถาบันการเงนิ 
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4.2  สรุปสาระส าคัญของสัญญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท าและต่อสญัญาขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
Agreement) กบับริษัทผู้ เช่ียวชาญและมีเทคโนโลยีอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท คู่สัญญาทางเทคนิค วันที่เร่ิมสัญญา วันสิน้สุดของสัญญา รายละเอียดของการช่วยเหลอื 

บริษัทฯ 
 

Gohsyu Corporation 13 กรกฎาคม 2557 12 กรกฎาคม 2562 กระบวนการผลติเหลก็ทบุขึน้รูป 

Ibara Seiki Co., Ltd. 10 มีนาคม 2558 9 มีนาคม 2563 กระบวนการผลติงานกลงึ 

SBM Ibara Seiki Co., Ltd. 8 กมุภาพนัธ์ 2557 7 กมุภาพนัธ์ 2562 กระบวนการผลติงานกลงึ 

ICP 
Takeda Casting 

Corporation 
10 มิถนุายน 2558* 9 มิถนุายน 2563 กระบวนการผลติงานหลอ่ 

ICP 
Kageyama 

 Industrial Co., Ltd. 
1 ตลุาคม 2558* 30 กนัยายน 2560 

กระบวนการผลติแมแ่บบเพื่อผลติ 
งานหลอ่เหลก็ 

SFT Gohsyu Corporation 1 มีนาคม 2556 28 กมุภาพนัธ์ 2561 กระบวนการผลติเหลก็ทบุขึน้รูป 
BSK Chuo Spring Co., Ltd. 12 พฤษภาคม 2558** 11 พฤษภาคม 2563** การออกแบบและผลติสปริง 

 
หมายเหต ุ

*สญัญาเดิมที่มีการตอ่สญัญาในปี 2558 
**สญัญาที่ลงนามใหมท่ี่เกิดขึน้ในปี 2558 

 
กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและ

ความเช่ือมัน่ต่อลกูค้ากลุ่มบริษัทจึงได้มีการท าสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับคู่สญัญาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง 
คูส่ญัญาเหลา่นี ้มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีกระบวนการผลติที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบ
รถยนต์ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีการด าเนินการการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพของบคุคลากรภายในเพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยีจากภายนอก และมุง่เน้นการสร้างเทคโนโลยีเป็นของตวัเอง 
กลุ่มบริษัทมีการทบทวนถึงความต้องการความพึ่งพิงทางเทคนิคจากบริษัทคู่สญัญาเหล่านีอ้ย่างสม ่าเสมอใน
ขณะเดียวกนักลุม่บริษัทยงัต้องมีการหาบริษัทผู้ให้เทคโนโลยีใหม ่ๆ เพื่อการพฒันากระบวนการผลติและผลติภณัฑ์ใน
อนาคต 
 

4.3   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ  มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ ทัง้ 5  บริษัท ในสดัสว่นการถือหุ้น 
ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99, 100, และ 99.99 (ตามล าดบั)   โดยมีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2558 เทา่กบั 2,461.89 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออกและเรียก

ช าระแล้ว  
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนวิธี
ราคาทุน 
(ล้านบาท) 

SBM ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 500.00 875.99 
BSK ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 130.00 519.99 
ICP ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 785.00 796.03 
SIJ สนบัสนนุข้อมลูด้านการตลาด 19.88 19.88 
SFT ผลติและจ าหนา่ยผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 100.00 250.00 

                 รวม  2,461.89 
 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยทัง้หมด 5 บริษัท กลา่วคือ ภายหลงัจากการเสนอขาย
หุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายรักษา
สดัสว่นการเป็นผู้ ถือหุ้นใน 5 บริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 และ100 จึงท าให้บริษัทฯ สามารถควบคุมการ
บริหารงานและก าหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทฯ โดยปัจจุบนั SBM, BSK, ICP, SIJ 
และ SFT  มีคณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ จ านวน 3 คน  คือ  นายยงยทุธ  
กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK  SBM 
ICP และ SFT และ จ านวน 2 คน คือ นายยงเกียติ์ กิตะพาณิชย์ และนายสบสนัต์ เกตสุวุรรณ เป็นกรรมการในบริษัท 
SIJ BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเก่ียวข้องทัง้ 4 บริษัท ดงันี ้

บริษัทร่วม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่น  ๆในบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วิธีส่วนได้เสีย 
(ล้านบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั  ผลติและจ าหนา่ยอะไหลร่ถ 150.00 20.00 231.66 
บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ 
จ ากดั  

ผลติและจ าหนา่ยสนิค้า
ประเภททรายเคลอืบ
พลาสติกและทรายอบแห้ง 

72.00 21.25 48.04 

 
            รวม   279.70 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้

เสยีจ านวน 48.04 ล้านบาท และมีสว่นแบง่ก าไรส าหรับปี 2558 จ านวน 5.06 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับ
ปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชี บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ ากัด และ 
งบการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ที่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย จ านวน 
231.66 ล้านบาท และมีสว่นแบง่ก าไรส าหรับปี 2558 จ านวน 51.40 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 มีนาคม 2558  ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั และงบการเงินส าหรับงวดเก้า
เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทที่เก่ียวข้องโดยมีรายละเอียด
ดงันี ้

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

(ล้านบาท) 
บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์  
ออโตโมทีฟ จ ากดั 

ผลติและจ าหนา่ยชิน้สว่น  
ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบรูณ์ โซมิค  
แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั  

ผลติและจ าหนา่ยชิน้สว่นยาน
ยนต์ เช่น ลกูหมาก คนัชกั 
และคนัสง่(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

 
              รวม   26.65 

 
 

5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และบริษัทร่วม ไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายอยา่งมีนยัส าคญัที่
มีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ านวนสงูกว่าร้อยละ 5 
ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 6.1 ข้อมูลทั่วไป  

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

     (Axle Shaft) ให้แก่ผู้ประกอบยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer 
  “OEM”) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และลงทนุในบริษัทอื่นที่ประกอบ 
  กิจการผลติชิน้สว่นยานยนต์ท าให้ผลติภณัฑ์ของกลุม่บริษัทมี 

   ความหลากหลายด้านยานยนต์   
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 129 หมูท่ี่ 2 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
    เลขที่ 300/10 หมูท่ี่ 1 ต.ตาสทิธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000664 
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 
  ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่ จานเบรก  
  (Disc Brake) และดมุเบรก (Drum Brake) และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

   2. บริษัท บางกอกสปริงอนิดสัเตรียล จ ากดั 
  ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นอะไหลย่านยนต์ โดยมีผลติภณัฑ์หลกั ได้แก่  
  แหนบแผ่น (Leaf Spring), เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) และ สปริงขด (Coil 

Spring) 
   3. บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากัด 

ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นงานหลอ่ (Casting Products) ส าหรับรถยนต์ ได้แก่  
จานเบรก (Disc Brake) และดมุเบรก (Drum Brake) แทน่ยดึ (Bracket) และ
ผลติชิน้สว่นงานหลอ่ส าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

  4. บริษัท เอสบีจี อนิเตอร์เนชั่นแนล เจแปน จ ากัด 
  ประกอบธุรกิจบริการด้านข้อมลูการตลาดให้กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

   5. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด   
   ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยการทบุขึน้รูป (ร้อน/เย็น) 
 
 6.2 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
 - ไมม่ี- 

http://www.satpcl.co.th/
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

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

บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสิทธิ หรือโครงการออก
และเสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุซึ่งเป็นคนต่างด้าว  (Thai Trust Fund) หรือมี
การออกตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 
 
 7.2   ผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 4 มีนาคม 2559 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 118,876,625 27.96 
2.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 22,110,200 5.20 
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 16,455,552 3.87 
4.  DBS BANK LTD 13,281,800 3.12 
5.  CHASE NOMINEES LIMITED  9,552,254 2.25 
6.  AIA COMPANY LIMITED-AIA D-PLUS 9,500,000 2.23 
7.  AIA COMPANY LIMITED-APEX 8,123,166 1.91 
8.  นางสาวปณิุกา  กิตะพาณิชย์ 7,175,947 1.69 
9.  นางสาวนิตยา  กิตะพาณิชย์ 7,015,531 1.65 
10.  JPMORGAN THAILAND FUND 6,832,700 1.61 

หมายเหต ุ: บรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิ้ง จ ำกดั และสมำชกิในตระกลูกติะพำณชิย ์ถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 45.67 

 ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

   ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและช าระแล้ว โดย ณ วันที่ 4 มีนาคม 2559 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจ านวนร้อยละ 25.23 
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 7.3   การออกหลกัทรัพย์อื่น 
 

  -   ไมม่ี  - 
 7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก  (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ (2) 
บริษัทฯ ไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณา
ถึงโครงการลงทนุในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก าไร
สทุธิ หลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการใช้เงิน
ของบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกนั  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 

(หนว่ย : บาท)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิ 

ปันผล 

ปี 2558 

ปีที่น าเสนอ 

ปี 2557 

ปีที่ผ่านมา 

ปี 2556 

ปีที่ผ่านมา  

ปี 2555 

ปีที่ผ่านมา  

ปี 2554 

ปีที่ผ่านมา  

1. ก าไรสทุธิ   641,538,005 บาท 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท     815,763,445 บาท 408,163,980 บาท   

2. จ านวนหุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 424,945,994 หุ้น   339,957,087 หุ้น   339,923,287 หุ้น    

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

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

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 39.77    ร้อยละ 39.26  ร้อยละ 32.99   ร้อยละ 40.42    ร้อยละ 37.47    
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 8.1   ผังการบริหาร 
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจ านวน 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง  โดยมีรายช่ือและขอบเขตอ านาจหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

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 

ทัง้นี ้มี  นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 

  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  
และนางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์   โดยกรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ   
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการก ากบัดแูล
ให้การบริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบ
ของการมีจริยธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในปัจจุบนั
และในระยะยาว รวมทัง้การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

 ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการผู้ อ านวยการ (President) ให้เป็น
ผู้ รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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  ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ก าหนดให้เร่ืองดังต่อไปนีเ้ป็นอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือน และประจ าไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 
และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี 
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมตัิไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบ

ลงทนุโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
5. การซือ้และจ าหนา่ยสนิทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุที่ไม่ขดักบัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ท่ีมีมลูคา่เกินจ านวนที่มอบอ านาจให้กรรมการผู้อ านวยการ 
6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภ าระหนีส้ิน 

ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 
7. การท าสัญญาใดๆ ที่ไม่เ ก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่ เ ก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี

ความส าคญั 
8. การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นที่ไม่เข้า       

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 
10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่มีนัยส าคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม

ภายใน 
12. การวา่จ้างกรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
13. การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนมุตัิที่มอบให้กรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
14. การอนมุตัิวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนสัหรือสตูรโบนสั หรือสตูรการปรับผลตอบแทนประจ าปีของ

ผู้บริหารและพนกังาน 
15. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ เลขานกุารบริษัทฯ และเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ 
16. การมอบอ านาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้อ านวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ทัง้นี  ้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์
ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

17. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
18. การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
19. การแตง่ตัง้กรรมการในบริษัทยอ่ย   
20. การปรับปรุง เปลีย่นแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการขึน้ไป 
21. การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ 
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2. คณะกรรมการบริหาร :  ประกอบด้วย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหาร 3 คน (เป็นกรรมการอิสระ 2 คน) 
และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน  โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
 3. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
 4. นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม  กรรมการ 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  

ทัง้นี ้มี นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลัน่กรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ในการท าธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจและการแขง่ขนั  
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
- โครงการลงทนุ ทกุโครงการ 
- แผนก าลงัคนประจ าปี 
- การสรรหา/คดัเลือกผู้บริหารใหม่ ในระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ก าหนดไว้ โดยจะพิจารณาจากผู้สมคัรที่ผ่านการคดัเลือกแล้ว
อย่างน้อย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวมต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการ ส าหรับค่าตอบแทนให้
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ของโครงสร้างเงินเดือน ยกเว้น (1) การแต่งตัง้ภายใน (2) การก าหนด
คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ให้เสนอคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ พิจารณาก่อน  

2. อนมุตัิ หรือไมอ่นมุตัิ  
- โครงการลงทนุในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทนุนัน้ต้องเป็นโครงการลงทนุท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ ( IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 เว้นแตเ่ป็นโครงการลงทนุเพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุงประสทิธิภาพ หรือทดแทนเคร่ืองจกัร 

- การเปิดและปิดบญัชีของบริษัทฯ ในสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 
- ตดับญัชีสนิทรัพย์ที่เสือ่มสภาพ 
- การขายสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช้ในการด าเนินงานไมเ่กิน 10 ล้านบาท/รายการ 
-   การปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบ (ต ่ากวา่ระดบัฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อ านวยการอนมุตัิ)  
- การท าสญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับสญัญาด้านการบริหาร หรือสญัญาให้ค าแนะน า  หรือให้ความ

ช่วยเหลือทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน 10 ล้านบาท 
และมีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปี   
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3. ติดตามและก ากบัการด าเนินการ 
- แผนกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
- ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
 - ผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าเดือน 
 - รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิ 

5. ด าเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล :  ประกอบด้วย กรรมการอิสระทัง้คณะ ซึ่ง 1 ใน  3  

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

นายไพฑรูย์  ทวีผล  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่สอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

ทัง้นี ้มี นายวิศรุต  บญุโต  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องตามควร ตามมาตรฐานการบญัชี และให้มีการเปิดเผยอยา่ง 

เพียงพอ 
2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจน 

พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
4. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือการกระท าที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

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

ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ตอ่ปี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตราก าลงัของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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8. จดัท ารายงานก ากบัดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขัน้ต ่าในประเด็นส าคญั ดงันี ้
  (1)   ความถกูต้อง เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน  
  (2)   ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 
  (3)   การปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  (4)   ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

  (5)   รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
  (6)   การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วมประชมุของแตล่ะทา่น 
  (7)   ความเห็นหรือข้อสงัเกตที่ได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
  (8)   รายการอื่นใดที่ผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุทัว่ไปควรทราบ 

 9. ในการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอ านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ 
  ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 
 10. ให้มีอ านาจวา่จ้างทีป่รึกษาหรือบคุคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็น โดยบริษัทฯ  
  เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เป็นประจ าทกุปี 

12.  ปฎิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

13. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 

14. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ 

ผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีได้แจ้งเหตุอนัควรสงสยั ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ 

โดยให้ด าเนินการภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

15.   รับทราบส าเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีสว่นได้เสยีของตน 

หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

16.  ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายเป็น

ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

17.  พิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตาม

ความเหมาะสม 

18.  สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วม

ปฏิบตัิ ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต   

 

 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

9 
 

 4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ทัง้คณะ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นายไพฑรูย์ ทวีผล  ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 
 2. นายปัญจะ เสนาดิสยั  กรรมการ 
 3. นายอจัฉรินทร์ สารสาส  กรรมการ 
 4. นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม  กรรมการ 
 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

 ทัง้นี ้มี นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ แทน  

นางสาวสมลกัษณ์ ตณัพิสทุธ์ิ ตัง้แตว่นัที่ 1 มิถนุายน 2558 

หมายเหต ุ นางสาวสมลกัษณ์ ตณัพิสทุธ์ิ ได้ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัที่ 31 พฤษภาคม 2558 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ก าหนดนโยบายตา่ง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ดงันี ้
1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผู้อ านวยการ 
1.2 นโยบาย หลกัเกณฑ์ วิธีการจา่ยคา่ตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แกค่ณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้อ านวยการ  
2. คดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ท่ีได้รับมอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
2.3 กรรมการผู้อ านวยการและรองกรรมการผู้อ านวยการ ส าหรับต าแหน่งรองกรรมการผู้อ านวยการ  

มอบให้กรรมการผู้อ านวยการพิจารณาเบือ้งต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  
ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มขีนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กร รวมทัง้การปรับเปลีย่นให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการได้รับคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

6. ติดตามการท าแผนสบืทอดต าแหนง่งานของกรรมการผู้อ านวยการและรองกรรมการผู้อ านวยการ เสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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8. ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาที่ยัง่ยืน 
9. ทบทวนและติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย โดยค านงึถึงผลกระทบตอ่ผู้มี

สว่นได้เสยีทกุกลุม่ เป็นประจ า อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
10. พิจารณาแตง่ตัง้คณะท างาน เพือ่ท าหน้าที่สนบัสนนุการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ

การพฒันาที่ยัง่ยืน ตามความเหมาะสม 
11. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
5. คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  

  ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2557 วนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ 2557 แตง่ตัค้ณะ
กรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง  โดยมีผลบงัคบัใช้ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2557 
 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายอจัฉรินทร์   สารสาส  ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง 
2. นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ  กรรมการ 
3. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการ 
4. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการและเลขานกุารฯ 

   

คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่งมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

ทัง้นี ้มี นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2558 

 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดขัน้ตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง 
2. พิจารณาปัจจยัความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์องค์กร  โดยพิจารณาความ

เสีย่งทกุตวั อยา่งละเอียดรอบคอบ ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  
เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัความเสีย่งจากสถานการณ์ปัจจบุนั 

3.  ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนนุการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ระดบัจดัการ เพื่อน าไปด าเนินการให้บรรลเุป้าหมาย ของการบริหารความเสีย่งเป็นประจ า 

4. รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ :  ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัจดัการ 
 2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
 3. ดร. วิชยั  ศรีมาวรรณ์  กรรมการ 
 4. นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์  กรรมการ 
 5. นายโคอิจิ  มิยาฮาร่า  กรรมการ 
 6. ดร. ชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์  กรรมการ 
 7. นายสมศกัดิ ์ สทิธินนัท์เจริญ กรรมการ 
 8. นายมงคล  แซจิ่ว  กรรมการ 
 

ทัง้นี ้มี นายธันธัช  ฤทธ์ิน า้  ได้รับการแต่งตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ  แทน นายหิรัญ พบลาภ  
ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2558 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ 

1. ก ากบัดแูลให้หนว่ยงานตา่ง ๆ ก าหนดและด าเนินงานตามแผนการจดัการความเสีย่ง 
2. ให้ค าแนะน า และอนมุตัิหลกัการในภาพรวม ส าหรับการวางแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร และ

มาตรการการควบคมุที่เพียงพอและเหมาะสม 
3. รับผิดชอบให้มีการประเมินความเสี่ยง จดัท า และก ากบัดแูลการด าเนินการตามแผนการจดัการความ

เสีย่งในระดบัองค์กร (Corporate Risk) 
4. จดัให้มกีารประชมุทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสีย่ง พร้อมรายงานผลตอ่

คณะกรรมการ นโยบายบริหารความเสีย่ง ทราบเป็นประจ าหรือตอ่เนื่องทกุไตรมาส  
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6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 
  1. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ านวยการ  

2. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร – สายส านกังานกลาง 
3. ดร.วิชยั  ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้ อ านวยการ ศูนย์การเรียนรู้และ

พฒันาศกัยภาพบคุลากรกลุม่บริษัทสมบรูณ์ 
 4. นายโคอิจิ มิยาฮาร่า รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายวิจยัและพฒันา  
 5. ดร. ชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์ รองกรรมการผู้อ านวยการ –  สายการขาย/ พฒันาธุรกิจ 
    และการตลาด 

6.    นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายปฏิบตัิการ SAT 
   และกรรมการผู้จดัการ SFT 

 7. นายสมศกัดิ์ สทิธินนัท์เจริญ  กรรมการผู้จดัการ  BSK 
8.   นายมงคล แซจิ่ว   กรรมการผู้จดัการ SBM และ  ICP 
9.   นายณฐัขจร ญาณภิรัต รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายการเงิน บญัชี 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10.   นายธนัธชั  ฤทธ์ิน า้    รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายกลยทุธ์และ 

      พฒันาธุรกิจองค์กร 
11.   นายธนกฤต  เพิ่มพนูขนัติสขุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ  
 

 
 หมายเหต ุ    นายณัฐขจร ญาณภิรัต, นายธันธัช ฤทธ์ิน า้ และนายธนกฤต เพิ่มพนูขันติสขุ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง

ต าแหน่งดงักลา่วข้างต้น ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559  

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการ 

1. จัดท านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ าปีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ 

2. ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณ  ประจ าปีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนมุตัิ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเทียบกับแผน
และงบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ 

4. อนมุตัิคา่ใช้จ่ายได้ไมเ่กิน 1 ล้านบาทตอ่ครัง้ โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
5.   อนุมตัิโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ ต้องเป็นโครงการลงทุนที่

เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุโครงการ ( IRR Project) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15 และต้องสอดรับกับนโยบายการก าหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และ
รายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอ
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คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้ให้รวมถึงโครงการลงทนุ เพื่อการบ ารุงรักษา การปรับปรุง
ประสทิธิภาพ หรือ การทดแทนเคร่ืองจกัรเดิม 

6.     อนมุตัิ ให้ปรับปรุง เปลีย่นแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัแผนกลงไป 
7. เร่ืองอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 
 

ทัง้นี ้การใช้อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้ อ านวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) 
อ านาจในการอนุมตัิรายการที่ท าให้กรรมการผู้อ านวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้รายการที่ก าหนดให้ขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไป ซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นต้น 
 
 8.2  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทัง้คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้  
เพื่อทบทวนว่าได้มีการก ากับดูแลให้มีการก าหนด และ/ หรือด าเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูล
สนบัสนนุฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการให้มปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัท
ฯ ปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกบัลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท
ฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการของฝ่ายบริหาร  
 

การประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการเป็นประจ าทกุปี  
โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์ เพื่อพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม  

 8.3   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการ
ทัง้หมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 2 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจ านวนนีเ้ป็น
กรรมการอิสระจ านวน 6 คน)    

กรรมการอิสระ มีจ านวนร้อยละ 66 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 
2. นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ 
3. นายปัญจะ เสนาดิสยั 
 4. นายไพฑรูย์ ทวีผล 
5. นายอจัฉรินทร์  สารสาส 
6.  นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม 
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ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี ้

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

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการที่มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ 
ลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
บริหารงาน 

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

จากบริษัทฯ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือ นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
6. เป็นกรรมการท่ีไมใ่ช่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 
7. เป็นกรรมการท่ีไมไ่ด้รับการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ  

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ 
 

 8.4   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ 
วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
เป็นผู้สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการคัดเลือก  และเป็นผู้ ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการสรรหา
คดัเลอืก ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานัน้ 

 
 8.5   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้สง่เสริม สนบัสนนุ ให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดท าแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดับ
กรรมการผู้อ านวยการ รองกรรมการผู้ อ านวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
ติดตามการจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่งานของกรรมการผู้อ านวยการ  และรองกรรมการผู้อ านวยการ  เพื่อมัน่ใจได้ว่า
บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้
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1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้ บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 
ประกอบด้วย กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการทกุสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก าหนดความรู้  ความสามารถ(Competency)  
ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที่ก าหนด สามารถสืบ
ทอดงานของแตล่ะต าแหนง่งานได้ 

3. กรรมการผู้อ านวยการ ประเมินการปฏิบตัิงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้อง  
เทียบกบัระดบั Competency ที่ต้องการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันารายบคุคลในการลด Competency Gap 

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

5. กรรมการผู้อ านวยการ จัดให้มีการหมนุเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้อง             
และมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มี
ความเข้าใจ  ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต 

6. กรรมการผู้อ านวยการ รายงานผลการปฏิบตัิงาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคลของผู้บริหารที่
มีคณุสมบตัิที่ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ปีละ  2  ครัง้ 

7. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอดดต าแหน่งงานของ
กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการ เป็นประจ า และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
ปีละ 2 ครัง้   

 
 8.6   การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทัง้ปี และจะ
ประชมุกนัมากกว่า 6 ครัง้ในแต่ละปี รวมทัง้มีการประชุมกรณีพิเศษตามความจ าเป็น  ในการประชุมแต่ละครัง้มีการ
ก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน ทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน 
เพียงพอ และจดัสง่ให้กบัคณะกรรมการลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีเวลาศึกษา
ข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการประชุมประธานฯ ได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทกุคน
สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกันได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและ
ข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บนัทึกการประชุมจัดท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และ
หลงัจากที่ผา่นการรับรองจากที่ประชมุจะถกูจดัเก็บไว้ที่ตู้ เอกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 ส านกังานใหญ่ ส าหรับให้กรรมการ
และผู้ที่เก่ียวข้องตรวจสอบได้  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัองค์ประชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่กรรมการจะลงมติในท่ีประชมุ
คณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

 

 

 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะ 
กรรมการ 

สรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ 

คณะ 
กรรมการ 

นโยบายบริหาร 
ความเส่ียง 

คณะ 
กรรมการ 
ท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ 

12/12 - - - - 1/1 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร 

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

3. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ/  
กรรมการสรรหาและ 
คา่ตอบแทนฯ 

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

4. นายสบสนัติ ์เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร/
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง 

12/12 11/11 -  - 3/4 1/1 

5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง/ กรรมการ
ตรวจสอบฯ/กรรมการสรร
หาและคา่ตอบแทนฯ 

12/12 - 5/5 3/3 4/4 1/1 

6. นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบฯ/ ประธาน
คณะกรรมการสรรหา 
และคา่ตอบแทนฯ/
กรรมการนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง 

12/12 - 5/5 3/3 4/4 1/1 

7. นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - 4/4 - 

8. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - - - 

9. นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม กรรมการอิสระ/ 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและ 
คา่ตอบแทนฯ 

12/12 11/11 - 3/3 - 1/1 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

17 
 

 8.7   วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจ านวน

กรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบนัมีกรรมการทัง้หมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 2 คน กรรมการที่ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 7 คน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 คน) ซึ่งมีจ านวนเกินร้อยละ 66 
ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และจ ากดัจ านวนปีในการด ารง
ต าแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี โดยเร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

ช่ือ 
ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2558) 

ประเภทของ
กรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 
ในปี 2559 

การแต่งตัง้ในครัง้
ถัดไป 

1.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2551 2557 ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

ไม่ใช่ 2560 

2.นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 2547 2557 กรรมการ ไม่ใช่ 2560 
3.นายปัญจะ เสนาดสิยั 2547 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 
4.นายสบสนัติ ์เกตสุุวรรณ 2550 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 
5.นายไพฑรูย์ ทวีผล 2551 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 
6.นายอจัฉรินทร์ สารสาส  2552 2557 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2560 
7.นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ใช ่ 2559 

8.นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 2547 2556 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ใช ่ 2559 

9.นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 2547 2556 กรรมการอิสระ ใช ่ 2559 

  
 8.8   เลขานุการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวันที่  1 มกราคม 2558 โดยให้
หน่วยงานกฏหมายและ Compliance Unit ขึน้ตรงต่อเลขานกุารบริษัทฯ และแต่งตัง้นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ ซึ่ง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ใน
หลกัสตูรที่เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทฯ เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2549 เพื่อท าหน้าที่ให้
เป็นไปตาม พรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ม.89/15  ดงันี ้  

(1) เป็นศนูย์กลางในการการจดัท า/เก็บรักษาเอกสาร   
(2) จดัท าทะเบียนกรรมการ   
(3) จัดประชุมผู้ ถือหุ้น  หนงัสือนดัประชุมและรายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้น   
(4) รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร   
(5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้ บริหาร เพื่อ
สง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งกนัให้ดียิ่งขึน้   
( 6)  ประสานงานใ ห้ มี ก า รป ฏิ บั ติ ต ามมติ ขอ ง
คณะกรรมการบริษัทฯ  
(7) ให้ความเห็นเก่ียวกบักฎหมาย ประกาศตา่ง ๆ  

                                                                                                             (8) เร่ืองอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร 
  

ประวติัโดยสงัเขปของเลขานุการบริษทัฯ 
นายธนกฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ 

- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

- คณุสมบตัิ : มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  มีความสามารถในการ

ประสานงาน  การสรุปประเด็น  การจัดท ารายงานการประชุมฯ  มี

ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ มีภาวะผู้น า  เทคนิคการส่ือสาร  และวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานกุารบริษัทฯ  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือองค์กรอิสระที่มีความน่าเช่ือถือ 
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 8.9  ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทน ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร
ระดบัสงู ได้แก่ กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อน
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 1) ค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2) 
ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และ
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและ
ลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ จะได้รับ
คา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ด้วย 

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการ  
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่ว มีการก าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้าง
คา่ตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมลูการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องค์กร 
และหนว่ยงานท่ีได้รับความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และก าไรสทุธิ 5 
ปีย้อนหลงั รวมทัง้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ด้วย 
  กรรมการผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้าง
ประจ าปี ของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  ประกอบกบัผลการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
1. คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ 

 
 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม/คร ัง้ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บรษิทัฯ 

คณะกรรมการ
บรษิทัฯ  

คณะกรรมการ
บรหิาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ

คา่ตอบแทนฯ 

คณะกรรมการ 
นโยบายบรหิาร
ความเสีย่ง 

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

2 รองประธานฯ 18,750 31,250 - - - - 

3 กรรมการ 15,000 25,000 30,000 25,000 25,000 25,000 
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2. คา่ตอบแทนทีเ่ป็นบ าเหน็จกรรมการ 

2.1   คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

   คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบีย้ประชมุและบ าเหน็จกรรมการ เป็น

จ านวนเงินรวมทัง้สิน้  10,552,024 บาท รายละเอยีดดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
ปี 2558 
(บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม (บาท)  
ค่าตอบแทน 

รวม 
(บาท) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ 

คณะกรรมการ 
นโยบายบริหาร
ความเสีย่ง 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 603,227 864,000 - - - - 1,467,227 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  418,908 600,000 360,000 - - - 1,378,908 

3 นายปัญจะ เสนาดิสยั 335,127 480,000 - 187,500 75,000 - 1,077,627 

4 นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ 335,127 480,000 540,000 - - 75,000 1,430,127 

5 นายอจัฉรินทร์ สารสาส 335,127 480,000 - 125,000 75,000 150,000 1,165,127 

6 นายไพฑรูย์ ทวีผล 335,127 480,000 - 125,000 112,500 100,000 1,152,627 

7 นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 335,127 480,000 - - - - 815,127 

8 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 335,127 480,000 - - - - 815,127 

9 นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 335,127 480,000 360,000 - 75,000 - 1,250,127 

รวม 10,552,024 
 

หมายเหต ุ   
1. บ าเหน็จกรรมการ เป็นการค านวณจ่ายจากผลการด าเนินงานในปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559 
2. คณะกรรมการบริหาร มีการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ และประชมุร่วมกบัคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 1 
ครัง้ ในเดือนมกราคม 2558 จงึจา่ยเบีย้ประชมุ รวม 12 ครัง้  
 
2.2   คา่ตอบแทนอื่น 
  ไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และ บ าเหน็จกรรมการ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2558 จ านวนราย ปี 2557 

เงินเดือนรวม 8 33,313,307.00 9 31,277,920.00 
โบนสัรวม 8 5,622,744.00 9 7,830,915.70 
รวม  38,936,051.00  39,108,835.70 

หมายเหต ุ : - ปี 2558  ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายวิชยั ศรีมาวรรณ์  
นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์  นายโคอิจิ มิยาฮาร่า นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว 
นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์ และนายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ 

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

2.  ค่าตอบแทนอื่น 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

 ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

หมายเหต ุ : - ปี 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชยั ศรีมาวรรณ์ 
นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ นายโคอิจิ มิยาฮาร่า นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว  
นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์ และ นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ 

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

 

 

 

 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2558 จ านวนราย ปี 2557 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 7 1,575,840.00 9 1,153,810.40 
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  8.10 บุคลากร 

      จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2557  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ดงันี ้

บริษัท 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 

ชาย หญิง    ชาย หญิง หญิง 
1.  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั 
(มหาชน) 

544 171 501 159 

2.  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม 
จ ากดั 

1,065 154 1,139 163 

3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 505 58 424 75 
4. บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 
5. บริษัท สมบรูณ์ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั 

367 
29 

71 
2 

488 
9 

55 
1 

รวม 2,510 456 2,561 453 
จ านวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนกังานประจ า 2,445 444 2,467 446 
พนกังานสญัญาจ้าง 65 12 94 7 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบง่
ออกตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2557 
1.  แผนกผลติ/ ปฏิบตัิการวิศวกรรม-Jig Shop 1,719 1,861 
2.  แผนกวิศวกรรม 130 123 
3.  แผนกซอ่มบ ารุง/ รับประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลติ 483 472 
4.  แผนกคลงัสนิค้า และแผนกจดัซือ้  ฝ่ายจดัหา 179 192 
5.  สายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 86 86 
6.  ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 59 55 
7.  สายงานขายและการตลาด 30 38 
8.  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ/ ฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์/  
     ฝ่ายพฒันากระบวนการผลติ 

54 61 

9.   ฝ่ายบริหารจดัการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบตัิการ 102 117 
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 11 9 
11. อื่น ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning) 113 - 

รวม 2,966 3,014 

หมายเหต ุ  :    บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทดา้นแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

22 
 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

  ในรอบปี 2558 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้  

 
 8.11   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

 
              ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 จ านวน 1,401,000  บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน  40,000 
บาท  โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว  และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่
บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย /ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (2) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม 
จ ากดั  (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั  (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั (5) บริษัท 
เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั  โดยทัง้ 5 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชี รวมเป็นเงิน 2,671,000 บาท 
โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และแต่งตัง้ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628)  และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3636) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2559  โดยผู้สอบบญัชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด 
 
 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2558 จ านวนราย ปี 2557 

เงินเดือน 3,311 730,171,288.70 3,379 711,040,579.13 

โบนสัรวม 2,805 175,937,707.00 2,867 181,883,760.19 

รวม  906,108,995.70  892,924,339.32 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2558 จ านวนราย ปี 2557 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 2,143 23,263,855.97 2,143 20,084,538.06 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 
ปี  2558 

(ปีท่ีผ่านมา) 
 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการ 
ลงทนฺุฯ BOI  
 

  

1,401,000  
 

1,361,000 

 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงุทน (BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั   จ านวน    800,000 บาท 
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                   จ านวน 1,006,000 บาท  
3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั       จ านวน    635,000 บาท  
4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั                 จ านวน    210,000 บาท  
5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนล (เจแปน) จ ากดั        จ านวน      20,000 บาท  

   

2,671,000 
 

2,563,000 

คา่บริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

28 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

35 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

38 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

39 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

44 
 

10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานความพอเพียงและ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ยึดหลกัธรรมาภิบาล เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่ างธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม 
ให้ความส าคญักับการบ่มเพาะบุคคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
ความสามารถของบคุลากร  รวมทัง้การพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน  ทัง้นีเ้พื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยืน 
จนได้รับรางวลัเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม (SET Award of Honor : The Best of Good Governance 
Company) ตอ่เนื่อง 6 ปีซ้อน ตัง้แต ่ปี 2552-2557 และจากการมุ่งมัน่พฒันาในด้านความยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้
บริษัทฯ ได้รับรางวลัความยัง่ยืนประจ าปี 2558 (SET Sustainability Awards 2015) จากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ซึ่งเป็นการรวมรางวลัด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) และรางวลัด้าน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) เข้าไว้ด้วยกนัเป็นปีแรก  

 

 

 

 

 

 

 

• นโยบายการก ากับดูแลกิจการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ   (Corporate Governance Policy)  ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  ในการด าเนินงานและพฒันาองค์กร
ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน   โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวดการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 
ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทฯ ได้ยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบตัิอนัเป็นเลิศและสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของ 
ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2558 ดงันี ้

 

 

 

 

 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ  
(Corporate Governance Policy) 
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บริษัทฯ สนบัสนนุและสง่เสริมการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตามคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 
(Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การติดตามผล  ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล โดยในปี 2558 มีการด าเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่ส าคญั ดงันี ้ 

• จัดอบรมหลักสตูรจริยธรรมกับความยั่งยนื  

บริษัทฯ ได้สง่เสริมและปลกูฝังให้พนกังานมีความรู้และความตระหนกัด้านจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ จิตส านกึ
ด้านธรรมาภิบาล และการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่อยา่งตอ่เนื่อง ในปี 2558 มีพนกังานเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรจริยธรรม
กบัความยัง่ยืนขององค์กร จ านวน 572 คน ผลการประเมินภายหลงัการอบรม พบวา่ร้อยละ 87 ของผู้ เข้าอบรม มีความรู้
ด้านธรรมาภิบาล และการตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ อยูใ่นเกณฑ์ดี และคอ่นข้างดีมาก 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายสร้างความตระหนกัด้านจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ ให้แก่คู่ค้า โดยจัด
อบรมหลกัสตูร การต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ ให้แก่คู่ค้า ภายหลงัการอบรมมีคู่ค้าจ านวน 67 บริษัท ประกาศเจตนารมณ์
ต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ร่วมกบัริษัทในกลุม่สมบรูณ์  ทัง้นี  ้บริษัทฯ มุ่งมัน่ขยายเครือข่ายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 
อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด และพฒันาขีดความสามารถอยา่งเป็นธรรมในหว่งโซ่ธุรกิจ 

 

 

 

 

ประเดน็ท่ีส าคัญ จากการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี     

หมวดท่ี    
สทิธิของผู้ ถือหุ้น 

หมวดท่ี   
การปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้น
อย่างเทา่เทียมกนั 

หมวดท่ี   
การค านงึถึงบทบาท
ของผู้ มีสว่นได้เสีย 

หมวดท่ี   
การเปิดเผยข้อมลู
และความโปร่งใส 

หมวดท่ี   
ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 

          เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่ง
ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีได้
ล่วงหน้า  โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น ทราบ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
         

          ก าหนดให้ กรรมการ และ
ผู้บริหาร ต้องแจ้งรายละเอียด
เก่ียวกบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์  
ให้เลขานกุารบริษัท ทราบล่วงหน้า
ก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ อย่าง
น้อย   วนั   และเลขาฯรายงานให้ที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
รายไตรมาส

          เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือ
บคุคลเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการล่วงหน้า ระหว่าง    
กนัยายน      ถึง    ธนัวาคม 
     

         ก าหนดนโยบายการป้องกนั
การใช้ข้อมลูภายใน ที่ได้จากการเป็น
กรรมการผู้บริหาร หรือพนกังาน ใน
การหาประโยชน์ส่วนตน หรือท า
ธุรกิจที่ แข่งขนั กบับริษัทฯ หรือธุรกิจ
ที่เก่ียวเนื่อง  รวมทัง้ไม่ใช้ข้อมลู
ภายในเพ่ือประโยชน์ของตน หรือห้
ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่น ในการซือ้
ขายหุ้นของบริษัท (คู่มือจริยธรรม
ธุรกิจฯ หน้า    ข้อ  . . ) 

         บริษัทได้จดัท ารายงานการ
พฒันาที่ยัง่ยืนตามกรอบ Global 
Reporting Initiative (GRI) แยกออก
จากรายงาน ประจ าปี ตัง้แต่ปี      
และในปี      บริษัทได้รับรางวลั
ดีเด่นด้านรายงานความยัง่ยืน (SD 
Report Awards 2015) จากตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

          บริษัทได้ร่วมแสดงค ามัน่ใน
การสนบัสนกุารด าเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกบัเด็ก ภายใต้หลกัารแห่งสิทธิ
เด็กและหลกัทางธุรกิจ  

          น าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุ 
(Road Show) ภายในประเทศ    
ครัง้ และต่างประเทศ   ครัง้ ณ   
ประเทศสิงคโปร์ 

          จดัประชมุนกัวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) จ านวน   ครัง้ 

          จดักิจกรรม My Company
โดยร่วมกบัสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุ
ไทย เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้เข้าเย่ียมชม
กิจการของบริษัท และ พูดคยุกบั
ผู้บริหารของบริษัท   ครัง้ 
     

          ออกเอกสารแจ้งข่าวผล
ประกอบการ (Earning Release) 
จ านวน   ครัง้ 

         ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 
  ปี โดยไม่มีเง่ือนไข โดยให้เร่ิม 
ตัง้แต่   มกราคม      เป็นต้นไป 

        จดัตัง้คณะกรรมการนโยบาย
บริหารความเสี่ยง (Risk Management 
Policy  Committee)

          จดัอบรมเพ่ือทบทวนความรู้
และความเข้าใจการจดัท า รายงาน
การมีส่วนได้เสีย  เพ่ือป้องกนัการ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึง
พนกังานที่เก่ียวข้อง
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 การรายงานการมีส่วนได้เสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผย
ข้อมูลและรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  และก าหนดให้มีการทบทวนรายงาน ภายในเดือนมกราคมของทุกปี และ/
หรือทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  โดยให้ส่งรายงานผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ ภายใน 7 วนัท าการ นอกจากนี ้
บริษัทฯ ยงัได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการแผนกขึน้ไป รวมทัง้
พนกังานที่มีสว่นเก่ียวข้อง โดยในปี 2558 มีการรายงานการมีส่วนได้เสีย จ านวนน 127 ราย และมี 1 ราย ที่มีการท า
รายการที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ  ทัง้นีไ้ด้ขึน้ทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
เพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ  

 การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะยกระดบั Anti-Corruption Progress Indicators  จากระดบั 4 (Certified) 
เมื่อปี 2557 ไปสูร่ะดบั 5 (Extended) ในปี 2558 ด้วยการขยายแนวร่วมการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัพนัธมิตรทาง
การค้า ผลการคดัเลอืก พบวา่มีคูค้่าจ านวน 136 บริษัท ที่สอดคล้องกบัเกณฑ์การคดัเลือก  จากคู่ค้าจ านวน 2 ,828 ราย 
บริษัทฯ จึงตัง้เป้าหมายให้คูค้่าทัง้ 136 บริษัท  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์  
ภายในปี 2560    ปัจจบุนั มีคูค้่าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ กบับริษัทฯ รวม 78 บริษัท โดยในปี 2558 เพิ่มขึน้  67 บริษัท 
จาก 11 บริษัท ที่ประกาศเจตนารมณ์ฯ ไปเมื่อปี 2557   ทัง้นี ้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ขอขอบคณุพนัธมิตรทางการค้าและ
ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายที่เป็นแนวร่วมขจดัการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้หมดไปจากหว่งโซธุ่รกิจและขยายผลไปสูส่งัคมโดยรวมตอ่ไป 

 

 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัอบรมเพื่อสง่เสริมความรู้เร่ืองหลกัการประเมินตนเอง 71 ข้อ ของแนวร่วมปฏิบตัิเพื่อ
การตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชน (Collective Action Coalition : CAC) ให้แก่คูค้่าที่ผา่นการประกาศเจตนารมณ์และ
ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกบั CAC ในอนาคต   โดยในปี 2558 มีคูค้่าที่สามารถผา่นการประเมินฯ จ านวน 
41 บริษัท และเมื่อรวมกบัคูค้่าทีผ่า่นการประเมินฯ ในปี 2557 จ านวน 9 บริษัท  ท าให้ปัจจบุนัมคีูค้่าที่ผา่นการประเมิน
ตนเอง 71 ข้อ ของ CAC รวมทัง้สิน้ 50 บริษัท 

 

 

 

 

 

  ที่มา : เว็บไซต์ กลต. http://www.sec.or.th/

จากการท่ีบริษัทฯ มุ่งมัน่ขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในห่วงโซ่ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้บริษัทฯ 
ได้รับการยกระดบั Anti-Corruption Progress Indicators  
เป็นระดับ 5: ขยายผลสู่ผู้ ที่ เก่ียวข้อง (Extended)  
ในปี 2558 ได้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
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 การด าเนินการด้านภาษี 

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมอืและมีสว่นร่วมด้านภาษีกบัรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุง่มัน่ในการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีการด าเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้องครบถ้วน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ 
ตรงตามเวลาที่ก าหนด  โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,817 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจ านวนเงิน 
43.3 ล้านบาท (ข้อมูลจากงบการเงินรวมของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อยใน
ประเทศไทย) 

 

 

 

 

 

 

 

• ร่วมแสดงพลัง “Active Citizen ปลุกส านึกไทย ต้านภยัคอร์รัปชั่น” 

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมแสดงพลงัพลเมืองที่มุ่งหวงัให้ประเทศไทยสดใสไร้คอร์รัปชั่น น าโดยกรรมการผู้อ านวยการ 
พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนกังานบริษัทในกลุม่สมบรูณ์   ร่วมเดินขบวนแสดงพลงัร่วมกบัภาคีต่างๆทัง้ภาครัฐและ
เอกชน ในงานวนัต่อต้านคอร์รัปชัน่  ภายใต้แนวคิด "Active Citizen ปลกุส านึกไทย ต้านภยัคอร์รัปชัน“ ณ โรงแรม 
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวนัท่ี 6 กนัยายน 2558  

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายและยึดถือปฏิบตัิมาอย่างต่อเนื่อง ในเร่ืองของการปฏิบตัิต่อคู่ค้า
อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม  ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต การเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา การสง่เสริมสิทธิทางการเมือง 
ตลอดจนการปฏิบตัิตามพนัธสญัญาตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ ได้แก่ 

     1.1 การแข่งขนัที่เป็นธรรม  

การปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัคูค้่า หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงตา่งๆ  
ที่ได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 
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 แนวทางในการปฏิบัติ    

(1)   ระบเุง่ือนไข และข้อตกลงตา่ง ๆ ร่วมกนั ไว้ในสญัญา และปฏิบตัิตามเง่ือนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลกูค้าอย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลกูค้าทราบ เพื่อร่วมกนัพิจารณา
หาแนวทางแก้ไขปัญหา 

(2)  ให้ข้อมลูข่าวสารและค าแนะน าที่ถกูต้อง เพียงพอ และทนัเหตกุารณ์ ต่อลกูค้า เพื่อให้ทราบเก่ียวกับ
สนิค้าและการบริการ 

(3)  สง่มอบสนิค้าที่มีคณุภาพ ตรงตามข้อตกลงกบัลกูค้าในราคาที่เป็นธรรม ไมค้่าก าไรเกินควร 
 

การด าเนินงานในปี 2558   

บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัทคูค้่าอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลีย่นความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงผลติภณัฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่ง
ทนัทว่งที  พร้อมทัง้ให้ข้อแนะน าในการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

 

 

นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ค้า  

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบตัิต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหนี ้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง โดยมีแนวปฏิบตัิ 5 ประการ ดงันี  ้

1. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม เปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กบัทกุคูค้่าและการพิจารณาคดัเลือกคูค้่า ตัง้อยู่บนพืน้ฐานความ
เสมอภาคและเป็นธรรม 

2. ไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถกูต้อง และไม่สนบัสนนุสนิค้า 
หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สนิทางปัญญา 

3. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การรับสิง่ของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด ต้องปฏิบตัติามข้อก าหนดปฏิบตัใินคูมื่อจริยธรรมทางธุรกิจ 
อย่างเคร่งครัด 

4. สอดคล้องกับกฎหมาย  ให้โอกาสคูค้่าท่ีด าเนินธุรกิจถกูต้องตากฎหมาย ปฏิบตัติามระบมาตรฐาน คณุภาพ  สิง่แวดล้อม  
ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คูค้่าเข้ามามี 
สว่นร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ 
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1.2 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของคู่ค้า 

(1) สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้เข้ามามีสว่นร่วมใน
การด าเนินกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมใน
กิจกรรมเพื่อสงัคมตา่งๆ ของบริษัทฯ ผา่นทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนบัสนนุทนุ
ทรัพย์หรือสิง่ของได้ตามความสามารถและความประสงค์ของคูค้่า 

(2)  ตรวจสอบความเก่ียวโยงและเก่ียวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับชัน้กับคู่ค้าของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง  
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการด าเนินธุรกิจระหว่างคู่ค้าแต่ละรายของ
บริษัทฯ  

(3) ชีแ้จง ขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฎิบตัิตามกฎหมาย

แรงงานของคูค้่าของบริษัทฯ วา่ยงัคงความเป็นธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายหรือไมอ่ยา่งตอ่เนื่อง   

แนวทางในการปฏิบัต ิ

(1) ก าหนดมาตรการที่เก่ียวกบัสงัคมและสิง่แวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบตัิในการจดัซือ้ จดัจ้าง 

(2) สนบัสนนุให้พนัธมิตรทางการค้า/คูค้่ายอมรับและน านโยบายไปปรับใช้ในลกัษณะเดียวกนัโดยไมก่่อ 

 ให้เกิดการแขง่ขนัท่ีไมเ่ป็นธรรม  

(3)  สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามีสว่นร่วม
ในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัทฯ  

การด าเนินงานในปี 2558 

(1)  บริษัทฯ ก าหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เก่ียวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่

เก่ียวข้องให้บริษัทฯ รับทราบทกุครัง้ที่เกิดรายการ  

(2)  บริษัทฯ ได้สือ่สารให้คูค้่ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจดัการ 

(3)  บริษัทฯ ได้จดักิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธภาพระหว่างบริษัทฯ กบัคู่ค้า เช่น กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล 

กิจกรรมคา่ยอาสาฯ  3 วนั 2 คืน ประจ าปี ภายใต้โครงการรักบ้านเกิด  ณ  โรงเรียนเสนารัตน์วิทยาคาร 

อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยการน าเสนอของพนกังานภายใต้ “โครงการรักษ์บ้านเกิด” มีพนกังาน 

นกัศกึษาฝึกงานของบริษัทฯ นกัศึกษาจากชมรมอาสามหาวิทยาลยับรูพา และคู่ค้าเข้าร่วมทัง้สิน้ 98 

คน ซึ่งคิดเป็นจ านวนชัว่โมงท าความดีเพื่อสงัคม 4,947 ชัว่โมง ใช้งบประมาณในการพฒันาทัง้สิน้ 

200,996 บาท 
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1.3  การเคารพต่อสทิธิในทรัพย์สนิ 
บริษัทฯ สง่เสริมและปฏิบตัิตามสทิธิในทรัพย์สนิ ทรัพย์สนิทางปัญญา ลขิสทิธ์ิ   สทิธิบตัร สทิธิทาง

ศีลธรรม  อยา่งเคร่งครัด 

แนวทางในการปฏิบัต ิ

(1)  ก าหนดนโยบายไว้ในคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน หมวดการปฏิบตัิตอ่คูค้่า 
 (2)  สง่เสริมให้ผู้บริหาร พนกังาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนัและการให้บริการท่ีดีแก่ลกูค้า ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องและไม่สนบัสนนุสินค้า
หรือการกระท าที่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา 

การด าเนินงานในปี 2558 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะปกป้องและคุ้มครองรักษาทรัพย์สินทางปัญญาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของให้พ้นจากการถูก
ละเมิดหรือการถูกน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อีกทัง้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อื่น ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายไว้ในคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการปฏิบตัิงาน อยา่งเคร่งครัด  

1.4  การเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างมีความรับผิดชอบ   

บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีสว่นร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองหนึ่ง
พรรคการเมืองใด หรือผู้มีอ านาจทางการเมืองคนหนึ่งคนใด ไม่น าเงินทุนหรือทรัพยากรของบริษัทฯ  ไปใช้สนบัสนุน  
แก่พรรคการเมืองหรือนักการเมืองใด ๆ  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงาน  
ใช้อ านาจครอบง า ชกัใย  ขม่ขู ่ บีบบงัคบั  

แนวทางในการปฏิบัติ  

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

การด าเนินงานในปี 2558   

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานใช้สทิธิทางการเมืองอยา่งอิสระ โดยไมไ่ด้เข้าไปครอบง า ชกัจงู ขม่ขู ่และมี
สว่นร่วมแตอ่ยา่งใด 

2. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสูค่วามยัง่ยืน โดยค านึงถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ศรีในความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน   ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีคณุภาพและคณุคา่  

บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ จึงให้ความส าคญัในการปฏิบตัิ
ตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบั
การพฒันาคณุธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม  เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับ
พนกังานและให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการท างาน
ให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัที่ดี พฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพอย่าง
ทัว่ถึง และให้พนกังานรับทราบขา่วสารของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ  
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แนวทางในการปฏิบัต ิ

(1) ก าหนดมาตรการคุ้ มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น
การเปลี่ยนต าแหน่งงาน ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง  
(มาตรา 89/2) อนัเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแสเก่ียวกับการท าผิดกฎหมายหรือการผิด
จรรยาบรรณ 

(2)  ก าหนดนโยบายให้บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ ไมท่ าธุรกรรมกบับริษัทท่ีไมค่ านงึถึงสทิธิมนษุยชนโดยเฉพาะ
การละเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน ด้านเชือ้ชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น 

(3)  ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งจากการกระท าผิดกฎหมายสทิธิมนษุยชน เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 
 2 ครัง้    

(4)  ก าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้เป็นกระบวนการหลกัใน
การตรวจประเมินเป็นประจ าทกุปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  

(5)  เปิดโอกาสให้พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ แสดงความเหน็ผา่นช่องทางการเสนอแนะโดยผา่น
Email ของกรรมการอิสระหรือเลขานกุารบริษัทฯ 

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

ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบยีบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด อยา่งเสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีช่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสูก่าร
พฒันาและจดัการท่ียัง่ยืนขององค์กร  

การด าเนินงานในปี 2558   

• เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นเพื่อพัฒนาคุณชวีิตการท างาน  

             บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็น รวมทัง้จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการประจ าแต่ละ
โรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอไปยงัผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพชิวิต ทัง้ในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยชน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น กิจกรรมจับเข่าคุยกัน  
การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของพนกังานผ่านแบบสอบถาม We care  เว็บไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นต้น 

 

 

 
            

 

ช่องทางการแสดงความคิดเหน็

 . อีเมล์คณะกรรมการบริษัทฯ ดท่ีูเว็บไซต์บริษัท   
   (http://www.satpcl.co.th/Sustain/WhistleblowingPolicy.php)

 . โทรศพัท์ฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ  -    -    

4. คณะกรรมการสวสัดกิารประจ าโรงงาน

 . แบบสอบถาม We care 

 . กิจกรรมจบัเขา่คยุกนั 
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  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีสว่นร่วมกบัหน่วยงานราชการในการให้ข้อมลูอย่างถกูต้องและ
ครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องในด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

• ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขดีความสามารถและพัฒนาทกัษะตามความถนัด  

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนกังานได้แสดงขีดความสามารถหรือพฒันาทกัษะในด้านที่ตนเองถนดั โดยการตัง้เป็น
ชมรมตา่งๆ เช่น ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ ชมรมต ารวจโรงงาน ชมรมกอล์ฟ ชมรมแบดมินตนั  ชมรมฟตุบอล ชมรมดนตรี 
ชมรมเดคพูาจ เป็นต้น 

 

 

 

• สวัสดกิารเพื่อคุณภาพชีวติและเสริมสร้างความสุขในการท างาน  

บริษัทฯ มีความเช่ือว่า “ความส าเร็จขององค์กร เร่ิมต้นที่ความสขุของพนกังาน”  บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการพฒันา
และปรับปรุงสถานที่ท างานให้เป็นพืน้ที่แห่งความสขุ เปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของพนกังาน  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้
ด าเนินโครงการ ตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดแูลพนกังานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมที่สง่เสริมบรรยากาศการท างาน และจดัสิง่อ านวยความสะดวกตอ่พนกังานในด้านตา่งๆ  มีการ
ปรับปรุงโรงอาหาร  การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ซุ้มพกัผ่อน ลานกีฬา และกิจกรรมกีฬาสีประจ าปี เป็นต้น  โดยใช้งบ
ลงทนุกวา่ 18 ล้านบาท  

 

 

 

 

 
 
 
         หมายเหต ุ: (1) เป็นไปตามเง่ือนไขระเบียบสวสัดกิารพนกังาน  
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• รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการ ประจ าปี 2558 

 

 

 

3. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ความส าคญัในการปฏิบตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม และให้ความเคารพตอ่ความ
เป็นปัจเจกชนและศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสทิธิมนษุยชนสากล และหลกัจริยธรรมฯ ที่ดี  เพื่อน าไปสูค่วาม
สงบสขุในสงัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยัง่ยืน 

3.1  การเคารพสทิธิในการท างานตามหลกัสทิธิมนุษยชน โดยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน ไมบ่งัคบั
ให้บคุคลขาดความสมคัรใจที่จะท างาน   ไมใ่ช้แรงงานเด็ก   เคารพในสทิธิและเสรีภาพของพนกังาน 

แนวทางในการปฏิบัต ิ

(1) ก าหนดนโยบายวา่ด้วยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไมจ่ ากดัเชือ้ชาติ สผิีว เพศ 
ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุหรือความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยั
ในการพิจารณาและตดัสนิใจการจ้างงาน 

(2) ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิม่พนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมี
การเรียนรู้อยา่งทัว่ถงึและสม า่เสมอ 

(3) จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบั
เร่ืองที่อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมกีระบวนการแก้ไข รวมถงึมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้อง 
ที่เป็นระบบและยตุิธรรม 
 

การด าเนินงานในปี 2558   

• เคารพหลกัสทิธิมนุษยชนในการจ้างงาน  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัและเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชน  มีการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ยึดมัน่ใน
กฎหมายและหลกัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่ด ี  โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน  ซึง่ได้ก าหนดไว้ในคูม่ือ
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)  โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิและความเสมอภาคทางโอกาส  ไม่
จ ากดัเชือ้ชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทพุพลภาพ มา
เป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสนิการจ้างงาน ไมใ่ช้แรงงานเด็ก และไม่ลว่งละเมิดสิทธิเสรีภาพสว่นบคุคล  มีการเก็บ
รักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั  รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยั  

 

บริษัทที่ได้รับรางวัล จ านวนปี

 บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  : SAT1
 บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั : BSK1-2
 บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั : SBM1-2

   ปี ต่อเน่ือง

 บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั : SBM3   ปี ต่อเน่ือง

 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั : ICP1-2 ปีแรก
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• การสนับสนุนการด าเนินธุรกจิที่เป็นมิตรกบัเดก็  

บริษัทฯ ได้แสดงค ามัน่ในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลกัการแห่งสิทธิเด็กและหลกั
ปฏิบตัิทางธุรกิจ ร่วมกบัภาคธุรกิจกว่า 30 องค์กร จัดขึน้โดยองค์การยนูิเซฟ และสถาบนัไทยพฒัน์  ในพิธีได้รับเกียรติ
จากคณุอานนัท์ ปันยารชนุ ทตูองค์การยนูิเซฟ ประจ าประเทศไทย เป็นผู้กลา่วปาฐกถาพิเศษ เมื่อวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2558  
และได้จดัอบรมหลกัการแหง่สทิธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนกังานสายงานบริหารทรัพยากรบคุคล 
ตามโครงการสง่เสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัเด็ก   

 

 

 

 

• การจ้างงานผู้พกิาร  

ปัจจบุนับริษัทฯ มีพนกังานประจ าที่ขึน้ทะเบียนเป็นผู้พิการกบักรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
จ านวน 2 คน อย่างไรก็ตาม   ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคมและหน่วยงานท้องถ่ิน ในการ
ส ารวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจ านวนการจ้างผู้พิการมาท างานในท้องถ่ินให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้ผู้พิการมี
รายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครัว  เป็นท่ียอมรับทดัเทียมบคุคลทัว่ไปในสงัคม  

 การสง่เสริมความรู้ให้พนกังานทกุระดบัในองค์กร 

ประชาสมัพนัธ์ข่าวสาร ความรู้ และข้อมลูที่เป็นประโยชน์ผา่นช่องทางการสือ่สารทางเดยีว เช่น  ประกาศ 

อีเมล์ SBG Weekly News เสยีงตามสาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 การเปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัในองค์กรแสดงความคิดเห็น 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัในองค์กรแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง เช่น 
กิจกรรมจับเข่าคุยกัน  จัดให้มีคณะกรรมการสวสัดิการประจ าแต่ละโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อ
น าเสนอไปยงัผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปปรับปรุงพฒันาคณุภาพชิวิต ทัง้ในประเด็นด้านแรงงาน และด้าน
สทิธิมนษุยชน  โดยผา่นช่องทางตา่งๆ  เช่น กิจกรรมจบัเขา่คยุกนั การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของพนกังาน
ผา่นแบบสอบถาม We care  เว็บไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น     
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• ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส  

บริษัทฯ ได้จดัให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ทัง้ทางเว็บไซต์  อีเมล์ และทางไปรษณีย์ 
เพื่อให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสีย สามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะ และเบาะแสต่างๆ  ซึ่งจะถูกรอบรวมที่
ฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อน าเข้าสูก่ระบวนการสอบสวนหาสาเหตทุี่แท้จริง หรือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจดัการให้ดียิ่งขึน้  รวมทัง้มีมาตรการคุ้มครองเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมลู 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้น ากรณีศึกษาต่างๆ ไปจัดท าหลกัสตูรฝึกอบรม และสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้าง
ความรับรู้และความตระหนกัด้านจริยธรรมในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 
 การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพพนกังานทุกระดบั เพื่อวางรากฐานในการพฒันาให้องค์กรก้าวไปสู่
ความยัง่ยืน  โดยค านงึถึงผลประโยชน์ที่พนกังานและบริษัทฯ จะได้รับโดยจดัให้มีการฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับพนกังาน
ในแต่ละระดบั ครอบคลมุทัง้หลกัสตูรพืน้ฐาน (Core course) และหลกัสตูรเฉพาะ (Specialty course) ซึ่งจะพิจารณา
ก าหนดหวัข้อการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจ าเป็นของพนกังานแต่ละระดบั รวมถึงสอดคล้องตามลกัษณะงาน 
รวมถึงสถานการณ์ในขณะนัน้ และนอกจากการฝึกอบรมที่ทางบริษัทฯ จัดโปรแกรมให้ในแต่ละปี แต่ละหน่วยงานยงั
สามารถสง่พนกังานเข้าอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยองค์กรภายนอกได้ตามความเหมาะสมและความสนใจอีกด้วย ในปี 2558 
บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรภายในแบง่ออกเป็น 9 หลกัสตูรหลกั ดงันี ้

 
 

 

 แหล่งท่ีมาของการแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนผ่านกรรมการอสิระ/
กรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ผ่านอีเมล์ท่ีแจ้งไว้ 

รายงานกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
รับทราบผลการด าเนินการ ภายใน 7 วัน  

ส่งเร่ืองให้กรรมการผู้อ านวยการ 
รับเร่ืองไปด าเนินการ 

 
แจ้งคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

ในการประชุมครัง้ถัดไป 

รายงานกรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
รับทราบผลการด าเนินการ ภายใน 7 วัน 

1. เวบ็ไซต์ของบริษัท 

2. Web Portal 
3. คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพงึปฏบัิติในการท างาน 
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
5. รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

กระบวนการแจ้งเบาะแส 
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 1. การพฒันาพนกังานผลติ (Retrain) 
 2. การพฒันาพนกังานใหม ่(Pre-Operation) 
 3. การพฒันาวิศวกร (Engineering & Maintenance trainee) 
 4. การพฒันาหวัหน้างานผลติ (SBG HRD) 
 5. ระบบมาตรฐาน (Standard System) 
 6. หลกัสตูรพืน้ฐาน (Somboon Production System) 
 7. หลกัสตูรด้านความปลอดภยั (Safety) 
                      8. คนดี คนเก่ง ฅนสมบรูณ์ (Smart  People)  
                      9. หลกัสตูรทัว่ไป (General) 
 

 โครงการที่ส าคัญในการพัฒนาคนเก่ง 

บริษัทฯ ได้เน้นหลกัสตูรที่พฒันาอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบตัิให้เกิดความเช่ียวชาญ เร่งพฒันาทักษะ
เพื่อให้พนกังานสามารถท างานได้อยา่งมืออาชีพ และประยกุต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงความเข้าใจพืน้ฐาน
และการปฏิบตัิตามข้อก าหนดในเร่ืองส าคญัๆ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐาน (Standardization) โดยมีโครงการที่ส าคญั 
ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์

Action Learning 
Project (ALP)

- พฒันาผู้บริหารท่ีเป็นคนเก่ง ท่ีเป็น Talent และ
Successor ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ผ่านกลุม่ย่อยตา่ง
สายงาน
-  มุ่งเน้นการน าศกัยภาพและประสบการณ์ มา
วิเคราะห์/แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

ระดบัผู้บริหาร Kaizen & Suggestion
จ านวน     ข้อเสนอแนะ

Key Man - ยกระดบัพนกังานระดบัปฏิบตักิาร กลุม่ Key Man ใน
กระบวนการ Forging Machining และ Heat 
Treatment ให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีได้เอง
- สร้าง Process Know-How จาก Process 
Mapping,Competency Gap และพฒันาหลกัสตูรของ
แตล่ะกระบวนการ

ระดบัปฏิบตักิาร พนกังานท่ีเข้าร่วม Key Man ทัง้หมด 
   คน มีความพร้อมท่ีจะไปประจ าใน
ธุรกิจใหม่ในตา่งประเทศของบริษัทฯ

Re-Train - พฒันาพนกังานในสายการผลติปัจจบุนั    % ใช้
ระยะเวลา   วนัในการทบทวนความรู้และหลกัการ TPM 
(Total Productive Maintenance) ทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตัิ

ระดบัปฏิบตักิาร ประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังานเพิ่มมากขึน้

Pre-Operation - การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัก่ิอนเข้าสู่
สายการผลติ เพ่ือพฒันาพนกังานใหม่ระดบัปฏิบตักิาร 
รวมทัง้สิน้    วนั

ระดบัปฏิบตักิารและ
พนกังานใหม่

พนกังานใหม่ท่ีผ่านการอบรมทัง้หมด 
สามารถเป็น Man Power Bank
ทดแทนพนกังานท่ีถกูดงึมา Re-Train 
เพ่ือยกระดบั / โปรโมต / หรือ
พนกังานท่ีลาออกได้    %
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 สถติิการฝึกอบรมของพนักงาน แยกตามเพศและระดับพนักงาน(ชม./คน/ปี) 

บริษัทฯ ยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดยเน้นหลกัความเสมอภาคในการพัฒนา  
ซึง่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนกังานทกุเพศและทกุระดบัได้มีโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถอยา่งเทา่เทียมกนั 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการท างานของพนักงาน โดยก าหนดเง่ือนไขการจ้างที่เป็นธรรมและ
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย  โดยหลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่มี
ผลกระทบตอ่ความมัน่คงในหน้าที่การงานของพนกังาน หรือคกุคามและสร้างความกดดนัตอ่สภาพจิตใจของพนกังาน 

แนวทางในการปฏิบัต ิ
(1) สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตที่ดี ทัง้ในหน้าที่การงาน และครอบครัว 
(2) มีเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมและให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพในรูป

เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพและคา่ตอบแทนอื่นๆ  
(3) แต่งตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรู้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
(4) ก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
(5) เปิดโอกาสให้พนกังานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานและ

สถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
(6) ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่ให้ข้อมูลแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมายหรือผิด พรบ.

หลกัทรัพย์ฯ อนัเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการท าผิดกฎหมาย 
 

 

หมายเหตุ (1) ปี      มีจ านวนพนกังานทัง้หมด  ,    คน แบง่เป็นเพศชาย  ,    คน และเพศหญิง     คน
(2)ในปี 2556 ยงัไม่มีการด าเนินการเก็บข้อมลูแยกตามเพศ

ปี /ระดับพนักงาน
    (1)         (2)

ชาย หญิง ชาย หญิง รวม ชายและหญิง

หัวหน้างานและ
ระดับปฏิบัตกิาร
(ช    : ญ   )

  .   .   .   .   .  

ผู้จัดการแผนก
(ช    : ญ   )

  .   .    .   .    .  

ผู้ช่วยผู้จัดการขึน้ไป
(ช 95 : ญ  )   .   .    .   .    .  

ผู้บริหารระดับสูง
(ช    : ญ   )

  .   .    .   .    .  

จ านวนช่ัวโมง
การฝึกอบรมเ ล่ีย   .   .    .  
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การด าเนินงานในปี 2558 
                   บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตที่ดี ทัง้ในต าแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมการ
ท างานที่ดี  ตลอดจนการหว่งใยใสใ่จครอบครัวของพนกังาน 

• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชพี 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลและรักษาและพฒันาศกัยภาพาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
เติบโตขององค์กร  ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

ด้วยพืน้ฐานการเป็นธุรกิจครอบครัวและวฒันธรรมการบริหารงานแบบพี่กบัน้อง ที่มีความหว่งใยและใสใ่จใน
คณุภาพชีวิตของพนกังานทกุระดบัตัง้แตว่นัแรกทีเ่ข้ามาท างานจนกระทัง่เกษียณอาย ุ จงึเป็นสิง่เกือ้หนนุให้เกิดความ
ผกูพนัตอ่องค์กรที่แข็งแกร่ง อยูเ่คียงคูแ่ละเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

         สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก เป็นกิจกรรมพาบตุรหลานของพนกังานไปเปิดโลกทศัน์แหง่การเรียนรู้ ในชว่ง
ปิดภาคเรียนของทกุปี    ในปี 2558 ได้พาบตุรหลานของพนกังานจ านวน 36 คน ไปชมพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย    ศนูย์อนรัุกษ์พนัธ์เตา่ทะเล   และพิพิธภณัฑ์นาวิกโยธิน กองทพัเรือ อ าเภอสตัหีบ จงัหวัดชลบรีุ    

 

 

 

การสรรหาบุคลากร
Recruitment

การดูแลและรักษาบุคลากร
Retention

การเกษียณอายุ 
Retirement

• บริษัทฯ มีนโยบายการสรรหาบคุลากร
ภายในเพ่ือทดแทนต าแหน่งในระดบั
หวัหน้างาน (Foreman) และหวัหน้า
ส่วน  (Chief) 

• จดัท าแผนการพฒันาตามสายอาชีพ (Career Path Development Plan) และ
แผนการพฒันาศกัยภาพสว่นบคุคล (Individual Development Plan) ท่ี
สอดคล้องตามสายอาชีพ 

• มีการหมนุเวียนต าแหนง่งานและมอบหมายงานท่ีท้าทายเพ่ือเพิ่มทกัษะความรู้
และประสบการณ์ให้พร้อมส าหรับการเตบิโตในสายอาชีพ

• ยกระดบัความสามารถพนกังานในกลุ่ม Key Man  ให้พร้อมเติบโตไปเป็น
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทางในระดบัหวัหน้างาน (Foreman) และหวัหน้าสว่น  (Chief) 

• มีระบบการประเมนิผลการปฏิบตัิงานท่ีชดัเจน ถกูต้อง เป็นธรรม และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนัทัง้องค์กร

• จดัสวสัดกิารให้เหมาะสมในแต่ละระดบั เพ่ือสร้างแรงจงูใจในการท างาน และอยู่
คู่กบัองค์กร

• ในต าแหน่งท่ีส าคัญ มีแผนเตรียมความ
พร้อมส าห รับการสืบทอดต าแหน่ ง
(Succession Plan) เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปได้อยา่งต่อเน่ือง

• พนกังานอาย ุ   ปีขึน้ไป จัดท าแผนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่บุคลากรในสาย
งาน

• จัดท าโครงการสายใยฅนสมบูรณ์หลัง
เกษียณ
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      ทุนการศึกษาเพื่อลกูพ่อ   ในปี 2558 บริษัทฯ สง่เสริมทนุสนบัสนนุเพื่อการศกึษาให้กบัพนกังาน และบตุร
พนกังาน  จ านวน 92 ทนุ มลูคา่กวา่ 540,000 บาท ทัง้นี ้นบัเป็นปีที่ 16  ที่ บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการทนุการศกึษาเพื่อ
ลกูพอ่ มาอยา่งตอ่เนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การสร้างความผูกพันธ์ของพนักงานที่มีต่อองค์กร ภายใต้โครงการ  Open House SBG Family 

กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งบริษัทฯ ครอบครัวพนกังาน และชมุชนรอบข้าง โดยการพาครอบครัว
พนกังานเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน รับรู้สภาพแวดล้อมการท างาน  ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ และสนัทนาการ รวมทัง้พา
ครอบครัวออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการพฒันาโรงเรียนที่ขาดแคลน  
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3.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการ
ท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถงึมีสขุอนามยัทีด่ี 

แนวทางในการปฏิบัติ     

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

รวมถึงจดัให้มีระบบป้องกนัมลพิษที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งปฏิบตัิงาน จดัให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด เพื่อ
ความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้  

(3) สือ่สารให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัข้อก าหนดวา่ด้วยวธีิปฏิบตัิที่ปลอดภยัในการท างานตา่งๆ และให้
แนใ่จวา่พนกังานเข้าใจและท าตามระเบียบปฏิบตัิได้ถกูต้อง 

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

ของพนกังาน   

การด าเนินงานในปี 2558 

บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มุ่งมัน่ในการท างานอย่างปลอดภยัด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภยั  
มีการตรวจสอบพืน้ที่และเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน  มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วฒันธรรมความปลอดภยั เพื่อสร้าง
ความตระหนกัและจิตส านึกด้านความปลอดภยัแก่พนกังานทกุระดบั  โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลกูค้าใน
นโยบายด้านความปลอดภยั พร้อมทัง้น านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งทัว่ถึงทัง้องค์กรและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

 จากการน านโยบายอาชีวอนามยัไปสูก่ารปฏิบตัิด้วยความร่วมมือของพนกังานทัว่ทัง้องค์กร ผ่านการขบัเคลื่อน
ของคณะกรรมการความปลอดภยัในแต่ละโรงงาน  สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส าคญัด้านความ
ปลอดภยั ได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ ุกเ ิน 

บริษัทฯ มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อม
ดบัเพลงิ และอพยพหนีไฟ โดยครอบคลมุการปฏิบตัิงานทัง้ในช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน ตลอดจนทบทวนแผนรองรับ
สถานการณ์ด้านแรงงาน และรวมถึงแผนป้องกนัน า้ทว่มเป็นประจ าทกุปี และในปี 2558 ได้มุง่เน้นเร่ืองอคัคีภยัเป็นพิเศษ
ตามนโยบายของลกูค้า 

 

ตัวชีว้ัดด้านความปลอดภัย เป้าหมาย ปี     ปี     ปี     

1. จ านวนอบุตัิเหตรุุนแรงถึงขัน้หยดุงานลดลง (ราย)   7 6

2. จ านวนอบุตัิเหตไุมห่ยดุงานลดลง (ราย) ลดลง 50%   15 42

3. โครงการป้องกนัอบุตัิเหตผุ่าน CCCF (1) ส าเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100%

4. โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั > 90% 80% ( ) 50% (2) -

หมายเหตุ :  (1) CCCF ย่อมาจาก Completely Check Completely Find out คือ การค้นหาและขจดัจดุอนัตรายก่อนการเร่ิมปฏิบตังิาน
(2)  ด าเนินการตอ่เน่ืองตามแผนงาน
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• กิจกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 

Safety Declaration เป็นหนึง่ในการสร้างให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภยัสว่นบคุคล  ด้วยการกลา่วค า
ปฏิญาณตนของผู้บริหารและพนกังานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงา โดยสามารถกล่าวได้ในหลายวาระ  เช่น  
การพดูหน้าแถว หรือ การพดูก่อนเร่ิมการประชมุ ตวัอย่างเช่น “To be leader and role model on safety workplace : 
ข้าพเจ้าจะเป็นผูน้ าและเป็นแบบอย่างทีดี่ดา้นความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน” 

Safety DOJO  คือแบบจ าลองด้านความปลอดภยั ที่ใช้สอนพนกังานให้เกิดความรู้และความตระหนกั
ถึงอนัตรายจากอบุตัิเหตรูุปแบบตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ในพืน้ท่ีท างาน เพือ่จะได้ทราบวิธีป้องกนัหรือหลกีเลีย่งอยา่งถกูต้อง 

 

         การค้นหาและขจัดจุดเสี่ยงก่อนการเร่ิมงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF)   
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Safety Network  เป็นกิจกรรมสร้างเครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้ Best Practice ด้านความปลอดภยั
ระหวา่งโรงงาน  และสามารถช่วยเหลอืข้ามโรงงานได้ในสถานการณ์ฉกุเฉิน   โดยจดัขึน้เดือนละ 1 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยดึหลกัและด าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ซึ่งเป็นผู้ซือ้
ผลิตภณัฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า
นอกจากจะได้รับสนิค้าและบริการท่ีมีราคาที่ยตุิธรรม มีคณุภาพท่ีดีที่สดุแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัที่อาจ
สง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสยีสทิธิของของผู้บริโภค 

แนวทางในการปฏิบัติ 
(1) เคารพในสทิธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพืน้ฐานของผู้บริโภค 
(2) คุ้มครองสทิธิด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค 
(3) ไมจ่ ากดัสทิธิด้านข้อมลูขา่วสารของผู้บริโภค 
(4) เคารพสทิธิในการเลอืกของผู้บริโภค 
(5) เคารพสทิธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 
(6) คุ้มครองสทิธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ความปลอดภัย 2558  “สร้างจติส านึก ระลึกถงึความปลอดภัย”

การแจ้งข่าวสารด้านสุขภาพ  การตรวจสุขภาพประจ าปี งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์วินัยจราจรช่วงปีใหม่
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(7) คุ้มครองสทิธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 
(8)      ให้สทิธิในการอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมสขุภาพ  

การด าเนินงานในปี 2558 

 การสร้างความผูกพันธ์และการพัฒนาร่วมกับลูกค้า  

               บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเข้าถงึและตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการ
พฒันาธุรกิจ ด้วยการแลกเปลีย่นสือ่สารและมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่งๆ ของลกูค้าอยา่งสม า่เสมอ  ตัง้แตก่ารรับทราบ
นโยบายของลกูค้าด้านตา่งๆ รวมถึงการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ  
และมีความปลอดภยั  ค านงึถงึการใช้วตัถดุิบและกระบวนการท่ีลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  ด้วยต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้ 
เพื่อสร้างสร้างความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ  ในปี 2558  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมพฒันาในด้านตา่งๆ  กบั
ลกูค้าหลกัดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Topic Hino Toyota Mitsubishi

Performance Awards 
and Improvement
Activity

• Bronze Award for The Best of Supplier's Quality 
Performance 

• Gold Award for The Best Overall Supplier's Performance 
• ได้รับ  รางวลั จาก Ordinary Meeting 2015
• SAT :  รางวลัชนะเลิศ อนัดบัท่ี   QA Improvement 2015 
ประเภท Group Volunteer 

• BSK : ชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 QA Improvement Awards
ระดบั Leader Team

• BSK3 : รองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2  TPS Awards 2015
• TCC( ) HRD Activity
• TCC(2) Risk Management Activity : Fire & Flood 

• SAT & BSK : Award of Quality 2014 by MMTH
• คณะท างาน MCC( ) QCC Final Presentation 2015

CSR Activity • คณะท างาน THCC( ) Donation บริจาคอปุกรณ์การเรียนและ
ห้องสมดุ ณ โรงเรียนวดัคลองพลู อ.วิเศษชยัชาญ จ.อา่งทอง

• คณะท างาน TCC( ) Rally 2015 for Education
บริจาคนมและข้าวสาร ณ โรงเรียนบ้านหมื่นจิต 

     อ.บ้านบึง จ.ชลบรีุ

• คณะท างาน MMC( )Car Rally & Donation  
บริจาคและพฒันาโรงเรียนใน จ.ปราจีนบรีุ

Sport & Other • คณะท างาน THCC( ) & TCC( ) Sport Day
• แบดมิดตนักระชบัมิตรตอ่เน่ืองเป็นปีท่ี 5
• ร่วมงานเปิดตวัรถบรรทกุรุ่นใหม ่HINO     VICTOR
• กอล์ฟกระชบัมิตรระดบัผู้บริหาร

•  คณะท างาน THCC( ) & TCC( ) Sport Day  

หมายเหตุ :  ( ) THCC : Thai Hino Co-operation Club ,  ( ) TCC : Toyota Co-operation Club ,   ( ) MCC : Mitsubishi Co-operation Club
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 ความพึงพอใจของลูกค้า  

              บริษัทฯ มีการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ าทกุปี โดยประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน 5 
หวัข้อหลกั ได้แก่ ด้านคณุภาพ ด้านการสง่มอบ ด้านการจัดการ ด้านวิศวกรรม และราคา  โดยผลการส ารวจจะน ามา
ปรับปรุงและพฒันากระบวนการตา่งๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพสงูที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า ประจ าปี 2558 พบวา่ลกูค้ามีความพึงพอใจด้านการสง่มอบ และด้าน
วิศวกรรมลดลงจากปี 2557  ร้อยละ 2 และร้อยละ 4 ตามล าดบั ในขณะท่ีในด้านคณุภาพ ด้านการจดัการ  และด้านราคา 
ลกูค้ามีความพงึพอใจเพิ่มขึน้จากปี 2557  ร้อยละ 1  ร้อยละ 11 และร้อยละ 4 ตามล าดบั สง่ผลให้ความพึงพอใจเฉลี่ย
โดยรวมของปี 2558 เพิ่มขึน้ เป็นร้อยละ 82 จากเดิมร้อยละ 80 ในปี 2557 

อยา่งไรก็ตาม  ในประเด็นด้านการสง่มอบและด้านวิศวกรรมที่ความพงึพอใจลดลงนัน้  เป็นความท้าทายและ
เป็นแรงผลกัดนัให้บริษัทฯ มุ่งมั่นพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค้าในประเด็นดังกล่าวได้ดียิ่งขึน้ในปีถัดไป  
 

 การรักษาความลับของลูกค้า  

บริษัทฯ มีช่องทางให้ลกูค้าได้แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ในประเด็นข้อมลูการรักษาความลบัของลกูค้า 
โดยผา่นช่องทางเว็บไซต์ อีเมล์ หรือแบบส ารวจ ในปี 2558 ไมพ่บกรณีร้องเรียน ในประเด็นข้อมลูของลกูค้าร่ัวไหล   

 การคุ้มครองผู้บริโภค 

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และด าเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จากสินค้า  
บริษัทฯ มีการส ารวจและทบทวนรายการผลิตภณัฑ์ที่จ าเป็นต้องท าประกนั Products Liability เป็นประจ าทกุปี ผลการ
ส ารวจในปี 2558 ไม่มี Safety Part ใหม่เพิ่มเติมจากปี 2557  บริษัทฯ จึงพิจารณาต่ออายปุระกนั Products Liability 
ประจ าปี 2558 จ านวน 6 รายการ ซึ่งเป็น Safety Part เดิม ได้แก่ 1. Rear Axle Shaft 2. Hub (SFT) 3. Coil Spring    
4. Caliper   5. Disc Brake   6. Drum Brake  

 
 

 
 
 
 
 
 

ความพงึพอใจของลูกค้า ปี     ปี      ปี     

 . ด้านคณุภาพ (Quality) 84% 83%   %

 . ด้านการสง่มอบ (Delivery) 85% 87% 85%

 . ด้านการจดัการ (Management) 86% 75% 83%

 . ด้านวิศวกรรม (Engineering) 77% 81% 84%

 . ราคา (Cost) 77% 73% 74%

ความพึงพอใจเ ลี่ยโดยรวม 82% 8 %   %
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5. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

 บริษัทฯ สง่เสริมการอยูร่่วมกบัชมุชนและสงัคมอยา่งมีความสขุ โดยมุง่เน้นท่ีการสร้างโอกาสด้านการศกึษาและ
อาชีพแก่กลุม่เยาวชนและผู้ ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา ให้มีความรู้ พึ่งพาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่
ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกบัชุมชน และสง่เสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทัง้ใกล้และไกลตาม
นโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวิถีชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชมุชนอยา่งยัง่ยืน  

แนวทางในการปฏิบัติ 

(1) สร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน 
(2) การศกึษา ศิลปะวฒันธรรม และจริยธรรม 
(3) สร้างการจ้างงาน และพฒันาทกัษะ 
(4) สร้างสขุภาพ 
(5) การลงทนุทางสงัคม 

 

 การด าเนินงานปี 2558 

 บริษัทฯ  ได้มุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกบัชุมชน และสง่เสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทัง้ใกล้และไกล
ตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชมุชนอยา่งยัง่ยืนในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

 การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

โครงการสหกิจศึกษา  จากนโยบายและวิสยัทศัน์ของบริษัทฯ ทีต้่องการเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้  
ภายใต้แนวคดิ “โรงเรียนในโรงงาน” โดยเปิดกว้างส าหรับการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้บคุลากรภายใน และ
ภายนอกบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศกึษา ซึง่เป็นบคุลากรภายนอก เข้ามาศกึษา เรียนรู้ประสบการณ์จริง  
ด้วยบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะมีสว่นร่วมในการสร้างทรัพยากรบคุคลที่มีคณุภาพสูส่งัคม  ในปี 2558 มีนกัศกึษาเข้ารับ
การฝึกงานในบริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศกึษาทัง้สิน้จ านวน 53 คน โดยมีนกัศกึษาจาก  11 สถาบนั ดงันี  ้
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โครงการสหกิจศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้
ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลกั หรือ Work- based learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) ที่ใช้ความรู้ตรงหรือ
สมัพนัธ์กบัสาขาวิชาของนกัศึกษา และเป็นประโยชน์กบัองค์กรที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบนันัน้ๆ เป็นผลให้
เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัทฯ และมหาวิทยาลยัอย่างต่อเนื่อง ได้ด าเนินโครงการตัง้แต่ปี 2544 จนถึง
ปัจจบุนั  รวม13  รุ่น รวมเป็นนกัศกึษากวา่ 1,000 คน 

โครงการทวิภาคีภาคพิเศษ เร่ิมในปี 2556 เป็นโครงการในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ ภายใต้ความความร่วมมือระหว่าง ส านกัเลขาธิการองคมนตรี สภาอตุสาหกรรมฯ และส านกัคณะกรรมการ
อาชีวศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาสงัคมจากการใช้ความรุนแรงของนกัเรียนในระดบัอาชีวศกึษาตา่งสถาบนั
ที่มีปัญหาการขดัแย้งในเร่ืองของคา่นิยมและใช้การแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงและนอกจากนัน้ยงัมีปัญหาเร่ืองยาเสพติด 
ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการทวิภาคีภาคพิเศษ โดยเป็น 1 ใน 44 บริษัท ที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยมีนกั
ศกึษาาจากวิทยาลยัเทคนิคสมทุรปราการและจากเทคโนโลยีสมทุรปราการเข้ามาศกึษาเรียนรู้งานในบริษัทฯ  ดงันี ้

•      ในปี 2556 มีนกัศกึษาเข้ามาจ านวน 12 คน ซึง่บริษัทฯ สามารถคืนคนดีสูส่งัคมได้ 8 คน 

•      ในปี 2557 มีนกัศกึษาเข้ามาจ านวน 8 คน ซึง่บริษัทฯ สามารถคืนคนดีสูส่งัคมได้ 6 คน 

•      ในปี 2558 มีนกัศกึษาเข้ามาจ านวน 8 คน ซึง่บริษัทฯ สามารถคืนคนดีสูส่งัคมได้ 6 คน 

นกัศึกษาที่ผ่านการประเมินจากวิทยาลยัพร้อมส าเร็จการศึกษา สามารถน าวุฒิที่ได้ไปศึกษาในระดบั
ตอ่ไป โครงการทวิภาคีศกึษาภาคพิเศษนีไ้ด้ด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมนกัศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทัง้สิน้ 
28 คน  

 

 

 

 
จากกการท่ีบริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการทวิภาคีภาคพิเศษประสบผลส าเร็จ 3 ปีตอ่เนื่อง ในปี 2558 บริษัทฯ

ได้รับเกียรตจิากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และกองทพับกในการน านกัศกึษารุ่นท่ี 3 ทัง้หมดทัว่ประเทศเข้าศกึษา
ดงูาน จ านวน 280 คน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษา ในการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างาน พฤตกิรรมที่พงึประสงค์เมื่ออยูใ่นสถานประกอบการ ความรับผิดชอบในการท างาน และเทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน
การผลติ ก่อนท่ีจะเข้าสูส่ถานประกอบการจริง 
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ทุนการศึกษา  บริษัทฯ ให้ความส าคญั เร่ืองการให้โอกาสทางการศึกษาของเยาวชน อย่างเท่าเทียมกนั 
ทัง้นี ้ยงัมีเยาวชนบางสว่นท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ ในเร่ืองคา่ใช้จ่ายต่าง ๆ ในการศึกษา บริษัทฯ จึงได้มีการสนบัสนนุ และ
ให้โอกาสทางการศึกษา โดยได้มอบทุนการศึกษาแก่บตุรพนกังาน และเด็กนกัเ รียนในชุมชนที่เป็นเด็กกตญัญแูละขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการเรียน บริษัทฯ จึงได้มอบทุนการศึกษาภายใต้ช่ือโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อลกูพ่อ” มาอย่าง
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 18 โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้มอบทนุทัง้สิน้จ านวน 135 ทนุ เป็นเงินทัง้สิน้กวา่ 700,000 บาท ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 

การขยายผลจากการมอบทนุการศกึษาเพื่อลกูพอ่ ซึง่ท าเป็นประจ าทกุปี แตย่งัขาดการสร้างความสมัพนัธ์ 
บริษัทฯ จึงได้มกีระบวนการสร้างการมีสว่นร่วมระหวา่งโรงเรียน และโรงงาน  โดยการจดัสานเสวนาระหวา่งโรงงานกบั
โรงเรียน เพื่อสร้างคณุคา่ร่วมกนั ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการมีสว่นร่วม  อีกทัง้ยงัเป็นการสะท้อนมมุมองของ
กลุม่เป้าหมาย คือโรงเรียนในพืน้ที่น าร่องจงัหวดัสมทุรปราการ อนัจะน าไปสูค่วามร่วมมือทีเ่ข้มแขง็และยัง่ยืน โดยมี
ผู้ เข้าร่วมการสานเสวนาทัง้สิน้ 49 คน แบง่เป็น นกัเรียน 25 คน อาจารย์และผู้ปกครอง 17 คน และผู้บริหาร ท่ีปรึกษา 
พนกังาน และนกัศกึษา ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ จ านวน 7 คน 

การลงทุน และการให้โอกาสทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน 

 

 

 

 

ทุนการศึกษาส าหรับบุตร                      รวม  92 ทุน

ทุนการศึกษาส าหรับพนักงาน                      รวม 4 ทุน

ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน                       รวม 4 ทุน

ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนในชุมชน                  รวม 36 ทุน
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 การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น 

การจัดซือ้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกิดกระจายรายได้ในท้องถ่ิน  

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการจดัซือ้ผลิตภณัฑ์จากกิจการและร้านค้าในจังหวดัสมุทรปราการ ที่น ามาใช้ในกระบวนการผลิต 

เนื่องจากบริษัทฯ เช่ือวา่สามารถสร้างความยัง่ยืนและสง่เสริมให้เกิดการกระจายรายได้สูชุ่มชนท้องถ่ินได้มากขึน้ และจะ

เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชมุชน สง่เสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน  และลดการย้ายถ่ินฐานจากชนบทเข้าสูเ่มือง

อีกด้วย นอกจากนัน้ยงัเป็นการเพิ่มมลูคา่ภาษีให้กบัภาครัฐในการน ากลบัมาพฒันาด้านต่าง ๆ ให้กบัท้องถ่ิน ในปี 2558 

มีการจดัซือ้คิดเป็นร้อยละ 30 ของมลูคา่ในการจดัซือ้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

การจัดจ้างท าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมมือกบั องค์การบริหารสว่นต าบล 

บางโฉลงในการจัดหลกัสตูรเพื่อสอน “ศิลปะเดคูพาจ” ให้กับชุมชน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยยกระดบัจากหลกัสตูรขัน้

พืน้ฐาน เป็นหลกัสตูรที่มีการเพิ่มเทคนิคที่ยากขึน้ สวยงามมากขึน้ เป็นการเพิ่มมลูค่าให้ผลิตภณัฑ์ได้สงูขึน้ โดยในปีนีม้ี

ผู้ เข้าร่วมทัง้สิน้ 47 คน และจากแนวทางในการสร้างสงัคมที่เข้มแข็ง และส่งเสริมให้ชุมชนมีอาชีพหลกัและอาชีพเสริม  

ที่สามารถพึง่พาตนเองได้ ในปีนีไ้ด้มีการจดัจ้างชมุชนในการท าของขวญัปีใหมข่องบริษัทฯ ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 2 เช่นเดียวกนั  

ซึ่งได้แนะแนวให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยน าผกัตบชวาที่คลองบางโฉลงมาสานเป็นตะกร้าของขวญั และน า

เทคนิคศิลปะเดคพูาจที่ได้รับการอบรมจากฅนสมบรูณ์ น ามาประดิษฐ์บนตะกร้าเพื่อความสวยงาม และสร้างมลูค่าเพิ่ม 

จนเป็นผลติภณัฑ์จากฝีมือของ “ชมุชนบางโฉลง” และเป็นคูค้่าท้องถ่ินของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ซึ่งเป็นแบบอย่าง

การพฒันาไปสู่ “ชุมชนสมบูรณ์” ในปี 2558 ได้มีการจัดจ้างชุมชนและจัดซือ้ผลิตภัณฑ์ส าหรับจัดท าของขวัญปีใหม ่ 

เป็นเงินกว่า 200,000 บาท นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้อดุหนนุผลิตภณัฑ์จากมลูนิธิ โครงการ สมาคม และชุมชน กว่า 7 แห่ง  

ที่มีแนวคิดและเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพชีวิต และช่วยเหลอืสงัคม  น ามาบรรจลุงในตะกร้าผกัตบชวา อนัเป็นที่มา

ของกระเช้าปีใหมใ่บนี ้เพื่อน าไปมอบให้แดผู่้มีคณุปูการของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินมากกวา่ 400,000 บาท 

 

 

 

 

สร้างอาชีพให้ชุมชน  นางปทมุ สมานกลาง หนึ่งในสมาชิกชุมชน หมู่ที่ 4 ต าบลบางโฉลง หลงัจากที่

ได้เรียนรู้ และเข้าอบรมการผลิตสินค้าจากศิลปะเดคูพาจจากบริษัทฯ ได้รวมกลุ่มกับสมาชิกคนอื่นๆ ในหมู่ 4 เพื่อผลิต

สนิค้า เพื่อจดัจ าหนา่ย ออกร้าน ในงานตา่ง ๆ ของจงัหวดัสมทุรปราการ  ปัจจบุนั นางปทมุ สมานกลาง ได้จดัตัง้ร้านค้า 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

69 
 

ชุมชน เป็นของตนเอง พร้อมเชิญชวนสมาชิกของชุมชนให้มามีส่วนร่วมในการเป็นแรงงานในการผลิตสินค้า จากกลุ่ม

ชมุชนท่ีไมม่ีรายได้ ปัจจบุนัมียอดขายสนิค้าเฉลีย่ เดือนละ 70,000 – 100,000 บาท/เดือน นอกจากนัน้ สมาชิกในกลุม่นี ้

ยงัได้เข้ามาเรียนรู้เทคนิคการท าศิลปะเดคพูาจใหม่ๆ  อยา่งสม ่าเสมอกบับริษัทฯ 

 

 

 

 

ร่วมจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับองค์การบริหารส่วนต าบลบางโ ลง  จากการที่บริษัทฯ  
ได้ร่วมกบัองค์การบริหารสว่นต าบลบางโฉลงถ่ายทอดความรู้ให้กบัชุมชน จนประสบความส าเร็จ ท าให้เกิดแนวคิดที่จะ
สร้างเครือข่าย และส่งเสริมอาชีพของชุมชนเพิ่มมากขึน้ จึงได้จัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ โดยมี
วิทยากร “ช่างเดคูพาจ” จากบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมประชุม และ 
สานเสวนากบัหนว่ยงานองค์การบริหารสว่นต าบลบางโฉลง และคนในชุมชน ถึงการวางแผน และวางแนวทาง เพื่อวาง
ทิศทางในการตอบสนองชมุชนได้มากที่สดุ 

 

 

 

 

 

 

 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนกัว่าเป็นหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่พึงมีต่อชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ โดยการให้การสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการและกิจกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตส านกึ 
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และการมีส่วนร่วมจากพนกังาน  บริษัทฯ ยงัส่งเสริมให้พนกังานได้มีโอกาสร่วมก าหนดรูปแบบการท ากิจกรรม CSR  
เพื่อสร้างให้เกิดความรู้สกึในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลกัดนัให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสงัคมต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนกังานทกุระดบั ภายใต้โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” 

โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคมของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์  

 โรงเรียนวดัโคธาราม               จดัท ารัว้และเคร่ืองเลน่ และปรับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

 โรงเรียนบ้านคลองน า้แดง ทาสรัีว้ ปรับพืน้ และเทคอนกรีต 

 โรงเรียนบ้านภไูทร               จดัท าอปุกรณ์ออกก าลงักาย ให้กบัเด็กนกัเรียน 

 โรงเรียนบ้านภไูทร               ซอ่มแซมอปุกรณ์การเรียน รัว้โรงเรียน และปรับสภาพแวดล้อม 

 โรงเรียนบ้านหนองระก า               ซอ่มแซมอปุกรณ์การเรียน รัว้โรงเรียน และปรับสภาพแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อสง่เสริมให้
พนกังานมีส านึกรักบ้านเกิดด้วยการมีสว่นร่วมในการพฒันาถ่ินฐานของตนเอง โดยการเข้าไปซ่อมและสร้างสิ่งที่ช ารุด
หรือขาดแคลนให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้  นอกจากกิจกรรมซ่อมสร้างแล้ว ยงัเน้นในเร่ืองการพฒันาด้านสาธารณูปโภค โดยมี
กรอบแนวคิด 3 น า้ ได้แก่ 1. น า้ดื่มน า้ใช้ เพียงพอไมร่ั่วไหล  2. น า้แปรงฟันและล้างมือ 3. ห้องน า้ถกูสขุลกัษณะ เพื่อเป็น
การพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนให้มีสขุภาวะที่ดี  

ในปี 2558 โรงเรียนที่ได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสา คือ  โรงเรียนเสนารัตน์
วิทยาคาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา โดยการน าเสนอของพนกังานภายใต้ “โครงการรักษ์บ้านเกิด” มีพนกังาน นกัศึกษา
ฝึกงานของบริษัทฯ นกัศกึษาจากชมรมอาสามหาวิทยาลยับรูพา และคู่ค้าเข้าร่วมทัง้สิน้ 98 คน ซึ่งคิดเป็นจ านวนชัว่โมง
ท าความดีเพื่อสงัคม 4,947 ชัว่โมง ใช้งบประมาณในการพฒันาทัง้สิน้ 200,996 บาท 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวติแก่ผู้ด้อยโอกาส 

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  ในปัจจุบนั คนพิการที่ต้องการการดแูล ความสนใจ และความใสใ่จ
อยา่งใกล้ชิด เนื่องจากเป็นคนท่ีมกัถกูสงัคมมองว่าไร้ความสามารถและเป็นภาระต่อสงัคม บริษัทฯ จึงได้มีกระบวนการ 
และกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของคนพิการ โดยการปลกูฝังจิตส านึกให้กบัพนกังาน  ในเร่ืองความ
เทา่เทียมกนัของคนพิการ เป็นการสง่เสริมในเร่ืองสทิธิมนษุยชนตอ่ไป 
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เชิญชวนเยาวชนจากบ้าน คามิลเลี่ยน ลาดกระบังมาร่วมงาน  Anti-Corruption  บริษัทฯ ได้

เชิญเยาวชนจากบ้านคามิลเลี่ยนเพื่อคนพิการ ในเขตลาดกระบงั มาร่วมแสดงดนตรี พร้อมทัง้จ าหน่ายของที่ระลกึและ

งานศิลปะ ในพิธีมอบประกาศนียบตัร SBG Anti-Corruption Network แก่คู่ค้า เมื่อวนัที่ 22 ธันวาคม 2558 ในงาน

บริษัทฯ ได้จดัให้คูค้่ามีสว่นร่วมในการอดุหนนุผลติภณัฑ์ตา่งๆ รวมทัง้การประมลูภาพวาดจากผู้พิการ คิดเป็นรายได้กว่า 

1 แสนบาท สอดคล้องกับเจตนารมย์การเป็น “ผู้ ให้ที่ไม่สิน้สดุ”  จากบริษัทในกลุม่สมบูรณ์  ถ่ายทอดความรู้ด้านการ

ป้องกนัการทจุริตฯ สูคู่ค้่า และสง่เสริมกิจกรรมที่เชิญชวนให้คู่ค้าได้สง่มอบสิ่งดีๆ ต่อไปยงัผู้ ด้อยโอกาสในสงัคม นบัเป็น

จดุเร่ิมต้นเลก็ๆ ที่บริษัทฯ พยายามขยายขอบเขตการรับผิดชอบต่อสงัคมในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่าง

ตอ่เนื่องในทกุโอกาสทัง้ในกระบวนการและนอกกระบวนการ (Csr In - After Process) 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่ บ้านครูบุญชู โดยพนกังาน SBM & ICP บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมให้

พนกังานท ากิจกรรมเพื่อชมุชน ภายใต้โครงการ “รักษ์บ้านเกิด” เพื่อช่วยเหลอืผู้ ด้อยโอกาสในท้องถ่ินของตนเอง และจาก

การที่พนกังาน ได้ส ารวจสถานที่ต่าง ๆ ที่มีผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส หรือขาดแคลนในด้านต่าง ๆ นัน้ น าเสนอต่อผู้บริหาร  

ในปี 2558 ผู้บริหาร และพนกังานได้มีกิจกรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ จัดกิจกรรมสนัทนาการ ตามโครงการ “รักษ์บ้านเกิด”  

ณ บ้านครูบญุช ูโดยมีการเลน่เกมส์กบัน้องๆ และเลีย้งอาหารกลางวนั พร้อมบริจาคเงินกวา่ 1 หมื่นบาท ให้กบัน้องๆ ที่มี

ความพิการซ า้ซ้อนในบ้านกวา่ 100 คน 

 

 
 
                          บริจาคช่วยประเทศเนปาล จากเหตกุารณ์แผน่ดินไหวรุนแรงที่ประเทศเนปาลเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2558 
ซึ่งได้สร้างความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง มีผู้ เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจ านวนมากนัน้ บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความ
สญูเสยีดงักลา่ว ดงันัน้ เพื่อค านงึถึงด้านมนษุยธรรม และเพื่อร่วมสง่ความช่วยเหลือไปยงัประเทศเนปาล บริษัทฯ จึงได้

เชิญชวนพนกังานและผู้บริหาร บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั โดยได้รับยอดเงินบริจาครวมทัง้สิน้ 177,900 บาท 
และได้ส่งมอบเงินจ านวนดงักล่าวเข้าโครงการ “หวัใจไทย ส่งไปเนปาล” ของรัฐบาล โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางศ์ศรี  
วฒันกลุ ผู้อ านวยการส านกัจดัหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้ รับมอบ 

 

 
 

 

 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

73 
 

 การสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

เนื่องจากส านกังานและโรงงานของบริษัทฯ สว่นหนึ่งตัง้อยู่ใน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดั

สมทุรปราการ ซึ่งในชุมชน ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี มีประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินที่ส าคญัและสืบสานกนัมา

อยา่งยาวนาน คือ ประเพณีโยนบวั (รับบวั) ของอ าเภอบางพลี และการบชูาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและ

ศาลแม่ย่าของต าบลบางโฉลง ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นสมาชิกของชุมชน จึงให้ความส าคัญกับประเพณีดงักล่าวและ

สง่เสริมอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุปี 

 

 

 

งานประเพณีโยนบัว บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการจดังาน ได้ออกบธูบริการน า

ดื่มสมนุไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และออกบธูแสดงผลติภณัฑ์ตา่งๆจากศิลปะงานเดคพูาจและให้ความรู้ในการท า

ศิลปะเดคพูาจแก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความสนใจในงานศิลปะเดคพูาจ โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมท า

ผลติภณัฑ์จากศิลปะเดคพูาจ  

พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่าของ ต.บางโ ลง 

บริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยในการจดังาน ได้ออกบธูบริการน าดื่มสมนุไพรแก่ประชาชนทีม่าร่วมงาน 

บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้พนกังานได้มีสว่นร่วมกบักิจกรรมประเพณีท้องถ่ินทัง้ภายนอกและภายในโรงงาน 

เพื่อรักษาวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของไทยไว้ และยงัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดกีบัชมุชนอกีด้วย  ทัง้นี ้ยงัมี

กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีท าเป็นประจ าทกุปี อาทิเช่น 

                     ประเพณีสงกรานต์ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สงูอายขุอง อบต.บางโฉลงมาเป็นตวัแทน เพื่อให้พนกังานได้มี

โอกาสในการขอพรและรดน า้ด าหวักบัผู้สงูอาย ุ

                    งานทอดกฐิน บริษัทฯ ได้เป็นเป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินของวดับางโฉลงใน เป็นประจ าทกุปี  

                    ร่วมพิธีวางพานพุ่มเ ลิมพระเกียรติ  ในวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

และสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิติ์พระบรมราชินีนาถ ร่วมกบัชมุชนบางโฉลง 

                     ร่วมกิจกรรม Bike for Dad  
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 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ CSR-DIW Network ซึ่งมุ่งเน้น

ความร่วมมือ โดยใช้ศกัยภาพภายในองค์กรของผู้ประกอบการอตุสาหกรรม ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และด าเนิน

กิจกรรมพฒันาชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมด้วยกระบวนการที่มีมาตรฐานและพฒันาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้

สร้างความเข้มแข็งอนัจะน าไปสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ในปี 2558 บริษัทในกลุ่ม

สมบรูณ์ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมต่อสงัคม 2558 (CSR-DIW 2015) จาก 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้

 

 

 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นที่พบปะพูดจาหารือประเด็นและ 
ข้อหว่งใยในระดบัภมูิภาค รวมทัง้สนบัสนนุและเสริมสร้างขีดความสามารถในการรับหลกัการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมที่เป็นบรรทดัฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เก่ียวข้องใน
ภมูิภาค  

 

 

 

หน่วยงานด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้มีสว่นร่วมในการขบัเคลือ่น และพฒันาการศกึษาให้เป็นไป
ตามนโยบายของประเทศ  เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศกึษา สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้และพฒันาตนเอง
ได้อยา่งเทา่เทียม   บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการในหนว่ยงานด้านการศกึษาตา่ง ๆ ดงันี ้
                                  1. คณะกรรมการสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคกลาง เขต 3 
                                  2. คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัสมทุรปราการ เขต 2 
                                  3. คณะกรรมการวิทยาลยัสารพดัชา่งสมทุรปราการ 

 

 

  

รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2015

 . บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ (SAT1)  7 ปีตอ่เน่ือง
2. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) สาขาระยอง (SAT2) 6 ปีตอ่เน่ือง
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ส านกังานใหญ่ (BSK1,2) 7 ปีตอ่เน่ือง
 . บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  สาขาระยอง (BSK 3) 2 ปีตอ่เน่ือง
5. บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียว จ ากดั สาขาระยอง (SBM 3) 2 ปีตอ่เน่ือง
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เครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย”  บริษัทฯ ได้เป็น 1 ใน 77 องค์กรของประเทศ  ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์เครือข่ายอนาคตไทย สร้างการรณรงค์ระดบัชาติเพื่อให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย” เกิดการเปลี่ยนแปลง
ระดบัรากฐานของความคิด คา่นิยม และพฤติกรรมใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อ
ตา่งๆ เช่น สือ่ประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมรณรงค์ตา่งๆ ของบริษัทฯ ภายใต้แนวทางการสร้างพฤติกรรมบวกเสริมภมูิคุ้มกนัทัง้ 
4 ด้าน 

 

Children Right  บริษัทฯ ได้รับเชิญจากสถาบนัไทยพฒัน์ ร่วมลงนามและมอบเอกสารแสดง
ค ามัน่ในการสง่เสริมสิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ  ซึ่งเป็นความร่วมมือกบัองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ 
(UNICEF) เพื่อรณรงค์ให้บริษัทฯ ตระหนกัถึงการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัเด็ก ทัง้ในสถานประกอบการ (Workplace) 
บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) โดยใช้หลกัการของ 
“สิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ” (Children's Rights and Business Principles - CRBP) ที่เกิดจากการพฒันา
ร่วมกนัหลายฝ่าย น าโดยองค์การทนุเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) 
และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nation Global Compact) เป็น 1 ใน 30 องค์การที่จะเข้าร่วมโครงการ
สง่เสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัเด็ก 

 

 

 

 

 

โรงงานแห่งการเรียนรู้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก เข้าศึกษาดงูาน เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้มีแนวทางในการเป็นโรงงานแห่งการเรียนรู้ หรือสถานประกอบการให้แก่ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา สมาคม
ตา่งๆ และหนว่ยงานเอกชนอื่น ๆ  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีโอกาสจดัการต้อนรับ และบรรยายความรู้ หลากหลายด้าน 
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เช่น การจดัการสิง่แวดล้อม  ระบบมาตฐาน การพฒันาบคุลากร การบริหารความยัง่ยืน Anti-Corruption เป็นต้น โดยมี 
ผู้ เข้าเยี่ยมชมจากสถาบนัต่างๆ ได้แก่  สถาบนัยานยนต์  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กองทพับก สมาคมการ
จดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หอการค้าไทย-เยอรมนั และบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

 

 

 

 

6. การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

              บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกฏหมาย นโยบายของลูกค้า และ
ข้อก าหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  รวมทัง้ด าเนินการตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2004) โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  พฒันากระบวนการผลิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้าน
สิง่แวดล้อม  พร้อมทัง้จดัการของเสยีอยา่งเป็นระบบ และสง่เสริมการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้และความตระหนกัด้าน
สิง่แวดล้อม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม  พร้อมทัง้น าไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งทัว่ถงึทัง้องค์กรและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง ตาม
แนวทางปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
 

แนวทางในการปฏิบัติ 

(1) สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่มากที่สดุ  เพื่อลดภาวะโลก
ร้อน และลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

(2) ลดปริมาณกากอตุสาหกรรม และลดมลภาวะตา่งๆ   ด้วยการจดัท าโครงการด้านสิง่แวดล้อม  
(3) สง่เสริมให้บคุลากรมคีวามตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการน าไปปฎิบตัิ

อยา่งเป็นรูปธรรม 
(4) เปิดเผยผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เพื่อสง่เสริมการด าเนนิธุรกิจ

อยา่งยัง่ยืน 
 

 การด าเนินงานปี 2558 

              ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบตัิตามข้อก าหนด
ทางกฎหมายและระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม (ISO14001:2004) ที่ได้การรับรองอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ มีความมุง่มัน่ 
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ในการด าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  พฒันากระบวนการผลิตเพื่อ
ป้องกนัและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสง่เสริมให้บคุลากรมีความรู้ ความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมและมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

 การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

การจัดการทรัพยากรน า้ 
               บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการใช้น า้อยา่งคุ้มคา่ โดยมีระบบปรับปรุงคณุภาพน า้ที่ออกจากระบวนการผลติและ
ส านกังาน บางสว่นมาผา่นการบ าบดั และปรับปรุงคณุภาพ ก่อนน ากลบัมาใช้ใหมท่ี่กระบวนการผลติบางสว่นและใช้ที่หอ
หลอ่เย็น (Cooling Tower)  ในปี 2558 สดัสว่นการใช้น า้ Treated ทดแทนน า้ประปา อยู่ที่ร้อยละ 15.09  เพิ่มขึน้เพียง
เล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2557  ตามภาพด้านล่าง  ทัง้นีเ้นื่องมาจากปี 2558 มีความต้องการใช้น า้ใกล้เคียงกบัปี 2557 
สอดคล้องกับยอดการผลิตที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส าคญั   อย่างไรก็ตาม ระบบบ าบดัน า้เสียและระบบผลิตน า้ 
Treated ยงัคงมีประสทิธิภาพและสามารถผลติน า้ได้เพียงพอตอ่ความต้องการใช้น า้ในอนาคต  
 
 
 
 
 
   
 
(1.2) การ 
 
 

แนวทางการจดัการวสัดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม 
              บริษัทฯ มีมาตรการคดัแยกวสัดไุม่ใช้แล้วตามประเภทและจดัเก็บอย่างเป็นระบบ  ก่อนสง่ให้ผู้ รับก าจดัที่ได้รับ
อนญุาตจากกรมโรงงาน น าไปฝังกลบหรือบ าบดัตามวิธีที่กฎหมายก าหนด  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัท าโครงการจดัการ
ของเสียตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อมุ่งสุเ่ป้าหมาย Zero Waste to Landfill โดยหลีกเลี่ยงการก าจดั
ของเสยีด้วยวิธีการฝังกลบ  ปรับเปลีย่นเป็นวิธีรีไซเคิล หรือน าไปเป็นวตัถดุิบหรือเชือ้เพลงิทดแทนในอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่มี
ความต้องการ   ซึง่เป็นการช่วยชะลอการขยายตวัของบอ่ฝังกลบขยะที่เป็นแหลง่ก าเนิดของก๊าซเรือนกระจก   จึงสามารถ
ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึง่   ทัง้นีย้งัช่วยลดความเสีย่งตอ่การปนเปือ้นของมลพิษจากบอ่ขยะลงสูแ่หลง่น า้ผิวดิน
และแหลง่น า้ใต้ดิน ซึง่กระทบตอ่สขุภาพอนามยัและวิถีชีวิตของประชาชน 

 

 

 
หมายเหตุ :  ข้อมลูการใช้น า้ประปาและน า้ Treated ของกลุม่โรงงานใน จ.สมทุรปราการ
                     มีการปรับปรุงการเง่ือนไขการบนัทกึข้อมลูการใช้น า้ ซึง่แตกต่างจากในรายงานความยั่งยืนประจ าปี      

ปี     ปี     ปี     

  .  %   .  %   .  %   .  %   .  %   .  %
น า้ประปา น า้ Treated น า้ประปา น า้ Treated น า้ประปา น า้ Treated

ประเภทกากอุตสาหกรรม
ปี 2558 ปี     ปี    6

ตัน % ตัน % ตัน %

 . กากอุตสาหกรรมทัง้หมด         .      .          .      .        .     .  

 . กากอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ที่น าไปก าจัด         .     .          .     .          .     .  

   โดยการฝังกลบ (Landfills)           .    .    .   .     .   .  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration)  .      .   .   .   .   .  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse)  .    .   .   .   .   .  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle)     ,   .     .    ,   .    .    ,   .    .  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery)  .    .   .   .   .   .  

   โดยวิธีอ่ืนๆ      ,   .     .   ,   .   .     .   .  

 . กากอุตสาหกรรมประเภทอันตราย ที่น าไปก าจัด         .     .        .    .        .    .  

   โดยการฝังกลบ (Landfills)      ,   .    .     .   .     .   .  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration)  .    .   .   .    .   .  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse)  .    .   .   .   .   .  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle)     ,   .     .   ,   .    .    ,   .    .  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery)  .    .   .   .    .   .  

   โดยวิธีอ่ืนๆ           .    .     .   .     .   .  

หมายเหตุ : สถิิติกากอตุสาหกรรมจากบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ทกุโรงงาน  รวมทัง้จากเว็บไซต์กรมโรงงานฯ 
                   ในปี      มีการปรับปรุงการเง่ือนไขการบนัทกึข้อมลู แตกต่างจากรายงานความยัง่ยืนประจ าปี      
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โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs 
            ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดท าโครงการจัดการของเสียตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) จ านวน  
6 โครงการ  สามารถลดการสญูเสยี  ลดการใช้วตัถดุิบใหมจ่ากการใช้ซ า้ ลดค่าก าจดัของเสีย รวมมลูค่ากว่า 3 ล้านบาท  
ตามตารางด้านลา่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณกากอุตสาหกรรมและวิธีก าจดัแยกตามประเภท 
ในปี 2558 มีปริมาณกากอตุสาหกรรมเพิ่มขึน้  ร้อยละ 14 จากปี 2557  โดยแบ่งเป็นกากอตุสาหกรรมประเภท

ไม่อนัตราย ร้อยละ 47.89 และกากอุตสาหกรรมประเภทอนัตราย ร้อยละ 52.11 ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นการก าจัดกาก
อตุสาหกรรมด้วยวิธีรีไซเคิล หรือวิธีอื่นๆ มากกวา่วิธีการฝังกลบ ตามเป้าหมาย Zero Waste to Landfill 

 
 

ประเภทกากอุตสาหกรรม
ปี 2558 ปี     ปี    6

ตัน % ตัน % ตัน %

 . กากอุตสาหกรรมทัง้หมด         .      .          .      .        .     .  

 . กากอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ที่น าไปก าจัด         .     .          .     .          .     .  

   โดยการฝังกลบ (Landfills)           .    .    .   .     .   .  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration)  .      .   .   .   .   .  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse)  .    .   .   .   .   .  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle)     ,   .     .    ,   .    .    ,   .    .  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery)  .    .   .   .   .   .  

   โดยวิธีอ่ืนๆ      ,   .     .   ,   .   .     .   .  

 . กากอุตสาหกรรมประเภทอันตราย ที่น าไปก าจัด         .     .        .    .        .    .  

   โดยการฝังกลบ (Landfills)      ,   .    .     .   .     .   .  

   โดยการเผาท าลาย (Incineration)  .    .   .   .    .   .  

   โดยการใช้ซ า้ (Reuse)  .    .   .   .   .   .  

   โดยการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ใหม ่(Recycle)     ,   .     .   ,   .    .    ,   .    .  

   โดยน ากลบัมาคืน (Recovery)  .    .   .   .    .   .  

   โดยวิธีอ่ืนๆ           .    .     .   .     .   .  

หมายเหตุ : สถิิติกากอตุสาหกรรมจากบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ทกุโรงงาน  รวมทัง้จากเว็บไซต์กรมโรงงานฯ 
                   ในปี      มีการปรับปรุงการเง่ือนไขการบนัทกึข้อมลู แตกต่างจากรายงานความยัง่ยืนประจ าปี      

 

โครงการจัดการของเสียตามหลัก 3Rs ค่าใช้จ่ายที่ลดได้ (บาทต่อปี)

 . Recycle เศษเหล็ก (น าของเสียกลบัมาเป็นวตัถดุิบเพิ่มขึน้   % หรือ 150 ตนัตอ่ปี)    ,   

 . External Recycle (แยก เม็ดขดั, ฝุ่ นเหล็ก, scale เหล็ก) คา่ก าจดัของเสียลดลง  %)   ,   

 . Reuse เม็ดขดั  (ใช้เม็ดขดัใหม ่ลดลง   % หรือ     กิโลกรัมตอ่ปี)   ,   

 . Re-design Forging Die แยกเป็น   ชิน้ ลดต้นทนุ Die 80% (เดิมเป็นชิน้เดียวต้องเปลี่ยนทัง้ชิน้)    ,   ,   

 . Reuse น า้ Brine จากระบบผลิตน า้ RO (สร้างถงัเก็บน า้ Brine น ากลบัมาใช้ล้างท าความสะอาด) 108,000

 . Reduce ใบจองรถตู้ 150 ใบตอ่เดือน  ด้วยระบบจองรถตู้  Online 360

รวม          
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การเฝ้าระวังตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจตราพืน้ท่ีภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชมุชนโดยรอบโรงงานอยา่งสม ่าเสมอ และจะ

มีการเดินตรวจพืน้ท่ีร่วมกบัผู้น าชมุชน ไตรมาสละ 1 ครัง้  เพื่อส ารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ากลบัมา
พฒันาปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่อง จากการเยี่ยมชมุชนรอบโรงงานภายในปี 2558 ไม่พบประเด็นการร้องเรียนที่มีสาเหตจุาก
กิจกรรมของบริษัทฯ  พร้อมกนันี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีมาตรการเฝ้าระวงัตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม ทัง้ภายในโรงงานและ
ในพืน้ที่ชุมชน  ซึ่งผลการตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
ก าหนดเป็นเป้าหมายที่ส าคญัในการด าเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง
อยา่งเคร่งครัด  ดงัตารางสรุปผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อม ด้านลา่ง ดงันี  ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอนุรักษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อน 
บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานด้านอนรัุกษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่าง

ตอ่เนื่อง  โดยได้ริเร่ิมโครงการปลอดโฟม ตัง้แต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายในโรงงาน 100%  ภายในปี 2553 
และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั และไม่มีการจดัซือ้สารกลุม่ CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide  

 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร หน่วย มาตรฐาน ปี    8 ปี     ปี    6 หมายเหตุ

 .คุณภาพอากาศ

 . ) คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ภายในโรงงาน

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) ppm       .   .    .  ข้อมลูจาก SAT1

   ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxide of Nitrogen : NOx) ppm       .   .    .  

   ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) ppm      .   .   .  

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3       .   .   .  

 . ) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงาน

   ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide : CO) mg/Nm3     .   .   .     .    ข้อมลูจากการตรวจวดั
ในพืน้ท่ีชมุชนโดยรอบ
กลุม่โรงงาน ใน 
จ.สมทุรปราการ

   ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogendioxide : NO2 ) ppm    .   .     .     .    

   ก๊าซซ ลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2 ) mg/Nm3    .  <  .   <  .    <  .    

   ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulates : TSP) mg/Nm3    .  0.089  .     .    

 . คุณภาพน า้ทิง้ ท่ีผ่านการบ าบัดก่อนปล่อยออก

pH ณ จดุปลอ่ย  -  . - .  .   .   .  ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน
ใน จ.สมทุรปราการ

   คา่อณุหภมูิ ณ จดุปลอ่ย องศาเซลเซียส       .    .    .  

   คา่ความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD5) mg/l       .   .   .  

   คา่ความต้องการออกซิเจนทางเคมี (COD) mg/l        .    .    .  

   คา่น า้มนัและไขมนัจากน า้ท่ีผา่นการบ าบดั (Grease and Oil) mg/l     .   .   .  

   คา่โลหะหนกั สงักะสี ในน า้ทิง้ (Zn) mg/l     .   .   .  

 . ระดับเสียง

 . ) ภายในโรงงาน  

   ระดบัเสียงเฉล่ีย   ชัว่โมง ในบริเวณการท างาน dB(A)     .   .   . 83.7 ข้อมลูจาก SAT2

   ระดบัเสียงสงูสดุ ในบริเวณการท างาน dB(A)         .   . 101.4

 . ) ในพืน้ท่ีชุมชนรอบโรงงาน     

   ระดบัเสียงเฉล่ีย    ชัว่โมง ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A)     53.9   .   . ข้อมลูจากกลุม่โรงงาน
ใน จ.สมทุรปราการ   ระดบัเสียงสงูสดุ ในพืน้ท่ีชมุชนรอบโรงงาน dB(A)      81.7   .   . 

 . การร่ัวไหลของน า้มันและสารเคมี 

   จ านวนครัง้การร่ัวไหลของน า้มนัและสารเคมี ครัง้ -    ข้อมลูจากทกุโรงงาน

 . ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก

   จ านวนครัง้ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากภายนอก ครัง้ -    ข้อมลูจากทกุโรงงาน
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ซึง่เป็นสารท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ นอกจากนี ้ยงัมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่จดัเป็นนก๊าซเรือนกระจกที่มี
ความส าคัญในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายในการลดปริมาณ CO2 ต่อยอดการผลิต ลงให้ได้ 2.5%  
เมื่อเทียบกบัปี 2557 ด้วยการด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เนื่อง  
 
ในปี 2558 บริษัท ยงัคงด าเนินงานตามแผนโครงการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เนื่อง ตามแนวทางการมุง่สูอ่ตุสาหกรรม
คาร์บอนต า่ (Low Carbon Industry) หรือมาตรฐาน ISO  14064-1  โดยมีโครงการอนรัุกษ์พลงังานระยะตอ่เนื่องจ านวน  
7   โครงการ  และในปี 2558 มีโครงการใหม ่จ านวน 2 โครงการ  รวมทัง้หมด 9 โครงการ สามารถลด CO2 ได้ 902.71 ตนั 
CO2 ตอ่ปี  รายละเอยีดตามตารางด้านลา่งดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. การวิจัยและพัฒนาจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวทางในการปฏิบัติ 

บริษัทฯ มีศูนย์การวิจัยและพฒันา (Research and Development Center) ที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย ออกแบบ
ผลติภณัฑ์ พฒันาวตัถดุิบและกระบวนการผลติ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาความรู้ โดยร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญชาวตา่งชาติที่มี
ประสบการณ์ในการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อตอ่ยอดความรู้ของบคุลากรบริษัทฯ ให้มีความ
เช่ียวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองทิศทางการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมยานยนต์  

การด าเนินงานปี 2558 

ศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มีความเช่ียวชาญ
ในการออกแบบ ทดสอบ และพฒันาวตัถดุิบ กระบวนการผลติ และผลติภณัฑ์  เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลีย่นแปลง 

 

โครงการอนุรักษ์พลังงาน
ปริมาณพลังงาน

ที่ลดได้ (kWh ต่อปี)
ปริมาณ CO2  (เทียบเท่า) 
ที่ลดได้ (ตัน CO2 ต่อปี)

หมายเหตุ

 . โครงการผลิตไ  ้าจากพลังงานแสงอาทติย์ (Car Park Solar Cell)   ,   .     .  

โครงการต่อเน่ือง
จากปี 2556 -    

 . โครงการใช้แสงธรรมชาติทดแทนการใช้หลอดไ  ้า   ,   .     .  

 . โครงการปรับลดและเปล่ียนอุปกรณ์ไ  ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน   ,   .     .  

 . โครงการเปล่ียนพัดลมอุตสาหกรรม   ,   .    .  

 . โครงการปรับปรุงด้านแสงสว่างโดยใช้หลอดชนิด LED   ,   .     .  
โครงการต่อเน่ือง
จากปี 2557 -    

 . โครงการปรับปรุงประสทิธิภาพระบบเคร่ืองอัดอากาศและระบบท่อส่ง    ,   .      .   

 . ติดตัง้เคร่ืองจักรใหม่ท่ีโรงหล่อ (ICP1) 324,000.     .  

 . โครงการลด Cycle Time ในกระบวนการ Forging ของการผลิต Axle Shaft    ,   .      .  
โครงการปี 2558

  . โครงการลดการใช้ไ  ้า (Demand Response) ครัง้ท่ี  /     (ICP1)   ,   .  32.65

รวม  ,   ,   .     .  
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เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมยานยนต์ มุ่งเน้นการสร้างคณุค่าผลิตภณัฑ์ด้วยคณุภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการน าเทคโนโลยีขัน้สงูและระบบมาตรฐานต่างๆ มาใช้ในการวิจัยและพฒันา สูผ่ลลพัธ์ที่
สร้างมลูคา่และความยัง่ยืนให้แก่ธุรกิจ อนัได้แก่ ผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) และกระบวนการ
ผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (Green Process) ดงันี ้

 กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การน าโปรแกรม Casting Simulation มาใช้ในการจ าลองกระบวนการหล่อผลิตภณัฑ์ 
.ช่วยลดเวลาในการทดลองงานก่อนผลิตจริง (pre-mass) ลงร้อยละ 75 หรือจาก 4 สปัดาห์ เหลือเพียง  

1 สปัดาห์ สามารถควบคุมไม่ให้เกิดการสญูเสียก่อนและระหว่างการผลิต โดยจ านวนชิน้งานเสียลดลงร้อยละ 3 และ
ได้ผลผลิตสทุธิ (% Yield) เพิ่มขึน้ร้อยละ 20  รวมทัง้ลดต้นทนุการใช้วตัถดุิบและพลงังานในกระบวนการผลิต เป็นการ
เพิ่มศกัยภาพให้กบัธุรกิจโดยค านงึถึงสิง่แวดล้อมเป็นส าคญั    

โครงการปรับปรุงผลิตภณัฑ์งานหล่อ..เพื่อลดการสึกหรอของเม็ดมีดกลึง 

บริษัทฯ ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้ มค่า บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสูตรเคมีในผลิตภัณฑ์งานหล่อที่
หลากหลายตามมาตรฐานที่ลกูค้าก าหนด  พร้อมทัง้ควบคมุให้ผลิตภณัฑ์มีคุณสมบตัิลดการสกึหรอของเม็ดมีดกลงึใน
กระบวนการกลึง  สามารถยืดอายุเม็ดมีดกลึงให้ใช้งานได้นานขึน้ 3 เท่า ท าให้ผลิตชิน้งานได้ต่อเนื่ องยาวนานขึน้  
ลดความถ่ีในการซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัร ลดต้นทนุวสัดสุิน้เปลือง  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กบักระบวนการผลิต ที่ตอบ
โจทย์การพฒันาทัง้ในด้านเศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่  
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 ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) 

ด้วยความมุง่มัน่ในการวิจยัและออกแบบพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่อง บริษัทฯ ได้คิดค้นผลติภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่
สิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง  ดงันี ้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.  การจัดท ารายงานความยั่งยืน 

 บริษัทฯ ได้เร่ิมจัดท ารายงานความยัง่ยืน ตัง้แต่ปี 2556  โดยในปี 2558 นี ้เป็นการรายงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
โดยเป็นการสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทการพฒันาที่ยัง่ยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการ
ด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ได้แก่ ฅนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบูรณ์ และชุมชนสมบูรณ์ ในรอบปี ระหว่างวันที่  
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) 
Version 4.0 ซึ่งครอบคลมุการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิ่งแวดล้อม หรือ ESG  (Environment Social 
Governance)   
             เนือ้หาและสาระส าคญัของการรายงานในปี 2558 มุ่งเน้นการด าเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลวุิสยัทศัน์และ
พันธกิจ ด้วยการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจ  “3 สมบูรณ์  
สร้างสมดลุ”  ไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในด้านการดแูลพนกังาน การพฒันาพนกังานให้เป็นคนดีและคนเก่ง 
การสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัธุรกิจ..และการสร้างโอกาสเพื่อสงัคมและชมุชนที่เข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน   

ขอบเขตของรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2558  ครอบคลมุกิจกรรมของทุกสายงานของบริษัทฯ รวมถึงพืน้ที่
ปฏิบตัิงานในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน  5  บริษัท และจงัหวดัระยอง จ านวน 6 บริษัท  รวมทัง้สิน้ 11 บริษัท จ าแนก
เป็น 3 หนว่ยธุรกิจหลกั ดงันี ้ 
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หน่วยธุรกิจ จังหวดัสมุทรปราการ (บางนา 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) 

 

หมายเหตุ : บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชัน่แนลเจแปน จ ากดั (SIJ) มิได้รวมอยูใ่นขอบขา่ยการเปิดเผยข้อมลูในรายงานฉบบันี ้  
                   และข้อมลูท่ีมีการเปิดเผยด้านอ่ืนๆ สามารถดรูายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน รายงานประจ าปี 2558 ท่ีเว็บไซต์บริษัทฯ  www.satpcl.co.th หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายงานความยั่งยนื ประจ าปี 2558 
แผนกพฒันาที่ยัง่ยืน ฝ่ายกลยทุธ์องค์กร  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่129 หมู ่2 ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540   
โทรศัพท์ 02-728-8579    โทรสาร 02-728-8517   

อีเมล์ : supalerk.k@somboon.co.th,  thepyuda.s@somboon.co.th  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวนัที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทัง้ 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี
บคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
 

1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้  โดยมีการก าหนดแผนธุรกิจ 
งบประมาณประจ าปี  และตวัชีว้ดัที่ชดัเจน  ในการสร้างมลูค่าให้กบัผู้ ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คณุภาพชีวิต
ของบคุลากร มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ทัง้การออกแบบและ
พฒันาผลติภณัฑ์ และมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม  โดยการจ่ายเงินรางวลัจงูใจให้กบัพนกังาน  พิจารณาจากผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของดชันีชีว้ ัดส่วนบุคคล และผลก าไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ทางการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 

ในด้านการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการก ากบัดแูล ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  โดย
คณะกรรมการแตล่ะชดุมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้การบริหาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อ
สงัคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพฒันาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สงัคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่
จ าเป็นเพื่อการพฒันา ซึง่ในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับรางวลั “SET Awards” จ านวน 2  รางวลั คือ รางวลับริษัทจดทะเบียนด้าน
ความยัง่ยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Awards)  และรางวลัด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand 
Sustainability Investment)  และได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคมอยา่ง
ตอ่เนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ในด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่โครงการแนว
ร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองในปี 
2556 โดยในปี 2557 และ ปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิไปยงัคู่ค้าที่ส าคญัของบริษัทฯ 
และเพื่อให้มีความตอ่เนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในบริษัทฯ รวมทัง้ทบทวน
การปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มี
มาตรการเพียงพอในการตอ่ต้านและตรวจพบการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคัญ โดย
คณะกรรมการ นโยบายบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดขัน้ตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ และพิจารณา
ปัจจยัความเสีย่งที่มีผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทกุตวัอย่างละเอียด 
รอบคอบ ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อป้องกนัและเฝ้าระวงัความเสีย่งจาก
สถานการณ์ปัจจุบนั  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่งระดบัจดัการเพื่อน าไปด าเนินการให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า และมีการ
รายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  

  
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ และผู้ บริหาร และ
คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทัง้  4 คณะ ได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี    
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทัง้ครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มัน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคมุ การปฏิบตัิงานที่เพียงพอ ทัง้ด้านการเงิน 
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ  และการต่อต้านการทุจริต ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นส าคญัและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีที่มีการท าธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจจะน ามาซึ่งความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทฯ กบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ ธุรกรรมที่เกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอน
การอนุมตัิตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการท ารายการจะต้องท าหน้าที่
พิจารณาว่าการท ารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ
และผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะน ามาซึ่ง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด บริษัทฯ มีการมุ่งมัน่ในการพฒันากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบั
สากล รวมทัง้ให้ความส าคญัอยา่งมากตอ่การดแูลความปลอดภยัในการท างาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้
การรับรองระบบคณุภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ท าหน้าที่
ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามข้อก าหนด ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ในสว่นของการท าธุรกรรมด้าน
การเงิน และจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานและผู้บ ริหารปฏิบตัิตาม “คู่มืออ านาจด าเนินการ” และ 
“คู่มือควบคุมการจัดซือ้-จัดจ้าง” ซึ่งก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ
อ านาจในการอนมุตัิจ่ายเงิน และการท าสญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง  เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกนัการทจุริตใน
ธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัการเงิน 
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมลูที่ส าคญัตา่ง ฃๆ อยา่งเพียงพอ 
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล 
พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จดัสง่ข้อมลูเพื่อศกึษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการลว่งหน้า 7 วนั โดยมีเลขานกุาร
บริษัทฯ มีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อบังคบัและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดท าและ
จัดเก็บเอกสารส าคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการได้ 

ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่าง ๆ นัน้ บริษัทฯ จะมีการ
จดัเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมลูในการปฏิบตัิงานโดยไม่ได้รับ
แจ้งจากผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตาม
หลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 รวม 11 ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้ เพื่อติดตามการปฏิบตัิงานเป็น
ล าดบัชัน้ ตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก ากบัการ
ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์  แผนงานและโครงการ ที่อยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อ
พบว่าผลการด าเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ได้ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อ
ทบทวนการปฏิบตัิงานและการวิเคราะห์สาเหต ุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนมุตัิแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงาน
การปฏิบตัิอยา่งต่อเนื่อง  บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ โดย
ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดแูลการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและ
รายงานผลอยา่งเป็นอิสระตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ   
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12. รายการระหว่างกัน 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ระหว่างปี 2557 และ ระหว่างปี 
2558 ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (SBM)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2557 ปี 2558  
รายการค้าปกต ิ    

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ SBM  1.74 0.91 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวตัถดุิบที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT ขายสินค้ากึ่งส าเร็จรูป ให้ SBM  122.42 133.59 ราคาตลาด  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SBM  2.74 2.74 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ SBM 0.14 0.48 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SBM 

5. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 19.82 14.48 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBM ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

6. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SBM 47.00 46.22 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

 

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด (BSK)   

  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2557 ปี 2558  
รายการค้าปกต ิ    

1. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ BSK 3.45 1.43 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 2.96 2.74 ราคาใกล้เคียงทนุ / BSK ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

3. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก BSK  44.50 42.71 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ BSK 

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK 54.08 -  

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

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2557 ปี 2558  
รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ ICP 6.43 4.49 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวตัถดุิบที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้ ICP  200.00 30.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก ICP 8.00 4.49 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก ICP  38.21 32.70 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ ICP 

5. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP 1.74 1.90 ราคาใกล้เคียงทนุ / ICP ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

6. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP - 0.03 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ ICP 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

 

 

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ ากัด (SIJ)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2557 ปี 2558  
รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้ SIJ 40.00 40.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SIJ 1.61 1.52 ตามสญัญากู้ เงิน  

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

4. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ SIJ 3.07 11.48 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SIJ 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัท สมบูรณ์  อร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด (SFT)   
 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2557 ปี 2558  
รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้  SFT 20.00 80.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SFT 0.12 1.62 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT 0.44 0.93 ราคาใกล้เคียงทนุ / SFT ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SFT  - 11.70 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SFT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 4   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ ากัด  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2557 ปี 2558  

รายการค้าปกต ิ    

1. ICP มีซือ้ทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โค
เตท แซนด์ จ ากดั  

25.40 37.00 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สินค้าเป็นครัง้คราวเพื่อในใช้ในการผลิต
สินค้า 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 

  สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2556 ได้แก่ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอม็จี 

ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 

31ธนัวาคม 2557 ได้แก่ นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอม็จี 

ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 

31ธนัวาคม 2558 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิ

ไชย สอบบญัชี จ ากดั 

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือวา่งบการเงินดงักลา่วไมถ่กูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  
ตารางที่ 1 – 1 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินรวม     หนว่ย: พนับาท 

 

หมายเหต ุ 
1. ก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม  

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบการเงนิรวม 

2558 2557 
รายได้  
รายได้จากการขายและบริการ  8,644,459 8,083,986  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 1,027 -  
รายได้อื่น  171,666 94,673  
รวมรายได้  8,817,152 8,178,659  
คา่ใช้จา่ย  
ต้นทนุการขายและบริการ  7,392,472 6,666,703  
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  680,496 705,071  
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น  - 204  
รวมคา่ใช้จา่ย  8,072,968 7,371,978  
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

744,184 806,681  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (115,772) (146,679)  
สว่นแบง่ก าไรจากลงทนุในบริษัทร่วม  56,459 59,259  
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (43,333) (69,426)  
ก าไรสทุธิส าหรับปี  641,538 649,835  
ก าไรจากการด าเนินงาน1  744,184 806,681  



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

3 
 

ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ    หนว่ย: พนับาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 
 2558 2557 

รายได้  
รายได้จากการขายและบริการ  2,472,455 2,622,936  
เงินปันผลรับ  - 71,758  
รายได้อื่น  215,334 205,189  
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  1,495 1,482  
รวมรายได้  2,689,284 2,901,365  
คา่ใช้จา่ย  
ต้นทนุการขายและบริการ  1,861,942 1,958,341  
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  361,882 376,370  
รวมคา่ใช้จา่ย  2,223,824 2,334,711  
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

465,460 566,654  

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (40,426)  (54,353)  
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (38,390)  (35,304)  
ก าไรสทุธิส าหรับปี  386,645  476,997  
ก าไรจากการด าเนินงาน1  465,460  566,654  
 
หมายเหต ุ 
1. ก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
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ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม              หนว่ย: พนับาท  
 

รายการ งบการเงนิรวม 
2558 2557 

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  1,268,899 1,112,959  
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,310,668 1,295,659  
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  737,743 660,273  
ลกูหนีอ้ื่น 110,337 76,177  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,427,646 3,145,067  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  279,695 233,463  
เงินลงทนุระยะยาวอื่น – สทุธิ  26,651 26,651  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  5,704,565 6,209,332  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  194,973 199,270  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  6,205,884 6,668,716  
รวมสินทรัพย์  9,633,531 9,813,783  
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน  
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้  

- -  

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,233,328 1,121,458  
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ปี  

739,326 665,240  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  360,762 398,712  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  2,333,416 2,185,410  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน  
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  1,502,353 2,245,779  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  266,928 165,118  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  1,769,281 2,410,897  
รวมหนีส้ิน  4,102,698 4,596,307  
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รายการ งบการเงนิรวม 
 2558 2557 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุจดทะเบียน  426,712 426,712  
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  425,194 425,194  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443  
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงงบการเงิน  

1,292 4,204  

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  4,332,233 4,071,635  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,530,833 5,217,476  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  9,633,531 9,813,783  
 

ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     หนว่ย: พนับาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 
 2558 2557 
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  637,704 512,833  
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  385,103 442,055  
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  138,570 140,932  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย  150,000 260,000  
ลกูหนีอ้ื่น 86,272 98,465  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,397,649 1,454,559  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  2,461,891 2,461,891  
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  1,397,841 1,543,845  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  35,432 29,447  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  3,895,164 4,035,183  
รวมสินทรัพย์  5,292,814 5,489,469  
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน  
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  316,238 334,039  
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี  

251,385  251,204  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  92,068  118,986  



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

6 
 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน  659,691  704,229  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน  
เงินกู้ยืมระยะยาว  448,314 749,699  
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  89,653 51,960  
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  537,967 801,659  
รวมหนีส้ิน  1,197,658 1,505,888  
 

 

รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 
     2558 2557 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ทนุจดทะเบียน  426,712 426,712  
ทนุท่ีออกและเรียกชาระแล้ว  425,194 425,194  
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443  
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  2,910,847 2,841,944  
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  4,095,156 3,983,581  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,292,814 5,489,469  
 

 

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม  หนว่ย: พนับาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ  
    2558     2557  2558  2557  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,551,872 1,477,438  689,338 661,085  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  (493,425) (724,394)  (93,062) (148,701)  
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  (1,033,797) (818,203)  (588,184) (565,036)  
เงินสดและรายการเงินเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ  24,650 (65,159)  8,093 (52,652)  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ต้นงวด  975,361 1,040,520  375,235 427,887  
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ปลายงวด  1,000,011 975,361  383,328 375,235  
 

 

 

 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

7 
 

ตารางที่ 4 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน งบการเงนิรวม 
2558 2557 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.47 1.44  1.37  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  1.11 1.10  1.05  
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.67 0.67  0.83  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  6.63 6.43  6.42  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  54 56  56  
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)  10.58 10.75  12.43  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั)  34 33  29  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่)  6.28 5.99  5.78  
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  57 60  62  
วงจรเงินสด (วนั)  31 29  23  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  14.48% 17.53%  17.49%  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  9.26% 10.71%  13.47%  
อตัราก าไรสทุธิอื่น (%)  1.96% 1.16%  3.70%  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  193.83% 169.06%  151.23%  
อตัราก าไรสทุธิ (%)  7.28% 7.95%  10.37%  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  11.94% 12.88%  21.42%  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  6.60% 6.59%  9.99%  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  25.17% 23.63%  28.61%  
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.91 0.83  0.96  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.41 0.56  0.67  
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.74 0.88  1.04  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  14.78 11.45  13.16  
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  1.15 0.98  0.85  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  39.77% 39.26%  37.72%  
อัตราส่วนวเิคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย (%)  6.93% -9.91%  -4.64%  
อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  10.89% -9.96%  -6.59%  
อตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (%)  -3.49% -2.23%  12.51%  
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ (%)  -1.28% -32.74%  20.23%  
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ตารางที่ 5 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราส่วน งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 
 2558 2557 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)  1.99 2.07  1.84  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่)  1.55 1.36  1.27  

อตัราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่)  1.04 0.93  1.11  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  5.98 5.78  5.97  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  60 62  60  

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่)  13.32 15.81  16.73  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั)  27 23  22  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  5.73 5.56  5.23  

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  63 65  69  

วงจรเงินสด (วนั)  24 20  13  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  24.69% 25.34%  24.42%  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  18.83% 21.60%  23.33%  

อตัราก าไรสทุธิอ่ืน (%)  8.06% 9.60%  11.42%  

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  148.10% 115.56%  117.37%  

อตัราก าไรสทุธิ (%)  14.38% 16.44%  18.07%  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  9.57% 12.23%  16.56%  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  7.23% 8.62%  11.23%  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  43.39% 45.47%  56.14%  

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.50 0.52  0.62  

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.17 0.25  0.32  

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.29 0.38  0.46  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  19.00 13.70  16.40  

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  1.06 1.05  0.81  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  65.98% 53.48%  56.50%  

อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)  
อตัราการเตบิโตของยอดขาย (%)  -5.74% -11.09%  -6.20%  

อตัราการเตบิโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  -4.92% -12.17%  -6.67%  

อตัราการเตบิโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)  -3.85% -8.81%  7.24%  

อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธิ (%)  -18.94% -20.72%  -11.33%  
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14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

        ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจผลิตชิน้ส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลักของกลุ่มบริษัทมาจากการขาย
ผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดย
เป็นการจ าหนา่ยให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูใ่นประเทศเป็นสว่นใหญ่  

 

การวิเคราะห์ก าไรขาดทุน 

การวเิคราะห์รายได้ 

ในปี 2558 และ ปี 2557 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม เทา่กบั 8,817 ล้านบาท และ 8,179  ล้านบาท 
(ตามล าดบั) เพิ่มขึน้ 638 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สทุธิของปี 2558  
เป็นเงิน เท่ากบั 8,644 ล้านบาท และ 8,084  ล้านบาท (ตามล าดบั) เพิ่มขึน้ 560 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7 ซึ่ง
สาเหตุหลกัมาจากการปรับราคาขายต่อหน่วยเพิ่มขึน้ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนชิน้ส่วนประกอบที่เพิ่มขึน้ แต่ใน
ภาพรวมอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์ในประเทศปรับตวัลดลง จากปัจจยัลบทางด้านการเมืองที่สง่ผลกระทบต่อภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม  ซึ่งสว่นใหญ่เป็นกลุม่รถกระบะที่ถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ ที่มีปริมาณการผลิตรถยนต์ลดลง
จากปีก่อน  

 การวิเคราะห์ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย    

ตน้ทนุขายและบริการ 
ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการรวม เทา่กบั 7,392 ล้านบาท และ 6,667  ล้านบาท 

(ตามล าดบั) เพิ่มขึน้ 726 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ซึ่งอัตราต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายในปี 2558 
เท่ากับ 86% สงูกว่าปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3 จากต้นทุนคงที่สงูขึน้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการเพิ่มสายการผลิตเพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้า และต้นทุนผนัแปรเพิ่มขึน้จากชิน้ส่วนประกอบ  ในขณะเดียวกันได้มีการควบคุม
ประสทิธิภาพในการผลติสงูสดุ เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ในปัจจบุนั  

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 เทา่กบั 680 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  25  ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 3  จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
พนกังานและควบคมุก าลงัพลให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 43 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 26 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
38 จากการบริหารก าไรจากการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสทิธิประโยชน์ด้านการสง่เสริมการลงทนุท่ีได้รับเป็นหลกั 

ก าไรจากการด าเนินงาน 
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บริษัทฯ  มีก าไรจากการด าเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และภาษีเงินได้ ในปี 2558 จ านวน 744 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 62 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8 จาก
ปริมาณการขายปรับลดลงในบางผลติภณัฑ์ของกลุม่ลกูค้าหลกั  

ก าไรสทุธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ เทา่กบั 642 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นเงิน 8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 1 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณการขายปรับลดลงในบางผลติภณัฑ์ของกลุม่ลกูค้าหลกั 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรัพย์ 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 
2557 เทา่กบั 9,634 ล้านบาท และ 9,814 ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 180 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตหุลกัมา
จากการลดลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ในการตดัจ าหนา่ยคา่เสือ่มราคาเป็นส าคญั  

 ลูกหนีก้ารคา้ 
บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากบั 1,311 ล้านบาท และเท่ากบั 

1,296 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึน้ 15 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่ 54 วนัเทา่กบัปีก่อน 

 เงินลงทนุ 
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสทุธิในบริษัทที่

เก่ียวข้องจ านวน 306 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทนุใน บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั บริษัท ซึชิโยชิ สมบรูณ์ โคเตท 
แซนด์ จ ากดั บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั และบริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ 
มีต้นทนุเงินลงทนุในบริษัทดงักลา่ว เทา่กบั 73 ล้านบาท  

 ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 5,705 ล้านบาท และปี 

2557 มีจ านวน 6,209 ล้านบาท  ลดลง 505 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8  ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาใน
ระหว่างงวด 845  ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 381 ล้านบาท ในสายการผลิตเพลาข้าง 
สายการผลติสปริงม้วน และสายการผลติโรงหลอ่ เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึง
สร้างโรงงานของบริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่ส าหรับสายการผลติขึน้รูป สร้างศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากรภายในกลุม่บริษัท 

หนีส้นิ 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 4,103 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้ เท่ากับ 
2,333 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากบั 1,769 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าปีก่อน  494 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10  
โดยหลกัลดลงจากการจ่ายช าระการลงทนุเพื่อขยายก าลงัการผลิตของโรงงาน มีภาระหนีส้ินจากเงินกู้ ยืมธนาคารลดลง 
669 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้  46 ล้านบาทและจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาว 717 ล้านบาท เป็น
ส าคญั  
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 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 โครงสร้างเงินทนุ 

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 5,531 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อ
เปรียบเทียบกบัวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557  ซึง่เทา่กบั 5,217 ล้านบาท เป็นเงิน 313 ล้านบาท เนื่องจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานระหวา่งงวด  

บริษัทฯ มีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2558 ในอตัรา
หุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 255.1 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ได้มีการจ่ายเงินปันระหวา่งกาล เมื่อวนัท่ี 3 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 
85.0 ล้านบาท ดงันัน้ สว่นท่ีคงเหลอืในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 170.0 ล้าน เงินปันผลดงักลา่วจะ
จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2559 

บริษัทฯ มีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2557 ในอตัรา
หุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 255.1 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
ทัง้จ านวน ทัง้นี ้ได้มีการจ่ายเงินปันระหว่างกาลเมื่อวันที่ 3 กนัยายน 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท เป็นจ านวนเงิน 
93.5 ล้านบาท ดงันัน้ สว่นท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.38 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 161.57 ล้าน เงินปันผลดงักลา่ว
ได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2558 

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้นิรวม 4,103  ล้านบาท 
และสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,531 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 0.74 เทา่   
 
การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดรับจากการด าเนินงานสทุธิ จ านวน  1,477 ล้านบาท และ 1,827 ล้านบาท (ตามล าดบั) กระแสเงินสดจ่ายจาก
กิจกรรมลงทนุ 724 ล้านบาท และ 1,319 ล้านบาท (ตามล าดบั) ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทนุ
เพิ่มสายการผลิตเพลาข้าง สายการผลิตสปริงม้วน และสายการผลิตโรงหล่อ  เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตรองรับความ
ต้องการของลกูค้าในอนาคต รวมถึงการสร้างโรงงานของบริษัทยอ่ยแหง่ใหม ่ส าหรับสายการผลิตขึน้รูป และการสร้าง
ศนูย์การเรียนรู้พฒันาบคุลากร และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน  818 ล้านบาท และ 283 ล้าน
บาท (ตามล าดบั) เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทนุ  570  ล้านบาท และจ่ายเงิน
ปันผลรวม 306 ล้านบาท  

 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 

อตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2558  โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากผู้ซือ้ชะลอ
การซือ้จากภาวะการเมืองและภาวะเศรษฐ์กิจภายในประเทศ ยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจ านวน 0.7 ล้านคัน 
ในขณะท่ียอดผลติรถยนต์เพื่อสง่ออกมจี านวน  1.2  ล้านคนั โดยประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลติรถปิคอพัท่ีส าคญั
ในการส่งออกไปทัว่โลกส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง  รวมทัง้ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุม่อาเซียน (AEC)  จะเป็นแรงสนบัสนนุให้อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้สว่นเติบโต
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อย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการขยายการลงทนุในอตุสาหกรรมมากขึน้  จากปัจจยัดงักลา่ว ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการ
เตรียมความพร้อมทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โดยการลงทุนในเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม่  มีแผนกลยทุธ์ของ
องค์กรในการเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดในกลุม่อาเซียนให้มากขึน้ การลงทนุวิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ให้มมีลูคา่เพิ่ม 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแข่งขนัในด้านต้นทนุได้มากขึน้  ขณะเดียวกัน
บริษัทฯ มีการบริหารจดัการบุคคลากรตามแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ 3 สมบูรณ์ สร้างสมดลุ ควบคู่ไปกบัการ
เติบโตขององค์กรอยา่งยัง่ยืน 
 
 





 เอกสารแนบ 1
อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 67  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี่ 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ University of Bridgeport, USA ประธานกรรมการ บมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 37 ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนัภยั

และก าหนดคา่ตอบแทน/

 อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman กรรมการอิสระ

- Role of the Chairman

- Finance for Non-Finance Directors * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

- Director Accreditation Program * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน - ไมมี่ -

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 63  Mini M.B.A., ม.ธรรมศาสตร์ 2.12% 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

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

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

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

ผกูพนับริษัทฯ อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  4 บริษัท

- Director Certification Program

- Role of the Chairman

นายปัญจะ เสนาดิสัย 67  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม ไมมี่ 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการ วทิยาลยัการบริหารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยี 2549 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

ตรวจสอบและธรรมาภบิาล พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั และธรรมาภบิาล

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A) 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

 กรรมการอิสระ Suffolk University (USA) ตรวจสอบ

2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา

- Directors Certification Program ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

- Audit Committee Program 2526 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

- Role of the Compensation Committee 2547 - 2554 ประธานกรรมการ บมจ. เดวา ดีเวลลอปเม้นท์

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2546 - 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.รสา พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 8

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการก ากบัดแูล * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

กิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  - ไมมี่ -

ระดบัสงูของรัฐวสิาหกิจและองค์การ

มหาชน รุ่นที่ 2 สถาบนัพฒันากรรมการ

และผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู

ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 4

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 70  วศ.บ. (เกียรตินิยม) อตุสาหการ ไมมี่ 2555 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บจ. D-Corp

 ประธานคณะกรรมการบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 - ปัจจบุนั ประธานคณะที่ปรึกษา บจ. มินเซน แมชีนเนอร่ี

 กรรมการอิสระ  M.B.A. General Management, 2551 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

University of Southern California 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 M.S. Industrial & System 

Engineering, University of Southern  California * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

 International Senior Management * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 2 บริษัท

Program (ISMP), Harvard 

Business School

 อบรมหลกัสตูร

- Finance for Non-Finance Directors

- Audit Committee Program

- Director Certification Program

นายอัจฉรินทร์ สารสาส 71  ดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ ์การบริหารอตุสาหกรรม, ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและ บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการนโยบายบริหาร Kensington University (USA) ธรรมาภบิาล/กรรมการสรรหาและคา่คอบแทนฯ

ความเสีย่ง  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1 ปัจจบุนั ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพฒันา

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  วฒิุบตัร/ใบอนญุาตวศิวกรควบคมุ  : ประสทิธิภาพ (TQM)

 กรรมการอิสระ วฒิุวศิวกรอตุสาหการ ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย (TAPMA)

ปัจจบุนั วทิยากรพิเศษ ด้านการพฒันาคณุภาพ

 อบรมหลกัสตูร ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

Director Certification Program ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

ปัจจบุนั ที่ปรึกษา กลุม่บริษัท Cobra International 

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  - ไมมี่ -

นายไพฑูรย์ ทวีผล 65  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไมมี่ ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการสรรหา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บญัชี) และคา่ตอบแทนฯ

และคา่ตอบแทนฯ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการ ตรวจสอบ

 กรรมการอิสระ สอบบญัชี ม.ธรรมศาสตร์ 2557 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป

2555 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซ่ีบาย

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

- Director Accreditation Program และธรรมาภบิาล

- Director Certification Program 2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา
- Audit Committee Program กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
- Role of the Chairman คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

- Chartered Director Program ระดบัองค์กร

- Advanced Audit Committee 2553 - 2555 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซปุเปอร์เซ็นเตอร์

 อบรมหลกัสตูร ปี 2015 ตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูล
- CG in substance วฒันธรรมองค์กร กิจการที่ดี

กบัหลกับรรษัทภบิาล 2551 - 2554 กรรมการติดตาม ตรวจสอบ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
- IOD Director Conference 2015 ประเมินผล
Re-energizing Growth Through Better

Governance * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

- IOD Director Forum 2/2015 Building * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  1 บริษัท

 Better Board Through Effective 

Independent Director

- Thailand CG Forum Governance as

 a Driving Force for a Business 

Sustainability

- 2015 OECD Asian Roundtable on

 Corporate Governance



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 53  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 1.95% ปัจจบุนั ประธาน กลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลร่ถยนต์

  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  Master of Industrial Engineering, 2555 - ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

ผกูพนับริษัทฯ Waseda University (Japan) 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

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

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2550 - ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2549 - ปัจจบุนั อปุนายกอาวโุส สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

2550 - 2555 รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

- Director Accreditation Program บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

- Finance for Non-Finance Directors

- Director Certification Program * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 51  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 1.65% 2557 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร - บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ ศศินทร์  แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สายส านกังานกลาง

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  Bachelor of Business Administration 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

ผกูพนับริษัทฯ  in Finance and Management (BBA), 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร Simon fraser University (Canada) 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร 2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

Director Accreditation Program 2555 - 2556 รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการเงิน บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

และบญัชี 

2550 - 2555 รองกรรมการผู้อ านวยการ ส านกักรรมการ

ผู้อ านวยการ
บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550 - 2553 กรรมการ/ กรรมการบริหาร / สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย

กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท

นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม 50  Master of Business ไม่มี ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ 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 2551 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่

Michigan   (USA) 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า 2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อลัตสั แอดไวซอร่ี

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2554 - 2557 กรรมการ บจ. สายการบนินกแอร์ 

2549 - 2556 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

 อบรมหลกัสตูร 2549 - 2555 กรรมการ บมจ. อีซ่ีบาย

- Director  Accreditaton Program 2549 - 2554 ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์

- Director  Certification Program 2546 - 2554 กรรมการผู้จดัการ บจ. อลัตสั แอดไวซอร่ี

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 2  บริษัท



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

 ดร.วิชัย ศรีมาวรรณ์ 54  ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 0.006% 2556 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ ศนูย์การเรียนรู้ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สาขาภาวะผู้น าเชิงยทุธศาสตร์ทีเ่ป็นเลศิ พฒันาบคุลากร

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

 ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สายจดัหาและพฒันาคณุภาพ

สาขาการจดัการคณุภาพ 2550 - 2551 รองกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา สายจดัซือ้และโลจิสติกส์

 ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

นายโคอิจิ มิยาฮาร่า 53  ปริญญาโท วศิวกรรม เคร่ืองกล 0.00005% 2557 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายวจิยั บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)

 รองกรรมการผู้อ านวยการ มหาวทิยาลยัคาโกชิมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น และพฒันา

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

มหาวทิยาลยัคาโกชิมา่ ประเทศญ่ีปุ่ น การพฒันาธุรกิจและการตลาด

2551 - 2555 ผู้จดัการประสานงาน โตโยต้า เคอร์ลอสการ์ มอเตอร์ อินเดีย (TMC)

         ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 49  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 0.002% 2557 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการขาย บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และการตลาด

 - สายการขาย และการตลาด เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2556 - 2557 รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายปฏบิตัิการ SAT บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั & SFT บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี
ขอนแก่น 2550 - 2556 ผู้จดัการทัว่ไป - SBM2 บจ.สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

นายสมศกัดิ์ สิทธินันท์เจริญ 52  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ - BSK บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

 กรรมการผู้จดัการ - BSK สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2544 - 2556 ผู้จดัการทัว่ไป - BSK บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

        นายมงคล  แซ่จิวนายมงคล  แซ่จิว 53  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2557- ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ - SBM & ICP บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

 กรรมการผู้จดัการ - SBM & ICP สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2550 - 2556 ผู้จดัการทัว่ไป - SBM 1 & ICP บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

นายพัฒน์พงษ์ วีระศลิป์ 47  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.001% 2558-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ –สายปฏบิตัิการ SAT บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ (การจดัการอตุสาหกรรม) และกรรมการผู้จดัการ - SFT บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

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

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

(การจดัการโลจิสติกส์) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

         นายธันธัช  ฤทธ์ิน า้ 43  ปริญญาโท MBA – General Management 0.001% 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายกลยทุธ์ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง และพฒันาธุรกิจองค์กร 

 - สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร  ปริญญาโท M Sc. – Computer and 2557 – 2558 ผู้จดัการทัว่ไป – ฝ่ายกลยทุธ์และ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

Engineering Management (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) พฒันาธุรกิจองค์กร
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 2555 – 2557 ผู้จดัการทัว่ไป – ฝ่ายพฒันาธุรกิจและการตลาด บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 ประกาศนียบตัรวศิวกรรมเคมี University of Manchester 2554 - 2555 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง 

Technology (สหราชอาณาจกัร) 2551 - 2554 ผู้จดัการแผนกเศรษฐกิจและแผน บมจ. สตาร์ ปิโตรเลยีม รีไฟน์น่ิง 

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิตปิโตรเคมี

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         นายณัฐขจร  ญาณภิรัต 39  Master of Science in Engineering: University ไมมี่ 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายการเงิน บญัชี บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ of Pennsylvania และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สายการเงิน บญัชี  Bachelor of Science in Engineering: University 2557 - 2558 ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายการเงิน บญัชี และ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ of Pennsylvania เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Bachelor of Science in Economics: University 2556 - 2557 ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายการเงิน บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

of Pennsylvania 2553 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม  บจ. วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย

นายธนกฤต เพิ่มพูนขัตติสุข 52  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 0.00005% 2559 – ปัจจบุนั ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 ผู้ชว่ยกรรมการผู้อ านวยการ 2548-2558 ผู้จดัการทัว่ไป - เลขานกุารบริษัทฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

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. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์  /,P,O / / / X / / / / /, V /, V 
8. น.ส. นภสัร กิตะพาณิชย์ /, O / / / /  /     
9. นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม ///           
10. นายบญุศรี กิตะพาณิชย์   X X        
11. นางกษมน กิตติอ าพน   / / /  /     
12. นายวชิยั ศรีมาวรรณ์ O           
13. นายมยิาฮาร่า โคอิจิ O           
14. นายมงคล แซจิ่ว   /,O  /,O       
15. นายสมศกัดิ ์ สทิธินนัท์เจริญ    /,O        
16. นายชีระวิทย์  สรีุรัตนนัท์ O           
17. นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ O      /,O     
19. นายณฐัขจร  ญาณภิรัต* O           
20. นายธนัธชั ฤทธ์ิน า้* O           
21.  นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ* O           

 
*นายณัฐขจร ญาณภิรัต  รองกรรมการผู้ อ านวยการ – สายการเ งิน บัญชี  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,  
นายธนัธชั ฤทธ์ิน า้  รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร และนายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ 
ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 
 

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. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม  NSA บจ. นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ 
BSK บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล SSMC บจ. สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 
ICP บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ 

เอกสารแนบ 2 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

รายละเอียดเก่ียวกับ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัทฯ 
(COMPLIANCE) 

 

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 บริษัทฯ  ได้แต่งตัง้ให้ นายวิศรุต  บุญโต ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วันที่   
1 มกราคม 2548 ทัง้นี ้ปัจจบุนัด ารงต าแหนง่ ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  เนื่องจากเป็นผู้มี
คณุสมบตัิ   มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รายงานทางการเงิน 
การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ  
จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่  และ  
ความรับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า “ผู้ ตรวจสอบภายใน”  มีความรับผิดชอบตามกฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน 
ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดท าเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชมุ และรายงานการประชมุ  

 

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นายวิศรุต  บุญโต 

 

ปริญญาโท                จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาขา บญัชีการเงิน 

ประสบการณ์การท างาน :   ปี 2537 – 2547        ฝ่ายก ากบัธุรกิจจดัการลงทนุ  ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  

     ปี 2548 – ปัจจบุนั    ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายตรวจสอบภายใน         

                                    บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวาน  เทคโนโลยี จ ากดั มมหาชน  

คณุสมบตัิ  :   มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน รายงานทาง

การเงิน  การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

2. หัวหน้างานก ากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (COMPLIANCE) 

 บริษัทฯ  ได้แตง่ตัง้ให้ นายธนกฤต เพิ่มพนูขนัติสขุ   ด ารงต าแหน่ง เลขานกุารบริษัทฯ และหวัหน้าหน่วยงาน
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน  มCompliance Unit   ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. สนบัสนนุนโยบายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดบัสงูในการท าให้มัน่ใจวา่จะมีการก ากบั
การปฏิบตัิอยา่งเพยีงพอ 

2. เป็นศนูย์กลางในการสือ่สาร และสง่เสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ได้
อยา่งถกูต้อง   

3. ศกึษาและรวบรวมข้อมลูปัญหาด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่งๆ รวบถงึกฎเกณฑ์ใหม ่ๆ ที่มกีาร
เปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิในปัจจบุนั  

4. ก ากบัและติดตามด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เป็นประจ าทกุไตรมาส      

 
ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
 

นายธนกฤต   เพิ่มพูนขันติสุข 
 

ปริญญาโท  –  รัฐศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 

ประสบการณ์การท างาน :     ปี 2548 – 2558  ผู้จดัการทัว่ไป ส านกัเลขานกุารบริษัทฯ/ หนว่ยงาน 
     กฎหมาย/ หนว่ยงาน Compliance Unit  
      บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี จ ากดั มมหาชน   
   1 มกราคม 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ ส านกักรรมการผู้อ านวยการ  
      บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี จ ากดั มมหาชน   
 
 

คณุสมบตัิ  : มีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น  การจัดท า
รายงานการประชมุฯ มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 

 มีภาวะผู้น า มีเทคนิคการสือ่สาร และการวางแผนเชิงกลยทุธ์      
 
ทกัษะ        :     ผา่นการอบรมงานด้านเลขานกุารบริษัทฯ  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มIOD  หรือ 
 องค์กรอิสระท่ีมีความนา่เช่ือถือ 
 

                                                            -------------------------------------------------------- 

 

 

 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

 

รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 

- ไม่มี - 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 4 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

 

เอกสารอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
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