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ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 วิสัยทัศน์  

 มุง่มัน่สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนในอตุสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ผา่นความ
ร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

พันธกิจ 
 สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 ร่วมมือกบัพนัธมิตรเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ 
 ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้าด้วยการมเีทคโนโลยีที่ทนัสมยัและร่วมออกแบบ 

และพฒันาผลติภณัฑ์ 
 ยกระดบัความสามารถด้านการผลติและการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เป็นเลศิ 
 มีความโปร่งใสและความยตุิธรรมตอ่คูค้่าตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 
 มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 เสริมสร้างฅนสมบรูณ์ให้เป็นคนดีและคนเกง่ผา่นศนูย์การเรียนรู้ของสมบรูณ์ 

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ  

 ความเป็นมาของธุรกิจบริษัทฯ ในกลุม่บริษัทสมบรูณ์  

  บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 
2538 ด้วยทนุจดทะเบียน 80 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั คือ เพลาข้าง 
(Axle Shaft)  มีโรงงานและส านกังานตัง้อยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบาง
พลี จงัหวดัสมทุรปราการ ต่อมาในปี 2547 ได้เพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 226 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น
เดิม และได้แปลงสภาพเป็นบริษัทจ ากดัมหาชน เมื่อวนัที่ 31 มกราคม 2548 ด้วยทนุจดทะเบียน 300 ล้านบาท 
แบง่เป็นหุ้นสามญั จ านวน 300 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจบุนับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 425,193,894 บาท 
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 บริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย จ านวน 4 บริษัท ได้แก่ 

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

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

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

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

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ถือหุ้นใน 4 บริษัทยอ่ย สดัสว่นร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ปี 2561 

 เมษายน 2561  สารสนเทศการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท และการเปลีย่นแปลงกรรมการ 

 สงิหาคม 2561  1. รางวลัจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 SAT2 ได้รับรางวลัสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์ และสวสัดิการ

แรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเลก็ ไมม่ีสหภาพ เป็นปีแรก 
 SAT1, SBM1-2 ได้รับรางวลัเกียรติยศสถานประกอบการดีเดน่ด้านแรงงานสมัพนัธ์ 

และสวสัดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ไม่มีสหภาพ 13 ปี
ติดตอ่กนั 

 SBM3 ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ไม่มีสหภาพ 10 ปี
ติดตอ่กนั 

 ICP1 ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 9 ปี
ติดตอ่กนั  

 ICP2 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสมัพันธ์ และสวสัดิการ
แรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเลก็ ไมม่ีสหภาพ 7 ปีติดตอ่กนั  

 SAT, SBM2, ICP1 ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

2. SAT, SBM3 ได้รับรางวลัในโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและชุมชนอย่างยัง่ยืนประเภท (CSR-DIW Continuous Awards 2018) จาก 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ตลุาคม 2561   SAT ได้รับรางวลั SD Awards 2018 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน ปีที่ 2 Sustainability Awards of 

Honor, Second year 

 รางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 
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 พฤศจิกายน 2561 SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2018 จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้ 
 รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relations Awards  

 ธนัวาคม 2561  SAT ได้รับรางวลัองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น จากกระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุย์  

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าและองค์กรภายนอก ประจ าปี 2561 

 รางวลัชนะเลศิอนัดบัท่ี 1 Group B : MCC QCC: MITSUBISHI (SAT1) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 Group B : THCC QCC: HINO (SAT2) 

 รางวลันะเลศิอนัดบัท่ี 1 กิจกรรม TCC HRD: TOYOTA (SBM3) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 (Silver Award) Kubota Kaizen: KUBOTA (SBM3) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 QCC Activity: HONDA (SBM3) 

 รางวลัชนะเลศิ Group E : THCC QCC : HINO (SFT) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 2 (Silver Award) Gemba Kaizen :สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น  
(SBM1, SBM3) 
 

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ปี 2560 

 กรกฏาคม 2560  อนมุตัิให้ SAT เข้าท าสญัญาร่วมทนุ และจดัตัง้บริษัทร่วมทนุระหว่าง SAT กบั MUBEA 

ENGINEERING AG ซึง่เป็นบริษัทในเครือ MUBEA Group เพื่อประกอบกิจการผลิตและ

จ าหนา่ยชิน้สว่นส าหรับยานยนต์ และอปุกรณ์เสริมอื่นๆ 

 สงิหาคม 2560  1. สารสนเทศการเปลีย่นแปลงกรรมการผู้อ านวยการ จากการเกษียณอายงุาน  

2. SAT,BSK และ SBMได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อตุสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous  Awards 2017) จากกรม

โรงงานอตุสาหกรรม 

3. BSK ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ระดบัประเทศ ด้านความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน จากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 กนัยายน 2560  1. รางวลัจากกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้านแรงงาน

สมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 12  ปีติดตอ่กนั 

 SBM 3 ได้รับรางวลัเชิดชเูกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้านแรงงานสมัพนัธ์และ

สวสัดิการแรงงาน 9 ปีติดตอ่กนั 

 ICP ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน 

2. SAT ได้รับประกาศนียบตัร คาร์บอนฟุตพริน้ท์ขององค์กร จากองค์การบริหารจดัการ

ก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) 
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 พฤศจิกายน 2560  1. SAT ได้รับรางวลั SET Awards 2017 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน Sustainability Awards of Honor 

 รางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 

 รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม Best Investor Relations Awards  

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 : Kuboya (SAT) 

 รางวลัดีเดน่ด้านคณุภาพและการจดัสง่ : IZUZU (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) 

 
รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ปี 2559  

 กมุภาพนัธ์  2559  1. SAT ได้รับรางวลัพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ด้านความเป็นเลศิในการบริหารจดัการ

โดยรวม จากสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ร่วมกับ 

สมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

2. SAT ได้รับรางวัล SET Awards 2016 จาก ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ร่วมกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลับริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2016)  

 รางวลัด้านบริษัทจดทะเบยีนที่มรีายช่ือหุ้นยัง่ยืน (Thailand Sustainability Investment) 

 รางวลับริษัทจดทะเบียน ด้านนกัลงทนุสมัพนัธ์ดเีดน่ (Outstanding Investor Relations 

Awards) 
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 มีนาคม 2559 SAT ได้ผลกัดนัให้บริษัทคูค้่าของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต้านโกง
กับคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council :CAC) จ านวน 88 บริษัท   

 กรกฎาคม 2559 1) SAT ได้รับรางวลั นกัลงทุนสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม (Best IR) ในกลุม่สินค้าอตุสาหกรรม  
จากสมาคมนกัวิเคราะห์การลงทนุ  
2) SAT ได้รับรางวลัการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม 4 ปี ตอ่เนื่องกนั (2556 –  
2559) (Investors’ Choice Awards 2016) จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
3) SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบอตุสาหกรรมตอ่
สงัคมอยา่งตอ่เนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2016) จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 สงิหาคม 2559  1)  รางวลัจาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 

 SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้าน

แรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน” 11  ปีติดตอ่กนั 

 SBM 3 ได้รับรางวลัเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่น “ด้านแรงงานสมัพนัธ์

และสวสัดิการแรงงาน” 8 ปีติดตอ่กนั 

 ICP ได้รับรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ “ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดิการแรงงาน”  

2) อนุมัติให้ SFT เพิ่มทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท จากทุนเดิม 250 ล้านบาท  
เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่350 ล้านบาท 
3) SAT เข้ารับประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ต้านทจุริต (เป็นครัง้ที่ 2) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption Council :CAC) 

 ตลุาคม 2559  อนมุตัิให้ บริษัท SIJ บริษัทยอ่ยในประเทศญ่ีปุ่ น จดทะเบียนเลกิบริษัท  

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 2559  

 MCC - QCC  Activity  2016 (SAT) 

 THCC-QA Improvement 2016 (SAT) 

 THCC QCC (HINO) (SBM) 

 TCC HRD ACTIVITY 2016 (SBM) 

 MCC QCC  (Mitsubishi) (SBM) 

 KAIZEN COMMUNITY (KUBOTA) (SBM) 

 MCC - QCC  Activity  2016 (BSK) 

 TCC-TPS Activity 2016 (BSK) 

 Bronze Award 2016 (ICP) 
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1.3 โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 

          บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง  
รถกระบะ รถบรรทุก และเคร่ืองจักรกลการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ ผู้ ประกอบยานยนต์ (Original 
Equipment Manufacturer “OEM”) ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการท าสญัญาซือ้ขายระยะยาว และผู้ ค้า
ชิน้สว่นอะไหล ่(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

          การด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีนโยบายเติบโตไปกับลกูค้า โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่
องค์กรและผู้มีสว่นได้เสยี โดยมีผลติภณัฑ์ที่แตกตา่งกนั การด าเนินงานในแตล่ะบริษัท จะด าเนินงานเสมือนเป็นหนว่ย
ธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององค์กร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม
สมบูรณ์ น าไปปฏิบตัิ โดยผู้บริหารในแต่ละสายงาน จะต้องรายงานการปฏิบตัิงานต่อกรรมการผู้อ านวยการ ทัง้นี ้  
แตล่ะบริษัท จะมีการก าหนดเป้าหมาย กลยทุธ์การด าเนินธุรกิจ และติดตามผลร่วมกนั โดยมีการประชุมผู้บริหารของ
บริษัทในกลุม่สมบรูณ์เป็นประจ า (Executive Committee)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ : 

1. * ไม่มีบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ถือหุน้ในบริษัททีเ่ก่ียวข้องนีเ้กินร้อยละ 10 

2. บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั (MSA) ไดจ้ดทะเบียนจดัตัง้บริษัทตัง้แต่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2560 
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1.4  ผลิตภณัฑ์ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก 

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

เพลาข้าง (Axle Shaft) 
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 
รถบรรทกุ 10 ล้อ 

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

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                                     
บจ. จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) 

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 
บจ. จีเคเอ็น ไดรฟไลน์ (ประเทศไทย) 
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1.5 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
นบัตัง้แต่อดีตเป็นต้นมาบริษัทฯ ได้มีการพฒันามาอย่างต่อเนื่องตามวิสยัทัศน์ที่จะเติบโตอย่างยัง่ยืนใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์หลักผ่านการพัฒนาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ส าคัญ ให้มี
ความสามารถในการท าก าไรด้วยต้นทุนที่แข่งขนัได้เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในฐานการตลาดที่มีอยู่ โดยใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีช่วยในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลดต้นทนุ รวมถึงมีการตอบสนองความต้องการ
และการแก้ปัญหาให้กบัลกูค้า นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการขยายธุรกิจไปยงักลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร
และผลติภณัฑ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างแหลง่รายได้ เพื่อลดความเสีย่งของการเติบโตของบริษัทฯ และ
เพือ่บรรลเุป้าหมายในการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

ในปัจจุบนัเราตระหนกัดีว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงในทกุมิติ ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึน้ทัง้จากสภาวะ
สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมที่ผันผวน บริษัทฯ ต้องมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  
ในขณะเดียวกนับริษัทฯ ยงัต้องรักษามาตรฐานการด าเนินธุรกิจขององค์กรและการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และผู้มีสว่นได้สว่นเสยีที่ครบถ้วน เช่นคูค้่า และพนัธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่อปุทาน (Supply 
Chain) ภายใต้ปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์สร้างสมดุล”  ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งเน้นให้เกิดความ
สมดลุทัง้ทางด้านการพฒันาบคุลากรที่มีคุณภาพ การสร้างมลูค่าเพิ่มของธุรกิจด้วยการด าเนินงานที่โปร่งใสเพื่อผล
ประกอบการท่ีดี และการสร้างโอกาสให้ชมุชนเพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน บริษัทฯ ยงัได้มองเห็นโอกาส และปัจจยัที่ท้าทาย
ส าคญั และมีแนวทางด าเนินการดงันี ้
 

1. ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกยังผันผวน อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสงครามการค้า และการ

เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคมในหลายภูมิภาพ  หากแต่ว่าระบบเศรษฐกิจไทยยงัมีความแข๊ง

แกร่งจากความเช่ือมั่นของผู้บริโภค ระดับเงินเฟ้อในระดับที่ต ่า และ เงินส ารองระหว่างประเทศใน

ระดับสูง ซึ่งท าให้คาดการณ์ได้ว่ายอดขายรถยนต์ภายในประเทศยังจะปรับเพิ่มสูงขึน้ในปี 2562 

เลก็น้อย ตอ่เนื่องจากการเพิ่มขึน้ในช่วงปี 2561 บริษัทฯ ถือเป็นโอกาสอนัดีเพื่อเตรียมขบัเคลื่อนทิศทาง

ของบริษัทเราไปตามแนวโน้มที่เกิดขึน้ บริษัทฯ จึงได้วางแผนกลยุทธ์หลกั กล่าวคือ เน้นการขยาย

เครือขา่ยธุรกิจทัง้ในด้านการขาย และการผลติรองรับการเติบโตภายในประเทศ และขยายตลาดสง่ออก

ในผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท โดยยงัคงรักษาความสมดลุในด้านการจดัการปัจจยัความเสีย่ง การบริหาร

บคุลากร การเงิน รวมถึงการด าเนินการตา่ง ๆ ที่จะเกือ้หนนุให้องค์กรสามารถแขง่ขนัในตลาดใหมไ่ด้ 

2. ความก้าวหน้าของวิทยาการในหลายสาขาก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการผลิตและ 

ยานยนต์ จะสง่ผลกระทบต่อรูปแบบการผลิตและผลิตภณัฑ์ในอนาคตของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  

การให้ความส าคัญด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์และ

เชือ้เพลิงทดแทนน า้มนั รวมถึงความปลอดภยัของผู้บริโภค แนวโน้มเหลา่นีท้ าให้บริษัทต้องตื่นตวัและ

เร่งพฒันาการออกแบบ การพฒันากระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ์ และวสัดุการผลิต เพื่อตอบสนอง

ทิศทางการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ผลติภณัฑ์ในอนาคตที่บริษัทสามารถท าได้ เช่น ผลิตภณัฑ์ที่มีน า้หนกั

เบาส าหรับรถยนต์ประหยดัพลงังาน และรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) รวมถึงการพฒันาวตัถดุิบที่มี
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คณุภาพและมีน า้หนกัเบา และน าไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเพื่อให้สอดรับกบัการ

เข้ามาของอตุสาหกรรม 4.0 

3. การเติบโตของเศรษฐกิจในกลุม่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CLMV เป็นปัจจยัด้านหนึ่งที่จะ

กระตุ้นและดงึดดูนกัลงทนุจากตา่งประเทศให้เข้ามาลงทนุในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้ยงั

กระตุ้นการเติบโตของธุรกิจภาคการขนสง่ ( logistics) ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายตลาดรถยนต์และ

รถบรรทุกในภูมิภาคนี ้ประกอบกับการที่ทางรัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ชัดเจน บริษัทฯ 

เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายตลาดได้มากขึน้บริษัทฯ มุ่งเน้นการพฒันาฝีมือแรงงานและพฒันาบคุคลากร

ในทุกระดบัผ่านศูนย์การเรียนรู้ Somboon Learning Academy (SLA) อย่างต่อเนื่องอย่างจริงจัง 

เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและความสามารถที่แขง่ขนัในธุรกิจได้ บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะยกระดบัศนูย์การเรียนรู้

ให้มีมาตรฐานเพื่อสนบัสนนุการพฒันาบคุคลากรของอตุสาหกรรมในระดบัประเทศตอ่ไป 

4. สภาวะการแขง่ขนัในตลาดปัจจบุนัมแีนวโน้มสงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเร่ืองต้นทนุ ลกูค้าจะเปรียบเทียบ

ต้นทุนการซือ้สินค้าส าหรับการผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ โดยพิจารณาราคาต้นทนุในเครือข่ายทัง้ภมูิภาค

และระดบัโลก (Regional and global sourcing) แนวโน้มดงักลา่วสง่ผลให้การแข่งขนัด้านราคามีมาก

ขึน้ บริษัทฯ จึงต้องบริหารและจดัการต้นทนุให้สามารถแข่งขนัได้ (Cost competitiveness) โดยเฉพาะ

กบัคู่แข่งที่มีเครือข่ายในประเทศ ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายและด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการบริหาร

ต้นทุนด้วยการมุ่งเน้นให้พนกังานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์และนวตักรรม การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับคู่ค้า เพื่อสร้างความพึง

พอใจ และความสมัพนัธ์ที่ดีกบัลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ์  

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แยกตามผลิตภณัฑ์หลกัใน ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 
สามารถจ าแนกได้ดงันี ้

ผลิตภัณฑ์ 
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ 

งบการเงนิ 
ปี 2561 

งบการเงนิ 
ปี 2560 

งบการเงนิ 
ปี 2559 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

เพลาข้าง SAT  2,353 28 2,056 24 2,163 26 

จานเบรกและดมุเบรก SBM 99.99 1,950 24 1,860 21 1,684 20 

ชิน้สว่นเคร่ืองยนต์การเกษตร SBM 99.99 1,503 18 1,388 16 1,415 17 

แหนบแผ่น* BSK 99.99 - - 420 5 372 4 

สปริงขด* BSK 99.99 - - 450 5 490 6 

เหล็กกนัโคลง* BSK 99.99 - - 380 4 432 5 

อ่ืนๆ**   2,388 29 2,039 23 1,743 21 

รวมรายได้จากการขายสินค้า   8,194 99 8,593 98 8,299 99 

รายได้อื่นๆ   114 1 209 2 96 1 

รวมรายได้    8,308 100 8,802 100 8,397 100 

หมายเหต ุ 

1. *ในเดือน ธ.ค.  2560 BSK ได้ขายสายการผลิตทัง้หมดของบริษัท ให้บริษัทร่วมทนุ ซึง่มีชื่อวา่  บริษัท มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโม
ทีฟ จ ากดั ซึง่ SAT ได้ถือหุ้นในบริษัทร่วมทนุนี ้ร้อยละ  50.00 ท าให้ในปี 2561 บริษัท SAT ไมไ่ด้รวมยอดขายของธุรกิจสปริง
เข้ามาเป็นรายได้ของกลุม่บริษัท 

2. * *ผลิตภณัฑ์อ่ืน ๆ อาทิเชน่ ดมุล้อ 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 28 ของรายได้จากการขายของกลุม่บริษัทสมบรูณ์รวม
ในปี 2561 และบริษัทฯ ด าเนินธุรกิจผลติเพลาข้างในประเทศไทยเป็นรายแรก และเป็นราย
ใหญ่ที่สดุของประเทศในปัจจุบนัโดยมุ่งเน้นการผลิตส าหรับรถกระบะขนาด 1 ตนั และใน
ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เร่ิมมีการผลติและจ าหนา่ยเพลาข้างส าหรับรถบรรทกุขนาดใหญ่อีกด้วย  
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เพลาข้างเป็นเพลาเหล็กที่ต่อจากห้องเฟืองท้ายไปยงัจานล้อหลงัทัง้ข้างซ้ายและขวา เพื่อ
ถ่ายทอดแรงขบัทางห้องเฟืองท้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับรถกระบะ กลุม่ลกูค้าที่ส าคญั
ของกลุ่มบริษัทคือกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ (OEM) ได้แก่  บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย), บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย, บจ. โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย), บจ. 
ฮีโนม่อเตอร์ส แมนแูฟคเจอรร่ิง (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่  นอกจากนี ้
มีการสง่ออกไปที่บริษัท ดาน่า (ประเทศแอฟริกาใต้) Spicer Axle South Africa (SASA) , 
PT. INTI Ganda Perdana (IGP) ประเทศอินโดนีเซีย และ DANA INCORPORATED 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

2.  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 าหน้าที่หยดุการหมนุของล้อมกัจะใช้กบัล้อหลงั 

จานเบรกและเบรกดรุมมีรายได้รวมจากการขาย คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 24 ของรายได้จากการขายของ
กลุม่บริษัทสมบรูณ์รวมในปี 2561 สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร ซึ่ง SBM มีการจ าหน่ายให้กับ
ลกูค้าประเภทผู้ประกอบยานยนต์ OEM ลกูค้าหลกัที่ส าคญัได้แก่ บจ. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย), บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอร์ส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นต้น SBM มีการท าสญัญาซือ้ขายกบัลกูค้า
เหลา่นีใ้นลกัษณะรายปีและมีการตอ่สญัญาเป็นรายปีโดยอตัโนมตัิในช่วง Model Life  
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3. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 

ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภณัฑ์หลกัของ SBM มีสดัส่วนรายได้ร้อยละ 3 ของ
รายได้จากยอดขายรวมของกลุม่บริษัทในปี 2561 
ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ ลกัษณะคล้าย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจ านวนลกูสบู) ต่อมา
รวมกนัก่อนปลอ่ยออกไปสูท่อ่ไอเสยี ท าหน้าที่ระบายไอเสยีที่เกิดจากการเผาไหม้ของ
เคร่ืองยนต์ สามารถใช้ได้กบัรถกระบะ และรถยนต์ผู้ โดยสาร โดยมีลกูค้าหลกัที่ส าคญั
คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

นอกเหนือไปจากผลติภณัฑ์ที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ กลุม่บริษัทสมบรูณ์ยงัมีผลติภณัฑ์อื่น ๆที่ส าคญัได้แก่ เพลา
แหนบ (Trunnion Shaft) แท่นยึด (Bracket) และผลิตภณัฑ์ที่เป็นงานหลอ่อื่น ๆ ทัง้จากอตุสาหกรรมยานยนต์และ
กลุม่อตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึง่มีผลติภณัฑ์ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 

 
2.3   การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

 

2.3.1  กลยทุธ์ทางการตลาด  
    บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์มานานกว่า 56 ปี และได้รับความเช่ือถือและยอมรับ

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

(1) Q (Quality) -  คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีระบบ
มาตรฐานคุณภาพในระดบัสากล โดยได้รับประกาศนียบตัร IATF 16949 และ 
ISO14001  

(2) C (Cost)  -  ต้นทนุท่ีสามารถตอบสนองตอ่ตลาดและแขง่ขนัได้ บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีการ
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   
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(5) M (Management)   -  ความสามารถด้านการบริหารจดัการ บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีความสามารถด้าน
การบริหารจดัการท่ีสามารถตอบสนองตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ
ได้ดี  โดยใช้แนวคิดใหม่ ๆ และการบริหารการจัดการความเสี่ยง  (Risk 
Management) ที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง 

 
  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 80 ของยอดขายรวม 

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

  บริษัทในกลุม่สมบรูณ์มีลกูค้าที่เป็นผู้ ค้าอะไหล่รายใหญ่ซึ่งด าเนินกิจการมานานจนเป็นที่รู้จัก
ของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งก่ี จ ากัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จ าหน่ายในตลาดนี ้คือ  
แหนบแผน่  ปัจจบุนัมียอดขายประมาณร้อยละ 0.1 ของยอดขายรวม 

(3)  ผู้ผลติเคร่ืองจกัรกลการเกษตร (Agriculture Machine)  

  บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้เร่ิมขยายธุรกิจเพิ่มขึน้จากอตุสาหกรรมรถยนต์เพียงอย่างเดียว โดยได้
เลอืกตลาดเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัอตุสาหกรรมการเกษตรที่เป็นหวัใจหลกัของประเทศไทย โดย
ลกูค้าที่บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ได้ร่วมท าธุรกิจด้วย คือ บริษัท สยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   โดยผลิตชิน้งานเพื่อใช้
ในการประกอบรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตร และรถเก่ียวนวดข้าว ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า คูโบต้า (Kubota)   
ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายรวม นอกจากนี  ้ยังมีการผลิตชิน้งานส าหรับกลุ่มอื่นๆ
นอกเหนือจากรถยนต์ ประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายรวม 

 2.3.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

การประมาณการยอดประกอบรถยนต์ในปี 2561 ทางสภาอตุสาหกรรมมีการก าหนดเป้าหมายยอดประกอบ
รถยนต์ ประมาณ 2.1 ล้านคนั แบง่ออกเป็นการผลติเพื่อการสง่ออกไปตลาดตา่งประเทศ 1.1 ล้านคนั และสว่นที่เหลือ 
1 ล้านคนั จะเป็นการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศ และการสง่ออกที่เพิ่มขึน้ในทกุตลาด ยกเว้นตลาดตะวนัออกกลาง 
และยโุรป 

ในปี 2561 ยอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2,167,694 คนั เป็นไปตามที่ประมาณการ เพิ่มขึน้จากปี 2560 ร้อยละ 9 
โดยแบง่ออกเป็นการขายภายในประเทศ 1,041,739 คนั เพิ่มขึน้จากปีที่ผา่นมา ร้อยละ 20 และการสง่ออก 1,140,640 
คนั เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.1 สาเหตุที่เกินกว่าเป้าหมาย เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของตลาดภายในประเทศ 
โดยเฉพาะกลุม่รถกระบะ ที่ยอดขายชะลอตวัในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา และรถยนต์นัง่ขนาดเล็กที่มีแข่งขนักนัสงูขึน้ โดย
เพิ่มกลุม่ตลาดใหม ่คือ Compact SUV ที่เจาะตลาดผู้บริโภคที่ต้องการใช้รถเอนกประสงค์ในเมืองมากขึน้ 
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ตารางแสดงสถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย 

 

ปี 
รถยนต์น่ัง

(คนั) 

รถกระบะ
ขนาด 1 ตัน

(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 
2561 877,015 1,250,483 40,196 1,290,679 2,167,694 8.99 

 

ทีม่า : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย 

 
ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2561 กลุม่ประเทศคูค้่าหลกัยงัชลอตวัในการฟืน้ตวั เช่นกลุม่ประเทศยโุรป 

ประกอบกับ ภาวะทางด้านเศรฐกิจที่ส าคญัในปี 2561 ที่ผ่านมา คือ สงครามการค้าระหว่าง สหรัฐเอเมริกากบัจีน  
การขึน้ดอกเบีย้ของ FED และการควบคมุหนีแ้ละสินเช่ือภายในประเทศจีนที่มีผลจากการกีดกนัทางการค้า สง่ผล  
ให้ประเทศคู่ค้าต่างๆได้รับผลกระทบ แต่ภายในประเทศไทยรายได้ภาคครัวเรือนปรับสูงขึน้ ประกอบกับผู้ ใช้รถ  
คนัแรกเร่ิมมีก าลงัซือ้กลบัมาจากการหมดรอบการควบคมุ ท าให้ตลาดภายในประเทศเป็นสว่นช่วยในการผลิตรถยนต์
ในปี 2561 นี ้
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 2.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

2.4.1 ก าลงัการผลติ 

      บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีก าลงัการผลติและการใช้ก าลงัการผลติจ าแนกตามผลติภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

ผลิตภัณฑ์ 
บริษัท 
ผู้ผลิต 

ก าลังการ
ผลิตปี 2561 

อัตรา % 
การใช้
ก าลัง 

การผลิต 
2561 

ก าลังการ
ผลิตปี 2560 

อัตรา % 
การใช้
ก าลัง 

การผลิต 
2560 

ก าลังการ
ผลิตปี 2559 

อัตรา % 
การใช้
ก าลัง 

การผลิต 
2559 

เพลาข้าง SAT 3,600,000 76.4 3,600,000 66 3,600,000 65 
กลุม่ผลิตภณัฑ์งานหลอ่และงาน
กลงึ (ส าหรับชิน้สว่นรถยนต์) 

ICP/SBM 7,892,991 83 6,941,664 57 7,120,615 
 

58 
 

กลุม่ผลิตภณัฑ์งานหลอ่และงาน
กลงึ  (ส าหรับชิน้สว่น
เคร่ืองจกัรกลการเกษตร) 

ICP/SBM 3,187,969 75 2,883,489 78 2,705,620 
 
 

73 

แหนบแผ่น (ตนั/ปี) BSK - - 13,200 71 13,200 71 

เหล็กกนัโคลง BSK - - 1,920,000 56 1,920,000 56 

สปริงขดขึน้รูป BSK - - 6,480,000 35 6,480,000 35 

General Forging Part SFT 3,360,000 51 3,360,000 51 3,360,000 36 
 

*หน่วย : ชิน้ 

หมายเหต ุ

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

-    SBM3_P1 แยกในส่วนเป็น 2 กลุ่ม ชิน้ส่วน เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และ ชิน้ส่วนรถยนต์  
    

     2.4.2 การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบหลกัที่ส าคญัในการผลติของกลุม่บริษัท คือ เหลก็ ซึง่มีการจดัหาอยู ่ 2 ลกัษณะ คือ  
(1) เหล็กที่ไม่สามารถผลิตได้ในประเทศ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะจดัซือ้จดัหาโดยตรงจากผู้ผลิตใน

ต่างประเทศ หรือสั่งซือ้ผ่านตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี ้ได้แก่ เหล็กคาร์บอนสูงท่อนกลม   
(High Carbon Steel Round Bar) เหล็กสปริงเส้นแบนและกลม (Spring Steel Flat Bar, Spring Steel Round Bar)  
ซึง่ลกูค้าเป็นผู้ก าหนดทัง้ประเภท คณุสมบตัิ (Specification) และแหลง่ที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคมุคณุภาพ
ของผลติภณัฑ์ที่ผลติขึน้โดยกลุม่บริษัท โดยวตัถดุิบกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 70-80 ของวตัถดุิบหลกั  

(2) เหล็กที่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศ ซึ่งเป็นรายการวตัถดุิบที่ส าคญัอีกรายการ คือ เศษเหล็ก
อดั (Steel Scrap) ซึ่งเป็นการซือ้จากผู้ประกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์หรือเป็น
เจ้าของผลติภณัฑ์เป็นผู้จดัหาให้ ซึง่ส าหรับวตัถดุิบในกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณร้อยละ 20- 30 ของวตัถดุิบหลกั  

 ในปี 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีการพฒันาและร่วมมือกบัผู้ผลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ๆ เพื่อพฒันา
วตัถดุิบที่มีคณุภาพเป็นไปตามที่ลกูค้าก าหนด แต่มีราคาที่สามารถแข่งขนัได้ เพื่อน ามาใช้ทดแทนวตัถดุิบที่ใช้อยู่ใน
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ปัจจุบัน และใช้ในการน าเสนอลูกค้าเพื่อเป็นทางเลือก อีกทัง้เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
โครงการใหม่ๆ  ของลกูค้าที่ต้องการการพฒันาต้นทนุให้สามารถแขง่ขนัได้ในตลาด  

จากการพฒันาและร่วมมือด้านการพฒันาวตัถดุิบตามข้างต้นนัน้ นอกจากท าให้บริษัทฯ มีทางเลอืกเพิ่มมาก
ขึน้ในส่วนของชัน้คุณภาพและราคาแล้ว ยงัท าให้บริษัทฯ มีแหล่งของวตัถุดิบหลากหลายมากขึน้ในการตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขนักบัคู่แข่งขนั อีกทัง้ในปี  2561 บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการ
บริหารและพฒันาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และการพฒันาผลิตภณัฑ์กบัผู้ผลิตและผู้ขายวตัถดุิบรายปัจจุบนัอย่างต่อ
เนื่องมาจากปี 2559 และ 2560 เพื่อพฒันาคณุภาพของวตัถดุิบ ต้นทนุการผลิตและเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ เช่น 
เร่ืองของการปรับปรุงการผลิต การรักษาสิ่งแวดล้อม การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการสนบัสนุนทางด้านเทคนิคต่างๆ 
จากกลุม่ผู้ผลติทัง้ในและตา่งประเทศที่เป็นพนัธมิตรกบัทางบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถคาดการณ์แนวโน้มต่างๆ 
ของสถานการณ์ที่เกิดขึน้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆ ได้อย่างทนัต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้มัน่ใจได้ว่า
บริษัทฯ จะไมป่ระสบปัญหาในเร่ืองของการจดัหาวตัถดุิบ ท่ีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ  
 
2.5 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 

 

 

3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 

การด าเนินธุรกิจในปัจจบุนัต้องเผชิญกบัสถานะการณ์ต่างๆมากมายทัง้ภายในและภายนอกที่อาจสง่ผลต่อ
การบรรลเุป้าหมายขององค์กร บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ จึงมีการน าและพฒันาระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนว
ปฏิบตัิมาตรฐานสากล COSO - Enterprise Risk Management - Integrated Framework -2004 ให้เกิดขึน้ทัว่ทัง้
องค์กร  เพื่อที่จะป้องกนัและลด ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับบริษัทในอนาคต ทัง้นี ้
การบริหารจดัการความเสีย่งดงักลา่วมทีิศทางที่ชดัเจน สอดคล้องกบักลยทุธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ ภายใต้กรอบการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ในรอบ 2561 ที่ผา่นมา บริษัทฯ ได้จ าแนกประเภทการจดัการความเสี่ยงที่เป็นประเด็นส าคญัไว้ 
ดงันี ้
 

1.ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

ปัจจบุนัหลายประเทศทัว่โลกได้ตระหนกัถึงปัญหาพลงังานและสิง่แวดล้อมมากขึน้ ท าให้การเปลีย่นแปลงใน
ส่วนของการผลิตชิน้ส่วนรถยนต์มีแนวโน้มมุ่งสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีน า้หนักเบา และวัสดุใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากนีอ้ตุสาหกรรมรถยนต์ในหลายภมูิภาคได้เร่ิมมีการผลติยานยนต์ไฟฟ้ามากขึน้ ส าหรับประเทศไทยทางรัฐบาล
ได้มีการอนุมตัิแผนสนบัสนุนการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวโน้มของอตุสาหกรรมรถยนต์ในอนาคตของประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
เหล่านีถื้อเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้บรรลตุามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้  บริษัทฯ จึงมีนโยบายสง่เสริมและสนบัสนนุงานศกึษาวิจยัและการพฒันาวสัดนุ า้หนกัเบา รวมถึงสง่เสริมให้
มีการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกบัยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการลงมือท าจริงในโครงการศึกษายานยนต์ไฟฟ้าเพื่อเตรียม
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ความพร้อมและเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วซึง่อาจสง่ผลกระทบตอ่การผลติสนิค้าและ
บริการ โดยมุง่เน้นนวตักรรมที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม ความปลอดภยั และการประหยดัพลงังาน 

นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัอย่างต่อเนื่องเก่ียวกบัการพฒันาบคุลากรเพื่อตอบรับการเข้ามาของ
ระบบอตัโนมตัิ(Automation System) เช่น เคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ และเคร่ืองจกัรกึ่งอตัโนมตัิ เข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต โดยการส่งเสริมการเรียนรู้ การสมัมนา การไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ และทดลองน ามาใช้ในพืน้ที่จริง เพื่อ
สนบัสนนุนโยบาย SBG 4.0  นโยบายลดต้นทนุ  เพิ่มประสทิธิภาพในการผลิต รวมถึงลดของเสีย เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อลด
ความเสีย่งเก่ียวกบัการแขง่ขนัด้านราคาสนิค้าและบริการ  คณุภาพของผลิตภณัฑ์ และตอบสนองความพึงพอใจของ
ลกูค้า 

 

2. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติการ (Operation Risks) 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการสร้างความเช่ือมัน่ด้านคุณภาพตลอดกระบวนการ เพื่อให้ได้สินค้าและ
บริการที่ดี สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าได้สูงสดุ โดยมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากความเสียหายของ
ผลติภณัฑ์ ความเสีย่งจากก าลงัการผลติไมเ่พียงพอในอนาคต  รวมถึงความเสี่ยงปัญหาจาก Supplier  ซึ่งความเสี่ยง
เหลา่นีอ้าจท าให้ไมส่ามารถผลติและสง่สนิค้าให้กบัลกูค้าได้ทนัเวลา เป็นต้น ดงันัน้บริษัทฯ ได้จดัท าแผนบริหารความ
เสี่ยงในด้านการผลิต อาทิเช่น การจัดท าแผนส ารองกรณีฉุกเฉิน การยกระดบัการบริหารจัดการด้านคุณภาพผ่าน 
Front line control การผลิตแบบมุ่งเน้นขจดัความสญูเปลา่ (Toyota Production System:TPS) การป้องกนัความ
ผิดพลาดจากการตรวจสอบด้วยหลกั Pokayoke และ Quality Gate การวิเคราะห์ความต้องการลว่งหน้าของลกูค้า
พร้อมศึกษาและเตรียมแผนส ารองส าหรับก าลงัการผลิตให้เพียงพอ การจดัท าแผนบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรเชิงป้องกัน
และแผนพยากรณ์พร้อมทัง้ส ารองอะไหลท่ี่ส าคญัให้พร้อม เป็นต้น นอกจากนีบ้ริษัทได้ขอการรับรองมาตรฐานสากล
ตามเวอร์ชั่นใหม่ของระบบการจัดการคุณภาพหรือ IATF16949:2016 เรียบร้อยแล้วเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ด้าน
คุณภาพตลอดกระบวนการ โดยมีระบบติดตามตรวจสอบภายในเชิงป้องกันอย่างเข้มงวด ตัง้แต่คุณภาพวตัถุดิบ 
กระบวนการผลิต จนส่งมอบผลิตภณัฑ์ถึงลกูค้า มีการก าหนดเป้าหมายงานเสียหรือ  Zero Claim ชัดเจน มีการ
ส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนมีจิตส านึกด้านคุณภาพ มีตัวแทนฝ่ายผู้บริหาร (Quality Management 
Representative) เพื่อควบคมุและก ากบัให้ปฏิบตัิตามระบบ จึงท าให้มัน่ใจวา่ทกุกระบวนการ กิจกรรม และขัน้ตอนใน
การด าเนินงาน การก ากบัดแูลด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ได้รับการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 
 

3. ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

ถึงแม้ในปี 2561 อตุสาหกรรมยานยนต์และอตุสาหกรรมเคร่ืองจักกลการเกษตรจะมีแนวโน้มที่เติบโตดีขึน้ 
แต่บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังคงให้ความส าคัญในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน โดยได้ด าเนินธุรกิจภายใต้
นโยบายทางการเงินอยา่งระมดัระวงั ทัง้ในสว่นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุ และการบริหารควบคมุความผนัผวนจากอตัรา
แลกเปลีย่น เพื่อให้บริษัทด าเนินธุรกิจได้อยา่งตอ่เนื่องรวมทัง้สามารถลงทนุเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยยงัคง
ความสามารถในการจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทในกลุม่สมบรูณ์ มีอัตราสว่นหนีส้ินต่อ
ทุนอยู่ที่ 0.3 เท่า ซึ่งลดลงต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และในส่วนของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนัน้ 
บริษัทได้มีการท าสญัญาซือ้ขายอตัราแลกเปลีย่นลว่งหน้า (Forward Contract)เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้จากการ
น าเข้าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์จากต่างประเทศ และส าหรับในสว่นของวตัถดุิบที่น าเข้าจากต่างประเทศนัน้ ด้วยสว่น
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ใหญ่แล้วบริษัทฯ สามารถด าเนินการปรับราคาสินค้า ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบและอตัราแลกเปลี่ยนได้ 
ซึง่จะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

 

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks) 

บริษัทฯ ได้ด าเนินการประกอบธุรกิจชิน้ส่วนยานยนต์มามากกว่า 55 ปี โดยที่ผ่านมามีลูกค้าทัง้ในและ
ต่างประเทศเพิ่มขึน้ ทัง้นีบ้ริษัทได้ด าเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความสอดคล้องด้านกฎหมายและ
กฎระเบียบของลกูค้าในแตล่ะประเทศ เช่น กฎหมายด้านการขนสง่ กฎหมายเก่ียวกบัวตัถดุิบที่ต้องปลอดสารต้องห้าม 
รวมถึงผู้บริโภคร้องเรียนด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อการปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้าน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความเช่ือมัน่ด้านคณุภาพของสินค้าและการบริการตลอดกระบวนการ จึงมีการเฝ้า
ระวงัความเสี่ยงส าคญัเช่น การร้องเรียนจาการส่งสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพรวมถึงสินค้าช ารุดเสียหาย
ระหวา่งการขนสง่ไปยงัลกูค้า ดงันัน้บริษัทฯ ได้จดัให้มีทีมผู้ เช่ียวชาญทางกฎหมาย เพื่อศึกษาข้อจ ากดัของกฎหมาย
ตา่งๆ  ประเมินโอกาสในการเกิดเหตกุารณ์  มีการติดตาม และวิเคราะห์ผลกระทบ รวมถึงอปุสรรคตอ่การขยายตวัของ
องค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  มีการจัดท าประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability 
Insurance) เป็นต้น 

ส าหรับประเด็นด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักับการดูแล
คุณภาพชีวิตพนักงาน ผู้ รับเหมา และผู้มาติดต่อ รวมถึงได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับด้าน
ผลกระทบต่ออาชีอนามยั ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จึงได้ก าหนดนโยบาย ตวัชีว้ดั แผนงานประจ าปี และ
ผู้ รับผิดชอบ กล่าวคือ ในด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ผู้บริหารได้ประกาศนโยบาย “สถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั” โดยมีเป้าหมายอุบตัิเหตุเป็นศนูย์  มีการจดัท ากลยทุธ์ลดและ
ป้องกนัอบุตัิเหตตุามแนวทาง 3 E ( Engineering, Education, Engineering) โดยได้ด าเนินกิจกรรมในรอบปีที่ผา่นมา 
อาทิ เช่น Near Miss Accident Report,  View Point , กิจกรรมค้นหาและขจดัอนัตราย (Completely Check 
Completely Find out) , การส ารวจความปลอดภยัโดยฝ่ายบริหาร(Safety Shop Floor Management,  กิจกรรม
สง่เสริมวฒันธรรมความปลอดภยั(Safety Culture), กิจกรรมยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัเคร่ืองจกัร ( Machine 
Safety), กิจกรรมสปัดาห์ความปลอดภยั (Safety Week), กิจกรรม 5S/ข้อเสนอแนะ/ไคเซน เป็นต้น ส าหรับการดแูล
สิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ขอการรับรองมาตรฐานสากลตามเวอร์ชั่นใหม่  (Upgrade) ของระบบการบริหารจัดการ
สิง่แวดล้อม (ISO14001:2015) เรียบร้อยแล้วเมื่อปี 2560 โดยมีการฝึกอบรม ประเมินความเสี่ยง/ลกัษณะปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ จัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ  (อาทิเช่น มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
(อากาศ น า้เสีย) ทัง้ภายในโรงงานและชุมชน มีโครงการลดการใช้พลงังานและของเสียต่างๆ มีการปรับปรุง หรือน า
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานเข้ามาติดตัง้ในโรงงาน)  การควบคุมการด าเนินงาน
(Operation Control) มีการตรวจติตตามภายในเป็นระยะ มีการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวาคม  2561   

มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

(หน่วย : ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าทางบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิหรือภาระผูกพัน 

ที่ดิน     

จ านวน  1,759  ล้านบาท  จ านองเป็น

หลกัประกนัเงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนั

การเงิน 

ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี  

จงัหวดัสมทุรปราการ 

1.  เนือ้ที่ 102-6-78.7 ไร่ เจ้าของ 115.62 

2.  เนือ้ที่ 8-2-49.5ไร่ 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 

33.10 

3. เนือ้ที่ 63-3-25 ไร่ 

4. เนือ้ที่ 25.34 ไร่ 

5. เนือ้ที่ 7.55 ไร่ 

   เจ้าของ 

              เจ้าของ 

   เจ้าของ 

108.67 

47.01 

13.71 

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เจ้าของ 797.79 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 2,241.27 จ านวน 1,291 ล้านบาท จ านองเป็นหลกั ประกนั

เงินกู้ยืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

อุปกรณ์อื่นๆ เจ้าของ 111.64 - 

ยานพาหนะ เจ้าของ 1.46 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 112.48 - 

รวม   3,804.07 

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 ้

 

บริษัท คู่สัญญาทางเทคนิค วันที่เร่ิมสัญญา วันสิน้สุดของสัญญา รายละเอียดของการช่วยเหลือ 

บริษัทฯ 
 

Gohsyu Corporation 13 กรกฎาคม 2557 12 กรกฎาคม 2562 กระบวนการผลิตเหล็กทบุขึน้รูป 

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

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

ICP Takeda Casting 
Corporation 

10 มิถนุายน 2558 9 มิถนุายน 2563 กระบวนการผลิตงานหลอ่ 

ICP Kageyama 
Industrial Co., Ltd. 

1 ตลุาคม 2560 31 ธันวาคม 2561 กระบวนการผลิตแมแ่บบเพ่ือผลิต
งานหลอ่เหล็ก 

SFT Gohsyu Corporation 1 มีนาคม 2561 28 กมุภาพนัธ์ 2566 กระบวนการผลิตเหล็กทบุขึน้รูป 
BSK Chuo Spring  Co., Ltd. 12 พฤษภาคม 2558 11 พฤษภาคม 2563 การออกแบบและผลิตสปริง 

 

หมายเหต ุ
*สญัญาเดิมทีมีการตอ่สญัญาในปี 2561 

 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ตระหนกัถึงความส าคญัของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเสริมสร้างศกัยภาพในการ
แขง่ขนัและความเช่ือมัน่ตอ่ลกูค้า กลุม่บริษัทจึงได้มีการท าสญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิคกบัคูส่ญัญาข้างต้นอยา่ง
ตอ่เนื่อง คูส่ญัญาเหลา่นี ้มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของ 
ผู้ประกอบรถยนต์ ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีการด าเนินการการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผู้ เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคคลากรภายใน เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก  และมุ่งเน้นการสร้างเทคโนโลยี 
เป็นของตวัเอง กลุ่มบริษัทมีการทบทวนถึงความต้องการความพึ่งพิงทางเทคนิคจากบริษัทคู่สญัญาเหล่านีอ้ย่าง
สม ่าเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังต้องมีการหาบริษัทผู้ ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนา
กระบวนการผลติและผลติภณัฑ์ในอนาคต 
 

4.3   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

บริษัทย่อย 

บริษัทฯ มีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทยอ่ยซึง่เป็นผู้ผลติชิน้สว่นรถยนต์ ทัง้ 4 บริษัทในสดัสว่นการถือหุ้น
ร้อยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามล าดบั)  โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
เทา่กบั  ล้านบาท โดยมีรายละเอยีดดงันี ้
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บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนวิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

SBM ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 500.00 875.99 
BSK ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 130.00 519.99 
ICP ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 785.00 796.03 
SFT ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ 350.00 350.00 

รวม 2,542.01 

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

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

และจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99  จึงท าให้บริษัทฯ สามารถควบคมุการบริหารงานและ
ก าหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP และ SFT  มี
คณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้กรรมการของบริษัทฯ จ านวน 3 คน  คือ  นายยงยุทธ  
กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK  SBM 
ICP และ SFT   นอกจากนี ้SAT BSK และ SBM ให้กรรมการตวัแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและการ
ร่วมค้า และบริษัทท่ีเก่ียวข้องอื่นทัง้ 5 บริษัท  

บริษัทร่วมและการร่วมค้า 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อย มีเ งินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าโดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

บริษัทร่วม ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วิธีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วิธีส่วนได้
เสีย 

(ล้านบาท) 
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากัด  ผลิตและจ าหน่ายอะไหลร่ถ 150.00 20.00 30.81 422.67 
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท 
แซนด์ จ ากัด  

ผลิตและจ าหน่ายสินค้า
ประเภททรายเคลือบ
พลาสติกและทรายอบแห้ง 

72.00 21.25 15.30 60.06 

รวม 46.11 482.73 
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บริษัทการร่วมค้า ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สดัสว่นการถือ
หุ้น 

(ร้อยละ) 

มลูคา่เงิน
ลงทนุ 

วิธีราคาทนุ 
(ล้านบาท) 

มลูคา่เงิน
ลงทนุ 

วิธีสว่นได้
เสีย 

(ล้านบาท) 
บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโม
ทฟี จ ากัด  

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น
ยานยนต์ 

701.00 50.00 350.50 348.79 

รวม 350.50 348.79 
 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทุนตามวิธีสว่นได้เสีย จ านวน  
422.7 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งก าไรส าหรับปี 2561 จ านวน 82.7 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัท ซซึิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั มีมลูคา่เงินลงทนุตามวธีิสว่นได้เสยี
จ านวน  60.1 ล้านบาท และมีสว่นแบ่งก าไรส าหรับปี 2561 จ านวน  7.2 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณ์โคเตท แซนด์ จ ากดั และงบการเงิน
ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบริหารและไมไ่ด้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษัท มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้เสีย
จ านวน  348.8 ล้านบาท และมีสว่นแบง่ขาดทนุส าหรับปี 2561 จ านวน 1.1 ล้านบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัท มเูบีย สมบรูณ์ ออโตโมทีฟ จ ากดั  

 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกันอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทท่ีเก่ียวข้องโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บริษัท ธุรกิจ 
ทนุที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สดัสว่นการ
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

มลูคา่เงินลงทนุ 

(ล้านบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทฟี 
จ ากัด 

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น  
ยานยนต์ประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอ
ร่ิง จ ากัด  

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต์ 
เชน่ ลกูหมาก คนัชกั และคนัสง่
(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม 26.65 

 
 
5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 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 
  กิจการผลติชิน้สว่นยานยนต์ ท าให้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์มี 

   ความหลากหลาย   
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 129 หมูท่ี่ 2 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี  
  จงัหวดัสมทุรปราการ 
    เลขที่ 300/10 หมูท่ี่ 1 ต าบลตาสทิธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107547000664 
โทรศพัท์ : 02-080-8123 
โทรสาร : 02-080-8198, 02-080-8268 
Home Page : www.satpcl.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 425,193,894 บาท 
ทนุช าระแล้ว : 425,193,894 บาท 
 

บริษัทยอ่ย : 1. บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

  ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่  จานเบรก  
(Disc Brake) และดมุเบรก (Drum Brake) และชิน้สว่นเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

   2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส์ จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นงานหลอ่ (Casting Products) ส าหรับรถยนต์ ได้แก่ 
จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดมุ (Drum Brake) ปะกบั (Bracket) และ
ผลติชิน้สว่นงานหลอ่ส าหรับเคร่ืองจกัรกลการเกษตร 

   3. บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด   
   ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต์ ด้วยการทบุขึน้รูป (ร้อน/เย็น)  
   4. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด 

  ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์และลงทนุในบริษัทอื่น 
 
 
 6.2 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 
     - ไมม่ี- 

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

 
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทนุจดทะเบียน 425,193,894 บาท และทนุช าระแล้ว 425,193,894 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั 
425,193,894 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทไมม่ีหุ้นประเภทอื่นท่ีมีสทิธิหรือเง่ือนไขแตกตา่งจากหุ้นสามญั เช่น หุ้นบริุมสิทธิ หรือโครงการออกและ
เสนอขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์แปลงสภาพให้กองทนุรวมเพื่อผู้ลงทนุซึ่งเป็นคนต่างด้าว  (Thai Trust Fund) หรือมีการ
ออกตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง 

 
 7.2  ผู้ถอืหุ้น 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 127,302,750 29.94 
2.  ตระกลูกิตะพาณิชย์ 59,306,049 13.95 
3.  บริษัทไทยเอ็นวดีีอาร์ จ ากดั 75,570,283 17.77 
4.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 22,323,800 5.25 
5.  BBHISL NOMINEES LIMITED 10,372,000 2.44 
6.  AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P 7,170,500 1.69 

7.  
NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE 
IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT 

4,655,100 
 

1.09 

8.  กองทนุเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล 4,035,200 0.95 
9.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 3,837,139 0.90 
10.  นายอรรถพล ธรรมานนท์ 3,354,900 0.79 
หมายเหต ุ: บริษัท สมบูรณ์ โฮลด้ิง จ ากดั และสมาชิกในตระกูลกิตะพาณิชย์ ถือหุน้ร่วมกนัร้อยละ 43.89 

 

ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกนัได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่ออก
และช าระแล้ว โดย ณ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2562 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจ านวนร้อยละ 16.14 

  
 

 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

25 
 

 
 7.3  การออกหลักทรัพย์อื่น 
 
  -   ไมม่ี  - 
 
 7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  
(2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) 
พิจารณาถึงโครงการลงทนุในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของก าไรสุทธิ หลงัจากหักภาษีและส ารองตามกฎหมายแล้ว ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับแผนการลงทุนและ
แผนการใช้เงินของบริษัทฯ 

บริษัทยอ่ยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้นเช่นเดียวกนั  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ ในระยะที่ผ่านมา 5 ปีย้อนหลัง 

        (หนว่ย : บาท)  

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2561 

ปีที่น าเสนอ 

ปี 2560 

ปีที่ผ่านมา 

ปี 2559 

ปีที่ผ่านมา 

ปี 2558 

ปีที่ผ่านมา 

ปี 2557 

ปีที่ผ่านมา 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 915,596,702 811,240,893 607,557,665 641,538,005 649,834,968 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุ้น (บาท : หุ้น)  1.35 0.90 0.60 0.60 0.60 

4.รวมจ านวนเงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (บาท) 574,011,756.90 382,674,504.60 255,116,336.40 255,116,336.40 255,116,336.40 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (ร้อยละ) 63.00 47.17 42.00 39.77 39.26 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Directors 
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 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

27 

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจ านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร โดยมีรายช่ือขอบเขต อ านาจและหน้าที่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
4. นายอจัฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ 
5 นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ 
6. ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ  
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการ 
8. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 
 

             

หมายเหต ุ ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัท แทนนายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ์  

 โดยมีผลวนัที ่20 เมษายน 2561  

ทัง้นี ้นางสาวพสชุา  สินไชย  ได้รบัการแต่งตัง้ให้ป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ ตัง้แต่ 1 พฤษภาคม 2561  
            
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์  นายยงเกียรติ์  
กิตะพาณิชย์ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์   โดยกรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญั
ของบริษัทฯ   

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยก ากบัดแูลให้การ
บริหารจดัการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเป้าหมาย ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น และอยู่ในกรอบ
ของการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสยีทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
โดยปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในปัจจุบนัและในระยะยาว 
รวมทัง้การปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ แต่งตัง้กรรมการผู้ อ านวยการ (President) ให้เป็น
ผู้ รับผิดชอบในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ ก าหนดให้เร่ืองดงัต่อไปนีเ้ป็นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนมุตัิหรือให้ความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษัทฯ 
และบริษัทยอ่ย 

2. ผลงานผลประกอบการประจ าเดือน และประจ าไตรมาสของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับแผนและ
งบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี 
4. การใช้เงินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีได้รับอนมุตัิไว้รวมเกินร้อยละ 5 และเกินงบลงทนุอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบ

ลงทนุโครงการรวมเกินร้อยละ 10 
5. การซือ้และจ าหนา่ยสนิทรัพย์ การซือ้กิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทนุที่ไม่ขดักบัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และกฏหมายที่เก่ียวข้อง ที่มีมูลค่าเกิน
จ านวนที่มอบอ านาจให้กรรมการผู้อ านวยการ 

6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใดๆ อันมีผลกระทบที่ส าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน 
ยทุธศาสตร์การท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบริษัทฯ 

7. การท าสัญญาใดๆ ที่ไม่เ ก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่ เ ก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

8. การท ารายการเก่ียวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมกบับุคคลที่เก่ียวโยงกัน ตามเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯและตามกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทนุของบริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 
10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
11. การเปลีย่นนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบริหารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน 
12. การวา่จ้างกรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
13. การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนมุตัิที่มอบให้กรรมการผู้อ านวยการ และผู้บริหารระดบัสงู 
14. การอนมุตัิวงเงิน การปรับเงินเดือนและโบนสัหรือสตูรโบนสั หรือสตูรการปรับผลตอบแทนประจ าปีของ

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

รวมถึงการเปลีย่นแปลงแก้ไขการมอบอ านาจหน้าที่ดงักลา่ว ทัง้นี ้ต้องไมข่ดักบัเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯและกฏหมายที่เก่ียวข้อง 

17. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
18. การจดัให้มีและก ากบัดแูลให้มีการบริหารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
19. การแตง่ตัง้กรรมการในบริษัทยอ่ย   
20. การปรับปรุง เปลีย่นแปลง และแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการขึน้ไป 
21. การด าเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
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2. คณะกรรมการบริหาร  :  ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน (เป็นกรรมการอิสระ 1 คน) 
และกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 1 คน  โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นายอจัฉรินทร์ สารสาส  ประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
 3. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการ 
 4. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 

               คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  

หมายเหต ุนายอจัฉรินทร์ สารสาส ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร 

โดยมีผลเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561 

 ทัง้นี ้นางสาวพสชุา  สินไชย  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

  
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลัน่กรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ในการท าธุรกิจและโครงสร้างการบริหารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการ

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

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

2. อนมุตัิ หรือไมอ่นมุตัิ  
- โครงการลงทนุในวงเงินไมเ่กิน 100 ล้านบาท โดยโครงการลงทนุนัน้ต้องเป็นโครงการลงทนุท่ีเก่ียวข้อง

กบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ และมีอตัราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ ( IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
15 เว้นแตเ่ป็นโครงการลงทนุเพื่อการบ ารุงรักษา ปรับปรุงประสทิธิภาพ หรือทดแทนเคร่ืองจกัร 

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

ทราบ (ต ่ากวา่ระดบัฝ่าย มอบให้กรรมการผู้อ านวยการอนมุตัิ)  
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- การท าสญัญาใดๆ ที่เก่ียวข้องกับสญัญาด้านการบริหาร หรือสญัญาให้ค าแนะน า  หรือสญัญาให้
ความช่วยเหลือทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในวงเงินรับหรือจ่ายไม่เกิน  10 ล้าน
บาท และมีอายสุญัญาเกิน 1 ปี  

- การให้กู้ยืม/ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บริษัทยอ่ยในธุรกิจปกติเกินกวา่ 30 ล้านบาท ตอ่ครัง้ หรือ
ยอดสะสมรวมตอ่บริษัทเกิน 100 ล้านบาท  

3. ติดตามและก ากบัการด าเนินการ 
- แผนกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
- ผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
 - ผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าเดือน 
 - รายการท่ีคณะกรรมการบริหาร อนมุตัิหรือไมอ่นมุตัิ 

5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล :  ประกอบด้วย กรรมการอิสระทัง้คณะ ซึ่ง 1 ใน  3  เป็นผู้

มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน  

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายปัญจะ เสนาดิสยั         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
2. นายไพฑรูย์ ทวีผล  กรรมการ 
3. ดร. สทุศัน์   เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการ 

นายไพฑรูย์  ทวีผล  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหน้าที่สอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

หมายเหต ุดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด ารงกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล 

 โดยมีผลเมือ่วนัที ่1 พฤษภาคม 2561  

ทัง้นี ้นางอรอนงค์ ใยยะธรรม เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล  

  
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถกูต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบญัชีที่ยอมรับกนัทัว่ไป  และให้มี
การเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจน 
พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
ของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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4. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือการกระท าที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 

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

ของผู้สอบบญัชี และมีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีอยา่งน้อย 1 ครัง้ตอ่ปี โดยไมม่ีฝ่ายจดัการเข้าร่วม 
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 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ    
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

(4)   ความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
(5) รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

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

9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอ านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนกังานของ 
บริษัทฯ ที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวข้องจ าเป็น 

10. ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็นโดย  
บริษัทฯเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่าย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ เป็นประจ าทกุปี 

12. ปฎิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 

13. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทกุไตรมาส 
14. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้นแก่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผู้สอบบญัชี ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีได้แจ้งเหตุอนัควรสงสยั ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รับทราบ 
โดยให้ด าเนินการภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีแล้ว 

15. รับทราบส าเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีสว่นได้เสียของตน
หรือของบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสว่นได้เสยีที่เก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ 
หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 
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16. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายเป็น 
ประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

17. พิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจได้ตาม               
ความเหมาะสม 

18. สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ ตามโครงการแนวร่วม
ปฏบิตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ   

 
 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 ้มี ดร.อโณทยั เหมาะเจาะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

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

คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผู้อ านวยการ  
2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาดงันี  ้

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ได้รับมอบอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 
2.3 กรรมการผู้อ านวยการและรองกรรมการผู้อ านวยการ ส าหรับต าแหน่งรองกรรมการผู้อ านวยการ 

มอบให้กรรมการผู้อ านวยการพิจารณาเบือ้งต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 
ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

3. ดแูลให้คณะกรรมการบริษัทฯมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกบัองค์กรรวมทัง้การปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลีย่นแปลงไป 

4. ดแูลให้กรรมการและกรรมการผู้อ านวยการได้รับคา่ตอบแทนที่เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้อ านวยการ เพื่อพิจารณาปรับคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

6. ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของกรรมการผู้ อ านวยการและรองกรรมการผู้ อ านวยการ  
เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
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7. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
8. ก าหนดนโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาที่ยัง่ยืน 
9. ทบทวนและติดตามการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย  โดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มี

สว่นได้เสยีทกุกลุม่ เป็นประจ า อยา่งน้อยปีละ 2 ครัง้ 
10. พิจารณาแตง่ตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าที่สนบัสนนุการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมและ

การพฒันาที่ยัง่ยืน ตามความเหมาะสม 
11. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 

 
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ :  ประกอบด้วย ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ  

 ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

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

   ทัง้นี ้นายกษิดิศ เจริญพนัธ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัจดัการ  
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ 

1. ก าหนดกลยทุธ์การบริหารความเสี่ยงระดบัองค์กร และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ พร้อมบรูณาการบริหาร
ความเสีย่งเข้ากบัการบริหารธุรกิจขององค์กร และมีการทบทวนกลยทุธ์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ในการด าเนินธุรกิจ 

2. ก าหนดให้มีกระบวนการ หลกัเกณฑ์ และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี ้วิเคราะห์ 
ประเมินผล ติดตาม และสือ่สารในระดบัภาพรวมขององค์กร เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง 
ตามแนวทางบริหารที่ก าหนดไว้ 

3. ติดตามให้มีการทบทวนความเสี่ยง และจดัท าแผนจดัการความเสี่ยงในระดบัองค์กร (corporate risk) 
ให้บรรลผุลตามเป้าหมายพร้อมรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามล าดบั 

4. แตง่ตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดบัสายงานแต่ละสงักดัได้ตามความเหมาะสม และติดตามผล
การด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเสีย่งระดบัสายงานของแตล่ะสงักดัทกุไตรมาส 
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5. สง่เสริมให้หนว่ยธุรกิจและหนว่ยในสนบัสนนุตา่งๆมีความตระหนกัด้านการบริหารความเสี่ยง  พร้อมทัง้
ให้ค าแนะน าและสนบัสนนุทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลสงูสดุ 

6. จดัให้มีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อให้องค์กรด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ และสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ  

 
6. ผู้บริหาร ประกอบด้วย 

 ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์  กรรมการผู้อ านวยการ 
 2.  นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายปฏิบตัิการ SAT  
    และกรรมการผู้จดัการ SFT 
 3. ดร. ชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์ รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการขายและการตลาด 

 4. นายมงคล แซจิ่ว  กรรมการผู้จดัการ SBM และ ICP 
 5. นายสมศกัดิ์ สทิธินนัท์เจริญ  รองกรรมการผู้ อ านวยการ – ส านักกรรมการ

ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จดัการ MSA 
6. นายณฐัขจร ญาณภิรัต            รองกรรมการผู้ อ านวยการ – สายการเงิน  บัญชี

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. นายธนัธชั  ฤทธ์ิน า้    รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายกลยทุธ์และ 
       พฒันาธุรกิจองค์กร 

 8. ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ รองกรรมการผู้ อ านวยการ – สายทรัพยากร    
บคุคล 

            
 หมายเหต ุ: มีการแต่งตัง้ผู้บริหาร มีผลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ดงันี ้

1. ดร. ชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ SBM และ ICP 
2. นายมงคล แซ่จิว ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้อ านวยการ - สายงานวิจยัและพฒันา 
3. นายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผู้อ านวยการ - ส านกักรรมการผู้อ านวยการ  
   และกรรมการผู้จดัการ MSA  
                 

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 
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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
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้รายการที่ก าหนด ให้ขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เช่น รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการได้มาหรือ
จ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นต้น 

 
 8.2  การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองทัง้คณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ทบทวนวา่ได้มีการก ากบัดแูล ในการด าเนินงานตา่ง ๆ ได้อยา่งเพียงพอ และใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุให้ฝ่ายบริหารน าไป
ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับจากตวัอย่างแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ และแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และวิเคราะห์ผล
การประเมิน เพื่อน าไปสูก่ารด าเนินการของฝ่ายบริหาร  
 

8.3  การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการเป็นประจ าทกุปี 
โดยใช้เป้าหมายและหลกัเกณฑ์ในการประเมินที่เช่ือมโยงกับความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ เพื่อพิจารณาก าหนด
คา่ตอบแทน และเงินรางวลัจงูใจที่เหมาะสม  

 

8.4  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ  และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปัจจุบันมีกรรมการ
ทัง้หมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จ านวน 8 คน (ในจ านวนนี ้
เป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 คน)    
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กรรมการอิสระ มีจ านวนร้อยละ 55.56 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 
3. นายอจัฉรินทร์  สารสาส 
4. นายไพฑรูย์ ทวีผล 
5. ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 

 
ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทัง้นี ้ 
ให้นบัหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องด้วย 

2. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการบริหารงานในทางธุรกิจปกติของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
หรือบริษัทร่วม  หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่เป็นกรรมการที่มีอ านาจลงนามผูกพัน  
บริษัทฯ ลกูจ้าง พนกังาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

3. เป็นกรรมการท่ีไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้สว่นเสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและ
บริหารงาน 

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

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

หรือ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
8. สามารถปฏิบตัิหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ 
 

 8.5  การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

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

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

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

2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ พิจารณาก าหนดความรู้  ความสามารถ(Competency)  
ประสบการณ์ของแตล่ะต าแหนง่งาน เพื่อคดัเลอืกผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องตามที่ก าหนด สามารถสบื
ทอดงานของแตล่ะต าแหนง่งานได้ 

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

4. มอบหมายให้ฝ่ายพฒันาทรัพยากรบคุคล หน่วยงาน Organization Development ท าหน้าที่ดแูลติดตาม
การอบรม และพฒันาความรู้ ความสามารถของผู้สบืทอดต าแหนง่รองกรรมการผู้อ านวยการ 

5. กรรมการผู้อ านวยการ จัดให้มีการหมนุเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคณุสมบตัิสอดคล้อง             
และมอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 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 ได้ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าในแต่ละปี และจะ
ประชมุกนัมากกว่า 6 ครัง้ในแต่ละปี รวมทัง้มีการประชุมกรณีพิเศษตามความจ าเป็น  ในการประชุมแต่ละครัง้มีการ
ก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน ทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน 
เพียงพอ และจดัสง่ให้กบักรรมการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุคณะกรรมการอยา่งน้อย 7 วนัท าการ เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ ในการประชมุ ประธานฯ ได้จดัสรรเวลาอย่างเพียงพอ 
เพื่อให้กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นร่วมกนัได้อยา่งเปิดเผย และมีการก าหนดให้กรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารได้มีการประชมุระหว่างกนัเองโดยไม่มีฝ่ายจดัการโดยในปี 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารรวม 1 ครัง้ เมื่อวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2561 โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปท่ีได้จากที่
ประชมุ รายงานการประชุมจดัท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัทฯ และหลงัจากที่ผ่านการ
รับรองจากที่ประชุมจะถกูจดัเก็บไว้ที่ตู้ เอกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 ส านกังานใหญ่ ส าหรับให้กรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง
ตรวจสอบได้  โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปได้ดงันี ้
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หมายเหต ุ 1. นายสบสนัต์ิ  เกตสุวุรรณ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯ  ถึงวนัที ่20 เมษายน 2561 

                 2.  ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง ได้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอิสระแทน นายสบสนัต์ิ เกตสุวุรรณ เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2561 
 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลง
มติในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ต้องมีกรรมการอยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครัง้) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัทฯ 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจ 
สอบฯ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา
และค่า
ตอบ 
แทนฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 

1.  นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 11/11 - - - 1/1 

2.  นายยงยทุธ   กิตะพาณิชย์ รองประธานกรรมการ 10/11 - - - 1/1 

3.  ดร. ปัญจะ  เสนาดิสยั กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ/  กรรมการ
สรรหาและคา่ตอบแทนฯ 

10/11 - 5/5 3/3 1/1 

4.  นายอจัฉรินทร์   สารสาส กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร/ กรรมการสรร
หาและคา่ตอบแทนฯ 

11/11 8/8 2/2 3/3 1/1 

5.  นายไพฑรูย์ ทวีผล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจ 
สอบฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และคา่ตอบแทนฯ 

11/11 - 5/5 3/3 1/1 

6.  ดร. สทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง กรรมการอิสระ/ กรรกมการ
ตรวจสอบฯ 

7/7 - 3/3 - 1/1 

7.  นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการบริหาร 11/11 11/11 - - 1/1 

8.  นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร 10/11 11/11 - - 1/1 

9.  นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ กรรมการ 10/11 11/11 - - - 

10.  นายสบสนัติ์  เกตสุวุรรณ กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร 

4/4 3/3 - - - 
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 8.8   วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ  ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจ านวน

กรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปัจจุบนัมีกรรมการทัง้หมด 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

จ านวน 1 คน กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 คน) ซึง่มีจ านวนเกินร้อยละ 

55.56 ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการแตล่ะคนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และจ ากดัจ านวนปีในการ

ด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ไมเ่กิน 9 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

 

ช่ือ 
ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2561) 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 
ในปี 2562 

การแต่งตัง้
ในครัง้
ถัดไป 

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 2551 2560 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2563 
2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์ 2547 2560 กรรมการ ใช ่ 2562 
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 2547 2561 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2564 
4. นายอจัฉรินทร์ สารสาส  2552 2560 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2563 
5. นายไพฑรูย์ ทวีผล 2551 2560 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2563 
6. ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง 2561 2561 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2564 
7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ 2560 2560 กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร ใช ่ 2562 
8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 2547 2561 กรรมการที่ไมเ่ป็นผู้บริหาร ไมใ่ช ่ 2564 
9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 2547 2559 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ใช ่ 2562 

  
 8.9   เลขานุการบริษัทฯ  
  ตาม พรบ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 4/2561 ได้มีมติแต่งตัง้นางสาวพสชุา  สินไชย ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานกุารบริษัทฯ โดยมี
ผลวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อปฏิบตัิหน้าที่ดงันี ้

(1) เป็นศนูย์กลางในการการจดัท า/เก็บรักษาเอกสาร   
(2) จดัท าทะเบียนกรรมการ   
(3) จัดประชุมผู้ ถือหุ้น  หนงัสือนดัประชุมและรายงาน
การประชมุผู้ ถือหุ้น   
(4) รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร  
(5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้ บริหาร เพื่อ
สง่เสริมสมัพนัธภาพระหวา่งกนัให้ดียิ่งขึน้   
(6) ประสานงานให้มกีารปฏิบตัิตามมติขอ
คณะกรรมการบริษัท  
 (7) เร่ืองอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 
 
 

ประวติั 
 

นางสาวพสุชา  สินไชย 

ปริญญาโท  Indiana University, Bloomington IN ,LLM.  USA 

ปริญญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   

คณุสมบตัิ   มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง มี

ประสบการณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดท ารายงาน

การประชมุ มีมนษุยสมัพนัธ์ดี  

ผ่านการอบรม 

 Company Secretary Program (CSP) 83/2017 (IOD) 

 Company Reporting Program (CRP) 18/2017 (IOD) 

 หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุารบริษัท 1/2015 (Thai LCA) 
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 8.10  ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑ์และ
ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและก าหนดค่าตอบแทนผู้ บริหารระดับสูง ได้แก่ 
กรรมการผู้อ านวยการ และรองกรรมการผู้อ านวยการและเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ก่อนน าเสนอต่อที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
 1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 3 สว่นได้แก่
ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนประจ าที่จ่ายเป็นรายเดือน 2) เบีย้ประชุม 3) ค่าตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงาน  ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนัซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกนั  รวมทัง้ใช้ข้อมลูการ
ส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมสง่เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และประกอบการพิจารณา 

 
 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ านวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาอนมุตัิ ซึ่งค่าตอบแทนดงักลา่ว มีการก าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท 
และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมลูการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับ
ความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อและก าไรสทุธิ 5 ปีย้อนหลงั รวมทัง้
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายกรรมการผู้อ านวยการจะเป็นผู้พิจารณา
ความเหมาะสมในการก าหนดคา่ตอบแทน และการปรับค่าจ้างประจ าปี ของผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ 
โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและผลการด าเนินงานของบริษัท ประกอบกบัผลการปฏิบตัิงานตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ลว่งหน้า 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ 
1. คา่ตอบแทนประจ า ที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชมุ 

 

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 3,700 - - 

3 กรรมการ 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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2. คา่ตอบแทนกรรมการ 

2.1   คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

    ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท  ในรูปของเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และ

คา่ตอบแทนประจ าปี เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 12,736,000 บาท รายละเอียดดงันี ้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
คา่ตอบแทน 
ประจ าปี 2561 

(บาท) 

คา่ตอบแทนรายเดือนและคา่เบีย้ประชมุ (บาท) 

ค่าตอบแทนรวม 
(บาท) คณะกรรมการ

บริษัทฯ 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ 

1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุม่ 895,522 1,026,000    1,921,522 

2 นายยงยทุธ กิตะพาณิชย์  621,891 675,000    1,296,891 

3 ดร. ปัญจะ เสนาดสิยั 497,512 540,000  225,000 90,000 1,352,512 

4 นายอจัฉรินทร์ สารสาส 497,512 570,000 360,000 60,000 90,000 1,577,512 

5 นายไพฑรูย์ ทวีผล 497,512 570,000  150,000 135,000 1,352,512 

6 ดร. สทุศัน์  เศรษฐ์บญุสร้าง 331,675 450,000  90,000  871,675 

10 นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ 497,512 570,000 330,000   1,397,512 

7 นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย์ 497,512 540,000 390,000   1,427,512 

8 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย์ 497,512 540,000    1,037,512 

9 นายสบสนัติ์ เกตสุวุรรณ 165,840 200,000 135,000   500,840 

รวม 12,736,000 

หมายเหต ุ:   1. คา่ตอบแทนประจ าปี เป็นการค านวณจา่ยจากผลการด าเนินงานในปี 2561 ที่จา่ยในปี 2562 

    2. นายสบสนัติ์  เกตสุวุรรณ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทถึง วนัที่ 20 เมษายน 2561    
                 3. ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท วนัที่ 20 เมษายน 2561    
 

2.2   คา่ตอบแทนอื่น 
  ไมม่ีสทิธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่คอบแทนประจ าปี 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2561 จ านวนราย ปี 2560 

เงินเดือนรวม 8 29,183,400 9 38,596,602.00 

โบนสัรวม 8 10,247,360 9 7,467,500.00 

รวม 8 39,430,760 9 46,064,102 

หมายเหต ุ : - ปี 2561  ประกอบด้วย ผู้บริหาร  8 คน คือ นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ นายอโณทยั เหมาะเจาะ  
 นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์ นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ 

  นายณฐัขจร ญาณภิรตั และ นายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า 
 ปี 2560  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายอโณทยั เหมาะเจาะ   
 นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์  นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์  
 นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ นายณฐัขจร ญาณภิรตั และ นายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า 

 
2.  ค่าตอบแทนอื่น 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

  ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดงันี ้

หมายเหต ุ:  - ปี 2561   ประกอบด้วย ผู้บริหาร 7 คน คือ นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์ นายอโณทยั เหมาะเจาะ   
 นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์  นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ นายณฐัขจร ญาณภิรตั  
และ นายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า 
ปี 2560  ประกอบด้วย ผู้บริหาร 9 คน คือ นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย์  นายอโณทยั เหมาะเจาะ   
นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์  นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ นายมงคล แซ่จิว นายชีระวิทย์ สรีุรตันนัท์  
นายพฒัน์พงษ์ วีระศิลป์ นายณฐัขจร ญาณภิรตั และ นายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2561 จ านวนราย ปี 2560 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 7 1,268,790 9 1,716,480.00 
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8.11 บุคลากร 

     จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีดงันี ้
 

บริษัท 

จ านวน (คน) 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 

ชาย หญิง 
 
ชาย  

หญิง 

1. บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 502 146 565 161 
2. บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 978 148 991 142 
3. บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั - - 314 49 
4. บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั 514 53 484 52 
5. บริษัท สมบรูณ์ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั 44 4 45 2 
รวม 2,038 351 2,339 406 
จ านวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนกังานประจ า 1,938 346 2,254 480 
พนกังานสญัญาจ้าง 100 5 85 6 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบ่ง
ออกตามสายงานหลกัได้ดงันี ้

ฝ่ายงาน 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
1.  แผนกผลิต/ ปฏบิตัิการวศิวกรรม-Jig Shop 1,396 1,613 
2.  แผนกวศิวกรรม 149 150 
3.  แผนกซ่อมบ ารุง/ รับประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 384 436 
4.  แผนกคลงัสินค้า และแผนกจดัซือ้  ฝ่ายจดัหา 143 174 
5.  สายงานทรัพยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 86 85 
6.  ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 43 51 
7.  สายงานขายและการตลาด 24 22 

8.  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ/ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์/  
     ฝ่ายพฒันากระบวนการผลติ 

17 34 

9.   ฝ่ายบริหารจดัการ/ ฝ่ายบริหารสายปฏิบตัิการ 75 102 

10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 12 11 
11. อ่ืน ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / Planning) 60 67 

รวม 2,389 2,745 

      หมายเหต ุ  :    บริษัทฯ ไม่มีสหภาพแรงงาน และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของพนักงานของบริษัทฯ ในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ในรอบปี 2561 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพให้แก่พนกังานของบริษัทฯ ดงันี ้  

หมายเหต ุ  :    ปี 2561 ไม่รวมจ านวนพนกังาน MSA 

 
 8.12   ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี   

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 จ านวน 1,491,000  บาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 โดยได้รวมค่า
ตรวจสอบบญัชีตามสทิธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ (BOI) แล้ว  และผู้สอบบญัชีไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่
มีความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่ว 

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

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2561 จ านวนราย ปี 2550 

เงินเดือน 2,484 637,421,281.89 2,777 727,979,523.95 

โบนสัรวม 2,274 213,368,316.00 2,589 188,638,350.68 

รวม  850,789,597.89  916,617,874.63 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2561 จ านวนราย ปี  2560 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 1,647 20,529,927.43 1,812 24,524,413.40 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิ

บาลท่ีแท้จริง มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้เสียและสงัคมโดยรวม พฒันาบคุคลากรให้เป็น
คนดี คนเก่ง มีคณุธรรม สง่เสริมความรู้ และคณุภาพชีวิต พร้อมกบัการพฒันาสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมที่ดีขึน้ เพื่อ
มุง่สูค่วามรับผิดชอบตอ่สงัคม ผา่นปรัชญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” 

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

คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจริยธรรมและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน
ที่เป็นลายลกัษณ์อักษร ตลอดจนได้มีการก าหนดให้มีการทบทวนคู่มือทัง้ 2 ฉบับเป็นประจ าทุกปี และเปิดเผยใน
เว็บไซต์บริษัทฯ หมวด การพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

ทัง้นี  ้ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัท  ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (CG Code)  และสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในระดบัสากล เพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ตา่งๆ เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นต้น และได้
พฒันาการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้

 
 
 
 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 
ปี  2561 

(ปีที่ผ่านมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี   โดยได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริม 

การลงทนุฯ BOI  

  

1,426,000 

 

1,436,000 

คา่สอบบญัชีส าหรับบริษัทยอ่ย 5 บริษัท ได้รวมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดงันี ้
1) บริษัท สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั        จ านวน 1,050,000 บาท 
2) บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ ากดั            จ านวน    670,000 บาท  
3) บริษัท สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี จ ากดั                      จ านวน    230,000 บาท  
4) บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั                        จ านวน    150,000 บาท  

   

2,100,000 

 

2,035,000 

คา่บริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 
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1.  ได้รับการประเมินผล จากโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ 
(Corpoarate Governance Reporting : (CGR)) ให้เป็น 1 ใน 142 
บริษัทจดทะเบียน ที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent CG 
Scoring) ประจ าปี 2561 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) ติดต่อกนัเป็นปีที่ 11 โดยมีคะแนนทุกรายหมวดอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท าการ
ส ารวจทัง้หมด 657 บริษัท ทัง้ภาพรวมและรายหมวด พบว่า สงูกว่า
คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ท าการส ารวจทัง้หมด  (กลุ่มสินค้า
อตุสาหกรรม)  
2. ได้รับการประเมินการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 100 คะแนนเต็ม  
3. จดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการให้พนกังานใหมท่กุระดบั โดยผา่นหลกัสตูร “จริยธรรมกบัความยัง่ยืนขององค์กร” 
เร่ืองจริยธรรมธุรกิจและข้อบงัคบัในการท างาน เพื่อป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่  
4. รางวลั SET  AWARDS จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 บริษัทฯ มีการปฏิบตัติามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีโดยค านงึถงึผู้มีสว่นได้
เสยีอยา่งรอบด้าน ทัง้ในด้าน เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคม ท าให้บริษัทมกีารเติบโต
ทางธุรกิจควบคูไ่ปกบัการพฒันาองค์กรให้เติบโตอยา่งสมดลุ และยัง่ยืน สง่ผลให้บริษัท
ได้รับรางวลั 
-  รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบยีนด้านความยัง่ยืน Sustainability Awards of Honor    
-  รางวลัหุ้นยัง่ยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 
- รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม Best Investor Relation Award 
 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการครอบคลมุเนือ้หา 5.  หมวด ได้แก่ หมวดสทิธิของผู้ ถือ
หุ้น หมวดการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั หมวดบทบาทของผู้มีสว่นได้เสียหมวดการเปิดเผยข้อมลูและความ
โปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนือ้หาดงันี ้

 
หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น :  

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นในการดแูลกิจการ และให้ความเห็นเก่ียวกบัการด าเนินกิจการ โดยให้
ความส าคญักบัแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับการจดัประชุมผู้ ถือหุ้น ในเร่ือง (1) คณุภาพของหนงัสือเชิญประชุม (2) คณุภาพ
ของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเข้าร่วมประชุมของประธานฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้
จัดท ารายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องผ่าน 
ช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม อีกทัง้ยงัคง
ด าเนินการในหมวดสทิธิของผู้ ถือหุ้น  ดงันี ้ 
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การด าเนินงานปี 2561 
1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจเุป็นวาระการประชมุลว่งหน้า และเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทลว่งหน้าตามกระบวนการสรรหา ระหว่างวนัที่ 
28 กนัยายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบุขัน้ตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
ที ่www.satpcl.co.th  ในสว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

1.2 เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 ลว่งหน้า 
ระหว่างวนัที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวนัที่  5 เมษายน 2561 โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัง้ประกาศหลกัเกณฑ์ และระบขุัน้ตอนที่ชดัเจนไว้ใน เว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที ่www.satpcl.co.th  ในสว่นของ “ข้อมลูนกัลงทนุ” ภายใต้หวัข้อ “ประชมุผู้ ถือหุ้น” 

1.3 แจ้งวิธีการลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และมีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีง  
1.4 น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ  ได้แก่ ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบีย้ประชุม 

คา่ตอบแทนประจ าปี และสทิธิประโยชน์อื่นใด ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเป็นประจ าทกุปี  
1.5 น าเสนอนโยบาย วิธีการและหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่งให้ผู้ ถือหุ้น

ทราบ 
1.6 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  โดยเสนอช่ือกรรมการ

ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน  
1.7 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครัง้บริษัทฯจดัให้มีผู้ตรวจสอบอิสระที่ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ ท าหน้าที่ นบั

องค์ประชุม ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไป
อยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

1.8 คณะกรรมการบริษัท ไมม่ีการถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ ร้อยละ 25 ของหุ้นท่ีออกแล้วของบริษัทฯ  
1.9 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมลูส าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ

ลว่งหน้าใน การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2561 อีกทัง้ ยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น
และซกัถามในท่ีประชมุซึง่รายละเอียดได้มีการบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

1.10 บริษัทฯได้อ านวยความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุม โดยจัดสถานที่ประชุมที่
สามารถเดินทางได้สะดวกด้วยระบบขนสง่สาธารณะตา่งๆ  

1.11 บริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคคลากรและน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น ในการลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
การนบัคะแนนและแสดงผล 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 2561)  
 

 

http://www.satpcl.co.th/
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หมวด 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั :  
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย นกั

ลงทนุสถาบนั หรือผู้ ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนัอย่างแท้จริง เช่น การจดัประชุมผู้ ถือหุ้น การอ านวย
ความสะดวกและสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุ ผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองจากการกระท าที่เป็นการเอาเปรียบ และผู้ ถือ
หุ้นมีอ านาจควบคมุ เป็นต้น ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงด าเนินการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั เพื่อความยัง่ยืนในเร่ือง
ตอ่ไปนี ้ 
 

การด าเนินงานปี 2561 
2.1 บริษัทฯ ได้ก าหนดข้อปฏิบตัิส าหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่มา

ด้วยตนเอง และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ (กรณีการมอบฉนัทะ) สามารถจดัเตรียมเอกสาร/หลกัฐานการเข้า
ประชมุได้อยา่งถกูต้อง และไมเ่กิดปัญหาในการเข้าร่วมประชมุ  

2.2 ให้สทิธิออกเสยีงแก่ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีถืออยา่งเทา่เทียมกนั  
2.3 บริษัทฯ ได้แนบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ ถือหุ้น

สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้  

2.4 บริษัทฯ ได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 1 ครัง้ ซึง่เป็นการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ในวนัที่   20 
เมษายน 2561 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชมุครบทัง้ 8 คน และได้มอบให้บริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ ด าเนินการจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นลว่งหน้าเป็นเวลา 29 วนั และ ได้น าหนงัสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษลว่งหน้าเป็นเวลา 32 วนั เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ศกึษาข้อมลูก่อนวนัประชมุ 

2.5 บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการ ผู้ บริหาร และพนกังาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนยัส าคัญ ที่อาจ

สง่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อ

สาธารณชน  

2.6 คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 

1 วนั ลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ (รายละเอียดใน คูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตัิ

ในการท างาน  หมวดจริยธรรมของกรรมการบริษัทฯ) ผ่านเลขานกุารบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบรายไตรมาส 
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หมวด 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :  
คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม รวมถึงผู้มีสว่นได้สว่นเสยี

กลุม่อื่นๆ และตระหนกัถึงบทบาทความส าคญัของผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่  
 
      การด าเนินงาน ในปี 2561 

3.1 บริษัทฯ ได้จดัท ารายงานความยัง่ยืนตามกรอบ Global Reporting Initiative (GRI) และในปี 2561  

บริษัทฯ ได้รับรางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยัง่ยืน Sustainability Awards of Honor 

จากตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

3.2 บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  ก าหนดให้พนกังานต้องเอาใจ
ใสแ่ละปฏิบตัิงานด้วยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สง่เสริมให้ผู้มีสว่นได้เสียของ
บริษัทฯ มีสว่นร่วมในการพฒันาชุมชนและสงัคม และยงัคงยึดถือและปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอบุตัิเหตุ หรืออตัราการหยดุงาน และอตัราการเจ็บป่วยจากการ
ท างาน (รายละเอียดในรายงานความยัง่ยืน)  

3.3 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับความปลอดภัยและสขุอนามยัในสถานที่ท างาน 
รวมทัง้ก าหนดนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และฝึกอบรมพนกังานในเร่ือง
สิง่แวดล้อม (รายละเอียดในรายงานความยัง่ยืน) 

3.4 บริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายด้านการพฒันาบคุลากรและแนวปฏิบตัิ และเปิดเผยตวัเลขจ านวนชัว่โมง
เฉลีย่ของการฝึกอบรมของพนกังานตอ่ปี (รายละเอียดในรายงานความยัง่ยืน) 

3.5 บริษัทฯ ได้ก าหนดเง่ือนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมส าหรับพนกังาน และมีนโยบายให้พนกังานได้รับ
ค่าตอบแทนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และสวสัดิการ เช่น เงินเดือนและโบนสั ที่เหมาะสมตามผล
การปฏิบัติงานของพนกังาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และจัดให้มีกองทุนส ารองเลีย้งชีพ
ส าหรับพนกังาน 

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

3.7 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัผู้มีสว่นได้สว่นเสีย ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และสงัคมไว้อย่างชดัเจน
ในคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน รวมถึงการให้ความส าคญักบัแนวปฏิบตัิกบั
สงัคมและกิจกรรมเพื่อสงัคมอยา่งหลากหลาย  

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

3.9 ก าหนดนโยบาย และแนวปฏิบตัิเก่ียวกบั มาตรการป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ ว่าด้วยการรับและการ
ให้สิง่ของหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อจงูใจให้ปฏิบตัิในทางที่มิชอบ ก่อให้เกิดความขดัแย้ง โดยเปิดเผยถึง
แนวทางการปฏิบตัิให้กบั คูค้่าของบริษัทฯ รับทราบโดยทัว่กนั รวมทัง้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยง
จากการทจุริต  ก ากบัดแูลและควบคมุ การติดตาม ประเมินผล จดัฝึกอบรมแก่พนกังาน/คู่ค้า เพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
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3.10 สทิธิทางการเมือง สทิธิมนษุยชนสากล และการไมล่ะเมิดทรัพย์สนิทางปัญญา  
3.11 ก าหนดให้ “จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน” เป็นวินยั ซึ่งกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุ

คนต้องปฏิบตัิตามอยา่งเคร่งคดั หากฝ่าฝืนหรือไมป่ฏิบตัิตามถือเป็นการท าผิดวนิยั ตามระเบียบวา่ด้วย
การบริหารงานบคุคล  

3.12 บริษัทฯ ได้ร่วมแสดงค ามัน่ในการสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกบัเด็ก ภายใต้หลกัการแห่งสิทธิ
เด็กและหลกัทางธุรกิจ  

3.13 บริษัทฯ ตระหนักถึงความเท่าเทียมและธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน
เช่นเดียวกบัผู้มีสว่นได้เสยีอื่นๆ 

3.14 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทฯ  และตัง้อยู่บนพืน้ฐานที่เป็นธรรมต่อทัง้สองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ท าให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา ให้ข้อมลูที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง  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  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวัตถุประสงค์การใช้เงิน   การช าระคืน  การดูแลคุณภาพหลกัทรัพย์ค า้
ประกนั  และเร่ืองอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กบัเจ้าหนี  ้  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขข้อใดข้อ
หนึ่งได้ บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัท
มุ่งมั่นในการรักษาสมัพันธภาพที่ยัง่ยืนกับเจ้าหนี ้และให้ความเช่ือถือซึ่งกันและกัน โดยก าหนด
แนวทางในการบริหารเงินทนุ เพื่อสร้างความมัน่คงที่แข็งแกร่ง และป้องกันมิให้บริษัทฯ อยู่ในฐานะที่
ยากล าบากต่อการช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนี  ้และให้ความส าคัญต่อการบริหารสภาพคล่องทาง
การเงิน  โดยการวางแผนช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งชดัเจน และตรงตามเวลาที่ก าหนด 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคญัต่อการติดตามวางแผนและควบคมุสภาพคลอ่ง
ทางการเงินให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเงินของบริษัทฯโดยมีกระบวนการประเมิน
ความสามารถเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่มีนยัส าคญัครบทกุด้าน  ทัง้ภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤต  
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หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :  
 

บริษัทฯ  ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัของบริษัทฯ อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่
เหมาะสม ด้วยความโปร่งใส เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ การด าเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน 
การก ากับดูแล นโยบายในการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการตรวจสอบและควบคุม  ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามการเปิดเผยหลกัเกณฑ์และแนวปฏิบตัิด้านการก ากบัดแูลที่ดี
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้มีสว่นได้เสียทกุ
กลุม่สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ได้อยา่งเทา่เทียมกนั 
 

การด าเนินงานในปี 2561 
4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์/ตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบญัชีแสดงความ
คิดเห็นอยา่งมีเง่ือนไข  

4.2 เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้ค่อนข้างครบถ้วน เช่น งบการเงิน 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคม บทวิเคราะห์จากนกัวิเคราะห์สถาบนั
ต่าง ๆ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี การประชุม 
ผู้ ถือหุ้น รายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ขา่วแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และขา่วจากสือ่สิง่พิมพ์ 

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

4.4 เปิดเผยหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจ าปี  
4.5 เปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร  และก าหนดนโยบายให้กรรมการและ

ผู้บริหารต้องรายงานเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การซือ้-ขายหุ้นของบริษัทฯ : ก าหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร ต้องแจ้งให้ 
บริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วนัลว่งหน้าก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ผ่านเลขานกุาร
บริษัทฯ และจัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหลกัทรัพย์ต่อส านกังาน ก.ล.ต  
และรายงานให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส  

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

4.6 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

4.7 แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตที่ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เป็นปีที่ 
4 จึงได้พิจารณาคดัเลือกผู้ สอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชี  มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2561  จ านวน 1,426,000 บาท 
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เพิ่มขึน้จากปี 2560  จ านวน 25,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการ
ลงทุน (BOI) แล้ว และผู้ สอบบญัชีมีความเป็นอิสระ ไม่ได้ให้บริการอื่นๆ แก่บริษัทฯ และไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือการมีสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เก่ียวข้อง  

4.8 งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดยไมม่ีเง่ือนไขจากผู้สอบบญัชี  
4.9 เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมการ และผู้บริหาร ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบด้วย ช่ือ ต าแหน่ง 

การศกึษา การถือหุ้นในบริษัทฯ ประสบการณ์ท างาน และภาพถ่าย 
4.10  ไม่มีการท ารายการระหว่างกันกบับริษัทร่วม ที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างมี

นยัส าคญั  
4.11  คณะกรรมการบริษัท ก าหนดนโยบายการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน โดยก าหนดมาตรการข้อห้าม

ไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมลูที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร  หรือพนกังาน ในการหาประโยชน์
สว่นตน หรือท าธุรกิจที่ แขง่ขนักบับริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไมใ่ช้ข้อมลูภายในเพื่อประโยชน์
ของตนในการซือ้ขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหุ้น
ของบริษัทฯ  (ไว้ในคูม่ือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ) และห้ามซือ้ขายหลกัทรัพย์ก่อนไมน้่อยกวา่ 1 เดือน 
ก่อนที่ข้อมลูผลการด าเนินงานของบริษัท และ/หรือข้อมลูภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ผ่านระบบ 
SET Portal และกรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงาน  การถือหลกัทรัพย์ครัง้แรกและรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ต่อส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ในพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

4.12 คณะกรรมการบริษัท ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้บริหาร รายงาน
การมีส่วนได้ เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดให้มีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือน
มกราคม ของทกุปี และ/หรือ ทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมลู โดยให้สง่รายงานถึงฝ่ายเลขานกุาร
บริษัทฯ ภายใน 7 วนัท าการ  

ทัง้นี ้  ได้ขยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ตัง้แต่ระดบัผู้จดัการขึน้ไป และ
พนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวข้องระดบัต า่กวา่ผู้จดัการลงมา ซึง่รองกรรมการผู้อ านวยการในสายงานเห็นควรให้จดัท ารายงาน
ตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรับปี 2561 มีการรายงานทัง้หมด 142 ราย ผลการส ารวจพบว่า ไม่มีผู้บริหาร 
พนกังานและบุคคลที่เก่ียวข้อง มีสว่นได้สว่นเสียและท าธุรกรรมกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานให้ประธาน
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจ้งให้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

4.13 ความสมัพนัธ์กบัผู้ลงทนุ  
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ให้ความส าคญัต่องานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก โดยมีสว่นร่วมใน
การพบปะ ให้ข้อมลู และแลกเปลีย่นความคิดเห็นกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์ และนกัข่าว อย่าง
สม ่าเสมอ  โดยบริษัทฯ มีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ขึน้นบัตัง้แต่เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น  นกัลงทนุ  นกัวิเคราะห์  นกัข่าว และผู้สนใจทัว่ไป 
สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทฯ ได้อยา่งรวดเร็ว  และเทา่เทียมกนั  โดยข้อมลูที่ได้จากบริษัทฯ จะเป็น
ข้อมูลที่มีความถูกต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์  โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่จะมี
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ผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ   ผู้ที่ได้รับข้อมลูสามารถน าข้อมลูเหลา่นัน้ ไปประกอบการ
ตดัสนิใจในการลงทนุอยา่งมีประสทิธิภาพ  อนัจะสง่ผลตอ่มลูคา่ที่แท้จริงของบริษัทฯ ในที่สดุ 
 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารต่างๆ  ตามแนวทางและกฎเกณฑ์ ที่
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก 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
อิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่าน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมี
การปรับปรุงข้อมลูสว่นของ IR อยา่งสม ่าเสมอ ทัง้ในสว่นของข้อมลูทางการเงิน ข้อมลูทัว่ไป  งบการเงิน  
รายงานประจ าปี  แบบ 56-1 เอกสารประกอบการน าเสนอข้อมูลบริษัทบทวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และ
อื่นๆ  

ทัง้นี ้ในปี 2561 ท่ีผา่นมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการน าเสนอข้อมลูทัง้ทางตรงและทางอ้อม ดงันี ้ 
1. การน าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ  4 ครัง้ และ

ตา่งประเทศ 2 ครัง้ (ประเทศฮ่องกง และประเทศสงิคโปร์) 
2. การประชมุนกัวิเคราะห์ (Analyst Meeting) จ านวน 4 ครัง้  
3. การเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพดูคยุกับผู้บริหารของบริษัทฯ 

(Company Visit) และการรับสายผ่าน Conference Call ของนกัวิเคราะห์ และนกั
ลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและจากตา่งประเทศ จ านวน 34 ครัง้  

4. การน าเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)  ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 4 ครัง้   และของบริษัทหลกัทรัพย์ใน
ประเทศ 2 ครัง้ 

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

กิจกรรมทางธุรกิจที่ส าคญั  
8. การให้ข้อมลู และตอบข้อซกัถามของนกัลงทนุ และสื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมาย

อิเล็คทรอนิคส์ที่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศัพท์ 0-2080-8197 อย่าง
สม ่าเสมอ  

ทัง้นี้  ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยีย่ม (Best Investor Relation Award) 
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หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :  
 

บริษัทฯ  ให้ความส าคญัในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดแูลรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย เช่น การก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ การตรวจสอบดแูลให้การด าเนิน
ธุรกิจเป็นไปอยา่งโปร่งใส อยา่งไรก็ตาม บริษัทยงัคงด าเนินการปฏิบตัิเพื่อสร้างความยัง่ยืนในเร่ืองตอ่ไปนี ้ 

 
การด าเนินงานในปี 2561 
5.1 ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีเง่ือนไข ให้เร่ิมตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป  
5.2 คณะกรรมการบริษัท  ได้ก าหนดนโยบายความหลากหลายของกรรมการที่ต้องสรรหาส าหรับผู้ที่จะมา

ท าหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทกัษะความรู้ประสบการณ์ รวมทัง้วิชาชีพ ความเช่ียวชาญ 
เฉพาะด้านที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ โดยไม่ได้จ ากดัเพศ อาย ุประวตัิการศึกษา ที่จะมาท าหน้าที่เป็น
กรรมการแต่อย่างใด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีความเข้มแข็งยิ่งขึน้ และสอดคล้องกบักลยทุธ์ใน
การด าเนินธุรกิจ   
ในปีนีค้ณะกรรมการบริษัท ได้มีการสรรหากรรมการคนใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่ง
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ในปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการทัง้หมด  9 คน โดยมีกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหาร จ านวน 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ านวน 5 คน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
จ านวน 1  คน ซึง่มีกรรมการครบตามโครงสร้างแล้ว และบริษัท ไม่มีกรรมการที่ด ารงต าแหน่งในบริษัท
จดทะเบียนมากกวา่ 5 บริษัท 

5.3 หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ : ในการคดัเลือกกรรมการ คณะกรรมการ
บริษัท มุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคดัเลือกบคุคลที่เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการบริ ษัท
โดยเฉพาะ  บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือผู้ที่เหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ  
มีคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ท าหน้าที่กลัน่กรองคณุสมบตัิและความเหมาะสมของผู้สมคัร 
หรือกรรมการบริษัท ที่ครบก าหนดที่ต้องออกตามวาระ หรือลาออก โดยไม่จ ากดัเพศ และพร้อมอทุิศ
เวลาเพื่อปฏิบตัิหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลกัการก ากับดูแล
กิจการที่ดี และพิจารณาทกัษะความจ าเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและกลยุทธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาคณุสมบตัิไว้ดงันี ้

คุณสมบัตขิองกรรมการ : บคุคลที่ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ และมีคณุสมบตัิอยา่งน้อยดงันี ้ 

(ก) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 
จ ากดั และต้องไมม่ีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้
บริหารจัดการบริษัทฯจากผู้ ถือหุ้ น  ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์  

(ข) มีความรู้ ทกัษะ วิชาชีพ  ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะที่
เก่ียวข้องกบัการผลติชิน้สว่นยานยนต์ เคร่ืองจกัรกลการเกษตร เทคโนโลยีด้านยานยนต์ใน
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อนาคต และการค้าระหวา่งประเทศ  ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสถานการณ์ของบริษัทฯ
ในช่วงเวลานัน้ ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหา
และแตง่ตัง้กรรมการบริษัทจะอยูบ่นพืน้ฐานความรู้ความสามารถ และใช้หลกัเกณฑ์ความ
หลากหลายประกอบการพิจารณา  

(ค) สามารถอทุิศตนให้อยา่งเต็มที่ โดยเฉพาะในการตดัสนิใจที่ส าคญัและในการท าหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์  ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ ถือหุ้นได้
ทกุครัง้ เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยั  

(ง) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบตัิอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ 
เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท  

5.4 ก าหนดนโยบายจ านวนองค์ประชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัท  จะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยต้องมีกรรมการบริษัท อยูไ่มน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

5.5 จดัให้มีหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) โดยแต่งตัง้นายวิศรุต บญุโต เป็นหวัหน้า
หนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) เร่ิมตัง้แต ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561  

5.6 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยมีกลไกในการ
ก ากบัดแูลที่ให้สามารถควบคมุดแูลการจดัการและรับผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม เพื่อดแูลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทฯไป
เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุ ซึง่ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท  

5.7 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ
กรรมการ บริษัทยอ่ยเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

5.8 เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานด้านการก ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ  คณะกรรมการบริษัท ได้
ก าหนดนโยบาย เก่ียวกบัจ านวนบริษัทท่ีกรรมการบริษัท แตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการได้ ดงันี ้ 

(1)   จ านวนบริษัท ที่กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 
บริษัท   
ผลการด าเนินงาน  : ปี 2561 กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนไม่เกิน  5 บริษัท 

(2)   กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท สามารถด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท
อื่นได้ โดยต้องได้รับการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท  

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

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

5.11 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแย้งของผลประโยชน์ไว้ในคูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิใน
การท างาน เพื่อป้องกนัการใช้โอกาสแสวงหาผลประโยชน์สว่นตน   
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5.12 ไม่มีประวัติการกระท าผิดกฎระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์/ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

5.13 ก าหนดให้ประธานกรรมการ เป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผู้อ านวยการ โดยมีบทบาท อ านาจ และ
หน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกนัอย่างชดัเจน และแต่งตัง้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ  

5.14 บริษัทฯ  มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุม
ระหวา่งกนัเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ  เก่ียวกบัการจดัการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจดัการ
ร่วมด้วย   อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ส าหรับปี 2561 ได้จดัให้มีการประชุม 1 ครัง้ ในเดือนธันวาคม เพื่อ
สนบัสนนุการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร และ ประธานกรรมการได้น าประเด็นจากการหารือ บรรจุ
เป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการมีการอภิปรายและแสดง
ความเห็นร่วมกนั  

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

5.16 คณะกรรมการบริษัท  ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิวิสยัทัศน์และพนัธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนกังาน มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั และก าหนดแนวปฏิบตัิของการมี
สว่นร่วม ไว้ดงันี ้

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

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

3)     จัดให้มีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ  เพื่อก าหนดกรอบ
ทิศทางองค์กรและ เตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจมีการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ  

4)  ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อใช้ในการจดัท าแผนงานที่
ชดัเจน ตอบสนองเป้าหมายองค์กร  

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

ส าหรับปี 2561  ได้พิจารณาทบทวนวิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษัท ระยะยาว 5 ปี (ปี 2561-2565) ไว้ดงันี ้ 
วิสัยทัศน์ 
มุ่งมัน่สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ผ่านความร่วมมือกับ
พนัธมิตรทางธุรกิจ 
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พันธกิจ 
 สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผู้ ถือหุ้น 
 ร่วมมือกบัพนัธมิตรเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ 
 ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าด้วยการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและร่วมออกแบบและพัฒนา

ผลติภณัฑ์ 
 ยกระดบัความสามารถด้านการผลติและการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเลศิ 
 มีความโปร่งใสและความยตุิธรรมตอ่คูค้่าตลอดหว่งโซ่อปุทาน 
 มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม 
 เสริมสร้างฅนสมบรูณ์ให้เป็นคนดีและคนเก่งผา่นศนูย์การเรียนรู้ของสมบรูณ์ 
5.17 คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติ โดยในการประชุม

คณะกรรมการทกุไตรมาส คณะกรรมการได้ติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยก าหนดให้มี
การรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทาง
การเงินและแผนตา่งๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยทุธ์ที่วางไว้ 

5.18 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน  การปฏิบตัิงาน           
การด าเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบที่เก่ียวข้อง รวมทัง้จดัให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการปกป้องรักษาและดแูลทรัพย์สิน โดยจดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน ภายใต้การดแูลของ
ผู้จดัการแผนก คือ นางอรอนงค์ ใยยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงาน ตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีการประเมินและสอบ
ทานระบบการควบคุมภายใน การท ารายการระหว่างกัน การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การ
สอบทานรายงานทางการเงิน การก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง การดแูลด้านการปฏิบตัิตามกฎ 
ระเบียบ และนโยบาย และมีข้อสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินการในด้าน
ตา่งๆ โดยรวม 

5.19 คณะกรรมการบริษัท  จดัท านโยบายบริหารความเสี่ยง และมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ  และ
ติดตามการบริหารความเสีย่งอยา่งสม ่าเสมอ จึงได้จดัตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ 
(Risk Management Policy  Committee) เพื่อพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงและแนวทางการจดัการกบั
ความเสีย่งหลกัที่มีผลตอ่การบรรลเุป้าหมายเชิงกลยทุธ์ขององค์กร โดยพิจารณาความเสีย่งทกุตวัอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ ทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ พร้อมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  เพื่อป้องกนั
และเฝ้าระวงัความเสีย่งจากสถานการณ์ปัจจบุนั โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัท  

5.20 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้จัดตัง้คณะท างานธรรมาภิบาล (CG 
Committee) โดยมอบให้กรรมการผู้อ านวยการ 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 ตามกบักฎหมายว่าด้วย
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และแนวปฏิบตัิที่ดีขององค์กรชัน้น าที่เป็นมาตรฐานสากล  

(3) ดแูลให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อพงึปฏิบตัิในการท างานของบริษัทฯ รวมทัง้ทบทวนการน าหลกัการ CG Code ไปปรับใช้กบั
การด าเนินธุรกิจของบริษัท และก ากับดูแลด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น โดยรายงาน
คณะกรรมการบริษัท ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบทกุไตรมาส  

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

ระดบัสงูทกุปีในรูปของดชันีวดัผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกบั KPI ที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมาย ซึง่เช่ือมโยง
กบัอตัราค่าตอบแทนที่ได้รับ ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดไว้ ส าหรับกรรมการ
ผู้อ านวยการ จะเป็นการประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นประจ าทกุปี  
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาฯ จะเป็นผู้พิจารณาซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าว มีการก าหนดอย่างเหมาะสม 
ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการส ารวจการจ่าย
คา่ตอบแทนจากสถาบนั องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และก าไรสทุธิ 5 ปีย้อนหลงั รวมทัง้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
และสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายด้วย (ดรูายละเอียดตารางค่าตอบแทน
ผู้บริหาร)  

5.22 คณะกรรมการบริษัทมีการ ก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
เป็นการล่วงหน้าทัง้ปี  โดยจดัประชุมมากกว่า 6 ครัง้ในแต่ละปี  รวมทัง้มีการประชุมกรณีพิเศษตาม
ความจ าเป็น โดยในการประชุมแต่ละครัง้ ได้ก าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน ทัง้วาระเพื่อพิจารณา 
เพื่อทราบ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็น  โดยมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ 
และจดัสง่ให้กรรมการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมลูอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชมุ และในการประชมุประธานได้จดัสรรเวลา เพื่อให้กรรมการทกุคนสามารถอภิปราย
และแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และประธานจะเป็นผู้ประมวลความเห็นและสรุปประเด็นที่ได้จาก
การประชุม โดยมีการจัดท ารายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท โดยภายหลงัที่ผา่นการรับรองจากที่ประชมุแล้วจะถกูจดัเก็บไว้ที่ส านกังานเลขานกุารบริษัท ชัน้ 2 
อาคาร 11 ส านกังานใหญ่ (ดรูายละเอียด ตารางการเข้าร่วมประชมุกรรมการรายบคุคล ) 
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ภาระกิจของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 
Q1   
1. พิจารณาก าหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น และวาระประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี  
        - พิจารณาอนุมัติก าหนด record date เพ่ือก าหนดรายชื่อ 
        ผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561     
       และสิทธิในการรับเงินปันผล 
โดยเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
        - พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
        - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 
        งบการเงิน ประจ าปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
       - พิจารณารับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
       - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน   
         ประจ าปี 
       - พิจารณาอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม   
         วาระ 
       - พิจารณาอนมุตัิจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ 
       - พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการ 
       สอบบญัชีประจ าปี 
2. พิจารณางบการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจ 
    สอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา 
4. พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี เปรียบเทียบกับ   
    ผลการด าเนินงาน 
5. พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์องค์กร 

Q2 
1. จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
2. พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและผลการด าเนินงานไตรมาส 1 
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
    ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1 
4. พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปี 2561 
5. พิจารณาโครงการลงทนุ 
6. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ให้แก่คณะกรรมการและผู้ บริหาร 
    ระดบัสงู 

Q3 
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อก าหนดทิศทางการ   
    ด าเนินธุรกิจปี 2561 
2. จดัเวทีเพ่ือการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ 
     วางแผนและการบริหารยทุธศาสตร์องค์กร เพื่อก าหนดทิศทาง 
     ธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว 
3. จดัให้กรรมการได้มีโอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบเพ่ิมขึน้  
    เพื่อพิจารณาวางแผนกลยุทธ์ ระยะกลาง – ระยะยาว ภายใต้   
    ภาวะเศรษฐกิจที่ถอดถอย การแข่งขันที่ รุนแรงและความ 
   เพียงพอของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อ 
   สงัคมเพ่ือการพฒันาที่ยัง่ยืน 

Q4 
1. พิจารณาทบทวนนโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็น 
    ผู้บริหาร (NED) 
3. พิจารณาอนมุตัิวิศยัทศัน์พนัธกิจและกลยทุธ์องค์กร 
4. พิจารณางบประมาณประจ าปี 2562 
5. พิจารณาประเมินผลเพื่อจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ 
    ผู้อ านวยการ 
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5.23 การพฒันากรรมการและผู้บริหาร  

1) การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทกุคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน

ธุรกิจ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกนัมี
นโยบายที่จะ เสริมสร้างความรู้และมมุมองใหม่ ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทัง้ในแง่ของการก ากบัดูแลกิจการ ภาวะ
อตุสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยสนบัสนุนการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการเพื่อให้สามารถเข้ารับต าแหนง่ได้เร็วที่สดุ โดยมีเลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้ 

(1) เร่ืองที่ควรทราบ : โครงสร้างธุรกิจ และโครงสร้างกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ กฎหมายที่  
ควรทราบ  

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

เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ในปี 2561 บริษัทฯ  ได้มีการสรรหากรรมการใหม ่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ท่าน และเพื่อให้กรรมการ
ได้รับทราบข้อมลูขา่วสารท่ีเป็นปัจจุบนั บริษัทฯ ได้จดัเตรียมคู่มือกรรมการประกอบกบักฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั 
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และนโยบายที่ส าคญั เช่น นโยบายด้านการก ากบัดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจที่
เก่ียวกบัมาตรการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ หลกัเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบ โดยจดัให้มี
การปฐมนิเทศกรรมการใหม ่มีการเยี่ยมชมโรงรงาน ศกึษากระบวนการผลติ และได้จดัให้มีการพบปะระหว่างกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงู เพื่อแลกเปลีย่นความคิดเห็นในด้านการบริหารงาน 

 
 2) การพฒันาความรู้  

บริษัทฯ ได้สนบัสนนุให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสมัมนาหลกัสตูรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ โดยเลขานกุารบริษัท จะเป็นผู้ประสานงานกบักรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 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 2561 บริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเข้าอบรมในหลงัสตูร ดงันี ้  

5.24 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้มี  (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ (2) ประเมิน
ตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและตอบแทนฯ เพื่อให้กรรมการได้ร่วมกัน
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิงานและแก้ไขปัญหาร่วมกนั  เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงและพฒันาตอ่ไป  

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ ประจ าปี 2561 
คะแนนเฉลี่ย 4.62  อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

               หวัข้อประเมิน  -     โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                คา่เฉลีย่ 4.65 
- บทบาท/หน้าที่/ความรับผิดชอบของกรรมการ        คา่เฉลีย่ 4.57  
- การประชมุของคณะกรรมการ                              คา่เฉลีย่ 4.69 
- การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ                      คา่เฉลีย่ 4.73  
- ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร                               คา่เฉลีย่ 4.58 
- การพฒันาตนเองและผู้บริหาร                              คา่เฉลีย่ 4.50 

กรรมการ หลักสูตร 

1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่      ประธานกรรมการ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์ 

2. นายยงยทุธ      กิตะพาณิชย์  รองประธานกรรมการ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์   

3.  ดร.ปัญจะ       เสนาดิสยั      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                                               และธรรมาภิบาล 

 การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์ 
 หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate 

Leaders รุ่น 12/2018 
4. นายอจัฉรินทร์  สารสาส          ประธานคณะกรรมการบริหาร  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์  

5. นายไพฑรูย์     ทวีผล             ประธานคณะกรรมการสรรหา 
                                                และคา่ตอบแทน 

 การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์  
 Inaugural Corporate Governance Conference 2018 - 

Building Trust in  a 'Transforming Economy 
 Independent Director Forum – Tough Boardroom 

Situations  (Independent Directors Share Lessons 
Learned) 

 Thailand's 9th National Conference on Collective Action 
against   Corruption - Disruption Corruption  

6. ดร. สทุศัน์ เศรษฐ์บญุสร้าง    กรรมการอิสระ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์  

7. นายประยงค์    หิรัญญะวณิชย์ กรรมการบริหาร  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์ 

8. นายยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย์    รองประธานคณะกรรมการบริหาร  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์ 

9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย์    กรรมการผู้อ านวยการ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร์ 
 Strategic IQ - Executive Education Harvard Business 

School 
 Executive Course Capital Market Academy (Class 25) 
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      ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง พบว่า ระดบัคะแนนทกุหมวดสงูกว่าผล
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะหมวดความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหารมีระดบัคะแนนสงูขึน้ และ
คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญักบัวาระติดตามงานกลยทุธ์องค์กร 

(2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล ประจ าปี 2561 
คะแนนเฉลี่ย 4.63 อยูใ่นระดบัดีเยี่ยม 

             หวัข้อประเมิน       -      โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                    คา่เฉลีย่ 4.61 
- การประชมุของคณะกรรมการ                                คา่เฉลีย่ 4.69 
- บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ    คา่เฉลีย่ 4.58 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ คณะกรรมการบริษัทได้ให้
ความส าคญัตอ่การจดัประชมุคณะกรรมการ รวมทัง้เอกสารประกอบการประชมุต้องครบถ้วน
เพยีงพอตอ่การพิจารณา 

          (3)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2561 
               3.1  คณะกรรมการบริหาร         คะแนนเฉลี่ย 4.66    อยูใ่นระดบั ดเียี่ยม 
                       หวัข้อประเมิน   -  โครงสร้างและคณุสมบตัิของกรรมการ                    คา่เฉลีย่ 4.70 

   -   การประชมุของคณะกรรมการ                               คา่เฉลีย่ 4.65 
            -   บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ   คา่เฉลีย่ 4.84 
              -   การพฒันาตนเอง                                                 คา่เฉลีย่ 4.46 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ คณะกรรมการบริษัทให้
ความส าคญัตอ่บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเฉพาะเร่ืองของการตดิตามผลการ
ปฏิบตัิงานเร่ืองติดตามของฝ่ายบริหารอยา่งสม ่าเสมอ 

               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  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ     คะแนนเฉลี่ย 4.40   อยูใ่นระดบัค่อนข้างดีเยี่ยม 
                     หวัข้อประเมิน  -  คณุสมบตัิของกรรมการ                                             คา่เฉลีย่ 4.61 
                                           -  ความเป็นอิสระของกรรมการ                                      คา่เฉลีย่ 5.00 
                                           -  โครงสร้างและแผนพฒันากรรมการอยา่งตอ่เนื่อง         คา่เฉลีย่ 4.33 
                                           -  นโยบาย/ วิธีการ/หลกัเกณฑ์ การก าหนดคา่ตอบแทน   คา่เฉลีย่ 4.66 
                                              ที่เป็นธรรม     
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                                           -  การก าหนดนโยบาย/แนวปฏิบตัิด้านความยัง่ยืน          คา่เฉลีย่ 5.0 
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล   พบว่า คณะกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาศกัยภาพกรรมการและผู้ บริหาร โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ งการติดตามข่าวที่ส าคัญเ ก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม   
การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบต่างๆ เทคโนโลยี  
 

 
กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการทัง้คณะ 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความ
ถกูต้อง ครบถ้วน  และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด  

2.  เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และรายงานผลการวิเคราะห์จากการ
ประเมินให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

3.  เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้น าผลวิเคราะห์และความเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไปจดัท าแผนเพื่อด าเนินการปรับปรุง  

 
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – คณะกรรมการทัง้คณะ 
1.  โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ประกอบด้วยความหลากหลายของ
กรรมการ สดัสว่นของกรรมการ คณุสมบตัิของคณะกรรมการชดุยอ่ยแตล่ะคณะ 

2.  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยการใช้เวลาที่
เพียงพอต่อการพิจารณาเร่ืองที่สาคญั รายการที่มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ระบบการควบคมุภายใน การจดัการความเสี่ยง 

3.  การประชมุคณะกรรมการประกอบด้วย ก าหนดการประชมุลว่งหน้าทัง้ปี 
คณุภาพเอกสาร มีข้อมลูเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ 

4.  การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชมุอยา่งสม ่าเสมอ 
การแสดงความเห็นได้อยา่งอิสระ 

5.  ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้มีการหารือร่วมกนั 
เปิดโอกาสให้มีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหา 

6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร ประกอบด้วย ความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ในธุรกิจบริษัทฯ สง่เสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม 
แผนสบืทอดต าแหน่งเป็นต้น 

 
กระบวนการประเมินตนเอง –กรรมการรายบุคคล 
1.  คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้อนมุตัิ และทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มี
ความถกูต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่หน่วยงานก ากบัดแูล
ก าหนด 

2.   กรรมการรายบคุคล เป็นผู้ประเมินตนเอง เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบับทบาท
หน้าที่ของ 

      กรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพฒันาความรู้ และ
ความเห็นเก่ียวกบัการ 

      บริหารจดัการองค์กร 
3.    เลขานกุารบริษัทฯ เป็นผู้สรุปผลและวิเคราะห์ผลการประเมิน และรายงานให้

คณะกรรมการบริษัทฯทราบ เพื่อจดัท าแผนพฒันากรรมการายบคุคล  
 
 
หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล 
1.   คณุสมบตัิของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความ

เห็นชอบตอ่การ 
      ปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการ  
2.   บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดง

ความเห็นและ 
      การเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ ระบบการควบคมุภายใน และการจดัการความ

เสี่ยง การ 
      เปิดเผยข้อมลู  
3.   การประชมุ : การเข้าร่วมประชมุ การแสดงความเห็นในการประชมุ การศกึษา

ข้อมลูเป็นการ 
      ลว่งหน้า  
4.   การแสดงความเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยนช์ตอ่การบริหารจดัการองค์กร 
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5.25  การจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งงาน 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
คณุสมบตัิ เทียบกบัระดบั Competency ที่ต้องการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันารายบคุคลใน
การลด Competency Gap  

(4) มอบหมายให้ฝ่ายพฒันาทรัยากรบคุคล หน่วยงาน Organization Development ท าหน้าที่
ดแูลติดตามการอบรม และพฒันาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดต าแหน่งรองกรรมการ
ผู้อ านวยการ  

(5) กรรมการผู้ อ านวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ
มอบหมายให้ผู้บริหารระดบัรองกรรมการผู้อ านวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 
เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และมีความพร้อมในการบริหารองค์กรตอ่ไปในอนาคต  

(6) กรรมการผู้ อ านวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนา
รายบคุคลของผู้บริหาร ตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ปีละ 2 ครัง้  

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

5.26  ก าหนดกลยทุธ์ในการยกระดบัธรรมาภิบาล การบริหาร
ความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียและ
สงัคมบนพืน้ฐานของการมีความรู้คู่คณุธรรม เป็น 
1 ใน 6 ภารกิจหลกัของยทุธศาสตร์องค์กร เพื่อให้
การด าเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการสร้างภมูิคุ้มกนัที่
ดีในการด าเนิน ธุรกิจ และส่งเสริมให้พนกังานทุก
ระดับทั่วทัง้องค์กร มีความรู้  ความเข้าใจ มี
จิตส านกึในการปฏิบตัิหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวัง ซื่อสตัย์ สจุริต ผ่านการอบรมสมัมนา
ภายใต้หลกัสตูร CG  เร่ือง “จริยธรรม... กบัความ
ยัง่ยืนขององค์กร (Anti-Corruption)” ตอ่เนื่องติดตอ่กนัเป็นปีที่ 11 
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5.27  ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้ อ านวยการ  ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว รวมถึงการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการ    
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดท าการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้อ านวยการ  ทุกสิน้ปี  
โดยคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้ประเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ  
เพื่อพิจารณาอนมุัติ ทัง้นีผ้ลการประเมินของกรรมการผู้อ านวยการ ถือเป็นข้อมูลอนัเป็นความลบั
เฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้  โดยมีเกณฑ์การประเมินกรรมการผู้ อ านวยการเพื่อจ่าย
คา่ตอบแทนทัง้ระยะสัน้ และระยะยาวสรุปได้ ดงันี ้

         ระยะสัน้  จ่ายคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนสั   โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
                              สว่นท่ี  1  :   ประเมินผลจากดชันีชีว้ดัผลการด าเนินงานองค์กร  

                               สว่นท่ี 2 :   ประเมินผลด้านต่างๆ  (ความเป็นผู้น า การก าหนดและปฏิบตัิกลยุทธ์ การ
วางแผนและผลการปฏิบตัิงานทางการเงิน การบริหารงานและความสมัพนัธ์
กบับคุลากร)  ทัง้นีผ้ลการประเมินจะถกูน าไปพิจารณาก าหนดเป็นอตัราการ
ขึน้เงินเดือน ของกรรมการผู้ อ านวยการ  โดยต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท  

 ระยะยาว : บริษัทฯจ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพเพิ่มให้อีกสงูสดุร้อยละ 6  ของเงินเดือนทกุเดือน 
5.23 จัดอบรมเพื่อทบทวนความรู้และความเข้าใจการจัดท า “รายงานการมีส่วนได้เสีย” เพื่อป้องกันการ

ขดัแย้งทางผล ประโยชน์ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนกังานท่ีเก่ียวข้อง 
5.24 การพฒันาศกัยภาพของพนกังาน คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะพฒันาศกัยภาพของพนกังานทกุ

ระดับ โดยการสร้างศูนย์การเรียนรู้บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2557 เพื่อพัฒนายกระดับ
สมรรถนะของพนักงานทุกระดับในกลุ่มสมบูรณ์ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และสงัคม โดยมีพันธกิจที่
ส าคญัดงันี ้ 
1. พัฒนายกระดับจริยธรรมคุณธรรม  รวมถึงความรู้ ทักษะ ทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 

เทคโนโลยี การบริหารจดัการ และสมรรถนะตามสายอาชีพ 
2. เสริมสร้างฅนสมบรูณ์ให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กร 
3. พฒันายกระดบัคูค้่า ทางด้านกระบวนการและจริยธรรมทางธุรกิจ 
4. เป็นศนูย์การเรียนรู้ของชมุชน นกัเรียน นกัศกึษาผา่นกิจกรรมและโครงการตา่งๆ 
โดยเป้าหมายที่ส าคญัคือ การด าเนินงานภายใต้ปรัชญา “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล ” 

   ในปี 2561 ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลากรของพนกังานแต่ละคน ได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย   
18.2 ชม./คน/  ปี (รายละเอียดในรายงานความยัง่ยืน) 

 5.30 การก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน 
คณะกรรมการบริษัท มีความห่วงใย ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน  จึงได้ก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและสวสัดิการพนกังาน  ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  ดงันี ้

1. บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานด้วยความยุติธรรม 

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ  โดยสอดคล้องกบัข้อก าหนดของกฎหมายและสามารถแข่งขนัได้กบั

ธุรกิจประเภทเดียวกนั 
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2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานทกุคนแสดงความสามารถอยา่งเต็มที่ โดยจดัผลตอบแทนที่เหมาะสม 

และสร้างแรงจงู  ทัง้ในรูปแบบของการปรับคา่จ้างประจ าปี   โบนสั  และคา่ลว่งเวลา  

3. บริษัทจัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นพืน้ฐานในการท างานของพนักงาน เช่น 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ  ค่าอาหาร เบีย้ขย ัน การให้ทุนการศึกษาแก่พน ักงาน ชุดฟอร์ม
พนักงาน รถรับส่ง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น  

โดยก าหนดอตัราค่าจ้างแรกเข้าขัน้ต ่าส าหรับพนกังานทัว่ไปที่ไม่มีประสบการณ์ ตามค่าจ้างขัน้ต ่าที่
กฎหมายก าหนด    และบริษัทฯได้ด าเนินการปรับค่าจ้างเร่ิมต้นของพนกังานแยกตามวฒุิ และ สาขาที่ใช้ปฏิบตัิงาน
ตามคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง และ  ปรับผลกระทบ  เพื่อลดความเหลื่อมล า้ของเงินเดือนจากการปรับค่าแรงขัน้ต ่า
และคา่จ้างเร่ิมต้นดงักลา่วระหวา่งพนกังานใหมแ่ละพนกังานปัจจบุนั  

นอกจากนี ้บริษัทฯได้จดัสวสัดิการสนบัสนนุอื่นๆ  เพื่อยกระดบัคณุภาพชีวิตของพนกังานให้ดีขึน้ เช่น 
จดัหาข้าว (เปลา่) ในมือ้กลางวนัฟรีทกุวนั  ปรับเพิ่มเงินช่วยเหลอืคา่อาหารกลางวนั  และควบคมุราคาอาหารให้อยู่ใน
ราคาที่ต ่ากวา่ราคาท้องตลาด  ห้องพยาบาล ประกนัสขุภาพพนกังาน และเปิดโอกาสให้พนกังานได้มีสว่นร่วมในการ
แสดงความเห็นผา่นช่องทาง ข้อเสนอแนะผา่นระบบสือ่สารภายใน 

ทัง้นีบ้ริษัทฯได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพให้พนกังานที่ท างานกบับริษัทฯ โดยบริษัทฯจ่ายเงินสมทบ
และผลประโยชน์ให้กบัพนกังาน  เพื่อสง่เสริมให้พนกังานมีเงินออมไว้ใช้จ่าย ยามเกษียณอาย ุและ/หรือ ออกจากงาน
เพื่อเป็นสวสัดิการให้แก่พนกังานอีกทางหนึง่ 
 

การสะสมและสมทบเงนิของค่าจ้าง (ร้อยละ) รายจ่ายเงนิสมทบและผลประโยชน์ของลูกค้า 

อายุงานหรืออายุสมาชิก 
ลูกจ้าง 
(ร้อยละ) 

นายจ้าง 
(ร้อยละ) 

จ านวนปีที่ท างาน 
สิทธิเงนิสมทบพร้อม

ผลประโยชน์ 
(ร้อยละ) 

4 เดือน หรือน้อยกวา่ 4 ปี 
สามารถ
น าสง่เงิน
สะสมขัน้ต า่ 
3% สงูสดุได้ 
15% โดยไม่
จ ากดัอายุ
สมาชิก 

สมทบไมเ่กิน
ร้อยละ 3 

 น้อยกวา่ 5 ปี 
0 

ตัง้แต ่4 ปี – 7 ปี สมทบไมเ่กิน
ร้อยละ 4 

-ครบ 5 ปี แตน้่อยกวา่ 6 ปี 
50 

มากกวา่ 7 ปี ขึน้ไป สมทบไมเ่กิน
ร้อยละ 6 

-ครบ 6 ปี แตน้่อยกวา่ 7 ปี 
-ครบ 7 ปี แตน้่อยกวา่ 8 ปี 
-ครบ 8 ปี แตน้่อยกวา่ 9 ปี 
-ครบ 9 ปี แตน้่อยกวา่ 10 ปี 
-ครบ 10 ปี ขึน้ไป 

60 
70 
80 
90 
100 
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นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
คณะกรรมการบริษัท มุง่มัน่ท่ีจะป้องกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองค์กรโปร่งใสอย่างแท้จริง จึง

ได้ก าหนดแผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กรในระยะยาวและตอ่เนื่องตัง้แตปี่ 2553ผา่นหลกัสตูร  
“จริยธรรม...กบัความยัง่ยืนขององค์กร” เพื่อหลอ่หลอมให้พนกังานมีคณุภาพมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกที่ดี มีวินยัมี
ความรู้ มีคณุธรรมจริยธรรม น าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรมองค์กรใหม่ ภายใต้แผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กร 

บริษัท เป็น 1 ใน 27 องค์กรแรกที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ และเป็น 1 ใน 9 องค์กรแรกที่
ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต  (Private Sector 
Collective ActionCoalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556  

ในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุ (Recertification)โครงการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Collective 
Anti-Corruption: CAC) เมื่อวนัท่ี 16 สงิหาคม 2559  

ในปี 2561 บริษัทได้ให้การสนบัสนนุให้คู่ค้าในระดบั SME ในด้านการให้ความรู้
และเตรียมความพร้อมให้ได้รับรองระบบต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น  โดยมีคู่ค้าได้รับรอง
ระบบ SME 2 บริษัท จาก 10 บริษัทแรกของประเทศ 

 
 
คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมตัินโยบาย / ข้อก า หนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ์ดังนี ้
คณะกรรมการบริษัท 
ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ของ SBG ยอมรับการทจุริตทกุรูปแบบ เช่น การรับสิ่งของ ของขวญั  
การเลีย้งรับรอง เงินบริจาค/เร่ียไร ผลประโยชน์อื่นใดให้แก่ตนเอง จากบคุคลที่ท าธุรกิจกบั SBG โดยครอบคลมุถึง
พนกังาน คูค้่า ลกูค้าและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 
ข้อก าหนด 
(1) ก าหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ในคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจริยธรรม 
(2) ก าหนดนโยบายตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ครอบคลมุทุกกิจกรรมที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ SBG 
(3) จดัให้มีการประเมินความเสีย่งตอ่การเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กรเป็นประจ าทกุปี 
 
แนวปฏิบตั ิ
(1) ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ SBGต้องปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริต และ จริยธรรม

และข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน โดยต้องไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชัน่  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

(2) พนกังานของ SBG ต้องไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบัSBG 
โดยต้องแจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่างๆ 
หากมีข้อสงสยัหรือข้อซกัถามให้ปรึกษาผู้บงัคบับญัชาหรือบคุคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่  รับผิดชอบเก่ียวกับการ
ติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจผา่นช่องทางตา่งๆ ที่ก าหนดไว้ 
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(3) บริษัทจะใหความเป็นธรรมและคุ้ม ครองพนกังานที่แจ้งเร่ืองทจุริตคอร์รัปชัน่ที่เก่ียวข้องกบั SBG โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทจุริตคอร์รัปชัน่ ตามที่บริษัทก าหนดไว้ในนโยบาย
การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ 

(4) ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ ถือเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั
ตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ และโทษตามกฎหมายหากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

(5) SBG ตระหนกัถึงความส าคญัในการเผยแพร่ให้ความรู้และท า ความเข้าใจกบับคุคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวข้อง
กบับริษัท และบริษัทยอ่ย และผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัท 

(6) บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาและสร้าง “ฅนสมบรูณ์” ให้มีจิตส านึกที่ดี และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดีของสงัคม แล
ประเทศชาติ 

 
หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตแยกออกจากการประเมิน
ความเสี่ยงระดบัองค์กร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริตตามระบบงาน  Core Business ได้แก่ 
 (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure to Pay (4) Warehouse & Logistic ซึ่งจะพิจารณา
ความเสี่ยงแต่ละกิจกรรม เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการทจุริต และประเมินโอกาสและผลกระทบ (ระดบัคะแนนการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบ อ้างอิงตามเกณฑ์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยงองค์กร) โดยผลการประเมินจะน ามา
จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี 
 
คณะกรรมการบริษัท ก าหนดให้มีแนวทางการตดิตามประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น ดังนี ้
1) ท าการส ารวจ “รายงานการมีสว่นได้เสยี” ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 ล าดบัแรก ตามที่กฎหมายก าหนด และขยาย

การส ารวจไปยงัผู้บริหารทกุระดบั ที่มีอ านาจด าเนินการ รวมไปถึงพนกังานที่มีสว่นได้เสียเพื่อ ป้องกนัการขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่จะน าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2) ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษัท โดยสื่อสารให้พนกังาน

ทกุระดบัท าการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส โดยให้ถือเป็นวินยัและหน้าที่ของพนกังานท่ีต้องพงึกระท า 

3) ก าหนดให้ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ ท าหน้าที่ประเมินความเสี่ยงด้านการทจุริต ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่ ถือ

เป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึง่ต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบท่ีบริษัทก าหนดไว้ และ

โทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 

4) สง่เสริมความรู้ผา่นหลกัสตูร “จริยธรรม...กบัความยัง่ยืนขององค์กร” ส าหรับผู้บริหารทกุระดบั และจดักิจกรรมมุ่งสู่

สิง่ที่ดีกวา่ส าหรับกลุม่พนกังานในระดบัปฏิบตัิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
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แนวปฏิบตัิในการรับสิ่งของและการให้สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ของ SBG 
 

1. แนวปฏิบตัิในการรับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด 
1) ห้ามมิให้ผู้บริหาร และพนกังาน รับ ขอรับ เร่ียไร ของขวญัการเลีย้งรับรอง การให้บริการ การสนบัสนนุทางการเงิน  

เงินรางวลัใดๆ จากลกูค้า เจ้าหนี ้หรือผู้มีสว่นได้เสยีที่ท าธุรกิจกบับริษัท 

2) การขอสนบัสนนุเงินหรือสิ่งของ สามารถกระท าได้ในรูปองค์กรกับองค์กร โดยต้องได้รับการลงนามอนุมตัิจาก

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามเทา่นัน้ 

3) เว้นแต่ในโอกาสหรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพึงปฏิบตัิต่อกนั  โดยสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดนัน้ 

ต้องมีราคาหรือมลูค่าการรับไม่เกิน 2,000 บาท และ/หรือมีความจ าเป็นที่ต้องรักษาสมัพนัธภาพอนัดีงามระหว่าง

บคุคล หรือองค์กร ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงูเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดและน าส่ง

กรรมการผู้อ านวยการ ผา่นส านกังานเลขานกุารบริษัท ภายใน 5 วนัท าการ นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับสิง่ของหรือประโยชน์

อื่นใด 

4) ยกเว้น ของช าร่วยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมพนกังานสามารถรับได้โดยต้องมีมลูค่าไม่เกิน  500 บาทเช่น 

พวงกญุแจ ปฏท ินิ สมด ุบนัทกึ เป็นต้น ทีม่ี ตราสญัยาลกัษณ์ขององค์กรนัน้ระบไุว้ โดยก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงู

เป็นผู้แทนในการรับมอบ และรายงานให้กรรมการผู้อ านวยการทราบ ผ่านส านกังานเลขานกุารบริษัท เป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

5) เพื่อป้องกันความขดัแย้งทางผลประโยชน์  บริษัทไม่อนุญาตให้พนกังานเป็นผู้แทนองค์กรในการรับสิ่งของหรือ

ประโยชน์อื่นใด เว้นแตเ่หตสุดุวิสยั อนโุลมให้ผู้บริหารที่ต ่ากวา่ 1 ขัน้ (สายงานตนเองหรือสายงานอื่น) เป็นผู้ รับมอบ 

และรายงานตอ่ผู้บริหารระดบัสงูทนัที 

 
2. แนวปฏิบัติในการให้สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด  
1) การให้สิง่ของ ก าหนดให้ในโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทัว่ไปพงึปฏิบตัิตอ่กนัโดยสิง่ของหรือประโยชน์

อื่นใดนัน้ บริษัทเป็นผู้ด าเนินการจัดหาซึ่งก าหนดราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท และจัดให้มีการส ารวจ/

ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด าเนินการเพื่อป้องกนัการน าไปสูก่ารทจุริตคอร์รัปชัน่ 

2) ก าหนดให้ผู้บริหารระดบัสงู เป็นผู้แทนองค์กร ในการมอบสิง่ของหรือประโยชน์อื่นใด 

การด าเนินงานปี 2561 :  
1. บริษัทได้สง่เสริมความรู้ในรูปแบบ การอบรม/สมัมนา สมัมนาเชิง
ปฏิบตัิการ และรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อน าไปสูก่ารเป็นวฒันธรรม
องค์กรใหม ่ภายใต้แผนสง่เสริมและปลกูฝังจริยธรรมองค์กร ดงันี ้

1.1 บริษัทก าหนดหลกัสูตร “จริยธรรม...กับ ความั่งยืน
องค์กร”ส าหรับพนักงานทุกระดับโดยมีเนือ้หา  มุ่งเน้น
ทางด้านนโยบายของบริษัท จริยธรรมและจิตส านึกในการ
ท างานและการขยายเครือข่ายของ SBG ให้กับพนกังาน
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ตัง้แต่ระดบัหวัหน้าสว่นขึน้ไปจ านวนรวม 275 คน หรือร้อยละ 97.5 เพื่อยกระดบันโยบายการก ากบัดแูล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้และเป็นการน าไปสูก่ารเป็น  “องค์กรที่
โปร่งใส” และมีคณุภาพ สามารถตรวจสอบได้ในทกุกระบวนการ 
1.2 คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายที่จะสง่เสริมให้คู่ค้า ผู้มีสว่นได้เสีย เติบโตไปพร้อมกบั SBG โดยก าหนด
กลยทุธ์การเพิ่มคณุคา่ทางธุรกิจจากจดุเร่ิมต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective ActionCoalition) ในการ
ต่อต้านการทจุริตของ SBG เพื่อให้มัน่ใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปร่งใสอย่างแท้จริง จึงได้
ขยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณ์ไปสูคู่่ค้า  (Supplier) โดยสง่เสริมความรู้ในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ เพื่อขยายเครือขา่ย และเปิดโอกาสให้คูค้่าเข้าเป็นสมาชิกในกลุม่สมบรูณ์ 

2. เพื่อให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียเข้าถึงช่องทางการร้องเรียน คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้เพิ่มช่องทางการ
แจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ จัดให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนเพื่อน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ และน าไปจัดท าหลกัสูตรฝึกอบรม และการสื่อสารอย่างมี
ประสทิธิผล (รายละเอียด หมวด 7 ช่องทางข้อร้องเรียน คูม่ือจริยธรรมทางธุรกิจ/ www.satpcl.co.th หมวดการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน) 
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
 

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีสว่นได้เสยีแสดงความคิดเห็นอยา่ง
อิสระ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันา ปรับปรุงด้านบริหารจดัการ และตรวจสอบข้อเท็จจริงผา่น
อีเมล์ ของกรรมการอิสระ ดงันี ้
1. นายสรรเสริญ   วงศ์ชะอุม่  Email : sansern.w@somboon.co.th 
2. นายปัญจะ       เสนาดินยั  Email : panja.sena@gmail.com 
3. นายอจัฉรินทร์   สารสาส  Email : ajarin.s@gmail.com 
4. นายไพฑรูย์      ทวีผล  Email : ptaveebhol@gmail.com 
5. ดร. สทุศัน์        เศรษฐ์บญุสร้าง Email : suthad.setboonsarng@gmail.com 
6. เลขานกุารบริษัท  Email : pasucha.s@somboon.co.th 
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กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ 
 
1. บริษัทได้ก าหนดแผนขยายแนวร่วมในการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ไปยงัพนัธมิตรทางการค้าโดยคู่ค้าของบริษัททุก

รายต้องร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ กับบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
2. จดัอบรมเพื่อสง่เสริมให้คูค้่าเข้าใจเก่ียวกบัการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ จ านวน 36 บริษัท

และมีคู่ค้าจ านวน 7 รายมีความประสงค์จะให้บริษัทสนบัสนนุทางด้านความรู้ด้านระบบการต่อต้านการทจุริตเพื่ 
เตรียมความพร้องในการเข้ารับการรับรองระบบกบั CAC 

 
 
 
 
        
 
 
 
 
  
 
บริษัทคูค้่าได้รับรองระบบการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ จากคณะกรรมการแนวร่วม 
             ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Collective Anti-Corruption: CAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2561 บรษิทั ไดเ้ขา้เยีย่มชม
บ ริษั ท คู่ ค้ า ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
ประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็น
แนวร่วมการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่  กับ SBG เพื่ อ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะและความคืบหน้าใน
การเข้าร่วมโครงการมาตรการ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่กับ 
SBG จ านวน 8 บรษิทั 
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10. การพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 

ตลอดระยะเวลาห้าทศวรรษในการด าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความส าคญัสงูสดุตอ่ความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมในทุกพืน้ที่ที่บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจ โดยให้การสนบัสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สงัคมอย่างสม ่าเสมอ 
และได้จดัสรรงบประมาณสว่นหนึง่จากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบตอ่สงัคม  ทัง้ในระดบั
ท้องถ่ินและระดบัองค์กรอยา่งตอ่เนื่อง   

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ได้น้อมน าหลกัการทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพืน้ฐานในการ
ด าเนินธุรกิจและมุ่งมัน่การด าเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนภายใต้ปรัชญา“3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ” ประกอบด้วย 
ฅนสมบรูณ์ ธุรกิจสมบรูณ์ และชมุชนสมบรูณ์ โดยมี “คน” เป็นทรัพยากรหลกัในการขบัเคลื่อนองค์กรเพื่อสร้างคณุค่า
และนวตักรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างสมดลุและสามารถอยู่ร่วมกบัสงัคมได้อย่างมี
ความสขุและยัง่ยืนบริษัทฯยงัได้น าหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็นแนวปฏิบตัิเพื่อการบริหารจัดการอย่างมี
ธรรมมาภิบาล โดยได้ประกาศนโยบายการพฒันาที่ยั่งยืน และแผนแม่บทด้านการพัฒนาที่ยัง่ยืน ในระยะ  5 ปี  
(ปี 2561 – ปี 2565)   

 บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานความยัง่ยืน (Corporate Sustainability Report) ประจ าปี 2561 เพื่อเปิดเผย
ทิศทาง กลยทุธ์ นโยบาย แนวทางการบริหารจดัการและผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) ที่มีการเปิดเผยตอ่เนื่องเป็นปีที่ 6 ทัง้นีไ้ด้จดัสง่รายงาน
ความยั่งยืนปี 2561 พร้อมกับรายงานประจ าปีให้กับผู้ ถือหุ้ น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.satplc.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าร่วมประชุม ทัง้ 3 ท่าน  ที่ประชุมได้แสดง
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง  “แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนามีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการติดตามการแก้ไขตามรายงานผลการ
ตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างสม ่าเสมอ  จากการสอบทาน บริษัทฯ มีระบบการควบคมุ
ภายในที่เพียงพอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้มีระบบควบคมุภายในในเร่ืองการติดตามควบคมุดแูลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้สามารถป้องกนัทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ รวมถึงการท า
ธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งและบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ  โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้
 

1.  การควบคมุภายในองค์กร 

บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้  โดยมีการก าหนดแผนธุรกิจ 
งบประมาณประจ าปี  และตวัชีว้ดัที่ชดัเจน  ในการสร้างมลูคา่ให้กบัผู้ ถือหุ้น เสริมสร้างความสามารถ คณุภาพชีวิตของ
บคุลากร มีกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตอบสนองความคาดหวงัของลกูค้า ทัง้การออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ์ และมีความรับผิดชอบ  ตอ่สงัคม  โดยการจ่ายเงินรางวลัจูงใจให้กบัพนกังาน  พิจารณาจากผลส าเร็จตาม
เป้าหมายของดชันี   ชีว้ดัสว่นบคุคล และผลก าไรของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพฒันาคณุภาพทางการ
ปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ 
 ในด้านการก ากับดแูลกิจการ บริษัทฯ ก าหนดโครงสร้างการก ากับดแูล ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และก ากับดแูลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ผู้ ถือหุ้น อยู่ใน
กรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และรับผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพฒันาการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือ CG และ Code of 
Conducts รวมทัง้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะอื่นที่จ าเป็นเพื่อการพฒันา ซึ่งในปีนีบ้ริษัทฯ ได้รับรางวลั คือ รางวลั
เกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) รางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand 
Sustainability Investment (THSI) รางวลันกัลงทนุสมัพนัธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award) ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับรางวลัโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
ชมุชนอยา่งยัง่ยืน (CSR-DIW Awards) จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
 ในด้านการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่โครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยได้รับการรับรองตัง้แตปี่ 2556 และปี 
2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองการยื่นตอ่อาย ุ(Recertification) โดยได้มีการขยายผลการเป็นแนวร่วมปฏิบตัิไปยงัคูค้่า
ที่ส าคญัของบริษัทฯ และเพื่อให้มีความตอ่เนื่องบริษัทฯ ได้มีการประเมินความเสีย่งที่เก่ียวข้องกบัการทจุริตภายในและ
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ภายนอกบริษัทฯ รวมทัง้ทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างมี
ประสทิธิภาพ 
 2.  การประเมินความเสีย่ง 

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายการบริหารความเสีย่งเป็นนโยบายส าคญั โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดบัจัดการ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการผู้อ านวยการและผู้บริหาร ท าหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทัง้จาก
ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ที่มีกระทบต่อเป้าหมายและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก าหนดผู้ รับผิดชอบ
ความเสีย่งในหนว่ยงานตา่งๆ พร้อมทัง้ มอบหมายให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทกุคน มี
การวางแผนและก าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจยัเสี่ยงที่อาจสง่ผลกระทบต่อการด าเนินการ
ธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ จดัให้มีการติดตามการบริหารความเสีย่งของหนว่ยงานตา่งๆ เป็นประจ าทกุไตรมาส  

3.  การควบคมุการปฏิบตัิงาน  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่ง
คณะกรรมการทัง้ 3 คณะ ได้ปฏิบตัิงานภายใต้ขอบเขต อ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบริหาร  

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนมุตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี    เพื่อให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการปฏิบตัิงานที่มีความเสี่ยงสงู รวมทัง้ครอบคลมุถึงความคาดหวงัของผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องกับ
บริษัทฯ ท าให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ   ทัง้ด้านการเงิน การ
ปฏิบตัิงาน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑ์ตา่งๆ  และการตอ่ต้านการทจุริต ทัง้นี ้คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ได้พิจารณาประเด็นส าคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยได้เสนอแนะให้ฝ่ายบริหาร
ด าเนินการแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข  มาตรการป้องกนัมิให้เกิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีที่มีการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะน ามา  ซึ่งความขัดแย้งทาง
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 มีการมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้สินค้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
รวมทัง้ให้ความส าคญัอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภยัในการท างาน การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯได้การ
รับรองระบบคณุภาพ “IATS 16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต  ท าหน้าที่ในการ
ตรวจสอบติดตามให้มีการปฏิบตัิเป็นไปตามข้อก าหนด ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ ในสว่นของการท าธุรกรรมด้านการเงิน 
และจดัซือ้ จดัจ้างนัน้ บริษัทฯ ก าหนดให้พนกังานและผู้บริหารปฏิบตัิตาม “คูม่ืออ านาจด าเนินการ” และ “คู่มือควบคมุ
การจดัซือ้-จดัจ้าง” ซึง่ก าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยระบไุว้ชดัเจนถึงหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และอ านาจในการอนมุตัิ
จ่ายเงิน และการท าสญัญาจดัซือ้ จดัจ้าง  เพื่อให้มีความรอบคอบ รัดกมุและป้องกนัการทจุริตในธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบั
การเงิน 
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 4.  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู 

ในการเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯ ได้จดัให้มีข้อมูลที่ส าคญัต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล พร้อม
เอกสารประกอบข้อเท็จจริง จดัสง่ข้อมลูเพื่อศกึษาประกอบการตดัสนิใจเป็นการลว่งหน้า 7 วนั โดยมีเลขานกุารบริษัท
ฯ มีหน้าที่ให้ค าแนะน าด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ประสานงานให้มีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางในการจัดท าและ
จัดเก็บเอกสารส าคัญ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รา ยงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการได้        

ในสว่นของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง ๆ นัน้ บริษัทฯ จะมีการจดัเก็บไว้อย่าง
ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทกุรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบตัิงานโดยไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบ
บญัชีวา่มีข้อบกพร่องในเร่ืองนี ้ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาร่วมกบัผู้สอบบญัชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ เก่ียวข้องเก่ียวกบัการ
จดัท างบการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมัน่ใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบายบญัชีตามหลกัการบญัชีที่
รับรองทัว่ไป และเหมาะสมกับลกัษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสมตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

5.  ระบบการติดตาม  

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในปี 2561  รวม 11 ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร 11 ครัง้ เพื่อติดตามการปฏิบตัิงานเป็นล าดบัชัน้ ตัง้แต่
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามเป้าหมายและก ากบัการด าเนินการตาม
แผนกลยทุธ์  แผนงานและโครงการ ที่อยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทัง้แก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดขึน้และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการ
ด าเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ได้ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการ
ปฏิบตัิงานและการวิเคราะห์สาเหต ุ ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนมุตัิแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบตัิ
อยา่งตอ่เนื่อง  บริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหาร
รับผิดชอบในการดแูลการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผล
อยา่งเป็นอิสระตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ   
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 12. กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายการระหวา่งกนักบับริษัท หรือ บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ระหว่างปี 2560 และ 
ระหวา่งปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (SBM)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกต ิ
   

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ SBM  0.52 0.71 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวตัถดุิบที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT ขายสินค้ากึ่งส าเร็จรูป ให้ SBM  108.00 133.85 ราคาตลาด  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 11.55 11.99 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBM ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SBM 31.85 40.14 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SBM 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 4 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกต ิ
   

1. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ BSK 4.63 4.98 ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 2.55 0.40 ราคาใกล้เคียงทนุ / BSK ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

3. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก BSK  24.17 - ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ BSK 

4. SAT รับเงินปันผลจาก BSK - 883.98  

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 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกติ 

1. SAT ขายเศษวสัด ุให้ ICP 7.03 10.75 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขายเศษวตัถดุิบที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก ICP  23.33 30.31 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ ICP 

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP 1.75 1.77 ราคาใกล้เคียงทนุ / ICP ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด (SFT)   

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกติ 

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้  SFT 60.00 140.00 ตามสญัญากู้ เงิน  

2. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก SFT 1.31 2.87 ตามสญัญากู้ เงิน  

3. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT 1.50 0.64 ราคาใกล้เคียงทนุ / SFT ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT รับช าระคา่ธรรมเนียมบริหารจดัการจาก SFT  11.08 10.28 ราคาใกล้เคียงทนุ / เป็นการให้บริการแก่ SFT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 4   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท เอสบีจี อินเตอร์เนชั่นแนล แจแปน จ ากัด (SIJ)    

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกติ   รายการค้าปกติ 

1. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให้ SIJ 0.36 - ราคาใกล้เคียงทนุ / SAT ใช้สาธารณปูโภคของ SIJ 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1  เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ ากัด  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ 
(ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกติ    

1. ICP ซือ้ทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ 
สมบรูณ์ โคเตท แซนด์ จ ากดั  

37.52 46.58 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สินค้าเป็นครัง้คราวเพื่อใช้ใน
การผลิตสินค้า 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1  เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 

        บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากัด 

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ 

 (ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกติ    

1. SAT เป็นเจ้าหนีเ้งินกู้ยืมระยะสัน้ของ MSA 200.00 200.00 ตามสญัญากู้ เงิน 

2. SAT ท าสญัญาให้บริการด้านการบริหาร กับ 
MSA  

- 14.36 ราคาตามสญัญา / เป็นการให้บริการเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 

3. SAT รับดอกเบีย้เงินกู้ยืมจาก MSA - 8.99 ตามสญัญากู้ เงิน  

4. SAT รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก MSA - 1.68 ราคาใกล้เคียงทนุ / MSA ใช้สาธารณปูโภคของ SAT 

5. BSK ท าสัญญาให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
กบั MSA  

- 20.11 ราคาตามสญัญา / เป็นการให้บริการเก่ียวกับการเช่าที่ดินและสิ่ง
ปลกูสร้าง 

6. BSK รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก MSA - 16.38 ราคาใกล้เคียงทนุ / MSA ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

 
หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 6  เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
 

บริษัท ย่งกี่ จ ากัด  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ 

 (ล้านบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกติ    

1. BSK และ SAT มีขายสินค้าให้แก่ บริษัท ย่งก่ี 
จ ากดั  

97.57 11.21 ขายในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะขายสินค้าตามปกติ
ของบริษัท 

2. BSK มีซือ้วสัดปุระกอบชิน้งานจาก บริษัท ย่งก่ี 
จ ากดั 

1.45 - ซือ้ในราคาใกล้เคียงราคาตลาด / ลักษณะซือ้วัสดุประกอบเป็น
ครัง้คราวเพ่ือใช้ในการผลิตสินค้า 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1-2   เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิง้ จ ากัด จ ากัด  (SBH)  

ลักษณะรายการที่ส าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2560 ปี 2561 

รายการค้าปกต ิ
   

1. BSK รับช าระคา่สาธารณปูโภคจาก บริษัท สมบูรณ์ 
โฮลดิง้ จ ากดั 

0.60 0.14 ราคาใกล้เคียงทนุ /  SBH ใช้สาธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT ท าสัญญารับบริการด้านการบริหาร จาก 
บริษัท สมบรูณ์ โฮลดิง้  

- 19.50 ก าหนดจากอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงของผู้ ให้บริการจัดสรรตามการ
ให้บริการที่ตกลงกนั / พิจารณาจากประสบการณ์อนัยาวนานในความรู้ ความ
เข้าใจการบริหารธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนต์เป็นส าคญั 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 2 เป็นรายการที่ผู้สอบบญัชีระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 

สรุปรายงานของผู้สอบบญัชี 

   ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 

31 ธันวาคม 2559 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและงบการเงินรวม ส าหรับงบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 ได้แก่ นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีได้ดงันี ้
 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
 
งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
 
งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
ผู้สอบบญัชีไมพ่บสิง่ที่เป็นเหตใุห้เช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รับรองทัว่ไปจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  
ตารางที่ 1 – 1 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินรวม     หนว่ย: พนับาท 

 

 
หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการดาเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2561 2560 
รายได้  
รายได้จากการขายและบริการ  8,193,797 8,593,222 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 3,496 7,517 
รายได้อื่น  110,640 201,544 
รวมรายได้  8,307,933 8,802,283 
คา่ใช้จา่ย  
ต้นทนุการขายและบริการ  6,684,016 7,262,153 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  682,471 680,024 
รวมคา่ใช้จา่ย  7,366,487 7,942,177 
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

941,446 860,106 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (22,891) (57,851) 
สว่นแบง่ก าไรจากลงทนุในบริษัทร่วม  88,886 92,130 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (91,845) (83,145) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี  915,597 811,240 
ก าไรจากการด าเนินงาน1  941,446 860,106 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ    หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2561 2560 
รายได้  
รายได้จากการขายและบริการ  2,564,735 2,265,600 
เงินปันผลรับ  883,981 - 
รายได้อื่น  164,487 144,670 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  170 - 
รวมรายได้  3,613,373 2,410,270 
คา่ใช้จา่ย  
ต้นทนุการขายและบริการ  1,881,564 1,676,936 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร  402,759 352,534 
รวมคา่ใช้จา่ย  2,284,323 2,029,470 
ก าไรก่อน คา่ใช้จ่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได้  

1,329,050 380,800 

คา่ใช้จา่ยทางการเงิน  (10,531) (22,453) 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  (47,300) (31,273) 
ก าไรสทุธิส าหรับปี  1,271,219 327,074 
ก าไรจากการด าเนินงาน1  1,329,050 380,800 
 
หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการด าเนินงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได ้โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
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ตารางที่ 2-1 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม              หนว่ย: พนับาท  
 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2561 2560 
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  2,068,395 2,339,144 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,387,436 1,391,401 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  476,212 427,865 
ลกูหนีอ้ื่น 92,335 128,071 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั 

200,000 200,000 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  4,224,378 4,486,481 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นได้เสยี  831,518 767,623 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น – สทุธิ  26,651 26,651 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  3,804,073 4,113,915 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  178,141 177,299 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,840,383 5,085,488 
รวมสินทรัพย์  9,064,761 9,571,969 
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน  
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กู้ยืมระยะสัน้  

- 200,000 

เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  1,146,938 1,216,102 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ปี  

114,628 537,336 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  462,026 511,156 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  1,723,592 2,464,594  
หนีส้นิไม่หมุนเวียน  
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น  194,671 469,485 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  259,858 217,920 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  454,529 687,405 
รวมหนีส้ิน  2,178,121 3,151,999 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2561 2560 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุจดทะเบียน  425,194 425,194 
ทนุท่ีออกและเรียกช าระแล้ว  425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443 
ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุ
เผ่ือขาย 

- 1,207 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  5,745,003 5,277,126 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  6,886,640 6,419,970 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  9,064,761 9,571,969 
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ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ     หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2561 2560 
สินทรัพย์  
สินทรัพย์หมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  779,621 254,159 
ลกูหนีก้ารค้า – สทุธิ  479,245 412,359 
สนิค้าคงเหลอื – สทุธิ  122,085 105,424 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่บริษัทยอ่ย  340,000 260,000 
ลกูหนีอ้ื่น 64,813 60,333 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,785,764 1,092,275 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีราคาทนุ  2,892,512 2,892,512 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  1,137,611 1,299,227 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น  30,201 33,154 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  4,060,324 4,224,893 
รวมสินทรัพย์  5,846,088 5,317,168 
หนีส้นิ  
หนีส้นิหมุนเวียน  
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - 200,000 
เจ้าหนีก้ารค้า – สทุธิ  390,382 301,320 
เงินกู้ยืมระยะยาวครบกาหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี  

43,428 202,123 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  146,462 100,335 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  580,272 803,778 
หนีส้นิไม่หมุนเวียน  
เงินกู้ยืมระยะยาว  135,071 235,086 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  102,414 88,881 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  237,485 323,967 
รวมหนีส้ิน  817,757 1,127,745 
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รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ 

2561 2559 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ทนุจดทะเบียน  425,194 425,194 
ทนุท่ีออกและเรียกชาระแล้ว  425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  716,443 716,443 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  3,886,694 3,047,786 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,028,331 4,189,423 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น  5,846,088 5,317,168 
 

 

ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม                หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ  

2561 2560 2561 2560 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,452,877 1,532,345 672,933 588,098 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  (628,044) 174,351 545,784 (444,218) 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  (1,346,682) (893,363) (894,976) (372,752) 
เงินสดและรายการเงินเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สทุธิ  

(521,849) 813,333 323,741 (228,872) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ต้นงวด  1,884,625 1,071,292 152,018 380,890 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ปลายงวด  1,362,776 1,884,625 475,759 152,018 
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ตารางที่ 4 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน 
งบการเงนิรวม 

2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  2.45 1.82 1.54 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่)  2.01 1.51 1.22 
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.84 0.62 0.64 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  5.90 6.31 6.28 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  61 57 57 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิค้าคงเหลอื (เทา่)  14.79 13.79 10.36 
ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลีย่ (วนั)  24 26 35 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจ้าหนี ้(เทา่)  5.66 6.17 5.96 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  64 58 60 
วงจรเงินสด (วนั)  22 25 32 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  18.43% 15.49% 14.90% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  12.30% 10.41% 8.90% 
อตัราก าไรสทุธิอื่น (%)  1.37% 2.38% 1.17% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  144.21% 171.33% 195.23% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  11.02% 9 22% 7.24% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  13.76% 13.18% 10.64% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)  9.83% 8.54% 6.38% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ถาวร (%)  39.89% 33.60% 25.51% 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ (เทา่)  0.89 0.93 0.88 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.04 0.16 0.30 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.32 0.49 0.60 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  68.48 28.93 18.92 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  0.83 1.22 0.96 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  46.44% 34.59% 41.99% 
อัตราส่วนวเิคราะห์การเติบโต (Growth Ratio)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย (%)  -4.65% 3.55% -4.00% 
อตัราการเติบโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  -7.96% 2.83% -4.35% 
อตัราการเติบโตของคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร (%)  0.36% 1.53% -1.57% 
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ (%)  12.86% 33.52% -5.30% 
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ตารางที่ 5 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราส่วน 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ 

2561 2560 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)  
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)  3.08 1.36 1.93 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่)  2.17 0.83 1.60 
อตัราสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่)  1.16 0.73 0.92 
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  5.75 5.81 5.99 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  63 62 60 
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่)  16 54 15.02 13.03 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั)  22 24 28 
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  5.44 5.92 5.75 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  66 61 63 
วงจรเงินสด (วนั)  18 25 25 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ต้น (%)  26.64% 25.98% 25.77% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  51.41% 15.82% 15.89% 
อตัราก าไรสทุธิอ่ืน (%)  29.02% 6.00% 7.61% 
อตัราส่วนเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  51.04% 164.11% 164.63% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  35.18% 13.57% 12.26% 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)  27.58% 7.58% 7.25% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)  22.78% 6.16% 5.64% 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)  123.82% 41.59% 35.96% 
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ (เทา่)  0.65 0.45 0.46 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.04 0.10 0.17 
อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)  0.16 0.27 0.28 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  69.39 28.59 24.08 
อตัราส่วนความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  1.35 4.77 0.72 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%)**  33.45% 85.80% 85.41% 
อัตราส่วนวเิคราะห์การเตบิโต (Growth Ratio)  
อตัราการเตบิโตของยอดขาย (%)  13.20% 0.65% -8.96% 
อตัราการเตบิโตของต้นทนุขายและบริการ (%)  12.20% 0.36% -10.26% 
อตัราการเตบิโตของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)  14.53% 0.44% -3.25% 
อตัราการเตบิโตของก าไรสทุธิ (%)  288.66% 9.51% -22.75% 
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14.   การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการด าเนินงานที่ผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ด าเนินธุรกิจผลติชิน้สว่นรถยนต์ โดยรายได้หลกัของบริษัทในกลุม่สมบรูณ์มาจากการ
ขายผลติภณัฑ์ชิน้สว่นรถยนต์ เช่น เพลาข้าง จานเบรก ดมุเบรก เป็นต้น โดยเป็นการจ าหนา่ยให้กบัโรงงานประกอบ
รถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูใ่นประเทศเป็นสว่นใหญ่  

 
การวิเคราะห์ก าไรขาดทุน 

การวิเคราะห์รายได้ 

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม เท่ากบั 8,308 ล้านบาท และ 8,802 ล้านบาท 
(ตามล าดบั) ลดลง  494 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6  โดยมีรายได้จากการขายสินค้าสทุธิและบริการของปี 2561 
เป็นเงิน 8,194 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีกอ่น เป็นเงิน  399 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึง่สาเหตหุลกั
มาจากยอดขายในปี 2560 ยงัรวมยอดขายจากธุรกิจสปริงซึ่งทางบริษัทฯ ด าเนินการโอนไปยงับริษัทร่วมทุนในช่วง
ปลายปี 2560 หากเปรียบเทียบในกรณีที่ไมร่วมยอดขายจากธุรกิจสปริง รายได้จากการขายสนิค้าและบริการสทุธิของ
ปี 2561 จะเพิ่มขึน้สมัพนัธ์กบัภาพรวมอตุสาหกรรมรถยนต์ และอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรกลการเกษตร ที่มีปริมาณการ
ผลติเพิ่มขึน้ รวมทัง้ยอดขายเพิ่มเติมจากค าสัง่ซือ้ใหม่ในปีนี ้

การวิเคราะห์ต้นทนุและคา่ใช้จ่าย    

ตน้ทนุขายและบริการ 
ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการรวม เท่ากับ 6,684 ล้านบาท และ 

7,262 ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 578 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 จากต้นทนุขายและบริการปี 2560 รวมต้นทนุ
ขายในสว่นของธุรกิจสปริง หากไมร่วมต้นทนุขายดงักลา่ว บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีต้นทนุขายเพิ่มขึน้ตามปริมาณการ
ขายที่เพิ่มขึน้ 

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2561 เท่ากบั 682 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน  2  ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 0.3 จากบริษัทฯ และบริษัทย่อย  ยงัคงควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารต่างๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัพนกังาน โดยควบคมุก าลงัพลให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ภาคอตุสาหกรรมรถยนต์ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 92 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 9 ล้านบาทหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 10 จากการเติบโตของยอดขาย และสดัสว่นก าไรจากการด าเนินงานสทิธิประโยชน์ด้านการสง่เสริมการลงทนุท่ี
ได้รับเป็นหลกั  
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ก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีก าไรจากการด าเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง
การเงิน และ ภาษีเงินได้ ในปี 2561 จ านวน 941 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อน 81 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9 
จากก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรับเพิ่มขึน้   

ก าไรสทุธิ 

บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ เท่ากบั 916 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นเงิน 104 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 13 สาเหตหุลกัมาจากจากก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรับเพิ่มขึน้และต้นทนุทางการเงินท่ีลดลง 

 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 
2560 เท่ากบั 9,065 ล้านบาท และ 9,572 ล้านบาท (ตามล าดบั) ลดลง 507 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 สาเหตหุลกั 
มาจากจากการช าระคืนเงินต้นและการจ่ายเงินปันผล และที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ลดลงจากการตดัจ าหนา่ยค่าเสื่อม
ราคาประจ าปีเป็นส าคญั  

 ลูกหนีก้ารคา้ 
บริษัทฯ มียอดลกูหนีก้ารค้าสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1,387 ล้านบาท และเท่ากับ 

1,391 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงเลก็น้อย 4 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ยที่ 62 วนั  

 เงินลงทนุ 
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทนุสทุธิในบริษัทท่ีเก่ียวข้อง

จ านวนรวม 858 ล้านบาท ซึง่เป็นการลงทนุในบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท ยามาดะ สมบรูณ์ จ ากดั บริษัท ซชิึโยชิ สมบรูณ์ 
โคเตท แซนด์ จ ากัด  การลงทุนในบริษัทร่วมค้า คือ บริษัท มูเมีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากัด  และลงทุนในบริษัท
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 2561 จ านวน  3,804 ล้านบาท และปี 

2560 มีจ านวน 4,114 ล้านบาท  ลดลง 310 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาใน
ระหว่างงวด 648  ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ลงทุนเพิ่มรวม 357 ล้านบาท ในสายการผลิตงานเพื่อ
ปรับปรุงประสทิธิภาพ และเพื่อเพิ่มก าลงัการผลติรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคตเป็นหลกั 

 
หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 2,178 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นหนีส้ินระยะสัน้ เท่ากับ 

1,724 ล้านบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากบั 454 ล้านบาท ซึ่งต ่ากว่าปีก่อน 974 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31  
โดยหลกัลดลงจากการจ่ายช าระคืนภาระหนีส้ินเงินกู้ยืมธนาคารลดลง 898 ล้านบาท และช าระหนีเ้จ้าหนีก้ารค้า 69 
ล้านบาท เป็นส าคญั  
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

 โครงสร้างเงินทนุ 
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 6,887 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกบัวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  ซึง่เทา่กบั 6,420 ล้านบาท เป็นเงิน 467 ล้านบาท เนื่องจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานระหวา่งงวด  

บริษัทฯ มีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 เป็นเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2561 และ
ก าไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 574 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท จ านวน 116 ล้านบาท และจากกิจการไมไ่ด้รับการสง่เสริมในอตัรา
หุ้นละ 1.08 บาท จ านวน 458 ล้านบาท ทัง้นีไ้ด้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เมื่อวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 ในอตัรา
หุ้นละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 149 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  (BOI)  
ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท จ านวน 47 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการสง่เสริมในอตัราหุ้นละ 0.24 บาท จ านวน 
102 ล้านบาท ดงันัน้ สว่นท่ีคงเหลอืในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 425 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายจาก
กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท จ านวน 69 ล้านบาท และจากกิจการไมไ่ด้รับการ
ส่งเสริมในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท จ านวน 356 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 

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 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  
ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท จ านวน 19 ล้านบาท และจากกิจการไม่ได้รับการสง่เสริมในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท จ านวน 
87 ล้านบาท ดงันัน้ สว่นท่ีคงเหลือในอตัราหุ้นละ 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 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทนุประกอบด้วยหนีส้นิรวม 2,178  ล้านบาท
และสว่นของผู้ ถือหุ้น 6,887 ล้านบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นประมาณ 0.32 เทา่   
 
การวิเคราะห์งบกระแสเงนิสด 

 จากงบการเงินรวมสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560  บริษัทฯ มีกระแสเงิน
สดรับจากการด าเนินงานสทุธิ จ านวน  1,453 ล้านบาท และ 1,532 ล้านบาท (ตามล าดบั) กระแสเงินสดจ่ายสทุธิจาก
กิจกรรมลงทนุ 628 ล้านบาท  และกระแสเงินสดรับสทุธิจากกิจกรรมลงทนุ 174 ล้านบาท (ตามล าดบั) ซึ่งเกิดจากเงิน
รับโอนโอนเนื่องจากการจ าหน่ายทรัพย์สินบริษัทย่อย (ในปี 2560)  รวมถึงการลงทนุเพิ่มสายการผลิต เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ และเพิ่มก าลงัการผลิตรองรับความต้องการของลกูค้าในอนาคต และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรม
จดัหาเงิน จ านวน  1,347 ล้านบาท และ 893 ล้านบาท (ตามล าดบั) เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
ตามโครงการลงทนุ 898 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลรวม 425 ล้านบาท  
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ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
อตุสาหกรรมรถยนต์ในปี 2561 ตลาดรถยนต์โดยรวมเติบโตสงูขึน้จากปีก่อน เป็นการเติบโตจากยอดขาย

ภายในประเทศเป็นหลกั โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศมีจานวน 1.04 ล้านคนั ในขณะที่ยอดผลิตรถยนต์เพื่อสง่ออก
มีจ านวน 1.14 ล้านคนั ในปี 2561 ประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลติรถปิคอพัที่สาคญัในการสง่ออกไปทัว่โลกสง่ผล
ให้อตุสาหกรรมการผลติรถยนต์และชิน้สว่นยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง รวมทง้ันโยบายของภาครัฐที่สง่เสริมการเติบโต
ของเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นแรงสนบัสนนุให้อตุสาหกรรมการผลิตรถยนต์และชิน้สว่นเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก
ปัจจัยดังกล่าวในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทง้ัปัจจัยภายในและภายนอก โดยการลงทุนใน
เทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม ่การลงทนุวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มีมลูค่าเพิ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การออกแบบเชิงวิศวกรรมเพื่อการแขง่ขนัในด้านต้นทนุได้มากขน้ึ ขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีการบริหารจดัการบคุลากร
ตามแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ 3 สมบรูณ์ สร้างสมดลุ ควบคูไ่ปกบัการเติบโตขององค์กรอยา่งยัง่ยืน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 เอกสารแนบ 1
อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 71  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ ไมมี่ 2551-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ สาขาวชิา การพฒันาภมิูสงัคมอยา่งยัง่ยืน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรัพย์บวัหลวง

มหาวทิยาลยัแมโ่จ้ ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนัภยั

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) และก าหนดคา่ตอบแทน/

University of Bridgeport, Connecticut,USA กรรมการอิสระ

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (การเงินและการคลงั) 2551- กพ.2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ด ิเอราวณั กรุ๊ป

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการอิสระ

 วฒิุบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที่ 37

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 3 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน - ไมมี่ -

- Role of the Chairman

- Finance for Non-Finance Directors 

- Director Accreditation Program 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 67  Mini M.B.A., ม.ธรรมศาสตร์ 0.85% 2547-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

ผกูพนับริษัทฯ  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราช 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครัฐ กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

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

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 1 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  4 บริษัท

- Director Certification Program

- Role of the Chairman

นายปัญจะ เสนาดิสัย 70  ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม ไมมี่ 2559-ปัจจบุนั กรรมการนโยบายการบริหาร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั ความเสี่ยงองค์กร

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 2550-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการสรรหาและพิจารณา Suffolk University, Massachusetts, U.S..A กรรมการและผู้บริหาร

คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ  อบรมหลกัสตูร และธรรมาภิบาล

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 2548-ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

- Audit Committee Program (ACP) ปี 2004 ตรวจสอบ

- Role of the Compensation Committee Program รุ่นที่ 2/2007 2547-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 2545-ปัจจบุนั กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ทรีนีตี ้วฒันา

สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่น 8 ประธานกรรมการพิจารณาผล

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรับ ตอบแทนฯ

กรรมการ และผู้บริหารระดบัสงู ของรัฐวสิาหกิจและองค์การ 2526-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

มหาชน รุ่นที่ 2 สถาบนัพฒันากรรมการ และผู้บริหารระดบั 2546-2557 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พร็อพเพอร์ตี ้ดเีวลลอปเม้นท์

สงูภาครัฐ

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้า

และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 4 * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 4 บริษัท

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Corporate Governance for * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  -ไมมี่-

Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 15/2016

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Program 

for Corporate Leaders รุ่น 12/2018

นายอัจฉรินทร์ สารสาส 75  ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ ไมมี่ พ.ค. 2561-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการบริหาร การจดัการอตุสาหกรรม มหาวทิยาลยั ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน เคนซิงตัน้ สหรัฐอเมริกา คา่ตอบแทนฯ

 กรรมการอิสระ  ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปัจจบุนั ที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพฒันาประสิทธิภาพ (TQM)

(วปอ) หลกัสตูรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 1 ปัจจบุนั นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิน้สว่นยานยนต์ไทย(TAPMA)

 วฒิุบตัร/ ใบอนญุาตวศิวกรควบคมุ ปัจจบุนั ประธานกิตตมิศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

(วฒิุวศิวกรอตุสาหการ) ปัจจบุนั ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย

ปัจจบุนั ที่ปรึกษา กลุม่บริษัท Cobra International 

 อบรมหลกัสตูร 2552-เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

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

ความเสี่ยง

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  -ไมมี่-

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒทิางการศกึษา

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบัญชี



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒทิางการศกึษา

นายไพฑูรย์ ทวีผล 68  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไมมี่ 2559-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหาร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 ประธานคณะกรรมการสรรหา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ความเสี่ยงองค์กร

และคา่ตอบแทนฯ  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มหาวทิยาลยัรามค าแหง 2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เซ็น คอร์ปอเรชัน่ กรุ๊ป

 กรรมการอิสระ  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซ่ีบาย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

และคา่ตอบแทนฯ/กรรมการตรวจสอบ

 อบรมหลกัสตูร และธรรมาภิบาล

- Director Accreditation Program 2557-2559 กรรมการนโยบายบริหารความเสี่ยง บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
- Director Certification Program 2545-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บมจ. เซ็นทรัลพฒันา
- Audit Committee Program ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ

- Role of the Chairman นโยบายความเสี่ยง

- Chartered Director Program

-  Advanced Audit Committee
ปี 2561

-  Value Creation and Enhancement for * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 4 บริษัท
Listed Companies with the New COSO * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  1 บริษัท
2017 Enterprise Risk Management

- Inaugural Corporate Governance 
Conference 2018 - Building Trust in a 
Transforming Economy 

- Independent Director Forum - Tough 
Boardroom Situations (Independent 
Directors Share Lessons Learned)

- Thailand's 9th National Conference on 
Collective Action against Corruption -
Disruption Corruption 

ดร. สุทศัน์ เศรษฐ์บุญสร้าง 68  Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A. ไม่มี (เม.ย.) 2561-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, U.S.A. และธรรมภิบาล

 กรรมการอิสระ  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 2558-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ธนาคารแหง่ประเทศไทย

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปู

 อบรมหลกัสตูร ปัจจบุนั ที่ปรึกษาอาวโุส บริษัท แกรนท์ ธอนตนั จ ากดั

- Director Certification Program 2556-ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ มลูนิธินวชีวนั

2556-ปัจจบุนั Member, Board of Trustee International Rice Research  Institute (IRRI)

Los Banos Philippine

2556-ปัจจบุนั กรรมการ Cambodia Development Research Institute 

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 2 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน  1 บริษัท

นายประยงค์  หรัิญญะวณิชย์ 67  MBA New York University  ไม่มี 2560-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล จฬุาลงกรณ์ 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจ. Zafco FTZ, Dubai

 กรรมการบริหาร มหาวทิยาลยั 2555-ปัจจบุนั กรรมการกลยทุธ์ องค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ (ประเทศไทย)

2558-2559 ที่ปรึกษา บจ. สยามสินธร

 อบรมหลกัสตูร 2555-2559 ที่ปรึกษากรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- Director  Accreditaton Program 2553-2558 ประธานกรรมการ บจ. ยง่ก่ี

2552-2557 กรรมการบริหาร สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

* จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 1  บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 1  บริษัท



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒทิางการศกึษา

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 56  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.92% 2560-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 2560-ปัจจบุนั ประธานกิตตมิศกัดิ/์ กลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลร่ถยนต์

 รองประธานคณะกรรมการบริหาร  Master of Industrial Engineering, นายกกิตตมิศกัดิ์ ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย

 กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม Waseda University (Japan) 2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี

ผกูพนับริษัทฯ  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์เคร่ืองกล 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

เจ้าคณุทหารลาดกระบงั บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

2560-2561 กรรมการ บจ. มเูบยี สมบรูณ์ ออโตโมทฟี

 อบรมหลกัสตูร 2555-2560 กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

- Director Accreditation Program

- Finance for Non-Finance Directors

- Director Certification Program * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 1 บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 4 บริษัท

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 54  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบนั 0.66% ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 กรรมการ บณัฑิตบริหารธุรกิจ ศศนิทร์ 2557-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

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

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

 กรรมการผู้อ านวยการ  in Finance and Management (BBA), กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดสัเตรียล

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

2557-2560 รองกรรมการผู้อ านวยการ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร สายส านกังานกลาง

- Director Accreditation Program

- Strategic IQ - Executive Education

Harvard Business School

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ * จ านวนบริษัทจดทะเบยีนที่ด ารงต าแหนง่กรรมการ 1 บริษัท

(หลกัสตูร วตท.) รุ่นที่ 25 * จ านวนบริษัทที่ไมใ่ชบ่ริษัทจดทะเบยีน 5 บริษัท

         ดร.ชีระวิทย์ สุรีรัตนันท์ 52  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 0.001% 2557 - 2561 รองกรรมการผู้อ านวยการ - สายการขาย บมจ.สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผู้อ านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และการตลาด

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

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั & SFT บจ. สมบรูณ์ ฟอร์จจิง้ เทคโนโลยี
ขอนแก่น

        นายมงคล  แซ่จิวนายมงคล  แซ่จิว 56  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2557- 2561 กรรมการผู้จดัการ - SBM & ICP บจ. สมบรูณ์หลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม

 กรรมการผู้จดัการ - SBM & ICP สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

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

บจ. อินเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์

นายสมศกัดิ์   สิทธินันท์เจริญ 55  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2557 - ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ - BSK บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

 รองกรรมการผู้อ านวยการ - สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 2544 - 2556 ผู้จดัการทัว่ไป - BSK บจ.บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

ส านกักรรมการผู้อ านวยการ เจ้าคณุทหารลาดกระบงั

 กรรมการผู้จดัการ MSA

นายพัฒน์พงษ์ วีระศลิป์ 50  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 0.001% 2558-ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ –สายปฏิบตักิาร SAT บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

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

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

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

(การจดัการโลจิสตกิส์) มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

นายณัฐขจร  ญาณภิรัต 42  Master of Science in Engineering: University ไมมี่ 2560 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มเูบยี สมบรูณ์ ออโตโมทฟี

 รองกรรมการผู้อ านวยการ of Pennsylvania 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผู้อ านวยการ – สายการเงิน บญัชี บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 - สายการเงิน บญัชี  Bachelor of Science in Engineering: University และเทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ of Pennsylvania 2557 - 2558 ผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายการเงิน บญัชี และ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
 Bachelor of Science in Economics: University เทคโนโลยีสารสนเทศ

* ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสงูสดุ of Pennsylvania 2556 - 2557 ผู้จดัการทัว่ไป-ฝ่ายการเงิน บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 
ในสายงานบญัชีและการเงิน 2553 - 2556 ผู้จดัการฝ่ายวศิวกรรม  บจ. วทิยกุารบนิแหง่ประเทศไทย

 อบรมหลกัสตูร 
Director Certification Program (DCP) 263/2018



อายุ % 

(ปี) การถือหุ้น

ในบริษัทฯ ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒทิางการศกึษา

         นายธันธัช  ฤทธ์ิน า้ 46  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 Institute 2554 - 2555 ผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง 

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

 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิตปิโตรเคมี

(เกียรตนิิยมอนัดบั 1) สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

         ดร. อโณทยั   เหมาะเจาะ 48  ปริญญาเอก การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ไมมี่ 2560 - 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 

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

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

         นางพรทพิย์ สังข์สุข 43  Bachelor of Administer in Auditing : Rajamangala ไมมี่ 2558 – ปัจจบุนั ผู้ชว่ยผู้จดัการทัว่ไป ฝ่ายบญัชี บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

 ผู้ชว่ยผู้จดัการทัว่ไป สายบญัชี University of Technology Krungthep 2550 – 2558 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีกลาง บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

2548 - 2550 ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. วงศ์ไพฑรูย์

 หลกัสตูรการอบรม ประจ าปี 2561 2542 - 2547 ผู้ชว่ยผู้ตรวจสอบบญัชี บจก. ส านกังานตรวจสอบบญัชีพิพฒัน์และเพ่ือน
* ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง - ภาษีอากรส าหรับธุรกรรมระหวา่งประเทศ รุ่นที่ 1/2561
ในการควบคมุดแูลการท าบญัชี - การท า Financial Projection เพ่ือประเมินมลูคา่บริษัท

- การรวมธุรกิจและการจดัท างบการเงินรวมขัน้สงูเชิงปฏิบตักิาร
 (Workshop) ส าหรับสมาชิกและบคุคลทัว่ไป
- การสมัมนาส าหรับผู้จดัากรฝ่ายบญัชีของบริษัทญ่ีปุ่ น ครัง้ที่ 2

 ประจ าปี 2561
- CPA Conference 2018 - Future of  Audit  รุ่นที่ 1/2561

- Final Countdown to TFRS9 Focus Group



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

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

 
หมายเหต ุ: 1.  นายสมศกัด์ิ สิทธินนัท์เจริญ ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการ - ส านกักรรมการผู้อ านวยการ  

และกรรมการผูจ้ดัการ MSA ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2561  
  2.  มีการแต่งตัง้ผูบ้ริหาร มีผลตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 ดงันี้ 
      2.1  ดร. ชีระวิทย์ สรีุรัตนนัท์ ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ SBM และ ICP 
      2.2  นายมงคล แซ่จิว ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการ - สายงานวิจยัและพฒันา 
      2.3  นายธนัธชั ฤทธ์ิน ้า ด ารงต าแหน่งรองกรรมการผูอ้ านวยการ - ส านกักรรมการผูอ้ านวยการ  

และกรรมการผูจ้ดัการ MSA 
 

สญัลกัษณ์ต าแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร 
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 

เอกสารแนบ 2 



บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  

 
 

รายละเอียดเก่ียวกับ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE) 

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   

บริษัทฯ  ได้แต่งตัง้ให้ นางอรอนงค์  ใยยะธรรม ด ารงต าแหน่ง ผู้ จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วันที่   

1 กรกฎาคม 2557  เนื่องจาก เป็นผู้มีคณุสมบตัิ  มีความรู้และประสบการณ์ในการท างานด้านการตรวจสอบ

ระบบการควบคุมภายใน  รายงานทางการเงิน การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และมี

ความเข้าใจในกิจกรรมและการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วได้

อยา่งเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดงันี ้

 1.  ปฏิบตัิหน้าที่ หวัหน้า “ผู้ตรวจสอบภายใน”  มีความรับผิดชอบตามกฎบตัรของผู้ตรวจสอบภายใน  
ที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

 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 างานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  

รายงานทางการเงิน  การบญัชี และกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 

 

เอกสารแนบ 3   



บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  

 
 

2. หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (COMPLIANCE)  

บริษัทฯ  ได้แตง่ตัง้ให้ นายวิศรุต  บญุโต  ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit)   
ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2561  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.  2561   ผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไปฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 

พ.ศ.  2559 – 2561 เลขานกุารบริษัทฯ  บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  เทคโนโลยี 
พ.ศ.  2548 – 2558 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมมาภิบาล   

   และผู้ช่วยผู้จดัการทัว่ไป- ฝ่ายตรวจสอบภายใน         
                       บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวาน  เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
คณุสมบตัิ  :   มีความรู้ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง  มีความสามารถในการประสานงาน   การสรุปประเด็น   การจดัท า

รายงานการประชมุฯ  มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
มีภาวะผู้น า มีเทคนิคการสือ่สาร และการวางแผนเชิงกลยทุธ์      

ทกัษะ ผ่านการอบรมงานด้านเลขานุการบริษัทฯ  จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ( IOD) 
หรือองค์กรอิสระท่ีมีความนา่เช่ือถือ 

 
 



บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  
 

 

 

 
รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 
-ไม่มี-   
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บริษัท สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน)  

 

 

เอกสารอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
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