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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1.   นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 1.1  วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 วิสัยทัศน์  

 เป็นบริษัทฯ ที่เติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลติ  
ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคม 

พันธกิจ 

 เพิ่มศกัยภาพการจดัการภายในองค์กร เพื่อสร้างการยอมรับ และสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี  

 ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ด้วยผลติภณัฑ์และบริการท่ีมคีณุภาพสงู 

 เป็นหุ้นสว่นกบัลกูค้า เพื่อการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์  

 เพิ่มศกัยภาพกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เนื่อง และเป็นผู้น าด้านต้นทนุการผลติ 

ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ  

 เสริมสร้างความสามารถ  ความสอดคล้องของหลากหลายวฒันธรรม และคณุภาพชีวติของบคุลากร  

 รักษาและยกระดบัธรรมาภิบาล การบริหารความเสีย่ง มีความรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและสงัคม 

บนพืน้ฐานของการมคีวามรู้คูค่ณุธรรม      

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั   

  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 

ปี2560 

 กรกฏาคม 2560  อนมุตัิให้ SAT เข้าท าสญัญาร่วมทนุ และจดัตัง้บริษัทร่วมทนุระหว่าง SAT กบั MUBEA 

ENGINEERING AG ซึ่งเป็นบริษัทใน MUBEA Group เพื่อประกอบกิจการผลิตและ

จ าหนา่ยชิน้สว่นส าหรับยานยนต์ และอปุกรณ์เสริมอื่นๆ 

 สงิหาคม 2560  1. สารสนเทศการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้อ านวยการ จากการเกษียณอายงุาน  

2. SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมตอ่สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง (CSR-DIW Continuous  Awards 2017)  

จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3. BSK ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ระดับประเทศ ด้านความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน จากกรมสวสัดิการและคุ้มครอง

แรงงาน  

 กนัยายน 2560  1. รางวลัจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” 12  ปีติดตอ่กนั 

 SBM 3 ได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์

และสวสัดิการแรงงาน” 9 ปีติดตอ่กนั 

 ICP ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงาน”  

2.  SAT ได้รับประกาศนียบตัร คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจดัการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) 

 พฤศจิกายน 2560  1. SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2017 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน Sustainability Awards of Honor 
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 รางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 

 รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relation Award 

2. SAT ได้รับรางวลั Gold Level Thailand HR Innovation Award 2017 ซึ่งเป็นรางวลั

สงูสดุ จากสถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาติ  ร่วมกบัสมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศ

ไทย(PMAT) และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์(NIDA)    

 ธนัวาคม 2560  SAT ได้รับรางวลัองค์กรสนบัสนนุงานด้านคนพิการดีเดน่ จากกระทรวงการพฒันาสงัคม 

  และความมัน่คงของมนษุย์ 
   

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 2560 

 รางวลัดีเดน่ด้านคณุภาพและการสง่มอบ : Kubota (SAT) 

 รางวลัดีเดน่ด้านคณุภาพและการจดัสง่ : Isuzu (SAT) 

 SKC Delivery Skill Contest 2017 : Kubota (SAT) 

 RUNNER UP SKC Delivery Kaizen Award 2017 : Kubota (SAT) 

 Gold Award QCD 2017 : Kubota (SBM) 

 TCC HRD Activity 2017 : Toyota (SBM) 

 The Winner TPS Awards 2017 : Toyota (BSK) 

ปี2559 

 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) 
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 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 

 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 
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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) 

ปี 2558 

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

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ท่ีมีความโดดเดน่ในการด าเนินธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบด้าน

สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล จากสถาบนัไทยพฒัน์ 

 กรกฎาคม 2558  รางวลัจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” 10  ปีติดตอ่กนั 

 SBM ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวสัดิการแรงงาน” 5 ปีติดตอ่กนั 

 ICP ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการ

แรงงาน” ประจ าปี 2558 

 กนัยายน 2558  1) SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous 2558)  จาก กรมโรงงาน

อตุสาหกรรม 

2)  SAT, BSK และ SBM ได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ในสถานประกอบการ จากส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 ตลุาคม  2558  SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2015 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

วารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability  Awards 2015)  

 รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations 

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

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

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

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

 THCC-QA Improvement 2015 (SAT) 

 The Winner TCC QA Improvement Activity 2015 (BSK) 

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

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

การด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลกูค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กรและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย โดยมีผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกนั  ในด้านการด าเนินงานนัน้แต่ละบริษัทฯ จะมีการ
ด าเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายรวม เพื่อให้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์แต่ละบริษัทฯ น าไปปฏิบตัิ ซึ่งผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้อง
รายงานการปฏิบตัิงานต่อกรรมการผู้อ านวยการ ทัง้นี ้แต่ละบริษัทฯ จะมีการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์การด าเนิน
ธุรกิจ และมีการติดตามผลร่วมกนั โดยจดัให้มีการประชุมผู้บริหารของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์เป็นประจ า (Executive 
Committee)  
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต ุ : 
1. * ไม่มีบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ถือหุ้นในบริษัทที่เก่ียวข้องนีเ้กินร้อยละ 10 
2.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ได้โอนขายกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ไปให้กบั บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 
    เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2561 
3. บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั (MSA) ได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทตัง้แต่วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

8 
 

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. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
บจ. อีซซูมุอเตอร์ (ประเทศไทย) 
บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 
บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง 
(ประเทศไทย) 

บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็ก
เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 
(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  
เบรกดมุ (Drum Brake) 
ทอ่ร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold)  
จานไฟ&ดมุล้อชว่ยแรง (Fly Wheel 
Comp & Fly Wheel) 
แทน่ยดึ (Bracket) 
กระปกุเกียร์ (Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถกระบะ &  รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
 
รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถแทรคเตอร์ 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)  
บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  
บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง 
(ประเทศไทย) 
บจ. อีซซูมุอเตอร์ (ประเทศไทย) 
บจ. ซซูกิู 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) 

รถกระบะ & รถบรรทกุ  
รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
เคร่ืองยนต์อเนกประสงค์  
รถจกัรยานยนต์ และเคร่ืองยนต์
อเนกประสงค์ 
อปุกรณ์ตอ่พว่งแทรกเตอร์ 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
บจ. โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  
บจ. นิสสนั มอเตอร์ (ประเทศไทย) 
บจ. ยง่ก่ี  
Mitsubishi Steel Manufacturing Co., 
Ltd.(Japan) 
บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 

บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล      
แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 
(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  
เบรกดมุ (Drum Brake) 
เพลาลกูเบีย้ว (Camshaft) 
ดมุล้อชว่ยแรง (Fly Wheel) 
ทอ่ร่วมไอเสีย (Exhaust Manifold) 
ฝาครอบล้อชว่ยแรง (Housing Fly 
Wheel) 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling, 
Jig Fixture และ Mold) 

รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถกระบะ 
รถกระบะ & รถยนต์ผู้ โดยสาร 
รถกระบะ 
รถแทรคเตอร์ 
 
 
ใช้ภายในของบริษัทในกลุม่ 

บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
บจ. อีซซูมุอเตอร์ (ประเทศไทย 
บจ. มิตซบูิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) 
บจ. ฮีโน่มอเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง 
(ประเทศไทย) 
บจ. สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ 
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 1.5   เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 

ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบรูณ์สร้างสมดลุ” ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งเน้นให้เกิดความ
สมดลุทัง้ทางด้านการพฒันาบคุลากรที่มีคุณภาพ การสร้างมลูค่าเพิ่มของธุรกิจด้วยการด าเนินงานที่โปร่งใสเพื่อผล
ประกอบการท่ีดี และการสร้างโอกาสให้ชมุชนเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน  บริษัทฯ ได้มีการพฒันามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วิสยัทศัน์มุ่งที่จะเป็นบริษัทที่เติบโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย ที่มีความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต  
ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสงัคม โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการยกระดบัศกัยภาพการจัดการภายใน
องค์กร เพื่อสร้างการยอมรับและสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ด้วยการตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า
ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสงูที่มีการออกแบบและการพัฒนาร่วมกัน ตลอดจนการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิต   
โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสทิธิภาพ ร่วมกบัการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถทนัต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไป และมีคณุภาพการด ารงชีวิตที่ดี   

ในขณะที่ภาคการผลิตทั่วโลกก าลังเคลื่อนเข้าสู่การพัฒนากระบวนการด าเนินงานบนพืน้ฐานของ
อตุสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ภาวะเศรษฐกิจทัง้ภายในและภายนอกได้อยา่งเทา่ทนั ทา่มกลางปัจจยัเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาคการผลติที่มีการ
สง่ออกเป็นแรงขบัเคลื่อนที่ส าคญั บริษัทฯ ต้องมีการปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงและยกระดบัมาตรฐานการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรด้วยการพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า และผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุลลุม่ 
บริษัทฯ ยงัได้มองเห็นโอกาส และปัจจยัที่ท้าทายส าคญั และมีแนวทางด าเนินการดงันี  ้

1.  ตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศจีน อินโดนีเซีย และอินเดีย 
รวมถึงประเทศที่เป็นตลาดใหม ่จากปรากฎการณ์ดงักลา่ว บริษัทฯ อยูร่ะหวา่งการศกึษาเครือข่ายธุรกิจ
ทัง้ในด้านการขาย และการผลติ ไปสูภ่มูิภาคที่ก าลงัเติบโตดงักลา่ว โดยยงัคงรักษาความสมดลุในด้าน
การจดัการปัจจยัความเสีย่งด้านการบริหารบคุลากร การเงิน รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะสง่เสริม
ให้บริษัทสามารถแขง่ขนัในตลาดใหมไ่ด้ 

2. ความก้าวหน้าของวิทยาการในหลายสาขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิต ชิน้สว่น
ยานยนต์ ซึง่สง่ผลกระทบต่อรูปแบบการผลิตและผลิตภณัฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การท าให้ชิน้ส่วนรถยนต์มีน า้หนักเบา ด้วยการออกแบบหรือเปลี่ยนไปใช้วัสดุอื่นแทน การเพิ่ม
ประสทิธิภาพเคร่ืองยนต์และเชือ้เพลงิทดแทนน า้มนั รวมถึงความปลอดภยัของผู้บริโภค แนวโน้มเหลา่นี ้
ท าให้บริษัทต้องตื่นตวัและเร่งพฒันาด้านการวิจยัและพฒันากระบวนการผลิต ผลิตภณัฑ์ และวสัดกุาร
ผลิต เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเช่น ผลิตภณัฑ์ที่มีน า้หนักเบาส าหรับรถยนต์
ประหยดัพลงังาน และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) รวมถึงการพฒันาวตัถดุิบที่มีคณุภาพและมี
น า้หนักเบา และน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพื่อให้สอด รับกับการเข้ามาของ
อตุสาหกรรม 4.0 

3. การเติบโตของเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMV เป็นปัจจยัหนึ่งที่กระตุ้น
และดงึดดูนกัลงทนุจากตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้ยงักระตุ้น
การเติบโตของธุรกิจภาคการขนสง่ (logistics) ซึง่เป็นโอกาสในการขยายตลาดรถยนต์และรถบรรทกุใน
ภมูิภาคนี ้โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อม ในด้านบุคลากรให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของ
ธุรกิจ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการพฒันาฝีมือแรงงานและพฒันาบคุคลากรในทกุระดบัผ่านศนูย์การเรียนรู้ 
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Somboon Learning Academy (SLA) อย่างจริงจงัและต่อเนื่อง เพื่อให้พนกังานมีความรู้ ทกัษะและ
ความสามารถที่พร้อมแข่งขันในธุรกิจได้ บริษัทได้พัฒนายกระดับศูนย์การเรียนรู้ที่จัดตัง้ขึน้ให้มี
มาตรฐานทัง้ในด้านอุปกรณ์การเรียนอาคารสถานที่ตลอดจนผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ทัง้จากภายในและ  
จากภายนอกที่มีความรู้ความสามารถอยา่งเพียงพอ เพื่อการพฒันาบคุคลากรของบริษัทและรองรับการ
เติมโตของอตุสาหกรรมในระดบัประเทศตอ่ไป 

4. สภาวะการแข่งขนัในตลาดปัจจุบนัมีแนวการแข่งขนัที่รุนแรงมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ืองต้นทนุที่
ต้องเปรียบเทียบกบัผู้ผลติ ทัง้ในภมูิภาคและระดบัโลก (Region and global sourcing  บริษัทฯ จึงต้อง
บริหารและจดัการต้นทนุให้สามารถแขง่ขนัได้ (Cost competitiveness) โดยบริษัทฯ มีนโยบายด้านการ
มุ่งเน้นให้พนกังานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ และ
ความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 
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2.   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ์  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภณัฑ์หลกัใน ปี 2560  ปี 2559 และปี 2558 
สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

งบการเงนิ 
ปี 2560 

งบการเงนิ 
ปี 2559 

งบการเงนิ 
ปี 2558 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

เพลาข้าง SAT  2,033 23 2,049 25 2,221 25 
จานเบรกและดมุเบรก SBM 99.99 1,860 21 1,684 20 1,595 18 
ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,388 16 1,415 17 1,429 16 
แหนบแผ่น BSK 99.99 420 5 372 4 504 6 
สปริงขด BSK 99.99 450 5 490 6 563 6 
เหล็กกนัโคลง BSK 99.99 380 4 432 5 518 6 
อ่ืนๆ*   2,062 24 1,857 22 1,814 21 
รวมรายได้จากการขายสินค้า   8,593 98 8,299 99 8,644 98 

รายได้อื่นๆ   209 2 98 1 164 2 
รวมรายได้    8,802 100 8,397 100 8,808 100 

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) เป็นผลติภณัฑ์หลกัของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ผลิตโดย SAT มีรายได้
จากการขายคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24 ของรายได้จากการขายของกลุม่บริษัทสมบรูณ์รวม
ในปี 2560 และบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติเพลาข้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นราย
ใหญ่ที่สดุของประเทศในปัจจุบนัโดยมุ่งเน้นการผลิตส าหรับรถกระบะขนาด 1 ตนั และใน
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เร่ิมมีการผลติและจ าหนา่ยเพลาข้างส าหรับรถบรรทกุขนาดใหญ่อีกด้วย  
 

เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยงัจานล้อหลงัทัง้ข้างซ้ายและขวา เพื่อ
ถ่ายทอดแรงขบัทางห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรถกระบะ กลุม่ลกูค้าที่ส าคญั
ของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) ได้แก่  บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย, บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย), บจ. 
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ฮีโนม่อเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่  นอกจากนี ้
มีการสง่ออกไปที่บริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa (SASA) 
และ PT. INTI Ganda Perdana (IGP) ประเทศอินโดนีเซีย  

2.   แหนบแผ่น (Leaf Spring) 

 

ผลิตภณัฑ์แหนบแผ่นผลิตโดย BSK โดยใน ปี 2560 มีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 5 ของ
รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทสมบรูณ์ ทัง้นี ้กลุม่ลกูค้าของแหนบแผ่นมีทัง้
ลกูค้าผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) และผู้ ค้าชิน้สว่นอะไหล ่(REM) ลกูค้าหลกัที่ส าคญั
ได้แก่ บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. ย่งก่ี (1995) และส่งออกไปยัง
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 22 ของรายได้จากการขายของกลุม่
บริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2560 สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจ าหน่ายให้กบัลกูค้า
ประเภทผู้ประกอบยานยนต์ 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 

 

 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

13 
 

4. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 

ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์หลกัของ SBM มีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 3 ของ
รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทในปี 2560 
 

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

5. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

 

ผลติโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2560 
ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ บจ. มติซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนด้า ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) และบจ. สยามนิสสนั 
ออโตโมบิล จ ากดัและสง่ออกไปยงัประเทศมาเลเซยี 
 

เหลก็กนัโคลงเป็นเหลก็สปริงแทง่กลมยาว ดดัเป็นรูปร่างเพื่อยึดเข้ากับโครงรถซ้าย
จรดขวา เป็นตวัประคองให้การเข้าโค้งสามารถยดึเกาะถนนได้ดียิ่งขึน้ 

6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลติโดย BSK มีสดัสว่นรายได้ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายรวมในปี 
2560 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 กลุม่บริษัทสมบรูณ์ยงัมีผลิตภณัฑ์อื่น ๆที่ส าคญัได้แก่ 
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภณัฑ์ที่เป็นงานหลอ่อื่น ๆ ทัง้จากอตุสาหกรรมยานยนต์
และกลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึง่มีผลติภณัฑ์ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 
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2.3   การตลาดและภาวะการแข่งขนั  
 

2.3.1  กลยทุธ์ทางการตลาด  
    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์มานานกว่า 55 ปี และได้รับความเช่ือถือและยอมรับ

จากลกูค้ามาโดยตลอด ทัง้นีเ้พราะบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้ให้ความส าคญักับลกูค้าเป็นอนัดบัแรก และได้ด าเนิน  
กลยทุธ์ด้านการตลาดมาอยา่งตอ่เนื่อง คือ Q C D E M  

(1) Q (Quality) - คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีระบบ
มาตรฐานคณุภาพในระดบัสากล โดยได้รับประกาศนียบตัร IATF 16949: 2016
และ ISO14001: 2015  

(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 
เพื่อให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทในกลุม่สมบรูณ์จะมีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีชัน้สงูอยูต่ลอดเวลา  

(5) M (Management)   -  ความสามารถด้านการบริหารจดัการ บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีความสามารถด้าน
การบริหารจดัการท่ีสามารถตอบสนองตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ
ได้ดี โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการจดัการความเสี่ยง (Risk Management)  
ทีม่ีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง  

 
  2.3.2  กลุม่ลกูค้าเป้าหมาย  

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

 ปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ประกอบไปด้วย ผู้ ผลิตรถยนต์ค่ายญ่ีปุ่ นในประเทศ ได้แก่  

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

แอฟริกาใต้ และประเทศอินโดนีเซีย ซึง่บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีนโยบายที่จะสร้างความพงึพอใจกบัลกูค้ากลุม่นีใ้ห้มาก

ขึน้โดยเน้นกลยทุธ์ “QCDEM” เป็นหลกัดงัที่กลา่วข้างต้น ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 78 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 2 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 

ในปี 2560 ยอดผลติรถยนต์อยูท่ี่ 1,988,823 คนั ซึง่ต ่ากวา่ที่สภาอตุสาหกรรมมกีารก าหนดเป้าหมาย
ยอดประกอบรถยนต์ ประมาณ 2 ล้านคนั แต่เพิ่มขึน้จากปี 2559 ร้อยละ 2 โดยแบ่งออกเป็นการขายภายในประเทศ 
871,650 คนั เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา ร้อยละ 13 และการสง่ออก 1,139,696 คนั   

 
ตารางแสดงสถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย 

 

ปี 
รถยนต์น่ัง

(คนั) 

รถกระบะ
ขนาด 1 ตนั

(คนั) 

รถเพื่อการ
พาณิชย์อื่นๆ

(คนั) 

ยอดรวมรถ
เพื่อการ
พาณิชย์ 
(คนั) 

ยอดรวม
ทัง้หมด 
(คนั) 

อัตราการ
เติบโต 

(%) 

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 
2560 818,440 1,130,058 40,325 1,170,383 1,988,823 2.28 

 

ทีม่า : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 
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เศรษฐกิจไทยขยายตวัร้อยละ 3.9 ตามการสง่ออกสินค้าและการท่องเที่ยว สอดคล้องกบัเศรษฐกิจ
โลก ที่ฟืน้ตวัชดัเจน  เศรษฐกิจไทยขยายตวัดีโดยได้รับแรงส่งส าคญัตลอดทัง้ปี 2560 จากการส่งออกสินค้าที่ดีขึน้  
ตามเศรษฐกิจของประเทศคูค้่าและปริมาณการค้าโลกที่ขยายตวัดีตอ่เนื่อง ประกอบกบั มีการขยายกาลงัการผลิตและ
การย้ายฐานการผลติของผู้ผลติตา่งชาติมาไทยในช่วงก่อนหน้าในหลายอตุสาหกรรม ขณะที่การบริการขยายตวัตาม
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เพิ่มขึน้  อย่างไรก็ตามการลงทุนภาครัฐชะลอลงจากปีก่อน จากโครงการต่างๆ  
ที่ล่าช้าจากแผน  และการบริโภคภาคเอกชนยงัไม่แข็งแกร่ง เนื่องจากปัญหาหนีค้รัวเรือนยงัอยู่ในระดบัสูง รายได้
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรมบางส่วนได้รับผลกระทบจากการจ้างงานที่ลดลง และรายได้ครัวเรือนในภาค
เกษตรกรรมบางสว่นได้รับผลกระทบจากราคาสนิค้าเกษตรท่ีหดตวัในชว่งปลายปี ด้านการลงทนุภาคเอกชนมีแนวโน้ม
ดีขึน้จากปีก่อน แตย่งัอยูใ่นระดบัต ่า เนื่องจากผู้ประกอบการบางสว่นยงัมีกาลงัการผลติสว่นเกินเหลอื    

ส าหรับภาคอุตสหากรรมยานยนต์มีแน้วโนมที่ดีขึน้โดยเห็นได้จากการผลิตรถยนต์ในเดือน
พฤศจิกายน ที่ผ่านมามียอดสงูที่สดุในรอบ 20 เดือน และยงัเติบโตต่อเนื่องในเดือน ธันวาคม ซึ่งสงูกว่าช่วงเดียวกัน
ของปี 2559 ถึงร้อยละ 16 ถือวา่เป็นสญัญาณที่ดีส าหรับปี 2561  
 

 2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.4.1 ก าลงัการผลติ 

   บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าลงัการผลติและการใช้ก าลงัการผลติจ าแนกตามผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

ผลิตภัณฑ์ 
บริษัท 
ผู้ผลิต 

ก าลังการผลิต
ปี 2560* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
2560 

ก าลังการผลิต
ปี 2559* 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
2559 

ก าลังการผลิต
ปี 2558 

อัตรา % 
การใช้ก าลัง 
การผลิต 
2558 

เพลาข้าง SAT 4,452,000 57 3,600,000 68 3,600,000 75 

กลุม่ผลิตภณัฑ์งานหลอ่
และงานกลงึ (ส าหรับ
ชิน้สว่นรถยนต์) 

ICP/SBM 6,240,000 53 6,240,000 
 
 

51 
 

6,384,000 52 

กลุม่ผลิตภณัฑ์งานหลอ่
และงานกลงึ (ส าหรับ
ชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกล
การเกษตร) 

ICP/SBM 2,928,000 62 2,928,000 
 

74 2,928,000 79 

แหนบแผ่น (ตนั/ปี) BSK 13,200 63 13,200 53 13,200 71 

เหล็กกนัโคลง BSK 1,920,000 43 1,920,000 48 1,920,000 56 

สปริงขดขึน้รูป BSK 6,480,000 28 6,480,000 31 6,480,000 35 

General Forging Part SFT 3,360,000 41 3,360,000 41 3,360,000 36 
 

*หนว่ย : ชิน้ 

หมายเหต ุ -    ก าลงัการผลิตค านวณจาก Operation Time  500 ชัว่โมงตอ่เดือน ยกเว้นผลิตภณัฑ์เพลาข้างและ General Forging ที่  

                      ค านวณที่ 550 ชัว่โมงต่อเดือน 

-    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 เหล็ก

คาร์บอนสงูทอ่นกลม (High Carbon Steel Round Bar) เหลก็สปริงเส้นแบนและกลม (Spring 

Steel Flat Bar, Spring Steel Round Bar) ซึ่งลกูค้าเป็นผู้ก าหนดทัง้ประเภท คณุสมบตัิ 

(Specification) และแหลง่ที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ที่ผลิต

ขึน้โดยกลุม่บริษัท โดยวตัถดุิบกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 70-80 ของวตัถดุิบหลกั  

(2) เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวัตถุดิบที่ส าคญัอีกรายการ คือ เศษ

เหลก็อดั (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซือ้จากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูค้าที่

เป็นผู้ผลติรถยนต์หรือเป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ ซึ่งส าหรับวตัถดุิบในกลุม่นีม้ีมลูค่า

ประมาณร้อยละ 20- 30 ของวตัถดุิบหลกั  

ตัง้แตปี่ 2559 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีการพฒันาและร่วมมือกบัผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ 
เพื่อพฒันาวตัถดุิบที่มีคณุภาพเป็นไปตามที่ลกูค้าก าหนด แตม่ีราคาที่สามารถแขง่ขนัได้ เพื่อน ามาใช้ทดแทน
วตัถดุิบที่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั และใช้ในการน า เสนอลกูค้าเพื่อเป็นทางเลือก อีกทัง้เพื่อเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้าในโครงการใหม่ๆ  ของลกูค้าที่ต้องการการพฒันาต้นทนุให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาด  

จากการพัฒนาและร่วมมือด้านการพัฒนาวัตถุดิบตามข้างต้นนัน้ นอกจากท าให้บริษัทฯ  
มีทางเลอืกเพิ่มมากขึน้ในสว่นของชัน้คณุภาพและราคาแล้ว ยงัท าให้บริษัทฯ มีแหลง่ของวตัถดุิบหลากหลาย
มากขึน้ในการตอบสนองความต้องการของลกูค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั อีกทัง้ใน
ปี 2560 บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการบริหารและพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และการพฒันาผลิตภณัฑ์กับ
ผู้ผลิตและผู้ขายวตัถดุิบรายปัจจุบนัอย่างต่อเนื่องมาจากปี 2559 เพื่อพฒันาคณุภาพของวตัถดุิบ ต้นทุน 
การผลิตและเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ เช่น เร่ืองของการปรับปรุงการผลิต การรักษาสิ่ งแวดล้อม  
การแลกเปลี่ยนข้อมลู และการสนบัสนนุทางด้านเทคนิคต่างๆ จากกลุ่มผู้ผลิตทัง้ในและต่างประเทศที่เป็น
พันธมิตรกับทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ ของสถานการณ์ที่เกิดขึน้  
และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทนัต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่
ประสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดุิบ ท่ีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  
 

2.5 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 
-ไมม่ี- 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินงานให้บรรลเุป้าหมาย โดยครอบคลมุการจัดการความ

เสีย่งทัง้ในด้านกลยทุธ์ การด าเนินงาน  การเงิน  และความสอดคล้องกบักฎระเบียบปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง ทัง้นีเ้พื่อให้การ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีทิศทางที่ชดัเจน สอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้

กรอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ าแนกประเภทการจดัการความเสีย่งที่เป็นประเด็นส าคญัไว้ ดงันี  ้
 

1.ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ปัจจบุนัทัว่โลกตระหนกัถึงวิกฤตพลงังานและสิง่แวดล้อมมากขึน้ อตุสาหกรรมรถยนต์แถบยโุรปเร่ิมมีการเลกิ

ใช้ฟอสซิลแล้วหนัมาใช้พลงังานสะอาดแทน จึงเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และเป็นแรงขบั

เคลื่อนที่ถูกส่งผ่านมายงัรัฐบาลไทย จึงเกิดการอนมุตัิแผนสนบัสนุนการลงทนุในด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์

ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนที่เก่ียวข้อง นอกจากนีย้งัมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่ออตุสาหกรรม

ผลิตชิน้สว่นรถยนต์อื่นๆเช่น การมุ่งสูผ่ลิตภณัฑ์ที่มีน า้หนกัเบา รูปทรง ขนาด วสัดใุหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ซึ่ง

การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีเหลา่นีถื้อเป็นความเสีย่งที่อาจสง่กระทบตอ่ความสามารถในการแขง่ขนัและสร้างรายได้ให้

บรรลตุามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  บริษัทฯ จึงมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุงานศกึษาวิจยัและการพฒันาวสัดนุ า้หนกั

เบา รวมถึงสง่เสริมให้มีการเรียนรู้เทคโนดลยีที่เก่ียวข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้าผา่นการลงมือท าจริงในโครงการศึกษายาน

ยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียมความพร้อมและ เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วซึง่อาจสง่ผลกระทบ

ตอ่การผลติสนิค้าและบริการ โดยมุง่เน้นนวตักรรมที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั การประหยดัพลังงาน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัอย่างต่อเนื่องเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรเพื่อตอบรับการเข้ามาของ

ระบบอตัโนมตัิ(Automation System) เช่น เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ และเคร่ืองจกัรกึ่งอตัโนมตัิ เข้ามาใช้ในกระบวนการ

ผลิต โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสมัมนา การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และทดลองน ามาใช้ในพืน้ที่จริง เพื่อ

สนบัสนนุนโยบาย SBG 4.0  นโยบายลดต้นทนุ  เพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ ลดของเสยี รวมถึงช่วยลดอตัราการเกิด

อบุตัิเหต ุเป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อลดความเสีย่งในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในด้านการลดต้นทนุ 
 

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operation  Risks) 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่ด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ เพื่อให้ได้สินค้าและ

บริการท่ียอดเยี่ยม สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลกูค้าได้สงูสดุ โดยมีการเฝ้าระวงัความเสี่ยงจากความเสียหาย

ของผลติภณัฑ์ ความเสี่ยงจากก าลงัการผลิตไม่เพียงพอในอนาคต  รวมถึงความเสี่ยงปัญหาจาก External Provider 

หรือ Supplier  ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีอ้าจท าให้ไม่สามารถผลิตและส่งสินค้าให้กับลกูค้าได้ทนัเวลา เป็นต้น ดงันัน้  

บริษัทฯ ได้จดัท าแผนบริหารความเสีย่งในด้านการผลติ เช่น การจดัท าแผนส ารองกรณีฉกุเฉิน การยกระดบัการบริหาร

จดัการด้านคณุภาพผา่น Front line control การวิเคราะห์ความต้องการลว่งหน้าของลกูค้าพร้อมศกึษาและเตรียมแผน

ส ารองส าหรับก าลงัการผลิตให้เพียงพอ  การจดัท าแผนบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรเชิงป้องกนัและแผนพยากรณ์พร้อมทัง้
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ส ารองอะไหลท่ี่ส าคญัให้พร้อม เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ชัน่ใหม่ของระบบ

การจดัการคณุภาพหรือ IATF16949:2016 เรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ด้านคณุภาพตลอดกระบวนการ โดยมี

ระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกนัอยา่งเข้มงวด ตัง้แตค่ณุภาพวตัถดุิบ กระบวนการผลติ จนสง่มอบผลติภณัฑ์

ถึงลกูค้า มีการก าหนดเป้าหมายงานเสียหรือ Zero Claim ชัดเจน มีการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนกังานทุกคนมี

จิตส านึกด้านคณุภาพ มีตวัแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality Management Representative) เพื่อควบคมุและก ากบัให้

ปฏิบตัิตามระบบ จึงท าให้มัน่ใจวา่ทกุกระบวนการ กิจกรรม และขัน้ตอนในการด าเนินงาน การก ากบัดแูลด้านคณุภาพ

ผลติภณัฑ์ได้รับการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด     
 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

ถึงแม้ในปี 2560 อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมเคร่ืองจักกลการเกษตรจะมีแนวโน้มที่เติบโตดีขึน้ 

แต่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงให้ความส าคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ด าเนินธุรกิจภายใต้

นโยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงั ทัง้ในสว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ และการบริหารควบคมุความผนัผวนจากอตัรา

แลกเปลีย่น เพื่อให้บริษัทด าเนินธุรกิจได้อยา่งต่อเนื่องรวมทัง้สามารถลงทนุเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตโดยยงัคง

ความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นอยา่งตอ่เนื่อง 

โดยในปี 2560 บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยูท่ี่ 0.5 เทา่ ซึง่ลดลงตอ่เนื่องจากปีที่ผ่านมา 

และในส่วนของการบริหารความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนนัน้ บริษัทได้มีการท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลี่ยน

ลว่งหน้า (Forward Contract) เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการน าเข้าเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์จากต่างประเทศ 

และส าหรับในสว่นของวตัถดุิบที่น าเข้าจากต่างประเทศนัน้ ด้วยส่วนใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถด าเนินการปรับราคา

สนิค้า ตามการเปลีย่นแปลงของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลีย่นได้ ซึง่จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks) 

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่

ด้านคณุภาพของสินค้าและบริหารตลอดกระบวนการ จึงมีการเฝ้าระวงัความเสี่ยงส าคญัเช่น การร้องเรียนจาการสง่

สนิค้าหรือผลติภณัฑ์ที่ไมไ่ด้คณุภาพรวมถึงสนิค้าช ารุดเสยีหายระหวา่งการขนสง่ไปยงัลกูค้า ดงันัน้บริษัทฯ ได้จดัให้มี

ทีมผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อจ ากัดของกฎหมายต่างๆ  ประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์  มีการ

ติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอปุสรรคตอ่การขยายตวัขององค์กรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  มีการจดัท า

ประกนัภยัความรับผิดจากผลติภณัฑ์ (Product Liability Insurance) เป็นต้น 

ส าหรับด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับการดแูลคณุภาพ

ชีวิตพนกังาน ผู้ รับเหมา และผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้องกบัด้านผลกระทบต่อ  

อาชีอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดนโยบาย ตัวชีว้ัด แผนงานประจ าปี และผู้ รับผิดชอบ 

กลา่วคือ ในด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ผู้บริหารได้ประกาศนโยบาย “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น

ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั” โดยมีเป้าหมายอบุตัิเหตเุป็นศนูย์  มีการจดัท ากลยทุธ์ลดและป้องกนัอบุตัิเหตุ
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ตามแนวทาง 3 E ( Engineering Education Enforcement) โดยได้ด าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา  เช่น Near Miss 

Accident Report  View Point กิจกรรมค้นหาและขจดัอนัตราย (Completely Check Completely Find out)  การส ารวจ

ความปลอดภยัโดยฝ่ายบริหาร (Safety Shop Floor Management) กิจกรรมสง่เสริม วฒันธรรมความปลอดภยั(Safety 

Culture) กิจกรรมยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัเคร่ืองจกัร ( Machine Safety) กิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั 

(Safety Week) กิจกรรม 5S ข้อเสนอแนะ ไคเซน  เป็นต้น ส าหรับการดูแลสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรอง

มาตรฐานสากลตามเวอร์ชัน่ใหม่(Upgrade) ของระบบการบริหารจดัการสิง่แวดล้อม(ISO14001:2015) เรียบร้อยแล้ว

เมื่อปี 2560 โดยมีการฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง ลกัษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิตผลิตภณัฑ์ จัดท า

โครงการกิจกรรมต่างๆ (เช่น มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม(อากาศ น า้เสีย) ทัง้ภายในโรงงานและชุมชน  

มีโครงการลดการใช้พลงังานและของเสยีตา่งๆ มีการปรับปรุง หรือน าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมและประหยดั

พลงังานเข้ามาติดตัง้ในโรงงาน)  การควบคมุการด าเนินงาน (Operation Control) มีการตรวจติตตามภายในเป็นระยะ 

มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เป็นต้น  
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4.  ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม  2560   

มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทางบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560 
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 51.75 ไร่ 
4. เนือ้ที่ 12.12 ไร่ 
5. เนือ้ที่ 25.34 ไร่ 
6. เนือ้ที่ 7.55 ไร่ 

   เจ้าของ 
   เจ้าของ 
   เจ้าของ 
   เจ้าของ 

88.07 
20.60 
47.11 
13.71 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เจ้าของ 884.50 
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 2,460.57 จ านวน 1,291 ล้านบาท จ านองเป็นหลกั 

ประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

อุปกรณ์อื่นๆ 
เจ้าของ 21.67 - 

ยานพาหนะ เจ้าของ 2.23 - 
งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 128.34 - 
รวม   4,024.13  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 31 ธนัวาคม 2561 กระบวนการผลติแมแ่บบเพือ่ผลติ
งานหล่อเหลก็ 

SFT Gohsyu Corporation 1 มนีาคม 2556 28 กุมภาพนัธ ์2561* กระบวนการผลติเหลก็ทุบขึน้รปู 
 

หมายเหต ุ
*อยูร่ะหวา่งด าเนินการตอ่สญัญา 
 

 

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

4.3   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผู้ผลิตชิน้สว่นรถยนต์ ทัง้ 4 บริษัทในสดัสว่นการถือหุ้น   
ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามล าดบั)  โดยมีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
เทา่กบั 2,542.01 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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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 350.00 350.00 

รวม 2,542.01 

 

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

และจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  จึงท าให้บริษัทฯ สามารถควบคมุการบริหารงานและ
ก าหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทฯ โดยปัจจุบนั SBM และBSK มีกรรมการรวม 6 คน ICP 
และSFT มีกรรมการรวม 5 คน คณะกรรมการได้มอบให้กรรมการของบริษัท จ านวน 3 คน เข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลง
นาม นอกจากนี ้SAT BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและการร่วมค้า และ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องอื่นทัง้ 5 บริษัท ดงันี ้

 

บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทและบริษัทยอ่ย มเีงินลงทนุในบริษัทร่วมและการร่วมค้าโดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

บริษทัร่วม ธรุกิจ 

ทุนท่ีออก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธีิส่วนได้
เสีย 

(ล้านบาท) 
บรษิทั ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั  ผลติและจ าหน่ายอะไหล่

รถ 
150.00 20.00 30.81 357.26 

บรษิทั ซชึโิยช ิสมบูรณ์ โคเตท 
แซนด ์จ ากดั  

ผลติและจ าหน่ายสนิคา้
ประเภททรายเคลอืบ
พลาสตกิและทราย
อบแหง้ 

72.00 21.25 15.30 60.51 

รวม 46.11 417.77 
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บริษทัการร่วมค้า ธรุกิจ 

ทุนท่ีออก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธีิส่วนได้
เสีย 

(ล้านบาท) 
บรษิทั มเูบยี สมบูรณ์ ออโตโม
ทฟี จ ากดั  

ผลติและจ าหน่ายชิน้ส่วน
ยานยนต์ 

701.00 50.00 350.50 349.85 

รวม 350.50 349.85 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย จ านวน  

357.3 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน 82.9 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัท ซซึิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั มีมลูคา่เงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี
จ านวน  60.5 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน  9.8 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั และงบการเงิน
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ที่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  บริษัท มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย
จ านวน  349.9 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งขาดทนุส าหรับรอบระยเวลาตัง้แต่วนัที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2560  2560 จ านวน  0.6 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับรอบระยเวลาข้างต้น ซึ่งตรวจสอบโดย
ผู้สอบบญัชีของบริษัท มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั  

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วน  
ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายชิน้ส่วนยาน
ยนต์ เช่น ลกูหมาก คนัชกั และ
คนัส่ง(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม 26.65 
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5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้อง ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมี
นยัส าคญัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีจ านวนสงู
กวา่ร้อยละ 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 ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 
    เลขที่ 300/10 หมูท่ี่ 1 ต.ตาสทิธ์ิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000664 
โทรศพัท์ : 02-080-8123 
โทรสาร : 02-080-8123, 02-080-8268 
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)  (บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ได้โอนขายกิจการ
ผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ไปให้กบั บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 
จ ากดั เมื่อวนัที ่1 มกราคม 2561) 

   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 5 มีนาคม 2561 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ำกดั 127,202,750 29.92% 

2.  ตระกลูกติะพำณิชย ์ 61,174,637 14.39% 

3.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 59,009,598 13.88% 

4.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 25,805,100 6.07% 

5.  AIA COMPANY LIMITED-EQ3-P 7,170,500 1.69% 

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

6,949,400 1.63% 

7.  กองทุนเปิดแวลพูลสั ปนัผลหุน้ระยะยำว 3,119,800 0.73% 

8.  นำยอรรถพล ธรรมำนนท ์ 2,867,800 0.67% 

9.  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 2,817,500 0.66% 

10.  กองทุนเปิด เคหุน้ทุนบรพิตัรเพือ่กำรเลีย้งชพี 2,771,300 0.65% 

 
หมายเหต ุ: บรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิ้ง จ ำกดั และสมำชกิในตระกลูกติะพำณชิย ์ถอืหุน้รวมกนัรอ้ยละ 44.31 
 

 ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

   ผู้ ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่
ออกและช าระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2561 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจ านวนร้อยละ 16.31 
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 7.3   การออกหลกัทรัพย์อื่น 
 

  -   ไมม่ี  - 
 7.4   นโยบายการจ่ายเงนิปันผล   

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก  (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่  (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ  
(4) พิจารณาถึงโครงการลงทนุในโครงการตา่งๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 
ของก าไรสทุธิ หลงัจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นี  ้การจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุนและ
แผนการใช้เงินของบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกนั  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 

(หนว่ย : บาท)  

 

 

 

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิ 

ปันผล 

ปี 2560 

ปีที่น าเสนอ 

ปี 2559 

ปีที่ผ่านมา 

ปี 2558 

ปีที่ผ่านมา 

ปี 2557 

ปีที่ผ่านมา 

ปี 2556 

ปีที่ผ่านมา  

1. ก าไรสทุธิ 811,240,893 บาท 607,557,665 บาท 641,538,005 บาท 649,834,968 บาท 966,098,875 บาท   

2. จ านวนหุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 425,193,894 หุ้น 424,945,994 หุ้น   

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น 0.90 บาท : หุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.60 บาท : หุ้น 0.75 บาท : หุ้น   

4.รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ 382,674,504.60 บาท 255,116,336.40 บาท 255,116,336.40 บาท 255,116,336.40 บาท 318,709,495.50 บาท 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล ร้อยละ 47.17 ร้อยละ 41.99 ร้อยละ 39.77 ร้อยละ 39.26  ร้อยละ 32.99   
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 8.1   แผนผังโครงสร้างองค์กร 
แผนผังโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  ปี 2561 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Director 
คณะกรรมการบริษัทฯ 

Nomination and Compensation Committee 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

Audit & Corporate Governance Committee 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

Internal Audit 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

President 
กรรมการผู้อ านวยการ 

Executive Board 
คณะกรรมการบริหาร 

President Office 
ส านักกรรมการผู้อ านวยการ 

Company Secretary 
(Legal & Compliance) 
เลขานุการบริษัท 

MD SBM&ICP  
Business Unit 

Casting & Machining 
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ  

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จ ากัด  (SBM) 

และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ 
โปรดักส์ จ ากัด (ICP) 

VP/MD SAT/SFT  
Business Unit 

Forging & Machining 
รองกรรมการผู้อ านวยการ กลุ่มธุรกิจ 

บริษัท  สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากัด 
มหาชน  (SAT) และ 

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ บริษัท สมบูรณ์ 
ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากัด (SFT) 

Vice President 
Research & Development  
รองกรรมการผู้อ านวยการ  

สายวิจัยและพัฒนา  

Vice President 
Sales  &  Marketing 

รองกรรมการผู้อ านวยการ  
สายการขาย และการตลาด 

Vice President  
Corporate Strategy &  

Business Development  
รองกรรมการผู้อ านวยการ 
สายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

องค์กร  

 

Vice President  
Human Resources  

รองกรรมการผู้อ านวยการ 
สายทรัพยากรบุคคล 

Vice President 
Finance & Accounting 

/ Information Technology 
รองกรรมการผู้อ านวยการ 

สายการเงิน บัญชี  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร 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. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการ  
8. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

 9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

ทัง้นี ้มีนายวิศรุต  บญุโต เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  
หมายเหต ุ: นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนนายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม ตัง้แตว่นัที่  

  12 พฤษภาคม 2560 

   
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์  
และนางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์   โดยกรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ   
 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

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

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการผู้ อ านวยการ (President) ให้เป็น
ผู้ รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ก าหนดให้เร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิให้ความเห็นชอบ 
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1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจ าเดือน และประจ าไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกบัแผนและงบประมาณ 
และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี 
4. การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมตัิไว้รวมร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบ

ลงทนุโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
5. การซือ้และจ าหนา่ยสนิทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุที่ไม่ขดักบัเกณฑ์ของตลาด

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

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

ความส าคญั 
8. การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั สว่นที่ไม่เข้า       

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

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

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

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดังกล่าว ทัง้นี  ้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์
ข้อก าหนดตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

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

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

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
 3. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการ 
 4. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ  

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  

ทัง้นี ้นายวิศรุต  บญุโต เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ  

หมายเหต ุ:  1. นางยงยทุธ  กิตะพาณิชย์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2560  
   2. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหาร ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลัน่กรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ในการท าธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการ

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

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

2. อนมุตัิ หรือไมอ่นมุตัิ  
- โครงการลงทนุในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทนุนัน้ต้องเป็นโครงการลงทนุท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ ( IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 เว้นแตเ่ป็นโครงการลงทนุเพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุงประสทิธิภาพ หรือทดแทนเคร่ืองจกัร 

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

ทราบ (ต ่ากวา่ระดบัฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อ านวยการอนมุตัิ)  
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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  

 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องตามควร ตามมาตรฐานการบญัชี และให้มีการเปิดเผยอยา่ง 

เพียงพอ 
2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจน 

พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
4. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือการกระท าที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม

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

ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อยหนึง่ครัง้ตอ่ปี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
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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 ที่ได้รายงานถึงการมีสว่นได้เสยีของตน 

หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ 

หรือบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

16.  ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายเป็น

ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

17.  พิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการก ากับดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตาม

ความเหมาะสม 

18.  สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วม

ปฏิบตัิ ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต   
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 4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

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

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

 ทัง้นี ้มีดร.อโณทยั เหมาะเจาะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  
 
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 และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการ 
เพื่อพิจารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

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

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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 
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 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ :  ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัจดัการ 
 2. นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์  กรรมการ 
 3. ดร. ชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์  กรรมการ 
 4. นายสมศกัดิ ์ สทิธินนัท์เจริญ กรรมการ 
 5. นายมงคล  แซจิ่ว  กรรมการ 
 6. นายณฐัขจร ญาณภิรัต  กรรมการ 
 7. ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ  กรรมการ 

ทัง้นี ้มี นายธันธัช  ฤทธ์ิน า้  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ  

 
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

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  
 

6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย 
 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

  1. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ านวยการ  
2.  นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายปฏิบตัิการ SAT 

   และกรรมการผู้จดัการ SFT 
3. ดร. ชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์ รองกรรมการผู้อ านวยการ –  สายการขายและการตลาด 

 4. นายสมศกัดิ์ สทิธินนัท์เจริญ  รองกรรมการผู้อ านวยการ – ส านกักรรมการผู้อ านวยการ 
5.   นายมงคล แซจิ่ว   กรรมการผู้จดัการ SBM และ  ICP 
6.   นายณฐัขจร ญาณภิรัต รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายการเงิน บญัชี 

   และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.   นายธนัธชั  ฤทธ์ิน า้    รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายกลยทุธ์และ 

      พฒันาธุรกิจองค์กร 
 8. ดร.อโณทยั เหมาะเจาะ   รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายทรัพยากรบคุคล 

 

หมายเหต ุ: นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ ได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้อ านวยการ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2561 
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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
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
สนบัสนุนฝ่ายบริหารน าไปปรับปรุงและพฒันาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่ 
บริษัทฯ ปรับปรุงจากตวัอยา่งแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการของฝ่ายบริหาร  
 

8.3  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการเป็นประจ าทกุปี  
โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของแผนยทุธศาสตร์  เพื่อพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม  
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 8.4   โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการ
ทัง้หมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็น
กรรมการอิสระจ านวน 5 คน)    

กรรมการอิสระ มีจ านวนร้อยละ 55.56 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

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

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 
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 8.6   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้สง่เสริม สนบัสนนุ ให้มีการฝึกอบรม 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 ้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้ บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งง าน 
ประกอบด้วย กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการทกุสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก าหนดความรู้  ความสามารถ(Competency)  
ประสบการณ์ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบัติสอดคล้องตามที่ก าหนด สามารถ
สืบทอดงานของแต่ละต าแหน่งงานได้ 

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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หมายเหต ุ  1. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ถึงวนัที่ 30 เมษายน 2560 
   2. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัที่ 12 พฤษภาคม 2560 
 

 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 
ท่ีไม่เป็น
ผู้บริหาร 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ 

12/12 - - - 1/1 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ 11/12 11/11 - - 1/1 

3. นายปัญจะ เสนาดสิยั กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ/  
กรรมการสรรหาและ 
คา่ตอบแทนฯ 

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

4. นายสบสนัติ ์เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

12/12 11/11 -  - 1/1 

5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบฯ/กรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ 

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

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

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

7.    นายประยงค์ หรัิญญะวณิชย์ กรรมการบริหาร 8/8 7/8 - - 1/1 

8. นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 12/12 - - - - 

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

10. นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม กรรมการอิสระ/ กรรมการบริหาร 4/4 3/3 - - - 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

41 

 8.8   วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจ านวน

กรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบนัมีกรรมการทัง้หมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 คน) ซึ่งมีจ านวนเกินร้อยละ 
55.56 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะคนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และจ ากดัจ านวนปีในการ
ด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี โดยเร่ิมตัง้แต ่1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 

ช่ือ 
ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2560) 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตัง้

เป็นกรรมการ 
ในปี 2560 

การแต่งตัง้ในครัง้
ถัดไป 

1. นายสรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม 2551 2560 ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

ไม่ใช่ 2563 

2. นายยงยทุธ      กิตะพาณิชย์ 2547 2560 กรรมการ ไม่ใช่ 2563 
3. นายปัญจะ       เสนาดสิยั 2547 2558 กรรมการอิสระ ใช ่ 2561 

4. นายสบสนัติ ์    เกตสุวุรรณ 2550 2558 กรรมการอิสระ ใช ่ 2561 

5. นายไพฑรูย์      ทวีผล 2551 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563 
6. นายอจัฉรินทร์  สารสาส  2552 2560 กรรมการอิสระ ไม่ใช่ 2563 
7. นายประยงค์    หรัิญญะวณิชย์ 2560 - กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562 
8. นายยงเกียรติ ์  กิตะพาณิชย์ 2547 2559 กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร ใช ่ 2561 

9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ 2547 2559 กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ไม่ใช่ 2562 
  

 หมายเหต ุนายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระทีเ่หลืออยูข่องนายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม ที่ลาออก 

 
 8.9   เลขานุการบริษัทฯ  
 

หน่วยงานกฏหมายและ Compliance Unit ขึน้ตรงต่อเลขานกุารบริษัทฯ และแต่งตัง้นายวิศรุต  บุญโต  
เป็นเลขานกุารบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 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 

 -  คุณสมบตัิ : มีความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มีประสบการณ์ 

ด้านการตรวจสอบภายใน  การจัดประชุมคณะกรรมการฯ  

การสรุปประเด็น การจดัท ารายงานการประชุม มีมนุษยสมัพนัธ์ดี  

มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์  มีภาวะผู้น า เทคนิคการส่ือสาร  และ

วางแผนเชิงกลยทุธ์   

 -  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/ครัง้ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ 

1 ประธานฯ 36,000 54,000 45,000 45,000 45,000 

2 รองประธานฯ 25,000 37,500 - - - 

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

2.1   คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   คา่ตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนประจ าปี

กรรมการ เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้  11,699,000  บาท รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ 

ค่าตอบแทน 
ประจ าปี 

2560 
(บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม (บาท)  
ค่าตอบแทน 

รวม 
(บาท) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 626,866 1,134,000 - - - 1,760,866 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  435,323 750,000 495,000 - - 1,680,323 

3 นายปัญจะ เสนาดสิยั 348,259 630,000 - 225,000 90,000 1,293,259 

4 นายสบสนัติ ์เกตสุุวรรณ 348,259 630,000 330,000 - - 1,308,259 

5 นายอจัฉรินทร์ สารสาส 348,259 630,000 - 150,000 90,000 1,218,259 

6 นายไพฑรูย์ ทวีผล 348,259 630,000 - 150,000 135,000 1,263,259 

7 นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 348,259 600,000 - - - 948,259 

8 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 348,259 600,000 - - - 948,259 

9 นายสรุะศกัดิ ์เคารพธรรม 116,085 200,000 90,000 - - 406,085 

10 นายประยงค์ หรัิญญะวณิชย์ 232,172 430,000 210,000 - - 872,172 

รวม 11,699,000 

 

หมายเหต ุ  1. คา่ตอบแทนประจ า ปี เป็นการค านวณจา่ยจากผลการด าเนินงานในปี 2560 ที่จา่ยในปี 2561 

      2. นายสรุะศกัดิ์ เคารพธรรม ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการถึงวนัที่ 30 เมษายน 2560 
 
 

2.2   คา่ตอบแทนอื่น 
  ไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่คอบแทนประจ าปี 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2560 จ านวนราย ปี 2559 

เงินเดือนรวม 9 38,596,602.00 10 40,897,038.00 
โบนสัรวม 9 7,467,500.00 10 6,419,215.00 
รวม  46,064,102.00  47,316,253.00 

หมายเหตุ :  ปี 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ ดร.อโณทยั เหมาะเจาะ นางสาวนภสัร  
กิตะพาณิชย์ นายสมศกัดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ 
นายณฐัขจร ญาณภิรัต และ นายธันธัช ฤทธ์ิน า้ 

 ปี 2559 ประกอบด้วย ผู้ บริหาร 10 คน คือ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร  
กิตะพาณิชย์ นายโคอิจิ มิยาฮาร่า นายสมศักดิ์ สิทธินันท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์  
นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ นายณฐัขจร ญาณภิรัต และ นายธันธัช ฤทธ์ิน า้ 

 
2.  ค่าตอบแทนอื่น 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

 ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้ 

 หมายเหตุ :  ปี 2560 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ ดร.อโณทยั เหมาะเจาะ นางสาวนภสัร  
กิตะพาณิชย์ นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนนัท์ นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์  
นายณฐัขจร ญาณภิรตั และนายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า 

  ปี 2559 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภสัร  
กิตะพาณิชย์ นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนนัท์ นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์  
นายณฐัขจร ญาณภิรตั และนายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2560 จ านวนราย ปี 2559 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 9 1,716,480.00 9 1,818,000.00 
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  8.11 บุคลากร 

      จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนกังาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
 

บริษัท 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

ชาย หญิง ชาย หญิง หญิง 
1. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 505 161 514 157 
2. บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 991 142 1,017 146 
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั 314 49 337 55 
4. บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 484 52 485 53 
5. บริษัท สมบรูณ์ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั 45 2 36 2 
รวม 2,339 406 2,389 413 
จ านวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนกังานประจ า 2,254 400 2,313 406 

พนกังานสญัญาจ้าง 85 6 76 7 

หมายเหตุ : บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั ได้โอนขายกิจการผลิตและจ าหน่ายช้ินส่วนยานยนต์ และพนกังานไปให้กับ  
                บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั เมือ่วนัที ่1 มกราคม 2561 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบ่ง
ออกตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 
1.  แผนกผลิต/ ปฏิบตักิารวศิวกรรม-Jig Shop 1,613 1,674 
2.  แผนกวศิวกรรม 150 160 
3.  แผนกซ่อมบ ารุง/ รับประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 436 435 
4.  แผนกคลงัสินค้า และแผนกจดัซือ้  ฝ่ายจดัหา 174 178 
5.  สายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 85 87 
6.  ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 51 50 
7.  สายงานขายและการตลาด 22 27 
8.  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ/ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์/  
     ฝ่ายพฒันากระบวนการผลิต 

34 36 

9.   ฝ่ายบริหารจดัการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบตักิาร 102 90 

10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 11 10 
11. อ่ืน ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning) 67 55 

รวม 2,745 2,802 

หมายเหต ุ  :    บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

  ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้  

 
  
8.12   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,426,000  บาท เพิ่มขึน้จากปี 2560  เป็นเงินจ านวน 
25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้
ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

ส าหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อตุสาหกรรม จ ากัด  (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากัด (4) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี 
จ ากดั   โดยทัง้ 4 บริษัท มีค่าธรรมเนียมในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,045,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชี
ตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และแต่งตัง้ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 4628)  และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ  สขุเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636) และ/หรือ  
นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ  (ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับปี 2560  โดยผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่น
ได้เสยีกบับริษัทฯ/ บริษัทยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2560 จ านวนราย ปี 2559 

เงินเดือน 2,654 727,979,523.95 2,716 737,400,507.82 

โบนสัรวม 2,745 188,638,350.68 2,802 146,254,145.32 

รวม  916,617,874.63  883,654,653.14 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2560 จ านวนราย ปี 2559 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1,812 24,524,413.40 1,867 24,773,995.17 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 
ปี  2560 

(ปีท่ีผ่านมา) 
 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี   โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริม 

การลงทนุฯ BOI  

  

1,426,000  
 

1,401,000 

 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรส่งเสริมการลงุทน (BOI) แล้ว ดงันี ้

1) บริษัท สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั        จ านวน 1,025,000 บาท 

2) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั            จ านวน    650,000 บาท  

3) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั                      จ านวน    220,000 บาท  

4) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                        จ านวน    150,000 บาท  
 

   

2,045,000 

 

2,861,000 

 

คา่บริการอ่ืน 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
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9. นโยบายการก ากับดูแลกิจการ...สู่ความย่ังยืน 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และ 

มีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม  
พฒันาบคุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคณุธรรม สง่เสริมความรู้ และคณุภาพชีวิต พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดล้อม 
สิง่แวดล้อมที่ดีขึน้ เพื่อมุง่สูป่ระสทิธิผลความรับผิดชอบตอ่สงัคม ผ่านแนวทางการรายงานความยัง่ยืน ตามกรอบการ
จดัท ารายงาน ซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จดัให้มี ”นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ” เพื่อสง่เสริมหลกัธรรมาภิบาลขององค์กร  
โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสตัย์สจุริต บนพืน้ฐาน “จริยธรรม 
ทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน” และใช้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทใน
กลุม่สมบรูณ์ และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ซึง่จะน าไปสูอ่งค์กรที่ยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ก าหนดคู่มือการก ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการ
ท างานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตลอดจนได้มีการก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือทัง้ 2 ฉบบัเป็นประจ าทกุปี และเปิดเผย
ในเว็บไซต์บริษัทฯ หมวด การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 
 

ทัง้นี ้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการตามแนวปฏิบตัิที่ดีของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในระดบัสากล เพื่อให้
สอดคล้องกับหลกัเกณฑ์ต่างๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น และได้พฒันาด้านการก ากับดแูลกิจการของ
บริษัทฯ ดงันี ้

 
1.  การปฏิบตัิตามหลกัการก าากบัดแูลกิจการ 
ที่ดี โดยจากโครงการส าารวจการก าากับดูแล
กิจการ(Corpoarate Governance Reporting : 
(CGR)) บริษัทได้รับการจดัล าาดบัอยูใ่นระดบั “ดี
เลิศ”(Excellent CG Scoring) ประจ าาปี 2560 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ติดต่อกนัเป็นปีที่ 10 โดยมีคะแนนทกุราย
หมวดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบ
คะแนน เฉลี่ยของบริษัทที่ท าาการส าารวจ
ทัง้หมด 620 บริษัท ทัง้ภาพรวมและรายหมวด 
พบว่าสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของบริษัทในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนั 
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2.  จดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ ให้กบัพนกังานใหม่ทกุระดบั โดยผ่านหลกัสตูร “จริยธรรมกบัความยัง่ยืน
ขององค์กร” เร่ืองจริยธรรมธุรกิจและข้อบงัคบัในการท าางาน เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อ
สง่เสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่พนกังาน จ าานวน 75 คน 

 
3. รางวัล SET  AWARDS จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีโดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน  
ทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล ท าาให้บริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการ
พฒันาสงัคม และสิง่แวดล้อมอยา่งสมดลุ สง่ผลให้บริษัทได้รับรางวลั 

 
   -  รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบยีนด้านความยัง่ยืน     
          Sustainability Awards of Honor    

-  รางวลัหุ้นยัง่ยืน  
   Thailand Sustainability Investment (THSI) 
- รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม  
   Best Investor Relation Award 

 
 

 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ได้แก่ หมวดสทิธิของ

ผู้ ถือหุ้น หมวดการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั หมวดบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมลูและ
ความโปร่งใส และหมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนือ้หาดงันี ้
 
หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น :  

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการให้มาก
ขึน้ โดยให้ความส าคญักับแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น ในเร่ือง (1) คุณภาพของหนงัสือเชิญประชุม  
(2) คณุภาพของรายงานการประชมุ (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชมุของประธานฯ และกรรมการชดุยอ่ยตา่งๆ ไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่าน  
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม อีกทัง้ยงัคง
ด าเนินการในด้านสทิธิของผู้ ถือหุ้น เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

 
การด าเนินงานปี 2560 
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ ประชุมลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 29 กนัยายน  2560  

ถึง 31 ธนัวาคม 2560 
1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2560 ลว่งหน้า 

ระหว่างวนัที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวนัที่  5 เมษายน 2560 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ใน เว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที ่www.satpcl.co.th สว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

1.3 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และใช้บตัรลงคะแนนเสยีง  
1.4 น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจ า เบีย้ประชุม ค่าตอบแทนประจ าปี 

และสทิธิประโยชน์อื่น ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  
1.5 น าเสนอนโยบาย และหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนที่ชดัเจน เก่ียวกบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

แตล่ะต าแหนง่ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
1.6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ กรรมการเป็นรายบคุคล โดยเสนอช่ือกรรมการ

ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนทีละคน  
1.7 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ บริษัทฯ จดัให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีสว่นได้เสียกับบริษัทฯ ท าหน้าที่

ตรวจสอบเอกสารของผู้ ถือหุ้น นบัองค์ประชุม นบัคะแนนเสียง ตรวจสอบผลของมติ และผลของการ
ลงคะแนนเสยีง เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

1.8 คณะกรรมการบริษัทฯ ไมม่ีการถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัทฯ  
1.9 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมลูส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ลว่งหน้าใน การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2560 อีกทัง้ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และซกัถามในท่ีประชมุซึง่รายละเอียดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.10 บริษัทฯ ได้อ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายเข้าร่วมประชุม โดยจดัสถานที่ประชุมที่
สามารถเดินทางได้สะดวก หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้า เป็นต้น 

1.11 บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและ
แสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า 

1.12 บริษัทฯ มีวิธีปฏิบตัิเก่ียวกบัเอกสารแสดงตนของผู้ ถือหุ้น ตามส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ฉบบัท่ี กลต.พษ.(ว) 4/2559 เร่ือง การซกัซ้อมแนวปฏิบตัิก่อนการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี  โดยในเร่ืองเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
กรณีการมอบฉนัทะ บริษัทฯ ไมม่ีการก าหนดให้ต้องใช้บตัรประชาชนตวัจริง หรือหนงัสือเดินทางตวัจริง
ของผู้มอบฉนัทะในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น (ภายใต้ข้อปฏิบตัิส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น ของหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี)  

 
หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั :  

 
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย  

นกัลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัอย่างแท้จริง เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหุ้น การ
ก าหนดกระบวนการ ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป ผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครอง
จากการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ ถือหุ้นมีอ านาจควบคมุ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการปฏิบตัิต่อผู้ ถือ
หุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั เพื่อความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 
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การด าเนินงานปี 2560 
2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  ระหว่างวนัที่ 29 

กนัยายน2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
ที ่www.satpcl.co.th สว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุ ผู้ ถือหุ้น” 

2.2 บริษัทฯ ได้ก าหนดข้อปฏิบตัิส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้น ในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นทัง้
ที่มาด้วยตนเอง และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ สามารถจดัเตรียมเอกสาร/หลกัฐานการเข้าประชุมได้อย่าง
ถกูต้อง และไมเ่กิดปัญหาใน การเข้าร่วมประชมุ  

2.3 ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้น ตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยา่งเทา่เทียมกนั  
2.4 บริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน

เสยีงได้เองใน แตล่ะวาระ ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วย
ตนเอง สามารถมอบอ านาจ ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
พร้อมทัง้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้  

2.5 บริษัทฯ จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในวนัที่ 19 
เมษายน 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 9 คน และได้มอบให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 30 วนั และ ได้น าหนงัสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลว่งหน้าเป็นเวลา 37 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุ 

2.6 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนยัส าคัญ ที่อาจ

สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน  

2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย  

1 วนั ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (รายละเอียดใน คูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิ 

ในการท างาน  หมวดจริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานกุารบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส 

หมวด 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :  
  

เพื่อให้องค์กรมีความยั่งยืนมากยิ่งขึน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่อื่นๆ และตระหนกัถึงบทบาทความส าคญัของผู้มีสว่นได้เสีย
ทกุกลุม่  
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การด าเนินงาน ในปี 2560  
3.1 บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการพฒันาที่ยัง่ยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) และในปี 

2560 บริษัทฯ รางวลัรายานความยัง่ยืน ประจ าปี 2560 ประเภท Recognition จดัโดย CSR Club 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสานกังานคณะกรรมการกากับหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์และสถาบนัไทยพฒัน์  

3.2 บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ก าหนดให้พนกังานต้องเอาใจ
ใสแ่ละปฏิบตัิงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม และยงัคงยึดถือและพฒันาการปฏิบตัิต่อผู้มีสว่นได้
เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอบุตัิเหตุ อตัราการหยดุงาน และอตัราการเจ็บป่วยจาก
การท างาน (รายงานความยัง่ยืน)  

3.3 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรและแนวปฏิบตัิ และเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมง
เฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี (รายงานความยัง่ยืน) 

3.4 บริษัทฯ ได้จัดเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนักงาน และมีนโยบายให้พนักงานได้รับ
คา่ตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว เช่น เงินเดือนและโบนสั ท่ีเหมาะสมตามผลการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และจดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน 

3.5  บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบาย (1) ที่จะไมเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิมนษุยชน (2) การปฏิบตัิที่เป็นธรรม
และรับผิดชอบต่อลกูค้า คู่แข่ง คู่ค้า-ขัน้ตอนการคดัเลือกคู่ค้า เจ้าหนี ้ – เง่ือนไขการค า้ประกนั การ
บริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนดัช าระหนี  ้ (3) การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธ์ิ 
(รายละเอียดในรายงานประจ าปี หมวดนโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการสู.่..ความยัง่ยืน) 

3.6 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสงัคมไว้อย่างชดัเจน
ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน  รวมถึงการให้ความส าคญักับสงัคมและ
กิจกรรมเพื่อสงัคมอยา่งหลากหลาย  

3.7 เปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบตัิที่ชดัเจนของผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่  เช่น ด้านบคุลากร ด้านความ
ปลอดภยั ด้านลกูค้า  คูค้่า  เจ้าหนี ้ด้านสิง่แวดล้อม ด้านผู้ ถือหุ้น เป็นต้น  

3.8 ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั มาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ว่าด้วยการรับและการ
ให้สิง่ของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขดัแย้ง โดยเปิดเผยถึง
แนวทางการปฏิบตัิให้กบั คูค้่าของบริษัทฯ รับทราบโดยทัว่กนั กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการ
ทจุริต การควบคมุ การติดตาม ประเมินผล การฝึกอบรม  

3.9 สทิธิทางการเมือง สทิธิมนษุยชนสากล และการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  
3.10 ก าหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน” เป็นวินยั ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุ

คนต้องปฏิบตัิ ตามอย่างเคร่งคดั หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามถือเป็นการท าผิดวินยั ตามระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงานบคุคล  

3.11 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงค ามัน่ในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัเด็ก ภายใต้หลกัการแห่งสิทธิ
เด็กและหลกัทางธุรกิจ  
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3.12 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ  และตัง้อยู่บนพืน้ฐานที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานที่ถกูต้อง  ปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ที่ตกลงกนัไว้กบัคูค้่าอยา่งเคร่งครัด  ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดได้ 
ต้องรีบแจ้งลว่งหน้า เพื่อร่วมกนัพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเกณฑ์การคดัเลอืกเข้าเป็นคู่ค้า ครอบคลมุ 6 
ด้าน  ดงันี ้

1.  สถานภาพทางการเงิน 
2.  ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ 
3.  ความสามารถทางเทคนิค 
4.  ประวตัิที่เก่ียวข้องกบัการร้องเรียน   
5.  ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ / รายการเก่ียวโยง 
6.  นโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และนโยบายด้านคณุภาพ   

3.13 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไข   สญัญา และข้อผูกพันที่ตกลงกันไว้กับเจ้าหนี ้อย่าง
เคร่งครัด  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงค์การใช้เงิน การช าระคืน การดูแลคณุภาพหลกัทรัพย์ค า้ประกนั   
และเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี  ้  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่งได้ 
บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว  เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลกัความ
สมเหตสุมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมัน่ในการรักษาสมัพนัธภาพที่ยัง่ยืนกบัเจ้าหนี  ้และให้ความเช่ือถือซึ่งกนั
และกัน โดยก าหนดแนวทางในการบริหารเงินทุน เพื่อสร้างความมัน่คงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้
บริษัทฯ อยูใ่นฐานะท่ียากล าบากตอ่การช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนี ้และให้ความส าคญัต่อการบริหารสภาพ
คลอ่งทางการเงิน  โดยการวางแผนช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งชดัเจน และตรงตามเวลาที่ก าหนด 

อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัตอ่การติดตาม วางแผนและควบคมุสภาพคลอ่ง
ทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯ  โดยมีกระบวนการประเมิน
ความสามารถเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน ทัง้ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต  

 
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :  
 

บริษัทฯ  ให้ความส าคัญในเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจและผลประกอบการ
ทางการเงิน การก ากบัดแูล นโยบายในการด าเนินธุรกิจ กระบวนการตรวจสอบและควบคมุ ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยจดัหมวดการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้านการก ากบั
ดแูลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีสว่นได้
สว่นเสยีทกุกลุม่สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ได้อยา่งเทา่เทียมกนั 
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การด าเนินงานในปี 2560 
4.1 จดัสง่รายงานทางการเงินต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ / ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบญัชีแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  

4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคม บทวิเคราะห์จาก
นกัวิเคราะห์สถาบนัต่าง ๆ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ าปี การประชุมผู้ ถือหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ข่าวแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และข่าวจาก 
สือ่สิง่พิมพ์ 

4.3 จดัให้มีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารข้อมลูอย่างหลากหลาย เช่น 
จดัให้มีการประชุมนกัวิเคราะห์และแถลงข่าวผลประกอบการของบริษัทฯ  ทกุไตรมาส และน าเสนอ
ข้อมลูตอ่นกัลงทนุ (Road Show) ในประเทศและตา่งประเทศ เป็นต้น  

4.4 เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปี อยา่งชดัเจน  
4.5 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน  และก าหนดนโยบายให้

กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้ 
บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผ่านเลขานกุาร
บริษัทฯ และ รายงานให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส  

(2)  รายการเก่ียวโยงและรายงานการมีสว่นได้เสีย ของกรรมการและผู้บริหาร เพื่อป้องกนั
ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร จึงได้รายงานต่อประธาน
กรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นราย
ไตรมาส 

4.6 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.7 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เป็นปีที่ 
3 จึงได้พิจารณาคดัเลือกผู้ สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี  มีคุณสมบัติไม่ขดักับหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2560  จ านวน 4,072,000 บาท 
เทา่กบัปี 2559 โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว และผู้สอบ
บญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัท
ยอ่ย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ียวข้อง  

4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี  
4.9 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ช่ือ ต าแหน่ง 

การศกึษา การ ถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย 
4.10 ไม่มีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี

นยัส าคญั  
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4.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดมาตรการข้อห้าม
ไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์
สว่นตน หรือท าธุรกิจที่ แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์
ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัทฯ  (ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ) ทัง้นี ้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงาน  
การถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์  ตามมาตรา 59 ใน
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

4.12 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  และผู้บริหาร 
รายงานการมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ 
ภายในเดือนมกราคม ของทกุปี และ/หรือ ทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู โดยให้สง่รายงานถึงฝ่าย
เลขานกุารบริษัทฯ ภายใน 7 วนัท าการ  

ทัง้นี ้  ได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ตัง้แต่ผู้จดัการแผนกขึน้ไป และ
พนกังานที่มีส่วนเก่ียวข้องระดบัต ่ากว่าผู้จัดการลงมา  ซึ่งรองกรรมการผู้อ านวยการในสายงาน เห็นควรให้จัดท า
รายงานตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับปี 2560 มีการรายงานทัง้หมด 138 ราย ผลการส ารวจพบว่า ไม่มี
ผู้บริหาร พนกังานและบคุคลที่เก่ียวข้อง มีสว่นได้สว่นเสียและท าธุรกรรมกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย  และรายงานให้
ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบ 

4.13  ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ  
  ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่งานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอยา่งมาก โดยมีสว่นร่วม
ในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์ และนกัข่าว 
อย่างสม ่าเสมอ  โดยบริษัทฯ มีแผนกนักลงทุนสมัพนัธ์ ( Investor Relations) ขึน้นบัตัง้แต่เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ นกัข่าว และผู้สนใจ
ทัว่ไป สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว และเท่าเทียมกนั โดยข้อมูลที่ได้จากบริษัทฯ  
จะเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทนัต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะข้อมูลส าคญัที่จะมี
ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับข้อมูลสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้ ไปประกอบการ
ตดัสนิใจในการลงทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ อนัจะสง่ผลตอ่มลูคา่ที่แท้จริงของบริษัทฯ ในท่ีสดุ 
  บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑ์  
ที่ส านกังานก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด ผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
หลากหลาย เช่น การใช้ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย การเปิดโอกาสให้นกัลงทนุ หรือนกัวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit)  
หรือพดูคุยกบัผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปิดโอกาสให้นกัข่าวจากทัง้ส านกัข่าวไทย
และตา่งประเทศ เข้าพบและสมัภาษณ์   การออกเอกสารขา่วผลประกอบการ (Earning Release) ของ
บริษัทฯ  ให้แก่สาธารณชนทราบอย่างสม ่าเสมอ  การจดัประชุมเพื่อการสื่อสารข้อมลูบริษัทฯ การเปิด
ให้นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact ได้ทัง้ทางโทรศัพท์ และจดหมาย
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อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th)  
ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลส่วนของ IR อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในส่วนของ งบการเงิน รายงานประจ าปี  
 แบบ 56-1 เอกสารประกอบการน าเสนอข้อมลูบริษัทฯ บทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และอื่นๆ  

ทัง้นี ้ในปี 2560 ที่ผา่นมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการน าเสนอข้อมลูทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันี ้ 
1. การน าเสนอข้อมลูต่อนกัลงทนุ (Road Show) ภายในประเทศ  4 ครัง้ และต่างประเทศ  

1 ครัง้ (ประเทศมาเลเซีย และสงิคโปร์) 
2. การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จ านวน 4 ครัง้  
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพดูคยุกับผู้บริหารของบริษัทฯ 

(Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนกัวิเคราะห์ และนกั
ลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและจากตา่งประเทศ จ านวน 23 ครัง้  

4. การน าเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)  ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ านวน 4 ครัง้ และของบริษัทหลกัทรัพย์ในประเทศ 
3 ครัง้ 

5. ผู้บริหารให้สมัภาษณ์กบัหนงัสอืพิมพ์ในประเทศ 5 ครัง้ และให้สมัภาษณ์ผ่านสื่อวิทย ุ 
1 ครัง้      

6. การออกเอกสารขา่วผลประกอบการ (Earning Release) จ านวน 4 ครัง้  
7. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทฯ มีกิจกรรมการลงทุน หรือ

กิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคญั  
8. การให้ข้อมลู และตอบข้อซกัถามของนกัลงทนุ และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมาย

อิเลค็ทรอนิคส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศพัท์ 0-2080-8197 อยา่งสม ่าเสมอ  

ทัง้นี ้ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม (Best Investor Relation Award) 
 

หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :  
 

บริษัทฯ  ให้ความส าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดแูลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้สว่นเสีย เช่น การก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบ 
การด าเนินงาน ดแูลให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการปฏิบตัิเพื่อสร้าง
ความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

 
การด าเนินงานในปี 2560 
5.1 เมื่อวนัที่ 23 ม.ค. 61 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนการน าาหลกัปฏิบตัิ (CG Code) ไปปฏิบตัิ 

และปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจของบริษัท 

5.2 ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเง่ือนไข ให้เร่ิมตัง้แต่
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  
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5.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายความ
หลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหาส าหรับผู้ที่จะ
มาท าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะ 
ที่จ าเป็นท่ียงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญ เฉพาะด้าน โดยไม่ได้จ ากดั
เพศที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ และ
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ   
 

ในปีนีค้ณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการสรรหากรรมการ
คนใหม่  แทนกรรมการที่ลาออก ซึ่ง โครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัทฯ ในปัจจุบนั ประกอบด้วย
กรรมการทัง้หมด  9 คน โดยมีกรรมการซึง่มีกรรมการ
ที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร จ านวน 7 คน (ในจ านวนนีป็้นกรรม
การอิสระ จ านวน 5 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 2  คน ซึ่งมีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว 
และบริษัทฯ  ไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนมากกวา่ 4 บริษัท 

5.4 ก าหนดและเปิดเผยกระบวนการในการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ : ในการคดัเลือกกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯ  มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาด ารงต า แหน่งกรรมการ 
บริษัทฯ โดยเฉพาะ  บริษัทฯ  มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ 
โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  ท าหน้าที่กลัน่กลองคุณสมบตัิและความ
เหมาะสมของผู้สมคัร หรือกรรมการบริษัทฯ ที่ครบก าหนดที่ต้องออกตามวาระหรือ ลาออก และเสนอ
ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ 
โดยพิจารณาคณุสมบตัิไว้ดงันี ้

คุณสมบัตขิองกรรมการ :   บคุคลที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทฯ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ และมีคณุสมบตัิอยา่งน้อยดงันี ้ 

(ก) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน  
จ ากดั และต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจดัการบริษัทฯ จากผู้ ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์  

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

(ค) สามารถอทุิศตนให้อยา่งเต็มที่ โดยเฉพาะในการตดัสนิใจที่ส าคญัและในการท าหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์  ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และประชุมผู้ ถือหุ้น
ได้ทกุครัง้ เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยั  
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(ง) เป็นผู้มีคณุธรรม จริยธรรม และคณุสมบตัิอื่นใดที่อาจจะมีก าหนดเพิ่มเติมตามกฎหมาย
หรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทฯ  

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

5.6 จดัให้มีหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) ให้ขึน้ตรงกบัส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ 
เร่ิมตัง้แต ่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 (โครงสร้างบริหาร – รายงานประจ าปี/ website บริษัทฯ)  

5.7 คณะกรรมการบริษัทฯ จดัให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการ บริษัทยอ่ยเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5.8 เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานด้านการก ากบัดแูลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้
ก าหนดนโยบาย เก่ียวกับจ านวนบริษัทที่กรรมการบริษัทฯ แต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการได้ 
ดงันี ้ 

(1)   จ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีน ทีก่รรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัได้ไม่เกนิ  
5 บรษิทั   

 ผลกำรด ำเนินงำน  : ปี 2560 กรรมกำรแต่ละคนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีน
ไม่เกนิ  4 บรษิทั 

(2)   กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท สามารถด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท
อื่นได้ โดยต้องผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน  

5.9 ก าหนดให้กรรมการผู้อ านวยการ สามารถไปด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นได้  โดยต้องได้รับการ 
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

5.10 ก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ กระท า
ผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ 
โดยตรงหรือสง่จดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุารบริษัทฯ 

5.11 เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างจริงจงั จึงได้ก าหนดให้จดัท าคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิใน
การท างาน” (หมวด 8 เร่ืองวินยั) ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนต้องปฏิบตัิตามอย่าง
เคร่งครัด การฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตาม ถือเป็นการท าผิดวินยั ตามระเบียบวา่ด้วยการ บริหารงานบคุคล  

5.12 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิใน
การท างาน เพื่อป้องกนัการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน   

5.13 ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

5.14 ก าหนดให้ประธานกรรมการฯ เป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้อ านวยการ โดยมีบทบาท อ านาจ และ
หน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน และแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และ ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยตา่ง ๆ  

5.15 บริษัทฯ  มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุม
ระหวา่งกนัเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
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ร่วมด้วย   อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส าหรับปี 2560 ได้จดัให้มีการประชุม 1 ครัง้ ในเดือนธันวาคม เพื่อ
สนบัสนนุการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร และ ประธานกรรมการได้น าประเด็นจากการหารือ บรรจุ
เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดง
ความเห็นร่วมกนั ในการก าหนดทิศทางการด าเนินธุรกิจ SBG ในระยะ 3-5 ปี ตอ่ไป  

5.16 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ (3) คณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดอ านาจ 
หน้าที่ไว้อยา่งชดัเจน (หมวดโครงสร้างคณะกรรมการ)  

5.17 คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนกังาน มีจดุมุง่หมายไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งน้อยทกุ ๆ 5 ปี และก าหนดแนวปฏิบตัิของการมี
สว่นร่วม ไว้ดงันี ้

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

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

3)     จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ เพื่อก าหนดกรอบ
ทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ  

4)  ให้ค าแนะน าข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจดัการองค์กร เพื่อใช้ในการจัดท าแผนงานที่
ชดัเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร  

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

 

ส าหรับปี 2560  ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัทฯ ระยะยาว 5 ปี (ปี 2556-2560) ไว้ดงันี ้
  

“การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชีย” โดยมีเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ให้เป็นไปตามการ
เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยการก าหนดกลยุทธ์ด้านการขายและการตลาดในการรักษาลูกค้า
ปัจจุบนัและขยายค าสัง่ซือ้ลกูค้ารายใหม่ และขยายตลาดการส่งออกไปต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
มุ่งหวงัที่จะเป็นองค์กรที่มี ”ความเช่ียวชาญในการออกแบบและผลิต” โดยมีเป้าหมายที่จะพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรในองค์กร โดย 
เฉพาะกลุม่วิศวกรรม การออกแบบผลติภณัฑ์ เคร่ืองจกัร/ กระบวนการผลติ และสร้างพนัธมิตรทางการค้ากบั
องค์กรชัน้น าที่เป็นผู้น าในด้านเทคโนโลยีจากประเทศญ่ีปุ่ นและอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสง่เสริมการถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเสริมสร้างความเช่ียวชาญให้กบับคุลากรในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
ยัง่ยืน 
“ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย” มีเป้าหมายในการเป็นบริษัทฯ ที่ได้รับการยอมรับจากลกูค้าในเร่ือง
ความเช่ียวชาญการออกแบบและผลติ ในวงกว้างทัง้ในและตา่งประเทศ 
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5.18 คณะกรรมการบริษัทฯ  จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน การปฏิบตัิงาน           
การด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สิน มีฝ่ายตรวจสอบภายใน  ภายใต้การดแูลของผู้จดัการ
ฝ่าย คือ นางอรอนงค์ ใยยะธรรม ซึง่เป็นหนว่ยงานอิสระท่ีรายงาน ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล และจัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้อย่างมีคุณภาพ  ประกอบด้วยข้อมูล
ส าคญัอยา่งครบถ้วน และมีการก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่ง ไว้อยา่งชดัเจน 

5.19 คณะกรรมการบริษัทฯ  ดแูลให้บริษัทฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และติดตามการบริหาร
ความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ จึงได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดงัองค์กร (Enterprise Risk 
Management Committee) เพื่อพิจารณาปัจจยัความเสีย่งที่มีผลตอ่การบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ของ
องค์กร โดยพิจารณาความเสีย่งทกุตวัอย่างละเอียดรอบคอบ ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ พร้อม
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อป้องกันและเฝ้าระวงัความเสี่ยงจากสถานการณ์ปัจจุบนั  และ
ติดตาม ดแูล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ทราบอยา่งน้อยปีละครัง้  

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

(1) สง่เสริม เผยแพร่ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการ
ท างาน  

(2) ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลกัเกณฑ์การ ก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรม
ทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน  ของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบนั และสอดคล้องกับ
กฎหมายวา่ด้วยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และแนวปฏิบตัิที่ดีขององค์กรชัน้น าที่เป็นมาตรฐานสากล  

(3) ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อพึงปฏิบตัิในการท างานของบริษัทฯ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ทราบทกุไตรมาส  

(4) ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย 
5.21 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดให้มีการวดัผลการด าเนินงานของผู้บริหาร

ระดบัสงูทกุปีในรูปของดชันีวดัผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกบั KPI ที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึง่เช่ือมโยง
กบัอตัราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดไว้ ส าหรับกรรมการ
ผู้อ านวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี  
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนที่สะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงาน และ
ค่าตอบแทนตามมาตรฐาน ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (ดูรายละเอียดตาราง
คา่ตอบแทนผู้บริหาร)  

5.22 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการ
ล่วงหน้าทัง้ปี  โดยจัดประชุมมากกว่า 6 ครัง้ในแต่ละปี  รวมทัง้มีการประชุมกรณีพิเศษตามความ
จ าเป็น ในการประชุมแต่ละครัง้ ได้ก าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทัง้วาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

61 
 

เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น  โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ และจดัสง่
ให้กรรมการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วม
ประชุม และในการประชุมประธานได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่ อให้กรรมการทุกคนสามารถ
อภิปรายและแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ และ ประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่
ได้จากการประชุม โดยมีการจัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ ที่ส านักงาน
เลขานกุารบริษัทฯ ชัน้ 2 อาคาร 11 ส านกังานใหญ่ (ดรูายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชุมกรรมการ
รายบคุคล ) 

ภาระกิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 

Q1   
1. พิจารณาก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และวาระประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 
    - พิจารณาก าหนด record date เพ่ือก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิ 
      เข้าประชมุฯ 
    - พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
    - พิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลา 
      บญัชีประจ าปี 
    - พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
    - พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
    - พิจารณาอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
    - พิจารณาอนมุตัจิ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ 
     - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี  
      ประจ าปี 
2. พิจารณางบการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจ 
    สอบและธรรมาภิบาลในรอบปีท่ีผ่านมา 
4. พิจารณาตา่ตอบแทนประจ าปี เทียบผลการด าเนินงาน 
5. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์องค์กร 
6. พิจารณาสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการท่ีลาออก 
7. พิจารณารับทราบแผนการบริหารความเสี่ยง 

Q3 
1. สมัมนาเชิงปฏิบตักิาร (workshop) เพ่ือก าหนดทศิทางการด าเนิน    
    ธุรกิจปี 2560 
2. จดัเวทีเพ่ือการอภิปรายและแสดงความคดิเหน็เก่ียวกบัการวางแผน 
    และการบริหารยทุธศาสตร์องค์กร เพ่ือก าหนดทศิทางธุรกิจ  
    ระยะกลาง - ระยะยาว 
3.  จดัให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบเพิ่มขึน้  
     เพ่ือพิจารณาวางแผนกลยทุธ์ ระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้ภาวะ 
     เศรษฐกิจท่ีถอดถอย การแข่งขนัท่ีรุนแรงและความเพียงพอของ 
     กระบวนการจดัการความเสี่ยง ความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือการ 
     พฒันาท่ียัง่ยืน 
4. พิจารณาอนมุตัจิ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
5. พิจารณาจ่ายโบนสั และการปรับคา่แรง ประจ าปี 
6. พิจารณาโครงการลงทนุ 
7. พิจารณาอนมุตังิบการเงินและผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
8. พิจารณารับทราบผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจ 
    สอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2 
9. พิจารณาแผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสงู 
 

Q4 
1. พิจารณาทบทวนนโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร  (NED) 
3. พิจารณาอนมุตัวิิศยัทศัน์พนัธกิจและกลยทุธ์องค์กร 
4. พิจารณางบประมาณประจ าปี 2561 
5. พิจารณาประเมินผลเพ่ือจ่ายคา่ตอบแทน กรรมการผู้อ านวยการ 
6. พิจารณารับทราบแผนสืบทอดต าแหน่งงานของผู้บริหารระดบัสงู 
7. พิจารณาอนมุตังิบการเงินและผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
8. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
    ธรรมาภิบาล ไตรมาส 3 
9. พิจารณาแผนการด าเนินงานของบริษัทร่วม 
10. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบคุคลและโครงสร้างการบริหาร 
11. พิจารณาแตง่ตัง้ผู้บริหารระดบัสงู 
12. พิจารณาอนมุตัแิผนการประชมุ/กิจกรรมของคณะกรรมการและกรรมการ  
      ชดุย่อย เป็นการลว่งหน้า 

Q2 
1. จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. พิจารณาอนมุตังิบการเงินและผลการด าเนินงานไตรมาส 1 
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
    และธรรมาภิบาล ไตรมาส 1 
4. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2560 
5. พิจารณาโครงการลงทนุ 
6. พิจารณาการลงนามสญัญาร่วมทนุ และจดัตัง้บริษัทร่วมทนุ 
7. กิจกรรมสง่เสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู6.   
   พิจารณาโครงการลงทนุ 
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5.23 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

1) การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจ และการด าเนินการด้านตา่งๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกนั
ก็มีนโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทัง้ในแง่การก ากับดูแลกิจการ ภาวะ
อตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการให้สามารถเข้ารับต าแหนง่ได้เร็วที่สดุ โดยมีเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 

(1) เร่ืองที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ กฎหมายที่     
ควรทราบ  

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

เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ในปี 2560 บริษัทฯ  ได้มีการสรรหากรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน และเพื่อให้กรรมการได้รับ
ทราบข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นปัจจบุนั จึงได้ปรับปรุงคูม่ือกรรมการและกฎเกณฑ์ตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องกบั กฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบงัคบั และนโยบายที่ส าคญั เช่น นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจที่เก่ียวกบัมาตรการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชัน่ หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบไว้ในคู่มือกรรมการ และได้จดัให้มีการ
พบปะระหวา่งกรรมการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อและเปลีย่นความคิดเห็นซึง่กนัและกนั 

 

 2) การพฒันาความรู้  
บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ

หน้าที่ รวมทัง้พบปะแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเลขานกุารบริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานกบั
กรรมการบริษัทฯ เพื่อเข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนักรรมการบริษัทไทย  ได้แก่  Directors Certification 
Program (DCP), Directors  Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) และ Corporate 
Governance for Executives (CGE) เป็นต้น  
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ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าอบรมในหลงัสตูร ดงันี ้  

5.23 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มี  (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ (2) ประเมิน
ตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและตอบ
แทนฯ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกนัพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาร่วมกนั  เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงและ
พฒันา  
(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ ประจ าปี 2560 

 คะแนนเฉลี่ย 4.55  อยูใ่นระดบัค่อนข้างดีเยี่ยม 

               หวัข้อประเมิน  -     โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                คา่เฉลีย่ 4.64 
- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ        คา่เฉลีย่ 4.51  
- การประชมุของคณะกรรมการ                              คา่เฉลีย่ 4.63 
- การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ                      คา่เฉลีย่ 4.59  
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร                               คา่เฉลีย่ 4.44 
- การพฒันาตนเองและผู้บริหาร                              คา่เฉลีย่ 4.49 

      ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ระดบัคะแนนทกุหมวดสงูกว่าผล
ประเมินในรอบปีที่ผา่นมา โดยเฉพาะหมวดการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ 

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล ประจ าปี 2560 
คะแนนเฉลี่ย 4.59 อยูใ่นระดบัค่อนข้างดีเยี่ยม 

กรรมการ หลักสูตร 

1. นายสรรเสริญ     วงศ์ชะอุ่ม            ประธานกรรมการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

2. นายยงยทุธ         กิตะพาณิชย์        รองประธานฯ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์   

3. นายปัญจะ          เสนาดสิยั            ประธานคณะกรรมการ 
                                                         ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

4. นายสบสนัติ ์       เกตสุวุรรณ          ประธานคณะกรรมการบริหาร 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

5. นายไพฑรูย์         ทวีผล                  ประธานคณะกรรมการสรรหา     
                                                         และคา่ตอบแทน 

1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์  
2. Independent Director Forum ครัง้ที่ 1/2017 
3. Director Breakfast Talk ครัง้ที่ 4/2017 
4. National Director Conference ครัง้ที่ 1/2017 
5. CAC Conference ครัง้ที่ 1/2017 

6. นายอจัฉรินทร์     สารสาส               กรรมการอิสระ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์  

7. นายประยงค์       หรัิญญะวณิชย์     กรรมการบริหาร 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

8. นายยงเกียรติ ์     กิตะพาณิชย์         กรรมการผู้อ านวยการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 

9. นางสาวนภสัร     กิตะพาณิชย์         กรรมการ 1. การวางแผนและบริหารยุทธศาสตร์ 
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             หวัข้อประเมิน       -      โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                    คา่เฉลีย่ 4.64 
- การประชมุของคณะกรรมการ                                คา่เฉลีย่ 4.63 
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ    คา่เฉลีย่ 4.51 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ คณะกรรมการได้กระท าการปฎิบตัิ
หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการได้เป็นอยา่งดี มีระดบัคะแนนที่สงูขึน้  

          (3)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2560 
               3.1  คณะกรรมการบริหาร         คะแนนเฉลี่ย 4.33           อยูใ่นระดบั ดีมาก 
                       หวัข้อประเมิน   -  โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                    คา่เฉลีย่ 4.37 

   -   การประชมุของคณะกรรมการ                               คา่เฉลีย่ 4.57 
            -   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ   คา่เฉลีย่ 4.27 
              -   การพฒันาตนเอง                                                 คา่เฉลีย่ 4.30 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ ฝ่ายบริหารควารพฒันาข้อมลูใน
เอกสารประกอบการประชมุที่เสนอคณะกรรมการ โดยเฉพาะข้อมลูที่ต้องตดัสนิใจของ
คณะกรรมการ 

               3.2  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  คะแนนเฉลี่ย  5.00    อยูใ่นระดบั ดีเยี่ยม 
                      หวัข้อประเมิน    -  การปฏิบตัิหน้าที่โดยรวมของกรรมการ                     คา่เฉลีย่ 5.0 

    -  การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบท่ีเก่ียวข้อง    คา่เฉลีย่ 5.0    
    -  ความเป็นอิสระของกรรมการ                                   คา่เฉลีย่ 5.0      
    -  การปฏิบตัิตามกฎหมาย                                          คา่เฉลีย่ 5.0    

         -  การรายงานของกรรมการ                                        คา่เฉลีย่ 5.0    
ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  เห็นวา่ การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการ มี
ความเป็นอิสระท่ีเพยีงพอ และมัน่ใจวา่ทกุกระบวนการในการด าเนินงาน มีความโปร่งใส ่
ตรวจสอบได้ 

               3.3  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน    คะแนนเฉลี่ย 4.74   อยูใ่นระดบัค่อนข้างดีเยี่ยม 
                     หวัข้อประเมิน  -  คณุสมบตัิของกรรมการ                                             คา่เฉลีย่  4.94 
                                           -  ความเป็นอิสระของกรรมการ                                      คา่เฉลีย่  4.67 
                                           -  โครงสร้างและแผนพฒันากรรมการอยา่งตอ่เนื่อง         คา่เฉลีย่  4.67 
                                           -  นโยบาย/ วิธีการ/หลกัเกณฑ์ การก าหนดคา่ตอบแทน   คา่เฉลีย่  4.67 
                                              ที่เป็นธรรม     
                                           -  การก าหนดนโยบาย/แนวปฏิบตัด้ิานความยัง่ยืน          คา่เฉลีย่ 5.0 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ คณะกรรมการให้ความส าคญั
ตอ่การพฒันาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ตอ่ตดิตามขา่วที่ส าคญั
เก่ียวกบัภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม การเปลีย่นแปลงด้านกฎระเบียบตา่งๆและสภาพ
การแขง่ขนั 
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5.24  การจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่งาน ของกรรมการผู้อ านวยการและรองกรรมการผู้อ านวยการ เพื่อ
มัน่ใจได้วา่บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ ดงันี ้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนพฒันาศกัยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดท าแผนสืบทอด 
ต าแหนง่งาน ประกอบด้วย กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการทกุสายงาน 

(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  พิจารณาก าหนดความรู้  ความสามารถ 
(Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคดัเลือกผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิ
สอดคล้องตามที่ก าหนด สามารถสบืทอดงานของ แตล่ะต าแหนง่งานได้  

(3) กรรมการผู้ อ านวยการประเมินการปฏิบตัิงานและความรู้  ความสามารถของผู้บริหารที่มี
คณุสมบตัิสอดคล้อง เทียบกบัระดบั Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดท าแผนการพฒันา
รายบคุคลในการลด Competency Gap  

(4) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคล (Executive HR) ท าหน้าที่ดแูลติดตามการ
อบรม และพฒันาความรู้ ความสามารถของผู้สบืทอดต าแหนง่รองกรรมการผู้อ านวยการ  

(5) กรรมการผู้อ านวยการ จดัให้มีการหมนุเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิ
สอดคล้อง และมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้ อ านวยการ  เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กร
ตอ่ไปในอนาคต  
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(6) กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบคุคลของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้อง ต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ปี
ละ 2 ครัง้  

(7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอด
ต าแหน่งงานของกรรมการผู้อ านวยการ  และรองกรรมการผู้อ านวยการ เป็นประจ าและ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ปีละ 2 ครัง้  

5.25  ก าหนดกลยุทธ์ในการยกระดบัธรรมาภิบาล การ
บริหารความเสีย่ง ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสีย
และสังคมบนพืน้ฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม 
เป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลกัของยทุธศาสตร์องค์กร 
เพื่อให้การด าเนินธุรกิจเติบโตอย่างยัง่ยืน ตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างภมูิคุ้มกนัที่ดี
ในการด าเนินธุรกิจ และสง่เสริมให้พนกังานทกุระดบั
ทัว่ทัง้องค์กร มีความรู้ ความเข้าใจ มีจิตส านกึในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านการอบรมสัมมนาภายใต้
หลกัสตูร CG  เร่ือง “จริยธรรม... กบัความยัง่ยืนของ
องค์กร (Anti-Corruption)” ตอ่เนื่องติดตอ่กนัเป็นปีที่ 8 

5.26 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของ CEO    
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการ  ทุกสิน้ปี  
โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นีผ้ลการประเมินของกรรมการผู้อ านวยการ ถือเป็นข้อมลูอนัเป็นความลบัเฉพาะ
บคุคลไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้อ านวยการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทัง้
ระยะสัน้ และระยะยาวสรุปได้ ดงันี ้

         ระยะสัน้  :   จ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั   โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
                              สว่นท่ี  1  :   ประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานองค์กร  

                               สว่นที่ 2 :      ประเมินผลด้านความเป็นผู้น า (การสร้างทีมงาน การสื่อสาร การมุ่งเน้น 
ความส าเร็จ การบริหารการเปลี่ยนแปลง)  ทัง้นีผ้ลการประเมินจะถกูน าไป
พิจารณาก าหนดเป็นอตัราการขึน้เงินเดือน ของกรรมการผู้อ านวยการ  โดย
ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

 ระยะยาว :   บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพเพิ่มให้อีกสงูสดุร้อยละ 6  ของเงินเดือน   
 ทกุเดือน 
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5.27 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เพิ่มบทบาทหน้าที่ (กฎบตัร) ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล       
ในเร่ืองการเสนอ แต่งตัง้และเลิกจ้างผู้สอบบญัชีภายนอก (รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ - 
รายงานประจ าปี) 

5.28 จดัอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจดัท า“รายงานการมีสว่นได้เสยี” เพื่อป้องกนัการขดัแย้ง
ทางผล ประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานท่ีเก่ียวข้อง 

5.29 การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน คณะกรรมการบริษัทฯ มี นโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
ทกุระดบั เพื่อรองรับการเข้า เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยการสร้างศนูย์การเรียนรู้ SLA 
จงัหวดัระยอง  

 บริษัทฯ เร่ิมเข้าบริหารพืน้ที่ศูนย์การเรียนรู้  
(Somboon Lanning Aeademy) ตัง้แต่ปี 2557 โดยเร่ิม
ด าเนินการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการท างานของ 
พนกังานทกุ ระดบัให้สอดคล้องกบัเป้าหมายองค์กร 4 ด้าน 
ประกอบด้วย  

(1) ความรู้พืน้ฐานด้านคณุภาพ/ความมัน่คง / 
     ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ สิง่แวดล้อม  
(2) ความรู้ด้านธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจ  
(3) ความรู้ที่ต้องพฒันาสมรรถนะด้านวิชาชีพ  
(4) ความรู้ด้านภาวะผู้น าและการบริหารจดัการ   
    (ดรูายละเอียด รายงานการพฒันาที่ยัง่ยืน)  
 

ผลการด าเนินงานในปี 2560  
 ในปี 2560 ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร ของพนกังานแต่ละคน ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 17.42 ชัว่โมง/คน/ปี   
(ดรูายละเอียดรายงานในรายงานความยัง่ยืน)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

68 
 

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองค์กรโปร่งใสอ่ย่างแท้จริง 
จึงได้ก าหนดแผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง  8 ปี (ปี 2553 -2560) ผ่านหลกัสตูร 
“จริยธรรม...กับความยัง่ยืนขององค์กร” เพื่อหลอ่หลอมให้พนกังานมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกที่ดี มีวินยั  
มีความรู้ มีคณุธรรมจริยธรรม น าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรมองค์กรใหม ่ภายใต้แผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กร   

 

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่
ได้ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 

 

 ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นต่ออาย ุ(Recertification) โครงการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2559  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบาย / ข้อก าหนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ดังนี ้

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ห้ามมใิห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ (SBG) ยอมรับ
การทจุริตทกุรูปแบบ เช่น การรับสิง่ของ ของขวญั การเลีย้ง รับรอง เงินบริจาค/เร่ียไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง 
จากบคุคลที่ท าธุรกิจกบั SBG โดยครอบคลมุพนกังาน   คูค้่า ลกูค้าและผู้ม ีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ”  

ข้อก าหนด  (1) ก าหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ในคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจริยธรรมฯ  
(2) ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมที ่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ SBG  
(3) จดัให้มีการประเมินความเสี่ยงตอ่การเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กร เป็นประจ าทกุปี  

แนวปฏิบัติ  (1) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของSBG ต้องปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการ
ทจุริต และ จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกบัเร่ืองการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ ไมว่า่ โดยทางตรงหรือทางอ้อม  
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(2) พนกังานของSBG ต้องไมพ่งึละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าขา่ยทจุริตคอร์รัปชัน่
ที่เก่ียวข้องกบัSBG โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสยัหรือข้อซักถามให้ปรึกษา
ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่ รับผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิ
ตามจริยธรรมทางธุรกิจผา่นช่องตา่ง ๆ ที่ก าหนดไว้  

(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ที่
เก่ียวข้องกับ SBG โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการ
รายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งข้อร้องเรียน และ
ข้อเสนอแนะ  

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

(5) SBG ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้ และท าความเข้าใจกบับคุคลอื่นที่
ต้องปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ  

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

 
หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต 
 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสีย่งด้านการทจุริต แยกออกจาก
การประเมินความเสี่ยงระดบัองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต  ตามระบบงาน Core 
Business ได้แก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic 
ซึง่จะพิจารณาความเสีย่งแตล่ะกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ ช่องทางการทจุริต และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดบัคะแนน
การประเมินโอกาส    และผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะ
น ามาจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี  

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านทจุริต
คอร์รัปชัน่ ดงันี ้ 

1. ท าการส ารวจ “รายงานการมีสว่นได้เสีย” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ล าดบัแรก ตามที่กฎหมาย
ก าหนด และขยายการส ารวจไปยงัผู้บริหารทกุระดบั ที่มีอ านาจด าเนินการ รวมไปถึงพนกังานท่ีมีสว่นได้
เสยี เพื่อป้องกนัการขดัแย้งทางผลประโยชน์ ที่จะน าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่  

2. ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยสื่อสาร
ให้พนกังานทกุระดบัท าการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส และให้ถือเป็นวินยัและหน้าที่ของพนกังานที่ต้อง
พงึกระท า 

3. ก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ ท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และจดัท าแผนตรวจประเมิน  
ให้สอดคล้องกบัแผนตรวจสอบภายใน  
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4. ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัทฯ ซึง่ต้องได้รับการพิจารณา
โทษทางวินยั ตามระเบยีบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

5. สง่เสริมความรู้ผา่นหลกัสตูร “จริยธรรม...กบัความยัง่ยืนขององค์กร” ส าหรับ ผู้บริหารทกุระดบั และจดั
กิจกรรมมุง่สูส่ิง่ที่ ดีกวา่  ส าหรับกลุม่พนกังานในระดบัปฏิบตัิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ  

แนวปฏิบตัิในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ของ SBG 
 

1. แนวปฏิบตัิในการรับสิง่ของ  หรือประโยชน์อื่นใด 
1)  ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังาน :  รับ  ขอรับเร่ียไร  ของขวญั  การเลีย้งรับรอง การให้บริหาร   

การสนบัสนนุทางการเงิน  เงินรางวลัใดๆ  จากลกูค้า  เจ้าหนี ้ หรือผู้มีสว่นได้เสียที่ท าธุรกิจกับ
บริษัทฯ   

2)  การขอสนบัสนนุในรูปเงินหรือสิ่งของ  สามารถกระท าได้ในรูปองค์กรกบัองค์กร  โดยต้องได้รับ
การลงนามอนมุตัิจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  เทา่นัน้ 

3)  เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพึงปฏิบตัิต่อกัน  โดยสิ่งของหรือ
ประโยชน์อื่นใดนัน้  ต้องมีราคาหรือมลูคา่การรับไมเ่กิน  2,000  บาท  และ/หรือ  มีความจ าเป็น
ที่ต้องรักษาสมัพนัธ์ภาพอนัดีงามระหวา่งบคุคล  หรือองค์กร  

4)  ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้ แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด  และน าส่ง
กรรมการผู้อ านวยการ  ผ่านส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ  ภายใน  5  วนัท าการ  นบัตัง้แต่วนัที่
ได้รับสิง่ของหรือประโยชน์อื่นใด  

 5)  ยกเว้น  ของช าร่วยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม  พนกังานสามารถรับได้โดยต้องมีมูลค่า 
ไมเ่กิน  500  บาท  เช่น  พวงกญุแจ  ปฏิทิน  สมดุบนัทกึ  เป็นต้น  ท่ีมีตราสญัลกัษณ์ขององค์กร
นัน้ระบุไว้  โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้แทนในการรับมอบ  และรายงานให้กรรมการ
ผู้อ านวยการทราบ  ผา่นส านกังานเลขานกุารบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

6)  เพื่อป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทฯ  ไม่อนญุาตให้พนกังานเป็นผู้แทนองค์กรใน
การรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด  เว้นแต่เหตสุดุวิสยั  อนโุลมให้ผู้บริหารที่ต ่ากว่า 1 ขัน้ (สาย
งานตนเองหรือสายงานอื่น)  เป็นผู้ รับมอบ  และรายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูทนัที 

2.     แนวปฏิบตัิในการให้สิง่ของ  หรือประโยชน์อื่นใด  :  
1)  การให้สิง่ของ  ก าหนดให้ในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนยิมที่คนทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่กนั  โดย

สิง่ของหรือประโยชน์อื่นใดนัน้  บริษัทฯ   เป็นผู้ด าเนินการจดัหาซึง่ก าหนดราคาหรือมลูคา่ไมเ่กิน  
2,000  บาท  และจดัให้มีการส ารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด าเนินการ  เพื่อป้องกนัการ
น าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2)  ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงู  เป็นผู้แทนองค์กร  ในการมอบสิง่ของหรือประโยชน์อื่นใด 
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การด าเนินงานปี 2560 :  
1. บริษัทฯ ได้สง่เสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สมัมนา สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ และรูปแบบกิจกรรม 

ตา่ง ๆ เพื่อน าไปสูก่าร เป็นวฒันธรรมองค์กรใหม ่ภายใต้แผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กร ดงันี ้

1.1 บริษัทฯ ก าหนดหลกัสตูร “จริยธรรม… 
กับความยั่งยืนองค์กร”- ส าหรับพนักงานทุก
ระดบั โดยมีเนือ้หามุ่งเน้นทางด้านนโยบายของ
บริษัทฯ จริยธรรม และจิตส านึกในการท างาน 
และการขยายเครือขายของ SBGจ านวน 34 คน 
เพื่อยกระดบันโยบายการก ากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้ และเป็นการน าไปสูก่ารเป็น "องค์กรที่
โปร่งใส" และมีคณุภาพ สามารถตรวจสอบได้ใน
ทกุกระบวนการ 

 
 
 
 
 
 

 
2.  เพื่อให้พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียเข้าถึงช่องทางการ

ร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงก าหนดให้เพิ่มช่อง
ทางการแจ้งข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ และจดัให้มี
กระบวนการรับข้อร้องเรียน มาตรการคุ้ มครองผู้
ร้องเรียน เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ
บริหารจดัการ และน าไปจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรม และ
กา รสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (รายละเอียด หมวด 7 
ช่องทางข้อร้องเรียน  คู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ / 
www.satpcl.co.th หมวด การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน)  

 
 
 
 
 

1.2  คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะสง่เสริมให้คู่ค้า ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย เติบโตไปพร้อมกบั SBG 
โดยก าหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ จากจุดเร่ิมต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ Collective 
Action Coalition) ในการต่อต้านการทจุริตของ SBG เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการ Supply Chain  
มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสู่คู่ค้า (Supplier) โดย
สง่เสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ เพื่อขยายเครือข่าย และ เปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าเป็น
สมาชิกในกลุม่สมบรูณ์ 
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3.   คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนกัถึงคณุภาพชีวิตของพนกังานจึงได้ก า หนดแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัสวสัดิการ 
และค่าตอบแทนพนกังานในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่าง
เหมาะสมและ สอดคล้องกบัการจ่ายคา่ตอบแทนของอตุสาหกรรมเดียวกนั 

 

โดยก า หนดอตัราคา่จ้างแรกเข้าขัน้ต ่าส า หรับพนกังานทัว่ไปที่ไม่มีประสบการณ์ วนัละ 490 บาท โดย
แบง่เป็นอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าที่กฎหมายก า หนด 315 บาท และสวสัดิการอื่นที่ให้ในรูปตวัเงินเพิ่มเติมต่อ
วนัอีกวนัละ 175 บาท ซึง่ได้แก่ คา่อาหารกลางวนั คา่เบีย้ขยนั คา่เข้ากะ 
 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัสวสัดิการอื่นสนบัสนุน เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของพนกังานให้ดีขึน้ เช่น 
จัดหาข้าว (เปล่า) ในมือ้กลางวันฟรีทุกวัน และควบคุมราคาอาหารให้อยู่ในราคาที่ต ่ากว่าราคา
ท้องตลาด สวสัดิการรถรับสง่พนกังาน ห้องพยาบาล ประกนัสขุภาพพนกังาน เคร่ืองแบบพนกังาน และ
เปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการแสดงความเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่านระบบสื่อสาร
ภายใน 
 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส า รองเลีย้งชีพให้พนกังานท่ีท า งานกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯจ่ายเงินสมทบ
และผลประโยชน์ให้กบัพนกังาน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หมายเหต ุ: ลกูจ้างสามารถเลือกจา่ยเงินสะสมเข้ากองทนุในอตัราร้อยละ 3-15 
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กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
 

1. จดัตัง้คณะท างานธรรมาภิบาล ประกอบด้วย เลขานกุารบริษัทฯ (หวัหน้าคณะ) ฝ่ายจดัหา ฝ่ายพฒันา
บคุลากร และฝ่ายตรวจสอบภายใน  

2.  บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่  ไปยงัพนัธมิตรทางการค้า โดย
คดัเลือกบริษัทคู่ค้าที่มีอตัราการหมุนเวียนในการซือ้ขาย 1 แสนบาท ต่อปีขึน้ไป และคู่ค้าใหม่เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ภายในปี 2560    = 636 บริษัท 

3.  จดัอบรมเพื่อสง่เสริมให้คูค้่าเข้าใจเก่ียวกบัการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่  
 

ในปี 2560 บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วมการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น กับ SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการเข้าร่วม
โครงการมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่กบั SBG 
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10. การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
1.  การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม  

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการดแูลผู้มีสว่นได้สว่นเสียไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) โดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัง้แต่ผู้ ถือหุ้น 
พนกังาน ลกูค้า คู่ค้า  ชุมชนสงัคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึง
การไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิด / ริดรอนสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เหล่านัน้ด้ วย โดยก าหนดแนวทางด้าน
จริยธรรมทางธุรกิจ ดงันี ้
 

•  การรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวข้อง 
    คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย และผู้บริหาร เปิดเผย
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัต และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 และก าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคมของทกุปี และ/หรือทกุครัง้ที่มี
การเปลีย่นแปลงข้อมลู โดยให้สง่รายงานผา่นฝ่ายเลขานกุารบริษัท ภายใน 7 วนัท าการ นอกจากนี ้บริษัทฯยงัได้ขยาย
ผลไปยงัพนกังานระดบัจัดการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการแผนกขึน้ไป รวมทัง้พนกังานที่มีสว่น
เก่ียวข้อง โดยในปี 2560 มีการรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 138 ราย ผลการส ารวจพบว่า ไม่มีผู้บริหาร 
พนกังานและบุคคลที่เก่ียวข้อง มีส่วนได้สว่นเสียและท าธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นีไ้ด้ขึน้ทะเบียน และ
สรุปรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ 
 

•  กระบวนการแจ้งเบาะแส 
   บริษัทฯ ก าหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ รวมถึงการแจ้งเบาะแสการ 

กระท าผิดกฎหมาย โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียมีช่องทางการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ  
เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงระบบ บริหารจัดการ และสามารถร้องเรียนผ่านอีเมล์ของกรรมการอิสระ โดยตรงหรือส่ง
จดหมายร้องเรียนผา่นเลขานกุารบริษัทฯ รวมถึงมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์บริษัทฯ โดยมี
การสื่อสารให้พนกังานทุกระดบัในเร่ืองการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในกรณีที่พบการ าผิดด้านจริยธรรม หรือการที่
ได้รับความไมเ่ป็นธรรม และให้ถือเป็นวินยัและหน้าที่ของพนกังานท่ีต้องพงึกระท า 
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•  นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
   นโยบายการก ากบักิจที่ดีของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์กร

ให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลที่แท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มี
สว่นได้สว่นเสียและสงัคมโดยรวม พฒันาบคุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคณุธรรม สง่เสริมความรู้ และคณุภาพชีวิต 
พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดล้อม สิง่แวดล้อมที่ดีขึน้ เพื่อมุง่สูป่ระสทิธิผลความรับผิดชอบตอ่สงัคม ผา่นแนวทางการ
รายงานความยัง่ยืน ตามกรอบการจดัท ารายงาน ซึง่เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

   คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้จัดให้มี ”นโยบายการก ากับดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาลของ
องค์กร  โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสตัย์สุจริต บนพืน้ฐาน 
“จริยธรรมทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน” และใช้เป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุกลุม่ ซึ่งจะน าไปสูอ่งค์กรที่ยัง่ยืนอยา่งแท้จริง 

   จากการมุ่งมัน่พฒันาในด้านความยัง่ยืนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวลั “เกียรติยศบริษัทจด
ทะเบียนด้านความยัง่ยืน” (Sustainability Awards of Honor) ซึ่งเป็นรางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอด
เยี่ยม (Best Sustainability Awards)  ติดตอ่กนั 3 ปีขึน้ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ทัง้นีใ้นทกุๆ ปีบริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการเป็นประจ าทกุปี และเปิดเผยใน
เว็บไซต์บริษัทฯ หมวดการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน โดยมีการยกระดบัเมื่อปี 2558 ในเร่ืองการก ากบัดแูลกิจการไปสูแ่นว
ปฏิบตัิอนัเป็นเลศิและสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard โดยมีการปรับปรุงนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการ และการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้  
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ประเดน็ท่ีส าคัญ จากการด าเนินงานตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ประจ าปี 2560 

หมวดที่ 1 
สิทธิของผู้ถือหุ้น 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่า

เทียมกัน 

หมวดที่ 3 การค านึงถงึ
บทบาทของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

หมวดที่ 4 การเปิดเผย
ข้อมูลและความ

โปร่งใส 

หมวดที่ 5 ความ
รับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
เร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการ 
ประชุมล่วงหน้า ตัง้แต่วนัที่ 
29 กันยายน  2560  ถึง 31 
ธันวาคม 2560 
- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นส่ง
ค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระ
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 ล่วงหน้า 
ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 
2560 ถึงวนัที่  5 เมษายน 
2560 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ น
ทราบผ่านระบบข่าวของ
ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย  พร้อมทัง้
ประกาศหลักเกณฑ์ และ
ระบุขัน้ตอนที่ชัดเจนไว้ใน 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ  ที่ 
www.satpcl.co.th ส่วนของ 
“ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้
หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 
- บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยี
มาใช้กับการประชมุผู้ ถือหุ้น 
ทัง้การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 
การนบัคะแนนและแสดงผล 
เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ประชุมสามารถกระท าได้
รวดเร็ว ถกูต้อง แมน่ย า 

- เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ชื่ อบุ คคล เพื่ อพิ จ ารณา
แ ต่ ง ตั ้ง เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร
ล่วงหน้าระหว่าง วันที่  29 
กันยายน 2560 ถึง 31 
ธันวาคม 2560 

- บ ริ ษั ทฯ  ไ ด้ ก าหนดใ ห้
กรรมการ ผู้ บ ริหาร และ
พนักงาน ที่ รับทราบข้อมูล
ภายในที่มีนัยส าคัญ ที่อาจ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของราคาซือ้ขายหลักทรัพย์ 
จะต้องระงับการซื อ้ขาย
หลั กท รั พ ย์ ของบ ริ ษั ทฯ 
ในชว่ง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ 
จะมีการประกาศผลการ
ด า เ นิ น งาน  ห รื อ ข้ อมูล
ภายในนั น้จะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  
 

- บริษัทฯได้จัดท ารายงาน
การพฒันาที่ยัง่ยืนตามกรอบ 
Global Reporting Initiative 
(GRI) cแยกออกจากรายงาน
ประจ าปี ตัง้แต่ปี 2557 และ
ในปี  2560 บริษัทได้ รับ
รางวัล Recognition ด้าน
รายงานความยั่งยื น (SD 
Report Awards 2017) 
- บ ริ ษั ท ไ ด้ มี การพัฒนา
คณุภาพชีวิตแก่ผู้ ด้อยโอกาส 
โดยการจ้างงานคนพิการ 
“SBG สร้างฝัน ปันน า้ใจ 
สานสายใยผู้พิการ” 
- บ ริ ษั ท ไ ด้ มี การพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่ผู้ สูงวัย โดย
ร่วมกับ อบต.บางโฉลง และ
ชมรมผู้ สูงอายุบางโฉลง ใน
การจัดตัง้ “ศูนย์การเรียนรู้ผู้
สงูวยั อบต.บางโฉลง” 

- น าเสนอข้อมลูต่อนักลงทนุ 
(Road Show) ภายใน ประเทศ 
4 ครัง้และต่างประเทศ 1 ครัง้ 
(มาเลเซีย และสิงคโปร์) 
- จัดประชุมนั กวิ เคราะห์ 
(Analysis Meeting) จ านวน  4 
ครัง้ 
- การเข้าเยี่ยมชมกิจการของ
บริษัทฯ (Site Visit) หรือพดูคยุ
กับผู้ บ ริ หารของบริ ษั ทฯ 
(Company Visit) และการ
รับสายผ่าน Conference Call 
ของนกัวิเคราะห์ และนกัลงทนุ
สถาบนัทัง้ในประเทศและจาก
ตา่งประเทศ จ านวน 23 ครัง้  
- ออกเอกสารแจ้งข่ าวผล
ป ร ะ ก อ บ ก า ร  (Earning 
Release) จ านวน 4 ครัง้ 
 

- มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร มีโอกาสประชุม
ระหว่างกันเอง เพื่ออภิปราย
ปัญหาต่าง ๆ เ ก่ียวกับการ
จัดการที่อยู่ ในความสนใจ 
โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย 
อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
- จดัอบรมเพื่อทบทวนความรู้
และความเข้าใจการจัดท า 
“รายงานการมีส่วนได้ส่วน
เสีย” เพื่อป้องกันการขัดแย้ง
ท า ง ผลป ร ะ โ ยช น์  ใ ห้ แ ก่
กรรมการและผู้บริหาร รวมถึง
พนกังานที่เก่ียวข้อง 
- คณะกรรมการบริษัทฯ  ได้
พิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศ น์และพันธกิจของ
บริษัทฯ เพื่อให้ผู้ บริหารและ
พนักงาน มีจดุมุ่งหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างน้อย 
ทกุ ๆ 5 ปี และก าหนดแนว
ปฏิบตัิของการมีสว่นร่วม 

 
 

บริษัทฯ สนบัสนุนและส่งเสริมการปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่มีความ
รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ตามคู่มือ
จริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้การติดตามผล  ภายใต้การก ากับดูแล และของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยในปี 2560 มีการด าเนินงานด้านจริยธรรมทางธุรกิจที่
ส าคญั ดงันี ้ 
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•  ผลการประเมินระดับการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบยีนไทย 
   ในปี 2560 บริษัทได้รับคดัเลือกให้อยู่ในรายช่ือ ESG 100 หรือ หลกัทรัพย์จดทะเบียนที่มีการด าเนินงาน

โดดเดน่ ด้าน อีเอสจี (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นปีที่ 2 จากหน่วยงาน อีเอสจี เรทติง้ ของ
สถาบนัไทยพฒัน์ ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิมพฒันาข้อมูลด้านความยัง่ยืนของธุรกิจ ได้จัดอนัดับหลกัทรัพย์จดทะเบียนที่มีการ
ด าเนินงานโดดเด่นด้านข้อมูลสิ่งแวด ล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล จ านวน 100 บริษัท ด้วยการคดัเลือกจาก 656 
บริษัทจดทะเบียน ซึง่เกณฑ์การพิจารณาจาก ESG 100 จะประกอบด้วย 6 เร่ือง ได้แก่ ข้อมลูในหวัข้อความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมในรายงานประจ าปี ข้อมลูการลงทนุในหลกัทรัพย์ของกองทนุเปิดทิสโก้ ESG เพื่อสงัคม ข้อมลูจากรายงาน
ความยัง่ยืน ข้อมลูผลส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ข้อมลูโครงการประเมินระดบัการพฒันาความ
ยัง่ยืนของกิจการ และข้อมลูจากการวิเคราะห์ผู้มีสว่นได้เสียและสือ่ 
 

•  การอบรมด้านจริยธรรมกับความยั่งยนืขององค์กร 
   บริษัทฯ มีการจดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ ให้กบัพนกังานใหมท่กุระดบั โดยผา่นหลกัสตูร “จริยธรรม กบั

ความยัง่ยืนขององค์กร” เร่ือง จริยธรรมธุรกิจและข้อบงัคบั ในการท างาน เพื่อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อสง่เสริม
ความรู้ความเข้าใจให้แก่พนกังาน จ านวน 60  คน ซึ่งจะเป็นการสง่เสริมให้พนกังานมีความตระหนกัโดยปลกูฝังให้มี
ความตระหนกัและความเข้าใจอยา่งถ่องแท้ในการสร้างคณุภาพจริยธรรม ตลอดจนการน าหลกัธรรมมาเป็นพืน้ฐานใน
การท างาน เพื่อน าพาองค์กรและตนเองไปสูค่วามส าเร็จที่ยัง่ยืนตอ่ไป 
 

•  นโยบายการการต่อต้านการทุจริต 
   คณะกรรมการบริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส่อย่าง

แท้จริง จึงได้ก าหนดแผนส่งเสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและต่อเนื่อง 8 ปี (ปี 2553 -2560) ผ่าน
หลกัสตูร “จริยธรรม...กบัความยัง่ยืนขององค์กร” เพื่อหลอ่หลอมให้พนกังานมีคณุภาพมปีระสทิธิภาพ มีจิตส านกึที่ดี มี
วินยั มีความรู้ มีคณุธรรมจริยธรรม น าไปสู่การเป็นวฒันธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรม
องค์กร   

บริษัทฯ เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่
ได้ผา่นการรับรองจาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นตอ่อาย ุ(Recertification) โครงการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2559 

 

•  การขยายแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในห่วงโซ่ธุรกิจ 
   บริษัทฯ ได้ก าหนดแผนขยายแนวร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ไปยังพันธมิตรทางการค้า โดย

คดัเลอืกบริษัทคู่ค้าที่มีอตัราการหมนุเวียนในการซือ้ขาย 50 ล้านบาทต่อปีขึน้ไป ให้คู่ค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
กบับริษัทในกลุม่สมบรูณ์ โดยมีเป้าหมายจ านวน 636 บริษัทฯ ภายในปี 2560  

   และในปี 2560 บริษัทได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วม
การตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กบั SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าในการเข้าร่วม
โครงการมาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่กบั SBG จ านวน 3 บริษัทฯ 
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•  การด าเนินการด้านภาษี 

 บริษัทได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมด้านภาษีกบัรัฐบาลและกรมสรรพากร และมีความมุ่งมัน่ในการ
ด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และมีการด าเนินการด้านภาษีอยา่งถกูต้องครบถ้วน  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และตรงตามเวลาที่ก าหนด  โดยในปี 2560บริษัทมีรายได้รวม 8,802 ล้านบาท และได้จ่ายภาษีให้รัฐบาล เป็นจ านวน
เงิน 83.1ล้านบาท (ข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัท บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  และ
บริษัทยอ่ยในประเทศไทย) 

 

• นโยบายปฏิบตัิต่อคู่ ค้า 
     บริษัทมีนโยบายในการปฏิบตัิตอ่คูค้่ารวมถงึเจ้าหนีอ้ยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
การได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้
ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานท่ีถกูต้อง โดยมีแนวปฏิบตัิ 5 ประการ ดงันี ้
 
1. มีความเป็นธรรมและเทา่เทียม เปิดโอกาสในการท าธุรกิจให้กบัทกุคูค้่าและการพิจารณาคดัเลอืกคูค้่า ตัง้อยู่

บนพืน้ฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม 
2. ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ใช้สนิค้าและบริการท่ีมีลขิสทิธ์ิ สทิธิบตัร และเคร่ืองหมายการค้าถกูต้อง และไม่

สนบัสนนุสนิค้าหรือการกระท าทีเ่ป็นการละเมิดกฎหมายวา่ด้วยทรัพย์สนิทาง
ปัญญา 

3. การตอ่ต้านการทจุริตคอรัปชัน่ การรับสิง่ของ หรือ ประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดปฏิบตัิในคูม่ือ
จริยธรรมทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด 

4. ไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา ให้โอกาสคูค้่าที่ด าเนินธุรกิจถกูต้องตามกฎหมาย ปฏิบตัิตามระบมาตรฐาน 
คณุภาพ สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และอาชีวอนามยั และมีความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคม 

5. สง่เสริมความรับผิดชอบตอ่สงัคม สง่เสริมการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบตอ่สงัคมของคูค้่า และเปิดโอกาส
ให้คูค้่าเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมเพื่อสงัคมของบริษัท 

 
• นโยบายการจดัซือ้จดัจ้างสีเขยีว 

    บริษัทมีนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างที่สอดคล้องกบันโยบายของลกูค้า  กฎหมายภายในประเทศ รวมทัง้
กฎระเบียบและข้อก าหนดในระดบัสากล โดยบริษัทได้สื่อสารนโยบายด้านต่างๆ ให้คู่ค้ารับทราบในการประชุมคู่ค้า
เป็นประจ าทกุปี ซึง่รวมถึงมาตรการสนบัสนนุและสง่เสริม ฐานในระหวา่งการด าเนินงาน ซึง่ครอบคลมุด้านตา่งๆ  
 

• นโยบายคู่ ค้าด้านสทิธิมนุษยชน 
• Conflict Minerals Policy 
      บริษัทฯ มีนโยบายจดัซือ้วตัถดุิบที่มีคณุภาพจากแหลง่ที่น่าเช่ือถือ มีการส ารวจคู่ค้า และผลกัดนั
นโยบายด้านสิทธิมนษุยชนให้กบัคู่ค้าที่เก่ียวข้องและประกาศเป็นนโยบายที่ชดัเจนต่อสาธารณะ  โดย
ไม่ยอมรับวตัถุดิบจากแหล่งผลิตที่มาจากประเทศที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีคว ่าบาตรทาง
การค้าจากนานาชาติ โดยเฉพาะแร่ธาตุ 4 ชนิด ได้แก่ ดีบกุ (Sn) แทนทาลมั (Ta) ทงัสเตน (W) และ 
ทองค า (Au) ที่มาจากเหมืองแร่ในประเทศที่มีการละเมิดสทิธิมนษุยชนในทวีปแอฟริกา 
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• นโยบายคู่ ค้าด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภยั 
2.1 สารต้องห้ามในวตัถดุิบ 

 บริษัทฯ มีการควบคมุคณุภาพวตัถดุิบจากคูค้่า โดยการขอใบรับรองผลติภณัฑ์จากคูค้่า รวมทัง้สุม่
ตรวจวดัปริมาณสารต้องห้าม (Substance of Concerns : SOCs) 11 ชนิด ที่จดัเป็นสารอนัตรายตอ่
สขุภาพและสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและสิง่มีชีวิตในระบบนเิวศน์ ตามข้อก าหนดของลกูค้า เชน่ 
ตะกัว่ (Pb) แคดเมี่ยม (Cd) ปรอท (Hg) โครเมี่ยม (Cr6+) แร่ใยหนิ (Asbestos) เป็นต้น 

    

2.2 วตัถดุิบปราศจากการปนเปืน้สารกมัมนัตรังส ี
 บริษัทฯ มีนโยบายการคดัเลือก จดัซือ้และจดัหาวตัถดุิบจากผู้ผลิตและผู้จดัจ าหน่ายเหล็กที่ไม่มี

การปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีเพื่อให้มั่นใจว่าตลอดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความ
ปลอดภยัจากสารกมัมนัตรังสี อย่างแท้จริง ทัง้นีด้้วยความมุ่งหวงัให้พนกังาน คู่ค้า ลกูค้า ตลอดจน
ผู้บริโภค มีความมัน่ใจวา่บริษัทมีความหว่งใย ใสใ่จด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยัตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจ 

 

 2.3 การป้องกนัและการลดภาวะโลกร้อน 
 บริษัทมีนโยบายสง่เสริมให้คูค้่า ด าเนินกิจกรรมอนรัุกษ์พลงังานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น โครงการ

โรงงานปลอดโฟม ลด ละเลกิ ใช้โฟมเป็นบรรจภุณัฑ์ รวมถงึสง่เสริมให้มีโครงการอนรัุกษ์พลงังานใน
โรงงานของคูค้่า เพื่อช่วยลด CO2 ทางอ้อม เป็นต้น 

2. การเคารพสทิธิมนุษยชน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสูค่วามยัง่ยืน โดยค านึงถึง
การเคารพสทิธิมนษุยชนและเคารพตอ่ศกัด์ศรีในความเป็นมนษุย์ของพนกังานทกุคน   ซึ่งเป็นรากฐานของการด าเนิน
ธุรกิจอยา่งมีคณุภาพและคณุคา่  

บริษัทฯ ตระหนกัวา่พนกังานเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพ จึงให้ความส าคญัในการปฏิบตัิตอ่
พนกังานอยา่งเป็นธรรม ทัง้ในเร่ืองการให้โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย และการพฒันาศกัยภาพควบคู่กบั
การพฒันาคณุธรรม เพื่อให้พนกังานเป็นผู้มีความสามารถและเป็นคนดีของสงัคม เช่น การจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับ
พนักงานและให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและจัดระบบการ
ท างานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน มีสุขอนามัยที่ดี พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูน
ศกัยภาพอยา่งทัว่ถึง และให้พนกังานรับทราบขา่วสารของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ  

 

แนวทางในการปฏิบัต ิ
•   ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานที่ให้ข้อมลูแก่ทางการ กรณีมีการท าผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อป้องกนัการปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนต าแหน่งงาน 
ลกัษณะงาน สถานที่ท างาน สัง่พกังาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบตัิงาน เลิกจ้าง (มาตรา 89/2) อนัเนื่องมาจาก
สาเหตแุหง่การแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัการท าผิดกฎหมายหรือการผิดจรรยาบรรณ 

•  ก าหนดนโยบายให้บริษัทในกลุ่มสมบรูณ์ ไม่ท าธุรกรรมกบับริษัทที่ไม่ค านึงถึงสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการ
ละเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน ด้านเชือ้ชาติ สตรี เด็ก คนพิการ เป็นต้น 
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• ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งจากการกระท าผิดกฎหมายสทิธิมนษุยชน เป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้    
• ก าหนดให้มีการตรวจประเมินจากหนว่ยงานตรวจสอบภายใน โดยก าหนดให้เป็นกระบวนการหลกัในการตรวจ

ประเมินเป็นประจ าทกุปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  
• เปิดโอกาสให้พนกังาน และผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ แสดงความเหน็ผา่นช่องทางการเสนอแนะโดยผา่นEmail 

ของกรรมการอิสระหรือเลขานกุารบริษัทฯ 
• มีช่องทางการสือ่สารเพื่อให้พนกังานหรือผู้มีสว่นได้เสยี ทราบความคืบหน้าในการแจ้งเบาะแส 
• จดัให้มีกองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังาน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2547 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด อยา่งเสมอภาค และ
เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมชี่องทางการร้องเรียน และแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพือ่เป็นแนวทางสูก่าร
พฒันาและจดัการท่ียัง่ยืนขององค์กร  

 
 
 
 
 

 
 
 

 การด าเนินงานในปี 2560   

• เสรีภาพในการแสดงความคดิเห็นเพื่อพัฒนาคุณชวีิตการท างาน 
บริษัทฯ ได้จดัช่องทางให้พนกังานได้แสดงความคิดเห็น รวมทัง้จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการประจ าแต่ละ

โรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอไปยงัผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปปรับปรุงพฒันา
คุณภาพชิวิต ทัง้ในประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนุษยน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น กิจกรรมจับเข่าคุย   
การส ารวจความคิดเห็นและความต้องการของพนกังานผา่นแบบสอบถาม We care  เว็บไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการ
บริษัท เป็นต้น 

• ส่งเสริมให้พนักงานแสดงขดีความสามารถและพัฒนาทกัษะตามความถนัด 

บริษัทได้สนบัสนนุกิจกรรมของพนกังานท่ีเป็นโครงการตอ่เนื่องที่สามารถสง่เสริมความสามารถหรือความถนดั
ที่หลากหลายให้พนกังานเข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับการท างาน  หรือนอกการ
ท างาน เพื่อน าไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตการท างาน หรือชีวิตประจ าวนัได้มีคณุภาพมากขึน้  โดยบริษัทฯ ได้สง่เสริมให้
พนกังานเข้าร่วมชมรมตามความสนใจของพนกังาน ซึ่งเป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่บริษัท 
สนบัสนนุให้พนกังานที่สนใจในเร่ืองเดียวกนั ได้รวมกลุม่เรียนรู้และพฒันาทกัษะผ่านกิจกรรมในรูปแบบชมรม  เช่น 
ชมรมฟตุบอล ชมรมดนตรี ชมรมถ่ายภาพ ชมรมประกอบอาหาร เป็นต้น 
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• สวัสดกิารเพื่อคุณภาพชีวติและเสริมสร้างความสุขในการท างาน 
บริษัทมีความเช่ือวา่ “ความส าเร็จขององค์กร เร่ิมต้นท่ีความสขุของพนกังาน” บริษัทฯ จึงมุง่เน้นการพฒันาและ

ปรับปรุง สถานที่ท างานให้เป็นพืน้ที่แห่งความสุข เปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของพนกังาน ในปี 2560 บริษัทได้
ด าเนินโครงการตามแนวทาง Quality of Work Life (QWL) และกิจกรรมในการดแูลพนกังานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อพฒันาสภาพแวดล้อม ท่ีสง่เสริมบรรยากาศการท างานและจดัสิ่งอ านวยความสะดวกต่อพนกังานในด้านต่างๆ มี
การปรับปรุงโรงอาหาร การปรับปรุงไฟฟ้าและแสงสวา่ง ซุ้มพกัผอ่น ลานกีฬากิจกรรมกีฬาสปีระจ าปี เป็นต้น โดยใช้งบ
ลงทนุกวา่ 19 ล้านบาท 

 

ด้านการเงนิและสิ่ง
อ านวยความสะดวก การออมทรัพย์ ด้านสุขภาพ 

การดูแลครอบครัว
พนักงาน 

- เคร่ืองแบบพนกังาน 
- รถรับ-ส่ง 
- เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวนั 
- คา่ท่ีพกั ค่าโทรศพัท์มือถือ 
- คา่เดนิทาง 
- ทนุการศกึษาพนกังาน และ 
  บุตรพนกังาน (โครงการทนุการ 
  ศกึษาเพ่ือลกูพ่อ) 

- ประกนัสงัคม 
- กองทนุเงินสะสมส ารอง   
  เลีย้งชีพ 
- สหกรณ์ออมทรัพย์และเงิน 
  ปันผล 

- ตรวจสขุภาพประจ าปี 
- ประกนัสขุภาพ, ประกนั 
  อบุตัดิหต ุ
- ชมรมส่งเสริมความถนดั   
  ของพนกังาน 
- กีฬาสีประจ าปี (Sport  
  Day) 

- ทนุการศกึษาบตุร 
  พนกังาน 
- เงินช่วยเหลือฌาปนกห 
  ตจุศพ บดิา มารดา ของ 
  พนกังาน 
- พาบุตรพนกังานทศัน 
  ศกึษานอกสถานท่ี ภายใต้ 
  โครงการ “สานสมัพนัธ์  
  เพ่ือลกูรัก” 

ด้านจิตใจ ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในเทศกาลส าคัญ กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 
- กิจกรรมวนัเกิดพนกังานทกุ 
  ไตรมาส 
- ของขวญัวนัแรงงาน 
- เย่ียมบ้านพนกังาน 
- พาพนกังานและครอบครัว 
  พนกังานเดินทางไปเคารพ 
  พระบรมศพในหลวงรัชกาล 
  ท่ี 9 

- แจกอัง่เปาให้พนกังานเน่ืองในวนัตรุษจีน 
- รณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 
- ทอดกฐิน ถวายเทียนพรรษา 
- ประเพณีรับบวั ประเพณีไหว้ศาลพ่อหลวง 
- ท าบญุตกับาตรและเลีย้งพระ 

- ชมรมสมบรูณ์กรุ๊ปอาสาฯ 
- ชมรมต ารวจโรงงาน 
- ชมรมเดคพูาจสมบรูณ์กรุ๊ป 
- โครงการพฒันาชมุชนและ 
  สงัคมด้านตา่งๆ 
- ตรวจสายไฟให้ชมุขน 
- กิจกรรมการประดษิฐ์ดอก 
  ดารารัตน์ 

 
 
3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 คณะกรรมการบริษัทฯ  ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อความเป็น
ปัจเจกชนและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ ตามหลกัสิทธิมนษุย์สากล และหลกัจริยธรรมฯ ที่ดี  เพื่อน าไปสูค่วามสงบ
สขุในสงัคม และสร้างความเจริญเติบโตให้องค์กรด้วยความยัง่ยืน 

3.1  การเคารพสทิธิในการท างานตามหลกัสทิธิมนุษยชน โดยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิตอ่การจ้างงาน ไม่
บงัคบัให้บคุคลขาดความสมคัรใจที่จะท างาน ไมใ่ช้แรงงานเดก็ เคารพในสทิธิและเสรีภาพของพนกังาน 

แนวทางในการปฏิบัต ิ

• ก าหนดนโยบายวา่ด้วยการไมเ่ลอืกปฏิบตัิและความเสมอภาคทางโอกาส โดยไมจ่ ากดัเชือ้ชาติ สผิีว เพศ 
ศาสนา สญัชาติ ภมูิหลงัของบคุคล ความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุหรือความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยัใน
การพิจารณาและตดัสนิใจการจ้างงาน 
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• ให้ความส าคญักบัการพฒันาพนกังานเพื่อฝึกทกัษะและเพิม่พนูศกัยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมีการ

เรียนรู้อยา่งทัว่ถึงและสม า่เสมอ 

• จดัให้มีช่องทางให้พนกังานสามารถร้องเรียน ในกรณีไมไ่ด้รับความเป็นธรรม หรือแจ้งเบาะแสเก่ียวกบัเร่ืองที่

อาจเป็นการกระท าผิดกฎหมาย และมีกระบวนการแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองพนกังานผู้ ร้อง ที่เป็นระบบ

และยตุิธรรม 

การด าเนินงานในปี 2560 
 

• เคารพหลกัสทิธิมนุษยชนในการจ้างงาน  
   บริษัทได้ให้ความส าคญัและเคารพในหลกัสทิธิมนษุยชน  มีการปฏิบัติตอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม ยดึมัน่ใน

กฎหมายและหลกัจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจที่ดี   โดยปราศจากการเลือกปฏิบตัิต่อการจ้างงาน  ซึ่งได้
ก าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ (code of conduct) โดยมีนโยบายว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบตัิ
และความเสมอภาคทางโอกาส  ไม่จ ากดัเชือ้ชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สญัชาติ ภูมิหลงัของบุคคล ความ
คิดเห็นทางการเมือง หรือความทพุพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณาและตดัสินการจ้างงาน ไม่ใช้แรงงาน
เด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  มีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็น
ความลบั  รวมถึงการจดัสภาพแวดล้อมการท างานให้มีความปลอดภยั  

• การจ้างงานผู้พกิาร  
     ปัจจุบนับริษัทมีพนกังานประจ าที่ขึน้ทะเบียนเป็นผู้พิการกบักรมสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 
จ านวน 28 คน โดย บริษัทได้ร่วมมือกบัมลูนิธินวตักรรมทางสงัคมและหน่วยงานท้องถ่ิน ในการส ารวจแรงงาน
ผู้พิการและหาแนวทางที่จะเพิ่มจ านวนการจ้างผู้พิการมาท างานในท้องถ่ินให้มากยิ่งขึน้ เพื่อให้ผู้พิการมีรายได้
เลีย้งดตูนเองและครอบครัว  เป็นท่ียอมรับทดัเทียมบคุคลทัว่ไปในสงัคม  
 

• การส่งเสริมความรู้ให้พนักงานทุกระดับในองค์กร 

      ประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร ความรู้ และข้อมลูที่เป็นประโยชน์ผา่นช่องทางการสือ่สารทางเดยีว เชน่  ประกาศ 
อีเมล weekly news เสยีงตามสาย บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เป็นต้น 
 

• การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับในองค์กรแสดงความคิดเห็น 

       บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานทกุระดบัในองค์กรแสดงความคิดเห็นผา่นช่องทางการสื่อสารแบบสองทาง 
เช่น กิจกรรมจับเข้าคุยกัน  จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการประจ าแต่ละโรงงาน เพื่อรับฟังและรวบรวม
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าเสนอไปยงัผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพชิวิต ทัง้ใน
ประเด็นด้านแรงงาน และด้านสิทธิมนษุยน  โดยผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น กิจกรรมจบัเข่าคยุ การส ารวจความ
คิดเห็นและความต้องการของพนกังานผ่านแบบสอบถาม We care  เว็บไซต์ และอีเมล์คณะกรรมการบริษัท 
เป็นต้น     
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• ช่องทางและกระบวนการแจ้งเบาะแส  
         บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆ ทัง้ทางเว็บไซต์  อีเมล์ และทาง

ไปรษณีย์ เพื่อให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสีย สามารถเข้าถึงช่องทางการแจ้งข้อเสนอแนะ และเบาะแสต่างๆ  
ซึ่งจะถูกรอบรวมที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อน าเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริง หรือน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจดัการให้ดียิ่งขึน้  รวมทัง้มีมาตรการคุ้มครองเพื่อสร้างความมัน่ใจ
ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ให้ข้อมลู   

 

        นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้น ากรณีศกึษาตา่งๆ ไปจดัท าหลกัสตูรฝึกอบรม และสื่อสารภายในองค์กร เพื่อสร้าง
ความรับรู้และความตระหนกัด้านจริยธรรมในการท างานอยา่งตอ่เนื่อง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

       บริษัทฯ ได้มุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพพนกังานทกุระดบั เพื่อวางรากฐานในการพฒันาให้องค์กรก้าวไปสู่
ความยัง่ยืน  โดยค านงึถึงผลประโยชน์ที่พนกังานและบริษัทฯ จะได้รับโดยจดัให้มีการฝึกอบรมที่จ าเป็นส าหรับ
พนกังานในแต่ละระดบั ครอบคลมุทัง้หลกัสตูรพืน้ฐาน  (Core course) และหลกัสตูรเฉพาะ (Specialty 
course) ซึ่งจะพิจารณาก าหนดหวัข้อการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความจ า เป็นของพนกังานแต่ละระดบั 
รวมถึงสอดคล้องตามลกัษณะงาน รวมถึงสถานการณ์ในขณะนัน้ และนอกจากการฝึกอบรมที่ทางบริษัทจัด
โปรแกรมให้ในแต่ละปี แต่ละหน่วยงานยงัสามารถสง่พนกังานเข้าอบรมหลกัสตูรที่จดัโดยองค์กรภายนอกได้

 

 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. คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพงึปฏิบัติในการท างาน 
4. แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
5. รายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

กระบวนการแจ้งเบาะแส 
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ตามความเหมาะสมและความสนใจอีกด้วย  ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จดัหลกัสตูรภายในแบง่ออกเป็น 9 หลกัสตูร
หลกั ดงันี ้

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

• โครงการที่ส าคัญในการพัฒนาคนเก่ง 

    บริษัทได้เน้นหลกัสตูรที่พฒันาอย่างต่อเนื่องด้วยการฝึกปฏิบตัิให้เกิดความเช่ียวชาญ เร่งพฒันาทกัษะ
เพื่อให้พนกังานสามารถท างานได้อย่างมืออาชีพ และประยุกต์วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างได้ผล รวมถึงความ
เข้าใจพืน้ฐานและการปฏิบตัิตามข้อก าหนดในเร่ืองส าคญัๆ เพื่อสร้างความเป็นมาตรฐาน (Standardization) 
โดยมีโครงการท่ีส าคญั ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ผลลัพธ์

Action Learning 
Project (ALP)

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

ระดบัผู้บริหาร Kaizen & Suggestion
จ านวน     ข้อเสนอแนะ

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

ระดบัปฏิบตักิาร พนกังานท่ีเข้าร่วม Key Man ทัง้หมด 
   คน มีความพร้อมท่ีจะไปประจ าใน
ธุรกิจใหม่ในตา่งประเทศของบริษัทฯ

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

ระดบัปฏิบตักิาร ประสทิธิภาพในการท างานของ
พนกังานเพิ่มมากขึน้

Pre-Operation - การอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัก่ิอนเข้าสู่
สายการผลติ เพ่ือพฒันาพนกังานใหม่ระดบัปฏิบตักิาร 
รวมทัง้สิน้    วนั

ระดบัปฏิบตักิารและ
พนกังานใหม่

พนกังานใหม่ท่ีผ่านการอบรมทัง้หมด 
สามารถเป็น Man Power Bank
ทดแทนพนกังานท่ีถกูดงึมา Re-Train 
เพ่ือยกระดบั / โปรโมต / หรือ
พนกังานท่ีลาออกได้    %
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• สถติิการฝึกอบรมของพนักงาน แยกเพศและระดับพนักงาน(ชม./คน/ปี) 
         บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญักบัการพฒันาศกัยภาพพนกังาน โดยเน้นหลกัความเสมอภาคในการพฒันา 

ซึง่บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนกังานทกุเพศและทกุระดบัได้มีโอกาสในการพฒันาความรู้ ความสามารถอยา่งเทา่เทียมกนั 
 

ระดับพนักงาน 

จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรมเฉล่ียต่อคนต่อปี 

2560 2559 2558 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

หวัหน้างานและระดบัปฏิบตักิาร  
(ชาย 85%หญิง 15%) 

15.40 2.72 14.98 2.44 14.59 2.68 

ผู้จดัการขึน้ไป  
(ชาย 78%หญิง 22%) 

14.13 3.99 17.28 3.13 14.61 2.66 

ผู้ช่วยผู้จดัการขึน้ไป  
(ชาย 90%หญิง 10%) 

16.30 1.82 0.88 16.77 16.77 0.39 

ผู้บริหารระดบัสงู  
(ชาย 91%หญิง 9%) 

16.49 1.63 3.31 14.57 14.57 2.08 

รวมชายและหญิง  18.12 17.42 17.28 

 
 

3.2 ให้ความคุ้มครองทางสังคมและสภาพการท างานของพนักงาน โดยก าหนดเง่ือนไขการจ้างที่เป็นธรรม
และได้รับคา่ตอบแทนและสวสัดิการอื่นที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย  โดยหลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่
มีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของ
พนกังาน      

แนวทางในการปฏิบัต ิ
• สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวติที่ดี ทัง้ในหน้าที่การงาน และครอบครัว 
• มีเง่ือนไขการจ้างงานท่ีเป็นธรรมและให้พนกังานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพในรูปเงินเดือน 

โบนสั สวสัดิการ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพและคา่ตอบแทนอื่นๆ  
• แตง่ตัง้ โยกย้าย ให้รางวลัและลงโทษพนกังาน ด้วยความสจุริตใจ และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความรู้

ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังาน 
• ก าหนดนโยบายที่จะปฏิบตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบและข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
• เปิดโอกาสให้พนกังานเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสวสัดิการเพื่อให้ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินงานและ

สถานภาพของบริษัทฯ ให้พนกังานทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
• ก าหนดมาตรการคุ้มครองพนกังานท่ีให้ข้อมลูแก่ทางการกรณีมีการท าผิดกฎหมายหรือผิดพรบ.หลกัทรัพย์ฯ 

อนัเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือการท าผิดกฎหมาย 
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การด าเนินงานในปี 2560 
                   บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังานมีคณุภาพชีวิตทีด่ี ทัง้ในต าแหนง่หน้าที่ ความก้าวหน้า และสภาพแวดล้อม
การท างานท่ีดี  ตลอดจนการหว่งใยใสใ่จครอบครัวของพนกังาน 
  

• การรักษาบุคลากรและความก้าวหน้าตามสายอาชพี 
บริษัทให้ความส าคญักบัการดแูลและรักษาและพฒันาศกัยภาพาบคุลากร ให้สอดคล้องกบัแนวทางการ

เติบโตขององค์กร  ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้วยพืน้ฐานการเป็นธุรกิจครอบครัวและวฒันธรรมการบริหารงานแบบพี่กบัน้อง ที่มีความหว่งใยและใสใ่จใน
คณุภาพชีวิตของพนกังานทกุระดบัตัง้แตว่นัแรกทีเ่ข้ามาท างานจนกระทัง่เกษียณอาย ุ จงึเป็นสิง่เกือ้หนนุให้เกิดความ
ผกูพนัตอ่องค์กรที่แข็งแกร่ง อยูเ่คียงคูแ่ละเติบโตไปพร้อมกบับริษัทฯ ได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
       ทุนการศึกษาเพื่อลกูพ่อ   ในปี 2560 บริษัทสง่เสริมทนุสนบัสนนุเพื่อการศกึษาให้กบัพนกังาน และบตุร
พนกังาน  จ านวน 141 ทนุ มลูคา่กวา่ 900,000 บาท ทัง้นี ้นบัเป็นปีที่ 20  ที่ บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการทนุการศกึษา
เพื่อลกูพอ่ มาอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสรรหาบุคลากร
Recruitment

การดูแลและรักษาบุคลากร
Retention

การเกษียณอายุ 
Retirement

• บริษัทมีนโยบายการสรรหาบคุลากร
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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 3.3 ให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภยัในการท างาน  ดแูลรักษาสภาพแวดล้อม และจดัระบบการ
ท างานให้พนกังานมีความปลอดภยัในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถงึมีสขุอนามยัทีด่ี 
 แนวทางในการปฏิบัติ     

• ก าหนดให้มีการพฒันานโยบายความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในสถานประกอบการ 
• วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคมุความเสีย่งด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการท างาน 

รวมถงึจดัให้มีระบบป้องกนัมลพษิที่อาจเกิดขึน้ระหวา่งปฏิบตังิาน จดัให้มีสถานท่ีท างานท่ีสะอาด เพื่อ

ความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้ 

• สือ่สารให้ความรู้แก่พนกังานเก่ียวกบัข้อก าหนดวา่ด้วยวิธีปฏิบตัิทีป่ลอดภยัในการท างานตา่งๆ และให้

แนใ่จวา่พนกังานเข้าใจและท าตามระเบยีบปฏิบตัิได้ถกูต้อง 

• จดัหาอปุกรณ์ความปลอดภยั และอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลที่จ าเป็นให้แก่พนกังาน 

• ประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการท างาน 

• ให้พนกังานมีสว่นร่วมในระบบบริหารจดัการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดล้อมและเคารพสทิธิ

ของพนกังาน   

การด าเนินงานในปี 2560 
บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มุ่งมัน่ในการท างานอย่างปลอดภยัด้วยการออกแบบกระบวนการผลิตให้ปลอดภยั 

การตรวจสอบพืน้ท่ีและเคร่ืองจกัรก่อนเร่ิมงาน  มีการอบรมให้ความรู้ และรณรงค์วฒันธรรมความปลอดภยั  เพื่อสร้าง
ความตระหนกัและจิตส านกึด้านความปลอดภยัแก่พนกังานทกุระดบั  โดยมุง่เน้นตอบสนองความพงึพอใจตอ่ลกูค้าใน
นโยบายด้านความปลอดภยั พร้อมทัง้น านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งทัว่ทัง้องค์กรและพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• การเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
      บริษัทมีการเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนอง

ต่อภาวะฉุกเฉินในกรณีต่างๆ เช่น การฝึกซ้อม 
ดับเพลิง  และอพยพหนี ไฟ โดยครอบคลุมการ
ปฏิบัติงานทัง้ในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน 
ตลอดจนทบทวนแผนรองรับสถานการณ์ด้านแรงงาน 
และรวมถึงแผนป้องกนัน า้ทว่มเป็นประจ าทกุปี 
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• สปัดาหค์วามปลอดภยัในการท างาน (Safety Week) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมด้านอาชีงอนามยัปี 2560 

• กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา      •  กิจกรรม Safety Network    
 
 
 

 

 
• กิจกรรมค้นหาอนัตราย       •   กิจกรรม KYT ก่อนเร่ิมงาน 
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4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ยงัคงยดึหลกัและด าเนินการตามนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลกูค้า ซึ่งเป็นผู้
ซือ้ผลติภณัฑ์และได้รับบริการโดยตรงจากบริษัทฯ รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว ให้สามารถมัน่ใจได้
ว่านอกจากจะได้รับสินค้า บริการที่มีราคาที่ยตุิธรรม มีคณุภาพที่ดีที่สดุแล้ว บริษัทฯ ยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัที่
อาจสง่ผลกระทบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงการกระท าที่เป็นการละเมิดหรือท าให้เสยีสทิธิของของผู้บริโภค 
 

 แนวทางในการปฏิบัต ิ
 • เคารพในสทิธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพืน้ฐานของผู้บริโภค 

 • คุ้มครองสทิธิด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค 

 • ไมจ่ ากดัสทิธิด้านข้อมลูขา่วสารของผู้บริโภค 

 • เคารพสทิธิในการเลอืกของผู้บริโภค 

 • เคารพสทิธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 

 • คุ้มครองสทิธิทีจ่ะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 

 • คุ้มครองสทิธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 

 • ให้สทิธิในการอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมสขุภาพ  

 การด าเนินงานในปี 2560 
บริษัทฯ ค านงึถึงการตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้า ซึง่ถือเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาธุรกิจโดยมี

การแลกเปลีย่นและ การมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่งๆ ของลกูค้าอยา่งสม า่เสมอ ตัง้แตก่ารรับทราบนโยบายของลกูค้า
ด้านตา่งๆ รวมถงึการออกแบบผลติภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนือ่งเพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภาพค านงึถึงการใช้
วตัถดุิบ และกระบวนการท่ีลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ด้วยต้นทนุท่ีแขง่ขนัได้ เพื่อสร้างสร้างความพงึพอใจของ
ลกูค้าสงูสดุ 

 บริษัทฯ สร้างความสมัพนัธ์โดนการแลกเปลีย่นและการเข้าไปมีสว่นร่วมกบักิจกรรมตา่งๆ ท่ีลกูค้าจดัขึน้ อนั
เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทให้แนน่แฟ้นมากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากเป็นการสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้า
แล้ว โครงการและกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีลกูค้าได้จดัขึน้มานัน้มีผลให้เกิดประโยชน์ด้านการดแูล สง่เสริม และการพฒันา
คณุภาพชีวิตให้แก่สงัคม 

ตามแผนแมบ่ทการพฒันาที่ยัง่ยนืของบริษัทฯ ในการพฒันาชมุชนและสงัคมร่วมซึง่เป็นเครือขา่ยของบริษัทฯ 
จึงท าให้บริษัทฯได้ตระหนกัถงึบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตอ่ชมุชน และสิง่แวดล้อมภายในสงัคม บริษัทจงึเข้าไปมี
สว่นร่วม และสนบัสนนุโครงการและกิจกรรมที่ลกูค้าจดัขึน้ นอกเหนือจากโครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมแล้ว ยงัมีโครงการตา่งๆ อีกมากมาย ที่บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมของลกูค้า 
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รางวลั และความส าเร็จที่ได้รับจากลกูค้า ในปี 2560 มีดงันี ้
 

Topic Mitsubishi Toyota Isuzu Kubota Hino 

Performance 
Awards and 
Improvement 
Activity 

 SAT : 
Excellence 
in Zero 
Defect 

 Best Quality 
of 2016 

 SBM : TCC 
HRD Activity 
2017 

 BSK : The 
Winner TPS 
Awards 2017 

 SAT : รางวลั
ดีเดน่ด้าน
คณุภาพและ
การจดัส่ง 

 SAT : รางวลัดีเด่น
ด้านคณุภาพและ
การส่งมอบ 

 SAT : SKC 
Delivery Skill  
Contest 2017 

 SAT : RUNNER UP 
SKC Delivery 
Kaizen Award 
2017 

 SBM : Gold Award 
QCD 2017 

- 

CSR Activity - - - -  เข้าร่วมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ท่ี THCC 
ณ โรงเรียนบ้าน
หนองหอย หมู่ 4 
ต าบลวงัก์พง 
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 

 
 

• การสื่อสารและสร้างความผูกพันกับลูกค้า 
     การสร้างความผกูพนักบัลกูค้า ช่วยให้สมัพนัธภาพระหว่างบริษัทฯและลกูค้าแข็งแกร่งมากยิ่งขึน้ อีกทัง้

ยงัพฒันาความไว้วางใจและความภกัดีของลกูค้าที่มีต่อบริษัทฯ บริษัทฯ มีวิธีการสร้างความผกูพนักบัลกูค้าด้วย
วิธีการเชิงรุกและการสือ่สารแบบสองทาง โดยมีการติดต่อสื่อสารกบัลกูค้าเป็นประจ าผ่านช่องทางที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสม เช่น การติดตอ่โดยตรงผา่นฝ่ายขายและการตลาด การประชุม อีเมลล์ เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์และ
สงัคมออนไลน์ โดยมีการประเมินวิธีการติดต่อสื่อสารเหล่านีอ้ย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้การสื่อสารกับลกูค้าเป็นไป
อยา่งมีประสทิธิภาพและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ตามความเหมาะสม  

    บริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองความไว้วางใจ ความซื่อสตัย์และการสือ่สารอยา่งเปิดเผย ในการสือ่สารกบั
ลกูค้า มีการน าเสนอข้อมลูที่ถกูต้อง เพียงพอและเป็นประโยขน์ รวมทัง้ให้ข้อมลูล่าสดุเก่ียวกบัการพฒันาใหม่ๆ  
ลกูค้าจะได้รับข้อมลูที่เหมาะสม ไมม่ีการให้ข้อมลูที่เป็นเท็จในทกุกรณี  

 

• ความพึงพอใจของลกูค้า 

  บริษัทฯ เช่ือว่าความพึงพอใจของลกูค้าเป็นองค์ประกอบส าคญัของความส าเร็จที่ยัง่ยืนในธุรกิจ  ลกูค้าสว่น
ใหญ่ของบริษัทฯ เป็นแบรนด์ชัน้น าระดบัโลกหลายรายที่อยูใ่นกลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ จึงได้ร่วมลงทนุ
กบับริษัทฯ ตา่งชาติ เพื่อให้ได้มาซึง่เทคโนโลยีที่น่าสนใจและมีการเติบโตสงู  ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมัน่ว่า การให้บริการ
และความร่วมมือดงักลา่วนัน้ จะท าให้บริษัทฯ สามารถก้าวทนักบัเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการปรับปรุงและ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลดีต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ   
บริษัทฯ มีการส ารวจความพงึพอใจของลกูค้าเป็นประจ าทกุปี ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึง
การด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อปรับปรุงผลติภณัฑ์และบริการ เพื่อสร้างความพงึพอใจอยา่งตอ่เนื่องในปีตอ่ ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

• การรักษาความลับลกูค้า 
        บริษัทฯ เคารพ และรักษาสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า และยึดมัน่ต่อการรักษาข้อมูลของลูกค้าให้มีความ

ถกูต้อง เป็นความลบัและไมเ่ปิดเผยข้อมลูของลกูค้า บริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตอ่ลกูค้าเพื่อท่ีพนกังานสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อยา่งเหมาะสมส าหรับการจดัการข้อมลูของลกูค้า 

• การคุ้มครองผู้บริโภค 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์ในเชิงป้องกนั โดยการใช้ระบบป้องกัน
ความผิดพลาด (POK First โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่เป็นจุดส าคญั (Critical Process) ของ
สายการผลิต และสง่เสริมให้พนกังานการท า กิจกรรม Do Right เพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลิศด้านคณุภาพ และด้วย
ความหว่งใยและใสใ่จตอ่ลกูค้า ผู้บริโภคในสงัคม และสิง่แวดล้อม รวมถึงการกระท าที่อาจเป็นการละเมิดหรือท า
ของผู้บริโภค บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบตัิด้านความรับผิดชอบตอ่ผู้บริโภค ดงันี  ้

1.เคารพในสทิธิการได้รับการตอบสนองความต้องการพืน้ฐานของผู้บริโภค 
2.คุ้มครอบสทิธิด้านความปลอดภยัของผู้บริโภค 
3.ไมจ่ ากดัสทิธิด้านข้อมลูขา่วสารของผู้บริโภค 
4.เคารพสทิธิในการเลอืกของผุ้บริโภค 
5. เคารพสทิธิในการแสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค 
6. คุ้มครองสทิธิทีจ่ะได้รับการชดเชยของผู้บริโภค 
7. คุ้มครองสทิธิการศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค 
8. ให้สทิธิในการอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมที่สง่เสริมสขุภาพ 
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5. การพัฒนาชุมชนและสังคม 
 บริษัทฯ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมอย่างมีความสขุ โดยมุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสด้านการศึกษาและ
อาชีพแก่กลุม่เยาวชนและผู้ ด้อยโอกาสโดยเฉพาะด้านอาชีวศกึษาให้มีความรู้ พึง่พาตนเอง มีความเข้มแข็งสามารถอยู่
ได้ด้วยตนเอง อีกทัง้มุง่เน้นกระบวนการท างานร่วมกบัชุมชน และสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ของชมุชนทัง้ใกล้และไกลตาม
นโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวถีิชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชมุชนอยา่งยัง่ยืน  

แนวทางในการด าเนินงาน 

• การสร้างโอกาสเพื่อการศกึษา 

• การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชมุชน 

• การพฒันาคณุภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส 

• การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคมของโรงงานในบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ 

• การสบืสานประเพณีท้องถ่ิน 

• การสร้างพนัธมิตรหรือเครือขา่ยกบัหนว่ยงานตา่งๆ 

 การด าเนินงานปี 2560 

 บริษัทฯ  ได้มุง่เน้นกระบวนการท างานร่วมกบัชมุชน และสง่เสริมกิจกรรมตา่งๆ ของชุมชนทัง้ใกล้และไกลตาม
นโยบายของบริษัทและสอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาของภาครัฐและวถีิชมุชน เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของชมุชนอยา่งยัง่ยืนในด้านตา่งๆ ดงันี ้ 

• การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน 

     โครงกำรสหกจิศกึษำ มุ่งเน้นกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ท ำงำนจรงิ(Work- based learning) ซึง่จะมี
กำรท ำโครงงำนพเิศษทีใ่ชค้วำมรู้ทกัษะที่ตรงตามสาขาวิชาของนกัศึกษา เพื่อสร้างคณุค่าแก่องค์กรและน า 
เสนอแลกเปลีย่นความรู้ระหวา่งการศกึษา นบัตัง้แตปี่ 2544 ที่บริษัทได้เร่ิมศกึษาโครงการสหกิจปัจจบุนัเป็นรุ่น
ที ่17 ในปี 2560 มีนกัศกึษาเข้ารับการฝึกงานในบริษัทฯ ภายใต้โครงการสหกิจศกึษาทัง้สิน้จ า นวน 53 คน โดย
มีนกัศกึษาจาก 9 สถาบนั ดงันี ้

1. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
2. มหาวิทยาลยับรูพา 
3. สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น 
4. มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
5. มหาวิทยาลยัราชมงคลอีสาน 
6. มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ 
7. มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ 
8. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
9. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบรีุ 
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โครงการทวิภาคีภาคพิเศษ  
โครงการทวิภาคี ภาคพิเศษ เป็นโครงการในพระราชด า ริฯ เร่ิมตัง้แต่ ปี 2556 ปัจจุบนัเป็นรุ่นที่ 5 มี

วตัถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา  ในการเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัในการท า งาน ฝึกปฏิบัติ
พฤติกรรมที่พงึประสงค์เมื่ออยูใ่นสถานประกอบการมีความรับผิดชอบในการท า งาน และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทนัสมยัใน
การผลติ ก่อนที่จะเข้าสูก่ารท า งานจริงในสถานประกอบการ 

บริษัทฯ ได้ด าเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้รับนกัศึกษาเพื่อมาเรียนรู้งาน 
จ านวนทัง้สิน้ 11 คน และจากการเข้าร่วมโครงการดงักลา่วนี  ้ ในปี 2560 ท าให้บริษัทได้รับรางวลั Thailand HR 

Innovation Award 2017 เป็นความร่วมมือระหวา่งสถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาติ ร่วมกบัสมาคมการจดัการงานบคุคล
แห่งประเทศไทย (PMAT) และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) มอบรางวลันีใ้ห้โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ
พฒันามาตรฐานวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับอย่าง
กว้างขวางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทัง้เป็นการสนบัสนนุสง่เสริมให้เกิดนวตักรรมด้านงาน HR อย่างเป็น
ระบบและตอ่เนื่อง 

 
 ทุนการศึกษา  บริษัทให้ความส าคญั เร่ืองการให้โอกาสทางการศึกษาของเยาวชน อย่างเท่าเทียมกนั ทั ง้นี ้
ยงัมีเยาวชนบางสว่นท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ ในเร่ืองคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการศึกษา บริษัทฯ จึงได้มีการสนบัสนนุ และให้
โอกาสทางการศึกษา โดยได้มอบทนุการศึกษาแก่บตุรพนกังาน และเด็กนกัเรียนในชุมชนที่เป็นเด็กกตญัญแูละขาด
แคลนทุนทรัพย์ในการเรียน บริษัทจึงได้มอบทุนการศึกษาภายใต้ช่ือโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อลกูพ่อ” มาอย่าง
ตอ่เนื่องเป็นปีที่ 20 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มอบทนุทัง้สิน้จ านวน 141 ทนุ เป็นเงินทัง้สิน้กวา่ 9 แสนบาท ดงันี  ้
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• การพัฒนาคู่ค้าท้องถิ่น 

การจดัซือ้ผลติภณัฑ์ในท้องถ่ินเป็นการสง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดกระจายรายได้ในท้องถ่ิน บริษัทฯ จึงมี

นโยบายในการจดัซือ้ผลติภณัฑ์ จากชมุชนใช้ในกระบวนการผลติ เนื่องจากบริษัทฯ เช่ือวา่หากสง่เสริมให้

เกิดการกระจายรายได้สูช่มุชนท้องถ่ินได้มากขึน้ แล้ว และสามารถลดการย้ายถ่ินฐานจากชนบทเข้าสูเ่มือง

ได้ นอกจากนัน้ ยงัเป็นการเพิม่มลูคา่ในการน าากลบัมาพฒันาด้านตา่งๆ ให้กบัท้องถ่ิน ในปี2560 บริษัทมี

การจดัซือ้สนิค้าจากชมุชนจ าานวน 1,737,209 บาทจากโครงการตา่ง ๆ ดงันี ้

1.  สัง่ซือ้ข้าวสารจากโครงการประชารัฐรักสามคัควีิสาหกิจเพื่อสงัคม ในโครงการให้ข้าว = ช่วย ของ Thaipat 

จ าานวน 10 ตนั เป็นจ าานวนเงิน 225,500 บาท 

2.  สัง่ซือ้ของขวญัปีใหมบ่ริษัทจากวสิาหกิจชมุชนดวงพรเบญจรงค์จ านวน 406,600 บาท 

3.  สัง่ซือ้ตะกร้าสานจากกลุม่วิสาหกิจชมุชนศนูย์การเรียนรู้ศิลปะประยกุต์จากเดคพูาจชมุชนบางโฉลง 

จ าานวน 36,000 บาท 

4.  สัง่ซือ้อาหารวา่งจากชมุชนและพนกังานมาใช้ในงานประชมุของบริษัท จ านวน 219,209 บาท 

5.  สัง่ซือ้เศษผ้าเย็บวนจากชมุชนพระสมทุรเจดย์ี จ.สมทุรปราการ เป็นจ านวนเงิน 496,873 บาท 

6.  สัง่ซือ้กาแฟอินทรีย์ดริป Social Gift by Happy Farmers มาเป็นของขวญัปีใหมของบริษัท เป็นจ านวนเงิน 

73,027 บาท 

7.  สัง่ซือ้ของขวญัวนัเกิดพนกังาน และของขวญัวนัแรงงานเป็นกระเป๋าผ้าจากชมุชนให้กบัพนกังาน

เป็นจ าานวนเงิน  280,000 บาท 
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 การพัฒนาคุณภาพชีวติแก่ผู้ด้อยโอกาส 

• โครงกำรสรำ้งฝนั ปนัน ้ำใจ สำนสำยใย ผูพ้กิำร 
   ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจ้างงานผู้พิการจากหลายๆ หน่วยงาน เพื่อเป็นการพฒันาคณุภาพชีวิตของ 

ผู้พิการให้ดีขึน้ และ   มีโอกาสในการกลบัมาใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  “โครงการ SBG สร้างฝันปันน า้ใจ  
สานสายใยผู้พิการ”โดยร่วมมือกบัเครือข่ายนวตักรรมทางสงัคมซึ่งได้ อบต.บางฉโลง อบต.มาบยางพร และ อบต. 
ตาสิทธ์ิ ในการจัดหาและจ้างงานผู้พิการ โดยด าเนินการจ้างงานผู้พิการตามพระราชบญัญัติส่งเสริมและพฒันา
คณุภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 เพื่อท างานภายในบริษัทฯ และท างานในหน่วยงานที่เป็นประโยชน์ของชุมชน เช่น 
เทศบาลต าบล องค์การบริหารสว่นต าบล โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก และในปี 2560 ได้จดั
จ้างคนพิการ รวมจ านวน 28 คน 

 

 

 

 
 

 การบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสงัคมของโรงงานในบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 

           ปี 2560 บริษัทได้ด าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง  ด้วยตระหนกัว่าเป็นหน้าที่ของบริษัทฯ  
โดยให้การสนบัสนนุการด าเนินงบประมาณ หรับกาส าหรับด าเนินโครงการและกิจกรรมตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่องเป็นประจ า 
ทกุปี และเพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกและการมีสว่นร่วมจากพนกังานบริษัทฯโดยการน าศกัยภาพและความถนดัที่มี  
อยู่ไป  ช่วยเหลือผู้ อื่นและสงัคมซึ่งพนกังานได้มีโอกาสร่วมก าหนดรูปแบบการท ากิจกรรม  CSR เพื่อสร้างให้เกิด
ความรู้สกึในการเป็นเจ้าของโครงการ และร่วมผลกัดนัให้โครงการและกิจกรรมเพื่อสงัคมต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วย
การร่วมแรงร่วมใจจากพนกังานทกุระดบั ภายใต้โครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ ดงันี ้ 

วนัท่ี 8 - 10 ธ.ค. 60       คา่ยอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 3 วนั 2 คืน เพื่อซ้อมสร้างอปุกรณ์ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม และกิจกรรม สนัทนาการ ณ โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคยีน  
จ.สระบรีุ 

วนัท่ี 7 พ.ย. 60              ซอ่มสร้างอปุกรณ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อม ณ โรงเรียนหนองงเูหา่ศาสตร์
ประเสริฐ จ.สมทุรปราการวนัท่ี 16 ก.ย. 60 ซอ่มแซมปรับปรุงสถานท่ีบริจาคเงิน 
และสิง่ของในโครงการ  สร้างคนดีปันสงัคม ณ มลูนิธิบ้านครูบญุชเูพื่อเด็กพิเศษ  
จ.ชลบรีุ 

วนัท่ี 22 ก.ย. 60           ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซอ่มแซมที่พกัอาศยัให้กบัชมุชนบางโฉลงและชมุชนบางพล ี 
                   จ.สมทุรปราการ 

วนัท่ี 27 ก.ค. 60            บ าเพ็ญประโยชน์ ช่วยซอ่มแซมปรับปรุงสถานท่ีและบริจาคเงิน ณ มลูนิธิลกู 
พระดาบส จ.สมทุรปราการ 

วนัท่ี 21 ก.ค. 60            ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและซอ่มแซมบ้านผู้พิการ จ.ระยอง 
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 การสืบสานประเพณีท้องถิ่น 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมประเพณีท้องถ่ินทัง้ภายนอกและภายในโรงงาน เป็น

ประจ าทกุปีเพื่อรักษาวฒันธรรม ประเพณีอนัดีงามของไทยไว้ และยงัเป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัชมุชนอีกด้วย 

ประเพณีรับบัว เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกนัมาตัง้แต่โบราณของชาว

บางพล ีจ.สมทุรปราการ และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผกูพนักบัสายน า้ที่มีมาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั จดัขึน้เป็น

ประจ าทกุปีในวนัขึน้ 14 ค ่าเดือน 11 

พิธีไหว้ศาลและการบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อกรมหลวงคงเพชรและศาลแม่ย่า  

ต าบลบางโฉลง ศาลเจ้าพอ่หลวงคงเพชรเป็นสถานท่ีที่ชาวต าบลบางโฉลงและใกล้เคียงมาสกัการบชูาเป็นเวลา

กวา่ 200 ปี ซึง่ทกุวนัท่ี 22 - 23 เมษายน เป็นพิธีไทย ปิดทอง และสรงน า้เจว็ด โดยชาวบ้านจะน าเคร่ืองสงัเวยมาบชูา

ตกบา่ยจะท าพิธี “สง่เรือ”สะเดาะเคราะห์ให้หายจากโรคภยัไข้เจ็บ บริษัทฯ ได้เข้าไปมีสว่นร่วมในประเพณีที่ส าคญัของ

ชาว ต าบลบางโฉลง โดยได้บริจาคเงินเพื่อสนบัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ร่วมออกบูทบริการน า้ดื่มสมุนไพรแก่

ประชาชนที่มาร่วมงาน 

ท าบุญเข้าพรรษาและทอดกฐิน บริษัทได้เป็นเจ้าภาพร่วมในงานทอดกฐินของวดับางโฉลง จ.สมทุรปราการ

ทกุเป็นประจ าปี 

 
6.  การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

      บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจ โดยสอดคล้องกับกฏหมาย นโยบายของลูกค้า และ
ข้อก าหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ด าเนินการตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2004) โดยมุง่เน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่  พฒันากระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม  พร้อมทัง้จดัการของเสียอย่างเป็นระบบ และสง่เสริมการพฒันาบคุลากรให้มีความรู้และความตระหนกั
ด้านสิง่แวดล้อม และความรับผิดชอบตอ่สงัคม  พร้อมทัง้น าไปสูก่ารปฏิบตัิอยา่งทัว่ถึงองค์กรและพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวทางปฏิบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้
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แนวทางในการปฏิบัติ 

• สง่เสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่มากที่สดุ  เพื่อลดภาวะ

โลกร้อน และลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

• ลดปริมาณกากอตุสาหกรรม และลดมลภาวะตา่งๆ   ด้วยการจดัท าโครงการด้านสิง่แวดล้อม  

• สง่เสริมให้บคุลากรมคีวามตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมและความรับผิดชอบตอ่สงัคม โดยการน าไปปฎิบตัิ

อยา่งเป็นรูปธรรม 

• เปิดเผยผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ กบัผู้มีสว่นได้สว่นเสยี เพื่อสง่เสริมการด าเนนิ

ธุรกิจอยา่งยัง่ยืน 

 การด าเนินงานปี 2560 
                   ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดทางกฎหมายและระบบการจดัการด้านสิง่แวดล้อม (ISO14001:2004) ที่ได้การรับรองอย่างต่อเนื่อง บริษัท มี
ความมุ่งมั่นในการด าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนา
กระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสง่เสริมให้บคุลากรมีความรู้ ความตระหนกัด้าน
สิง่แวดล้อมและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคมภาคอตุสาหกรรม   ซึง่บริษัทมีเป้าหมายในการลดปริมาณ CO2 ตอ่ยอดการ
ผลติ ลงให้ได้ 2.5% เมื่อเทียบกบัปี 2557 ด้วยการด าเนินโครงการอนรัุกษ์พลงังานอยา่งตอ่เนื่อง  

    บริษัทในกลุม่สมบรูณ์  มีความมุง่มัน่ในการด าเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมมุง่เน้นการใช้ทรัพยากร
อยา่งมีประสทิธิภาพ  พฒันากระบวนการผลติเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบอยา่งตอ่เนื่อง ตลอดจนสง่เสริมให้บคุลากร
มีความรู้ ความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อมและมคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคม  จากการน านโยบายด้านสิง่แวดล้อมไปปฏิบตัิ 
สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ส าคญั ได้ดงันี ้

 

ตัวชีว้ัดตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมระยะ 5 ปี 
(2557-2561) (1) 

เป้าหมาย 
ภายในปี 2561 

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

1. ปริมาณการใช้น า้ท่ีลดลงตอ่ยอดการผลิต (2) ลดลง 5% 
(< 5.88) 

ลดลง 16.64 % 
(5.16) 

ลดลง 8.72% 
(5.65) 

ลดลง 16.48% 
(5.17) 

ปีฐาน 
(6.19) 

2. ปริมาณตนั CO2 เทียบเทา่ ท่ีลดลงตอ่ยอดการ
ผลิต(3) 

ลดลง 2.5% 
(< 3.84) 

ลดลง 16.96% 
(3.28) 

ลดลง 14.68% 
(3.37) 

ลดลง 7.09% 
(3.67 ) 

ปีฐาน 
(3.95) 

3. ปริมาณกากอตุสาหกรรมที่ส่งก าจดัท่ีลดลงตอ่
ยอดการผลิต 

ลดลง 4% 
(< 0.028) 

ลดลง 47.96% 
(0.015) 

ลดลง 40.09% 
(0.017) 

ปีฐาน 
(0.029) 

รวบรวมข้อมลู 

4. โครงการด้านสิ่งแวดล้อมส าเร็จตามแผนงาน 100% 100% 100% 100% 100% 
หมายเหตุ :  (1) นโยบายสิ่งแวดล้อม SBG ปี 2557-2561,   (2)  ลบ.ม. ตอ่ตนัผลิตภณัฑ์ ,     (3) ตนั CO2 เทียบเทา่ ตอ่ผลิตภณัฑ์ 1,000 ชิน้   
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 การจัดการทรัพยากรน า้ 

บริษัทให้ความส าคญักบัการใช้น า้อย่างคุ้มค่า โดยมีระบบบ าบดัน า้เสียจากระบวนการผลิตและส านกังาน 
โดยไม่ปล่อยทิง้แต่จะส ารองเก็บไว้ใช้ภายในบริษัท โดยน ามาปรับปรุงคุณภาพ เรียกว่าน า้ Treated ก่อนน า
กลบัมาใช้ใหม่ที่กระบวนการผลิตบางสว่น รวมถึงใช้ที่หอหลอ่เย็น (Cooling Tower)   ในปี 2560  มีการย้าย
สายการผลติของ บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK) บางสว่น ไปที่นิคมอมตะซิตี ้จ.ระยอง จึงท า
ให้ ยอดการใช้น า้ Treated โดยรวมลดลง อยู่ที่ร้อยละ 12.00  จากเดิมร้อยละ  17.28  ในปี 2559  ตามภาพ
ด้านล่าง  ทัง้นีร้ะบบบ าบัดน า้เสียและระบบผลิตน า้ Treated ยงัคงมีประสิทธิภาพและสามารถผลิตน า้ได้
เพียงพอตอ่ความต้องการใช้น า้ในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ :  ข้อมลูการใช้น า้ประปาและน า้ Treated ของกลุม่โรงงานใน จ.สมทุรปราการ 

 
 แนวทางการจดัการวสัดุไม่ใช้แล้วและกากอุตสาหกรรม 

บริษัทมีมาตรการคดัแยกวสัดไุมใ่ช้แล้วตามประเภทและจดัเก็บอยา่งเป็นระบบ  ก่อนสง่ให้ผู้ รับก าจดัที่ได้รับ
อนญุาตจากกรมโรงงาน น าไปฝังกลบหรือบ าบดัตามวิธีที่กฎหมายก าหนด  ในปี 2560 บริษัทได้ด าเนินโครงการ
จดัการของเสยีตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ตอ่เนื่องจากปี 2559 โดยสามารถลดคา่ใช้จ่ายได้กวา่ 
2 ล้านบาท  บริษัทให้ความส าคญักบัการมุง่สู ่Zero Waste to Landfill  หลกีเลี่ยงการก าจดัของเสียด้วยวิธีการ
ฝังกลบ   ปรับเปลีย่นเป็นวิธีรีไซเคิลหรือน าของเสยีไปเป็นวตัถดุิบหรือเชือ้เพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตของ
บริษัท รวมทัง้ในอตุสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการ   

 

 

 

 

 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด สาขาระยอง  (SBM3) ได้รับประกาศนียบัตร ระดบัเงิน 
(Silver) จากโครงการสง่เสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการกากอตุสาหกรรมฯ ของนิคมอมตะซิตี ้ประจ าปี 2559  
เมื่อวนัท่ี 20 ม.ค. 2560 

ปี 2560 

88.00% 12.00% 
น า้ประปา น า้ Treated 

ปี 2559 

82.72 % 17.28% 
น า้ประปา น า้ Treated 

ปี 2558 

84.91% 15.09% 
น า้ประปา น า้ Treated 
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 การเฝ้าระวังตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

บริษัทได้จดัให้มีมาตรการเฝ้าระวงัตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทัง้ภายในโรงงานและในพืน้ที่ชุมชนเป็น

ประจ าทุกปี  ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายก าหนด   

นอกจากนีบ้ริษัทจัดให้มีการตรวจตราพืน้ที่ภายในโรงงาน รวมถึงการเยี่ยมชุมชนโดยรอบโรงงานร่วมกบัผู้น า

ชุมชน ไตรมาสละ 1 ครัง้  เพื่อส ารวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน ากลบัมาพฒันาปรับปรุงอย่าง

ตอ่เนื่อง   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2560 บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั สาขาระยอง (SBM3) และบริษัท อินเตอร์
เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั (ICP) ได้รับรางวลัธรรมาภิบาลด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั (หรือโครงการธง
ขาวดาวเขียว) ของนิคมอตุสาหกรรมอะมะตะซิตี ้ ตอ่เนื่องเป็นปีที ่2 (2559-2560) 

 
 การอนุรักษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อน 

บริษัท มีความมุง่มัน่ในการด าเนินงานด้านอนรัุกษ์พลงังานและลดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจกอย่าง

ตอ่เนื่อง  โดยได้ริเร่ิมโครงการปลอดโฟม ตัง้แตปี่ 2551 และปราศจากการใช้โฟมภายในโรงงาน 100%  ภายใน

ปี 2553 และด าเนินการต่อเนื่องและรณรงค์ไปยงัคู่ค้าโดยขอความร่วมมือไม่ ใช้บรรจุภณัฑ์ที่เป็นโฟมจนถึง

ปัจจบุนั บริษัท ไมม่ีการจดัซือ้สารท่ีมีสว่นผสมของก๊าซเรือนกระจก เช่น CFCs, HCFCs, Halons, และ Methyl Bromide 

ซึ่งเป็นสารท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ และบริษัทมีเป้าหมายในการลดปริมาณ CO2 ต่อยอดการผลิต  

ลงให้ได้ 2.5% ภายในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2557 ด้วยการด าเนินโครงการอนุรักษ์พลงังานอย่างต่อเนื่อง  
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ในปี 2560 สามารถลดการใช้พลงังานลงได้ 3,166,373.46  kWh ต่อปี  คิดเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

(GHG) 1,923.69 ตนั CO2 (เทียบเทา่) ตอ่ปี  รายละเอียดโครงการอนรัุกษ์พลงังาน ตามตารางด้านลา่ง ดงันี ้

โครงการอนุรักษ์พลังงาน  2560 
พลังงานที่ลดได้  
(kWh ต่อปี) 

ตัน CO2 (เทยีบเท่า)  
ที่ลดได้ต่อปี 

 1. ติดตัง้โคมไฟ High Bay LED 200W แทน High Bay Metal Halide 400W - SAT1 ลด  
     คา่ใช้จา่ย 77,552 บาทตอ่ปี ) 

24,781.16 14.42 

 2. โครงการลดลมร่ัวในสว่นการผลิต - ICP2 (ลดการใช้ไฟฟ้า 164,689  kwh/ปี  ) 164,689.00 95.87 

 3. ติดตัง้โคมไฟ High Bay LED 150 W แทน Hi Bay Metal Halide 250 W - ICP2  23,337.60 13.58 

 4. โครงการลดลมร่ัวในสว่นการผลิต - SBM3 (ลดการใช้ไฟฟ้า 66,718.08  kwh/ปี  ) 66,718.08 38.84 

 5. ติดตัง้ Timer เพ่ือควบคมุการเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศในโรงอาหาร - SBM3 21,859.00 12.72 

 6. ติดตัง้ระบบ Inverter ควบคมุ ป๊ัมน า้ COOLING TOWER  - BSK1,2  (ลดคา่ใช้จา่ย  
    612,541.44 บาทตอ่ปี ) 

235,569.60 136.94 

 7. เปลี่ยนสดัสว่นและชนิดเชือ้เพลิง เพื่อลดเวลาการจดุเตา - BSK1,2 (ลดการใช้น า้มนั 
     เตา 47.7% ตอ่ปี) 

- 82.84 

 8. โครงการอนรัุกษ์พลงังาน ตอ่เน่ืองตัง้แตปี่ 2556-2560 (Solar Roof, Efficiency Fan,   
     Ring Loop  Air Compressor  เป็นต้น)    

2,629,419.02 1,528.48 

รวม 3,166,373.46 1,923.69 

ในปี 2560 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการคาร์บอนฟุตพริน้ท์ของ
องค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO)  จ านวน 3 บริษัท โดยมี
รายละเอียดผลการประเมินการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของแต่ละบริษัทโดย
ที่ปรึกษาของโครงการ ดงันี ้

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บริษัท 

การปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

ทัง้หมด 
 (Total GHG) 

ที่ปรึกษาโครงการฯ 
(Pre-Audit  
Consultant) 

สถานะการทวนสอบและการขึน้
ทะเบียน 

(Verification / Registration) 

1. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี จ ากดั  (มหาชน)  
(SAT1) 

5,424.54  ตนั 
CO2 (เทียบเทา่) 

สถาบนัสิ่งแวดล้อมฯไทย 
สภาอตุสาหกรรมฯ 

ทวนสอบ โดย VGREEN 
คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ 
และขึน้ทะเบียนฉลากคาร์บอนแล้ว 

2. บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็ก
เหนียวอตุสาหกรรม  จ ากดั 
สาขาระยอง  (SBM3) 

8,302.58  ตนั 
CO2 (เทียบเทา่ 

ม.ธรรมศาสตร์ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

3. บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล 
แคสติง้ โปรดกัส์  จ ากดั (ICP2) 

18,344 .00 ตนั 
CO2 (เทียบเทา่) 

ม.ธรรมศาสตร์ อยูร่ะหวา่งด าเนินการ 
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7. การวิจัยและพัฒนาจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวทางในการปฏิบัติ 

บริษัทฯ มีศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) ที่มุ่งเน้นด้านการวิจยั ออกแบบ
ผลติภณัฑ์ พฒันาวตัถดุิบและกระบวนการผลติ ควบคูไ่ปกบัการพฒันาความรู้ โดยร่วมมือกบัผู้ เช่ียวชาญชาวต่างชาติ   
ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ เข้ามาร่วมฝึกสอนเพื่อต่อยอดความรู้ของบุคลากรบริษัทฯ   
ให้มีความเช่ียวชาญในการออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาวัตถุดิบเพื่อสนับสนุนกระบวนการและนวัตกรรมด้าน
ผลติภณัฑ์ที่ตอบสนองทิศทางการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยีในอตุสาหกรรมยานยนต์  

การด าเนินงานปี 2560 

ศนูย์การวิจยัและพฒันา (Research and Development Center) ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มีความเช่ียวชาญ
ในการออกแบบ ทดสอบ และพฒันาวตัถดุิบ กระบวนการผลติ และผลติภณัฑ์  เพื่อตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีในอตุสาหกรรมยานยนต์ มุง่เน้นการสร้างคณุคา่ผลติภณัฑ์ด้วยคณุภาพ ประสิทธิภาพ ความปลอดภยั และ
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม   ด้วยการน าเทคโนโลยีขัน้สงูและระบบมาตรฐานตา่งๆ มาใช้ในการวิจยัและพฒันา สูผ่ลลพัท์
ที่สร้างมูลค่าและความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ อันได้แก่ ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Product) และ
กระบวนการผลติที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (Green Process) ดงันี ้
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Green Product • Green Process 
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8.  การจัดท ารายงานความยั่งยืน 
 บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) ได้เร่ิมจัดท ารายงานความยัง่ยืน ตัง้แต่ปี 2556  โดยในปี 
2560 นี ้เป็นการรายงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  โดยเป็นการสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมตามแผนแม่บทการพฒันา  
ที่ยัง่ยืน (SD Roadmap) ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” ได้แก่ ฅนสมบรูณ์  ธุรกิจสมบรูณ์  
และชุมชนสมบรูณ์ ในรอบปี ระหว่างวนัที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2560   โดยอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล 
Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0 ซึ่งครอบคลมุการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และ
ด้านสิง่แวดล้อม หรือ ESG  (Environment Social Governance)   
 เนือ้หาและสาระส าคญัของการรายงานในปี 2560 มุ่งเน้นการด าเนินงานตามกลยุทธ์เพื่อบรรลุวิสยัทัศน์ และ 
พนัธกิจ  ด้วยการก ากบัดแูลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการน าปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้าง
สมดุล”  ไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ในด้านการดูแลพนกังาน การพฒันาพนกังานให้เป็นคนดีและคนเก่ง  
การสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัธุรกิจ และการสร้างโอกาสเพื่อสงัคมและชมุชนท่ีเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืน   
 ขอบเขตของรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2560  ครอบคลุมกิจกรรมของทุกสายงานของ บริษัท สมบูรณ์  
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) รวมถึงพืน้ที่ปฏิบตัิงานในจงัหวดัสมทุรปราการ จ านวน  5  บริษัท และจงัหวดั
ระยอง จ านวน 6 บริษัท  รวมทัง้สิน้ 11 บริษัท จ าแนกเป็น 3 หนว่ยธุรกิจหลกัดงันี ้
 

หน่วยธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ (บางนา กม.15) จังหวัดระยอง 

1.  SAT & SFT  
(3 บริษัท) 

บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
(SAT 1) 

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

2.  BSK  
(3 บริษัท) 

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

บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั (BSK 3) 

3.  SBM & ICP  
(5 บริษัท) 

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

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

 
 
 
สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานความยั่งยนืประจ าปี2560 
แผนกพฒันาที่ยัง่ยืน ฝ่ายกลยทุธ์องค์กรบริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชมุ ทัง้ 3 ทา่น  ท่ีประชมุได้
แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง “แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบเชิงปฏิบตัิการให้พฒันามีประสิทธิภาพ    มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ  จากการสอบทาน บริษัทฯ มี
ระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มีบคุลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดูแลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
รวมถึงการท าธุรกรรมกบับุคคลที่อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอย่างเพียงพอ  โดยสรุปสาระส าคญัได้
ดงันี ้
 

1.  การควบคมุภายในองค์กร 
บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้  โดยมีการก าหนดแผนธุรกิจ 

งบประมาณประจ าปี  และตวัชีว้ดัที่ชดัเจน  ในการสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คณุภาพชีวิตของ
บคุลากร มีกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ทัง้การออกแบบและพฒันา
ผลิตภณัฑ์ และมีความรับผิดชอบ      ต่อสงัคม  โดยการจ่ายเงินรางวลัจูงใจให้กับพนกังาน  พิจารณาจากผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายของดชันี   ชีว้ดัส่วนบุคคล และผลก าไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพฒันาคุณภาพ
ทางการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 
 ในด้านการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการ  
บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และ
คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแตล่ะชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้น
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก ากบัดแูลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
แก่ผู้ ถือหุ้ น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของ
กระบวนการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ 
CG และ Code of Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ าเป็นเพื่อการพฒันา ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับ
รางวลั คือ รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน (Sustainbility Awards of Honor) รางวลัหุ้นยัง่ยืน 
Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม 
(Best Investor Relations Award)  รางวลัรายงานความยัง่ยืน ประเภท Recognition ของความร่วมมือของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) สมาคมบริษัททะเบียนไทย โดยCSR Club และสถาบนั
ไทยพฒัน์  และได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-
DIW Continuous) จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 
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 ในด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน่โครงการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองตัง้แตปี่ 2556 
และปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นตอ่อาย ุ(Recertification) โดยได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิไป
ยงัคู่ค้าที่ส าคญัของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับการทจุริต
ภายในและภายนอกบริษัทฯ รวมทัง้ทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต เพื่อให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการตอ่ต้านและตรวจพบการทจุริตและคอร์รัปชัน่อยา่ง
มีประสทิธิภาพ 
 

 2.  การประเมินความเสีย่ง 
บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคญั โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงระดบัจดัการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหาร ท าหน้าที่ในการประเมินปัจจยัเสี่ยงทัง้
จากปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก าหนด
ผู้ รับผิดชอบความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทัง้ มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารทกุคน มีการวางแผนและก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจยัเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อ
การด าเนินการธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จดัให้มีการติดตามการบิหารความเสีย่งของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นประจ า
ทกุไตรมาส  
  

3.  การควบคมุการปฏิบตัิงาน  
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่ง
คณะกรรมการทัง้ 3 คณะ ได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหาร  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ าปี    
เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทัง้ครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องกับบริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มัน่ใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคมุ การปฏิบตัิงานที่เพียงพอ ทัง้ด้านการเงิน 
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ  และการต่อต้านการทุจริต ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นส าคญัและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่าย
บริหารด าเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 
 กรณีที่มีการท าธุรกรรมกบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ อันอาจจะน ามา ซึ่งความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กบักิจการหรือบคุคลที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ นัน้ ธุรกรรมที่เกิดขึน้จะต้องผ่านขัน้ตอนการ
อนมุตัิตามระเบียบของบริษัทฯเช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และ ผู้ที่เก่ียวข้องกบัการท ารายการจะต้องท าหน้าที่พิจารณา
วา่การท ารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯและผู้ ถือหุ้น 
เสมือนเป็นรายการท่ีกระท ากบับคุคลภายนอก และถกูต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะน ามาซึ่งความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์  ผู้มีสว่นได้เสยีดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีง และมีการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
 บริษัทฯ มีการมุง่มัน่ในการพฒันากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดบัสากล  
รวมทัง้ให้ความส าคญัอย่างมากต่อการดแูลความปลอดภยัในการท างาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การ
รับรองระบบคณุภาพ “ISO/TS 16949”และ “ISO 14001” ซึง่มีหนว่ยงานท่ีแยกอิสระจากสายการผลติ ท าหน้าที่ในการ
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ตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามข้อก าหนด ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ในสว่นของการท าธุรกรรมด้านการเงิน 
และจดัซือ้ จดัจ้างนัน้ บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานและผู้บริหารปฏิบตัิตาม “คูม่ืออ านาจด าเนินการ” และ “คูม่ือควบคมุ
การจดัซือ้-จดัจ้าง” ซึ่งก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบุไว้ชัดเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอ านาจในการ
อนุมตัิจ่ายเงิน และการท าสญัญาจัดซือ้ จัดจ้าง  เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่
เก่ียวข้องกบัการเงิน  
 

 4.  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 
ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมลูที่ส าคญัตา่ง ๆ อยา่งเพียงพอ เพื่อให้

คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วนั โดยมีเลขานุการ 
บริษัทฯ มีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อบงัคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดท าและ
จัดเก็บเอกสารส าคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการได้       

ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ นัน้ บริษัทฯ จะมีการจดัเก็บไว้
อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบตัิงานโดยไม่ได้รับแจ้งจาก
ผู้สอบบญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้องเก่ียวกบั
การจดัท างบการเงินของบริษัทฯ ทกุไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ใจวา่ บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชี
ที่รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

 

5.  ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 
2560  รวม 10 ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้ เพื่อติดตามการปฏิบตัิงานเป็นล าดบัชัน้ ตัง้แต่คณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก ากับการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์  
แผนงานและโครงการ ที่อยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทัง้แก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดขึน้และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการด าเนินการมี
ความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ได้ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการปฏิบตัิงานและ
การวิเคราะห์สาเหต ุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนมุตัิแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบตัิอย่างต่อเนื่อง  
บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอยา่งสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการ
ดแูลการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ   
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 12. กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับริษัท หรือ บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ระหว่างปี 2559 และ 
ระหวา่งปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้

 

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (SBM)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  

รายการค้าปกติ 
   

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ SBM  0.38 0.52 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั SAT จากการขายเศษวตัถุดิบท่ี
เป็นส่วนสญูเสียตามปกตขิองการผลิต 

2. SAT ขายสินค้ากึง่ส าเร็จรูป ให้ SBM  114.42 108.00 ราคาตลาด  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 11.50 11.55 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBM ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT รับช าระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก 
SBM 

34.27 31.85 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 
บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด (BSK)   

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  

รายการค้าปกติ 
   

1. SAT จ่ายช าระคา่สาธารณปูโภคให้ BSK 4.53 4.63 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 2.42 2.55 ราคาใกล้เคียงทนุ / BSK ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

3. SAT รับช าระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก 
BSK  

29.10 24.17 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ BSK 

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK 31.20 -  

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

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกติ 

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ ICP 4.31 7.03 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กบั SAT จากการขายเศษวตัถุดิบท่ี
เป็นส่วนสญูเสียตามปกตขิองการผลิต 

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก ICP 0.26 - ตามสญัญากู้ เงิน   

3. SAT รับช าระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก 
ICP  

23.02 23.33 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ ICP 

4. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP 1.61 1.75 ราคาใกล้เคียงทนุ / ICP ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด (SFT)   

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  
รายการค้าปกติ   รายการค้าปกติ 

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้  SFT 30.00 60.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก SFT 2.36 1.31 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT 0.87 1.50 ราคาใกล้เคียงทนุ / SFT ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT รับช าระค่าธรรมเนียมบริหารจัดการจาก 
SFT  

14.14 11.08 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SFT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 4   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ ากัด (SIJ)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกติ 

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ SIJ 3.00 - ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ ยืมจาก SIJ 1.13 - ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT จ่ายช าระคา่สาธารณปูโภคให้ SIJ 4.04 0.36 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SIJ 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ ากัด  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของ

รายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  

รายการค้าปกติ    

1. ICP ซือ้ทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ 
สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั  

41.10 37.52 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สินค้าเป็นครัง้คราวเพ่ือใช้
ในการผลิตสินค้า 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากัด 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของ

รายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  

รายการค้าปกติ    

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ ยืมระยะสัน้ของ 
บริษัท มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั 

- 200.00 ตามสญัญากู้ เงิน 

2. SAT ท าสญัญาให้บริการด้านการบริหาร 
กับ บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากัด 
ระยะเวลาเร่ิม 1 มกราคม 2561 สิน้สุด 31 
ธนัวาคม 2562 

- - ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเก่ียวกับการบริหาร
จดัการ 

3. BSK ท าสัญญาให้เช่าท่ีดินและสิ่งปลูก
สร้าง กับ บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 
จ ากดั  

ระยะเวลาเร่ิม 1 มกราคม 2561 สิน้สุด 31 
ธนัวาคม 2561 และ 2563 

- - ราคาตามสัญญา / เป็นการให้บริการเก่ียวกับการเช่าท่ีดิน
และสิ่งปลกูสร้าง 

หมายเหต:ุ รายการท่ี 1 - 3  เป็นรายการท่ีผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 
บริษัท ย่งกี่ จ ากัด  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่าของ

รายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  
รายการค้าปกติ    

1. BSK และ SAT มีขายสินค้าให้แก่ บริษัท 
ย่งก่ี จ ากดั  

98.87 97.57 ขายในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะขายสินค้า
ตามปกตขิองบริษัท 

2. BSK มีซือ้วสัดปุระกอบชิน้งานจาก บริษัท 
ย่งก่ี จ ากดั 

1.57 1.45 ซือ้ในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะซือ้วสัดุประกอบ
เป็นครัง้คราวเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า 

หมำยเหตุ: รำยกำรที ่1-2   เป็นรำยกำรทีผู่ส้อบบญัชรีะบุไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิง้ จ ากัด จ ากัด  (SBH)  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 
ยอดคงค้าง/มูลค่า

ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

 ปี 2559 ปี 2560  

รายการค้าปกติ 
   

1. BSK รับช าระค่าสาธารณูปโภคจาก บริษัท 
สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 

0.60 0.60 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBH ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT ท าสญัญารับบริการด้านการบริหาร จาก 
บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิง้ จ ากัด ระยะเวลาเร่ิม 1 
มกราคม 2561 สิน้สุด 31 ธันวาคม 2563  อตัรา
คา่บริการตอ่ปี เทา่กบั 19.50 ล้านบาท 

- - ก าหนดจากอตัราค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงของผู้ ให้บริการจัดสรรตามการ
ให้บริการท่ีตกลงกนั / พิจารณาจากประสบการณ์อนัยาวนานในความรู้ 
ความเข้าใจการบริหารธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์เป็นส าคญั 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบ 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 

  สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม สาหรับงบการเงินประจางวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 
31ธันวาคม 2558 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม สาหรับงบการเงินประจางวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 

31ธันวาคม 2559 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยและงบการเงินรวม สาหรับงบการเงินประจางวดปีบญัชี สิน้สดุ วนัที่ 

31ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้
 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระสาคญัตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 

 
งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระสาคญัตามหลกัการ
บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

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

 

หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการดาเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2560 2559 2558 
รายได้   
รายได้จากการขายและบริการ  8,593,222 8,298,782 8,644,459 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 7,517 3,419 1,027 
รายได้อื่น  201,544 95,155 162,587 
รวมรายได้  8,802,283 8,397,356 8,808,073 
คา่ใช้จา่ย   
ต้นทนุการขายและบริการ  7,262,153 7,062,208 7,383,393 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  680,024 669,791 680,496 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น  - - - 
รวมคา่ใช้จา่ย  7,942,177 7,731,999 8,063,889 
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

860,106 665,357 744,184 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (57,851) (83,100) (115,772) 
สว่นแบง่ก าไรจากลงทนุในบริษัทร่วม  92,130 73,014 56,459 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (83,145) (47,713) (43,333) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี  811,240 607,558 641,538 
ก าไรจากการด าเนินงาน1  860,106 665,357 744,184 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ    หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2560 2559 2558 
รายได้   
รายได้จากการขายและบริการ  2,265,600 2,251,041 2,472,455 
เงินปันผลรับ  - 31,199 - 
รายได้อื่น  144,670 154,123 215,334 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  - - 1,495 
รวมรายได้  2,410,270 2,436,363 2,689,284 
คา่ใช้จา่ย   
ต้นทนุการขายและบริการ  1,676,936 1,670,851 1,861,942 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  352,534 407,751 361,882 
รวมคา่ใช้จา่ย  2,029,470 2,078,602 2,223,824 
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

380,800 357,761 465,460 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (22,453) (26,914) (40,426) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (31,273) (32,165) (38,390) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี  327,074 298,682 386,645 
ก าไรจากการด าเนินงาน1  380,800 357,761 465,460  
 
หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการดาเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
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ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม              หนว่ย: พนับาท  
 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2560 2559 2558 
สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  2,339,144 1,408,522 1,268,899 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,391,401 1,331,379 1,310,668 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  427,865 625,009 737,743 
ลกูหนีอ้ื่น 128,071 98,306 110,337 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั 

200,000 - - 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,486,481 3,463,216 3,427,646 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  767,623 339,203 279,695 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น – สทุธิ  26,651 26,651 26,651 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  4,113,915 5,409,566 5,704,565 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  177,299 182,415 194,973 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  5,085,488 5,957,835 6,205,884 
รวมสินทรัพย์  9,571,969 9,421,051 9,633,531 
หนีส้นิ   
หนีส้นิหมุนเวียน   
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้  

200,000 - - 

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,216,102 1,136,525 1,233,328 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ปี  

537,336 753,649 739,326 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  511,156 358,515 360,762 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  2,464,594  2,248,689  2,333,416 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  469,485 1,006,821 1,502,353 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  217,920 278,683 266,928 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  687,405 1,285,504 1,769,281 
รวมหนีส้ิน  3,151,999 3,534,193 4,102,698 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2559 2559 2558 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ทนุจดทะเบียน  425,194 425,194 426,712 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  425,194 425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443 716,443 
ผลตา่งจากอตัราแลกเปลีย่นจาก
การแปลงงบการเงิน  

- 622 1,292 

ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
เผ่ือขาย 

1,207 - - 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  5,277,126 4,744,599 4,387,904 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  6,419,970 5,886,858 5,530,833 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  9,571,969 9,421,051 9,633,531 
 

 

ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2560 2559 2558 
สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  254,159 653,020 637,704 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  412,359 366,908 385,103 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  105,424 117,825 138,570 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย  260,000 33,000 150,000 
ลกูหนีอ้ื่น 60,333 57,956 86,272 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,092,275 1,228,709 1,397,649 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีราคาทนุ  2,892,512 2,542,012 2,461,891 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  1,299,227 1,500,927 1,397,841 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  33,154 36,234 35,432 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,224,893 4,079,173 3,895,164 
รวมสินทรัพย์  5,317,168 5,307,882 5,292,814 
หนีส้นิ   
หนีส้นิหมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนั 200,000 - - 
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การเงิน  
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  301,320 265,343 316,238 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี  

202,123 269,222 251,385  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  100,335 102,536 92,068  
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  803,778 637,101 659,691  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน   
เงินกู้ยืมระยะยาว  235,086 437,209 448,314 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  88,881 90,597 89,653 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  323,967 527,806 537,967 
รวมหนีส้ิน  1,127,745 1,164,907 1,197,658 
 

รายการ 
 

งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 
2559 2559 2558 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น   
ทนุจดทะเบียน  425,194 425,194 426,712 
ทนุท่ีออกและเรียกชาระแล้ว  425,194 425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443 716,443 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  3,047,786 3,001,338 2,953,518 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  4,189,423 4,142,975 4,095,156 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,317,168 5,307,882 5,292,814 
 

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม                หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2560 2559 2558 2560 2559 2558 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,532,345 1,441,515 1,551,872 588,098 588,991 689,763 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ  174,351 (553,585) (493,425) (444,218) (320,013) (93,062) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ  (893,363) (816,649) (1,033,797) (372,752) (271,416) (588,608) 
เงินสดและรายการเงินเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สทุธิ  

813,333 71,281 24,650 (228,872) (2,438) 8,093 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ต้นงวด  1,071,292 1,000,011 975,361 380,890 383,328 375,235 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด – ปลายงวด  1,884,625 1,071,292 1,000,011 152,018 380,890 383,328 
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ตารางที่ 4 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน 
งบการเงนิรวม 

2560 2559 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)  1.82 1.54 1.47 
อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)  1.51 1.22 1.11 
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า)  0.62 0.64 0.67 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)  6.31 6.28 6.63 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  57 57 54 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลอื (เท่า)  13.79 10.36 10.58 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)  26 35 34 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)  6.17 5.96 6.28 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  58 60 57 
วงจรเงินสด (วนั)  25 32 31 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  15.49% 14.90% 14.48% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  11.08% 8.90% 9.26% 
อตัราก าไรสทุธิอื่น (%)  0.85% 1.17% 1.96% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  160.92% 195.23% 193.83% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  9.22% 7.24% 7.28% 
อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%)  13.18% 10.64% 11.94% 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  8.54% 6.38% 6.60% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  33.60% 25.51% 25.17% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)  0.93 0.88 0.91 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  0.16 0.30 0.41 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  0.49 0.60 0.74 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)  28.93 18.92 14.78 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)  1.22 0.96 1.15 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  31.45% 41.99% 39.77% 
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย (%)  3.55% -4.00% 6.93% 
อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  2.83% -4.35% 10.89% 
อตัราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)  1.53% -1.57% -3.49% 
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ (%)  33.52% -5.30% -1.28% 
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ตารางที่ 5 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราส่วน 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

2560 2559 2558 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (เท่า)  1.36 1.93 1.99 

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เท่า)  0.83 1.60 1.55 

อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เท่า)  0.73 0.92 1.04 

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เท่า)  5.81 5.99 5.98 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั)  62 60 60 

อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลอื (เท่า)  15.02 13.03 13.32 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วนั)  24 28 27 

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เท่า)  5.92 5.75 5.73 

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  61 63 63 

วงจรเงินสด (วนั)  25 25 24 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  25.98% 25.77% 24.69% 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  16.81% 15.89% 18.83% 

อตัราก าไรสทุธิอื่น (%)  6.00% 7.61% 8.06% 

อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  154.44% 164.63% 148.10% 

อตัราก าไรสทุธิ (%)  13.57% 12.26% 14.38% 

อตัราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (%)  7.85% 7.25% 9.57% 
อัตราส่วนแสดงประสทิธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  6.16% 5.64% 7.23% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  41.59% 35.96% 43.39% 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เท่า)  0.45 0.46 0.50 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  0.10 0.17 0.17 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า)  0.27 0.28 0.29 

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เท่า)  28.59 24.08 19.00 

อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เท่า)  0.99 0.72 1.06 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  78.00% 85.41% 65.98% 
อัตราส่วนวิเคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย (%)  0.65% -8.96% -5.74% 

อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  0.36% -10.26% -4.92% 

อตัราการเติบโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)  0.44% -3.25% -3.85% 

อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ (%)  9.51% -22.75% -18.94% 
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14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

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

การวเิคราะห์รายได้ 

ในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม เท่ากบั 8,802 ล้านบาท และ 8,397 ล้านบาท 
(ตามล าดบั) เพิ่มขึน้  405 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5  โดยมีรายได้จากการขายสินค้าสทุธิและบริการของปี 2560 
เป็นเงิน 8,593 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นเงิน  294 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งสาเหตุ
หลกัมาจากการภาพรวมอตุสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์และชิน้สว่นการเกษตรปรับตวัเพิ่มขึน้ จากปัจจยับวกทางด้าน
เศรษฐกิจทัง้ภาคการสง่ออกและภายในประเทศเป็นหลกั 

 การวิเคราะห์ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย    

ตน้ทนุขายและบริการ 
ในปี 2560 และ ปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 7,262 ล้านบาท และ 

7,062 ล้านบาท (ตามล าดบั) เพิ่มขึน้ 200 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึน้สมัพนัธ์กับ
ยอดการขายที่เพิ่มขึน้ อีกทัง้ยงัมีการควบคมุต้นทนุการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ สง่ผลต่อสดัสว่นอตัราต้นทุน
ขายที่ดีขึน้กวา่ปีก่อน  

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 เทา่กบั 680 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  10  ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกบัการจ าหน่ายทรัพย์สินบริษัทย่อย  แต่ยงัคงควบคมุค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน โดยควบคมุก าลงัพลให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรม
รถยนต์ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบคุคล 83 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อย
ละ 74 จากก าไรจากการขายทรัพย์สนิของบริษัทย่อยที่เสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ  20  รวมทัง้การเติบโต
ของยอดขาย และสดัสว่นก าไรจากการด าเนินงานสทิธิประโยชน์ด้านการสง่เสริมการลงทนุท่ีได้รับเป็นหลกั  
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ก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ  มีก าไรจากการด าเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2560 จ านวน 860 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อน 195 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 29 
จากปริมาณการขายที่ปรับเพิ่มขึน้ และก าไรจากการจ าหนา่ยทรัพย์สนิบริษัทยอ่ย  

ก าไรสทุธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากบั 811 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นเงิน 204 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 34 สาเหตหุลกัมาจากจากปริมาณการขายปรับเพิ่มขึน้ตามภาวะอตุสาหกรรมและก าไรจาการจ าหน่าย
ทรัพย์สนิบริษัทยอ่ย 

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 

2559 เทา่กบั 9,572 ล้านบาท และ 9,421 ล้านบาท (ตามล าดบั) เพิ่มขึน้ 151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2 สาเหตหุลกั
มาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  เงินลงทนุในการร่วมค้า ในขณะที่ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์
ลดลงจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์บริษัทยอ่ย และการตดัจ าหนา่ยคา่เสือ่มราคาประจ าปีเป็นส าคญั  

 ลูกหนีก้ารคา้ 
บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 1,391 ล้านบาท และเท่ากับ 

1,331 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มขึน้ 60 ล้านบาท จากปริมาณยอดขายช่วงปลายปีเพิ่มขึน้เล็กน้อย 
โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่ 58 วนั  

 เงินลงทนุ 
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินลงทนุสทุธิในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

จ านวนรวม 794 ล้านบาท ซึง่เป็นการลงทนุในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ 
โคเตท แซนด์ จ ากัด  การลงทุนในบริษัทร่วมค้า คือ บริษัท มูเมีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากัด  และลงทุนในบริษั ท
เก่ียวข้องอื่น ได้แก่ บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั และบริษัท สมบรูณ์ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั ซึ่ง
บริษัทฯ มีต้นทนุรวมในการลงทนุในบริษัทดงักลา่ว รวมเทา่กบั 423 ล้านบาท  

 ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน  4,114 ล้านบาท และปี 

2559 มีจ านวน 5,410 ล้านบาท  ลดลง 1,296 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 24  ซึ่งเป็นผลจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน
บริษัทย่อย  815 ล้านบาท การคิดค่าเสื่อมราคาในระหว่างงวด 774  ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุน
เพิ่มรวม 295 ล้านบาท ในสายการผลติงานเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพ และเพื่อเพิ่มก าลงัการผลติรองรับความต้องการ
ของลกูค้าในอนาคตเป็นหลกั 
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หนีส้นิ 

ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม 3,152 ล้านบาท  โดยแบง่เป็นหนีส้นิระยะสัน้ เทา่กบั 2,465 
ล้านบาท และหนีส้นิระยะยาว เทา่กบั 687 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าปีก่อน  382 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 11  โดยหลกั
ลดลงจากการจ่ายช าระคืนภาระหนีส้ินเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 754 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสัน้จากธนาคาร 
เพิ่มขึน้ 200 ล้านบาท เป็นส าคญั  
 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 โครงสร้างเงินทนุ 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 6,420 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกบัวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559  ซึง่เทา่กบั 5,887 ล้านบาท เป็นเงิน 533 ล้านบาท เนื่องจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานระหวา่งงวด  

บริษัทฯ มีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2560 และ
ก าไรสะสม ในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 383 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท จ านวน 59 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการสง่เสริมในอตัรา
หุ้นละ 0.76 บาท จ านวน 324 ล้านบาท ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 6 กนัยายน 2560 ในอตัรา
หุ้นละ 0.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 106 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ  (BOI) ใน
อตัราหุ้นละ 0.05 บาท จ านวน 19 ล้านบาท และจากกิจการไมไ่ด้รับการสง่เสริมในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จ านวน 87 
ล้านบาท ดงันัน้ ส่วนที่คงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.65 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 277 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจาก
กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.09 บาท จ านวน 40 ล้านบาท และจากกิจการไมไ่ด้รับการ
ส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท จ านวน 237 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในภายในเดือน
พฤษภาคม 2561 

บริษัทฯ มีการจัดสรรก าไรประจ าปี 2559 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2559 ใน
อตัราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 255 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) ทัง้จ านวน ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.19 บาท เป็น
จ านวนเงิน 81 ล้านบาท ดงันัน้ สว่นที่คงเหลือในอตัราหุ้นละ 0.41 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 174 ล้านบาท เงินปัน
ผลดงักลา่วจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในภายในเดือนพฤษภาคม 2560 

 
ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้นิรวม 3,152  ล้านบาท

และสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,420 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 0.49 เทา่   
 
การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดรับจากการด าเนินงานสทุธิ จ านวน  1,532 ล้านบาท และ 1,442 ล้านบาท (ตามล าดบั) กระแสเงินสดรับสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 174 ล้านบาท  และกระแสเงินสดจ่ายสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ  554 ล้านบาท (ตามล าดบั) ซึ่งเกิดจาก
เงินรับโอนโอนเนื่องจากการจ าหน่ายทรัพย์สินบริษัทย่อย  รวมถึงการลงทุนเพิ่มสายการผลิต เพื่อปรับปรุง
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123 
 

ประสทิธิภาพ และเพิ่มก าลงัการผลติรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต  และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรม
จดัหาเงิน จ านวน  893 ล้านบาท และ 817 ล้านบาท (ตามล าดบั) เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ตามโครงการลงทนุ  754  ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 281 ล้านบาท  
 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 

อุตสาหกรรมรถยนต์ในปี 2560  ตลาดรถยนต์โดยรวมเติบโตจากปีก่อน เป็นการเติบโตจากยอดขาย
ภายในประเทศเป็นหลกั  โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจ านวน 0.86 ล้านคนั ในขณะท่ียอดผลติรถยนต์เพื่อสง่ออก
มีจ านวน  1.12  ล้านคนั  ในปี 2560 ประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลิตรถปิคอพัที่ส าคญัในการส่งออกไปทัว่โลก
สง่ผลให้อตุสาหกรรมการผลติรถยนต์และชิน้สว่นยงัคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้นโยบายของภาครัฐที่สง่เสริมการ
เติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ จะเป็นแรงสนบัสนุนให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้ส่วนเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  จากปัจจยัดงักลา่ว ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทัง้ปัจจยัภายในและภายนอก โดยการ
ลงทนุในเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม ่ การลงทนุวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีมลูค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลติและการออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแขง่ขนัในด้านต้นทนุได้มากขึน้  ขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีการบริหารจดัการ
บคุลากรตามแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ควบคูไ่ปกบัการเติบโตขององค์กรอยา่งยัง่ยืน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 เอกสารแนบ 1
อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 70  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 รุ่นที ่37 กรรมการอิสระ

2551-กพ. 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป

 อบรมหลกัสตูร 

- Role of the Chairman

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

- Director Accreditation Program * จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน - ไมมี่ -

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 66  Mini M.B.A., ม.ธรรมศาสตร์ 0.85% 2557 - ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ/ รองประธานกรรมการ  ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์ 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

ผูกพนับริษัทฯ  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช 2537 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

ร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที ่9 2547 - 2560  กรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร * จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  4 บริษัท

- Director Certification Program

- Role of the Chairman

นายปัญจะ เสนาดิสัย 69  ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม ไมมี่ 2559 - ปัจจบุนั กรรมการนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 ประธานคณะกรรมการ วทิยาลยัการบริหารและจดัการ สถาบนัเทคโนโลยี 2550 - ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 2549 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A) และธรรมาภิบาล

 กรรมการอิสระ Suffolk University (USA) 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

ตรวจสอบ

 อบรมหลกัสตูร 2547 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- Directors Certification Program 2545 - ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา

- Audit Committee Program ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

- Role of the Compensation Committee 2526 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

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

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 8

- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรการก ากบัดแูล * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

กิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหาร * จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  - ไมมี่ -

ระดบัสงูของรัฐวสิาหกิจและองค์การ

มหาชน รุ่นที ่2 สถาบนัพฒันากรรมการ

และผู้บริหารระดบัสงูภาครัฐ

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู

ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่น 4

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ 



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 72  วศ.บ. (เกียรตินิยม) อตุสาหการ ไมมี่ 2554 - ปัจจบุนั ประธานคณะทีป่รึกษา บจ. มินเซน แมชีนเนอร่ี

 ประธานคณะกรรมการบริหาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2551 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ  M.B.A. General Management, 2550 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

University of Southern California

 M.S. Industrial & System 

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

 International Senior Management * จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 1 บริษัท

Program (ISMP), Harvard 

Business School

 อบรมหลกัสตูร

- Finance for Non-Finance Directors

- Audit Committee Program

- Director Certification Program

นายอัจฉรินทร์ สารสาส 74  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์การบริหารอตุสาหกรรม, ไมมี่ ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและ บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล Kensington University (USA) ธรรมาภิบาล/กรรมการสรรหาและคา่คอบแทนฯ

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ) ปัจจบุนั ทีป่รึกษาอิสระ ด้านการพฒันา

 กรรมการอิสระ หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที ่1 ประสิทธิภาพ (TQM)

 วฒิุบตัร/ใบอนญุาตวศิวกรควบคมุ  : ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ไทย(TAPMA)

วฒิุวศิวกรอตุสาหการ ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

ปัจจบุนั ทีป่รึกษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

 อบรมหลกัสตูร ปัจจบุนั ทีป่รึกษา กลุม่บริษัท Cobra International 

Director Certification Program 2557 - 2559 ประธานกรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  1 บริษัท

นายไพฑูรย์ ทวีผล 67  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ไมมี่ 2559 - ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหารความ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 ประธานคณะกรรมการสรรหา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บญัชี) เสี่ยงองค์กร

และคา่ตอบแทนฯ มหาวทิยาลยัรามค าแหง ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  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 และธรรมาภิบาล

- Director Certification Program 2551- ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
- Audit Committee Program และคา่ตอบแทนฯ
- Role of the Chairman 2545 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา

- Chartered Director Program กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

- Advanced Audit Committee คณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท
* จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  1 บริษัท

นายประยงค์  หรัิญญะวณิชย์ 66  MBA New York University  (ทนุการศกึษา SCG) ไม่มี 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการบริหาร  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์ 2558 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษา บจ. สยามสินธร

มหาวทิยาลยั 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจ. Zafco FTZ, Dubai

2555-ปัจจบุนั กรรมการ กลยทุธ์องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่(ประเทศไทย)

 อบรมหลกัสตูร 2555-2559 ทีป่รึกษากรรมการผู้อ าานวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- Director  Accreditaton Program 2552-2557 กรรมการบริหาร สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1  บริษัท

* จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 2  บริษัท



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 55  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.78% ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ ์/นายกกิตติมศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมชิน้ส่วนและอะไหล่รถยนต์

 รองประธานคณะกรรมการบริหาร  Master of Industrial Engineering, ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม Waseda University (Japan) 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มเูบยี สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ

ผูกพนับริษัทฯ  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

 อบรมหลกัสตูร 2555 - 2560 กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- Director Accreditation Program

- Finance for Non-Finance Directors

- Director Certification Program * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 5 บริษัท

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 53  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 0.66% ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ ศศินทร์  แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2557 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม  Bachelor of Business Administration 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

ผูกพนับริษัทฯ  in Finance and Management (BBA), 2550 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

 กรรมการผู้อ านวยการ Simon fraser University (Canada) 2547 - ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2540 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

 อบรมหลกัสตูร 2557 - 2560 รองกรรมการผู้อ านวยการบริหาร - บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- Director Accreditation Program สายส านกังานกลาง

- Strategic IQ - Executive Education, 2555 - 2556 รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการเงิน บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

  Harvard Business School และบญัชี 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่25

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัททีไ่มใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท

         ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 51  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 0.001% 2557 - ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการขาย บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และการตลาด

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

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

นายสมศกัดิ์ สิทธินันท์เจริญ 54  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ - BSK บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

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

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

        นายมงคล  แซ่จิวนายมงคล  แซ่จิว 55  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2557- ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ - SBM & ICP บจ. สมบรูณ์หล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

 กรรมการผู้จดัการ - SBM & ICP สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

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

บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

นายพัฒน์พงษ์ วีระศลิป์ 49  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.001% 2558-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ –สายปฏิบตัิการ SAT บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

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

 - สายปฏิบตัิการ 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 45  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 ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

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

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิตปิโตรเคมี

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ชว่งเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกลุ/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั

วฒิุทางการศกึษา

นายณัฐขจร  ญาณภิรัต 41  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 47  ปริญญาเอก การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ไมมี่ ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายทรัพยากรบคุคล บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ, 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 

SF
T 

TS
C 

YS
C 

NS
A 

SS
MC

 

MS
A 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ X,///           
2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ /, V X, / / / / X      
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั //           
4. นายสบสนัติ ์ เกตสุวุรรณ ///           
5. นายอจัฉรินทร์ สารสาส //           
6. นายไพฑรูย์ ทวีผล //           
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ /           
8. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์  / / / / X / / / /, V /, V / 
9. น.ส. นภสัร กิตะพาณิชย์ /, P, O  / / / /      
10. นายบญุศรี กิตะพาณิชย์   X X        
11. นางกษมน กิตติอ าพน   / / / /      
12. นายมงคล แซจิ่ว   /,O  /,O       
13. นายสมศกัดิ ์ สทิธินนัท์เจริญ O           
14. ดร. ชีระวิทย์  สรีุรัตนนัท์ O           
15. นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ O     /,O      
16. นายณฐัขจร  ญาณภิรัต O          / 
17. นายธนัธชั ฤทธ์ิน า้ O           
18. ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ O           

 
 

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 MSA บจ. มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE) 

 

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  

 บริษัทฯ  ได้แต่งตัง้ให้ นางอรอนงค์  ใยยะธรรม ด ารงต าแหน่ง ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วันที่   
1 กรกฎาคม 2557  เนื่องจาก เป็นผู้มีคณุสมบตัิ   มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบระบบการ
ควบคุมภายใน  รายงานทางการเงิน การบัญชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจใน 
กิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ  
จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่  และ 
ความรับผิดชอบ 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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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 ที่มกีาร
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  :   มีมีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน  การจัดประชุม

คณะกรรมการฯ  การสรุปประเด็น การจดัท ารายงานการประชุม มีมนษุยสมัพนัธ์ดี  มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  มีภาวะผู้น า เทคนิคการสือ่สาร  และวางแผนเชิงกลยทุธ์   

ทกัษะ        :          ผา่นการอบรมงานด้านเลขานกุารบริษัทฯ  จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
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รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
-ไม่มี-   
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เอกสารอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
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