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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 4 บริษัท ได้แก่ 

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

  (2)   บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (“BSK”) 

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

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

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือหุ้นใน 4 บริษัทยอ่ย สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัในรอบ 3 ปีที่ผา่นมา 

 กมุภาพนัธ์  2560   1.  SAT ได้รับรางวลัพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ด้านความเป็นเลศิในการบริหารจดัการ

โดยรวม จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกับ 

สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

2. SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2016 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้
 รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability  Awards 

2016)  
 รางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายช่ือหุ้ นยั่งยืน (Thailand Sustainability  

Investment) 
 รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น  (Outstanding Investor 

Relations Awards) 

 มีนาคม 2559  SAT ได้ผกัดนัให้บริษัทคูค้่าของกลุม่สมบรูณ์กรุ๊ป เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต้านโกงกบั 

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption Council :CAC) จ านวน 88 บริษัท   

 กรกฎาคม 2559 1)  SAT  ได้รับรางวลั นกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม (Best IR) ในกลุม่สินค้าอตุสาหกรรม  

จากสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ  

2)  SAT ได้รับรางวลัการจัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม 4 ปี ต่อเนื่องกัน  

(2556 –  2559) (Investors’ Choice Awards 2016) จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

 3)  SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง  (CSR-DIW Continuous  Awards 2016)   

จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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 สงิหาคม 2559 1)  รางวลัจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น  

“ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” 11  ปีติดตอ่กนั 

 SBM 3 ได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์

และสวสัดิการแรงงาน” 8 ปีติดตอ่กนั 

 ICP ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงาน”  

2)  อนมุตัิให้ SFT เพิ่มทนุจดทะเบียน 100 ล้านบาท จากทนุเดิม 250 ล้านบาท เป็นทนุ 

จดทะเบียนใหม ่350 ล้านบาท 

3)  SAT เข้ารับประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านทจุริต (เป็นครัง้ที่ 2) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption Council : CAC) 

 ตลุาคม 2559 อนมุตัิให้ บริษัท SIJ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น จดทะเบียนเลิกบริษัท เนื่องจาก

สถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์ชะลอตัวลง และการด าเนินงานส่วนใหญ่สามารถ

ด าเนินการท าในประเทศไทยได้ 

 

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 2559  
 

  The Best Cost Improvement ด้าน Supplier ดีเดน่ (SAT) 

 Silver Award ด้านคณุภาพชิน้สว่นดีเดน่ (SFT) 

 Bronze Award Thailand Kaizen Award 2016 ประเภท Kaizen Suggestion System (ICP) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 จากการแขง่ขนั QA Improvement Contest 2016 (SAT2) 

 ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จากการเข้าร่วมกิจกรรม THCC QCC Activity Contest 2016 (SBM3) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 TPS Awards 2016 (SBM3) 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี1 จาก MCC-QCC (SBM3) 
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 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) 

 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) 
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 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)  
 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) 
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 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)  

 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หมายเหต ุ : 
* ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องนีเ้กินร้อยละ 10 
* เอสบีจี อินเตอร์ เนชัน่แนล เจแปน จ ากดั (SIJ) ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในประเทศญีป่ ุ่ น ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตัง้แต่วนัที่ 31 ตลุาคม 2559 

 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียว 
อตุสาหกรรม จ ากดั 

SBM 
SBM 

บริษัท บางกอกสปริง 
อินดสัเตรียล จ ากดั 

BSK 

99.99% 99.99% 

บริษัท ซชึิโยช ิสมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั* 

บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั* 
 
บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั* 
 
บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั* 
 

 

 
21.25% 2.90% 

1.80% 

 

27.96% 17.58% 
 

 54.46% 

บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั  ตระกลูกิตะพาณิชย์  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

SAT 
 

100% 

20.0% 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล   
แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 

ICP 

99.99% 

บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ 
เทคโนโลยี จ ากดั 

SFT 

99.99% 

99.99% 
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1.4  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 

บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง (ประเทศไทย) 

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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 1.5   เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 

นบัตัง้แต่อดีตเป็นต้นมาบริษัทฯ  ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตามวิสยัทัศน์ที่จะเป็นบริษัทที่เติบโต 
ของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบและผลิต ด้วยความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียและสงัคม นัน้บริษัทฯ มุง่เน้นการเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์หลกัให้มีความสามารถในการท า
ก าไรด้วยต้นทนุที่แข่งขนัได้เพื่อเพิ่มสว่นแบ่งทางการตลาดในฐานการตลาดทีมีอยู่ โดยใช้นวตักรรมและเทคโนโลย ี
ช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลติและการลดต้นทนุ รวมถึงมีการตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญหาให้กบั
ลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมีการขยายธุรกิจไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกลการเกษตร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ  
เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างแหลง่รายได้เพื่อ ลดความเสี่ยงของการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อบรรลเุป้าหมาย
ในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

ในปัจจุบนัเราตระหนกัดีว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทกุมิติ ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึน้ทัง้จากสภาวะ
สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่ผันผวน บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวต่อการเ ปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ยงัต้องรักษามาตรฐานการด าเนินธุรกิจขององค์กรและการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่ครบถ้วน เช่นคู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทาน  
(Supply Chain) ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์สร้างสมดลุ” ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งเน้นให้เกิด
ความสมดลุทัง้ทางด้านการพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจด้วยการด าเนินงานที่โปร่งใส  
เพื่อผลประกอบการท่ีดี และการสร้งโอกาสให้ชมุชนเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัทฯ ยงัได้ได้มองเห็นโอกาส และปัจจยั
ที่ท้าทายส าคญั และมีแนวทางด าเนินการดงันี ้

1. ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกยงัอยู่ในสภาวะที่ไม่สู้ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านการค้าระหว่าง

ประเทศและสังคม หากแต่ว่าระบบเศรษฐกิจโลกที่เคยเติบโตสูงสุดในทวีปยุโรปและทวีปอเมริกา  

ได้มีการเคลื่อนย้ายขัว้ข้ามมาสู่ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย  

รวมถึงประเทศที่เป็นตลาดใหมจ่ากปรากฎการณ์ดงักลา่ว บริษัทฯ ถือเป็นโอกาสอนัดีที่เราจะต้องศึกษา 

เพื่อเตรียมขบัเคลื่อนทิศทางของบริษัทเราไปตามแนวโน้มที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จึงได้วางแผนกลยทุธ์หลกั 

กล่าวคือ เน้นการขยายเครือข่ายธุรกิจทัง้ในด้านการขาย และการผลิต ไปสู่ภูมิภาคทิ่ก าลงัเติบโต

ดงักลา่ว โดยยงัคงรักษาความสมดลุในด้านการจดัการปัจจยัความเสี่ยง การบริหารบคุลากร การเงิน 

รวมถึงการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จะเกือ้หนนุให้องค์กรสามารถแขง่ขนัในตลาดใหมไ่ด้ 

2. ความก้าวหน้าของวิทยาการในหลายสาขาก่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงด้านเทคโนโลยียานยนต์ จะสง่ผล

กระทบต่อผลิตภณัฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความส าคญัด้านการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์และเชือ้เพลิงทดแทนน า้มัน รวมถึง  

ความปลอดภัยของผู้ บริโภค แนวโน้มเหล่านีท้ าให้บริษัทต้องตื่นตัวและเร่งพัฒนาการออกแบบ  

การพัฒนาผลิตภณัฑ์และวสัดุการผลิต เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผลิตภัณฑ์  

ในอนาคตที่บริษัทสามารถท าได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีน า้หนักเบาส าหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน  

และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) รวมถึงการพฒันาวตัถดุิบที่มีคณุภาพและน าไปใช้งานได้อย่าง 

มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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3. การเติบโตของเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMV เป็นปัจจยัด้านหนึ่งที่จะ

กระตุ้นและดงึดดูนกัลงทนุจากตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้ยงั

กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจภาคการขนสง่ ( logistics) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถยนต์และ

รถบรรทุกในภูมิภาคนี ้ประกอบกับการที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ ชัดเจน บริษัทฯ 

เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดได้มากขึน้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนา

บคุคลากรในทุกระดบัผ่านศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA) อย่างต่อเนื่อง 

อยา่งจริงจงั  เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและความสามารถที่แข่งขนัในธุรกิจได้ บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะยกระดบั

ศูนย์การเรียนรู้ให้มีมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการพฒันาบุคคลากรของอุตสาหกรรมในระดับประเทศ

ตอ่ไป 

4. สภาวะการแขง่ขนัในตลาดปัจจบุนัมแีนวโน้มสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองต้นทนุ ลกูค้าจะเปรียบเทียบ

ต้นทุนการซือ้สินค้าส าหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ โดยพิจารณาราคาต้นทนุในเครือข่ายทัง้ภมูิภาค

และระดบัโลก (Region and global sourcing) แนวโน้มดงักลา่วสง่ผลให้การแขง่ขนัด้านราคามีมากขึน้ 

บริษัทฯ จึงต้องบริหารและจดัการต้นทนุให้สามารถแข่งขนัได้ (Cost competitiveness) โดยเฉพาะกบั

คูแ่ขง่ที่มีเครือขา่ยในประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหารต้นทนุ

ด้วยการมุง่เน้นให้พนกังานมีสว่นร่วมในการปรับปรุงงานอยา่งต่อเนื่อง การสง่เสริมความคิดสร้างสรรค์

และนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ  

และความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ์  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภณัฑ์หลกัใน ปี 2559  ปี 2558 และปี 2557 
สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ ด าเนิน 
การโดย 

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

งบการเงนิ 
ปี 2559 

งบการเงนิ 
ปี 2558 

งบการเงนิ 
ปี 2557 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

เพลาข้าง SAT  2,163 26 2,281 26 2,465 30 

จานเบรกและดมุเบรก SBM 99.99 1,684 20 1,595 18 972 12 

ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,293 15 1,367 15 1,264 15 

แหนบแผ่น BSK 99.99 372 4 504 6 738 9 

สปริงขด BSK 99.99 490 6 563 6 635 8 

เหล็กกนัโคลง BSK 99.99 432 5 518 6 546 7 

อ่ืนๆ*   1,865 23 1,816 21 1,464 18 

รวมรายได้จากการขายสินค้า   8,299 99 8,644 98 8,084 99 

รายได้อื่นๆ   98 1 164 2 95 1 

รวมรายได้    8,397 100 8,808 100 8,179 100 

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) เป็นผลิตภณัฑ์หลกัของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ผลิตโดย SAT  
มีรายได้จากการขายคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายของกลุม่บริษัท
สมบูรณ์รวมในปี 2559 และบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างในประเทศไทยเป็น 
รายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สุดของประเทศในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการผลิตส าหรับ  
รถกระบะขนาด 1 ตนั และในปัจจุบนับริษัทฯ ได้เร่ิมมีการผลิตและจ าหน่ายเพลาข้าง
ส าหรับรถบรรทกุขนาดใหญ่อีกด้วย  
 

เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยังจานล้อหลังทัง้ ข้างซ้าย  
และขวา เพื่อถ่ายทอดแรงขับทางห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรถกระบะ  
กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ ประกอบยานยนต์  
(OEM) ได้แก่  บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย),  
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บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย), บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง (ประเทศไทย) 
และ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่  นอกจากนีม้ีการสง่ออกไปท่ีบริษัท ดาน่า (ประเทศ
แอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa (SASA) และ PT. INTI Ganda Perdana 
(IGP) ประเทศอินโดนีเซีย 

 

2.   แหนบแผ่น (Leaf Spring) 

 

ผลติภณัฑ์แหนบแผน่ผลติโดย BSK โดยใน ปี 2559 มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 5 ของ
รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ ทัง้นี ้ กลุม่ลกูค้าของแหนบแผน่มีทัง้
ลกูค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล ่(REM) ลกูค้าหลกัที่ส าคญั
ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. ยง่ก่ี (1995) และสง่ออกไปยงั
ประเทศญ่ีปุ่ นให้กบั Mitsubishi Steel Manufacturing Ltd. 

แหนบแผน่มีลกัษณะการซ้อนกนัหลาย ๆ ชัน้ ยดึติดกนัด้วยสะดือแหนบ เป็นอปุกรณ์
ซมึซบัแรงกระแทกในระบบกนัสะเทือนระหวา่งโครงรถยนต์ (Chassis) กบัเพลารถซึ่ง
แข็งแรงและทนทาน เหมาะส าหรับใช้กบัรถบรรทกุ และรถกระบะ 

 
 

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

 

จานเบรก (Brake Disc) เป็นผลติภณัฑ์หลกัของกลุม่บริษัทผลติโดย 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 12 ของรายได้จากการขายของ
กลุม่บริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2559 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) 

 

ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลกัของ SBM มีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 0.2  
ของรายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทในปี 2559 

ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ ลกัษณะคล้าย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจ านวนลกูสบู) ต่อมา
รวมกนัก่อนปลอ่ยออกไปสูท่อ่ไอเสยี ท าหน้าที่ระบายไอเสยีที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
เคร่ืองยนต์ สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร โดยมีลกูค้าหลกัที่ส าคญั
คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) 

 

5. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

 

ผลติโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 6 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2559 
ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ บจ. มติซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบจ. สยามนิสสนั 
ออโตโมบิล จ ากดัและสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซยี 

เหล็กกันโคลงเป็นเหล็กสปริงแท่งกลมยาว ดัดเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากับโครงรถ  
ซ้ายจรดขวา เป็นตวัประคองให้การเข้าโค้งสามารถยดึเกาะถนนได้ดียิ่งขึน้ 

 

6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลติโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายรวม 
ในปี 2559 ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย),  
บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย),  
บจ. สยามนิสสนั ออโตโมบิล จ ากดั 
 
 

 

สปริงขดสามารถแบง่ได้เป็นสปริงขดขึน้รูปร้อนและสปริงขดขึน้รูปเย็น 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 ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์มานานกวา่ 50 ปี และได้รับความเช่ือถือและยอมรับ

จากลกูค้ามาโดยตลอด ทัง้นีเ้พราะบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้ให้ความส าคญักบัลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และได้ด าเนิน 
กลยทุธ์ด้านการตลาดมาอยา่งตอ่เนื่อง 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 บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีความสามารถ 
ด้านการบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองต่อการแข่งขันทางธุรกิจและสภาวะ
เศรษฐกิจได้ดี โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการจัดการความเสี่ยง  
(Risk Management) ที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

 
  2.3.2  กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

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

      ปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าหลกั ประกอบไปด้วย ผู้ ผลิตรถยนต์ค่ายญ่ีปุ่ นในประเทศ  ได้แก่  

มิตซูบิชิ, โตโยต้า, ฮอนด้า, อีซูซุ, นิสสนั และฮีโน่ เป็นต้น และกลุม่ลกูค้าในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น, ประเทศ

แอฟริกาใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีนโยบายที่จะสร้างความพงึพอใจกบัลกูค้ากลุม่นีใ้ห้มาก

ขึน้โดยเน้นกลยทุธ์ “QCDEM” เป็นหลกัดงัที่กลา่วข้างต้น ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 79 ของยอดขายรวม 
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(2)  ผู้ ค้าอะไหลร่ถยนต์ (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  

  บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีลกูค้าที่เป็นผู้ ค้าอะไหล่รายใหญ่ซึ่งด าเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จัก

ของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี  คือบริษัท ย่งก่ี  จ ากัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จ าหน่ายในตลาดนี ้  

คือ แหนบแผน่  ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 

(3)  ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Agriculture Machine)  

  บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้เร่ิมขยายธุรกิจเพิ่มขึน้จากอตุสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้

เลอืกตลาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหวัใจหลกัของประเทศไทย โดย

ลกูค้าที่บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้ร่วมท าธุรกิจด้วย คือ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   โดยผลิตชิน้งานเพื่อใช้

ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเก่ียวนวดข้าว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คูโบต้า (Kubota)   

ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 19 ของยอดขายรวม นอกจากนี ้ยังมีการผลิตชิน้งานส าหรับกลุ่มอื่นๆ

นอกเหนือจากรถยนต์ ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 

 

 2.3.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

          การประมาณการยอดประกอบรถยนต์ในปี 2559 ทางสภาอุตสาหกรรมมีการก าหนดเป้าหมาย 
ยอดประกอบรถยนต์ ประมาณ 1.97-2.03 ล้านคนั ในช่วงต้นปี 2559 โดยตัง้ข้อสงัเกตว่า อุตสาหกรรมยงัไม่มีการ
เปลีย่นแปลงจากปี 2558 มากนกั 

ภาพรวมของเศรษฐกิจยงัไม่สามารถฟืน้ตวัอย่างเต็มที่และผู้บริโภคยงัคงไม่มัน่ใจ สง่ผลให้ยอดผลิต
รถยนต์ทัง้ปี 2559 อยูท่ี่ 1,944,417 คนั ซึง่ยงัคงต ่ากวา่การประมาณการ แตเ่พิ่มขึน้จากปี 2558 ร้อยละ 1.64 โดยแบ่ง
ออกเป็นการขายภายในประเทศ 768,788 คนั ลดลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 3.86 และการส่งออก 1,188,515 คนั 
ลดลงจากปี 2558  ร้อยละ 1.36 
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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 
2559 805,033 1,102,816 36,568 1,139,384 1,944,417 1.64 

 

ทีม่า : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 

ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2559 ยงัไม่ฟืน้ตวั สิ่งที่เกิดขึน้ เช่น การแยกตวัขององักฤษจากสหภาพ

ยโุรป, ปัญหาความไม่สงบในประเทศตะวนัออกกลาง, การเลือกตัง้ประธานาธิบดีคนใหม่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึง

ความกงัวลที่ประเทศจีนฟองสบูจ่ะแตก สง่ผลให้เศรษฐกิจบางประเทศรวมทัง้ไทยมีการชะลอตวัในการลงทนุของธุรกิจ

ขนาดใหญ่ภาวะการแข่งขนัของผู้ผลิตชิน้ส่วนยงัคงมีแนวโน้มที่สงูในปี 2559 เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์และ

ส่วนประกอบในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนใน

อุตสาหกรรมนีจ้ านวนมากในแต่ละปี (จากข้อมูลการอนุมตัิการส่งเสริมการลงทุนในส่วนของธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ

อตุสาหกรรมยานยนต์)  โดยดูได้จากมลูค่าการส่งออกภาพรวมของประเทศไทยปี 2559 เติบโตเพียงร้อยละ 0.89   

จากปี 2558 ขณะที่มลูคา่การสง่ออกรถยนต์ส าเร็จรูป เคร่ืองยนต์ ชิน้สว่นอื่นๆอะไหลร่ถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ชิน้สว่น 

และอะไหล่รถจักรยานยนต์มีทัง้สิน้ 9 แสน ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ถึง ร้อยละ 5.80  ซึ่งเป็นส่วนช่วย

อตุสาหกรรมยานยนต์และชิน้สว่นท่ีลดลงจากตลาดภายในประเทศ 
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 2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.4.1 ก าลงัการผลติ 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าลงัการผลติและการใช้ก าลงัการผลติจ าแนกตามผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

ผลิตภณัฑ์ บริษัท 
ผู้ผลิต 

ก าลังการ
ผลิตปี 
2559* 

   อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
2559 

ก าลังการ
ผลิตปี 2558 

   อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
2558 

ก าลังการ
ผลิตปี 2557 

    อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
2557 

เพลาข้าง SAT 3,600,000 65 3,600,000 75 3,600,000 81 

กลุม่ผลติภณัฑ์งาน
หลอ่และงานกลงึ 
(ส าหรับชิน้สว่น
รถยนต์) 

ICP/SBM 7,120,615 
 
 

58 
 

6,384,000 52 6,384,000 66 

กลุม่ผลติภณัฑ์งาน
หลอ่และงานกลงึ 
(ส าหรับชิน้สว่น
เคร่ืองจกัรกล
การเกษตร) 

ICP/SBM 2,705,620 
 
 

73 2,928,000 79 2,928,000 70 

แหนบแผน่ (ตนั/ปี) BSK 13,200 71 13,200 71 13,200 95 

เหลก็กนัโคลง BSK 1,920,000 56 1,920,000 56 1,920,000 59 

สปริงขดขึน้รูป BSK 6,480,000 35 6,480,000 35 6,480,000 53 

General Forging 
Part 

SFT 3,360,000 51 3,360,000 36 3,360,000 10 

 

*หนว่ย : ชิน้ 

หมายเหต ุ

- ก าลงัการผลิตค านวณจาก Operation Time  500 ชัว่โมงตอ่เดือน ยกเว้นผลติภณัฑ์เพลาข้างและ General Forging ที่
ค านวณที่ 550 ชัว่โมงตอ่เดือน 

-    SBM3_P1  แยกในสว่นเป็น 2 กลุม่ ชิน้สว่น เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และ ชิน้สว่นรถยนต์  
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   2.4.2 การจดัหาวตัถดุิบ  

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

ในต่างประเทศ หรือสั่งซือ้ผ่านตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี ้ได้แก่ เหล็กคาร์บอนสูงท่อนกลม   

(High Carbon Steel Round Bar) เหล็กสปริงเส้นแบนและกลม (Spring Steel Flat Bar, Spring Steel Round Bar) 

ซึง่ลกูค้าเป็นผู้ก าหนดทัง้ประเภท คณุสมบตัิ (Specification) และแหลง่ที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคมุคณุภาพ

ของผลติภณัฑ์ที่ผลติขึน้โดยกลุม่บริษัท โดยวตัถดุิบกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 70-80 ของวตัถดุิบหลกั  

(2) เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวัตถุดิบที่ส าคัญอีกรายการ คือ  

เศษเหล็กอดั (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซือ้จากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์

หรือเป็นเจ้าของผลติภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ 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
ขึน้ในส่วนของชัน้คุณภาพและราคาแล้ว ยงัท าให้บริษัทฯ มีแหล่งของวตัถุดิบหลากหลายมากขึน้ในการตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั อีกทัง้ในปี  2559 บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการ
บริหารและพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และการพฒันาผลิตภณัฑ์กบัผู้ผลิตและผู้ขายวตัถดุิบรายปัจจุบนัอย่างต่อ
เนื่องมาจากปี 2558 เพื่อพฒันาคณุภาพของวตัถดุิบ ต้นทนุการผลติและเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ เช่น เร่ืองของการ
ปรับปรุงการผลติ การรักษาสิง่แวดล้อม การแลกเปลีย่นข้อมลู และการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุม่ผู้ผลิต
ทัง้ในและตา่งประเทศที่เป็นพนัธมิตรกบัทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มตา่งๆ ของสถานการณ์
ที่เกิดขึน้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทนัต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่
ประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดุิบ ท่ีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  

 
2.5 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่เป็นสถานประกอบกิจการที่มีการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการด าเนินงานให้เป็น 

เร่ืองที่มีความส าคญัเร่งดว่น ในทกุกระบวนการตดัสนิใจและการด าเนินงานตา่งๆ  บริษัทฯ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ 

ทัง้ในผลลพัธ์และความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ จึงมีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลมุทัง้หมดในทุกกิจกรรม กระบวนการ 

อย่างเป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง  

และลดผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึน้ของเหตกุารณ์ที่จะท าให้ไม่บรรลวุตัถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนิน

ธุรกิจขององค์กร โดยใช้กลยทุธ์ที่เหมาะสมในการควบคมุ ถ่ายโอน หลกีเลีย่ง และการยอมรับความเสี่ยง ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ได้จ าแนกประเภทการจดัการความเสีย่งที่เป็นประเด็นส าคญัไว้ ดงันี ้

 

1.ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

1.1 ความเสี่ยงด้านการเติบโตทางธุรกิจ  

      บริษัทฯ ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ที่มุง่เน้น “เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียที่มีความ

เช่ียวชาญในการออกแบบและผลติด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียและสงัคม” และมุ่งเน้นการด าเนินแผน

กลยทุธ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัพนัธกิจและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2559 การด าเนินธุรกิจประสบกบัปัจจยั

เสี่ยงที่ส าคญั อาทิเช่น การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศที่เติบโตในอตัราที่ลดลง ปริมาณการผลิตรถ  

ในประเทศพึ่งพาการส่งออกมากขึน้  การแข่งขนัในอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนยานยนต์มีมากขึน้ จึงเกิดความเสี่ยง  

ที่บริษัทฯ จะไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

 เพื่อให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย  บริษัทฯ จึงได้ก าหนดให้มีแผน
กลยทุธ์หลกั ได้แก่ เพิ่มค าสัง่ซือ้ใหม่ๆ ในภาคชิน้สว่นรถยนต์โดยขยายตลาดสูก่ลุม่รถยนต์โดยสาร รวมถึงการขยาย
การสง่ออกโดยตรง นอกจากนีย้งัมีการกระจายแหลง่รายได้สูธุ่รกิจใหม่นอกเหนือจากกลุม่ธุรกิจชิน้สว่นยายนต์ ได้แก่
กลุม่ชิน้สว่นรถแทรกเตอร์และเคร่ืองจกัรกลและอปุกรณ์ตอ่พว่งทางการเกษตร และได้มีการศกึษาและวางแนวทางการ
พฒันาธุรกิจใหมท่ี่สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาของประเทศ 
 

1.2 ความเสี่ยงด้านนโยบายลูกค้าและการแข่งขัน 

      ความเสี่ยงในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบกบัความเสี่ยงที่ลกูค้าอาจมีแนวโน้มลดหรือยกเลิกการ

สัง่ซือ้ เนื่องจากลกูค้ามีนโยบายเก่ียวกบัการลดต้นทนุ (Cost Reduction) นโยบายบริหารการจัดซือ้แบบ Global 

Sourcing นโยบายการกระจายความเสี่ยงด้านคู่ค้าแบบ Dual Sourcing  ความเช่ือมัน่ด้านการออกแบบผลิตใหม ่ 

รวมถึงการเข้ามาของคูแ่ขง่ขนัท่ีมีศกัยภาพรายใหม่ๆ  

      บริษัทฯ จึงได้ด าเนินมาตรการลดความเสี่ยงดงักล่าว ได้แก่กลยทุธ์สร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า การใช้

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต (Productivity) และลดต้นทุน (Cost Reduction)  การสร้างพันธมิตรทางการค้าและ

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศกัยภาพและสร้างความเช่ือมนัด้านการวิจัยและพฒันาทัง้ทางด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์และ

กระบวนการผลติ ซึง่ถือเป็นมาตรการเพื่อเพิ่มศกัยภาพการการแขง่ขนัและตอบสนองนโยบายลกูค้า  
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2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operational Risks) 

2.1 ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

       ความเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบทัง้ในปัจจุบันและอนาคตจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี เช่น  

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีรถยนต์สู่การใช้แหล่งพลงัอื่น (อาทิเช่น Plug-in Hybrid-Electric Vehicle, Battery 

Electric Vehicle,  Fuel-cell) และการพฒันาผลติภณัฑ์ชิน้สว่นที่มีน า้หนกัเบา รูปทรง ขนาด วสัดใุหม่ที่เปลี่ยนแปลง

ไป มาทดแทนผลิตภณัฑ์เดิมๆ ซึ่งความเสี่ยงเหลา่นีอ้าจท าให้บริษัทฯ ขาดความสามารถในการสร้างรายได้ให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย บริษัทฯ  จึงมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุงานศกึษาวิจยัและพฒันา (Research and Development) 

ที่ชดัเจน เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีรถยนต์ในอนาคต โดยคงยงัมุ่งเน้นนวตักรรมที่เป็นมิตรต่อ

สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั การประหยดัพลงังาน และเพิ่มผลผลติได้สงูสดุ รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาด 

เช่น  การพฒันาวสัดแุบบใหม ่การพฒันาวสัดนุ า้หนกัเบา เป็นต้น 
 

2.2  ความเสี่ยงจากการขาดแคลนด้านบุคลากร  

       บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส าคญักบัทรัพยากรบคุคลอย่างชดัเจนทัง้ในด้านการสรรหา การปฏิบตัิงาน 

คณุภาพชีวิตท างาน ค่าตอบแทน สวสัดิการ และการพฒันาความรู้ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามก็ยงัมีความเสี่ยง

จากการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะการรักษาบุคลากรและการวางแผนสืบทอดต าแหน่งที่ส าคัญทัง้ในระดับ

ผู้ บริหารและผู้ เ ช่ียวชาญ และยังรวมถึงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรต่อการตอบรับการเติบโตและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคต บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเก่ียวกบัการสรรหาและพฒันาบคุลากรไว้ชดัเจน  

เช่น แผน Talent & Succession Plan ของทุกบริษัทในกลุ่ม และมีแผนการพฒันา Key man ให้กับพนกังาน 

ที่มีศกัยภาพเพื่อเตรียมรับการเติบโตของบริษัทฯ  เช่น วิศวกรเช่ียวชาญด้านเคร่ืองจกัร  ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์

และแมพ่ิมพ์ และกระบวนการผลติ  
 

2.3  ความเสี่ยงด้านการผลิต 

        บริษัทฯ ได้จดัท าแผนบริหารความเสี่ยงในด้านการผลิต  เช่น ยกระดบัการบริหารจดัการด้านคณุภาพ

ผา่น Front line control การวิเคราะห์ความต้องการของลกูค้าพร้อมศกึษาและเตรียมแผนส ารองส าหรับก าลงัการผลิต

ให้เพียงพอ  การจดัท าแผนบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัและแผนพยากรณ์พร้อมทัง้ส ารองอะไหลท่ี่ส าคญัให้พร้อม 

เป็นต้น 

 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

บริษัทฯ มีนโยบายการเติบโตทางธุรกิจในการขยายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนการปรับปรุงการ

ด าเนินงานเพื่อให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายขององค์กร ส าหรับการผลิตสินค้าเพื่อจ าหน่าย บริษัทฯ ต้อง

น าเข้าวัตถุดิบหลักจากประเทศ ท าให้บริษัทฯ ประสบความเสี่ยงด้านการเงินเก่ียวกับความผันผวนจากอัตรา

แลกเปลีย่น สง่ผลให้บริษัทฯ ต้องค านงึถึงต้นทนุวตัถดุิบที่มีผลกระทบตอ่การแขง่ขนัด้านราคาได้ 
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บริษัทฯ ได้ก าหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดงักล่าว ได้แก่ ก าหนดให้บริหารสภาพคล่องทางการเงิน  

โดยได้ด าเนินธุรกิจภายใต้นโยบายทางการเงินอย่างระมดัระวงั ทัง้ในสว่นอตัราสว่นหนีต้่อทนุและการบริหารควบคมุ

ความผนัผวนจากอตัราแลกแปลี่ยน โดยได้มีการท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยนลว่งหน้า (Forward Contract)  

เพื่อบริหารความเสีย่งที่เกิดขึน้จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จากต่างประเทศ  และมาตรการการขอปรับราคา

สนิค้าตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลี่ยนตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพื่อลดผลกระทบ  

ที่เกิดจากการน าเข้าวตัถดุิบได้โดยสว่นใหญ่ 

 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่ด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตาม

ตรวจสอบภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตัง้แต่คุณภาพวตัถุดิบ กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภณัฑ์ถึงลกูค้า  

 ทัง้นี  ้ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามระบบบริหารคุณภาพ (ISO/TS16949) มีการก าหนดเป้าหมายงานเสียหรือ  

Zero Claim ชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกด้านคุณภาพ มีตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร  

(Quality  Management Representative) เพื่อควบคมุและก ากบัให้ปฏิบตัิตามระบบ รวมถึงมีกระบวนการตรวจสอบ

จากหน่วยงานภายนอกตามแผนงาน จึงท าให้มั่นใจว่าทุกกระบวนการ กิจกรรม และขัน้ตอนในการด าเนินงาน  

การก ากบัดแูลด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ได้รับการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด     

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจในด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภยั และกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่นโยบายการด าเนินธุรกิจ

ที่ดีต้องควบคูก่บัการดแูลสงัคม ชมุชน และสิง่แวดล้อม จึงจดัให้มีทีมผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพื่อศกึษาข้อจ ากดัของ

กฎหมายต่างๆ ติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวขององค์กรทัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ ส าหรับการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภยั บริษัทฯ ได้ประกาศ

นโยบาย เป้าหมาย (Zero Accident)  กฎระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆให้พนกังานและบคุคลภายนอกรับทราบชดัเจน 

มีการตรวจติตตามภายในเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการ ISO14001 และข้อก าหนดด้านความ

ปลอดภยั มีคณะกรรมการความปลอดภยัและสิ่งแวดล้อมประจ าโรงงาน  เพื่อท าหน้าที่ก ากับและติดตามให้ทกุคน  

ท าตามนโยบาย มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมตลอดทัง้ปี  เช่น กิจกรรมค้นหาและขจัดอนัตราย (Completely Check 

Completely Find out) กิจกรรม Safety Culture กิจกรรม Machine Safety กิจกรรม 5S กิจกรรมข้อเสนอแนะและ 

ไคเซน กิจกรรม Safety Network สปัดาห์ความปลอดภัย มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อากาศ น า้เสีย)  

ทัง้ภายในโรงงานและชมุชน มีโครงการลดการใช้พลงังานและของเสยีตา่งๆ มีการปรับปรุง หรือน าเทคโนโลยีที่เป็นมิตร

ตอ่สิง่แวดล้อมและประหยดัพลงังานเข้ามาติดตัง้ในโรงงาน  เป็นต้น  
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม  2559   

มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทางบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิหรือภาระผูกพัน 

ที่ดิน     

จ านวน  1,759  ล้านบาท  จ านองเป็น
หลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน 

ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี  
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 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เจ้าของ 1,124.49 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 3,112.88 จ านวน 1,291 ล้านบาท จ านองเป็นหลกั ประกนั

เงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

อุปกรณ์อื่นๆ เจ้าของ 19.08 - 

ยานพาหนะ เจ้าของ 2.79 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 463.90 - 

รวม   5,333.26  
จ านวน  3,050 ล้านบาท จ านองเป็น
หลักประกันเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงนิ 
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4.2  สรุปสาระส าคัญของสัญญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท าและต่อสญัญาขอรับความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
Agreement) กบับริษัทผู้ เช่ียวชาญและมีเทคโนโลยีอนัเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษทั คู่สญัญาทางเทคนิค วันที่เร่ิมสัญญา วนัส้ินสดุของสญัญา รายละเอียดของการช่วยเหลือ 

บริษัทฯ 
 

Gohsyu Corporation 13 กรกฎาคม 2557 12 กรกฎาคม 2562 กระบวนการผลติเหลก็ทุบขึน้รปู 

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

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

ICP Takeda Casting 
Corporation 

10 มถุินายน 2558* 9 มถุินายน 2563 กระบวนการผลติงานหลอ่ 

ICP Kageyama 
Industrial Co., Ltd. 

1 ตุลาคม 2558* 30 กนัยายน 2560 กระบวนการผลติแมแ่บบเพือ่ผลติ
งานหล่อเหลก็ 

SFT Gohsyu Corporation 1 มนีาคม 2556 28 กุมภาพนัธ ์2561 กระบวนการผลติเหลก็ทุบขึน้รปู 
BSK Chuo  

Spring Co., Ltd. 
12 พฤษภาคม 2558** 11 พฤษภาคม 2563** การออกแบบและผลติสปรงิ 

 
หมายเหต ุ

*สญัญาเดิมที่มีการตอ่สญัญาในปี 2558 
**สญัญาที่ลงนามใหมท่ี่เกิดขึน้ในปี 2558 

 

กลุ่มบริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพในการแข่งขนัและ
ความเช่ือมัน่ต่อลกูค้า  กลุม่บริษัทจึงได้มีการท าสญัญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกบัคู่สญัญาข้างต้นอย่างต่อเนื่อง 
คู่สัญญาเหล่านี ้ มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ ได้มาตรฐานสากล  และเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ประกอบรถยนต์  ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีการด าเนินการการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบคุคลากรภายใน  เพื่อลดการพึง่พาเทคโนโลยีจากภายนอก  และมุง่เน้นการสร้างเทคโนโลยีเป็น
ของตวัเอง  กลุม่บริษัทมีการทบทวนถึงความต้องการความพึง่พิงทางเทคนิคจากบริษัทคูส่ญัญาเหลา่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
ในขณะเดียวกันกลุ่มบริษัทยังต้องมีการหาบริษัทผู้ ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตและ
ผลติภณัฑ์ในอนาคต 
 

4.3   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์ ทัง้ 4 บริษัทในสดัสว่นการถือหุ้น   
ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามล าดบั)  โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
เทา่กบั  ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

SBM ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 500.00 875.99 

BSK ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 130.00 519.99 

ICP ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 785.00 796.03 

SFT ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้ส่วนรถยนต์ 100.00 350.00 

รวม   2,542.01 
 

หมายเหตุ : เอสบีจี อินเตอร์ เนชั่นแนล เจแปน จ ากัด (SIJ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศญ่ีปุ่ น ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทตัง้แต่วันที่  
                  31 ตลุาคม 2559 

ปัจจุบนับริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยทัง้หมด 4 บริษัท กลา่วคือ ภายหลงัจากการเสนอขาย
หุ้นตอ่ประชาชนทัว่ไป และการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีนโยบายรักษา
สดัสว่นการเป็นผู้ ถือหุ้นใน 4 บริษัทยอ่ยดงักลา่ว 

และจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  จึงท าให้บริษัทฯ สามารถควบคมุการบริหารงานและ
ก าหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP และ SFT  มี
คณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ จ านวน 3 คน  คือ  นายยงยุทธ  
กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK  SBM 
ICP และ SFT   BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและบริษัทที่เก่ียวข้องทัง้ 4 
บริษัท ดงันี ้

บริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทร่วมโดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

บริษทั ธรุกิจ 

ทุนท่ีออก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธีิส่วนได้เสีย 
(ล้านบาท) 

บรษิทั ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายอะไหล่รถ 150.00 20.00 55.26 
บรษิทั ซชึโิยช ิสมบูรณ์ โคเตท แซนด ์
จ ากดั  

ผลติและจ าหน่ายสนิคา้
ประเภททรายเคลอืบ
พลาสตกิและทรายอบแหง้ 

72.00 21.25 283.94 

รวม    339.20 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัท ซซึิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั มีมลูคา่เงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี

จ านวน  55.3 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งก าไรส าหรับปี 2559 จ านวน  7.2 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั และงบการเงิน
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ที่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย จ านวน  
283.9 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งก าไรส าหรับปี 2559 จ านวน 52.3 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัที่ 31 มีนาคม 2559  ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั และงบการเงินส าหรับงวดเก้า
เดือนสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

 
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษทั ธรุกิจ 
ทุนท่ีออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

บรษิทั นิชนิโบะ สมบูรณ์ ออโตโม
ทฟี จ ากดั 

ผลติและจ าหน่ายชิน้ส่วน  
ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บรษิทั สมบูรณ์ โซมคิ แมนูแฟคเจอ
ริง่ จ ากดั  

ผลติและจ าหน่ายชิน้ส่วนยาน
ยนต ์ เช่น ลูกหมาก 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 : 425,193,894 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 
  ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนอะไหล่ยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 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 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 425,193,894 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 6 มีนาคม 2560 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ำกดั 118,876,625 27.96% 

2.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 26,821,100 6.31% 

3.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 18,788,147 4.42% 

4.  AIA TH-EQ2-P 8,123,166 1.91% 

5.  ปุณิกำ กติะพำณิชย ์ 7,175,947 1.69% 

6.  AIA TH-EQ3-P 7,170,500 1.69% 

7.  นิตยำ กติะพำณชิย ์ 7,015,531 1.65% 

8.  NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE 
IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 

6,272,000 1.48% 

9.  JPMORGAN THAILAND FUND 5,713,200 1.34% 

10.  วชริวทิย ์กติะพำณิชย ์หลวิ 4,217,386 0.99% 

 
หมายเหต ุ: บรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิ้ง จ ำกดั และสมำชกิในตระกลูกติะพำณชิย ์ถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 45.54 
 

 ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

   ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและช าระแล้ว โดย ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจ านวนร้อยละ 17.86 
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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)  

 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงิน 

ปันผล 

ปี 2559 

ปีท่ีน าเสนอ 

ปี 2558 

ปีทีผ่ำ่นมำ 

ปี 2557 

ปีทีผ่ำ่นมำ 

ปี 2556 

ปีทีผ่ำ่นมำ  

ปี 2555 

ปีทีผ่ำ่นมำ  

1. ก ำไรสุทธ ิ 607,557,665 บาท 641,538,005 บำท 649,834,968 บำท 966,098,875 บำท     815,763,445 บำท 

2. จ ำนวนหุน้ 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุน้ 425,193,894 หุน้ 424,945,994 หุน้   339,957,087 หุน้   

3. เงนิปนัผลจ่ำยอตัรำต่อหุน้ 0.60 บาท : หุ้น 0.60 บำท : หุน้ 0.60 บำท : หุน้ 0.75 บำท : หุน้       0.97 บำท : หุน้    

4.รวมจ ำนวนเงนิปนัผลจ่ำยทัง้สิน้ 255,116,336.40 บาท 255,116,336.40 บำท 255,116,336.40 บำท 318,709,495.50 
บำท 

329,748,234.39 บำท     

5. สดัส่วนกำรจ่ำยเงนิปนัผล ร้อยละ 42.00 รอ้ยละ 39.77 รอ้ยละ 39.26  รอ้ยละ 32.99   รอ้ยละ 40.42    
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 8.1   แผนผังโครงสร้างองค์กร 
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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 ้ นายวิศรุต  บญุโต ได้รับแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ แทน นายธนฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ ตัง้แตว่นัที ่ 
1 ตลุาคม 2559 

  
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 านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุ่่าย 

 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 ภาระหนีส้ิน 

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 ้ นายวิศรุต  บญุโต ได้รับแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ แทน นายธนฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ ตัง้แตว่นัที ่ 
1 ตลุาคม 2559 

 
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 ระดับ่่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทราบ (ต ่ากวา่ระดบั่่าย มอบให้กรรมการผู้อ านวยการอนมุตัิ)  
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- การท าสญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับสญัญาด้านการบริหาร หรือสญัญาให้ค าแนะน า  หรือให้ความ
ช่วยเหลือทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน  10 ล้านบาท 
และมีอายสุญัญาไมเ่กิน 1 ปี   

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 ้มีนางอรอนงค์ ใยยะธรรม  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบฯ แทน นายวิศรุต  บญุโต  ตัง้แตว่นัที่ 1 กมุภาพนัธ์ 2559 

 

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 โดยไมม่ี่่ายจดัการเข้าร่วม 
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7. ให้ความเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตราก าลงัของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

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 ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสยีของตน 

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   
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 4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ทัง้คณะ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

 ทัง้นี ้มี นายณฐักิตติ์  กิม้ศรีตุ้น เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ แทน นายธนกฤต เพ่ิมพนูขนัติสขุ ตัง้แต่
วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2559 

หมายเหตุ นายสุระศักด์ิ  เคารพธรรม ได้ออกจากการเป็นกรรมการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ตั้งแต่วันที ่ 
18 กมุภาพนัธ์ 2559 

 
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 นายวิศรุต  บญุโต  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง  ตัง้แตว่นัที่ 22 ธันวาคม 2559 

 
 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดขัน้ตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่ ของคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง 
2. พิจารณาปัจจยัความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์องค์กร  โดยพิจารณาความ

เสีย่งทกุตวั อยา่งละเอียดรอบคอบ ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  
เพื่อป้องกนัและเ่้าระวงัความเสีย่งจากสถานการณ์ปัจจบุนั 

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 
 9. นายณฐัขจร ญาณภิรัต  กรรมการ 
 

ทัง้นี ้มี นายธันธัช  ฤทธ์ิน า้  ได้รับการแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ  

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

5.    นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายปฏิบตัิการ SAT 
   และกรรมการผู้จดัการ SFT 

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

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9.   นายธนัธชั  ฤทธ์ิน า้    รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายกลยทุธ์และ 

      พฒันาธุรกิจองค์กร 
 10. ดร.อโณทยั เหมาะเจาะ  รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายทรัพยากรบคุคล 

 

 
 หมายเหตุ    1. นายณฐัขจร ญาณภิรัต, และนายธนัธชั ฤทธ์ิ ได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวข้างต้น ตัง้แต่

วนัที ่1 มกราคม 2559  
      2. นายธนกฤต  เพ่ิมพนูขนัติสขุ ได้ลาออกจากการเป็นพนกังานของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2559 
      3. ดร.วิชยั  ศรีมาวรรณ  ได้เกษียณอายจุากการเป็นพนกังานบริษัทฯ ตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
      4. ดร.อโณทยั  เหมาะเจาะ  ได้รบัการแต่งตัง้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวข้างข้น ตัง้แต่วนัที ่16 กมุภาพนัธ์ 2560 

 
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 และบริษัทย่อยเทียบกบัแผน
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
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รายงานคณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอ
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
สนบัสนุน่่ายบริหารน าไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่ 
บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการ  
บริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการของ่่ายบริหาร  
 

8.3  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการเป็นประจ าทกุปี  
โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์  เพื่อพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม  

 8.4   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 
 

 8.5   การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

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

 
 8.6   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้สง่เสริม สนบัสนนุ ให้มีการ่ึกอบรม และการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องแก่กรรมการและ
ผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้จัดท าแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหารระดับ
กรรมการผู้อ านวยการ รองกรรมการผู้ อ านวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายใ ห้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
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   

 
 8.7   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 10/10 - - - 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 10/10 -  - 2/2 1/1 

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

12/12 - 5/5 3/3 2/2 1/1 

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

12/12 - 5/5 3/3 2/2 1/1 

7. นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ กรรมการ 12/12 - - - 1/2 - 

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

9. นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม กรรมการอิสระ/ 
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและ 
คา่ตอบแทนฯ 

11/12 10/10 - 2/2 - 0/1 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

42 
 

 8.8   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 2559) 

ประเภทของ
กรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 
ในปี 2560 

การแต่งตัง้ในครัง้
ถัดไป 

1.นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 2551 2557 ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

ใช ่ 2560 

2.นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 2547 2557 กรรมการ ใช ่ 2560 

3.นายปัญจะ เสนาดสิยั 2547 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 
4.นายสบสนัติ ์เกตสุุวรรณ 2550 2558 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2561 
5.นายไพฑรูย์ ทวีผล 2551 2557 กรรมการอิสระ ใช ่ 2560 

6.นายอจัฉรินทร์ สารสาส  2552 2557 กรรมการอิสระ ใช ่ 2560 

7.นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 2547 2559 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562 
8.นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 2547 2559 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562 
9.นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 2547 2559 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2562 

  
 8.9   เลขานุการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหาร เมื่อวันที่  1 มกราคม 2558 โดยให้
หน่วยงานกฏหมายและ Compliance Unit ขึน้ตรงต่อเลขานุการบริษัทฯ และแต่งตัง้นายวิศรุต  บุญโต ซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการ่ึกอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลกัสตูรที่
เก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิหน้าที่ของเลขานกุารบริษัทฯ เป็นเลขานกุารบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2559 เพื่อท าหน้าที่ให้เป็นไปตาม 
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 เพื่ อ
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 
นายวิศรตุ  บญุโต 

- ปริญญาโท จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  สาขา บญัชี การเงิน 

- คณุสมบตั ิ: มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีประสบการณ์

ด้านการตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมคณะกรรมการฯ  

มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีภาวะผู้ น า 

เทคนิคการส่ือสาร  และวางแผนเชิงกลยทุธ์   

- ผ่านการอบรมด้านงานเลขานกุารบริษัทฯ  จากสมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย  
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8.10  ค่าตอบแทน 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาก าหนดนโยบายค่าตอบแทน ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร
ระดบัสงู ได้แก่ กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อน
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่  
1) ค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 3) ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบีย้ประชุม  
โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ  
โดยเปรียบเทียบกบับริษัทอื่นที่มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ จะได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่ม
มากขึน้ด้วย 

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนฯ  จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ ซึง่คา่ตอบแทนดงักลา่ว มีการก าหนดอยา่งเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ 
และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับ
ความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และก าไรสทุธิ 5 ปีย้อนหลงั รวมทัง้
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายด้วย 
  กรรมการผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้าง
ประจ าปี ของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  ประกอบกบัผลการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 
 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
1. คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ 

 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม/คร ัง้ (บาท) 

คณะกรรมกำร 
บรษิทัฯ 

คณะกรรมกำร
บรษิทัฯ 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ

คำ่ตอบแทนฯ 

คณะกรรมกำร 
นโยบำยบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

1 ประธำนฯ 36,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 

2 รองประธำนฯ 25,000 37,500 - - - - 

3 กรรมกำร 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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2. คา่ตอบแทนประจ าปีกรรมการ 

2.1   คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

   คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนประจ าปี

กรรมการ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้  11,160,000  บาท รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คา่ตอบแทน 
ประจ าปี 
2559 
(บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม (บาท)  
ค่าตอบแทน 

รวม 
(บาท) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ 

คณะกรรมการ 
นโยบายบริหาร
ความเสีย่ง 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 537,315 1,080,000 - - - - 1,617,315 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  373,136 750,000 300,000 - - - 1,423,136 

3 นายปัญจะ เสนาดิสยั 298,507 600,000 - 225,000 90,000 - 1,213,507 

4 นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ 298,507 600,000 450,000 - - 60,000 1,408,507 

5 นายอจัฉรินทร์ สารสาส 298,507 600,000 - 150,000 90,000 90,000 1,228,507 

6 นายไพฑรูย์ ทวีผล 298,507 600,000 - 150,000 135,000 60,000 1,243,507 

7 นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 298,507 600,000 - - - - 898,507 

8 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 298,507 600,000 - - - - 898,507 

9 นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 298,507 570,000 300,000 - 60,000 - 1,228,507 

รวม 11,160,000 
 

หมายเหต ุ   
1. ค่ำตอบแทนประจ ำปี เป็นกำรค ำนวณจ่ำยจำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 ทีจ่่ำยในปี 2560 
 
2.2   คา่ตอบแทนอื่น 
  ไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และ บ าเหน็จกรรมการ 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2559 จ านวนราย ปี 2558 

เงินเดือนรวม 
10 40,897,038.00 

 
8 33,313,307.00 

โบนสัรวม 10 6,419,215.00 8 5,622,744.00 
รวม  47,316,253.00  38,936,051.00 

หมายเหต ุ : - ปี 2559  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิำร 10 คน คอื นำยยงเกยีรติ ์กติะพำณิชย์  นำยวชิยั ศรมีำวรรณ์  นำงสำวนภสัร   
กติะพำณิชย์  นำยโคอิจ ิมยิำฮำร่ำ นำยสมศกัดิ ์สทิธินันท์เจรญิ นำยมงคล แซ่จวิ นำยชีระวทิย์ สุรรีตันันท ์  
นำยพฒัน์พงษ์ วรีะศลิป์ นำยณฐัขจร ญำณภริตั และ นำยธนัธชั ฤทธิน์ ้ ำ 

 - ปี 2558  ประกอบดว้ย ผู้บรหิำร 8 คน คอื นำยยงเกยีรติ ์กติะพำณิชย์  นำยวชิยั ศรมีำวรรณ์  นำงสำวนภสัร   
กติะพำณิชย์  นำยโคอิจ ิมยิำฮำร่ำ นำยสมศกัดิ ์สทิธินันท์เจรญิ นำยมงคล แซ่จวิ นำยชีระวทิย์ สุรรีตันันท ์  
และนำยพฒัน์พงษ์ วรีะศลิป์ 

2.  ค่าตอบแทนอื่น 
 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

 ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

หมายเหต ุ: - ปี 2559  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิำร 9 คน คอื นำยยงเกยีรติ ์กติะพำณชิย ์ นำยวชิยั ศรมีำวรรณ์  นำงสำวนภสัร   
กติะพำณิชย์  นำยสมศกัดิ์ สิทธินันท์เจริญ นำยมงคล แซ่จิว นำยชรีะวิทย์ สุรีรตันันท์ นำยพฒัน์พงษ์  
 วรีะศลิป์ นำยณฐัขจร ญำณภริตั และ นำยธนัธชั ฤทธิน์ ้ ำ 

                  - ปี 2558 ประกอบด้วยผู้บรหิำร 6 คน คอื นำยยงเกยีรติ์ กติะพำณิชย์ นำยวชิยั ศรมีำวรรณ์ นำงสำวนภสัร  
กิตะ พำณิชย์  นำยสมศกัดิ์ สิทธินันท์เจริญ นำยมงคล แซ่จิว นำยชีระวิทย์ สุรีรตันันท์ และ นำยพัฒน์พงษ์  
วรีะศลิป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2559 จ านวนราย ปี 2558 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 9 1,818,000.00 7 1,575,840.00 
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  8.11 บุคลากร 

      จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และวนัที่ 31 ธันวาคม 2558  ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมี
ดงันี ้

บริษัท 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

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

514 157 544 171 

2.  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม 
จ ากดั 

1,017 146 1,065 154 

3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 337 55 505 58 
4. บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 
5. บริษัท สมบรูณ์ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั 

485 53 367 71 

รวม 36 2 29 2 
จ านวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน 2,389 413 2,510 456 
พนกังานประจ า ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานสญัญาจ้าง 2,313 406 2,445 444 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบ่ง
ออกตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 
1.  แผนกผลติ/ ปฏิบตัิการวิศวกรรม-Jig Shop 1,674 1,719 
2.  แผนกวิศวกรรม 160 130 
3.  แผนกซอ่มบ ารุง/ รับประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลติ 435 483 
4.  แผนกคลงัสนิค้า และแผนกจดัซือ้  ่่ายจดัหา 178 179 
5.  สายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 87 86 
6.  ่่ายบญัชีและ่่ายการเงิน 50 59 
7.  สายงานขายและการตลาด 27 30 
8.  ่่ายพฒันาคณุภาพ/ ่่ายพฒันาผลติภณัฑ์/  
     ่่ายพฒันากระบวนการผลติ 

36 54 

9.   ่่ายบริหารจดัการ/ ่่ายบริหารสายปฏิบตัิการ 90 102 
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 10 11 
11. อื่น ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning) 55 113 

รวม 2,802 2,966 

หมายเหต ุ  :    บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

  ในรอบปี 2559 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้  

 
  
8.11   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

 
                            ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 1,401,000  บาท เท่ากับปี 2559 โดยได้รวม 
คา่ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว  และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และ
ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่ว 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อตุสาหกรรม จ ากดั  (3) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั  (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี 
จ ากดั  5) บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล (เจแปน) จ ากดั   โดยทัง้ 5 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวม 
เป็นเงิน   2,671,000 บาท   โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว  และแต่งตัง้ 
นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628)  และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  (ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 
3636) แหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2559  โดยผู้สอบบญัชี ไม่ได้ให้บริการ
อื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2559 จ านวนราย ปี 2558 

เงินเดือน 3,510 737,400,507.82 3,311 730,171,288.70 

โบนสัรวม 2,503 146,254,145.32 2,805 175,937,707.00 

รวม  883,654,653.14  906,108,995.70 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2559 จ านวนราย ปี 2558 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1,867 24,773,995.17 2,143 23,263,855.97 
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ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
ปี 2559 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี  2558 
(ปีทีผ่่ำนมำ) 

 
ค่ำสอบบญัช ี บมจ.สมบรูณ์ แอด๊วำนซ ์เทคโนโลย ีโดยไดร้วมคำ่ตรวจสอบบญัชตีำมสทิธใินบตัร
สง่เสรมิกำร 
ลงทุนฺฯ BOI  
 

  
1,401,000  

 
1,361,000 

 
ค่ำสอบบญัชสี ำหรบับรษิทัย่อย 5 บรษิทั ไดร้วมค่ำตรวจสอบบญัชตีำมสทิธใินบตัรสง่เสรมิกำรลงุทน 
(BOI) แลว้ ดงันี้ 
1) บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนียวอุตสำหกรรม จ ำกดั   จ ำนวน    800,000 บำท 
2) บรษิทั บำงกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล จ ำกดั                   จ ำนวน 1,006,000 บำท  
3) บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ ำกดั       จ ำนวน    635,000 บำท  
4) บรษิทั สมบรูณ์ ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลย ีจ ำกดั                 จ ำนวน    210,000 บำท  
5) บรษิทั เอสบจี ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล (เจแปน) จ ำกดั        จ ำนวน      20,000 บำท  

   
2,671,000 

 
2,563,000 

ค่ำบรกิำรอื่น ไม่ม ี ไม่ม ี



คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับ
ผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดย
รวม พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดีมีคุณธรรม ส่งเสริมความรู้ และ
คุณภาพชีวิต พร้อมกับการพัฒนาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดี
ขึ้น เพื่อมุ่งสู่ประสิทธิผลความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านแนวทางการ
รายงานความยั่งยืน ตามกรอบการจัดทำารายงาน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มี ”นโยบายการกำากับดูแลกิจการ”  
เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจ 
ด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บน
พื้นฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน” และใช้ 
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะนำาไปสู่องค์กร
ที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดคู่มือการกำากับดูแลกิจการ และ 
คู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
และกำาหนดให้มีการทบทวนคู่มือทั้ง 2 ฉบับเป็นประจำาทุกปี และ
เปิดเผยในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวดการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการ
กำากับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ครบทุกข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN 
CG Scorecard ดังนี้

1. ปรับปรุงแนวปฏิบัติของนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการ 
หลักการประเมิน CEO ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้
สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard

2. จัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านหลักการกำากับดูแลกิจการ 
และจริยธรรมทางธุรกิจ/ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน โดยได้
ขยายการทดสอบถึงผู้บริหารระดับจัดการ จำานวน 136 คน 
เพื่อมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
นำาแนวปฏิบัติไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 

3. ได้รับการประเมินผล จากโครงการสำารวจการกำากับดูแลกิจการ  
(Corpoarate Governance Reporting : CGR) ให้
เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ 
“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ประจำาปี 2559 จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ติดต่อกัน
เป็นปีที่ 9 โดยมีคะแนนทุกรายหมวด อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” 
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของบริษัทท่ีทำาการสำารวจ
ทั้งหมด 601 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด พบว่าสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของบริษัท ที่ทำาการสำารวจทั้งหมด (กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม)

9. นโยบาย หลักการกำากับดูแลกิจการสู่...ความย่ังยืน

4. รางวัล SET AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

- ได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม  
(Sustainability Awards) เป็นปีที่ 2 

- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดีเด่น 
(Outstanding Investor Relations Award)

- รางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืน  
(Thailand Sustainability Investment)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการครอบ 
คลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น หมวดการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้
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บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้
ความเห็นเกี่ยวกับการดำาเนินกิจการให้มากขึ้น โดยให้ความสำาคัญ
กับแนวปฏิบัติที่ดีสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่อง (1) คุณภาพ
ของหนังสือเชิญประชุม (2) คุณภาพของรายงานการประชุม  
(3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ และกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับ 
ทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง  
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดำาเนินการใน
ด้านสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

การดำาเนินงานปี 2559

1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการ
ประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 
2559 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามท่ีเกี่ยวข้องกับวาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2559 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 
10 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือ
หุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่ี www.satpcl.co.th ส่วนของ 
“ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

1.3 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 
และใช้บัตรลงคะแนนเสียง

1.4 นำาเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทน 
ประจำา เบี้ยประชุม โบนัส/บำาเหน็จ และสิทธิประโยชน์อื่น ให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปี 

1.5 นำาเสนอนโยบาย และหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนท่ีชัดเจน
เก่ียวกับการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละตำาแหน่ง ให้ผู้
ถือหุ้นทราบ

1.6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้น ลง
คะแนนทีละคน 

1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคร้ัง บริษัทฯ จัดให้มีผู้ตรวจสอบอิสระ 
ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทำาหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ของผู้ถือหุ้น นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง ตรวจสอบผล
ของมติ และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุม
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของ 
บริษัทฯ

1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 
25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ

หมวด 1
สิทธิของผู้ถือหุ้น :

1.9 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
สำาคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าใน การ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี 2559 อีกทั้งยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในท่ีประชุมซึ่งราย
ละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

1.10 บริษัทฯ ได้อำานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย
เข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่สามารถเดินทางได้
สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น

1.11 บริษัทฯ ได้ปรับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น  
ตามสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลักทรัพย์ ฉบับที่ กลต.พษ.(ว) 4/2559 เรื่องการซักซ้อม 
แนวปฏบิตักิอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาป ีโดยในเรือ่ง 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องนำามาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น กรณีการมอบฉันทะ บริษัทฯ ไม่มีการกำาหนด
ให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง  
ของผู้มอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบัติ 
สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี) 

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือ 
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เช่น การ
จัดประชุมผู้ถือหุ้น การกำาหนดกระบวนการที่อำานวยความสะดวก
ให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ถือหุ้นได้รับการ
คุ้มครองจากการกระทำาที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ถือหุ้นมีอำานาจ
ควบคุม เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

การดำาเนินงานปี 2559

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลัก
เกณฑ์ และระบุขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้
หัวข้อ “ประชุม ผู้ถือหุ้น”

2.2 บริษัทฯ ได้กำาหนดข้อปฏิบัติสำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วย
ตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถจัดเตรียมเอกสาร/ 
หลักฐานการเข้าประชุม ได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาใน
การเข้าร่วมประชุม

หมวด 2
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
อย่างเท่าเทียมกัน :
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2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำานวนหุ้นที่ถืออย่างเท่า
เทียมกัน 

2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ 
ผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองใน
แต่ละวาระไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ 
ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอำานาจ ให้
กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทน พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ 

2.5 บริษัทฯ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี ในวันที่ 19 เมษายน 2559 
โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 คน และได้มอบให้ 
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็น 
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ 
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 33 วัน และได้นำาหนังสือ 
เชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 41 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายให้กรรมการ และ 
ผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วัน ล่วง
หน้าก่อนทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ (รายละเอียดในคู่มือ 
จริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน หมวด 
จริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และ 
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
ให้ความสำาคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมถึง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอื่นๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสำาคัญ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

การดำาเนินงาน ในปี 2559 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายและแนว
ปฏิบัติที่สำาคัญ ดังต่อไปนี้ 

3.1 บริษัทฯ จัดทำารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ Global  
Reporting Initiative (GRI) ในปี 2559 และบริษัทฯ  
ได้รับรางวัลดีเด่นด้านรายงานความยั่งยืน จากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

3.2 บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ 
คุ้มค่า กำาหนดให้พนักงานต้องเอาใจใส่และปฏิบัติงานด้วยจิต 
สำานึกถึงความปลอดภัยและคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำางาน (ไว้
ในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

3.3 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรและแนว 
ปฏิบัติ และเปิดเผยตัวเลขจำานวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรม 
ของพนักงานต่อปี (ไว้ในรายงานความยั่งยืน) 

3.4 บริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย

(1) ที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(2) การปฏิบัติท่ีเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อลูกค้า/คู่แข่ง/คู่ค้า  
- ขั้นตอนการคัดเลือกคู่ค้า/ เจ้าหนี้ – เงื่อนไขการคำ้าประกัน การ
บริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดชำาระหนี้ 

(3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา/ลิขสิทธิ์ (รายละเอียดในรายงาน 
ประจำาปี หมวด นโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการสู่ความยั่งยืน)

3.5 กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า  
คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสังคมไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม
ทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน รวมถึงการให้ความ
สำาคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย 

3.6 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่ม เช่น ด้านบุคลากร ด้านความปลอดภัย ด้าน
ลูกค้า/ คู่ค้า/ เจ้าหนี้ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

3.7 กำาหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรการป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าด้วยการรับและการให้สิ่งของหรือ 
ประโยชน์อื่นใด เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง โดยเปิดเผยถึงแนวทางการปฏิบัติให้กับคู่ค้า 
ของบริษัทฯ รับทราบโดยทั่วกัน กระบวนการประเมินความ
เสี่ยงจากการทุจริต การควบคุม การติดตาม ประเมินผล  
การฝึกอบรม

3.8 สิทธิทางการเมือง สิทธิมนุษยชนสากล และการไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญา 

3.9 กำาหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน” เป็น
วินัย ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติ 
ตามอย่างเคร่งคัด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการทำา
ผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

3.10 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงคำามั่นในการสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจ
ที่เป็นมิตรกับเด็ก ภายใต้หลักการแห่งสิทธิเด็กและหลักทาง
ธุรกิจ (ไว้ในรายงานความยั่งยืน) 

3.11 บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชน  
จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนจากบ้านคามิลเลียนเพื่อ
เด็กพิการ ในเขตลาดกระบัง โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี และ
ประมูลภาพวาดของน้องๆ ในงานพิธีมอบหนังสือรับรองเข้า
เป็นแนวร่วมมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทใน
กลุ่มสมบูรณ์ (Integrity Business Partnership of 
SBG) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558

หมวด 3
การคำานึงถึงบทบาทของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 
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การดำาเนินงานในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนด 
หลักเกณฑ์ท่ีสำาคัญเพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 
ASEAN CG SCORECARD ดังนี้

4.1 ปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ 
โดยจัดหมวดการเปิดเผยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการ
กำากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ และสำานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

4.2 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำาหนด และไม่มีรายการที่ผู้
สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข 

4.3 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำาปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน นโยบายการกำากับดูแล 
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม 
บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่าง ๆ ลักษณะ การ
ประกอบธุรกิจ รายงานประจำาปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำาปี การประชุมผู้ถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าว
แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และข่าวจากสื่อสิ่งพิมพ์

4.4 จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นช่องทางในการติดต่อ 
สื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย เช่น จัดให้มีการ ประชุม
นักวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุก
ไตรมาส และนำาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) 
ในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น 

4.5 เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ไว้ในรายงานประจำาปี อย่างชัดเจน 

4.6 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ไว้อย่างชัดเจน และกำาหนดนโยบายให้กรรมการและ ผู้
บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การซ้ือ-ขายหุ้นของบริษัทฯ : กำาหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้
บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส 

(2) รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรรมการ 
และผู้บริหาร เพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของ
กรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และ
บรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 
เป็นรายไตรมาส

4.7 ไม่มีประวัติการถูกส่ังให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์

4.8 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559 เป็นปีที่ 2 จึงได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติ
ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.12 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ 
ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยง 
สถานการณ์ท่ีทำาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมท้ัง 
ปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง  
ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด  
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้ง
ล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์การคัด
เลือกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลุม 6 ด้าน ดังนี้

1. สถานภาพทางการเงิน
2. ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
3. ความสามารถทางเทคนิค
4. ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน  
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเกี่ยวโยง
6. นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายด้านคุณภาพ

3.13 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา และ 
ข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำาระคืน การดูแลคุณภาพ
หลักทรัพย์คำ้าประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับ 
เจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง
ได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล  
โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ 
และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยกำาหนดแนวทางในการ
บริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมั่นคงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิ
ให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่ยากลำาบากต่อการชำาระหนี้คืนแก่เจ้า
หนี้ และให้ความสำาคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน 
โดยการวางแผนชำาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อย่างชัดเจน และตรง
ตามเวลาที่กำาหนด

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญต่อการ
ติดตาม วางแผนและควบคุมสภาพคล่องทางการเงินให้มีความ
เหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการ
ประเมินความสามารถเพ่ือป้องกันความเส่ียงท่ีมีนัยสำาคัญครบ 
ทุกด้าน ทั้งภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญของบริษัทฯ  
อย่างถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส  
เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การดำาเนินธุรกิจและผล
ประกอบการทางการเงิน การกำากับดูแล นโยบาย ในการดำาเนิน
ธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และช่องทางที่หลาก
หลายในการเปิดเผยข้อมูล 

หมวด 4
การเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใส
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และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำาปี 2559 จำานวน 
4,072,000 บาท มากกว่าปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 
จากการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่
บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือการมีส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4.9 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจาก 
ผู้สอบบัญชี 

4.10 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ชื่อ ตำาแหน่ง การศึกษา การถือหุ้น
ในบริษัทฯ ประสบการณ์ทำางาน และภาพถ่าย

4.11 ไม่มีการทำารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำาให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำาคัญ 

4.12 ไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัท
ย่อย

4.13 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดนโยบายการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน โดยกำาหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้
โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำาธุรกิจที่ แข่งขัน
กับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้
ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้น
ของบริษัทฯ (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ) ทั้งนี้  
กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลัก
ทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลัก
ทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

4.14 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้
ส่วนเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา  
89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 และกำาหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายใน
เดือนมกราคม ของทุกปี และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยน 
แปลงขอ้มลู โดยให้ส่งรายงานถงึฝา่ยเลขานกุารบรษิทัฯ ภายใน  
7 วันทำาการ

ทั้งนี้ ได้ขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ตั้งแต่ผู้จัดการแผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ระดับตำ่ากว่าผู้จัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผู้อำานวยการในสาย
งาน เห็นควรให้จัดทำารายงานตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
สำาหรับปี 2559 มีการรายงานทั้งหมด 128 ราย และมี 1 รายที่
มีการทำารายการส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นพนักงานระดับ
หัวหน้างาน โดยได้ขึ้นทะเบียน และรายงานให้ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

4.15 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้ความสำาคัญต่องานนักลงทุน 
สัมพันธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล  
และแลกเปลีย่นความคดิเห็นกบัผูถ้อืหุ้น นกัลงทุน นกัวเิคราะห์ 
และนักข่าว อย่างสมำ่าเสมอ โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุน
สัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแต่เข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน  
นักวิเคราะห์ นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล
ของ บริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลที่ได้
จากบริษัทฯ จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 
และทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลสำาคัญที่จะมีผลกระทบ 
ต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถนำา
ข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบการตัดสินใจในการลงทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ ใน
ที่สุด

 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ  
ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่สำานักงานกำากับหลักทรัพย์ และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำาหนด ผ่านช่องทางต่างๆ  
อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการส่ือสารและการเผยแพร่ 
ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิด 
โอกาสให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของ 
บริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ 
(Company Visit) การเปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งสำานักข่าว
ไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออกเอกสาร
ข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ให้
แก่สาธารณชนทราบอย่างสมำ่าเสมอ การจัดประชุมเพื่อการ
สื่อสารข้อมูลบริษัทฯ การเปิดให้นักลงทุนสามารถสอบถาม
ข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และ
จดหมายอิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการ
ปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสมำ่าเสมอ ทั้งในส่วนของงบ
การเงิน รายงานประจำาปี แบบ 56-1 เอกสารประกอบการ 
นำาเสนอข้อมูลบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และอื่นๆ 

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนำาเสนอข้อมูล
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

1. การนำาเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายใน
ประเทศ 1 ครั้ง

2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จำานวน 4 
ครั้ง 

3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุย
กับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) และการรับสาย
ผ่าน Conference Call ของนักวิเคราะห์ และนักลงทุน
สถาบันทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ จำานวน 31 ครั้ง 

4. การนำาเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน 
(Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำานวน 4 ครั้ง และของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ 1 ครั้ง
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5. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจัดกิจกรรม My Company 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ และพูดคุย 
กับผู้บริหารของบริษัท 1 ครั้ง 

6. ผู้บริหารให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ในประเทศ 4 ครั้ง

7. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) 
จำานวน 4 ครั้ง 

8. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มี
กิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำาคัญ 

9. การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุนและส่ือมวลชนท่ี
ติดต่อทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ท่ี ir@somboon.co.th  
และ ทางโทรศัพท์ 0-2728-8596 อย่างสมำา่เสมอ 

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนัก
ลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations 
Award)

หมวด 5
ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการ : 

บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับ
ผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การกำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจ 
การพิจารณาตรวจสอบการดำาเนินงาน ดูแล ให้การดำาเนินธุรกิจเป็น
ไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดำาเนินการปฏิบัติเพื่อ
สร้างความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้ 

การดำาเนินงานในปี 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยกระดับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard  
ไว้ดังนี้ 

5.1 กำาหนดวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่อง
ได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเงื่อนไข ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2558 เป็นต้นไป 

5.2 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายความหลากหลาย
ของกรรมการที่ต้องสรรหา สำาหรับผู้ที่จะมาทำาหน้าที่เป็น
กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำาเป็นที่ยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะ
ด้าน โดยไม่ได้จำากัดเพศที่จะมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่าง
ใด เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ใน
ปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการเพิ่ม
เติมเนื่องจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 9 คน โดยมีกรรมการซึ่ง 
มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำานวน 7 คน (ในจำานวนนี้เป็น
กรรมการอิสระ จำานวน 6 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จำานวน 2 คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และ
บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ดำารงตำาแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
มากกว่า 4 บริษัท

5.3 กำาหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการ
ใหม่ : ในการคัดเลือกกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่ง
เน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีเข้า
มาดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะบริษัทฯ มี 
นโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ท่ีเหมาะสมเข้า
เป็นกรรมการ โดย บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและค่า
ตอบแทน ทำาหน้าที่กลั่นกลองคุณสมบัติและความเหมาะสม
ของผู้สมัคร หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำาหนดที่ต้องออก
ตามวาระหรือ ลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น
กรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาคุณสมบัติไว้ดังนี้

1 คน

8 คน

หญิง / ชาย

1 คน

ไม่เกิน 6 ปี

4 คน

7-10 ปี

4 คน

11 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาในการดำารงตำาแหน่งของกรรมการ

กรรมการผ้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร	  1	  	  คนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	  2	  คนกรรมการอิสระ	  6
1 2 6

11%	  

22%	  

67%	  

กรรมการผ้ที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1  คน5

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน5

กรรมการอิสระ 65

กรรมการทีไ่มเ่ป็น
ผูบ้ริหาร 1 คน

กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้ริหาร 2 คน

กรรมการอิสระ
6 คน

สัดส่วนและโครงสร้างของคณะกรรมการ
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 คุณสมบัติของกรรมการ : บุคคลที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อม
ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกำาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำากัด และต้องไม่มีลักษณะที่
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(2) มีความรู้ ทักษะ หรือประสบการณ์เฉพาะด้าน ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้น ๆ ที่คณะ
กรรมการสรรหาฯ พิจารณา

(3) สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่
สำาคัญและในการทำาหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง 
เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย 

(4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมี
กำาหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสมของคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

5.4 กำาหนดนโยบายจำานวนองค์ประชุมขั้นตำ่า ณ ขณะที่คณะ 
กรรมการบริษัทฯ จะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
โดยต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จำานวนกรรมการทั้งหมด

5.5 จัดให้มีหน่วยงานกำากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) 
ให้ขึ้นตรงกับสำานักงานเลขานุการบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1  
มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจำาปี/ 
website บริษัทฯ)

5.6 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาท
อำานาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทย่อย
เป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5.7 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติงานด้านการกำากับดูแลกิจการอย่าง 
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบาย  
เกี่ยวกับจำานวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไปดำารง 
ตำาแหน่งกรรมการได้ ดังนี้ 

(1) จำานวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะดำารงตำาแหน่งกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  

 ผลการดำาเนินงาน : ปี 2559 กรรมการแต่ละคนดำารงตำาแหน่ง
กรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 4 บริษัท

(2) กรรมการผู้อำานวยการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถ
ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นได้ ไม่เกิน 3 บริษัท โดยต้อง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน 

5.8 กำาหนดให้กรรมการผู้อำานวยการ สามารถไปดำารงตำาแหน่ง
กรรมการที่บริษัทอื่นได้ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ 

5.9 กำาหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเรื่อง
ต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการกระทำาผิดกฎหมาย โดย
เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีช่องทางการ

แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงระบบ  
บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการ 
อิสระ โดยตรงหรือส่งจดหมายร้องเรียนผ่านเลขานุการบริษัทฯ

5.10 เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จึงได้กำาหนดให้จัดทำาคู่มือ 
“จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน” (หมวด 8  
เรื่องวินัย) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง 
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามถือเป็นการ 
ทำาผิดวินัย ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 

5.11 กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ใน
คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน เพื่อ
ป้องกันการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

5.12 ไม่มีประวัติการกระทำาผิดกฎระเบียบของสำ านักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5.13 กำาหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการ 
ผู้อำานวยการ โดยมีบทบาท อำานาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออก
จากกันอย่างชัดเจน และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธาน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ 

5.14 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non 
Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง  
เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการท่ีอยู่ในความสนใจ  
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สำาหรับ
ปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุม 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร และประธาน
กรรมการได้นำาประเด็นจากการหารือ บรรจุเป็นวาระในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการ
มีการอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกัน ในการกำาหนด
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ต่อไป 

5.15 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อย โดย
กำาหนดอำานาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างคณะ
กรรมการ) ได้แก่ 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ
(3) คณะกรรมการบริหาร 
(4) คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง

5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน มีจุด 
มุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และ
กำาหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม ไว้ดังนี้

1) การกำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ 
และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดให้มีการแสดงความคิด
เห็นอย่างเป็นอิสระเพื่อร่วมกันกำาหนดทิศทางองค์กร ผ่านการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้
บริหารระดับสูงเป็นประจำาทุกปี 
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2) กำาหนดให้แต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุกๆ ปี 
เพื่อติดตามให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามแผนงานให้เป็นไปตาม
ทิศทางและกลยุทธ์องค์กรอย่างสมำ่าเสมอ 

3) จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร
อย่างอิสระ เพื่อกำาหนดกรอบทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อม
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 

4) ให้คำาแนะนำา ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อ
ใช้ในการจัดทำาแผนงานที่ชัดเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร 

5)  การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการดำาเนินงาน ให้
พนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทราบผ่านกิจกรรม “จับเข่าคุย
กัน” ปีละ 2 ครั้ง โดยกรรมการผู้อำานวยการ เป็นผู้ชี้แจง

สำาหรับปี 2559 กำาหนดเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจระยะยาว 5 ปี 
(ปี 2556-2560) ไว้ดังนี้

“การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย” โดยมีเป้าหมาย
การเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการเติบโตของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ด้วยการกำาหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดใน
การรักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายคำาสั่งซื้อลูกค้ารายใหม่ และขยาย
ตลาดการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ 

มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่มี ”ความเชี่ยวชาญในการออกแบบและ
ผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร โดย 
เฉพาะกลุ่มวิศวกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร/ 
กระบวนการผลิต และสร้างพันธมิตรทางการค้ากับองค์กรชั้นนำาที่
เป็นผู้นำาในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างความเชี่ยวชาญ
ให้กับบุคลากรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ยั่งยืน

“ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” มีเป้าหมายในการเป็น
บริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าในเรื่องความเชี่ยวชาญการ
ออกแบบและผลิต ในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศ 

5.17 คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำาเนินการให้ 
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
จั ด ใ ห้มี ก ารบริหารความ เ ส่ี ยง ท่ี เหมาะสมเพี ย งพอ 
ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุล ท่ีมี  
ประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน  
มีแผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดูแลของผู้จัดการแผนก  
คือ นางอรอนงค์ ใยยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ 
รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
และจัดทำารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ  
ประกอบด้วยข้อมูลสำาคัญอย่างครบถ้วน และมีการกำาหนด
นโยบายบริหารความเสี่ยง ไว้อย่างชัดเจน

5.18 คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความ
เสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่าง
สมำ่าเสมอ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบริหารความ
เสี่ยง (Risk Management Policy Committee) เพื่อ

พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกล
ยุทธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียด
รอบคอบ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมให้ข้อ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังความ
เสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบัน และติดตาม ดูแล วิเคราะห์
การบริหารความเสี่ยงในระดับจัดการ (Enterprise Risk 
Management Committee) และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ
ครั้ง 

5.19 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัด
ตั้งคณะทำางานธรรมาภิบาล (CG Committee) โดยมอบ
ให้เลขานุการบริษัทฯ ทำาหน้าที่ประธานคณะทำางานโดยมี
บทบาทหน้าที่ ดังนี้

(1) ส่งเสริม เผยแพร่นโยบายการกำากับดูแลกิจการ จริยธรรมทาง
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน 

(2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะหลักเกณฑ์การ
กำากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ
ในการทำางานของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับ
กฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแนวปฏิบัติ
ที่ดีขององค์กรชั้นนำาที่เป็นมาตรฐานสากล 

(3) ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแล
กิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน
ของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ ทราบทุกไตรมาส 

(4) ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯมอบหมาย

5.20 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ กำาหนด
ให้มีการวัดผลการดำาเนินงานของผู้บริหารระดับสูงทุกปีใน
รูปของดัชนีวัดผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่กำาหนด
ไว้เป็นเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงกับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำาหนดไว้ สำาหรับ
กรรมการผู้อำานวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติ
งานเป็นประจำาทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็น
ผู้พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนท่ีสะท้อนถึงผลการปฏิบัติ
งาน และค่าตอบแทนตามมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทนผู้
บริหาร) 
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1. พิจารณากำาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระ 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 
- พิจารณากำาหนด record date เพื่อกำาหนดรายชื่อ 
  ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมฯ
- พิจารณารับทราบผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำาไรขาดทุน สำาหรับรอบระยะ 
  เวลาบัญชีประจำาปี 
- พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำาไรจากผลการดำาเนินงานประจำาปี
- พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำาหนดค่าตอบแทนการสอบ 
  บัญชีประจำาปี

2. พิจารณางบการเงินและผลการดำาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา
4. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบาย

บริหารความเสี่ยง ในรอบปีที่ผ่านมา
5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาอนุมัติแบบแสดงรายงานประจำาปี (56-1) และแบบ

รายงานประจำาปี (56-2)
7. พิจารณาทบทวนค่าบำาเหน็จกรรมการ เทียบผลการดำาเนินงาน

Q1

Q21. จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2559
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำาเนินงาน  

ไตรมาส 1
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1
4.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559
5.  พิจารณาโครงการลงทุน
6.  พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน
7.  กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำาหนด 
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจปี 2559

2. จัดเวทีเพื่อการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อกำาหนดทิศทาง
ธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว

3.  จัดให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบเพิ่มขึ้น 
เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง - ระยะยาวภายใต้ภาวะ
เศรษฐกิจที่ถอดถอย การแข่งขันที่รุนแรงและความเพียงพอของ
กระบวนการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน

4. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
5.  พิจารณาจ่ายโบนัส และการปรับค่าแรง ประจำาปี 
6. พิจารณาโครงการลงทุน
7.  พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงประมาณการ ครึ่งปีหลัง
8. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำาเนินงาน ไตรมาส 2
9. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล ไตรมาส 2

Q3

Q41. พิจารณาทบทวนนโยบายหลักการกำากับดูแลกิจการ
2. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็น 

ผู้บริหาร (NED)
3. พิจารณาอนุมัติกลยุทธ์ และงบประมาณประจำาปี 2560
4. พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการผู้อำานวยการ
5. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดตำาแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง
6. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำาเนินงาน ไตรมาส 3 
7. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล ไตรมาส 3
8. พิจารณาแผนการดำาเนินงานของบริษัทร่วม
9. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสร้างการบริหาร
10. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
11. พิจารณาอนุมัติแผนการประชุม/กิจกรรมของคณะกรรมการและ

กรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้า

ภาระกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559

5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยจัดประชุม
มากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำาเป็น ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้กำาหนดวาระการประชุมที่
ชัดเจน ทั้งวาระเพ่ือพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียง
พอ และจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และ
ในการประชุม ประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และ
ประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จากการประชุม และมีการจัดทำารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ที่สำานักงานเลขานุการบริษัทฯ ชั้น 2 
อาคาร 11 สำานักงานใหญ่ (ดูรายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการรายบุคคล)
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1)  กรรมการ หลักสูตร

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

2. นายยงยุทธ   กิตะพาณิชย์ รองประธานฯ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์  

3. นายปัญจะ   เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

4. นายสบสันติ์   เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

5. นายไพฑูรย์   ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 
2. หลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักธรรมมาภิบาล 

การลงทุนสถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวข้อวกับบริษัทจดทะเบียน
3. การควบคุมภายในกับการทำางานของกรรมตรวจสอบ  

สภาวิชาชีพบัญชี
4. Enhancing Growth Through Governance  

in Family-Controlled Business
5. National Conference of CAC

6. นายอัจฉรินทร์   สารสาส ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

7. นายยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำานวยการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

8. นางสาวนภัสร   กิตะพาณิชย์ กรรมการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

9. นายสุระศักดิ์   เคารพธรรม กรรมการอิสระ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์

2)  ผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร

1. นายพัฒน์พงษ์   วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อำานวยการ –สายปฏิบัติ และ 
กรรมการผู้จัดการ SFT การ SAT

1. Automotive summit “innovative material and 
manufacturing”

2. นายธันธัช   ฤทธิ์น้ำา รองกรรมการผู้อำานวยการ-สายกลยุทธ์และ 
พัฒนาธุรกิจองค์กร

2. TLCA Executive Development Program (EDP)

5.22 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

1)  การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุก
คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำาเนินการด้าน
ต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุม
มองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในแง่การกำากับดูแลกิจการ 
ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการให้
สามารถเข้ารับตำาแหน่งได้เร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้
ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

(1) เรื่องที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ 
ขอบเขตอำานาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ 

(2) ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำาเนินงาน และเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต 

(3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการผู้อำานวย
การ เพื่อสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ 

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้
กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน จึงได้ปรับปรุงคู่มือ
กรรมการและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และนโยบายที่สำาคัญ เช่น นโยบาย ด้านการกำากับ
ดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจที่เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควร
ทราบไว้ในคู่มือกรรมการ 

2)  การพัฒนาความรู้ 

บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนา 
หลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังพบปะแลกเปล่ียน 
ความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ จะเป็น 
ผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการ 
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย ได้แก่ Directors Certification 
Program (DCP), Directors Accreditation Program 
(DAP), Audit Committee Program (ACP) Corporate 
Governance for Executives (CGE) เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้า
อบรมในหลักสูตร ดังนี้
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5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มี (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล 
(3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะ
กรรมการสรรหาและตอบแทนฯ คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหา
ร่วมกันเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

หลักเกณฑก์ารประเมินตนเอง 
 – คณะกรรมการทัง้คณะ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบ

ด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของ
กรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละ
คณะ

2. บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ประกอบด้วยการใช้เวลาท่ีเพียงพอต่อการพิจารณา
เรื่องที่สาคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสี่ยง

3. การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วยการกำาหนดการ
ประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร มีข้อมูลเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจของกรรมการ

4. การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้า
ร่วมประชุมอย่างสมำ่าเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่าง
อิสระ

5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยการเปิด
โอกาสให้มีการหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา

6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ใน
ธุรกิจบริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผน
สืบทอดตำาแหน่งเป็นต้น

กระบวนการประเมินตนเอง  
– คณะกรรมการทัง้คณะ
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบ

ประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแล กำาหนด

2. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุป และวิเคราะห์ผลการ
ประเมินประสิทธิภาพการดำาเนินงานของคณะกรรมกา
รบริษัทฯ และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมิน
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ 

3. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้นำาผลวิเคราะห์และความเห็น
เพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไปจัดทำาแผนเพื่อ
ดำาเนินการปรับปรุง

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทั้งคณะประจำาปี 2559

คะแนนเฉลีย่ 4.51  อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.61
- บทบาท/หนา้ที/่ความรับผิดชอบของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.45
- การประชุมของคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.60
- การปฏิบัติหนา้ทีข่องคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.52
- ความสัมพันธก์ับฝ่ายบริหาร คา่เฉลีย่ 4.42
- การพัฒนาตนเองและผูบ้ริหาร คา่เฉลีย่ 4.46

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า  
ในหมวดการประชุมมีคะแนนสูงกว่าในรอบปี ท่ีผ่านมา 
กรรมการได้ใช้เวลามากขึ้นเพื่อการพิจารณาวางแผนกลยุทธ์
ในระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและการ
แข่งขันที่รุนแรง

(2) ผลประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำาปี 2559

คะแนนเฉลีย่ 4.55 อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.61
- การประชุมของคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.60
- บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.45

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า 
บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ มีคะแนนที่สูง
กว่าผลประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

(3) ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประจำาปี 2559

3.1 คณะกรรมการบริหาร
คะแนนเฉลีย่ 4.45  อยูใ่นระดับ คอ่นขา้งดีมาก
หัวขอ้ประเมิน
- โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.30
- การประชุมของคณะกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.75
- บทบาท หนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.30
- การพัฒนาตนเอง คา่เฉลีย่ 4.47

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล พบว่า 
การกำาหนดประชุมไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้กรรมการสามารถ
จัดสรรเวลาและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
คะแนนเฉลีย่  4.90  อยูใ่นระดับ คอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- การปฏิบัติหนา้ทีโ่ดยรวมของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.75
- การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบทีเ่กีย่วขอ้ง คา่เฉลีย่ 4.75
- ความเป็นอิสระของกรรมการ คา่เฉลีย่ 5.00
- การปฏิบัติตามกฎหมาย คา่เฉลีย่ 5.00
- การรายงานของกรรมการ คา่เฉลีย่ 5.00

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความ 
สำาคัญต่อการสอบทานรายงานทางการเงินและระบบท่ี
เกี่ยวข้อง 
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3.3 คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน
คะแนนเฉลีย่ 4.68  อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- คุณสมบัติของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.75
- ความเป็นอิสระของกรรมการ คา่เฉลีย่ 4.55
- โครงสร้างและแผนพัฒนากรรมการอยา่งตอ่เนื่อง คา่เฉลีย่ 4.40
- นโยบายกำาหนดคา่ตอบแทนในรูปตา่ง ๆ คา่เฉลีย่ 4.80
- วิธี/หลักเกณฑ ์การกำาหนดคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรม คา่เฉลีย่ 4.75
- การกำาหนดนโยบาย/แนวปฏิบัติดา้นความยัง่ยืน คา่เฉลีย่ 4.75

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล ให้ความ 
สำาคัญกับแผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง เพ่ือป้องกัน 
มิให้การดำาเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก

3.4 คณะกรรมการนโยบายบริหารความเสีย่ง
คะแนนเฉลีย่ 4.63  อยูใ่นระดับคอ่นขา้งดีเยีย่ม
หัวขอ้ประเมิน
- ดูแลและดำาเนินการดา้นบริหารความเสีย่ง คา่เฉลีย่ 4.25
- การติดตามและการประเมินผล คา่เฉลีย่ 4.75
- การกำาหนดมาตรการควบคุมความเสีย่ง คา่เฉลีย่ 4.50
- การรายงานผลการดำาเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอ คา่เฉลีย่ 5.00

 ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการการประเมิน ให้ความ
สำาคัญในการเฝ้าระวัง(ระยะส้ัน)และการเตรียมการป้องกัน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว

5.24 การจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน ของกรรมการผู้อำานวย
การและรองกรรมการผู้อำานวยการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ 
มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  
เพื่อจัดทำาแผนสืบทอดตำาแหน่งงาน ประกอบด้วย กรรมการ 
ผู้อำานวยการ และรองกรรมการผู้อำานวยการทุกสายงาน

(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณากำาหนดความ
รู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละ
ตำาแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตาม
ที่กำาหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำาแหน่งงานได้ 

(3) กรรมการผู้อำานวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความ
สามารถของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ 
Competency ที่ต้องการเพื่อจัดทำาแผนการพัฒนารายบุคคล
ในการลด Competency Gap 

(4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive 
HR) ทำาหน้าที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนาความรู้ ความ
สามารถของผู้สืบทอดตำาแหน่งรองกรรมการผู้อำานวยการ 

(5) กรรมการผู้อำานวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับ
ผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำานวยการ เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการบริหารเพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความ
พร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต

(6) กรรมการผู้อำานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารท่ีมีคุณสมบัติ
สอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปีละ 2 
ครั้ง 

(7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ทบทวนและสรุปผลการ
จัดทำาแผนการสืบทอดตำาแหน่งงานของกรรมการผู้อำานวยการ 
และรองกรรมการผู้อำานวยการ เป็นประจำาและรายงานคณะ
กรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครั้ง 

5.25 กำาหนดกลยุทธ์ในการยกระดับธรรมาภิบาล การบริหารความ
เสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมบนพื้น
ฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลัก 
ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสร้างภูมิคุ้ม 
กันที่ดีในการดำาเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ
ทั่วทั้งองค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตสำานึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่าน
การอบรมสัมมนาภายใต้หลักสูตร CG เรื่อง “จริยธรรม... กับ
ความยั่งยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ต่อเนื่องติดต่อ
กันเป็นปีที่ 9

กระบวนการประเมินตนเอง  
– กรรมการรายบุคคล
1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนุมัติ และทบทวนแบบ

ประเมินผล เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำากับดูแลกำาหนด

2. กรรมการรายบุคคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพื่อแสดง
ความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความ
เป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ 
และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร

3. เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการ
ประเมิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท เพื่อจัด
ทำาแผนพัฒนากรรมการรายบุคคล 

หลักเกณฑก์ารประเมินตนเอง 
 – กรรมการรายบุคคล
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของ

คณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการ 

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระ
ของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายใน และการ
จัดการความเสี่ยง การเปิดเผยข้อมูล

3. การประชุม : การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็น
ในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า

4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยนช์ต่อการ
บริหารจัดการองค์กร
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5.26 นโยบายค่าตอบแทนของ CEO ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานของ CEO คณะกรรมการบริษัทฯ 
ได้จัดทำาการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำานวย
การ ทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
เป็นผู้ประเมิน และนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ผลการประเมินของกรรมการผู้อำานวย
การ ถือเป็นข้อมูลอันเป็นความลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิด
เผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อำานวยการเพื่อจ่าย
ค่าตอบแทนทั้งระยะสั้น และระยะยาวสรุปได้ดังนี้

ระยะสั้น
 จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณา

จากผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1
 ประเมินผลจากดัชนีชี้วัดผลการดำาเนินงานองค์กร 

ส่วนที่ 2
 ประเมินผลด้านความเป็นผู้นำา (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร 

การมุ่งเน้น ความสำาเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง) ทั้งนี้
ผลการประเมินจะถูกนำาไปพิจารณากำาหนดเป็นอัตราการขึ้น
เงินเดือน ของกรรมการผู้อำานวยการ โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

ระยะยาว
 บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพเพิ่มให้อีกสูงสุด

ร้อยละ 6 ของเงินเดือน ทุกเดือน

5.27 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบัตร) ของ
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในเรื่องการเสนอ 
แต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก (รายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ - รายงานประจำาปี)

5.28 จัดอบรมเพื่ อทบทวนความรู้ และความเข้ าใจการจัด
ทำา“รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่
เกี่ยวข้อง

5.29 การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คณะกรรมการบริษัทฯ   
มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อ
รองรับการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซีียน (AEC) โดย
การสร้างศูนย์การเรียนรู้ SLA ที่จังหวัดระยอง 

บริษัทฯ เริ่มเข้าบริหารพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ (Somboon 
Learning Aeademy) ตั้งแต่ปี 2557 โดยเริ่มดำาเนินการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการทำางานของพนักงานทุกระดับให้
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน ประกอบด้วย

1) ความรู้พื้นฐานด้านคุณภาพ/ความมั่นคง /ความปลอดภัย อาชีว
อนามัยและ สิ่งแวดล้อม

(2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ
(3) ความรู้ที่ต้องพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาชีพ
(4) ความรู้ด้านภาวะผู้นำาและการบริหารจัดการ

ผลการดำาเนินงานในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 17.42 ชั่วโมง/คน/ปี  
(ดูรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)
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คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
นำาไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่างแท้จริง จึงได้กำาหนดแผนส่ง
เสริมและปลูกฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 7 ปี 
(ปี 2553 -2559) ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนของ
องค์กร” เพื่อหล่อหลอมให้พนักงานมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ  
มีจิตสำานึกที่ดี มีวินัย มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม นำาไปสู่การเป็น
วัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรม
องค์กร

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่ได้ผ่านการรับรอง
จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption 
Council : CAC) ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2556

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification)  
โครงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดอ้นมุตันิโยบาย / ข้อกำาหนด / แนวปฏิบัติ
ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ (SBG)  
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ SBG ยอมรับการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวัญ การเลี้ยง รับรอง เงิน
บริจาค/เรี่ยไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบุคคลที่ทำาธุรกิจ
กับ SBG โดยครอบคลุมพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศ ” 

ข้อกำาหนด

(1) กำาหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในคู่มือการกำากับดูแล
กิจการ และคู่มือจริยธรรม

(2) ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ SBG

(3) จั ด ใ ห้มี ก ารประ เมิ นความ เ ส่ี ย งต่ อการ เ กิดการ ทุจริ ต 
คอร์รัปชั่นทั่วทั้งองค์กร เป็นประจำาทุกปี 

แนวปฏิบัติ

(1) กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ SBG ต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และ จริยธรรมและข้อ
พึงปฏิบัติในการทำางาน โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(2) พนักงานของ SBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการ 
กระทำาที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้อง กับ SBG ต้องแจ้ง
ให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ

ร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือ
ข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำาหนดให้ทำา
หน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรม
ทางธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ ที่กำาหนดไว้ 

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือ 
แจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทฯกำาหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อ
ร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

(4) ผู้ที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำาที่ผิดจริยธรรม
ของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการ 
กระทำานั้นผิดกฎหมาย 

(5) SBG ตระหนักถึงความสำาคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และ
ทำาความเข้าใจกับบุคคลอื่นท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ 

(6) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้าง “ฅนสมบูรณ์ ” ให้มีจิตสำานึก
ที่ดี และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม และประเทศชาติ

หลักการและกระบวนการในการประเมิน  

ความเสี่ยงด้านการทุจริต

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้
ประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตแยกออกจากการประเมินความ
เสี่ยงระดับองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริต ตามระบบงาน Core Business ได้แก่ (1) Order 
to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To 
Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณาความเสี่ยง
แต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการทุจริต และประเมินโอกาส
และผลกระทบ (ระดับคะแนนการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการ บริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผล
การประเมินจะนำามาจัดทำาแผนการตรวจสอบประจำาปี และมีการ
ทบทวนเป็นประจำาทุกปี 

คณะกรรมการบริษัทฯ กำาหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ 

1. ทำาการสำารวจ “รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย” ของกรรมการ 
และผู้บริหาร 4 ลำาดับแรก ตามที่กฎหมายกำาหนด และขยาย
การสำารวจไปยังผู้บริหารทุกระดับ ที่มีอำานาจดำาเนินการ รวม
ไปถึงพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อป้องกันการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่จะนำาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น 

2. กำาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสารให้พนักงานทุก
ระดับ ทำาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นวินัย
และหน้าที่ของพนักงานที่ต้องพึงกระทำา

นโยบาย
การต่อต้าน

ทุจริตคอร์รัปชั่น 
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การทุจริต หรือพฤติกรรมใดๆ  
ที่พนักงานเรียกรับเงิน ขอเงิน
เลี้ยงรับรอง เงินบริจาค ของ
ขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดให้แก่
ตนเองหรือ พรรคพวก จาก
บุคคลที่ทำาธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่า
จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

การรับสินบนการรับเงินและ
สิ่งของ โดยมีพนักงานเข้าไป
เกี่ยวข้องในการเรียกรับเงิน  
ของขวัญ หรือผลประโยชน์ 
อื่นใดให้แก่ตนเอง อันจะนำาไป 
สู่การทุจริต

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
ใช้ตำาแหน่งหน้าที่ เพื่อประโยชน์
ส่วนตน โดยมีบุคคลในครอบครัว
เข้ามาทำาธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ และส่ง
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ

การให้สิ่งของ/ประโยชน์อื่นใด 
เป็นการให้โดยเสน่าหา หรือเป็น 
สินนำ้าใจ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ 
ที่ดี ระหว่าง พนักงาน - supplier  
ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในรูปเงิน และ
สิ่งของ

นิยาม “ทุจริตคอร์รัปชั่น”3. กำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ทำาหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้าน
การทุจริต และจัดทำาแผนตรวจประเมิน ให้สอดคล้องกับแผน
ตรวจสอบภายใน 

4. ผู้ที่กระทำาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำาที่ผิดจริยธรรม 
ของบริษัทฯ ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตาม
ระเบียบ ที่บริษัทฯ กำาหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หาก
การกระทำานั้นผิดกฎหมาย 

5. ส่งเสริมความรู้ผ่านหลักสูตร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนของ
องค์กร” สำาหรับผู้บริหารทุกระดับและจัดกิจกรรมมุ่งสู่สิ่งที่
ดีกว่า สำาหรับกลุ่มพนักงานในระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจ 

แนวปฏิบัติในการรับส่ิงของและการให้ส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใด 
ของ SBG

1. แนวปฏิบัติในการรับสิ่งของ  หรือประโยชน์อื่นใด

1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนักงาน :  รับ  ขอรับเรี่ยไร  ของขวัญ  
การเลี้ยงรับรอง การให้บริหาร การสนับสนุนทางการเงิน  เงิน
รางวัลใดๆ  จากลูกค้า  เจ้าหนี้  หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ทำาธุรกิจกับ
บริษัทฯ  

2) การขอสนับสนุนในรูปเงินหรือสิ่งของ สามารถกระทำาได้ในรูป
องค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมัติจากกรรมการ
ผู้มีอำานาจลงนาม เท่านั้น

3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยมท่ีคนท่ัวไปพึง
ปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  ต้องมีราคา
หรือมูลค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือ มีความจำาเป็น
ที่ต้องรักษาสัมพันธ์ภาพอันดีงามระหว่างบุคคล หรือองค์กร 

4) กำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนองค์กรในการรับส่ิงของ
หรือประโยชน์อื่นใด และนำาส่งกรรมการผู้อำานวยการ ผ่าน
สำานักงานเลขานุการบริษัทฯ  ภายใน  5  วันทำาการ นับตั้งแต่วัน
ที่ได้รับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด 

5) ยกเว้น ของชำาร่วยในช่วงเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม พนักงาน 
สามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่าไม่เกิน 500 บาท เช่น พวงกุญแจ  
ปฏิทิน สมุดบันทึก เป็นต้น ที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กรนั้น 
ระบุไว้โดยกำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้แทนในการรับมอบ  
และรายงานให้กรรมการผู้อำานวยการทราบ ผ่านสำานักงานเลขา
นุการบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

6) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้
พนักงานเป็นผู้แทนองค์กรในการรับส่ิงของหรือประโยชน์อื่นใด  
เว้นแต่เหตุสุดวิสัย อนุโลมให้ผู้บริหารที่ต่ำากว่า 1 ขั้น (สายงาน
ตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้รับมอบ และรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับสูงทันที

2. แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ  หรือประโยชน์อื่นใด :

1) การให้สิ่งของ กำาหนดให้ในโอกาสเทศกาลอันเป็นประเพณีนิยม
ที่คนทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนั้น  
บริษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการจัดหาซึ่งกำาหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน  
2,000  บาท และจัดให้มีการสำารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสม
ก่อนดำาเนินการ เพื่อป้องกันการนำาไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น

2) กำาหนดให้ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิ่งของ 
หรือประโยชน์อื่นใด

1

2

3

4
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1. ได้รับการยอมรับจากสาธารณะ

2. ขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น

3. สร้างมูลค่าเพิ่ม

4. ลดต้นทุน

5. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

6. เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร

7. สร้างวินัยในการทำางาน

8. การถ่วงดุลอำานาจ

9. แก้ปัญหารวดเร็ว

การดำาเนินงานปี 2559 : 

1. บริษัทฯ ได้ส่งเสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สัมมนา 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อนำาไป
สู่การเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนส่งเสริมและปลูก
ฝังจริยธรรมองค์กร ดังนี้

1.1 บริษัทฯ กำาหนดหลักสูตร “จริยธรรม…กับความยั่งยืนองค์กร”- 
สำาหรับ ฝ่ายจัดซื้อ จัดหา โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นด้านจริยธรรม 
และจิตสำานึกในการทำางาน และโครงการมาตรการป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น จำานวน 30 คน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
สามารถให้คำาปรึกษา และชีแจงประเด็นสำาคัญแก่บริษัทคู่ค้า 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้

1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้คู่ค้า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เติบโตไปพร้อมกับ SBG โดยกำาหนดกลยุทธ์ การเพิ่ม
คุณค่าทางธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ในการต่อต้านการทุจริตของ SBG เพื่อให้มั่นใจว่า
กระบวนการ Supply Chain มคีวามโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้
ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดย
ส่งเสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อขยายเครือ
ข่าย และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มสมบูรณ์

2. เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงช่องทางการร้อง
เรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงกำาหนดให้เพิ่มช่องทางการ
แจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ จัดให้มีกระบวนการรับข้อ
ร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน เพื่อนำาข้อเสนอ
แนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และนำาไปจัดทำา
หลักสูตรฝึกอบรม และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (ราย
ละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คู่มือจริยธรรมทาง
ธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวด การพัฒนาสู่ความยั่งยืน) 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงาน 
จึงได้กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
ค่าตอบแทนพนักงานในระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทน
ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายค่า
ตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ประกาศต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น

โดยกำาหนดอัตราค่าจ้างแรกเข้าขั้นตำ่าสำาหรับพนักงานทั่วไป ที่
ไม่มีทักษะประสบการณ์ วันละ 315 บาท ซึ่งมากกว่าอัตราค่าจ้าง
ขั้นตำ่าที่กฎหมายกำาหนด และสวัสดิการอื่นที่ให้ในรูปตัวเงินเพิ่ม
เติมต่อวันอีกวันละ 175 บาท ซึ่งได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ค่าเบี้ย
ขยัน ค่าเข้ากะ รวมอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าที่พนักงานจะได้รับขั้นพื้นฐาน 
เท่ากับ 490 บาทต่อวัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่นสนับสนุน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดีขึ้น เช่น จัดข้าว (เปล่า) กลางวันฟรี
ทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ตำ่ากว่าราคาท้อง
ตลาด สวัสดิการ รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล ประกันสุขภาพ
พนักงาน เครื่องแบบพนักงาน และเปิดอากาสให้พนักงานได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบ
สื่อสารภายใน 

เพื่อให้พนักงานที่ทำางานกับบริษัทฯ มีทุนสำารองชีพในระยะยาว 
เมื่อเกษียณอายุการทำางานกับบริษัทฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ โดยบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

ช่องทางการแจ้งเบาะแส
คณะกรรมการบริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ เพื่อนำาไปสู่การ
พัฒนา ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ และตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผ่านอีเมล์ ของกรรมการอิสระ ดังนี้
1.  นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 

Email : sansern.w@somboon.co.th

2. นายปัญจะ เสนาดินัย  
Email : panja.sena@gmail.com

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล 
Email : ptaveebhol@gmail.com

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
Email : sobsonket@gmail.com

5. นายอัจฉรินทร์ สารสาส 
Email : ajarin.s@gmail.com

6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 
Email : surasak@lombardinvestments.com

7. เลขานุการบริษัท  
Email : witsarut.b@somboon.co.th

การหักเงินสมทบของพนักงานและนายจ้าง
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กระบวนการขยายเครือข่าย
โครงการมาตรการป้องกัน

การทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

88 คู่ค้าของสมบูรณ์ร่วมต้านโกง

ในปี 2559 บริษัทไดเ้ขา้เยีย่มชมบริษัทคูค่า้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมการ
ประกาศเจตนารมณ ์ และเขา้เป็นแนวร่วมการตอ่ตา้นการทุจริต
คอร์รัปชัน่ กับ SBG เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
และความคืบหน้าในการเขา้ร่วมโครงการมาตรการป้องกันการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน่กับ SBG

1. จัดตั้งคณะทำางานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานุการ 
บริษัทฯ (หัวหน้าคณะ) ฝ่ายจัดหา ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2. บริษัทฯ ได้กำาหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดยคัดเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอัตรา
การหมุนเวียนในการซื้อขาย 50 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป ให้คู่ค้า
เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ภายใน 
ปี 2560  100% 

3. จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผลักดันให้
บริษัทคู่ค้าของกลุ่มสมบูรณ์กรุ๊ป เข้าร่วมประกาศ เจตนารมณ์ 
ต้านโกงกับ CAC จำานวน 88 บริษัท
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10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1. การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 การก ากับดูแลกิจการ 

              คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน บนพืน้ฐานความพอเพียงและ 
ความรับผิดชอบต่อสงัคม ยึดหลกัธรรมาภิบาล เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้  มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และสอดคล้องกับวิถีแห่งการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม   
ให้ความส าคัญกับบ่มเพาะบุคคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานและ
ความสามารถของบคุลากร  รวมทัง้การพฒันาคณุภาพชีวิตในการท างาน  ทัง้นีเ้พื่อมุ่งสูก่ารเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยืน 
จนได้รับรางวลัเกียรติยศด้านบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยม (SET Award of Honor : The Best of Good Governance 
Company) ตอ่เนื่อง 6 ปีซ้อน ตัง้แต่ ปี 2552-2557 และจากการมุ่งมัน่พฒันาในด้านความยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง สง่ผลให้
บริษัทได้รับรางวลัความยัง่ยืนประจ าปี 2558-2559  (SET Sustainability Awards 2016) จากตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวมรางวลัด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards)  
และรางวลัด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคม (Best Corporate Social Responsibility Awards) เข้าไว้ด้วยกนั 

• นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 

 

 

     

               คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จดัให้มีนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  (Corporate Governance Policy)  ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อยดึถือเป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  ในการด าเนินงานและพฒันาองค์กร
ให้เติบโตอย่างยัง่ยืน   โดยมีการทบทวนเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยในเว็บไซต์บริษัท หมวดการพฒันาสู่ความยัง่ยืน 
ทัง้นีใ้นปี 2559 บริษัทฯ ได้ยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการไปสู่แนวปฏิบตัิอนัเป็นเลิศและสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ของ 
ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี  ้

บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่มีความ

รับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ตามคู่มือจริยธรรม

ทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การติดตามผล  ภายใต้การก ากับดูแล และของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยในปี 2559 มีการด าเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่ส าคญั ดงันี ้
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ประเด็นท่ีส าคัญ จากการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2558 

หมวดท่ี 1   
สิทธิของผู้ ถือหุ้น  

หมวดท่ี 2  
การปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้น 
อยา่งเท่าเทียมกนั  

หมวดท่ี 3  
การค านึงถึงบทบาท 
ของผู้มีสว่นได้เสีย  

หมวดท่ี 4  
การเปิดเผยข้อมลู 
และความโปร่งใส  

หมวดท่ี 5  
ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการ  

          เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่
ค าถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี
ได้ลว่งหน้า  โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้น 
ทราบผ่านระบบขา่วของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
          
          ก าหนดให้ กรรมการ 
และผู้บริหาร ต้องแจ้ง
รายละเอียดเก่ียวกบัการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์   
ให้เลขานกุารบริษัท ทราบ
ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ อยา่งน้อย 1 วนั   
และเลขาฯรายงานให้ท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
รายไตรมาส 

          เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
เสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณา
แต่งตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้า 
ระหวา่ง 1 ตลุาคม 2559 ถึง 31 
ธันวาคม 2559  
         ก าหนดนโยบายการ
ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน ท่ีได้
จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร 
หรือพนกังาน ในการหา
ประโยชน์สว่นตน หรือท าธุรกิจ
ท่ี แขง่ขนั กบับริษัทฯ หรือธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง  รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลู
ภายในเพื่อประโยชน์ของตน 
หรือห้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอ่ืน 
ในการซือ้ขายหุ้นของบริษัท 
(คู่มือจริยธรรมธุรกิจฯ หน้า 12 
ข้อ 3.2.2)  

         บริษัทได้จดัท ารายงาน
การพฒันาท่ียัง่ยืนตามกรอบ 
Global Reporting Initiative 
(GRI) แยกออกจากรายงาน 
ประจ าปี ตัง้แต่ปี 2557 และใน
ปี 2559 บริษัทได้รับรางวลั 
Recognition ด้านรายงาน
ความยัง่ยืน (SD Report 
Awards 2016)  
    
          บริษัทได้มีการพฒันา
คณุภาพชีวิตแก่ผู้ ด้อยโอกาส 
โดยการจ้างงานคนพิการภายใต้
โครงการ “SBG สร้างฝัน ปัน
น า้ใจ สานสายใยผู้ พิการ” คนบ
ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมทัง้สิน้ 28 คน 

          น าเสนอข้อมลูต่อนกั
ลงทนุ (Road Show) 
ภายในประเทศ  1 ครัง้ 
          จดัประชมุนกัวิเคราะห์ 
(Analyst Meeting) จ านวน 4 
ครัง้  
          จดักิจกรรม My 
Companyโดยร่วมกบัสมาคม
สง่เสริมผู้ลงทนุไทย เพื่อให้ผู้ ถือ
หุ้นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัท และ พดูคยุกบัผู้บริหาร
ของบริษัท 1 ครัง้  
      
          ออกเอกสารแจ้งขา่วผล
ประกอบการ (Earning 
Release) จ านวน 4 ครัง้  

         มีนโยบายให้กรรมการท่ี
ไมเ่ป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชมุ
ระหวา่งกนัเอง เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการ
จดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดย
ไมม่ีฝ่ายจดัการร่วมด้วย อยา่ง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 
          ปรับปรุงคู่มือกรรมการ
และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบั าฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั และนโยบายท่ีส าคญั 
เช่น หลกัเกฑ์ ASEAN CG 
Scorecard ท่ีกรรมการควร
ทราบไว้ในคู่มือกรรมการ เป็น
ต้น 

• การรายงานการมีส่วนได้เสียและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร เปิดเผย
ข้อมลูและรายงานการมีสว่นได้สว่นเสยีของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551  และก าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทกุปี และ/
หรือทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  โดยให้สง่รายงานผ่านฝ่ายเลขานุการบริษัท ภายใน 7 วนัท าการ     นอกจากนี ้
บริษัทยังได้ขยายผลไปยงัพนักงานระดบัจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดับผู้จัดการแผนกขึน้ไป รวมทัง้
พนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง โดยในปี 2559 มีการรายงานการมีสว่นได้สว่นเสยี จ านวนน 128 ราย และมี 1 ราย ที่มีการท า
รายการที่มีสว่น ได้สว่นเสียกับบริษัท  ทัง้นีไ้ด้ขึน้ทะเบียน และสรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรร
มาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 

• การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกจิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะยกระดบั Anti-Corruption Progress Indicators  จากระดบั 4 (Certified) 
เมื่อปี 2557 ไปสูร่ะดบั 5 (Extended) ในปี 2558  ด้วยการขยายแนวร่วมไปต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยังพนัธมิตรทาง
การค้า   โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกบริษัทคู่ค้าตามระดบัความส าคญัด้านต่างๆ เช่น เป็นผู้จดัหาวตัถดุิบเชิงกลยทุธ์ เป็น  
ผู้จัดหาหรือผู้ ให้บริการที่เสี่ยงต่อการทุจริตคอรัปชั่น   มีอัตราการซือ้ -ขายหมุนเวียน 20 ล้านบาท ต่อปีขึน้ไป เป็นต้น   
ผลการคดัเลอืก พบวา่มีคูค้่าจ านวน 136 บริษัท ที่สอดคล้องกบัเกณฑ์การคดัเลอืก  จากคูค้่าจ านวน 2,828 ราย บริษัทจึง
ตัง้เป้าหมายให้คูค้่าทัง้ 136 บริษัท  ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์  ภายในปี 
2560    ปัจจุบนั มีคู่ค้าที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ฯ กับบริษัทรวม 88 บริษัท  โดยในปี 2559 เพิ่มขึน้   77 บริษัท จาก  
11 บริษัท ที่ประกาศเจตนารมณ์ฯ ไปเมื่อปี 2557   ทัง้นี ้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ขอขอบคุณพันธมิตรทางการค้าและ
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ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายที่เป็นแนวร่วมขจดัการทจุริตคอร์รัปชัน่ให้หมดไปจากหว่งโซธุ่รกิจและขยายผลไปสูส่งัคมโดยรวมตอ่ไป 

 

 

 

 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้จดัอบรมเพือ่สง่เสริมความรู้เร่ืองหลกัการประเมินตนเอง 71 ข้อ ของแนวร่วมปฏิบตัิเพื่อ
การตอ่ต้านการทจุริตของภาคเอกชน (Collective Action Coalition : CAC) ให้แก่คูค้่าที่ผา่นการประกาศเจตนารมณ์และ
ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมกบั CAC ในอนาคต   ในปี 2559 ได้ผลกัดนัให้คูค้่าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
เป็นสมาชิกแนวร่วมของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC) จ านวน 88 บริษัท  

 

 

 

 
 

 

 การด าเนินการด้านภาษี 

บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมอืและมีสว่นร่วมด้านภาษีกบัรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุง่มัน่ในการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีการด าเนินการด้านภาษีอยา่งถกูต้องครบถ้วน  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และตรงตามเวลาที่ก าหนด  โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 8,817 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็น
จ านวนเงิน 47.7 ล้านบาท (1) 
•  ร่วมแสดงพลัง “ปิดไฟไล่โกง” 

บริษัทได้เข้าร่วมแสดงพลงัพลเมอืงที่มุง่หวงัให้ประเทศไทยสดใส 

ไร้คอร์รัปชนั น าโดยกรรมการผู้อ านวยการ พร้อมด้วยผู้บริหารและ

เพื่อนพนกังานบริษัทในกลุม่สมบรูณ์   ร่วมเดินขบวนแสดงพลงั

ร่วมกบัภาคีตา่งๆทัง้ภาครัฐและเอกชน และเป็นสว่นหนึง่ของการ 

“ปิดไฟไลโ่กง”ที่ใหญ่ที่สดุพร้อมกนัทัว่ประเทศ ในงานวนัตอ่ต้าน

คอร์รัปชัน่  ภายใต้แนวคดิ “กรรมสนองโกง“ ณ ท้องสนามหลวง 

เมื่อวนัท่ี 11 กนัยายน 2559 

 

จากการท่ีบริษัทมุง่มัน่ขยายแนวร่วมตอ่ต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ในหว่งโซธุ่รกิจอยา่ง
ตอ่เนื่อง เป็นผลให้บริษัทได้รับการยกระดบั 
Anti-Corruption Progress Indicators  เป็น
ระดบั 5 : ขยายผลสูผู่้ที่เก่ียวข้อง 
(Extended) ในปี 2559 ได้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

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

การปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีตกลงกนัไว้กบัคูค้่า หรือเจ้าหนีอ้ยา่งเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงตา่งๆ  
ที่ได้ให้พนัธะสญัญาไว้ในการด าเนินธุรกิจร่วมกนั 

 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 2559  

บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมบริษัทคูค้่าอยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุเดือน เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลีย่นความคิดเห็น  
และข้อเสนอแนะส าหรับการปรับปรุงผลติภณัฑ์ และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่ง
ทนัทว่งที  พร้อมทัง้ให้ข้อแนะน าในการใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ   

 

 

 

 

นโยบายการปฏิบตัิต่อคู่ค้า  

บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ปฏิบตัิตอ่คูค้่า รวมถึงเจ้าหนี ้อยา่งเสมอ
ภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
ทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท า
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลู
ที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง โดยมีแนว
ปฏิบตัิ 5 ประการ ดงันี ้

1. มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม 

เปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กบัทกุคู่ค้าและการพิจารณาคดัเลือกคู่ค้า ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความเสมอภาค
และเป็นธรรม 
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2. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้สินค้าและบริการท่ีมีลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถกูต้อง และไมส่นบัสนนุสินค้า 
หรือการกระท าท่ีเป็นการละเมิดกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา 

3. ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น การรับสิ่งของ หรือ ประโยชน์อ่ืนใด ต้องปฏิบติัตามข้อก าหนดปฏิบติัในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ 
อยา่งเคร่งครัด 

4. สอดคล้องกับกฎหมาย  ให้โอกาสคู่ค้าท่ีด าเนินธุรกิจถกูต้องตากฎหมาย ปฏิบติัตามระบมาตรฐาน คณุภาพ  สิ่งแวดล้อม  
ความปลอดภยั  อาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

5. ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคู่ค้า และเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามามี 
สว่นร่วมในกิจกรรมเพ่ือสงัคมของบริษัทฯ 

 

• นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างสีเขยีว 

              บริษัทฯ มีนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างที่สอดคล้องกับนโยบายของลูกค้า กฎหมายภายในประเทศ รวมทัง้

กฎระเบียบและข้อก าหนดในระดบัสากล   โดยบริษัทได้สือ่สารนโยบายด้านตา่งๆ ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้าเป็น

ประจ าทกุปี ซึง่รวมถึงมาตรการสนบัสนนุและสง่เสริม ฐานในระหวา่งการด าเนินงาน  ซึง่ครอบคลมุด้านตา่งๆ ดงันี  ้

1) นโยบายคู่ ค้า ด้านสิทธิมนุษยชน 

      1.1) Conflict  Minerals  Policy 

              บริษัทฯ มีนโยบายจดัซือ้วตัถดุิบที่มีคณุภาพจากแหลง่ที่น่าเช่ือถือ  มีการส ารวจคู่ค้า และผลกัดนันโยบายด้าน
สิทธิมนษุยชนให้กับคู่ค้าที่เก่ียวข้อง และประกาศเป็นนโยบายที่ชัดเจนต่อสาธารณะ  โดยไม่ยอมรับวตัถดุิบจากแหล่ง
ผลิตที่มาจากประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนษุยชนหรือมีคว ่าบาตรทางการค้าจากนานาชาติ  โดยเฉพาะแร่ธาต ุ4 ชนิด 
ได้แก่  ดีบกุ (Sn)  แทนทาลมั (Ta)  ทงัสเตน (W)  และ ทองค า (Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนในทวีปแอฟริกา   
 
2) นโยบายคู่ ค้า ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 

2.1) สารต้องห้ามในวัตถุดิบ  

                  บริษัทฯ มีการควบคมุคณุภาพวตัถดุิบจากคู่ค้า โดยการขอใบรับรองผลิตภณัฑ์จากคู่ค้า รวมทัง้สุม่ตรวจวดั
ปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จดัเป็นสารอนัตรายต่อสขุภาพและสง่ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์  ตามข้อก าหนดของลกูค้า  เช่น ตะกั่ว (Pb)  แคดเมี่ยม (Cd) ปรอท (Hg) 

โครเมี่ยม (Cr
6+

)  แร่ใยหิน (Asbestos) เป็นต้น 
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2.2) วัตถุดิบปราศจากการปนเป้ือนสารกัมมันตรังสี  

                    บริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือก จัดซือ้และจัดหาวัตถุดิบจากผู้ ผลิตและผู้ จัดจ าหน่ายเหล็กที่ไม่มีการ
ปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี เพื่อให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความปลอดภัยจากสาร
กมัมนัตรังสอียา่งแท้จริง ทัง้นีด้้วยความมุ่งหวงัให้พนกังาน คู่ค้า ลกูค้า ตลอดจนผู้บริโภค มีความมัน่ใจว่าบริษัทมีความ
หว่งใย ใสใ่จด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตลอดหว่งโซธุ่รกิจ 
 

2.3) การป้องกันและลดภาวะโลกร้อน 

                   บริษัทฯ มีนโยบายสง่เสริมให้คูค้่า ด าเนินกิจกรรมอนรัุกษ์พลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการโรงงาน
ปลอดโฟม ลด ละ เลกิ ใช้โฟมเป็นบรรจุภณัฑ์  รวมถึงสง่เสริมให้มีโครงการอนรัุกษ์พลงังานในโรงงานของคู่ค้า  เพื่อช่วย
ลด CO

2
 ทางอ้อม เป็นต้น 

 

•   การพัฒนาคู่ค้า 

                 ในปี 2559 บริษัทฯ  ได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับพันธมิตรคู่ค้าให้มีความพร้อมทัง้ใน

กระบวนการธุรกิจ ตลอดจนการแบ่งปันสร้างคุณค่าสู่สงัคม ทัง้นีเ้พื่อสร้างความยัง่ยืนให้เกิดขึน้ในห่วงโซ่ธุรกิจอย่าง

แท้จริง โดยมีการด าเนินการตามกรอบการพฒันา 3 ด้านหลกั ดงันี ้

กรอบการพัฒนาคู่ค้า 
เพิ่มผลผลิต สร้างความเข้มแข็ง 

จากกระบวนการภายใน 
ธุรกิจโปร่งใส 

และการบริหารความเส่ียง 
ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม  

กลยุทธ์หรือเคร่ืองมือ 
ที่ใช้ในการพัฒนา 

• ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS
(1)

  ให้แก่คู่ค้า 

• ความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 

• การจดัการด้านสิ่งแวดล้อม  

• แนวร่วมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่  

• การวางแผนสืบทอดธุรกิจครอบครัว 

• การบริหารสภาพคลอ่งในภาวะวิกฤต 

• การมีสว่นร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม 

• มาตรฐานความรับผิดชอบตอ่สงัคม ของกรม

โรงงาน  (CSR-DIW 
(3)

 ) 

การด าเนินงาน 
ในปี 2559 

• ถ่ายทอดความรู้ระบบ TPS
(1)

  ให้แก่คู่ค้า 

- มีคู่ค้าพฒันาต่อเน่ืองจากเดิม 3 บริษัท 

 - มีคู่ค้าเข้าร่วมใหม ่8 บริษัท 

• สื่อสารนโยบายด้านความปลอดภยัและ

สิ่งแวดล้อมในการประชมุคู่ค้าประจ าปี 

• ขยายแนวร่วมต่อต้านการทจุริตคอรัปชัน่  

- คู่ค้าเข้าร่วมอบรมและประกาศ

เจตนารมณ์  เพิ่มขึน้ 67 บริษัท (ยอด

สะสม  78 บริษัท) 

   - คู่ค้าผ่านการประเมนตนเอง 71 ของ 

CAC
(2)
เพิ่มขึน้ 41 บริษัท (ยอดสะสม  50 

บริษัท) 

• คู่ค้าร่วมบริจาคในกิจกรรมโบว์ลิ่งการกศุลและ

สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ และสง่บคุลากรเข้าร่วม

กิจกรรมพฒันาชมุชน และโรงเรียน ร่วมกบั

บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

• ให้ความรู้และประชาสมัพนัธ์โครงการ  

    CSR-DIW
(3)

 และการพฒันาท่ียัง่ยืนให้คู่ค้า   
    รับทราบในการประชมุคู่ค้าประจ าปี 

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสูค่วามยัง่ยืน โดยค านึงถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัด์ศรีในความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน   ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีคณุภาพและคณุคา่  

 

บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ จึงให้ความส าคญัในการปฏิบตัิ
ต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคู่  
กบัการพฒันาคณุธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับ
พนกังานและให้พนกังานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศกัยภาพ  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อมและจดัระบบการท างาน
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ให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวิต ทรัพย์สิน มีสขุอนามยัที่ดี พฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพนูศกัยภาพอย่าง
ทัว่ถึง และให้พนกังานรับทราบขา่วสารของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ  

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 2559   

• เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นเพื่อพัฒนาคุณชวีิตการท างาน  

                         บริษัทฯ ได้จดัช่องทางให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็น รวมทัง้จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการประจ า
แตล่ะโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอไปยงัผู้บริหารและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องน าไปปรับปรุง
พฒันาคณุภาพชิวติ ทัง้ในประเดน็ด้านแรงงาน และด้านสทิธิมนษุยชน  โดยผา่นช่องทางตา่งๆ  เชน่ กิจกรรมจบัเขา่คยุกนั  
การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของพนกังานผา่นแบบสอบถาม We care  เว็บไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นต้น 
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                 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือและมีสว่นร่วมกบัหน่วยงานราชการในการให้ข้อมลูอย่างถกูต้องและ
ครบถ้วน ไม่พบข้อร้องเรียนหรือข้อบกพร่องในด้านการปฏิบัติต่อแรงงานและด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ 

• ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขดีความสามารถและพัฒนาทกัษะตามความถนัด  

         บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานได้แสดงขีดความสามารถหรือพฒันาทกัษะในด้านที่ตนเองถนดั โดยการตัง้
เป็นชมรมต่างๆ เช่น ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ ชมรมต ารวจโรงงาน ชมรมเกษตร ชมรมกอล์ฟ ชมรมแบดมินตนั  ชมรม
ฟตุบอล ชมรมดนตรี ชมรมเดคพูาจ เป็นต้น 

 

 

 

 

• สวัสดกิารเพื่อคุณภาพชีวติและเสริมสร้างความสุขในการท างาน  

                       บริษัทฯ มีความเช่ือวา่ “ความส าเร็จขององค์กร เร่ิมต้นท่ีความสขุของพนกังาน”  บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการ
พฒันาและปรับปรุงสถานท่ีท างานให้เป็นพืน้ท่ีแหง่ความสขุ เปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของพนกังาน   ในปี 2559 
บริษัทได้ด าเนินโครงการ ตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดแูลพนกังานด้านตา่งๆ อยา่ง
ตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อมที่สง่เสริมบรรยากาศการท างาน และจดัสิง่อ านวยความสะดวกตอ่พนกังานในด้าน
ตา่งๆ  มกีารปรับปรุงโรงอาหาร  การปรับปรุงไฟฟ้าแสงสวา่ง ซุ้มพกัผอ่น ลานกีฬา และกิจกรรมกีฬาสปีระจ าปี เป็นต้น  
โดยใช้งบลงทนุกวา่ 18 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการแสดงความคิดเหน็

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

 . โทรศพัท์ฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ  -    -    

4. คณะกรรมการสวสัดกิารประจ าโรงงาน

 . แบบสอบถาม We care 

 . กิจกรรมจบัเขา่คยุกนั 
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สวัสดิการและกิจกรรมสร้างความผูกพันแก่พนักงานและครอบครัวพนักงาน 

ด้านการเงินและส่ิงอ านวยความสะดวก 
(1)

 การออมทรัพย์ ด้านสุขภาพ การดูแลครอบครัวพนักงาน 

เคร่ืองแบบพนกังาน 

รถรับ-สง่ 
เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวนัคา่ท่ีพกัค่า

โทรศพัท์มือถือ  ค่าเดินทาง 

ทนุการศึกษาพนกังานและบตุรพนกังาน 

(โครงการทนุการศึกษาเพ่ือลกูพอ่) 

ประกนัสงัคม 

กองทนุเงินสะสมส ารองเลีย้งชีพ 

สหกรณ์ออมทรัพย์และเงินปันผล 

ตรวจสขุภาพประจ าปี  

ประกนัสขุภาพ, ประกนัอบุติัเหต ุ

ชมรมกีฬา  FIT for Fun   
กีฬาสีประจ าปี (Sport Day)  

ทนุการศึกษาบตุรพนกังาน 

เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ บิดา  

มารดา ของพนกังาน 

พาบตุรพนกังานทศันศึกษานอกสถานท่ี ภายใต้

โครงการ “สานสมัพนัธ์ เพ่ือลกูรัก” 

ด้านจิตใจ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลส าคัญ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมวนัเกิดพนกังาน 

ของขวญัวนัแรงงาน 

เยี่ยมบ้านพนกังาน 

รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา            - ท าบญุตกับาตรและเลีย้งพระ 

ทอดกฐิน  ถวายเทียนพรรษา  

ประเพณีรับบวั ประเพณีไหว้ศาลพอ่หลวง  

ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯชมรมต ารวจโรงงาน 

ชมรมเดคพูาจสมบรูณ์กรุ๊ป 

โครงการพฒันาชมุชนและสงัคมด้านต่างๆ  

หมายเหต ุ: (1) เป็นไปตามเงือ่นไขระเบียบสวสัดิการพนกังาน  

• รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวสัดิการ ประจ าปี 2559 

บริษัทที่ได้รับรางวัล จ านวนปี 

 บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  : SAT1 

 บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั : BSK1-2 

 บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั : SBM1-2 

11 ปี ต่อเน่ือง 

 บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั : SBM3 6 ปี ต่อเน่ือง 

 บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั : ICP1-2 2 ปีต่อเน่ือง 

 

3. การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

3.1  การเคารพสทิธิในการท างานตามหลกัสทิธิมนุษยชน โดยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน ไมบ่งัคบั
ให้บคุคลขาดความสมคัรใจที่จะท างาน   ไมใ่ช้แรงงานเด็ก   เคารพในสทิธิและเสรีภาพของพนกังาน 
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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 2559   

• เคารพหลกัสทิธิมนุษยชนในการจ้างงาน  

            บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญและเคารพในหลกัสิทธิมนุษยชน  มีการปฏิบัติต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม  
ยดึมัน่ในกฎหมายและหลกัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่ดี   โดยปราศจากการเลอืกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน  ซึ่งได้ก าหนด
ไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct)  โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิและความเสมอภาคทาง
โอกาส  ไมจ่ ากดัเชือ้ชาติ สผิีว อาย ุเพศ ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพล
ภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสินการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพสว่นบุคคล   
มีการเก็บรักษาข้อมลูสว่นบคุคลของพนกังาน โดยถือเป็นความลบั  รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความ
ปลอดภยั  

• การสนับสนุนการด าเนินธุรกจิที่เป็นมิตรกับเดก็  

           บริษัทฯ ได้แสดงค ามัน่ในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัเด็ก ภายใต้หลกัการแห่งสิทธิเด็ก
และหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ ร่วมกบัภาคธุรกิจกวา่ 30 องค์กร จดัขึน้โดยองค์การยนูิเซฟ และสถาบนัไทยพฒัน์  ในพิธีได้รับ
เกียรติจากคณุอานนัท์ ปันยารชนุ ทตูองค์การยนูิเซฟ ประจ าประเทศไทย และได้จดัอบรมหลกัการแห่งสิทธิเด็กและหลกั
ปฏิบตัิทางธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนกังานสายงานบริหารทรัพยากรบคุคล ตามโครงการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจที่เป็น
มิตรกบัเด็ก   
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• การจ้างงานผู้พกิาร  

                         ปัจจบุนับริษัทมีพนกังานประจ าที่ขึน้ทะเบียนเป็นผู้พิการกบักรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคน
พิการ จ านวน 28 คน อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 บริษัทได้ร่วมมือกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคมและหนว่ยงานท้องถ่ิน ใน
การส ารวจแรงงานผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจ านวนการจ้างผู้พิการมาท างานในท้องถ่ินให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้ผู้พิการ
มีรายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครัว  เป็นท่ียอมรับทดัเทยีมบคุคลทัว่ไปในสงัคม 
 

 การส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร 

       ประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร ความรู้ และข้อมลูที่เป็นประโยชน์ผา่นช่องทางการสือ่สารทางเดยีว เชน่  ประกาศ 

อีเมล์ SBG Weekly News เสยีงตามสาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 

 การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็น 

        บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัในองค์กรแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารแบบสอง
ทาง เช่น กิจกรรมจบัเขา่คยุกนั  จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการประจ าแตล่ะโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ 
เพื่อน าเสนอไปยงัผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปปรับปรุงพฒันาคณุภาพชิวิต ทัง้ในประเด็นด้านแรงงาน และ
ด้านสิทธิมนุษยชน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น กิจกรรมจับเข่าคยุกนั การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของ
พนกังานผา่นแบบสอบถาม We care  เว็บไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นต้น     

• ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส  

          บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ทัง้ทางเว็บไซต์  อีเมล์ และทาง
ไปรษณีย์ เพื่อให้พนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะ และเบาะแสต่างๆ  ซึ่งจะถูก
รอบรวมที่ฝ่ายเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อน าเข้าสูก่ระบวนการสอบสวนหาสาเหตทุี่แท้จริง หรือน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึน้  รวมทัง้มีมาตรการคุ้มครองเพื่อสร้างความมัน่ใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ ให้ข้อมูล   
                       นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้น ากรณีศึกษาต่างๆ ไปจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรม และสื่อสารภายในองค์กร เพื่อ
สร้างความรับรู้และความตระหนกัด้านจริยธรรมในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง 
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• บ่มเพาะคนเก่งโดยพัฒนาศักยภาพพนักงานตามกรอบวัฒนธรรมองค์กร 

                      บริษัทฯ ให้ความส าคญักับการพฒันาศกัยภาพพนกังานทกุระดบั  มุ่งเน้นการวางรากฐานทัง้ความรู้เชิง

ทฤษฎีและการน าไปปฏิบตัิจนเกิดความเช่ียวชาญตามสายอาชีพ โดยเช่ือมโยงกบัวฒันธรรมองค์กรไปสูก่ารปฏิบตัิทัว่ทัง้

องค์กร ด้วยความมุง่หวงัให้ฅนสมบรูณ์เกิดการหลอ่หลอมและพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั มุ่งสูเ่ป้าหมายความเป็นเลิศ

ด้านคุณภาพ และล า้หน้าด้วยการสร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั  ซึ่งเป็นปัจจยัความส าเร็จที่ส าคญัของ

การพฒันาที่ยัง่ยืนของบริษัท  ดงันัน้ ศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์  (Somboon Learning Academy : SLA) 

จึงเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรบคุคลให้สอดคล้องกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของ

บริษัท  ด้วยการจดัระบบบริหารจดัการองค์ความรู้และหลกัสตูรอบรมภายในที่ครอบคลมุตัง้แต่หลกัสตูรพืน้ฐาน (Core 

course) และหลกัสตูรเฉพาะทางตามสายอาชีพ (Specialty course)  รวมถึงการเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอหลกัสตูรที่

จดัอบรมโดยองค์กรภายนอกได้ตามความเหมาะสมและความสนใจอีกด้วย  ในปี 2559  ศนูย์การเรียนรู้ของบริษัทในกลุม่

สมบรูณ์ ได้จดัหลกัสตูรภายใน แบง่ออกเป็น 10 หลกัสตูร 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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หลักสูตรอบรมภายในบริษัท ประจ าปี 2558 
ของศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA) 

การเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร  

สร้างสรรค์ 
สิ่งใหม ่

ใสใ่จ 
ลกูค้า 

มีวินยั 
ถ้วนหน้า 

พฒันา 
ทีม 

ท างาน 
รับผิดชอบ 

รอบคอบ 
เร่ืองคณุภาพ 

1. การพัฒนาพนักงานในสายการผลิต (Re-train)  
   ทบทวนหลกัการ Total Productive Maintenance (TPM)       

2. การพัฒนาพนักงานใหม่ (Pre-Operation)   
    เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสูส่ายการผลิต        

3. การพัฒนาวิศวกร (Engineering & Maintenance trainee)       

4. การพัฒนาหัวหน้างานผลิต (SBG HRD)       

5. ระบบมาตรฐานการจัดการ (Standard System)  
   เชน่ TS16949, ISO14001       

6. หลักสูตรพืน้ฐานในสายการผลิต (Somboon Production System)         

7. หลักสูตรด้านความปลอดภัย (Safety)  
   เชน่ การประเมินความเสี่ยง, การทบทวนและซ้อมแผนฉกุเฉิน เป็นต้น       

8.หลักสูตร Monozukuri 
เช่น การบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร       

9. คนดี คนเก่ง ฅนสมบูรณ์ (Smart  People) 
   เชน่ วฒันธรรมองค์กร, จริยธรรมทางธุรกิจ, ธรรมาภิบาลและความยัง่ยืน เป็น
ต้น 

      

10. หลักสูตรท่ัวไป (General)  
   เชน่ ปฐมนิเทศน์พนกังานใหม,่ ภาษาต่างประเทศ,  การสื่อสาร, หลกัการ
บริหาร เป็นต้น 

      

 
• สถติิด้านการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน 

                      ในปี 2559 บริษัทได้ลงทนุด้านการพฒันาศกัยภาพพนกังาน เพื่อให้เป็นคนเก่ง และพร้อมก้าวไปสูก่ารเป็น  
“ฅนสมบรูณ์” โดยใช้งบประมาณ 7.7 ล้านบาท จดัอบรมกว่า 80 หลกัสตูร มีพนกังานเข้าร่วมอบรมคิดเป็น 100% ของ
จ านวนพนกังานทัง้หมด ชัว่โมงอบรมของพนกังาน  17.42  ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปี 
 

รายละเอียด 2559 2558 2557 

เงินลงทนุ (ล้านบาท) 7.7 7.5 6.6 

จ านวนหลกัสตูร 78 80 30 

จ านวนพนกังานท่ีเข้าอบรม 100% 100% 100% 

จ านวนชัว่โมงอบรมเฉลี่ย/คน 17.42 17.28 9 

จ านวนพนกังานท่ีได้รับการปรับ 
ต าแหน่ง (คน) 

79 74 60 
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• ความเสมอภาคในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  

                      บริษัทฯ ค านงึถงึหลกัความเสมอภาคในการพฒันาศกัยภาพบคุลกร โดยเปิดโอกาสให้พนกังานทกุเพศ

และทกุระดบัได้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้ความสามารถอยา่งเทา่เทียมกนั 

ระดับพนักงาน 

จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 

2559 2558 2557 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

หัวหน้างานและระดับปฏิบัติการ 
(ช. 86% , ญ. 14%) 

14.98 2.44 14.59 2.68 7.11 1.14 

ผู้จัดการแผนก 
(ช 82% , ญ. 18%) 

17.28 3.13 14.61 2.66 16.78 3.56 

ผู้ช่วยผู้จัดการขึน้ไป 
(ช. 95% , ญ. 5%) 

16.54 0.88 16.77 0.39 39.17 1.15 

ผู้บริหารระดับสูง 
(ช. 81% , ญ. 9%) 

14.11 3.31 14.57 2.08 12.75 1.82 

รวมชายและหญิง 17.42 17.28 8.95 

 

• โครงการพัฒนาคนเก่งเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยนื 

                      ด้วยหลักสูตรพัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้นความเข้าใจตัง้แต่พืน้ฐาน การฝึกฝนจนเกิดทักษะและความ

เช่ียวชาญ สามารถประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงการจัดการองค์ความรู้ด้วยการสร้างเป็นมาตรฐาน 

(Standardization) ที่สามารถถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบัองค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐและ

เอกชน เพื่อสร้างเครือข่ายการพฒันาบุคลากรที่เข้มแข็ง   ในปี 2559 บริษัทมีโครงการพฒันาคนเก่งที่สร้างคุณค่าต่อ

องค์กร และสอดคล้องกบักลยุทธ์การด าเนินธุรกิจที่มีเป้าหมายการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ยืน บริษัทยงักระตุ้นให้

พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมสง่ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  การคิดปรับปรุง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่าง

ตอ่เนื่องด้วยแนวคิด Kaizen 

Improvement Projects 

ลดต้นทุน  ปรับปรุงกระบวนการท างาน 

บาท/ปี  จ านวนโครงการในปี 2559 ชัว่โมง/ปี  จ านวนโครงการในปี 2559 

Suggestion & Kizen Corporte 2016 14,216,070 95 2,978 75 

Action Learning Projects 1,460,000 7 - - 
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นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัคงด าเนนิการโครงการท่ีส าคญัอื่นๆ อยา่งตอ่เนื่อง ดงันี ้

โครงการ วัตถุประสงค์ คุณค่าต่อองค์กร 

Action Learning Project 
(ระดบัผู้บริหาร) 

• พฒันาผู้บริหารให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั ผ่านกลุม่ยอ่ยต่างสายงาน เพ่ือสร้าง

โอกาสและเร่งการพฒันา Talent และ Successor   

เพื่อสืบทอดต าแหน่งท่ีส าคญัในการด าเนินธุรกิจ 

• มุง่เน้นการน าศกัยภาพและประสบการณ์ มาวิเคราะห์/แก้ไขปัญหาอยา่งเป็น

ระบบ 

มีบคุลากรท่ีพฒันาองค์กรให้เติบโตได้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

Key Man 
(ระดบัปฏิบติัการ) 

• ยกระดบัพนกังานในกระบวนการ Forging,  Machining และ Heat Treatment 

ให้สามารถพฒันาเทคโนโลยีได้เอง 

• สร้าง Process Know-How จาก Process Mapping, Competency Gap และ

พฒันาหลกัสตูรของแต่ละกระบวนการ 

บริษัทมีบคุลากรท่ีมีความพร้อมรับการ
ขยายธุรกิจใหมใ่นต่างประเทศ 

Re-Train 
(ระดบัปฏิบติัการ) 

• พฒันาพนกังานในสายการผลิตปัจจบุนั ด้วยการทบทวนความรู้และหลกัการ 

(Total Productive Maintenance : TPM) 

ปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิต  
ลดการสญูเสีย และเพิ่มผลผลิต 

Pre-Operation 
(พนกังานใหมร่ะดบัปฏิบติัการ ) 

• พฒันาพนกังานใหมร่ะดบัปฏิบติัการ ก่อนเข้าสูส่ายการผลิต 

• พนกังานใหมท่ี่ผ่านการอบรม สามารถเป็น Man Power Bank เพื่อหมนุเวียน

และทดแทนพนกังานท่ีมีการโยกย้าย, ไปรับต าแหน่ง หรือ ลาออกได้ 100%    

บริษัทสามารถเดินสายการผลิตได้อยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

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 
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การด าเนินงานในปี 2559 
                   บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตที่ดี ทัง้ในต าแหน่งหน้าที่ ความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อมการ
ท างานท่ีดี  ตลอดจนการหว่งใยใสใ่จครอบครัวของพนกังาน 

• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชพี 

          บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการดูแลและรักษาและพัฒนาศักยภาพาบุคลากร ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการเติบโตขององค์กร  ดงันี ้

 

 

 

 

 

ด้วยพืน้ฐานการเป็นธุรกิจครอบครัวและวฒันธรรมการบริหารงานแบบพี่กบัน้อง ที่มีความห่วงใยและใสใ่จใน
คณุภาพชีวิตของพนกังานทกุระดบัตัง้แต่วนัแรกที่เข้ามาท างานจนกระทัง่เกษียณอายุ  จึงเป็นสิ่งเกือ้หนุนให้เกิดความ
ผกูพนัตอ่องค์กรที่แข็งแกร่ง อยูเ่คียงคูแ่ละเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

สานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก เป็นกิจกรรมพาบุตรหลานของพนกังานไปเปิดโลกทศัน์แห่งการเรียนรู้ ในช่วงปิดภาค
เรียนของทกุปี ในปี 2559 ได้พาน้องๆ จ านวน 36 คน ไปชมพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์ทางทะเล จงัหวดชลบรีุ   
 

 
 
ทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ ในปี 2559 บริษัทส่งเสริมทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาให้กับพนักงาน และบุตรพนักงาน  
จ านวน 92 ทุน มูลค่ากว่า 540,000 บาท ทัง้นี ้นับเป็นปีที่ 17  ที่ บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อ  
มาอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 

 

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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•   การสร้างความผูกพนัของพนักงานที่มีต่อองค์กร 

Open House SBG Family กิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ครอบครัวพนกังาน และชุมชนรอบข้าง โดย

การพาครอบครัวพนกังานเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน รับรู้สภาพแวดล้อมการท างาน  ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพ และ

สนัทนาการ รวมทัง้พาครอบครัวออกไปบ าเพ็ญประโยชน์ด้วยการพฒันาโรงเรียนที่ขาดแคลน 

 

 

 

 

 

 

 

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   
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การด าเนินงานในปี 2559 

                   บริษัทฯ ในกลุม่สมบรูณ์ มุง่มัน่ในการท างานอย่างปลอดภยัด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภยั 
การตรวจสอบพืน้ที่และเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน  มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วฒันธรรมความปลอดภยั  เพื่อสร้าง
ความตระหนกัและจิตส านึกด้านความปลอดภยัแก่พนกังานทกุระดบั  โดยมุ่งเน้นตอบสนองความพึงพอใจต่อลกูค้าใน
นโยบายด้านความปลอดภยั พร้อมทัง้น านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งทัว่ทัง้องค์กรและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
 

• วัตถุประสงค์การด าเนินงานด้านความปลอดภยั 

                   1. เพื่อพฒันากระบวนการผลติให้เป็นเลศิด้านความปลอดภยั เพื่อลดจดุเสีย่งการเกิดอบุตัิเหตุ 

                   2. เพื่อตอบสนองนโยบายด้านความปลอดภยัของลกูค้าและภาครัฐในการปฏิบตัิตามกฏหมาย และ  

                       ข้อก าหนด 

                   3. เพื่อพฒันาบคุลากรให้เกิดทกัษะด้านความปลอดภยั พร้อมสง่เสริมการมีสว่นร่วมและสร้างความตระหนกั 

                       ในด้านความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมการท างาน 

 

• โครงสร้างคณะกรรมการความปลอดภยั 

 

• สรุปผลการด าเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 

              จากการน านโยบายอาชีวอนามัยฯ ไปสู่การปฏิบัติด้วยความร่วมมือของพนักงานทั่วทัง้องค์กร ผ่านการ

ขบัเคลื่อนของคณะกรรมการความปลอดภัยในแต่ละโรงงาน  สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส าคัญ  

ได้ดงันี ้
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ตัวชีว้ัดด้านความปลอดภยั 
เป้าหมา

ย 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. จ านวนอุบัติ เหตุรุนแรงถึงขัน้หยุดงานลดลง 

(ราย) 
0 5 6 7 6 

2. จ านวนอบุตัิเหตไุมห่ยดุงานลดลง (ราย) 
ลดลง 

50% 
10 13 15 42 

3. โครงการป้องกนัอบุตัเิหตผุา่น CCCF 
(1) 
ส าเร็จ

ตามแผนงาน 
100% 100% 100% 100% 100% 

4. โครงการสร้างวฒันธรรมความปลอดภยั > 90% 85%
 (2)

 80%
 (2)

 50%
 (2)

 - 

 

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

      บริษัทฯ มีการฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่าง ๆ เช่น การฝึกซ้อม
ดบัเพลงิ และอพยพหนีไฟ โดยครอบคลมุการปฏิบตัิงานทัง้ในช่วงกลางวนัและช่วงกลางคืน ตลอดจนทบทวนแผนรองรับ
สถานการณ์ด้านแรงงาน และรวมถึงแผนป้องกนัน า้ทว่มเป็นประจ าทกุปี 

 
กิจกรรมด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามัยในปี 2559 

Completely Check Completely Find out : CCCF) 
ส่งเสริมการค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอนัตรายก่อนให้หมดสิน้ไป 

  

 
 

Safety Network 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ Best Practice ด้านความ
ปลอดภยัระหว่างโรงงาน 
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Safety Culture 
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภยัอย่างต่อเน่ือง 

 
สัปดาห์ความปลอดภยั 2559  “สร้างพฤติกรรมที่ปลอดภยั  SBG ร่วมใจ  สูค่วามปลอดภยัที่ยัง่ยืน” 

 

 

รณรงค์ KYT ก่อนเร่ิมงาน 
 

 

 

 

 

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 

งดเหล้าเข้าพรรษา รณรงค์ลดอุบตัิเหตุช่วงปีใหม่/
สงกรานต์ 

อบรมความปลอดภัย Safety Dojo เพ่ือการเรียนนรู้ 
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(6) คุ้มครองสทิธิที่จะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 
(7) คุ้มครองสทิธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 
(8)      ให้สทิธิในการอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมสขุภาพ  

                 นอกจากนีเ้พื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และด าเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้จาก
สนิค้า  บริษัทมีการส ารวจและทบทวน รายการผลติภณัฑ์ที่จ าเป็นต้องท าประกนั Products Liability เป็นประจ าทกุปี  ผล
การส ารวจในปี 2559 ไม่มี Safety Part ใหม่เพิ่มเติมจากปี 2558  บริษัทจึงพิจารณาต่ออายปุระกนั Products Liability 
ประจ าปี 2559 จ านวน 6 รายการ ซึง่เป็น Safety Part เดิม ได้แก่ 1. Rear Axle Shaft 2. Hub (SFT)  3. Coil Spring   4. 
Caliper   5. Disc Brake  6. Drum Brake  

              การด าเนินงานในปี 2559 

 การสร้างความผูกพันธ์และการพัฒนาร่วมกับลูกค้า  

               บริษัทค านงึถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้า ซึ่งถือเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาธุรกิจ โดยมี
การแลกเปลีย่นและ การมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่งๆ ของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ  ตัง้แตก่ารรับทราบนโยบายของลกูค้าด้าน
ตา่งๆ รวมถึงการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพ  และมีความ
ปลอดภยั  ค านงึถึงการใช้วตัถดุิบและกระบวนการท่ีลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  ด้วยต้นทนุท่ีแข่งขนัได้ เพื่อสร้างสร้าง
ความพงึพอใจของลกูค้าสงูสดุ 

   การแลกเปลี่ยนและ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ลูกค้าจัดขึน้ เป็นการสร้างความสมัพันธ์
ระหว่างบริษัทกับลกูค้าให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กับลกูค้าแล้ว โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ทีลกูค้าได้จดัขึน้มานัน้ ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการดแูล สง่เสริม และการพฒันาคณุภาพชีวิตให้แก่
สงัคม ตามแผนแมบ่ทของบริษัทท่ีได้ให้ความส าคญักบัชมุชนและสงัคม จึงท าให้บริษัทได้ตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบตอ่ชมุชน และสิง่แวดล้อมภายในสงัคม  บริษัทจึงเข้าไปมีสว่นร่วม และสนบัสนนุโครงการและกิจกรรมที่ลกูค้า
จดัขึน้  
 
โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัท ได้เข้าร่วมกบัลูกค้า ในปี 2559 มีดังนี ้

CSR  Activity 

เข้าร่วมบ าเพ็ญประโยชน์ที่ THCC  จดัขึน้ ณ 
โรงเรียนบ้านหนองหอย หมู ่๔ ต าบลวงัก์พง 
อ าเภอปราณบรีุ จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

ชมรมความร่วมมือโตโยต้าร่วมท าบญุทอดกฐิน
สามคัคี ณ วดัไผเ่หลอืง เพื่อสมทบทนุก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์  

 
                      นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมแล้ว ยงัมีโครงการตา่งๆอีกมากมายที่
บริษัทได้เข้าร่วมกิจจกรมของลกูค้าโครงการและกิจกรรมด้านอื่นๆ ท่ีบริษัท ได้เข้าร่วมกบัลกูค้า ในปี 2559 มีดงันี  ้
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 ความพึงพอใจของลูกค้า  

บริษัทมีการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ าทกุปี โดยประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท ใน 5 หวัข้อหลกั 
ได้แก่ ด้านคณุภาพ ด้านการสง่มอบ ด้านการจดัการ ด้านวิศวกรรม และราคา  โดยผลการส ารวจจะน ามาปรับปรุงและ
พฒันากระบวนการตา่งๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพสงูที่สดุ 
 

ความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557  ปี 2556 

1. ด้านคณุภาพ (Quality) 80% 84% 83% 82% 

2. ด้านการสง่มอบ (Delivery) 85% 85% 87% 85% 

3. ด้านการจดัการ (Management) 84% 86% 75% 83% 

4. ด้านวิศวกรรม (Engineering) 74% 77% 81% 84% 

5. ราคา (Cost) 81% 77% 73% 74% 

 
            ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้า ประจ าปี 2559 พบวา่ลกูค้ามีความพงึพอใจด้านคณุภาพ ด้านการจดัการ 
และด้านวิศวกรรมลดลงจากปี 2558  ร้อยละ 4 ร้อยละ 2  และร้อยละ 3 ตามล าดบั สว่นด้านการสง่มอบ ลกูค้ามีความพงึ
พอใจเท่ากบัปี 2558 คือ ร้อยละ 85  ในขณะที่ด้านราคา ลกูค้ามีความพึงพอใจเพิ่มขึน้จากปี 2558  ร้อยละ 4 สง่ผลให้
ความพงึพอใจเฉลีย่โดยรวมของปี 2559 ลดลง เป็นร้อยละ 81 จากเดิมร้อยละ 82 ในปี 2558 
อยา่งไรก็ตาม  ในประเด็นด้านคณุภาพ ด้านการจดัการ และด้านวิศวกรรมที่ความพึงพอใจลดลงนัน้  เป็นความท้าทาย
และเป็นแรงผลกัดนัให้บริษัท มุง่มัน่พฒันาอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองลกูค้าในประเด็นดงักลา่วได้ดียิ่งขึน้ในปีถดัไป 
 

 การรักษาความลับของลกูค้า  

                         บริษัทฯ มีช่องทางให้ลกูค้าได้แสดงความคดิเห็นหรือร้องเรียน ในประเด็นข้อมลูการรักษาความลบัของ

ลกูค้า โดยผา่นช่องทางเว็บไซต์ อีเมล หรือแบบส ารวจ ในปี 2559 ไมพ่บกรณีร้องเรียน ในประเด็นข้อมลูของลกูค้าร่ัวไหล 

   

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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 การคุ้มครองผู้บริโภค 

                       นอกจากนีเ้พื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และด าเนินการตาม พรบ.ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึน้
จากสนิค้า  บริษัทมีการส ารวจและทบทวน รายการผลติภณัฑ์ที่จ าเป็นต้องท าประกนั Products Liability เป็นประจ าทกุปี  
ผลการส ารวจในปี 2559 ไม่มี Safety Part ใหม่เพิ่มเติมจากปี 2558  บริษัทจึงพิจารณาต่ออายุประกัน Products 
Liability ประจ าปี 2559 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  

5. การพัฒนาชุมชนและสังคม 

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

แนวทางในการปฏิบัติ 

(1) สร้างการมีสว่นร่วมของชมุชน 
(2) การศกึษาและศิลปะ วฒันธรรม และจริยธรรม 
(3) สร้างการจ้างงาน และพฒันาทกัษะ 
(4) สร้างสขุภาพ 
(5) การลงทนุทางสงัคม 

 การด าเนินงานปี 2559 

 บริษัทฯ  ได้มุ่งเน้นกระบวนการท างานร่วมกบัชุมชน และสง่เสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทัง้ใกล้และไกล
ตามนโยบายของบริษัทฯ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของชมุชนอยา่งยัง่ยืนในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

 
• การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา 

1) โครงการสหกิจศึกษา 
               จากนโยบายและวิสยัทศัน์ของบริษัทท่ีต้องการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ภายใต้แนวคิด “โรงเรียนในโรงงาน” 
ต้องการมีส่วนร่วมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสู่สงัคม  โดยเปิดกว้างให้ทัง้ภายในและภายนอกบริษัท    
โครงการสหกิจศึกษา เป็นเปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศึกษา เ ข้ามาศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์จริง  ด้วยบริษัทฯ มีความ
ประสงค์ที่จะมีสว่นร่วมในการสร้างทรัพยากรบคุคลที่มีคณุภาพสูส่งัคม  ในปี 2559 มีนกัศกึษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัท
ฯ ภายใต้โครงการสหกิจศกึษาทัง้สิน้จ านวน 67 คน โดยมีนกัศกึษาจาก  11 สถาบนั ดงันี  ้
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โครงการสหกิจศึกษา มุ่งเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ท างานจริง (Work- based learning) ซึ่งจะมีการท าโครงงาน
พิเศษ (Project) ที่ใช้ความรู้ทกัษะที่ตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา เพื่อสร้างคณุค่าแก่องค์กร และน าเสนอแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหวา่งบริษัทและสถาบนัการศึกษา  นบัตัง้แต่ปี 2544 ที่บริษัทได้เริมท าโครงการสหกิจศึกษา ปัจจุบนัเป็นรุ่นที่ 
16  มนีกัศกึษาที่เข้าร่วมกวา่ 1,000 คน 
 
2) โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ 

โครงการทวิภาคี ภาคพเิศษ  เป็นโครงการในพระราชด าริฯ เร่ิมตัง้แต ่ปี 2556  ปัจจบุนัเป็นรุ่นท่ี 4 มีวตัถปุระสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นกัศกึษา ในการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท างาน  ฝึกปฏิบตัิพฤติกรรมที่พงึประสงค์
เมื่ออยูใ่นสถานประกอบการ  มีความรับผิดชอบในการท างาน และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัในการผลติ ก่อนท่ีจะเข้าสู่
การท างานจริงในสถานประกอบการ 

ในปี 2559 บริษัทได้รับเกียรตจิากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และกองทพับก ในการน านกัศกึษารุ่นท่ี 4 
จากทัว่ประเทศเข้าศกึษาที่บริษัท จ านวน 11 คน  

 

 

 

 
 
บริษัทฯ มีความภาคภมูิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการพิจาณาให้รับโลเ่ชิดชูเกียรติจากการมีสว่นร่วมในโครงการทวิภาคี

ภาคพิเศษ 4 ปีตอ่เนื่อง และประสบผลส าเร็จในการด าเนินโครงการและสามารถคืนคนดีสูส่งัคมตามเป้าหมาย 
• สรุปภาพรวมโครงการโรงเรียนในโรงงาน 

                    ในปี 2559 บริษัท ได้ด าเนินโครงการความร่วมมือกบัสถาบนัทางการศกึษา เพื่อสร้างโอกาสให้แก่
เยาวชน  จ านวน 6 โครงการ  และมีนกัศกึษาเข้าร่วมโครงการ รวม 173 คน 
 1.โครงการสหกิจศกึษา  จ านวน  67 คน  
 2. โครงการทวิภาคี ภาคปกติ   จ านวน  4 คน  
 3. โครงการทวิภาคี ภาคพเิศษ    จ านวน  11 คน  
 4. โครงการพฒันาชา่งเทคนิค    จ านวน  14 คน  

      5. โครงการช้างเผือก    จ านวน  20 คน 
 6. โครงการนกัศกึษาฝึกงานทัว่ไป  จ านวน  57 คน  
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• การส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชน 

                   บริษัทฯ เลง็เห็นถงึความส าคญัของการได้รับโอกาสทางการศกึษาอยา่งเทา่เทียมกนัของเยาวชน และจาก
การส ารวจไปยงัโรงเรียนในชมุชนโดยรอบโรงงาน พบวา่มเียาวชนที่ขาดแคลนทนุทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในด้านการศกึษา 
บริษัทจึงได้มีการสนบัสนนุทนุการศกึษาแกเ่ยาวชน ได้แก่ทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังาน ทนุเดก็นกัเรียนในชมุชนท่ีเป็น
เด็กกตญัญแูละขาดแคลนทนุทรัพย์ในการเรียน ภายใต้โครงการ “ทนุการศกึษาเพื่อลกูพอ่” ซึง่ด าเนินโครงการมาอยา่ง
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 19 โดยในปี 2559 บริษัทได้มอบทนุการศกึษา จ านวน 130 ทุน รวมมลูคา่กวา่ 8 แสนบาท มี
รายละเอียด ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การลงทุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน 

 
 
จากการท่ีบริษัทได้ด าเนินโครงการมอบทนุการศกึษาเพื่อลกูพอ่ ซึง่ท าเป็นประจ าทกุปี แตย่งัขาดการสร้างความสมัพนัธ์    
ในปี 2559 บริษัทจึงได้จดัการสานเสวนาขึน้ระหวา่งโรงงานกบัโรงเรียน เพื่อระดมความคิดในการหาแนวทางการสร้าง 
 

ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน                      รวม  92 ทุน 

ทุนการศึกษาส าหรับพนักงาน                      รวม  2 ทุน 

ทุนการศึกษาส าหรับบุตรพนักงาน เสียชวีิต            รวม 1 ทุน 

ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนในชุมชน                  รวม 35 ทุน 
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คณุคา่ร่วมกนั   และหาแนวทางในการมีสว่นร่วม  อีกทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เป็นกลุม่เป้าหมายในพืน้ท่ีน า
ร่องจงัหวดัสมทุรปราการ ได้สะท้อนมมุมองตา่งๆ อนัจะน าไปสูค่วามร่วมมือที่เข้มแขง็และยัง่ยืนในอนคต 
 
การสารเสวนาและการพัฒนาคู่ ค้าท้องถิ่น 

•     การจัดซือ้ผลิตภณัฑ์ในท้องถิ่น 

                  เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระจายรายได้ในท้องถ่ิน  บริษัท ฯ จึงมีนโยบายในการจัดซือ้
ผลติภณัฑ์จากกิจการและร้านค้าในจงัหวดัสมทุรปราการ ที่น ามาใช้ในกระบวนการผลติ เนื่องจากบริษัทฯ เช่ือวา่สามารถ
สร้างความยัง่ยืนและสง่เสริมให้เกิดการกระจายรายได้สูช่มุชนท้องถ่ินได้มากขึน้ และจะเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน 
สง่เสริมคณุภาพชีวิตที่ดีของคนในชมุชน  และลดการย้ายถ่ินฐานจากชนบทเข้าสูเ่มืองอีกด้วย นอกจากนัน้ยงัเป็นการเพิ่ม
มลูคา่ภาษีให้กบัภาครัฐในการน ากลบัมาพฒันาด้านต่าง ๆ ให้กบัท้องถ่ิน ในปี 2559 มีการจดัซือ้คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
มลูคา่ในการจดัซือ้ทัง้หมดของบริษัทฯ 

• สร้างอาชีพให้ชุมชน 

                   นางปทมุ สมานกลาง หนึง่ในสมาชิกชมุชน หมูท่ี่ 4 ต าบลบางโฉลง หลงัจากที่ได้เรียนรู้ และเข้าอบรมการ
ผลติสนิค้าจากศิลปะเดคพูาจจากบริษัทฯ ได้รวมกลุม่กบัสมาชิกคนอื่นๆ ในหมูท่ี่ 4 เพื่อผลติสนิค้า และออกร้าน จดั
จ าหนา่ยในงานตา่ง ๆ ของจงัหวดัสมทุรปราการ  ปัจจบุนัได้จดัตัง้ร้านค้าชมุชน เป็นของตนเอง พร้อมเชิญชวนสมาชิก
ของชมุชนให้มามีสว่นร่วม ในการเป็นผู้ผลติสนิค้าเพื่อหารรายได้เลีย้งดตูนเองและครอบครัวอีกทางหนึง่  จากกลุม่ชมุชน
ที่ไมม่ีรายได้ ปัจจบุนัมียอดขายสนิค้าเฉลีย่ เดือนละ 70,000 – 100,000 บาท/เดือน นอกจากนัน้ สมาชิกในกลุม่นี ้ยงัได้
เข้ามาเรียนรู้เทคนคิการท าศิลปะเดคพูาจใหม่ๆ  อยา่งสม า่เสมอกบัท่ีบริษัทฯ 

• ร่วมจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนกับอบต.บางโฉลง 

                    จากการท่ีบริษัทได้ร่วมมือกบั อบต.บางโฉลงถ่ายทอดความรู้ให้กบัชมุชน  จนประสบความส าเร็จ ท าให้เกิด
แนวคิดที่จะจดัตัง้ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสง่เสริมอาชีพของคนในชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึน้  โดยมีวิทยากร “ช่างเดคู
พาจ” จากบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ เป็นผู้ ฝึกสอน   

                           

 

 

 

 

                ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมประชมุ และสานเสวนากบัหนว่ยงาน อบต.บางโฉลง และตวัแทนจากชมุชน  
เพื่อร่วมกนัก าหนดทิศทางและวางแผน  เพื่อให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์และเป้าหมายของชมุชนได้มากที่สดุ 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
•     โครงการบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกดิ  

                   ในปี 2559 บริษัท ได้ด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าเป็นหน้าที่ของ  
บริษัทฯ ที่จะต้องพงึมีตอ่ชมุชน ซึง่เป็นผู้ที่มีสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ในการด าเนินธุรกิจ โดยการให้การสนบัสนนุ
งบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทกุปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึก
และการมีสว่นร่วมจากพนกังาน  บริษัทฯ ยงัสง่เสริมให้พนกังานได้มีโอกาสร่วมก าหนดรูปแบบการท ากิจกรรม CSR เพื่อ
สร้างให้เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลกัดนัให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสงัคมต่างๆ ประสบ
ผลส าเร็จ   ด้วยการร่วมแรงร่วมใจจากพนกังานทกุระดบั ภายใต้โครงการ “รักบ้านเกิด” จ านวน 6 โครงการ 
 

 
•    การบ าเพ็ญประโยชน์ 3 วัน 2 คืน ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ  

                  การบ าเพ็ญประโยชน์ 3 วนั 2 คืน ของชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ มีวตัถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนกังานมี

ส านกึรักบ้านเกิด ด้วยการมีสว่นร่วมเข้าไปซอ่มสร้างและพฒันาสิง่ที่ช ารุดหรือขาดแคลนในถ่ินฐานบ้านเกิดของตนเองให้

สมบรูณ์ยิ่งขึน้ โดยมีกรอบการพฒันาที่มุ่งเน้น ในเร่ือง 3 น า้ ได้แก่ 1) น า้ดื่มน า้ใช้ เพียงพอไม่ร่ัวไหล  2) น า้ล้างมือและ

แปรงฟัน  และ 3) ห้องน า้สะอาดถกูสขุลกัษณะ  ทัง้นีเ้พื่อเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของชมุชนให้มีสขุภาวะที่ดี  

จากการที่พนักงานส่งโครงการปรับปรุงในพืน้ที่บ้านเกิดของตนเข้ามาให้คณะกรรมการชมรมสมบูรณ์กรุ๊ปอาสาฯ 

พิจารณาคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์ของ “โครงการรักษ์บ้านเกิด ในปี 2559 ได้พิจารณาด าเนินโครงการที่ โรงเรียนบ้าน

หนองตะลมุปุ๊ ก อ.เมือง จ.นครราชสมีา  มีผู้ เข้าร่วม ได้แก่ พนกังาน คูค้่าเข้า และนกัศกึษาฝึกงานของบริษัทฯ รวม 64 คน  

ใช้งบประมาณในการพฒันาทัง้สิน้ 97,593.69  บาท 

ทัง้นีห้ากรวมกิจกรรมการมีสว่นร่วมท าความดีเพื่อสร้างคณุค่าแก่สงัคมของบริษัททุกกิจกรรม สามารถสรุปผลรวมของ
ชัว่โมงการท าความดเีพื่อสงัคม ตลอดปี 2559 ได้จ านวน 17,568 ชัว่โมง มีพนกังานท่ีเข้าร่วมท าความดีจ านวนกวา่ 2,000 
คน ซึง่คิดเป็นชัว่โมงการท าความดีเฉลีย่ 6.27 ชัว่โมงตอ่คนตอ่ปีของจ านวนพนกังานทัง้หมด 2,802 คน 
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การพัฒนาคุณภาพชีวติแก่ผู้ด้อยโอกาส 

• การจ้างงานผู้พกิาร 

                     ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการผลกัดนัเร่ืองของการจ้างงานผู้พิการจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อ

เป็นการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึน้ และได้มีโอกาสในการกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างมี

ความสขุ ด้วยเหตนุี ้ บริษัทจึงได้จดัตัง้ “โครงการ SBG สร้างฝัน ปันน า้ใจ สานสายใยผู้พิการ” โดยร่วมมือกบั เครือข่าย

นวตักรรมทางสงัคม ซึง่ได้ท า MOU กบั อบต.บางฉโลง อบต.มาบยางพร และ อบต.ตาสิทธ์ิ ในการจดัหา และจ้างงานผู้

พิการ โดยด าเนินการจ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 ของพระราชบญัญัติสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 

2550 เพื่อท างานภายในบริษัทฯ และท างานในหน่วยงานสาธารณะประโยชน์ของชุมชน เช่น เทศบาลต าบล องค์การ

บริหารสว่นต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบล ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก และมลูนิธิต่างๆ ตามอตัราการจ้างภาพรวม

ทัง้หมด 28 อตัรา โดยเร่ิมด าเนินการดงันี ้

 

Phase ที่ 1 ในการจ้างงานผู้พิการตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2559 เป็นต้นมา ซึง่ได้เข้ามาปฏิบตัิงานงานภายในบริษัทฯ บริเวณ
แปลงผกัของบริษัท โดยได้ท าการปรับปรุงพืน้ที่และด าเนินการทดลองปลกูผกัหลากหลายชนิด โดยในอนาคตเราจะใช้
เป็นพืน้ท่ีในการให้ความรู้กบัพนกังานของเราที่สนใจด้านการเกษตร ส าหรับการจ้างงานผู้พิการ  
Phase ที่  2 เร่ิมปฏิบตัิงานตัง้แต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยจะเป็นการปฏิบตัิงานกับหน่วยงานสาธารณะ
ประโยชน์ในชมุชนรอบข้างบริษัท 
Phase ที่ 3 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่าบริษัทฯ สามารถที่จะมีสว่นร่วมในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของผู้พิการที่อาศยัอยู่ใน
ชุมชนรอบๆ บริษัทฯ จึงได้วางแผนเดินหน้าผลกัดนัให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากท าสวนและ
แปลงผกั ดงันัน้จึงมีการสง่เสริมการสอนและให้ความรู้ ทกัษะ ทางด้านตา่ง ๆ จากผู้ เช่ียวชาญของบริษัทแก่ผู้พิการ และมี
การจดัให้พาผู้พิการไปศกึษาแหลง่เรียนรู้ ศนูย์ฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้พิการมีโอกาศึกษาต้นแบบในการประกอบอาชีพโดยใช้
หลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่จะท าให้ผู้พิการเกิดการเรียนรู้ และน าเอาความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของ
ตนเองตอ่ไป 

 ก่อน  หลัง 
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ล าดับ สถานที่ปฏบิัติงาน จ านวน 
(คน) 

หน้าที่งาน 

1 บริษัทบางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (ระยอง) 1  

2 สวนชีวภาพบ าบดัสิง่แวดล้อม (สวนสมบรูณ์) 6 งานสวน plant บางนา 

3 องค์การบริการสว่นต าบลมาบยางพร จ.ระยอง 1 จนท.ผู้ช่วยงานเอกสาร 

4 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ อบต.มาบยางพร จ.ระยอง 1 จนท.ผู้ช่วยดแูลเด็กเลก็ 

5 โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ต.บ้านหนองบอน จ.ระยอง 1 จนท.บนัทกึข้อมลูผู้ ป่วย 

6 บ้านคามิลเลยีนเพื่อเด็กพกิาร เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 6 จนท.ผู้ช่วยทัว่ไป 

7 ศนูย์การศกึษานอกโรงเรียน ต.นาค าใหญ่ จ.อบุลราชธานี 1 จนท.ดแูลห้องสมดุ 

8 เทศบาลต าบลโนนสะอาด จ.หนองบวัล าภ ู 1 จนท.ผู้ช่วยงานเอกสาร 

9 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ต.วดัหลวง จ.ชลบรีุ 1 จนท.ผู้ช่วยดแูลเด็กเลก็ 

10 ศนูย์สง่เสริมทกัษะชีวติ ออทิสติค จ.ชลบรีุ 4 จนท.ผู้ช่วยทัว่ไป 

11 ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ อบต.เนินยาง จ.กาฬสนิธุ์ 1 จนท.ผู้ช่วยดแูลเด็กเลก็ 

12 โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ ต.เนนิยาง จ.กาฬสนิธุ์ 1 จนท.ผู้ช่วยรับข้อมลู 

13 สมาคมยิงธนแูหง่ประเทศไทย 2 จนท.ดแูลสมาคม/นกัยิง
ธน ู

14 โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลเฉลมิพระเกียรติ์ จ.ประจวบ
คิรีขนัธ์ 

1 จนท.ดแูลห้องกายภาพ 
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6.5  การสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
            เนื่องจากส านกังานและโรงงานของบริษัทส่วนหนึ่งตัง้อยู่ในเขตชุมชนต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  จังหวดั
สมุทรปราการ ซึ่งมีประเพณีและท้องถ่ินที่ส าคัญ และสืบสานกันมาอย่างยาวนาน คือ ประเพณีโยนบัว (รับบัว)  
ของอ าเภอบางพลี และมีการบชูาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชร และศาลแม่ย่าของต าบลบางโฉลง ในฐานะที่
บริษัทเป็นสมาชิกของชมุชน จึงให้ความส าคญักบัประเพณีดงักลา่ว  โดยร่วมออกบทูและบริจาคน า้ดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมงาน 
อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ าทกุปี 
ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาตัง้แต่โบราณของชาวบางพล ี  
จ.สมทุรปราการ ที่แสดงถึงความมีน า้ใจ เอือ้เฟือ้เผื่อแผต่อ่คนต่างถ่ินที่อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต 
ความผกูพนักบัสายน า้ที่มีมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั จดัขึน้เป็นประจ าทกุปี ในวนัขึน้ 14 ค ่า เดือน 11  
 บริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในประเพณีที่ส าคญัของชาวบางพล ีโดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนบัสนนุค่าใช้จ่าย
ในการจดังาน ได้ออกบธูบริการน าดื่มสมนุไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน และออกบธูแสดงผลติภณัฑ์ตา่งๆจากศิลปะงาน
เดคพูาจและให้ความรู้ในการท าศิลปะเดคพูาจแก่ประชาชนที่มาร่วมงานและให้ความสนใจในงานศิลปะเดคพูาจ โดยไม่
เสยีคา่ใช้จ่ายในการเข้าร่วมท าผลติภณัฑ์จากศิลปะเดคพูาจ  
พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่า ของต าบลบางโฉลง ศาลเจ้าพ่อ
หลวงคงเพชรเป็นสถานที่ที่ชาวต าบลบางโฉลงและใกล้เคียง มาสกัการบชูาเป็นเวลาช้านาน ทกุวนัที่ 22 - 23 เมษายน
ของทกุปีเป็นพิธีไทยปิดทอง และสรงน า้เจว็ด ชาวบ้านจะน าเคร่ืองสงัเวยมาบชูาตกบา่ยจะท าพิธี "สง่เรือ" เป็นพิธีสะเดาะ
เคราะห์ให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บ  
   บริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในประเพณีที่ส าคญัของชาวต าบลบางโฉลง โดยบริษัทฯ ได้บริจาคเงินเพื่อสนบัสนนุ
คา่ใช้จ่ายในการจดังาน ร่วมออกบธูบริการน าดื่มสมนุไพรแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน  
บริษัทได้สง่เสริมให้พนกังานได้มีสว่นร่วมกบักิจกรรมประเพณีท้องถ่ินทัง้ภายนอกและภายในโรงงาน เพื่อรักษาวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของไทยไว้ และยงัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีกับชุมชนอีกด้วย  ทัง้นี ้ยงัมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ท าเป็น
ประจ าทกุปี อาทิเช่น 

•     ประเพณีสงกรานต์ : เชิญผู้สงูอายขุองอบต.บางโฉลงมาเป็นตวัแทน เพื่อให้พนกังานได้มีโอกาสในการขอพร

และรดน า้ด าหวักบัผู้สงูอาย ุ

•     งานทอดกฐิน บริษัทได้เป็นเป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินของวดับางโฉลงใน เป็นประจ าทกุปี  

•     ร่วมพิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติ์  ในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินี

นาถ ร่วมกบัชมุชนบางโฉลง 
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ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
•    คณะกรรมการ CSR-DIW Network กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

                 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ CSR-DIW Network ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือ โดยใช้ศกัยภาพภายใน
องค์กรของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม   ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน และมีความ
รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยกระบวนการท่ีมีมาตรฐานและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง   รวมทัง้สร้างความเข้มแข็งอนัจะน าไปสูก่าร
พฒันาอย่างยัง่ยืนระหว่างภาคอุตสาหกรรมและชุมชน  ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้รับรางวลัเกียรติยศความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่สงัคม 2559 (CSR-DIW 2016) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงันี ้
 
รางวัล CSR-DIW Continuous Awards 2016 
1. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ส านกังาน
ใหญ่ (SAT1)  7 ปีตอ่เนื่อง 
2. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) สาขาระยอง 
(SAT2) 6 ปีตอ่เนื่อง 
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ส านกังานใหญ่ (BSK1,2) 7 
ปีตอ่เนื่อง 
4. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  สาขาระยอง (BSK 3) 2 ปี
ตอ่เนื่อง 
5. บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียว จ ากดั สาขาระยอง (SBM 3) 2 ปีตอ่เนื่อง 
 

•   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

                 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเป็นการแสวงหาโอกาสในการสร้าง

เครือขา่ยและแลกเปลีย่น เป็นท่ีพบปะพดูจาหารือประเด็นและข้อหว่งใยในระดบัภมูิภาค รวมทัง้สนบัสนนุและเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการรับหลกัการปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมที่เป็นบรรทดัฐานสากล ตลอดจนการเป็นแหลง่

รวมข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายแก่มวลสมาชิกและผู้ที่เก่ียวข้องในภมูิภาค บริษัทยงัคงเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทยอยา่งตอ่เนื่อง 

•     คณะกรรมการด้านสนับสนุนด้านการศึกษา 

                   บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการขบัเคลื่อน และพฒันาการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของประเทศ  เพื่อให้
เยาวชนได้มีโอกาสทางการศกึษา สามารถเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้อย่างเท่าเทียม   บริษัทฯ ได้ร่วม
เป็นคณะกรรมการในหนว่ยงานด้านการศกึษาตา่ง ๆ ดงันี ้
1. คณะกรรมการสภาสถาบนัการอาชีวศกึษา ภาคกลาง เขต 3 
2. คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา  จงัหวดัสมทุรปราการ เขต 2 
3. คณะกรรมการวิทยาลยัสารพดัช่างสมทุรปราการ 
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•    เครือข่ายอนาคตไทย “อย่าให้ใครว่าไทย” 

                 บริษัทฯ ได้เป็น 1 ใน 77 องค์กรของประเทศ  ร่วมประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายอนาคตไทยสร้างการรณรงค์

ระดบัชาติเพื่อให้ “คนไทย” และ “ประเทศไทย” เกิดการเปลี่ยนแปลงระดบัรากฐานของความคิด ค่านิยม และพฤติกรรม

ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมรณรงค์

ตา่งๆ ของบริษัท ภายใต้แนวทางการสร้างพฤติกรรมบวก เสริมภมูิคุ้มกนัทัง้ 4 ด้าน 

•    ร่วมแสดงค ามั่นในการส่งเสริมสิทธิเดก็และหลกัปฏิบตัทิางธุรกิจ 

                  บริษัทฯ ได้เป็น 1 ใน 30 องค์กรของประเทศ ที่ร่วมลงนามและมอบเอกสารแสดงค ามัน่ในการสง่เสริมสิทธิ

เด็กและ หลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ ในปี 2559  เพื่อรณรงค์เร่ืองการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับเด็ก ทัง้ในสถานประกอบการ 

(Workplace) บทบาทในตลาด (Marketplace) และบทบาทในชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Community and Environment) 

โดยใช้หลกัการของ “สิทธิเด็กและหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ” (Children's Rights and Business Principles - CRBP) ที่เกิด

จากการพฒันาร่วมกนัหลายฝ่าย น าโดยองค์การทนุเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ(UNICEF) องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save 

the Children) และข้อตกลงโลกแหง่สหประชาชาติ (United Nation Global Compact) ซึง่ในปี 2559 บริษัทพนกังานของ

บริษัท ได้รับการอบรม การด าเนินงาน และการปฏิบตัิเร่ืองการสง่เสริมสิทธิเด็กและการปฏิบตัิทางธุรกิจ เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว 

• โรงงานแห่งการเรียนรู้ 

                   บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอก เข้าศึกษาดูงาน เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีแนวทางในการเป็น

โรงงานแห่งการเรียนรู้ หรือสถานประกอบการให้แก่ภาครัฐ สถาบนัการศึกษา สมาคมต่างๆ และหน่วยงานเอกชนอื่น ๆ    

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีโอกาสจดัการต้อนรับ และบรรยายความรู้ หลากหลายด้าน เช่น การจดัการสิง่แวดล้อม  ระบบมา

ตฐาน การพฒันาบคุลากร การบริหารความยัง่ยืน Anti-Corruption เป็นต้น    
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6. การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน 
            บริษัทในกลุม่สมบรูณ์  มีความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมุง่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสทิธิภาพ  พฒันากระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนสง่เสริมให้บคุลากรมีความรู้ 
ความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมและมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  จากการน านโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไปปฏิบตัิ สามารถ
สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส าคญั ได้ดงันี ้

 

• การจัดการทรัพยากรน า้ 

               บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการใช้น า้อย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบ าบดัน า้เสียจากระบวนการผลิตและส านกังาน 
โดยไม่ปลอ่ยทิง้แต่จะส ารองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยน ามาปรับปรุงคณุภาพ เรียกว่าน า้ Treated ก่อนน ากลบัมาใช้
ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางส่วน รวมถึงใช้ที่หอหลอ่เย็น (Cooling Tower)   ในปี 2559 สดัสว่นการใช้น า้ Treated 
ทดแทนน า้ประปา อยูท่ี่ร้อยละ 17.28  เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกบัปี 2558  ตามภาพด้านลา่ง  ทัง้นีเ้นื่องมาจากปี 2559 มีความ
ต้องการใช้น า้ใกล้เคียงกบัปี 2558 สอดคล้องกบัยอดการผลติที่ไมม่ีการเปลีย่นแปลงที่มีนยัส าคญั   อย่างไรก็ตาม ระบบ
บ าบดัน า้เสียและระบบผลิตน า้ Treated ยงัคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน า้ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้น า้ใน
อนาคต 
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แนวทางการจดัการวสัดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม 
              บริษัทฯ  มีมาตรการคดัแยกวสัดไุมใ่ช้แล้วตามประเภทและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ  ก่อนสง่ให้ผู้ รับก าจดัที่ได้รับ
อนญุาตจากกรมโรงงาน น าไปฝังกลบหรือบ าบดัตามวิธีที่กฎหมายก าหนด  ในปี 2559 บริษัทได้จดัท าโครงการจดัการ
ของเสียตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) เพื่อมุ่งสุเ่ป้าหมาย Zero Waste to Landfill โดยหลีกเลี่ยงการก าจดั
ของเสียด้วยวิธีการฝังกลบ  ปรับเปลี่ยนเป็นวิธีรีไซเคิ ลหรือน าไปเป็นวตัถดุิบหรือเชือ้เพลิงทดแทนในอตุสาหกรรมอื่นๆ  
ที่มีความต้องการ   ซึ่งเป็นการช่วยชะลอการขยายตัวของบ่อฝังกลบขยะที่เป็นแหล่งก าเนิดของก๊าซเรือนกระจก    
จึงสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง   ทัง้นีย้งัช่วยลดความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของมลพิษจากบ่อขยะลงสู่
แหลง่น า้ผิวดินและแหลง่น า้ใต้ดิน ซึง่กระทบตอ่สขุภาพอนามยัและวิถีชีวิตของประชาชน 

 

การเฝ้าระวังตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
               บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจตราพืน้ท่ีภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างสม ่าเสมอ  และ
จะมีการเดินตรวจพืน้ที่ร่วมกับผู้น าชุมชน ไตรมาสละ 1 ครัง้  เพื่อส ารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน า
กลบัมาพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง พร้อมกบัการจัดให้มีมาตรการเฝ้าระวงัตรวจวดัคณุภาพสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายใน
โรงงานและในพืน้ท่ีชมุชน  ซึง่ผลการตรวจวดัคณุภาพสิง่แวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด
ในปี 2559  บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมุชนรอบโรงงานตามแผนงาน ซึ่งไม่พบประเด็นการร้องเรียน  นอกจากนีบ้ริษัท สมบรูณ์
หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (SBM) สาขาระยอง และ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั ( ICP) 
ยังได้เข้าร่วมโครงการธงขาวดาวเขียว ของนิคมอุตสาหกรรมอะมะตะซิตี  ้ ซึ่งผ่านการตรวจประเมินและได้รับ
ประกาศนียบตัรจากคณะผู้อ านวยการและคณะกรรมการของนิคมอตุสาหกรรมอะมะตะซิตี ้
 
การอนุรักษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อน 
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                บริษัทฯ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานด้านอนรัุกษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่าง
ตอ่เนื่อง  โดยได้ริเร่ิมโครงการปลอดโฟม ตัง้แต่ปี 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายในโรงงาน 100%  ภายในปี 2553 
และด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบนั และไม่มีการจดัซือ้สารกลุม่ CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide ซึ่ง
เป็นสารท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ที่จัดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มี
ความส าคญัในภาคอตุสาหกรรม   ซึง่บริษัทมีเป้าหมายในการลดปริมาณ CO2 ตอ่ยอดการผลติ ลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 
2561 เมื่อเทียบกบัปี 2557 ด้วยการด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เนื่อง 

               ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการอนรัุกษ์พลงังานระยะตอ่เนื่อง จ านวน  3   โครงการ  และมีโครงการใหม่ จ านวน 
2 โครงการ  รวมทัง้หมด 5 โครงการ สามารถลดปริมาณการใช้พลงังานลงได้ 1,850,563.49 kWh ต่อปี  ช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 1,075.74 ตนั CO2 (เทียบเท่า) ต่อปี  รายละเอียดโครงการอนุรักษ์พลังงาน ตามตาราง
ด้านลา่งดงันี ้

 
 

7. การวิจัยและพัฒนาจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

นวตักรรมในกระบวนการธุรกจิเพื่อความยั่งยนื 
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              บริษัทฯ มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพบคุลากรให้เกิดความเช่ียวชาญ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นการสร้าง
วฒันธรรมแหง่การเรียนรู้เชิงนวตักรรม จากการมสีว่นร่วมของพนกังานทัว่ทัง้องค์กร บริษัทได้เร่ิมก่อตัง้ศนูย์การเรียนรู้และ
พฒันาบคุลากรของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (Somboon Learning Academy : SLA) ตัง้แต่ปี 2554  ที่มีความพร้อมทัง้
บคุลากร หลกัสตูรฝึกอบรม เคร่ืองมือ และแบบจ าลองตา่งๆ ท่ีทนัสมยั เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้พนกังาน
สามารถน าไปปฏิบตัิได้อยา่งแท้จริง รวมทัง้มีการติดตามและวดัผลผู้ที่ผา่นการฝึกอบรมด้วยการท าโครงการปรับปรุงด้าน
ตา่งๆ   นอกจากนีบ้ริษัทยงักระตุ้นให้พนกังานมีสว่นร่วมในกิจกรรมสง่ข้อเสนอแนะ (Suggestion)  การคิดปรับปรุง  เพื่อ
เพิ่มประสทิธิภาพการท างานอยา่งตอ่เนื่องด้วยแนวคิด Kaizen  และกิจกรรมกลุม่ QCC (Quality Control Cycle) ซึง่เป็น
การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้เชิงนวัตกรรม ที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างมูล ค่าใน
กระบวนการธุรกิจอยา่งตอ่เนื่อง 

 ICP ได้รับรางวลั Bronze จาก Kaizen Award 2016 จดัโดย สมาคม

สง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่ น) ด้วยโครงการปรับปรุงยอดผลติไส้แบบ 

ที่ Line Machine no.2 เพิ่มขึน้ 35%  จาก 84 ชิน้ เป็น 114 ชิน้ตอ่ชัว่โมง 

 โครงการ Karakuri Kaizen ที ่SBM3 พนกังาน ชว่ยกนัคิดค้นชดุ

เคลือ่นย้ายและหมนุชิน้งาน 90 องศา โดยไมใ่ช้พลงังาน ประหยดัได้ปี

ละ 28,080 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           ในด้านการวิจยัและพฒันานวตักรรม บริษัทมีศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) ที่มีความ

เช่ียวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

 เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยคุณภาพ ความปลอดภัย และ

กระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 
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8.  การจัดท ารายงานความยั่งยนื 
 

              รายงานความยัง่ยืนฉบบันี ้จดัท าขึน้เพื่อแสดงถึงผลการด าเนินงานของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด (มหาชน) ในรอบปี 2559  ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
เพื่อความยัง่ยืน อนัเก่ียวโยงกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามแผน
แม่บทการพฒันาที่ยัง่ยืน (SD Roadmap)  ของบริษัท ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ  “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” 
ประกอบด้วย  ฅนสมบูรณ์  ธุรกิจสมบรูณ์  และชุมชนสมบรูณ์ ซึ่งบริษัทได้จดัท าและเผยแพร่มาตัง้แต่ปี 2556 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3   โดยอ้างอิงการจดัท ารายงานให้มีความสอดคล้องตามดชันีชีว้ดัของ Global Reporting Initiative version 4.0 
(GRI G4) 
    เนือ้หาและสาระส าคญัของการรายงานในปี 2559 มุง่เน้นการด าเนินงานตามกลยทุธ์เพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์ และ
พนัธกิจขององค์กร  ด้วยการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจ ไปสูก่าร
ปฏิบตัิอยา่งเป็นรูปธรรม ทัง้ในด้านการดแูลพนกังาน การสร้างพนกังานให้เป็นคนเก่งและคนดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั
ธุรกิจ และการสร้างโอกาสให้กับสงัคมและชุมชนอย่างยัง่ยืน  และเช่ือมโยงบริบทข้างต้นกับประเด็นด้านความยัง่ยืน
สากลในด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิง่แวดล้อม  
 
    ขอบเขตการรายงาน 
  รายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2559 แสดงผลการด าเนินงานครอบคลมุทกุสายงานของ บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) รวมถึงพืน้ท่ีปฏิบตัิงานในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน  5  โรงงาน  และจงัหวดัระยอง จ านวน 
6 โรงงาน  รวมทัง้สิน้ 11 โรงงาน  จ าแนกเป็น 3 หนว่ยธุรกิจ หลกัดงันี ้
 

หน่วยธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง 

1. SAT & SFT  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  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK 1) 
บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั  (BSK 2) 

บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK 3) 

3. SBM & ICP  บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียว จ ากดั  (SBM 1) 
บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียว จ ากดั  (SBM 2) 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียว จ ากดั   (SBM 3) 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (ICP 1) 
บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (ICP 2) 

หมายเหตุ : (G4-21) 
• ข้อมูลทีมี่การเปิดเผยด้านอืน่ๆ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ใน รายงานประจ าปี 2558 ทีเ่ว็บไซต์บริษัทฯ  www.satpcl.co.th 

หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

การสอบถามข้อมูล    
         หากมีข้อสงสยั หรือข้อแนะน าเพิ่มเติม กรุณาตดิตอ่ แผนกพฒันาที่ยัง่ยืน ฝ่ายพฒันาระบบและความยัง่ยืน บมจ. 
สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี เลขที่ 129 หมู ่2 ถ.บางนา-ตราด (กม.15) ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540   
E-mail : thepyuda.s@somboon.co.th, natthamon.c@somboon.co.th โทรศพัท์  0-2728-8579  โทรสาร 0-2728-

8517 

 

mailto:natthamon.c@somboon.co.th
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2560 เมื่อวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2560  โดยมีคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทัง้ 3 ท่าน ที่ประชุมได้แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพ  
มีประสทิธิผลอยา่งตอ่เนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ทราบอยา่งสม ่าเสมอ  จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มี
บคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการ
ติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่
กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและ
บคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ  โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

1. การควบคุมภายในองค์กร 

บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได้  โดยมีการก าหนดแผนธุรกิจ 
งบประมาณประจ าปี  และตวัชีว้ดัที่ชดัเจน  ในการสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คณุภาพชีวิตของ
บคุลากร มีกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ทัง้การออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม  โดยการจ่ายเงินรางวลัจูงใจให้กับพนกังาน  พิจารณาจากผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของดชันีชีว้ดัส่วนบุคคล และผลก าไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพฒันาคุณภาพทางการ
ปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 

ในด้านการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง   
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้การ
บริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น อยูใ่นกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบ
ต่อสงัคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพฒันาการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ  
ตอ่สงัคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะ
อื่นที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับรางวลั “SET Awards” จ านวน 3  รางวลั คือ รางวลับริษัทจด
ทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเยี่ยม (Sustainability Awards)  รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านนกัลงทุนสมัพนัธ์ดีเด่น 
(Outstanding Investor Relations Awards)  และรางวลัด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand 
Sustainability Investment)  และได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคม  
อยา่งตอ่เนื่อง (CSR-DIW Continuous) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นโครงการ 
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต  (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรอง
ตัง้แต่      ปี 2556  และปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นต่ออาย ุ(Recertification) โดยได้มีการขยายผลการ
เป็นแนวร่วมปฏิบตัิไปยังคู่ค้าที่ส าคญัของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยง  
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ที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทัง้ทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการ
ทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
2. การประเมินความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไ ด้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เ ป็นนโยบายส าคัญ  
โดยคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ก าหนดขัน้ตอน กระบวนการ ขอบเขตภาระหน้าที่  
และพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์องค์กร โดยพิจารณาความเสี่ยง  
ทกุตวัอย่างละเอียด รอบคอบ ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อป้องกนัและ
เฝ้าระวงัความเสีย่งจากสถานการณ์ปัจจบุนั  รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ประเมินผล และสนบัสนนุการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการเพื่อน าไปด าเนินการให้บรรลเุป้าหมายของการบริหารความเสี่ยง  
เป็นประจ า และมีการรายงานผลการด าเนินงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  

  
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้ บริหาร  
และคณะกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการทัง้ 4 คณะ ได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้า 
ที่ท่ีได้รับมอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี    
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทัง้ครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่ มีส่วน
เก่ียวข้องกบับริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มัน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคมุ การปฏิบตัิงานที่เพียงพอ   ทัง้ด้านการเงิน 
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ  และการต่อต้านการทุจริต ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นส าคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ 
ฝ่ายบริหารด าเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีที่มีการท าธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อนัอาจจะน ามาซึ่งความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ ธุรกรรมที่เกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอน
การอนุมตัิตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เก่ียวข้องกับการท ารายการจะต้องท าหน้าที่
พิจารณาว่าการท ารายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ
และผู้ ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก และถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะน ามาซึ่ง
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ผู้มีส่วนได้เสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง  และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด  

บริษัทฯ มีการมุ่งมัน่ในการพฒันากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบั
สากล รวมทัง้ให้ความส าคญัอย่างมากต่อการดแูลความปลอดภยัในการท างาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้
การรับรองระบบคณุภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ท าหน้าที่ 
ในการตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามข้อก าหนด ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ในส่วนของการท าธุรกรรมด้าน
การเงิน และจดัซือ้ จดัจ้างนัน้ บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานและผู้บริหารปฏิบตัิตาม “คูม่ืออ านาจด าเนินการ” และ “คู่มือ
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ควบคมุการจดัซือ้-จดัจ้าง” ซึ่งก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอ านาจใน
การอนมุตัิจ่ายเงิน และการท าสญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง  เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกนัการทจุริตในธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการเงิน  

 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมลูที่ส าคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตดัสินใจโดยการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล 
พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จดัสง่ข้อมลูเพื่อศกึษาประกอบการตดัสินใจเป็นการลว่งหน้า 4 วนั โดยมีเลขานกุาร
บริษัทฯ มีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อบงัคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดท าและ
จัดเก็บเอกสารส าคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการได้        

ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทกึบญัชีและบญัชีตา่ง ๆ  นัน้ บริษัทฯ จะมีการจดัเก็บ
ไว้อยา่งครบถ้วน เป็นหมวดหมูท่กุรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมลูในการปฏิบตัิงานโดยไม่ได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้อง
เก่ียวกับการจัดท างบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบญัชีตาม
หลกัการบัญชีที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม
ตามที่กฎหมายก าหนด 

 
5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 รวม 10 ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร 10 ครัง้ เพื่อติดตามการปฏิบตัิงานเป็นล าดบั
ชัน้ ตัง้แต่คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้ บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก ากับการ
ด าเนินการตามแผนกลยทุธ์  แผนงานและโครงการ ที่อยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึน้และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อ
พบว่าผลการด าเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ได้ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อ
ทบทวนการปฏิบตัิงานและการวิเคราะห์สาเหต ุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนมุตัิแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงาน
การปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ โดย
ฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดแูลการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและ
รายงานผลอยา่งเป็นอิสระตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ   
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12. รายการระหว่างกัน 

  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการระหว่างกนักบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ระหว่างปี 2558 และ ระหว่างปี 
2559 ดงัต่อไปนี้ 

บริษทั สมบูรณ์หล่อเหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (SBM)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2558 ปี 2559  

รายการค้าปกติ 
   

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ SBM  0.91 0.38 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวตัถดุิบที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT ขายสินค้ากึ่งส าเร็จรูป ให้ SBM  133.59 114.42 ราคาตลาด  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SBM  2.74 - ตามสญัญากู้ เงิน   

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

5. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 14.48 11.50 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBM ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

6. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SBM 46.22 34.27 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหตุ: รายการที ่1 – 6 เป็นรายการทีผู่ส้อบบญัชรีะบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด (BSK)   

  

หมายเหต:ุ รายการที ่1 – 4 เป็นรายการทีผู่้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2558 ปี 2559  

รายการค้าปกติ 
   

1. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ BSK 1.43 4.53 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 2.74 2.42 ราคาใกล้เคียงทนุ / BSK ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

3. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก BSK  42.71 29.10 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ BSK 

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK - 31.20  
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จ ากัด (ICP)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2558 ปี 2559  
รายการค้าปกติ   รายการค้าปกติ 

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ ICP 4.49 4.31 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวัตถดุิบที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้ ICP  30.00 - ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก ICP 4.49 0.26 ตามสญัญากู้ เงิน   

4. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก ICP  32.70 23.02 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ ICP 

5. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP 1.90 1.61 ราคาใกล้เคียงทนุ / ICP ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

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

หมายเหต:ุ รายการที ่1 – 6 เป็นรายการทีผู่้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ ากัด (SIJ)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2558 ปี 2559  

รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้ SIJ 40.00 3.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SIJ 1.52 1.13 ตามสญัญากู้ เงิน  

4. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ SIJ 11.48 4.04 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SIJ 

หมายเหต:ุ รายการที ่1 – 3 เป็นรายการทีผู่้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด (SFT)   

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2558 ปี 2559  

รายการค้าปกต ิ   รายการค้าปกต ิ

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้  SFT 80.00 30.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SFT 1.62 2.36 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT 0.93 0.87 ราคาใกล้เคียงทนุ / SFT ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SFT  11.70 14.14 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SFT 

หมายเหต:ุ รายการที ่1 - 4   เป็นรายการทีผู่้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ ากัด  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2558 ปี 2559  
รายการค้าปกติ    

1. ICP มีซือ้ทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ 
โคเตท แซนด์ จ ากดั  

37.00 41.10 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สินค้าเป็นครัง้คราวเพื่อในใช้ในการผลิต
สินค้า 

หมายเหต:ุ รายการที ่1   เป็นรายการทีผู่้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 

  สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สาหรับงบการเงินประจางวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2557 ได้แก่ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4195 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สาหรับงบการเงินประจางวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 

31ธนัวาคม 2558 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม สาหรับงบการเงินประจางวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 

31ธนัวาคม 2559 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิ
ไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้
 

งบการเงินสาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระสาคญัตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

 
งบการเงินสาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระสาคญัตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
 

งบการเงินสาหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระสาคญัตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  
ตารางที่ 1 – 1 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินรวม     หนว่ย: พนับาท 

 

หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการดาเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ งบการเงนิรวม 

2559 2558 
รายได้  
รายได้จากการขายและบริการ  8,298,782 8,644,459 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 3,419 1,027 
รายได้อื่น  95,155 162,587 
รวมรายได้  8,397,356 8,808,073 
คา่ใช้จา่ย  
ต้นทนุการขายและบริการ  7,062,208 7,383,393 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  669,791 680,496 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น  - - 
รวมคา่ใช้จา่ย  7,731,999 8,063,889 
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

665,357 744,184 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (83,100) (115,772) 
สว่นแบง่ก าไรจากลงทนุในบริษัทร่วม  73,014 56,459 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (47,713) (43,333) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี  607,558 641,538 
ก าไรจากการด าเนินงาน1  665,357 744,184 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ    หนว่ย: พนับาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 
 2559 2558 

รายได้  
รายได้จากการขายและบริการ  2,251,041 2,472,455 
เงินปันผลรับ  31,199 - 
รายได้อื่น  - 1,495 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  154,123 215,334 
รวมรายได้  2,436,363 2,689,284 
คา่ใช้จา่ย  
ต้นทนุการขายและบริการ  1,670,851 1,861,942 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  407,002 361,882 
รวมคา่ใช้จา่ย  749 - 
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

2,078,602 2,223,824 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  357,761 465,460 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (26,914) (40,426)  
ก าไรสทุธิส าหรับปี  (32,165) (38,390)  
ก าไรจากการด าเนินงาน1  298,682 386,645  
 
หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการดาเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
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ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม              หนว่ย: พนับาท  
 

รายการ งบการเงนิรวม 
2559 2558 

สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  1,408,522 1,268,899 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,331,379 1,310,668 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  625,009 737,743 
ลกูหนีอ้ื่น 98,306 110,337 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  3,463,216 3,427,646 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  339,203 279,695 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น – สทุธิ  26,651 26,651 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  5,409,566 5,704,565 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  182,415 194,973 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  5,957,835 6,205,884 
รวมสินทรัพย์  9,421,051 9,633,531 
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน  
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้  

- - 

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,136,525 1,233,328 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ปี  

753,649 739,326 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  358,515 360,762 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  2,248,689  2,333,416 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน  
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  1,006,821 1,502,353 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  278,683 266,928 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  1,285,504 1,769,281 
รวมหนีส้ิน  3,534,193 4,102,698 
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รายการ งบการเงนิรวม 
 2559 2558 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุจดทะเบียน  425,194 426,712 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปล่ียนจากการ
แปลงงบการเงิน  

622 1,292 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  4,744,599 4,387,904 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,886,858 5,530,833 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  9,421,051 9,633,531 
 

 

ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     หนว่ย: พนับาท 

รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 
 2559 2558 
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  653,020 637,704 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  366,908 385,103 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  117,825 138,570 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย  33,000 150,000 
ลกูหนีอ้ื่น 57,956 86,272 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,228,709 1,397,649 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  2,542,012 2,461,891 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  1,500,927 1,397,841 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  36,234 35,432 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,079,173 3,895,164 
รวมสินทรัพย์  5,307,882 5,292,814 
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน  
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  265,343 316,238 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี  

269,222 251,385  
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หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  102,536 92,068  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  637,101 659,691  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน  
เงินกู้ยืมระยะยาว  437,209 448,314 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  90,597 89,653 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  527,806 537,967 
รวมหนีส้ิน  1,164,907 1,197,658 
 

 

รายการ งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 
     2559 2558 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ทนุจดทะเบียน  425,194 426,712 
ทนุท่ีออกและเรียกชาระแล้ว  425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  3,001,338 2,953,518 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  4,142,975 4,095,156 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,307,882 5,292,814 
 

 

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม  หนว่ย: พนับาท 

รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ  
 2559 2558 2559 2558 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,441,515 1,551,872 588,991 689,763 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  (553,584) (493,425) (320,013) (93,062) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  (816,649) (1,033,797) (271,416) (588,608) 
เงินสดและรายการเงินเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ  71,281 24,650 (2,438) 8,093 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ต้นงวด  1,001,011 975,361 383,328 375,235 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ปลายงวด  1,071,292 1,000,011 380,890 383,328 
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ตารางที่ 4 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน งบการเงนิรวม 
2559 2558 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  1.54 1.47 1.44  
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  1.22 1.11 1.10  
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.64 0.67 0.67  
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  6.28 6.63 6.43  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  57 54 56  

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)  10.36 10.58 10.75  
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั)  35 34 33  
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่)  5.96 6.28 5.99  
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  60 57 60  
วงจรเงินสด (วนั)  32 31 29  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  14.90% 14.48% 17.53%  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  8.90% 9.26% 10.71%  
อตัราก าไรสทุธิอื่น (%)  1.17% 1.96% 1.16%  
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  195.23% 193.83% 169.06%  
อตัราก าไรสทุธิ (%)  7.24% 7.28% 7.95%  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  10.64% 11.94% 12.88%  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  6.38% 6.60% 6.59%  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  25.51% 25.17% 23.63%  
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.88 0.91 0.83  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.30 0.41 0.56  
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.60 0.74 0.88  
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  18.92 14.78 11.45  
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  0.96 1.15 0.98  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  41.99% 39.77% 39.26%  
อัตราส่วนวเิคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย (%)  -4.00% 6.93% -9.91%  
อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  -4.35% 10.89% -9.96%  

อตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (%)  -1.57% -3.49% -2.23%  
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ (%)  -5.30% -1.28% -32.74%  
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ตารางที่ 5 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราส่วน งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 
 2559 2558 2557 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)  1.93 1.99 2.07  
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่)  1.60 1.55 1.36  
อตัราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่)  0.92 1.04 0.93  
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  5.99 5.98 5.78  
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  60 60 62  
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่)  13.03 13.32 15.81  
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั)  28 27 23  
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  5.75 5.73 5.56  
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  63 63 65  
วงจรเงินสด (วนั)  25 24 20  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  25.77% 24.69% 25.34%  
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  15.89% 18.83% 21.60%  
อตัราก าไรสทุธิอ่ืน (%)  7.61% 8.06% 9.60%  
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  164.63% 148.10% 115.56%  
อตัราก าไรสทุธิ (%)  12.26% 14.38% 16.44%  
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  7.25% 9.57% 12.23%  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  5.64% 7.23% 8.62%  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  35.96% 43.39% 45.47%  
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.46 0.50 0.52  
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.17 0.17 0.25  
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.28 0.29 0.38  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  24.08 19.00 13.70  
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  0.72 1.06 1.05  
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  84.41% 65.98% 53.48%  
อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)  
อตัราการเตบิโตของยอดขาย (%)  -5.74% -5.74% -11.09%  
อตัราการเตบิโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  -4.92% -4.92% -12.17%  
อตัราการเตบิโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)  -3.85% -3.85% -8.81%  
อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธิ (%)  -18.94% -18.94% -20.72%  

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

119 
 

14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ด าเนนิธุรกิจผลติชิน้สว่นรถยนต์ โดยรายได้หลกัของบริษัทในกลุม่สมบรณ์มาจาก 
การขายผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผน่ จานเบรก ดมุเบรก เหลก็กนัโคลง และเหลก็สปริงขด 
 เป็นต้น โดยเป็นการจ าหนา่ยให้กบัโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูใ่นประเทศ
เป็นสว่นใหญ่  

 
การวิเคราะห์ก าไรขาดทุน 

การวเิคราะห์รายได้ 

ในปี 2559 และ ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม เทา่กบั 8,397 ล้านบาท และ 8,808  ล้านบาท 
(ตามล าดบั) ลดลง 411 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการ-สทุธิของปี 2559 
และปี 2558 เป็นเงิน เท่ากับ 8,299 ล้านบาท และ 8,644  ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 346 ล้านบาท หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 4  ซึ่งสาเหตุหลกัมาจากการภาพรวมอุตสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์และชิน้ส่วนการเกษตรปรับตวัลดลง  
จากปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจโดยรวม  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
รถกระบะท่ีถือเป็นรายได้หลกัของบริษัทฯ ที่มีปริมาณการผลติรถยนต์ลดลงจากปีก่อน  

 การวิเคราะห์ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย    

ตน้ทนุขายและบริการ 
ในปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุขายและบริการรวม เท่ากบั 7,062 ล้านบาท และ 7,383  ล้านบาท 

(ตามล าดบั) ลดลง 321 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งอตัราต้นทนุขายและบริการต่อยอดขายในปี 2559 เท่ากบั 
85% ลดลงกว่าปีก่อนเล็กน้อย จากการควบคมุต้นทุนคงที่ในสว่นของการลงทุน และควบคุมต้นทุนผนัแปรให้เกิด
ประสทิธิภาพในการผลติสงูสดุ เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ในปัจจบุนั  

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 เทา่กบั 670 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน  11  ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 2  จากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังานและควบคุม
ก าลงัพลให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 48 ล้านบาท เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากปีก่อน 4 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากการบริหารก าไรจากการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมการ
ลงทนุท่ีได้รับเป็นหลกั  
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ก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ  มีก าไรจากการด าเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่าย  
ทางการเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2559 จ านวน 665 ล้านบาท โดยลดลงจากปีก่อน 79 ล้านบาทหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 11 จากปริมาณการขายปรับลดลงในบางผลติภณัฑ์ของกลุม่ลกูค้าหลกั  

ก าไรสทุธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ เท่ากับ 608 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นเงิน 34 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตหุลกัมาจากจากปริมาณการขายปรับลดลงในบางผลติภณัฑ์ของกลุม่ลกูค้าหลกั 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 
 สนิทรัพย์ 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 
2558 เท่ากบั 9,421 ล้านบาท และ 9,634 ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 212 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตหุลกั 
มาจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ในการตดัจ าหนา่ยคา่เสือ่มราคาเป็นส าคญั  

 ลูกหนีก้ารคา้ 
บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากบั 1,331 ล้านบาท และเท่ากบั 

1,311 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เพิ่มขึน้ 21 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่ 58 วนั  

 เงินลงทนุ 
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัท 

ที่เก่ียวข้องจ านวน 366 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 2559 จ านวน 5,410 ล้านบาท และ 

ปี 2558 มีจ านวน 5,705 ล้านบาท  ลดลง 295 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5  ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อม 
ราคาในระหว่างงวด 798  ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 508 ล้านบาท ในสายการผลิต 
เพลาข้าง   เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต  

หนีส้นิ 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 3,534 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้ เท่ากับ  
2,249 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากับ 1,286 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าปีก่อน  568 ล้านบาทหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 14  โดยหลักลดลงจากการจ่ายช าระการลงทุนเพื่อขยายก าลังการผลิตของโรงงาน มีภาระหนีส้ินจาก 
เงินกู้ ยืมธนาคารลดลง 483 ล้านบาท โดยในระหว่างปีมีการเบิกเงินกู้  258 ล้านบาทและจ่ายช าระคืนเงินกู้ ยืม 
ระยะยาว 741 ล้านบาท เป็นส าคญั  
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 โครงสร้างเงินทนุ 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ  5,887 ล้านบาท เพิ่มขึ น้ 

เมื่อเปรียบเทียบกับวนัที่  31 ธันวาคม 2558  ซึ่งเท่ากับ 5,531 ล้านบาท เป็นเงิน 356 ล้านบาท เนื่องจากผลก าไร 
จากการด าเนินงานระหวา่งงวด  

บริษัทฯ มีการจัดสรรก าไรประจ าปี 2559 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559  
ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 255 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI) ทัง้จ านวน ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 2 กันยายน 2559 ในอตัรา 
หุ้นละ 0.19 บาท เป็นจ านวนเงิน 81 ล้านบาท ดังนัน้ ส่วนที่คงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจ านวนเงิน 
ทัง้สิน้ 174 ล้านบาท เงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2560 

บริษัทฯ มีการจัดสรรก าไรประจ าปี 2558 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2558  
ในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 255.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 
การลงทนุ (BOI) ทัง้จ านวน ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 3 กันยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 
0.20 บาท เป็นจ านวนเงิน 85.0 ล้านบาท ดงันัน้ สว่นที่คงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  
170.0 ล้าน เงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2559 

 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้นิรวม 3,534  ล้านบาท
และสว่นของผู้ ถือหุ้น 5,887 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 0.60 เทา่   
 
การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  บริษัทฯ มีกระแส 
เงินสดรับจากการด าเนินงานสทุธิ จ านวน  1,442 ล้านบาท และ 1,552 ล้านบาท (ตามล าดบั) กระแสเงินสดจ่ายจาก
กิจกรรมลงทุน 554 ล้านบาท และ 493 ล้านบาท (ตามล าดบั) ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุน  
เพิ่มสายการผลิตเพลาข้าง เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต และมีกระแสเงินสด 
จ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน  817 ล้านบาท และ 1,034 ล้านบาท (ตามล าดบั) เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทนุ  741  ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 251 ล้านบาท  
 

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2559  โดยสรุปตลาดรถยนต์โดยรวมไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากผู้ ซือ้  
ชะลอการซือ้จากภาวะการเมืองและภาวะเศรษฐ์กิจภายในประเทศ โดยมีสาเหตุหลกัๆมาจาก ได้แก่ ภาระหนี  ้
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ราคาสินค้าเกษตรตกต ่าและปัญหาภัยแล้ง สถาบันการเงินเข้มงวดในการปล่อย  
สินเ ช่ือ อย่างไรก็ดี  ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอัพที่ส าคัญในการส่งออกไปทั่วโลกส่งผล  
ให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนยังคงมีการเติบโตในอนาคต ซึ่งก็ยังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต เช่น การสนับสนุนของภาครัฐต่อการผลักดัน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ส่วนก้าวไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นแรงสนบัสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์  
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และชิน้ส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมมากขึน้  รวมทัง้แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ไปเป็นรถไฟฟ้า จากปัจจัยดังกล่าว ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเตรียม  
ความพร้อมทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โดยการลงทนุในเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม่  มีแผนกลยทุธ์ขององค์กร  
ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอาเซียนให้มากขึน้ การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่ม  
การเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแข่งขนัในด้านต้นทนุได้มากขึน้  และการศึกษา
ผลกระทบรวมถึงโอกาสทางธุรกิจของรถยนต์ไฟฟ้า ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการบุคลากรตามแนว
ทางการพฒันายทุธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ควบคูไ่ปกบัการเติบโตขององค์กรอยา่งยัง่ยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





 เอกสารแนบ 1
อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 69  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี่ 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

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

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนัภยั

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และก าหนดคา่ตอบแทน/

 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 37 กรรมการอิสระ

 อบรมหลกัสตูร Role of the Chairman 

- Role of the Chairman

- Finance for Non-Finance Directors * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 3 บริษัท

- Director Accreditation Program * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน - ไมมี่ -

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 64  Mini M.B.A., ม.ธรรมศาสตร์ 0.85% 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 68  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 2546 - 2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.รสา พร๊อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู

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 71  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 72  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 66  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 คณะกรรมการนโยบายความเสีย่ง

- Chartered Director Program 2553 - 2555 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. บิ๊กซี ซปุเปอร์เซ็นเตอร์

- Advanced Audit Committee ตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูล

 อบรมหลกัสตูร ปี 2016 กิจการที่ดี
- CG in substance วฒันธรรมองค์กร

กบัหลกับรรษัทภบิาล * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท
-หลกัการบริหารกิจการที่ดีและหลกัธรรมาภบิาล * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  1 บริษัท
การลงทนุสถาบนัในสว่นที่เก่ียวข้องกบับริษัทจดทะเบยีน

- การควบคมุภายในกบัการท างานของกรรมการตรวจสอบ

- Enhancing Growth through Governance in Family-

Controlled Business

Independent Director

- National Conference of CAC



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 54  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.78% 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 กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

2550 - ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ผลติชิน้สว่นยานยนต์ไทย

 อบรมหลกัสตูร 2549 - ปัจจบุนั อปุนายกอาวโุส สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

- Director Accreditation Program 2550 - 2555 รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- Finance for Non-Finance Directors

- Director Certification Program * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 52  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 0.66% 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

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท

นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม 51  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. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่

คา่ตอบแทนฯ Research, University of 2549 - ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

Michigan   (USA) 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.อลัตสั แอดไวซอร่ี

 ปริญญาตรี วศิวกรรมไฟฟ้า 2551 - 2559 กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์

สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกล้า 2550 - 2559 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2554 - 2557 กรรมการ บจ. สายการบนินกแอร์ 

2549 - 2556 กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์

 อบรมหลกัสตูร 

- Director  Accreditaton Program

- Director  Certification Program * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 2  บริษัท

นายโคอิจิ มิยาฮาร่า 54  ปริญญาโท วศิวกรรม เคร่ืองกล 0.002% 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 50  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



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายสมศกัดิ์ สิทธินันท์เจริญ 53  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ - BSK บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

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

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

        นายมงคล  แซ่จิวนายมงคล  แซ่จิว 54  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 48  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 44  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 40  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

         ดร. อโณทยั   เหมาะเจาะ 46  ปริญญาเอก การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ไมมี่ ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายทรัพยากรบคุคล บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ (หลกัสตูรนานาชาติ), มหาวทิยาลยับรูพา 2558-2560 ผู้จดัการทัว่ไป – ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บจ. บางกอกโคมตัส ุเซลล์ จ ากดั

 – สายทรัพยากรบคุคล  ปริญญาโท การบริหารงานวศิวกรรม, 2558 รองกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. ส.ขอนแก่น ฟู้ ดส์ 

มหาวทิยาลยัเวสเทิร์นมิชิแกน , สหรัฐอเมริกา – ส านกัทรัพยากรมนษุย์
 ปริญญาตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล, จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผู้อ านวยการ – ศนูย์การเรียนรู้ บมจ. ส.ขอนแก่น ฟู้ ดส์ 

2552–2558 ผู้จดัการทัว่ไป – ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ บจ. บางกอกโคมตัส ุเซลล์ 
-กิจการทัว่ไป และฝ่ายฝึกอบรมเทคนิค
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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           

 
*นายณัฐขจร ญาณภิรัต  รองกรรมการผู้ อ านวยการ – สายการเ งิน บัญชี  และเทคโนโลยีสารสนเทศ ,  
นายธนัธชั ฤทธ์ิน า้  รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายกลยทุธ์และพฒันาธุรกิจองค์กร ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
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 
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เอกสารแนบ 3   

รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ (COMPLIANCE) 

 

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 บริษัทฯ  ได้แตง่ตัง้ให้ นางอรอนงค์  ใยยะธรรม ด ารงต าแหนง่ ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แตว่นัท่ี  1 
กรกฎาคม 2557  เนื่องจาก เป็นผู้มีคณุสมบตัิ   มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายใน  รายงานทางการเงิน การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรม
และการด าเนินงานของบริษัทฯ  
จึงเห็นวา่ มีความเหมาะสมทีจ่ะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้อยา่งเหมาะสมเพยีงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าที่ หวัหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน”  มีความรับผิดชอบตามกฎบตัรของผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับ
อนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2.  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ จัดท าเอกสารประกอบ
ระเบียบวาระการประชมุ และรายงานการประชมุ  

 

ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

นางอรอนงค์  ใยยะธรรม 

 

ปริญญตรี                มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  สาขาการจดัการ  เอกคอมพิวเตอร์ 

ประสบการณ์ท างาน :    พ.ศ. 2534 – 2542         ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจ ากดั (มหาชน)  ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

                                    พ.ศ.  2542 – 2545         บริษัท ธนลูกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายตรวจสอบภายใน  

    พ.ศ.  2545 – ปัจจบุนั     ผู้จดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน         

                                         บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวาน  เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

คณุสมบตัิ  :   มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน  รายงานทาง

การเงิน  การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
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เอกสารแนบ 3   

 

2. หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (COMPLIANCE) 

 บริษัทฯ  ได้แตง่ตัง้ให้ นายวิศรุต  บญุโต  ด ารงต าแหนง่เลขานกุารบริษัทฯ และหวัหน้าหนว่ยงานก ากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน (Compliance Unit)   ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559  โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. สนบัสนนุนโยบายและวตัถปุระสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดบัสงูในการท าให้มัน่ใจวา่จะมีการก ากบั
การปฏิบตัิอยา่งเพยีงพอ 

2. เป็นศนูย์กลางในการสือ่สาร และสง่เสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ได้
อยา่งถกูต้อง   

3. ศกึษาและรวบรวมข้อมลูปัญหาด้านการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ   รวบถึงกฎเกณฑ์ใหม ่ๆ ทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิในปัจจบุนั  

4. ก ากบั  และติดตามด้านการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เป็นประจ าทกุไตรมาส      

 
ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
 

นายวิศรุต  บุญโต 

 

ปริญญาโท     จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  สาขา บญัชีการเงิน 
ประสบการท างาน :          พ.ศ.  2559 – ปัจจบุนั    เลขานกุารบริษัทฯ  บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี 

พ.ศ.  2548 – 2558        เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมมาภิบาล   
     และผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป- ฝ่ายตรวจสอบภายใน         

                        บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี 
คณุสมบตัิ  :   มีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีความสามารถในการประสานงาน   การสรุปประเด็น   การจดัท า 
                            รายงานการประชมุฯ  มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
                            มีภาวะผู้น า มีเทคนิคการสือ่สาร และการวางแผนเชิงกลยทุธ์      
ทกัษะ        :          ผา่นการอบรมงานด้านเลขานกุารบริษัทฯ  จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 หรือองค์กรอิสระท่ีมีความนา่เช่ือถือ 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
-ไม่มี-   
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เอกสารอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
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