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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 1.1 วิสัยทัศน ์และพันธกิจในการด าเนินงานของบริษัท 

 วิสัยทัศน ์ 

 มุง่มั่นสรา้งการเติบโตอยา่งยั่งยืนในอตุสาหกรรมยานยนตด์ว้ยเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ผา่นความ
รว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ 

พันธกิจ 
 สรา้งมลูคา่เพิ่มใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 รว่มมือกบัพนัธมิตรเพื่อพฒันาการด าเนินธุรกิจ 
 ตอบสนองความคาดหวงัของลกูคา้ดว้ยการมเีทคโนโลยีที่ทนัสมยัและรว่มออกแบบ 

และพฒันาผลติภณัฑ ์
 ยกระดบัความสามารถดา้นการผลติและการบรหิารองคก์รดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่เป็นเลศิ 
 มีความโปรง่ใสและความยตุิธรรมตอ่คูค่า้ตลอดหว่งโซอ่ปุทาน 
 มีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 เสรมิสรา้งฅนสมบรูณใ์หเ้ป็นคนดีและคนเกง่ผา่นศนูยก์ารเรยีนรูข้องสมบรูณ ์

 
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
ประวัติความเป็นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่ส าคัญของบริษัทฯ  

 ความเป็นมาของธุรกิจบรษัิท ในกลุม่บรษัิทสมบรูณ ์ 

  บริษัท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “SAT“) ก่อตัง้เมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 
2538 ดว้ยทุนจดทะเบียน 80 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั คือ เพลาขา้ง 
(Axle Shaft)  มีโรงงานและส านกังานตัง้อยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี 
จังหวดัสมทุรปราการ ต่อมาในปี 2547 ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 226 ลา้นบาท โดยเสนอขายหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม 
และไดแ้ปลงสภาพเป็นบรษัิทจ ากดัมหาชน เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2548 ดว้ยทนุจดทะเบียน 300 ลา้นบาท แบง่เป็นหุน้
สามญั จ านวน 300 ลา้นหุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ปัจจบุนับรษัิท มีทนุจดทะเบียน 425,193,894 บาท 
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 บรษัิทมีบรษัิทยอ่ย จ านวน 4 บริษัท ไดแ้ก่ 

                (1)   บรษัิท สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั (“SBM”) 

                   (2)   บรษัิท บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จ ากดั (“BSK”) 

  (3)   บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ ากดั (“ICP”) 

  (4)   บรษัิท สมบรูณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี จ ากดั (‘’SFT’’) 

  ทัง้นี ้บรษัิทถือหุน้ใน 4 บรษัิทยอ่ย สดัสว่นรอ้ยละ 99.99 ของจ านวนหุน้ทัง้หมด 

การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 

 

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ปี 2562 

 มกราคม 2563  รางวลัจาก การนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้
 ICP1 ไดร้บัรางวลั Amata Best Wastes Management Awards 2019  

ระดบั Gold  
 SBM3, ICP2, SFT ไดร้บัรางวลั Amata Best Wastes Management Awards 

2019 ระดบั Platinum  

 กรกฎาคม 2562 รางวลัจาก กระทรวงแรงงาน 
 SAT1 ไดร้บัเกียรติบตัรประกาศเกียรติคณุระดบัทองแดง ปีที่ 1 จ านวน 1,301,426 

ชั่วโมง จากกิจกรรมรณรงคล์ดสถิติอบุตัิเหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูย ์
 SAT2 ไดร้บัเกียรติบตัรประกาศเกียรติคณุระดบัตน้ ปีที ่1 จ านวน 958,336 ชั่วโมง  

จากกิจกรรมรณรงคล์ดสถิติอบุตัเิหตจุากการท างานใหเ้ป็นศนูย ์ 

 กนัยายน 2562  1. บรษัิท บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จ ากดั เขา้ลงทนุในบรษัิท นปิปอน คิไค เอนจิเนียริง่  
จ ากดั ในวงเงินลงทนุทัง้สิน้ 69,974,100 บาท คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 50.99 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหนว่ยแลว้ทัง้หมด 
2. รางวลัจาก กระทรวงแรงงาน 
 SAT1-2, SBM1-3, ICP1-2 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงาน

สมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน  
 SAT1 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเดน่ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศ (ระดบัทอง) 2 ปีติดตอ่กนั 
 SBM1 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศ (ระดบัทอง) 4 ปีติดตอ่กนั 
 SBM2 ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดเีดน่ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระดบัประเทศ (ระดบัทอง) 2 ปีติดตอ่กนั 
 SBM2 ไดร้บัเกียรติบตัรการด าเนินการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 

และสภาพแวดลอ้มในการท างานในสถานประกอบกิจการ (ระดบัทอง)   
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3. SAT1-2, SBM3 ไดร้บัรางวลั CSR-DIW Continuous Awards 2019 กรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
4. SAT1 ไดร้บัเกียรติบตัรโครงการโรงเรยีนรว่มพฒันา Partnership School Project 
100% จากกระทรวงศกึษาธิการ 
5. SAT1 ไดร้บัรางวลัเชิดชหูนว่ยงานท่ีสนบัสนนุการจา้งงานคนพกิารเชิงสงัคม จากมลูนิธิ
นวตักรรมทางสงัคม 

 ตลุาคม 2562  1. คณุนภสัร กิตะพาณิชย ์กรรมการผูอ้  านวยการ ไดร้บัรางวลัเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ 
สตรทีี่มีผลงานโดดเดน่แหง่อาเซยีน (ASEAN Women Entrepreneurs Network: 
AWEN) จากเครอืขา่ยผูป้ระกอบการสตรอีาเซียน (AWEN) 
2. ไดร้บัรางวลั CAC Change Agent Award โดยการชกัชวนคูค่า้ของบรษัิทท่ีเป็น SME 
เขา้รว่มประกาศเจตนารมณ ์ภายใตโ้ครงการ CAC SME Certification จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 พฤศจิกายน 2562 1. SAT ไดร้บัรางวลัจาก ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้
 รางวลัเกียรตยิศบรษัิทจดทะเบียนดา้นความยั่งยืน ปีที่ 3 (Sustainability Awards 

of Honor, Third Year) 
 รางวลัหุน้ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI))  
 รางวลัเกียรตยิศแหง่ความส าเรจ็ ดา้นนกัลงทนุสมัพนัธย์อดเยี่ยม ปี 2560-2562  

(SET Award of Honor - Excellence in Investor Relations 2017-2019) 
  2. ไดร้บัประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ

ตอ่ตา้นการทจุรติ (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) ซึง่เป็นการตอ่อายกุารรบัรองเป็นวาระท่ี 3 ของบรษัิท 

 ธนัวาคม 2562  SAT2 ไดร้บัรางวลัมาตรฐานการปอ้งกนัและแกไ้ขยาเสพตดิในสถานประกอบการ (มยส.)  
จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าและองคก์รภายนอก ประจ าปี 2562 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 1  Group A : MCC QCC Activity 2019: MITSUBISHI (SAT1) 

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัท่ี 3  Group B : THCC QCC Activity 2019: HINO (SAT2) 

 รางวลัชนะเลศิ Group 4: THCC QA Improvement Activity 2019: HINO (SFT) 

 รางวลัชนะเลศิ Group D: THCC QCC Activity 2019: HINO (SFT) 

 The Best Kaizen: KUBOTA (SBM3) 

 เกียรติบตัร  KUBOTA Green Procurement 2019: KUBOTA (SAT1) 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEB_enTH874TH874&sxsrf=ACYBGNRZze0y_AfGrm1m0xcRacDuFEzK_g:1582000091961&q=MITSUBISHI&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjJgJDModrnAhVy63MBHRr6A64QkeECKAB6BAgUECo
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รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ปี 2561 

 เมษายน 2561  สารสนเทศการแกไ้ขขอ้บงัคบับรษัิท และการเปลีย่นแปลงกรรมการ 

 สงิหาคม 2561  1. รางวลัจาก กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
 SAT2 ไดร้บัรางวัลสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสมัพันธ์ และสวัสดิการ

แรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเลก็ ไมม่ีสหภาพ เป็นปีแรก 
 SAT1, SBM1-2 ไดร้บัรางวลัเกียรติยศสถานประกอบการดีเดน่ดา้นแรงงานสมัพนัธ ์

และสวสัดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ไมม่ีสหภาพ 13 ปี
ติดตอ่กนั 

 SBM3 ไดร้บัรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นดา้นแรงงานสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดกลาง ไม่มีสหภาพ 10 ปี
ติดตอ่กนั 

 ICP1 ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และ
สวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ไม่มีสหภาพ 9 ปี
ติดตอ่กนั  

 ICP2 ได้รับรางวัลสถานประกอบการดี เด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ
แรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดเลก็ ไมม่ีสหภาพ 7 ปีติดตอ่กนั  

 SAT, SBM2, ICP1 ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

2. SAT, SBM3 ได้รับรางวัล  CSR-DIW Continuous Awards 2018 จากกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

 ตลุาคม 2561   SAT ไดร้บัรางวลั SD Awards 2018 จาก ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนดา้นความยั่งยืน ปีที่ 2 Sustainability Awards of 

Honor, Second year 

 รางวลัหุน้ยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 

 พฤศจิกายน 2561 SAT ไดร้บัรางวลั SET Awards 2018 จากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้ 
 รางวลันกัลงทนุสมัพนัธย์อดเยี่ยม Best Investor Relations Awards  

 ธนัวาคม 2561  SAT ไดร้บัรางวัลองคก์รที่สนับสนุนงานดา้นคนพิการดีเด่น จากกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมั่นคงของมนษุย ์ 

รางวัลที่ได้รับจากลูกค้าและองคก์รภายนอก 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) 
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 รางวลัชนะเลศิ Group E : THCC QCC : HINO (SFT) 

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

รายการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ปี 2560 

 กรกฏาคม 2560  อนุมตัิให ้SAT เขา้ท าสญัญาร่วมทุน และจัดตัง้บริษัทร่วมทุนระหว่าง SAT กับ MUBEA 

ENGINEERING AG ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ MUBEA Group เพื่อประกอบกิจการผลิตและ

จ าหนา่ยชิน้สว่นส าหรบัยานยนต ์และอปุกรณเ์สรมิอื่นๆ 

 สงิหาคม 2560  1. สารสนเทศการเปลีย่นแปลงกรรมการผูอ้  านวยการ จากการเกษียณอายงุาน  

2. SAT, BSK และ SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous  Awards 2017) จากกรม

โรงงานอตุสาหกรรม 

3. BSK ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการตน้แบบดีเด่น ระดบัประเทศ ดา้นความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน  

 กนัยายน 2560  1. รางวลัจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 SAT, BSK และ SBM ไดร้บัรางวลัเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ดา้นแรงงาน

สมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน 12  ปีติดตอ่กนั 

 SBM 3 ไดร้บัรางวลัเชิดชเูกียรติสถานประกอบกิจการดีเดน่ ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละ

สวสัดิการแรงงาน 9 ปีติดตอ่กนั 

 ICP ไดร้บัรางวลัสถานประกอบกิจการดีเดน่ ดา้นแรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดิการแรงงาน 

2. SAT ไดร้บัประกาศนียบตัร คารบ์อนฟุตพริน้ทข์ององคก์ร จากองคก์ารบริหารจัดการ

ก๊าซเรอืนกระจก (องคก์รมหาชน) 

 พฤศจิกายน 2560  1. SAT ไดร้บัรางวลั SET Awards 2017 จาก ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

รว่มกบัวารสารการเงินธนาคาร ดงันี ้

 รางวลัเกียรติยศบรษัิทจดทะเบียนดา้นความยั่งยืน Sustainability Awards of Honor 

 รางวลัหุน้ยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) 

 รางวลันกัลงทนุสมัพนัธย์อดเยี่ยม Best Investor Relations Awards  

2. SAT ได้รับรางวัล Gold Level Thailand HR Innovation Award 2017 ซึ่งเป็นรางวัล

สงูสดุ จากสถาบนัเพิ่มผลผลติแหง่ชาติ  รว่มกบัสมาคมการจดัการงานบคุคลแหง่ประเทศไทย 

(PMAT) และสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

 ธนัวาคม 2560 SAT ไดร้บัรางวลัองคก์รสนบัสนนุงานดา้นคนพิการดีเดน่ จากกระทรวงการพฒันาสงัคม 

 และความมั่นคงของมนษุย ์  
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รางวัลที่ได้รับจากลูกค้า ประจ าปี 2560 

 รางวลัดีเดน่ดา้นคณุภาพและการสง่มอบ : Kuboya (SAT) 

 รางวลัดีเดน่ดา้นคณุภาพและการจดัสง่ : ISUZU (SAT) 

 SKC Delivery Skill Contest 2017 : Kubota (SAT) 

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

 Gold Award QCD 2017 : Kubota (SBM) 

 TCC HRD Activity 2017 : Toyota (SBM) 

 The Winner TPS Awards 2017 : Toyota (BSK) 

 
 
1.3 โครงสร้างการถอืหุน้ของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ ์
 

  บริษัทและบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยานยนตส์  าหรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์เช่น รถยนตน์ั่ง  
รถกระบะ รถบรรทุก และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยกลุ่มลูกค้าหลกั ได้แก่ ผู้ประกอบยานยนต์ 
(Original Equipment Manufacturer “OEM”) ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งมีการท าสญัญาซือ้ขายระยะยาว 
และผูค้า้ชิน้สว่นอะไหล ่(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การด าเนินงานของบรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์มีนโยบายเติบโตไปกบัลกูคา้ โดยมุ่งเนน้การสรา้งมลูคา่เพิ่มใหแ้ก่
องคก์รและผูม้ีสว่นไดเ้สยี โดยมีผลติภณัฑท์ี่แตกตา่งกนั การด าเนินงานในแตล่ะบรษัิท จะด าเนินงานเสมือนเป็นหนว่ย
ธุรกิจ (Business Unit “BU”) โดยคณะกรรมการบริษัท มีหนา้ที่ก าหนดนโยบาย เพื่อใหบ้ริษัทในกลุ่มสมบรูณ ์น าไป
ปฏิบตัิ โดยผูบ้ริหารในแต่ละสายงาน จะตอ้งรายงานการปฏิบตัิงานต่อกรรมการผูอ้  านวยการ ทัง้นีแ้ต่ละบริษัท จะมี
การก าหนดเป้าหมาย กลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลรว่มกนั ผ่านการจดัประชุมผูบ้ริหารของบริษัทใน
กลุม่สมบรูณเ์ป็นประจ า (Executive Committee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_thTH866TH866&q=ISUZU&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiEnqP9_q3oAhVGILcAHdv7CUoQkeECKAB6BAgVECk
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โครงสรา้งการถือหุน้ของบรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ณ  วันที่ 5 มีนาคม 2563 

 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ: 

1. * ไม่มีบคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ถอืหุน้ในบริษัททีเ่กีย่วขอ้งเกินรอ้ยละ 10 

2.  บริษัท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล จ ากดั เขา้ลงทนุในบริษัท นปิปอน คิไค เอนจิเนยีริ่ง จ ากดั เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากดั 

“SBM” 
SBM 

บรษิทั บางกอกสปรงิ 
อนิดสัเตรยีล จ ากดั 

“BSK” 

99.99% 99.99% 

บรษิทั ซชึโิยช ิสมบูรณ์  
โคเตท แซนด์ จ ากดั* 

บรษิทั ยามาดะ สมบูรณ์ จ ากดั* 
 
บรษิทั นิชนิโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทฟี จ ากดั* 
 
บรษิทั สมบูรณ์ โซมคิ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั* 
 
บรษิทั นิปปอน คไิค เอนจเินียริง่ จ ากดั* 

 
21.25% 2.90% 

1.80% 

29.99% 13.84% 
 

 56.17% 
บรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ ากดั 

  
ตระกลูกติะพาณชิย์  ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์  
เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

“SAT” 

100% 

20.0% 

บรษิทั อนิเตอรเ์นชัน่แนล   
แคสติ้ง โปรดกัส ์จ ากดั 

“ICP” 

99.99% 

บรษิทั สมบรูณ์ ฟอรจ์จิง้ 
เทคโนโลย ีจ ากดั 

“SFT” 

99.99% 

บรษิทั มเูบยี สมบรูณ์  
ออโตโมทฟี จ ากดั 

“MSA” 

50.00% 

50.99% 
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1.4  ผลิตภณัฑข์องบริษัทในกลุ่มสมบูรณ ์

 

 
 
 
 
 
 

บริษัท ผลิตภัณฑห์ลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก 

บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์
เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาขา้ง (Axle Shaft) 
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 
รถบรรทกุ 10 ลอ้ 

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) 
บจ. โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
บจ. อีซซูมุอเตอร ์(ประเทศไทย) 
บจ. สยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น 
บจ. ฮีโน่มอเตอรส์ แมนแูฟคเจอรริง่ 
(ประเทศไทย) 
DANA INCORPORATED 

บรษัิท สมบรูณห์ล่อเหล็ก
เหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  
เบรกดมุ (Drum Brake) 
ทอ่รว่มไอเสีย (Exhaust Manifold)  
จานไฟ&ดมุลอ้ชว่ยแรง (Fly Wheel 
Comp & Fly Wheel) 
แทน่ยดึ (Bracket) 
กระปกุเกียร ์(Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถกระบะ & รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถกระบะ &  รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถกระบะ & รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถกระบะ & รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถแทรคเตอร ์

บจ. มิตซบูิชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย)  
บจ. ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  
บจ. ฮีโน่มอเตอรส์ แมนแูฟคเจอรริง่ 
(ประเทศไทย) 
บจ. อีซซูมุอเตอร ์(ประเทศไทย) 
บจ. ซซูกิู มอเตอร ์(ประเทศไทย) 
บจ. โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
บจ. สยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น 
บจ. จีเคเอ็น ไดรฟไลน ์(ประเทศไทย) 

บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล      
แคสติง้ โปรดกัส ์จ  ากดั 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  
เบรกดมุ (Drum Brake) 
เพลาลกูเบีย้ว (Camshaft) 
ดมุลอ้ชว่ยแรง (Fly Wheel) 
ทอ่รว่มไอเสีย (Exhaust Manifold) 
ฝาครอบลอ้ชว่ยแรง (Housing Fly 
Wheel) 
เครือ่งมือที่ใชใ้นการผลิต (Tooling, 
Jig Fixture และ Mold) 

รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถกระบะ & รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถกระบะ 
รถกระบะ & รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 
รถกระบะ 
รถแทรคเตอร ์
ใชภ้ายในของบรษัิทในกลุม่ 

บจ. ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
บจ. อีซซูมุอเตอร ์(ประเทศไทย 
บจ. มิตซบูิชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) 
บจ. ฮีโน่มอเตอรส์ แมนแูฟคเจอรริง่ 
(ประเทศไทย) 
บจ. สยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น 
บจ. จีเคเอ็น ไดรฟไลน ์(ประเทศไทย) 

บรษัิท สมบรูณ ์ฟอรจ์จิง้ 
เทคโนโลยี จ  ากดั 

(SFT) 

 

ดมุลอ้หนา้ (Hub Front Wheel) 
ปลายฝาครอบเพลาทา้ย (End 
Rear Housing) 
มเูล ่(Pulley) 

รถกระบะ 
รถกระบะ 
รถยนตผ์ูโ้ดยสาร 

 

บจ. ฮีโน่มอเตอรส์ แมนแูฟคเจอรริง่ 
(ประเทศไทย) 
บจ. วาลีโอ ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) 
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1.5 เป้าหมายการด าเนินธุรกิจ 
 

จากวิสัยทัศน์ “มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ผา่นความรว่มมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ” บรษัิทมุง่เนน้การปรบัตวัพรอ้มรบัการเปลีย่นแปลงของอตุสาหกรรมยานยนต ์ 
โดยปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนตอ์ยู่ท่ามกลางการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงโดยมีเทคโนโลยีใหม่  ๆ (Disruptive 
Technology) เขา้มาสง่ผลกระทบตอ่ตลาดและผลิตภณัฑ ์โดยเฉพาะปัจจยัการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต ์
ปัจจัยการควบรวมกิจการของผูป้ระกอบรถยนตแ์ละผูผ้ลิตชิน้ส่วน และปัจจัยการแข่งขนัของผูผ้ลิตรถยนตใ์นระดบั
ภมูิภาค ในขณะที่อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตรยงัมีการเติบโตต่อเนื่องจากทัง้ตลาดภายในและต่างประเทศ 
การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วท าใหเ้กิดโอกาสและทัง้ยงัเพิ่มการแข่งขนัในอตุสาหกรรมมากขึน้ ซึ่งบริษัทตอ้งมุ่งเนน้การ
พฒันาความรว่มมือกบัลกูคา้และคู่คา้เพื่อสรา้งความแข็งแกรง่ในสายโซ่อปุทานของบริษัททัง้ในดา้น ตน้ทนุ คณุภาพ 
การจัดส่ง และการสรา้งคุณค่าแก่ผู้มีส่วนไดส้่วนเสียอย่างรอบดา้น โดยส่งเสริมการสรา้งนวัตกรรมและการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต  และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ในกลุ่ม
อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตร  

นอกจากนีบ้ริษัทยังตอ้งรักษามาตรฐานการด าเนินธุรกิจขององคก์รให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียที่ครบถว้น เช่น คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) โดยบริษัทใหค้วามส าคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Sustainable Development Goals  
ภายใตป้รชัญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ์ สร้างสมดุล” ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการมุ่งเนน้ใหเ้กิดความสมดุลทัง้
ทางดา้นการสรรหาและพฒันาบคุลากรที่มีคณุภาพ การสรา้งมลูคา่เพิ่มของธุรกิจดว้ยการด าเนินงานที่โปรง่ใสเพื่อผล
ประกอบการท่ีดี มั่นคง และการสรา้งคณุคา่โดยสรา้งโอกาสใหช้มุชนเพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน บรษัิทยงัไดม้องเห็นโอกาส 
และปัจจยัที่ทา้ทายส าคญั และมีแนวทางด าเนินการดงันี ้

 
1. ถึงแมว้่าสภาพเศรษฐกิจและการเมืองโลกยงัมีความผนัผวน อนัเนื่องมาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

ดา้นเศรษฐกิจและสงัคมในหลายภูมิภาค ในขณะที่ ระบบเศรษฐกิจไทยยังมั่นคงจากระดับเงินเฟ้อ 

ในระดบัที่ต  ่า และเงินส ารองระหว่างประเทศในระดบัสงู แต่การเติบโตเศรษฐกิจมีแนวโนม้เติบโตใน

ระดบัที่ต  ่า ท าใหค้าดการณไ์ดว้่ายอดขายรถยนตภ์ายในประเทศจะปรบัตวัลดลงในปี 2563 บริษัทจึง

ตอ้งด าเนินนโยบายในการบริหารอย่างระมดัระวงัในการลงทนุและพัฒนาองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพสงู 

เพื่อเตรียมพรอ้มในการเข่งขันที่เกิดขึน้ บริษัทจึงได้วางแผนกลยุทธ์หลัก กล่าวคือ เน้นการขยาย

เครือข่ายธุรกิจในดา้นการขาย และการผลิตรองรบัผลิตภัณฑท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึน้และมี

คณุค่าสงู และขยายตลาดสง่ออกในผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัท โดยยงัคงรกัษาความสมดลุในดา้นการ

จัดการตน้ทุนและปัจจัยความเสี่ยง การบริหารบุคลากร การเงิน รวมถึงการด าเนินการต่าง ๆ ที่จะ

เกือ้หนนุใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนัในตลาดใหมไ่ด ้
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2. สภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรมยานยนตปั์จจบุนัมีแนวโนม้สงูขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแข่งขนัดา้น

ตน้ทุน โดยลูกคา้พิจารณาการแข่งขันในเครือข่ายทัง้ภูมิภาคและระดับโลก (Regional and global 

sourcing) แนวโนม้ดังกล่าวส่งผลใหก้ารแข่งขนัดา้นราคามีมากขึน้ บริษัทจึงตอ้งมุ่งเนน้การพฒันา

ตน้ทนุ (Cost Competitiveness) ตลอดสายโซค่ณุคา่ โดยบรษัิทมีนโยบายและด าเนินการอยา่งตอ่เนือ่ง

ในการบริหารตน้ทนุผ่านการสรา้งเครือข่ายและความรว่มมือเชิงกลยทุธก์บัคู่คา้น าสู่ความสามารถใน

การแข่งขนัของสายโซ่คณุค่าขององคก์ร และการพฒันากระบวนการภายใน โดยมุ่งเนน้ใหพ้นกังานมี

ส่วนร่วมในการพฒันานวตักรรมและปรบัปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้บริษัทไดมุ้่งเนน้การพฒันาฝีมือ

แรงงานและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับผ่านศูนยก์ารเรียนรู ้Somboon Learning Academy (SLA) 

อย่างจริงจงั เพื่อใหม้ีความรู ้ทกัษะ และความสามารถที่แข่งขนัในธุรกิจได ้บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดบั

ศนูยก์ารเรยีนรูใ้หม้ีมาตรฐานเพื่อสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรของอตุสาหกรรมในระดบัประเทศตอ่ไป  

3. ความกา้วหนา้ของวิทยาการเทคโนโลยีการผลิตส่งผลต่อการพัฒนา การพัฒนากระบวนการผลิตที่

จะตอ้งยืดหยุ่นและเช่ือมต่อกนัมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีระบบอตัโนมตัิและอตุสาหกรรม 

4.0 น าสู่โอกาสในการพฒันาโรงงานอจัฉริยะ (Smart Factory) ซึ่งปัจจัยดา้นเทคโนโลยีนีจ้ะเป็นสว่น

ส าคัญในการพัฒนากระบวนการผลิตใหม้ีคุณภาพที่ดี สรา้งความปลอดภัยใหก้ับพนักงาน พัฒนา

ตน้ทนุการผลิตเพื่อการแข่งขนัของบริษัท และยงัช่วยสง่เสริมการอนรุกัษ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม โดย

บรษัิทไดพ้ฒันาความรว่มมือกบับรษัิทผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีระบบอตัโนมตัิ และดา้นการติดตัง้และ

เช่ือมตอ่ระบบเครือ่งจกัรเพื่อยกระดบัการพฒันาโรงงานอจัฉรยิะในระยะยาว  

4. การพฒันาเทคโนโลยียานยนตไ์ฟฟ้า เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีซึ่งเริ่มเขา้มาในไทย ดว้ยปัจจยัขบัเคลื่อน

ส าคญัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนตแ์ละเชือ้เพลงิทดแทนน า้มนั รวมถึงความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

แนวโนม้เหล่านีท้  าใหบ้ริษัทเตรียมความพรอ้มเร่งพฒันาความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อหาและสรา้ง

โอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมยานยนตไ์ฟฟ้า โดยมุ่งเนน้การพฒันาการออกแบบ และการพฒันา

ผลิตภัณฑ์ และวัสดุใหม่ ๆ เพื่อการผลิต ตอบสนองทิศทางการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว ผลิตภัณฑใ์น

อนาคตที่บริษัทสามารถท าได ้เช่น ผลิตภัณฑท์ี่มีน า้หนักเบาส าหรบัรถยนตป์ระหยัดพลงังาน และ

รถยนตไ์ฟฟ้า (Electric Vehicle) รวมถึงการพฒันาวตัถดุิบที่มีคณุภาพและมีน า้หนกัเบา และน าไปใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และเพื่อใหส้อดรบักบัการเขา้มาของอตุสาหกรรม 4.0 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภณัฑ ์ 

โครงสรา้งรายไดข้องบริษัทและบริษัทย่อย แยกตามผลิตภัณฑห์ลกัใน ปี 2560  ปี 2561 และปี 2562 
สามารถจ าแนกไดด้งันี ้

ผลิตภัณฑ ์
ด าเนิน 
การโดย 

% การถือหุน้
ของบริษัท 

งบการเงนิ 
ปี 2562 

งบการเงนิ 
ปี 2561 

งบการเงนิ 
ปี 2560 

รายได้ % รายได้ % รายได้ % 

เพลาขา้ง SAT  2,340 29 2,353 28 2,056 24 

จานเบรกและดมุเบรก SBM 99.99 1,800 22 1,950 24 1,860 21 

ชิน้สว่นเครือ่งยนตก์ารเกษตร SBM 99.99 1,570 19 1,503 18 1,388 16 

แหนบแผ่น* BSK 99.99 - - - - 420 5 

สปรงิขด* BSK 99.99 - - - - 450 5 

เหล็กกนัโคลง* BSK 99.99 - - - - 380 4 

อ่ืน ๆ**   2,290 28 2,388 29 2,039 23 

รวมรายได้จากการขายสินค้า   8,006 98 8,194 99 8,593 98 

รายได้อ่ืนๆ   193 2 114 1 209 2 

รวมรายได้    8,199 100 8,308 100 8,802 100 

หมายเหต ุ 

1. *ในเดือน ธ.ค.  2560 BSK ไดข้ายสายการผลิตทัง้หมดของบรษัิท ใหบ้รษัิทรว่มทนุ ซึง่มีชื่อวา่ บรษัิท มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโม
ทีฟ จ ากดั ซึง่บรษัิทไดถื้อหุน้ในบรษัิทรว่มทนุนี ้รอ้ยละ 50.00 ท  าใหใ้นปี 2561 และ ปี 2562 บรษัิทไมไ่ดร้วมยอดขายของธุรกิจ
สปรงิเขา้มาเป็นรายไดข้องกลุม่บรษัิท 

2. * *ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ อาทิเชน่ ดมุลอ้ เพลาแหนบ วาลว์ พชุรอด แทน่ยดึ และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ทัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ  
 

 
2.2 ลักษณะผลิตภณัฑบ์ริการ 

 ผลติภณัฑข์องกลุม่บรษัิทสมบรูณซ์ึง่ด  าเนินการผลติโดยบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1.  เพลาข้าง (Axle Shaft) 

 

เพลาข้าง (Axle Shaft) เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษัทสมบูรณผ์ลิตโดย SAT  
มีรายไดจ้ากการขายคิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ  29 ของรายไดจ้ากการขายของกลุ่ม
บริษัทสมบูรณร์วมในปี 2562 และบริษัทด าเนินธุรกิจผลิตเพลาขา้งในประเทศไทย
เป็นรายแรก และเป็นรายใหญ่ที่สดุของประเทศในปัจจบุนัโดยมุง่เนน้การผลติส าหรบั
รถกระบะขนาด 1 ตนั และรถบรรทกุขนาดใหญ่ 
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เพลาขา้งเป็นเพลาเหลก็ที่ตอ่จากหอ้งเฟืองทา้ยไปยงัจานลอ้หลงัทัง้ขา้งซา้ยและขวา 
เพื่อถ่ายทอดแรงขบัทางหอ้งเฟืองทา้ย เป็นอปุกรณท์ี่ใชส้  าหรบัรถกระบะ กลุม่ลกูคา้
ที่ส  าคญัของกลุม่บรษัิทคือกลุม่ลกูคา้ประเภทผูป้ระกอบยานยนต ์(OEM) ไดแ้ก่  บจ. 
มิตซูบิชิ มอเตอรส์ (ประเทศไทย), บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย, บจ. โตโยตา้มอเตอร ์
(ประเทศไทย), บจ. ฮีโนม่อเตอรส์ แมนแูฟคเจอรริง่ (ประเทศไทย) และ บจ.สยามคโูบตา้
คอรป์อเรชั่น  นอกจากนีม้ีการสง่ออกไปท่ีบรษัิท ดานา่ (ประเทศแอฟรกิาใต)้ Spicer 
Axle South Africa (SASA) , PT. INTI Ganda Perdana (IGP) ประเทศอินโดนีเซีย 
และ DANA INCORPORATED ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

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

 

จานเบรก (Brake Disc) เป็นผลิตภณัฑห์ลกัของกลุ่มบริษัทผลิตโดย SBM จาน
เบรกเป็นจานเหลก็หลอ่ กลงึ/ เจียรหนา้จานทัง้ 2 ขา้งของหนา้จาน เพื่อใหผ้า้เบรกที่
ติดอยูก่บักา้นเบรกจบัหนา้จาน เพื่อท าหนา้ที่หยดุการหมนุของลอ้ เวลาเหยียบเบรก 
ปกติจะใชก้บัลอ้หนา้ (บางรุน่สามารถใชจ้านเบรกทัง้ 4 ลอ้) 

 
 
 
 

 

เบรกดรุม (Brake Drum) เป็นอีกผลติภณัฑห์ลกัของกลุม่สมบรูณผ์ลติโดย SBM 
เบรกดรุมเป็นจานเบรกอีกแบบที่กลงึผิวขบัผา้เบรกแบบดา้มแผน่ดนัจากทางดา้นใน 
เพื่อท าหนา้ที่หยดุการหมนุของลอ้มกัจะใชก้บัลอ้หลงั 

จานเบรกและเบรกดรุมมีรายไดร้วมจากการขาย คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 22 ของรายไดจ้ากการขายของกลุม่
บริษัทสมบูรณร์วมในปี 2562 สามารถใชไ้ดก้บัรถกระบะ และรถยนตผ์ูโ้ดยสาร ซึ่ง SBM มีการจ าหน่ายใหก้บัลกูคา้
ประเภทผูป้ระกอบยานยนต ์OEM ลกูคา้หลกัที่ส  าคญัไดแ้ก่ บจ. ฮอนดา้ ออโตโมบิล (ประเทศไทย) , บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอรส์ (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นตน้ SBM มีการท าสญัญาซือ้ขายกบัลกูคา้
เหลา่นีใ้นลกัษณะรายปีและมีการตอ่สญัญาเป็นรายปีโดยอตัโนมตัิในช่วง Model Life 
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3. ท่อรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 

ท่อรวมไอเสียเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑห์ลกัของ SBM มีสดัส่วนรายไดร้อ้ยละ 3 ของ
รายไดจ้ากยอดขายรวมของกลุม่บรษัิทในปี 2562 
ท่อร่วมไอเสียเป็นเหล็กหล่อ ลกัษณะคลา้ย ๆ ท่อ 4-6 (ตามจ านวนลูกสูบ) ต่อมา
รวมกนัก่อนปลอ่ยออกไปสูท่อ่ไอเสยี ท าหนา้ที่ระบายไอเสยีที่เกิดจากการเผาไหมข้อง
เครือ่งยนต ์สามารถใชไ้ดก้บัรถกระบะ และรถยนตผ์ูโ้ดยสาร โดยมีลกูคา้หลกัที่ส  าคญั
คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส์ 
(ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นอกเหนือไปจากผลติภณัฑท์ี่ไดก้ลา่วมาแลว้นัน้ กลุม่บรษัิทสมบรูณย์งัมีผลติภณัฑอ์ื่น ๆ  ที่ส  าคญัไดแ้ก่ เพลา
แหนบ (Trunnion Shaft) แทน่ยดึ (Bracket) และผลติภณัฑท์ี่เป็นงานหลอ่อื่น ๆ ทัง้จากอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละกลุม่
อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลเพื่อการเกษตร จาก SBM และ ICP ซึง่มีผลติภณัฑท์ัง้สิน้รวมกนักวา่ 20 รายการ 

 
2.3   การตลาดและภาวะการแข่งขนั  

 

2.3.1  กลยทุธท์างการตลาด  
    บรษัิทประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนตม์านานกวา่ 57 ปี และไดร้บัความเช่ือถือและยอมรบัจาก

ลกูคา้มาโดยตลอด ทัง้นีเ้พราะบรษัิทในกลุม่สมบรูณไ์ดใ้หค้วามส าคญักบัลกูคา้เป็นอนัดบัแรก และไดด้  าเนินกลยทุธ์
ดา้นการตลาดมาอยา่งตอ่เนื่อง คือ Q C D E M  

(1) Q (Quality) -  คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล  บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีระบบ
มาตรฐานคุณภาพในระดับสากล โดยได้รับประกาศนียบัตร IATF 16949 และ 
ISO14001  

(2) C (Cost)  -  ตน้ทนุท่ีสามารถตอบสนองตอ่ตลาดและแขง่ขนัได ้บรษัิทในกลุม่สมบรูณม์ีการ
บรหิารตน้ทนุอยา่งมีประสทิธิภาพและมีการกระบวนการพฒันาปรบัปรุงดา้นตน้ทนุ
อยา่งตอ่เนื่องเพื่อรกัษาระดบัตน้ทนุใหส้ามารถแขง่ขนัได ้ 

(3) D (Delivery)  -  การส่งมอบที่ตรงเวลา บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ มีการพฒันาระบบงาน Logistics 
โดยมีแผนติดตัง้ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ใหส้ง่มอบตรงเวลารอ้ยละ 100  

(4) E (Engineering)  - ความสามารถเชิงวศิวกรรม บรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์มีการพฒันาความสามารถเชิง
วิศวกรรมทัง้ทางดา้นการออกแบบ การท า Tooling กระบวนการวธีิการประเมินเชิง
วิศวกรรมอยา่งตอ่เนื่อง ทัง้นี ้บรษัิทในกลุม่สมบรูณย์งัมีพนัธมิตรทางธุรกิจกบัผูใ้ห้
ความชว่ยเหลอืทางเทคนิค (Technical Assistance “TA”) จากประเทศญ่ีปุ่ น 
เพื่อใหม้ั่นใจไดว้า่บรษัิทในกลุม่สมบรูณจ์ะมกีารผลติสนิคา้ทีม่ีคณุภาพ และไดร้บั
การถา่ยทอดเทคโนโลยีชัน้สงูอยูต่ลอดเวลา  
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(5) M (Management)   -  ความสามารถดา้นการบริหารจดัการ บริษัทในกลุม่สมบรูณม์ีความสามารถดา้น
การบรหิารจดัการท่ีสามารถตอบสนองตอ่การแขง่ขนัทางธุรกิจและสภาวะเศรษฐกิจ
ได้ดี  โดยใช้แนวคิดใหม่  ๆ  และการบริหารการจัดการความเสี่ ย ง  (Risk 
Management) ที่มีการพฒันาอยา่งตอ่เนื่อง  

 

  2.3.2  กลุม่ลกูคา้เปา้หมาย  

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

 ปัจจุบันเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก  ประกอบไปด้วย ผู้ผลิตรถยนต์ค่ายญ่ีปุ่ นในประเทศ  ได้แก่   

มิตซูบิชิ โตโยตา้ ฮอนดา้ อีซูซุ นิสสนั และฮีโน่ เป็นตน้ และกลุ่มลกูคา้ในต่างประเทศ เช่น ประเทศญ่ีปุ่ น, ประเทศ

แอฟรกิาใต ้ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่บรษัิทในกลุม่สมบรูณม์ีนโยบายที่จะสรา้งความพงึพอใจ

กบัลกูคา้กลุม่นีใ้หม้ากขึน้โดยเนน้กลยทุธ์ “QCDEM” เป็นหลกัดงัที่กลา่วขา้งตน้ ปัจจุบนัมียอดขายประมาณรอ้ยละ 

78 ของยอดขายรวม 

(2)  ผูค้า้อะไหลร่ถยนต ์(Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  

  บริษัทในกลุม่สมบรูณม์ีลกูคา้ที่เป็นผูค้า้อะไหล่รายใหญ่ซึ่งด าเนินกิจการมานานจนเป็นที่รูจ้ัก

ของร้านค้าอะไหล่ปลีกทั่วประเทศเป็นอย่างดี คือบริษัท ย่งก่ี จ ากัด ผลิตภัณฑ์หลักที่จ  าหน่ายในตลาดนี ้คือ  

แหนบแผน่  ปัจจบุนัมียอดขายประมาณรอ้ยละ 0.2 ของยอดขายรวม 

(3)  ผูผ้ลติเครือ่งจกัรกลการเกษตร (Agriculture Machine)  

  บรษัิทในกลุม่สมบรูณไ์ดเ้ริม่ขยายธุรกิจเพิ่มขึน้จากอตุสาหกรรมรถยนตเ์พียงอยา่งเดียว โดยได้

เลอืกตลาดเครือ่งจกัรกลการเกษตร ซึง่มีความสมัพนัธก์บัอตุสาหกรรมการเกษตรท่ีเป็นหวัใจหลกัของประเทศไทย โดย

ลกูคา้ที่บริษัทในกลุม่สมบรูณไ์ดร้ว่มท าธุรกิจดว้ย คือ บริษัท สยามคโูบตา้คอรป์อเรชั่น จ ากดั   โดยผลิตชิน้งานเพื่อใช้

ในการประกอบรถแทรกเตอรเ์พื่อการเกษตร และรถเก่ียวนวดขา้ว ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ คูโบตา้ (Kubota)   

ปัจจุบันมียอดขายประมาณร้อยละ 22 ของยอดขายรวม  นอกจากนี ้ ยังมีการผลิตชิ ้นงานส าหรับกลุ่มอื่นๆ

นอกเหนือจากรถยนต ์ประมาณรอ้ยละ 1 ของยอดขายรวม 

 

 2.3.3  ภาวะอตุสาหกรรมและการแขง่ขนั 

ในปี 2562 ยอดผลิตรถยนต์อยู่ที่ 2,013,710 คัน ลดลงจากปี 2561 รอ้ยละ 7 โดยแบ่งออกเป็นการขาย
ภายในประเทศ 1,007,552 คนั ลดลงจากปีที่ผ่านมา รอ้ยละ 3 และการสง่ออก 1,054,103 คนั ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
รอ้ยละ 8 โดยเป้าหมายตน้ปี 2562 กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต ์สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท) ประกาศ
เป้าหมายการผลิตรถยนต์อยู่ที่  2.15 ล้านคัน โดยแบ่งเป็นการส่งออก 1,100,000 คัน แต่ด้วยสถานการณ์ทาง
การตลาดของประเทศไทยและในระดบัโลกมีการชะลอตวัอย่างต่อเนื่องสง่ผลใหม้ีการปรบัลดเป้าหมายการผลิตลง
เหลอื 2 ลา้นคนั โดยแบง่เป็นเพื่อการสง่ออก 1 ลา้นคนั และเพื่อใชภ้ายในประเทศ 1 ลา้นคนั 
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ตารางแสดงสถติยิอดประกอบรถยนตใ์นประเทศไทย 

 

ปี 
รถยนตน่ั์ง

(คนั) 

รถกระบะ
ขนาด 1 ตัน

(คนั) 

รถเพื่อการ
พาณิชยอ์ืน่ๆ

(คนั) 

ยอดรวมรถ
เพื่อการ
พาณิชย ์
(คนั) 

ยอดรวม
ทั้งหมด 
(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 
2562 796,304 1,176,976 40,430 1,217,406 2,013,710 -7.10% 

 

ทีม่า : สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย 

 

ส าหรบัสาเหตทุี่ยอดประกอบรถยนตต์ ่ากวา่เปา้หมาย เนื่องจากความตอ้งการรถยนตภ์ายในประเทศที่ลดลง 
ภาวะน า้ท่วมในช่วงกลางปี และอตัราหนีส้ินครวัเรือนขยายตวัเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 ซึ่งถือว่ามีอตัราที่สงูสดุในรอบ 5 ปีที่
ผ่านมา ทางดา้นการส่งออก ผลกระทบจากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัอเมริกาและประเทศจีนยังมีผลกระทบ
ต่อเนื่อง ท าใหอ้ตัราการสั่งซือ้ในแต่ละประเทศลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตวั นอกจากนัน้ค่าเงินบาท
ในช่วงครึง่ปีหลงัของประเทศไทย แข็งคา่ขึน้อยา่งมาก สง่ผลใหร้าคาขายรถยนตส์ง่ออกจากประเทศไทยเมือ่ถึงประเทศ
ปลายทางจะมีราคาที่สงูขึน้ สง่ผลใหผู้ป้ระกอบยานยนตห์ลายยี่หอ้ตอ้งมีการปรับตวั โดยการลดก าลงัการผลติ รวมไป
ถึงประกาศลดระยะเวลาการท างานลง และสง่ผลต่อผูผ้ลิตชิน้สว่นในบางบริษัท โดยผูผ้ลิตชิน้สว่นไดม้ีการด าเนินการ
ปรบัตวัเพื่อรองรบัสถานการณท์ี่เกิดขึน้ การพิจารณาถึงการใชเ้ครื่องจกัรอตัโนมตัิ การควบคมุการผลิต และน าเสนอ
ตอ่ภาครฐัใหม้ีการกระตุน้เศรษฐกิจและสนบัสนนุการพฒันาฝีมือแรงงานเพื่อรองรบัเทคโนโลยีใหมท่ี่จะเกิดขึน้ 
 

2.3.4  รายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีตามแนวทางของส านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 

 ในปี 2562 บริษัทมีรายจ่ายเพื่อท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี เป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 30 ลา้นบาท ซึ่งแบง่
ประเภทของการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ดงันี ้
 1.  การวิจยัประยกุต ์เป็นการศกึษาคน้ควา้เพื่อหาความรูใ้หม่ ๆ  โดยมีวตัถปุระสงคห์รอืจดุมุ่งหมายเบือ้งตน้
ที่จะน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบตัิอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือเพื่อหาวิธีการใหมใ่หบ้รรลวุตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด
ไวล้ว่งหนา้ เช่น การประยกุตใ์ช ้3-D Print ส าหรบัอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นยานยนตแ์ละออโตเมชั่น การพฒันา
เพลาขา้ง (Axle shaft) แบบล าตวัเพลากลวง (Hollow shaft) เพื่อลดน า้หนกัเพลา เป็นตน้ 
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 2.  การพัฒนาเชิงทดลอง  เป็นการศึกษาอย่างมีระบบโดยน าความรูท้ี่มีอยู่แลว้มาพัฒนาต่อยอด สรา้ง
วตัถดุิบ เครื่องมือ ผลิตภณัฑ ์กระบวนการผลิต ระบบและบริการใหม่ ๆ หรือปรบัปรุงผลิตภณัฑห์รือกระบวนการผลติ
เดิมใหด้ียิ่งขึน้ เช่น การทดลองและพฒันากระบวนการ Aluminum Forging การทดลองและพฒันาการทดสอบและ
ควบคุมค่า  NVH < 3% ส าหรับจานเบรก (Disc brake) การพัฒนาใบตัดพรวนดิน (Rotary Blade) ส าหรับ
เครื่องจกัรกลการเกษตร การพฒันาคณุภาพของเหล็ก Carbon Steel จากผูผ้ลิตรายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ผูผ้ลิตจากประเทศ
ญ่ีปุ่ น เพื่อการผลติเพลาขา้ง (Axle shaft) ตน้แบบ AGV เพื่อใชใ้นการลากจงูในโรงงานอตุสาหกรรม เป็นตน้ อยา่งไรก็
ตาม การพัฒนาเชิงทดลองไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภณัฑ ์ระบบการผลิต 
กรรมวิธีการผลติ การใหบ้รกิาร หรอืกิจการอื่น ๆ ที่ก าลงัด าเนินงาน แมว้า่การเปลีย่นแปลงนีจ้ะท าใหม้ีความกา้วหนา้ก็
ตาม 
 

 2.4 การจัดหาผลิตภณัฑห์รือบริการ 

2.4.1 ก าลงัการผลติ 

      บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีก าลงัการผลติและการใชก้ าลงัการผลติจ าแนกตามผลติภณัฑด์งัตอ่ไปนี  ้

ผลิตภัณฑ ์
บริษัท 
ผู้ผลิต 

ก าลังการ
ผลิตปี 2562 

อัตรา % 
การใช้
ก าลัง 

การผลิต 
2562 

ก าลังการ
ผลิตปี 2561 

อัตรา % 
การใช้
ก าลัง 

การผลิต 
2561 

ก าลังการ
ผลิตปี 2560 

อัตรา % 
การใช้
ก าลัง 

การผลิต 
2560 

เพลาขา้ง SAT 3,600,000 84% 3,600,000 76.4 3,600,000 66% 
กลุม่ผลิตภณัฑง์านหลอ่และงาน
กลงึ (ส  าหรบัชิน้สว่นรถยนต)์ 

ICP/SBM 3,740,682 69% 3,608,779 66% 3,438,064 62% 

กลุม่ผลิตภณัฑง์านหลอ่และงาน
กลงึ  (ส  าหรบัชิน้สว่น
เครือ่งจกัรกลการเกษตร) 

ICP/SBM 1,722,068 82%* 1,840,706 75% 1,614,790 64% 

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

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

สปรงิขดขึน้รูป BSK - - - - 6,480,000 35 

General Forging Part SFT 3,360,000 44 3,360,000 51 3,360,000 51 

 

*หน่วย : ชิน้ 

หมายเหต ุ

- ก าลงัการผลิตค านวณจาก Operation Time  500 ชั่วโมงตอ่เดือน ยกเวน้ผลิตภณัฑเ์พลาขา้งและ General 
Forging ท่ีค  านวณท่ี 550 ชั่วโมงตอ่เดือน 

-    SBM3 P1 แยกในส่วนเป็น 2 กลุ่ม ชิน้ส่วน เครื่องจกัรกลการเกษตร และ ชิน้ส่วนรถยนต ์ 
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     2.4.2 การจดัหาวตัถดุิบ 

วตัถดุิบหลกัที่ส  าคญัในการผลติของกลุม่บรษัิท คือ เหลก็ ซึง่มีการจดัหาอยู ่ 2 ลกัษณะ คือ  
(1) เหล็กที่ไม่สามารถผลิตไดใ้นประเทศ บริษัทและบริษัทย่อยจะจัดซือ้จัดหาโดยตรงจากผูผ้ลิตใน

ต่างประเทศ หรือสั่งซือ้ผ่านตวัแทนจ าหน่ายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี ้ไดแ้ก่ เหล็กคารบ์อนสงูท่อนกลม  (High 
Carbon Steel Round Bar) เหลก็สปรงิเสน้แบนและกลม (Spring Steel Flat Bar, Spring Steel Round Bar) ซึง่ลกูคา้
เป็นผูก้  าหนดทัง้ประเภท คุณสมบัติ (Specification) และแหล่งที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของ
ผลติภณัฑท์ี่ผลติขึน้โดยกลุม่บรษัิท โดยวตัถดุิบกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณรอ้ยละ 70-80 ของวตัถดุิบหลกั  

(2) เหลก็ที่สามารถจดัหาไดภ้ายในประเทศ ซึง่เป็นรายการวตัถุดบิท่ีส  าคญัอีกรายการ คือ เศษเหลก็อดั 
(Steel Scrap) ซึง่เป็นการซือ้จากผูป้ระกอบการภายในประเทศ และบางสว่นลกูคา้ที่เป็นผูผ้ลติรถยนตห์รอืเป็นเจา้ของ
ผลติภณัฑเ์ป็นผูจ้ดัหาให ้ซึง่ส  าหรบัวตัถดุิบในกลุม่นีม้ีมลูคา่ประมาณรอ้ยละ 20- 30 ของวตัถดุิบหลกั  

 
บริษัทมีการพฒันาและรว่มมือกบัผูผ้ลิตเหล็กในต่างประเทศรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาวตัถดุิบที่มี

คณุภาพเป็นไปตามที่ลกูคา้ก าหนด แต่มีราคาที่สามารถแข่งขนัได ้เพื่อน ามาใชท้ดแทนวตัถดุิบที่ใชอ้ยู่ในปัจจบุนั และ
ใชใ้นการน าเสนอลกูคา้เพื่อเป็นทางเลือก อีกทัง้เพื่อเป็นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในโครงการใหม่ ๆ  
ของลกูคา้ที่ตอ้งการการพฒันาตน้ทนุใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาด และยงัเพิ่ม / แหลง่ส ารองวตัถดุิบหลากหลายมาก
ยิ่งขึน้ 

จากการพฒันาและรว่มมือดา้นการพฒันาวตัถดุิบตามขา้งตน้นัน้ นอกจากท าใหบ้ริษัทมีทางเลือกเพิ่มมาก
ขึน้ในส่วนของคณุภาพและราคาแลว้ ยงัท าใหบ้ริษัทมีแหล่งของวตัถดุิบหลากหลายมากขึน้ในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน บริษัทยังคงด าเนินการบริหารและพัฒนา
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ และการพฒันาผลิตภณัฑก์บัผูผ้ลิตและผูข้ายวตัถดุิบรายปัจจุบนัอย่างต่อเนื่อง เพื่อพฒันา
คุณภาพของวตัถุดิบ ตน้ทุนการผลิตและเง่ือนไขในการด าเนินธุรกิจ เช่น เรื่องของการปรบัปรุงการผลิต การรกัษา
สิง่แวดลอ้ม การแลกเปลีย่นขอ้มลู และการสนบัสนนุทางดา้นเทคนิคตา่ง ๆ  จากกลุม่ผูผ้ลติทัง้ในและตา่งประเทศที่เป็น
พนัธมิตรกับทางบริษัท เพื่อใหบ้ริษัทสามารถคาดการณแ์นวโนม้ต่าง ๆ ของสถานการณท์ี่เกิดขึน้ และปรบัเปลี่ยน 
กลยทุธต์่าง ๆ ไดอ้ย่างทนัต่อเหตกุารณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป ท าใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทจะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการ
จดัหาวตัถดุิบ ท่ีจะสง่ผลกระทบในเชิงลบตอ่ผลประกอบการของบรษัิท 
 
2.5 งานที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ 

-ไมม่ี- 
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3.  ปัจจัยความเส่ียง 

 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณด์ าเนินธุรกิจโดยตระหนกัถึงความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึน้จากทัง้ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลเุป้าหมายขององคก์ร จึงไดน้ าหลกัการบริหารความเสี่ยงตามแนว
ปฏิบตัิมาตรฐานสากล COSO ERM มาปรบัใชใ้นทกุระดบัขององคก์ร โดยครอบคลมุการจดัการความเสี่ยงทัง้ในดา้น
กลยุทธ์ การด าเนินงาน การเงิน ความสอดคล้องกับกฎระเบียบปฏิบัติ รวมถึงความเสี่ยงจากปัจจั ยทางด้าน 
สิง่แวดลอ้ม สงัคม ธรรมาภิบาล และความเสีย่งใหม ่ (Emerging risks) จากการพฒันาของวิทยาการและเทคโนโลยีที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อใหอ้งคก์รมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ และช่วยใหก้ารด าเนินกลยุทธ์องคก์รเกิด
ประสิทธิผล นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงระดบัจดัการ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์ร และเพื่อใหก้ารบรหิารความเสีย่งของบรษัิทในกลุม่สมบรูณม์ีทิศทางที่ชดัเจน สอดคลอ้งกบักลยทุธ์
และเปา้หมายทางธุรกิจ ภายใตก้รอบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

โครงสรา้งการบริหารจดัการความเสี่ยงของบริษัทในกลุม่สมบรูณ ์ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งระดบันโยบาย (BOD) ท าหนา้ที่ก าหนดนโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่ง และก าหนดโครงสรา้งการบริหาร
ความเสี่ยงใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ  (Enterprise Risk Management 
Committee : ERM) ท าหนา้ที่ก าหนดกลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์รและความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้ก าหนด
กระบวนการและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในระดับองคก์ร ติดตามการทบทวนความเสี่ยงและการรายงานตอ่
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมถึงแตง่ตัง้คณะท างานบรหิารความเสี่ยงระดบัสายงานแต่ละสงักดัตาม
ความเหมาะสม คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดับสายงานของแต่ละสังกัด (Functional Risk Management 
Committee : FRM) ท าหนา้ที่บ่งชี ้และประเมินความเสี่ยงระดบัสายงาน รวมถึงติดตามและรายงานผลการจัดการ
ความเสี่ยงระดบัปฏิบตัิการเพื่อใหเ้ป็นไปตามนโยบายของบริษัท  และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
ท าหนา้ที่สอบทานการบรหิารความเสีย่ง 

 

 
 
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อการบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเนน้ใหก้ารด าเนินกลยทุธอ์งคก์รตอบสนองต่อปัจจยั
การเปลี่ยนแปลงอตุสาหกรรมยานยนตแ์ละอตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร โดยมุ่งเนน้การพฒันาธรุกิจรว่มกบั
พนัธมิตรทางธุรกิจ ตอบสนองตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอยา่งรอบดา้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ลกูคา้ พนกังาน และ คู่คา้ น าสูก่าร
พฒันาธุรกิจและการบริหารจดัการองคก์รอยา่งยั่งยืน โดยลดความเสี่ยงจากปัจจยัและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ของ
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ และสามารถพรอ้มรองรบัโอกาสทางธุรกิจใหม่  ๆ จากการเปลี่ยนแปลงของ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับนโยบาย (BOD)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (ERM)

คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดับสายงาน (FRM)
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อุตสาหกรรม กฎหมาย ขอ้บงัคบั และ ความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ อย่างเหมาะสมและสมดุล โดย
ค านงึถึงความส าคญัของการพฒันาการบรหิารจดัการภายในองคก์รตลอดจนการพฒันาสายโซอ่ปุทาน 

 
ความเสี่ยง ผลกระทบ แนวทางจัดการความเสี่ยง 

1. ด้านกลยุทธ ์(Strategy) 
ความเสี่ยงที่บริษัทจะสญูเสียค าสั่งซือ้ของ
ลกูคา้ 

 
ความไม่แน่นอนของรายไดส้ง่ผลก าไรของ
บรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์

 

- ติดตามการเปลี่ยนแปลงอตุสาหกรรม
รถยนตแ์ละเครือ่งจกัรกลการเกษตร 
ทัง้ดา้นเทคโนโลยีและนโยบายการ
จดัซือ้ของลกูคา้ 

- พฒันากระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยี เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ ทัง้ดา้นราคาและ
ตน้ทนุ 

- บรหิารความสมัพนัธ ์และพฒันาการ
ด าเนินธุรกิจรว่มกบัลกูคา้ 

- กระจายรายไดอ้งคก์รใหมี้ความ
หลากหลายของ Portfolio ลกูคา้, 
ผลิตภณัฑ ์

ความเสี่ ยงที่ เ กิดจากการเข้ามาของ
เทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟ้าและนวตักรรมการ
ผลิตในอนาคต 

ความไมแ่น่นอนของรายไดใ้นกลุม่
สมบรูณ ์

- วิเคราะหแ์นวโนม้ และทิศทางการ
เติบโตของรถยนต ์BEV ในอนาคต 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึน้กบัธุรกิจ พรอ้มทัง้
ก าหนดมาตรการและแนวทางในการ
ติดตาม 

- ศกึษาและพฒันาธุรกิจใหมเ่พ่ือชดเชย
รายไดท้ี่อาจสญูเสียจากการเขา้มา
ของเทคโนโลยีรถยนตไ์ฟฟา้ โดย
วิเคราะหโ์อกาสในการลงทนุ ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ เพ่ือรองรบั
การเติบโตขององคก์รอยา่งยั่งยืน 

2. ด้านการด าเนินงาน (Operation) 
ความเสี่ยงจากการบริหารจัดการด้าน
คุณภาพ การจัดส่ง วิศวกรรมการผลิต 
ระบบคณุภาพ และความปลอดภยั 

 
ความสามารถในการแข่งขันไม่ เพียง
พอที่จะรองรับความต้องการของลูกค้า
และความไมเ่ช่ือมั่นของลกูคา้  

 

- พฒันาการจดัการในการผลิตใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ คณุภาพ วิศวกรรมการ
ผลิต และระบบคณุภาพ เพื่อสรา้ง
ความเชื่อมั่นของลกูคา้ 

- วิเคราะหแ์นวโนม้ความตอ้งการและ
ก าหนดแผนรองรบัในระยะยาว 

ความเสี่ยงจากการบรหิารวตัถดุบิและหว่ง
โซอ่ปุทาน 

ความไมต่อ่เน่ืองในการผลิต และความผนั
ผวนของตน้ทนุการผลิต 

- บรษัิทมีมาตรการประเมิน ติดตาม 
และวางแผนรว่มกบัลกูคา้ เพ่ือหา
มาตรการรองรบัความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้จากการขาดแคลนวตัถดุบิ 
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- วิเคราะหแ์ละพฒันากระบวนการผลิต 
รวมทัง้หาแหลง่วตัถดุิบส  ารอง เพื่อ
รองรบัความตอ้งการในอนาคต 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางดา้น
ภมิูอากาศ สิ่งแวดลอ้ม เทคโนโลยี และภยั
พิบตัิทางธรรมชาติ 

ความไม่นอนทางดา้นตน้ทนุปัจจยัในการ
ผลิต และเทคโนโลยี 

- ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงดา้น
สิ่งแวดลอ้ม และภยัพิบตัิ  

- จดัท าแผนบรหิารความเสี่ยง และ
ก าหนดมาตรการรองรบั 

3. ด้านการเงนิ (Finance) 
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัรา
แลกเปลี่ยน 

 
ความไมแ่น่นอนของรายรบัและรายจา่ย
ของบรษัิทจากอตัราแลกเปลี่ยน 

 

- วิเคราะหแ์นวโนม้อตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราตา่งประเทศ และวางแผนการ
ใชเ้ครือ่งมือทางการเงิน เพื่อป้องกนั
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลี่ยน   

- บรษัิทมีมาตรการรองรบัความเสี่ยง
ดว้ยการท าสญัญาซือ้ขายอตัรา
แลกเปลี่ยนลว่งหนา้ รวมทัง้บรหิาร
รายรบัและรายจา่ยที่เป็นสกลุเงิน
ตา่งประเทศใหส้อดคลอ้งกนั 

4. ด้านความสอดคล้องกับกฎระเบียบ
ปฏิบัติทีเ่ก่ียวข้อง (Compliance) 
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฏหมาย
และกฏระเบียบ และการบงัคบัใชก้ฏหมาย
เก่ียวเน่ืองกบัการภาคอตุสาหกรรม และ 
ประเด็นดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และ 
บรรษัทภิบาล 

 
 
ความเชื่อมั่นในการด าเนินงานตามข้อ
กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งต่อผูมี้
สว่นไดเ้สีย 

 

 

- การติดตามการรา่งกฎหมาย 
กฎระเบียบส าคญั และการบงัคบัใช ้

- บรษัิทมีการประเมินความเสี่ยง 
ผลกระทบ และก าหนดมาตรการ
รองรบั 

- บรษัิทมีการวางแผนการด าเนินงานให้
มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
กฎหมายและกฎระเบียบ 

- ตรวจสอบและด าเนินมาตรการดา้น
ความปลอดภยัใหถ้กูตอ้งครบถว้น
ตามกฎระเบียบ 

- ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้อยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

21 
 

 
การส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยง 
 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์มีความมุ่งมั่นในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จึงส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมความเสี่ยงในทุกระดบัตัง้แต่กรรมการ ผูบ้ริหาร จนถึงพนักงานทุกคน เพื่อใหม้ีความตระหนักและเห็น
ความส าคญัของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ บริษัทไดม้ีการก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการปฏิบตัิทั่วทัง้องคก์ร โดยผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนมีหนา้ที่และความรบัผิดชอบในการด าเนินงานตาม
หลกัการบรหิารความเสีย่ง ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดบัจดัการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัสายงาน และฝ่ายบริหารของแต่ละสงักดั นอกจากนี ้
บรษัิทยงัสง่เสรมิใหม้ีความตระหนกัถึงความเสีย่งที่อาจเกิดขึน้โดยการน าประเด็นความเสีย่งเขา้หารือในท่ีประชุมหลกั
ของแต่ละบริษัทหรือสงักัดหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร รวมทัง้มีการสื่อสารหลกัการและเกณฑก์ารประเมินความ
เสีย่ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิใหเ้หมือนกนัทั่วทัง้องคก์ร 
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4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วันที่  31 ธันวาคม  2562   
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

สินทรัพยถ์าวรทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
(หน่วย : ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าทางบัญชี 

ณ วันที ่31 ธันวาคม  2562 
ลักษณะกรรมสิทธ์ิหรือภาระผูกพัน 

ทีด่ิน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน  266.26  ลา้นบาท  จ  านองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 

ต าบลบางโฉลง  อ าเภอบางพลี  
จงัหวดัสมทุรปราการ 

1.  เนือ้ที่ 102-6-78.7 ไร ่

เจา้ของ 115.62 

2.  เนือ้ที่ 8-2-49.5 ไร ่ เจา้ของ 39.67 
ต าบลปลวกแดง อ าเภอปลวกแดง 
จงัหวดัระยอง   

1.  เนือ้ที่ 21-3-76.9 ไร ่

 
 

เจา้ของ 

 
 

38.40 
ต าบลมาบยางพร  อ าเภอปลวกแดง  
จงัหวดัระยอง 

1. เนือ้ที่  83 ไร ่
2. เนือ้ที่ 16.22 ไร ่

 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 

143.24 
33.10 

3. เนือ้ที่ 63-3-25 ไร ่
4. เนือ้ที่ 25.34 ไร ่
5. เนือ้ที่ 7.55 ไร ่

        แขวงพระโขนง  เขตบางนา  
        จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1. เนือ้ที่ 0-1-97 ไร ่
2. เนือ้ที่ 1-0-06 ไร ่
3. เนือ้ที่ 0-0-51  ไร ่

      ต าบลหนองบวัศาลา อ าเภอเมือง 
      จงัหวดันครราชสีมา 

1. เนือ้ที่ 0-0-16  ไร ่

เจา้ของ 
เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 

เจา้ของ 
เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
 

เจา้ของ 

108.67 
47.01 
13.71 

 
 

14.48 
38.59 
4.79 

 
 

0.48 
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง เจา้ของ 746.80 - 
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ เจา้ของ 1,968.70 จ านวน  252.20  ลา้นบาท  จ  านองเป็น

หลกัประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน                                 
อุปกรณอ่ื์นๆ เจา้ของ 131.07 - 

ยานพาหนะ เจา้ของ 12.78 - 

งานระหว่างก่อสร้าง เจา้ของ 139.09 - 
รวม   3,596.21 จ านวน  518.46 ลา้นบาทจ านองเป็นหลกัประกนั

เงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน 
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4.2  สรุปสาระส าคัญของสัญญาความช่วยเหลอืทางเทคนิค 

บริษัทและบริษัทย่อยมีการท าและต่อสญัญาขอรบัความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
Agreement) กบับรษัิทผูเ้ช่ียวชาญและมีเทคโนโลยีอนัเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท คู่สัญญาทางเทคนิค วันทีเ่ร่ิมสัญญา วันสิน้สุดของสัญญา รายละเอียดของการช่วยเหลือ 

บรษัิท 
 

*Gohsyu Corporation 13 กรกฎาคม 2562 12 กรกฎาคม 2567 กระบวนการผลิตเหล็กทบุขึน้รูป 

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

SBM *Ibara Seiki Co., Ltd. 8 กมุภาพนัธ ์2562 31 ธันวาคม 2564 กระบวนการผลิตงานกลงึ 

ICP Takeda Casting 
Corporation 

10 มิถนุายน 2558 9 มิถนุายน 2563 กระบวนการผลิตงานหลอ่ 

ICP *Kageyama 
Industrial Co., Ltd. 

1 มกราคม  2562 31 ธันวาคม 2564 กระบวนการผลิตแมแ่บบเพ่ือผลิต
งานหลอ่เหล็ก 

SFT Gohsyu Corporation 1 มีนาคม 2561 28 กมุภาพนัธ ์2566 กระบวนการผลิตเหล็กทบุขึน้รูป 
 

หมายเหต ุ  *สญัญาเดิมที่มีการตอ่สญัญาในปี 2562 
 

 

บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ตระหนกัถึงความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการเสริมสรา้งศกัยภาพในการ
แขง่ขนัและความเช่ือมั่นตอ่ลกูคา้ กลุม่บรษัิทจึงไดม้ีการท าสญัญาความช่วยเหลอืทางเทคนิคกบัคูส่ญัญาขา้งตน้อยา่ง
ต่อเนื่อง คู่สญัญาเหลา่นี ้มีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ไดม้าตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรบัของ 
ผูป้ระกอบรถยนต ์ทัง้นีก้ลุม่บริษัทมีการด าเนินการการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทผูเ้ช่ียวชาญอยา่งตอ่เนื่อง
เพื่อเพิ่มศกัยภาพของบุคคลากรภายใน เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากภายนอก  และมุ่งเนน้การสรา้งเทคโนโลยี 
เป็นของตัวเอง กลุ่มบริษัทมีการทบทวนถึงความตอ้งการความพึ่งพิงทางเทคนิคจากบริษัทคู่สญัญาเหล่านีอ้ย่าง
สม ่าเสมอ ในขณะเดียวกันบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ยังต้องมีการหาบริษัทผู้ให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ  เพื่อการพัฒนา
กระบวนการผลติและผลติภณัฑใ์นอนาคต 
 

4.3   นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอ่ยและบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง  

บรษิัทย่อย 

บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยซึ่งเป็นผูผ้ลิตชิน้ส่วนรถยนต์ ทัง้ 4 บริษัท ในสดัส่วนการถือหุน้ 
รอ้ยละ 99.99, 99.99, 99.99 และ 99.99 (ตามล าดบั) โดยมีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีราคาทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 เทา่กบั 2,542 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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บริษัท ธุรกิจ ทุนทีอ่อกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

SBM ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑช์ิน้สว่นรถยนต ์ 500.00 875.99 

BSK ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑช์ิน้สว่นรถยนต ์ 130.00 519.99 

ICP ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑช์ิน้สว่นรถยนต ์ 785.00 796.03 

SFT ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑช์ิน้สว่นรถยนต ์ 350.00 350.00 
รวม   2,542.01 

 

ปัจจุบนับริษัทมีเงินลงทนุระยะยาวในบริษัทยอ่ยทัง้หมด 4 บริษัท กลา่วคือ ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้
ต่อประชาชนทั่วไป และการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ บริษัทยังคงมีนโยบายรกัษา
สดัสว่นการเป็นผูถื้อหุน้ใน 4 บรษัิทยอ่ยดงักลา่ว และในระหวา่งปี 2562 บรษัิทยอ่ย โดย บรษัิท บางกอกสปริงอินดสัเตรียล 
จ ากดั ไดซ้ือ้สว่นไดเ้สยีของบรษัิท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริง่ จ ากดั รอ้ยละ 50.99 โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีราคาทนุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 70 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

บรษิัทย่อยทางออ้ม 

บริษัทมีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทย่อยทางออ้มซึ่งเป็นผูผ้ลิตและประกอบเครื่องจกัร อุปกรณอ์ตัโนมตัิ
และชิน้สว่น  1 บรษัิท ในสดัสว่นการถือหุน้   รอ้ยละ 50.99 โดยมีมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีทนุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
เทา่กบั  70 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนทีอ่อกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิลงทุนวธีิราคาทุน 
(ล้านบาท) 

NKE ผลิตและประกอบเครือ่งจกัร อปุกรณอ์ตัโนมตัิและ
ชิน้สว่น 

52.57 69.97 

 

และจากการที่บริษัทถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 99.99 จึงท าใหบ้ริษัทสามารถควบคุมการบริหารงานและ
ก าหนดทิศทางของบริษัทย่อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับบริษัท  โดยปัจจุบัน SBM, BSK, ICP และ SFT  
มีคณะกรรมการที่มีกรรมการ 4 คน ซึ่งบริ ษัทได้ให้กรรมการของบริษัท  จ านวน 3 คน คือ นายยงยุทธ  
กิตะพาณิชย ์นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย ์และ นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์เขา้ไปเป็นกรรมการในบริษัท BSK SBM 
ICP และ SFT นอกจากนี ้SAT BSK และ SBM ให้กรรมการตัวแทน 1 คน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทร่วมและ 
การรว่มคา้ และบรษัิทที่เก่ียวขอ้งอื่นทัง้ 5 บรษัิท ดงันี ้
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บรษิัทร่วมและการร่วมคา้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทและบรษัิทยอ่ย มีเงินลงทนุในบรษัิทรว่มและการรว่มคา้โดยมีรายละเอยีด
ดงันี ้ 

บริษัทร่วม ธุรกิจ 

ทุนทีอ่อก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธิีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธิีส่วนได้
เสีย 

(ล้านบาท) 
บรษัิท ยามาดะ สมบรูณ ์จ ากดั  ผลิตและจ าหน่ายอะไหลร่ถ 150.00 20.00 30.81 463.21 

บรษัิท ซชึิโยชิ สมบรูณ ์โคเตท แซนด ์
จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายสินคา้
ประเภททรายเคลือบ
พลาสติกและทรายอบแหง้ 

72.00 21.25 15.30 52.13 

รวม    46.11 515.34 

บริษัทการร่วมค้า ธุรกิจ 

ทุนทีอ่อก
และเรียก
ช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการ
ถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธิีราคาทุน 
(ล้านบาท) 

มูลค่าเงนิ
ลงทุน 

วธิีส่วนได้
เสีย 

(ล้านบาท) 
บรษัิท มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ 
จ ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น
ยานยนต ์

701.00 50.00 350.50 347.07 

รวม    350.50 347.07 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ ์จ ากัด มีมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย จ านวน

463.2 ลา้นบาท และมีสว่นแบง่ก าไรส าหรบัปี 2562 จ านวน 54.3 ลา้นบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562  ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท ยามาดะ สมบรูณ ์จ ากดั  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  บรษัิท ซซึิโยชิ สมบรูณโ์คเตท แซนด ์จ ากดั มีมลูคา่เงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี
จ านวน  52.1 ลา้นบาท และมีส่วนแบ่งก าไรส าหรบัปี 2562 จ านวน  2.8 ลา้นบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรบัปี
สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบรูณโ์คเตท แซนด ์จ ากดั และงบการเงิน
ส าหรบังวดเกา้เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ที่จดัท าขึน้โดยฝ่ายบรหิารและไมไ่ดต้รวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัท มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ จ ากดั มีมลูค่าเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี
จ านวน  347.1 ลา้นบาท และมีสว่นแบ่งขาดทนุส าหรบัปี 2562  จ านวน  1.7 ลา้นบาท ค านวณจากงบการเงินส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบรษัิท มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ จ ากดั 
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บรษิัททีเ่กีย่วขอ้งกนัอืน่ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทยอ่ย มีเงินลงทนุระยะยาวอื่น ๆ ในบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้งโดยมีรายละเอียดดงันี ้

บรษิัท ธุรกิจ 
ทุนทีอ่อกและ
เรียกช าระแล้ว 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน
การถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

มูลค่าเงนิลงทุน 
(ล้านบาท) 

บรษัิท นิชินโบะ สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ 
จ ากดั 

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่น  
ยานยนตป์ระเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บรษัิท สมบรูณ ์โซมิค แมนแูฟคเจอริง่ 
จ  ากดั  

ผลิตและจ าหน่ายชิน้สว่นยานยนต ์
เชน่ ลกูหมาก คนัชกั และคนัสง่
(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 

 
 
 
 
 
5.  ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทบริษัทย่อย และบริษัทที่เก่ียวข้อง ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายอย่างมี
นยัส าคญัที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบรษัิท และผลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษัิท ที่มีจ านวนสงูกวา่
รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ 
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6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

 6.1 ข้อมูลทั่วไป  

ช่ือบรษัิท  :  บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือบรษัิท (ภาษาองักฤษ) : Somboon  Advance Technology Public Company Limited 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ :  ผลติชิน้สว่นยานยนต ์โดยมีผลติภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ เพลาขา้ง   

     (Axle Shaft) ใหแ้ก่ผูป้ระกอบยานยนต ์(Original Equipment Manufacturer 
  “OEM”) ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ และลงทนุในบรษัิทอื่นที่ประกอบ 
  กิจการผลติชิน้สว่นยานยนต ์ท าใหผ้ลติภณัฑข์องบรษัิทในกลุม่สมบรูณม์ี 

   ความหลากหลาย   
ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่และโรงงาน : เลขที่ 129 หมูท่ี่ 2 ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพล ี 
  จงัหวดัสมทุรปราการ 
    เลขที่ 300/10 หมูท่ี่ 1 ต าบลตาสทิธ์ิ อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
เลขทะเบียนบรษัิท : 0107547000664 
โทรศพัท ์ : 02-080-8123 
โทรสาร : 02-080-8198, 02-080-8268 
Wedsite : www.satpcl.co.th 
ทนุจดทะเบียน : 425,193,894 บาท 
ทนุช าระแลว้ : 425,193,894 บาท 
 

บรษัิทยอ่ย : 1. บริษัท สมบูรณห์ล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด 

  ประกอบธุรกิจผลิตชิ ้นส่วนยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่  จานเบรก  
(Disc Brake) และดมุเบรก (Drum Brake) และชิน้สว่นเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

   2. บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส ์จ ากัด 
ประกอบธุรกิจผลิตชิน้สว่นงานหลอ่ (Casting Products) ส าหรบัรถยนต ์ไดแ้ก่ 
จานเบรก (Disc Brake) และเบรกดุม (Drum Brake) ปะกับ (Bracket) และ
ผลติชิน้สว่นงานหลอ่ส าหรบัเครือ่งจกัรกลการเกษตร 

   3. บริษัท สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด   
   ประกอบธุรกิจผลติชิน้สว่นยานยนต ์ดว้ยการทบุขึน้รูป (รอ้น/เย็น)  
   4. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด 

  ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละลงทนุในบริษัทอื่น 
 
 
 6.2 ข้อมูลส าคัญอืน่ๆ 
     - ไมม่ี- 

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

 
7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 

 
7.1  จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 425,193,894 บาท และทุนช าระแลว้ 425,193,894 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญ 
425,193,894 หุน้ มลูคา่ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

บรษัิทไมม่ีหุน้ประเภทอื่นท่ีมีสทิธิหรอืเง่ือนไขแตกตา่งจากหุน้สามญั เช่น หุน้บรุมิสทิธิ หรอืโครงการออกและ
เสนอขายหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพใหก้องทุนรวมเพื่อผูล้งทุนซึ่งเป็นคนต่างดา้ว  (Thai Trust Fund) หรือมีการ
ออกตราสารแสดงสทิธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลกัทรพัยอ์า้งอิงที่มีหุน้ของบรษัิทเป็นหลกัทรพัยอ์า้งอิง 

 
 7.2  ผู้ถอืหุ้น 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 

ผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1.  บรษัิท สมบรูณ ์โฮลดิง้ จ ากดั 127,502,750 29.99 
2.  ตระกลูกิตะพาณิชย ์ 58,827,649 13.84 
3.  บรษัิทไทยเอ็นวดีีอาร ์จ ากดั 54,708,486 12.87 
4.  NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC 25,935,400 6.10 
5.  BBHISL NOMINEES LIMITED 18,803,500 4.42 

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

7,439,600 1.75 

7.  AIA COMPANY LIMITED-EQDP-D FUND 1 7,170,500 1.69 
8.  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 5,599,641 1.32 
9.  DBS BANK LTD 3,437,500 0.81 
10.  กองทนุเปิด กรุงศรหีุน้ระยะยาวไทยออลสตารปั์นผล 3,433,300 0.81 
หมายเหต ุ: บริษัท สมบูรณ ์โฮลดิง้ จ ากดั และสมาชกิในตระกูลกิตะพาณชิย ์ถอืหุน้ร่วมกนัรอ้ยละ 43.83 

 

ข้อจ ากัดการถอืหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ผูถื้อหุน้ที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุน้ของบริษัทรวมกนัไดไ้ม่เกินรอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ที่ออก
และช าระแลว้ โดย ณ วนัท่ี 5 มีนาคม 2563 หุน้ของบรษัิท ที่ถือครองโดยชาวตา่งชาติมีจ านวนรอ้ยละ 19.98 
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 7.3  การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 
 
  -   ไมม่ี  - 
 
 7.4  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินก าไรประจ าปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการด าเนินงานของบริษัท 
(2) บรษัิทไมม่ียอดขาดทนุสะสมเหลอือยู ่(3) บรษัิทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได ้และ (4) พิจารณาถึง
โครงการลงทนุในโครงการต่างๆ ในอนาคต และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสทุธิ 
หลงัจากหกัภาษีและส ารองตามกฎหมายแลว้ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลขึน้อยูก่บัแผนการลงทนุและแผนการใชเ้งินของ
บรษัิท 

บรษัิทยอ่ยก าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยจะพิจารณาจากปัจจยัดงักลา่วขา้งตน้เช่นเดียวกนั  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในระยะที่ผ่านมา 5 ปียอ้นหลัง 

        (หนว่ย : บาท)  

 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล 
ปี 2562 

ปีที่น  าเสนอ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

1. ก าไรสทุธิ (บาท) 894,639,797 915,596,702 811,240,893 607,557,665 641,538,005 

2. จ  านวนหุน้ (หุน้) 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 425,193,894 

3. เงินปันผลจา่ยอตัราตอ่หุน้ (บาท : หุน้)  1.35 1.35 0.90 0.60 0.60 

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

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล (รอ้ยละ) 64.16 63.00 47.17 42.00 39.77 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1  แผนผังโครงสร้างองคก์ร 
แผนผังโครงสร้างองคก์ร (Organization Chart)  ปี 2562 
บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Board of Directors 
คณะกรรมการบริษัท 

Nomination and Compensation Committee 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

Audit & Corporate Governance Committee 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

Internal Audit 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

President 
กรรมการผู้อ านวยการ 

Executive Board 
คณะกรรมการบริหาร 

President Office 
ส านักกรรมการผู้อ านวยการ 

Company Secretary & Legal Div. 
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย 

Business Unit 
Forging & Machining 

บริษัท สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์
เทคโนโลยี จ ากัด มหาชน (SAT) 
และ บริษัท สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ 

เทคโนโลยี จ ากัด (SFT) 

Business Unit 
Casting & Machining 

บริษัท สมบูรณห์ล่อเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จ ากัด (SBM) 

และ บริษัท อินเตอรเ์นช่ันแนล 
แคสติง้ โปรดักส ์จ ากัด (ICP) 

Research & Development 
สายงานวิจัยและพัฒนา 

Commercial & Business 
Development 

สายงานการค้าและ 
พัฒนาธุรกิจ 

Corporate Strategy & 
Sustainability Development 
สายงานกลยุทธอ์งคก์ร 
และพัฒนาความยั่งยืน 

Human Resources 
& Administration 

สายงานทรัพยากรบุคคล 
และธุรการ 

Finance & Accounting / Information 
Technology 

สายงานการเงิน บัญชี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Compliance Div.  
ฝ่ายก ากับและตรวจสอบ 

VP/MD SAT & SFT 
รองกรรมการผู้อ านวยการ และ 
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ 

MD SBM&ICP 
กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ 

Vice President 
รองกรรมการผู้อ านวยการ 

Head of Commercial & BD 
หัวหน้าสายการค้าและ

พัฒนาธุรกิจ 

Vice President 
รองกรรมการผู้อ านวยการ 

(Acting)  

Vice President 
รองกรรมการผู้อ านวยการ 

Vice President 
รองกรรมการผู้อ านวยการ 
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โครงสรา้งการบรหิารของบรษัิท ประกอบดว้ย คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวน 4 ชดุ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  และคณะกรรมการสรร
หาและคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร โดยมีรายช่ือขอบเขต อ านาจและหนา้ที่ ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย 

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 
2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
4. นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส กรรมการอิสระ 
5 นายไพฑรูย ์ ทวีผล กรรมการอิสระ 
6. ดร. สทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ  
7. นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย ์ กรรมการอิสระ 
8. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 
9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 
 

             

ทัง้นี ้นางสาวพสชุา  สนิไชย  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
            
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

 กรรมการผู้มีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท  ประกอบด้วย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์   
กิตะพาณิชย ์นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์โดยกรรมการสองในสามคนนีล้งลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญั
ของบรษัิท 

 
ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยก ากับดูแลใหก้าร
บรหิารจดัการเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และเปา้หมาย ที่จะก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ และอยูใ่นกรอบ
ของการก ากบัดแูลกิจการและจรยิธรรมที่ดี และค านงึถึงผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ที่ปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษัท และมติที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
โดยปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ ทัง้ในปัจจบุนัและในระยะยาว 
รวมทัง้การปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมกา ร
ก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

ในการปฏิบตัิหนา้ที่ คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการผูอ้  านวยการ (President) ใหเ้ป็นผูร้บัผิดชอบ
ในการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
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 ในการก ากับดูแลกิจการของบริษัทก าหนดใหเ้รื่องดังต่อไปนีเ้ป็นอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษัิทที่จะเป็นผูพ้ิจารณาอนมุตัิหรอืใหค้วามเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจ าปีของบรษัิทและ
บรษัิทยอ่ย 

2. ผลงานผลประกอบการประจ าเดือน และประจ าไตรมาสของบรษัิท เปรยีบเทียบกบัแผนและงบประมาณ 
และพิจารณาแนวโนม้ระยะตอ่ไปของปี 

3. การลงทนุในโครงการท่ีไมม่ีในงบประมาณประจ าปี 
4. การใชเ้งินลงทนุเกินงบลงทนุโครงการท่ีไดร้บัอนมุตัิไวร้วมเกินรอ้ยละ 5 และเกินงบลงทนุอื่น ๆ ท่ีไมใ่ช่งบ

ลงทนุโครงการรวมเกินรอ้ยละ 10 
5. การซือ้และจ าหน่ายสินทรพัย ์การซือ้กิจการและเขา้รว่มในโครงการร่วมทนุที่ไม่ขดักบัเกณฑข์องตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัย ์และกฏหมายที่เก่ียวขอ้ง ท่ีมีมูลค่าเกิน
จ านวนที่มอบอ านาจใหก้รรมการผูอ้  านวยการ 

6. การท าธุรกรรมหรือการกระท าใด ๆ อันมีผลกระทบที่ส  าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนีส้ิน 
ยทุธศาสตรก์ารท าธุรกิจ และช่ือเสยีงของบรษัิทฯ 

7. การท าสัญญาใด ๆ ที่ไม่เ ก่ียวกับการท าธุรกิจปกติ และสัญญาที่ เ ก่ียวกับการท าธุรกิจปกติที่มี
ความส าคญั 

8. การท ารายการเก่ียวโยงกนัระหวา่งบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรว่มกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ตามเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์และตามกฏหมายที่เก่ียวขอ้ง 

9. ธุรกรรมใด ๆ ท่ีมีผลใหโ้ครงสรา้งเงินทนุของบรษัิท มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเกิน 1.5 : 1 
10. การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
11. การเปลีย่นนโยบายและวิธีปฏิบตัิที่มีนยัส าคญัเก่ียวกบัการบญัชี การบรหิารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน 
12. การวา่จา้งกรรมการผูอ้  านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
13. การก าหนดและการเปลีย่นแปลงอ านาจอนมุตัิที่มอบใหก้รรมการผูอ้  านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
14. การอนมุตัิวงเงิน การปรบัเงินเดือนและโบนสัหรือสตูรโบนสั หรือสตูรการปรบัผลตอบแทนประจ าปีของ

ผูบ้รหิารและพนกังาน 
15. การเสนอแตง่ตัง้และการสิน้สดุสถานภาพของกรรมการ เลขานกุารบรษัิทและเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 
16. การมอบอ านาจหนา้ที่ใหป้ระธานกรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการเปลีย่นแปลงแกไ้ขการมอบอ านาจหนา้ที่ดงักลา่ว ทัง้นี ้ตอ้งไมข่ดักบัเกณฑต์ลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์และกฏหมายที่เก่ียวขอ้ง 

17. การแตง่ตัง้และก าหนดอ านาจ หนา้ที่ของคณะกรรมการชดุยอ่ย 
18. การจดัใหม้ีและก ากบัดแูลใหม้ีการบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
19. การแตง่ตัง้กรรมการในบรษัิทยอ่ย   
20. การปรบัปรุง เปลีย่นแปลง และแกไ้ขโครงสรา้งองคก์ร ระดบัรองกรรมการผูอ้  านวยการขึน้ไป 
21. การท าสญัญาใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาดา้นการบรหิาร หรอืสญัญาใหค้ าแนะน า หรอืสญัญาใหค้วาม

ช่วยเหลอืทางเทคนิคทีเ่ก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบรษัิท  

22. การด าเนินการอื่นใดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและมติที่ประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิท 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

33 

2. คณะกรรมการบริหาร  :  ประกอบดว้ย กรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 คน (เป็นกรรมการอิสระ 2 คน) และ
กรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร 1 คน  โดยมีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 2. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย ์ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 3. นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย ์ กรรมการ 
 4. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 

               คณะกรรมการบรหิารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี  

ทัง้นี ้นางสาวพสชุา  สนิไชย  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 

  
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลั่นกรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยทุธใ์นการท าธุรกิจและโครงสรา้งการบริหารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นการ

ด าเนินธุรกิจของบรษัิท ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการแขง่ขนั  
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ าปีของบรษัิท 
- โครงการลงทนุ ทกุโครงการ 
- แผนก าลงัคนประจ าปี 
- การสรรหา/คดัเลือกผูบ้ริหารใหม่ ในระดบัรองกรรมการผูอ้  านวยการ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ก าหนดไว ้โดยจะพิจารณาจากผูส้มคัรที่ผ่านการคดัเลือกแลว้
อย่างนอ้ย 2 คน แต่ไม่เกิน 3 คน ไม่รวมต าแหน่งกรรมการผูอ้  านวยการ ส าหรบัค่าตอบแทนให้
พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องโครงสรา้งเงินเดือน ยกเวน้ (1) การแต่งตัง้ภายใน (2) การก าหนด
คา่ตอบแทนที่ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์หเ้สนอคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ พิจารณาก่อน  

2. อนมุตัิ หรอืไมอ่นมุตัิ  
- โครงการลงทนุในวงเงินไมเ่กิน 100 ลา้นบาท โดยโครงการลงทนุนัน้ตอ้งเป็นโครงการลงทนุท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัธุรกิจหลกัของบริษัท และมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ ( IRR) ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 15 
เวน้แตเ่ป็นโครงการลงทนุเพื่อการบ ารุงรกัษา ปรบัปรุงประสทิธิภาพ หรอืทดแทนเครือ่งจกัร 

- การเปิดและปิดบญัชีของบรษัิท กบัสถาบนัการเงินตา่ง ๆ 
- ตดับญัชีสนิทรพัยท์ี่เสือ่มสภาพ 
- การขายสนิทรพัยท์ี่ไมใ่ชใ้นการด าเนินงานวงเงินไมเ่กิน 10 ลา้นบาท/รายการ 
-   การปรบัปรุง  เปลี่ยนแปลง และแกไ้ขโครงสรา้งองคก์ร ระดบัฝ่าย และรายงานคณะกรรมการบริษัททราบ 

(ในระดบัท่ีต ่ากวา่ระดบัฝ่าย มอบใหก้รรมการผูอ้  านวยการอนมุตัิ)  
- การใหกู้ย้ืม/ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่บรษัิทยอ่ยในธุรกิจปกติเกินกวา่ 30 ลา้นบาท ตอ่ครัง้ หรอื

ยอดสะสมรวมตอ่บรษัิทเกิน 100 ลา้นบาท  
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3. ติดตามและก ากบัการด าเนินการ 
- แผนกลยทุธ ์แผนงาน และโครงการท่ีอยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 
- ผลการด าเนินงานทางการเงินของบรษัิท 

4. รายงานคณะกรรมการบรษัิท 
 - ผลการด าเนินงานทางการเงินประจ าเดือน 
 - รายการท่ีคณะกรรมการบรหิาร อนมุตัิหรอืไมอ่นมุตัิ 

5. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล :  ประกอบดว้ย กรรมการอิสระทัง้คณะ ซึง่ 1 ใน  3  เป็นผูม้ี

ความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน  

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นายปัญจะ เสนาดิสยั         ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
2. นายไพฑรูย ์ ทวีผล  กรรมการ 
3. ดร. สทุศัน ์  เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการ 

นายไพฑรูย ์  ทวีผล  เป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณด์า้นบญัชีและการเงิน เพียงพอท่ีจะท าหนา้ที่สอบทาน
ความนา่เช่ือถือของงบการเงินของบรษัิท 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

ทัง้นี ้นางอรอนงค ์ใยยะธรรม เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมภบิาล  

  
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถ้กูตอ้งครบถว้น ตามมาตรฐานการบญัชีที่ยอมรบักนัทั่วไป  และใหม้ี
การเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในใหเ้หมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจน 
พิจารณาถึงความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบตัิงานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
ของตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  

4. สอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันหรือการกระท าที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ใหเ้ป็นไปตาม
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) ของบรษัิท 
6. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้ เลกิจา้ง และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีภายนอกของบรษัิท พิจารณา

ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี และมีการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีอยา่งนอ้ย 1 ครัง้ตอ่ปี โดยไมม่ีฝ่าย
จดัการเขา้รว่ม 
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7. ใหค้วามเห็นชอบการแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง และพิจารณาความดีความชอบของหวัหนา้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตราก าลงัของ
หนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

8. จดัท ารายงานก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขัน้ต ่าในประเด็นส าคญั 
ดงันี ้
  (1)   ความถกูตอ้ง เช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน  
  (2)   ความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

(3)   การปฏิบตัิตามกฎหมายหลกัทรพัยฯ์ ขอ้ก าหนดของ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรือ     
กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

(4)   ความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
(5) รายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

  (6)   การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเขา้รว่มประชมุของแตล่ะทา่น 
  (7)   ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตที่ไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ 
  (8)   รายการอื่นใดที่ผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ 

9. ในการปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอ านาจเชิญผูบ้ริหาร หรือพนกังานของ 
บรษัิท ที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชมุ หรอืสง่เอกสารตามที่เห็นวา่เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

10. ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือค าปรึกษาในกรณีจ าเป็นโดย  
บรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้่าย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯ เป็นประจ าทกุปี 

12. ปฎิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิท มอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
13. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส 
14. ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งตน้แก่ส  านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผูส้อบบญัชี ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีไดแ้จง้เหตุอนัควรสงสยั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดร้บัทราบ  
โดยใหด้  าเนินการภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีแลว้ 

15. รบัทราบส าเนารายงานของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษัิท ที่ไดร้ายงานถึงการมีสว่นไดเ้สยีของตนหรอื
ของบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ซึง่เป็นสว่นไดเ้สยีที่เก่ียวขอ้งกับการบรหิารจดัการกิจการของบรษัิท 
หรือบริษัทย่อย ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศ
ก าหนด 

16. ทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบตัิตามนโยบายเป็น 
ประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

17. พิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนุนการก ากับดแูลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจไดต้าม               
ความเหมาะสม 

18. สอบทานแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นของบริษัท ตามโครงการแนวรว่ม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ   
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 4. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร : ประกอบดว้ยกรรมการอิสระทัง้คณะ 

 ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง 

 1. นายไพฑรูย ์ ทวีผล      ประธานคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 
 2. นายปัญจะ เสนาดิสยั  กรรมการ 
 3. นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส  กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี 

 ทัง้นี ้ ดร.อโณทยั เหมาะเจาะ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ  
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ก าหนดนโยบายตา่ง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา ดงันี ้
1.1 นโยบาย หลกัเกณฑ ์วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูอ้  านวยการ 
1.2 นโยบายหลกัเกณฑว์ิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นที่จ่ายใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชดุยอ่ย และกรรมการผูอ้  านวยการ  
2. คดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาดงันี ้

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่ไดร้บัมอบอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบรษัิท 
2.3 กรรมการผูอ้  านวยการและรองกรรมการผูอ้  านวยการ ส าหรับต าแหน่งรองกรรมการผูอ้  านวยการ 

มอบใหก้รรมการผูอ้  านวยการพิจารณาเบือ้งตน้ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ 
ใหค้วามเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา   

3. ดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัทมีขนาดและองคป์ระกอบที่เหมาะสมกับองคก์รรวมทัง้การปรบัเปลี่ยนให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่เปลีย่นแปลงไป 

4. ดแูลใหก้รรมการและกรรมการผูอ้  านวยการไดร้บัคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ที่และความรบัผิดชอบ
ที่ไดร้บัมอบหมาย 

5. ก าหนดแนวทาง น าเสนอ และใหค้วามเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบตัิงานของกรรมการผูอ้  านวยการ 
เพื่อพิจารณาปรบัคา่ตอบแทนและการจ่ายเงินรางวลัจงูใจประจ าปี 

6. ติดตามการท าแผนสืบทอดต าแหน่งงานของกรรมการผูอ้  านวยการและรองกรรมการผู้อ  านวยการ  
เสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณาอยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 

7. รายงานผลการปฏิบตัิงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
8. ก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและการพฒันาที่ยั่งยืน 
9. ทบทวนและติดตามการด าเนินงานของบรษัิท ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย โดยค านงึถึงผลกระทบตอ่ผูม้ีสว่น

ไดเ้สยีทกุกลุม่ เป็นประจ า อยา่งนอ้ยปีละ 2 ครัง้ 
10. พิจารณาแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหนา้ที่สนบัสนนุการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมและ

การพฒันาที่ยั่งยืน ตามความเหมาะสม 
11. ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
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5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ :  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิท  

 ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

 1. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์            ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ 
 2. ดร. ชีระวิทย ์ สรุรีตันนัท ์   กรรมการ 
 3. ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ    กรรมการ 
 4. นายพฒันพ์งษ ์ วีระศิลป์   กรรมการ 
 5. นายมงคล  แซจิ่ว   กรรมการ 
 6. นายณฐัขจร ญาณภิรตั   กรรมการ 
 7. นายวชัรธร  กิตะพาณิชย ์ กรรมการ 
 8. นายวารสา สวนด ี   กรรมการ  

   ทัง้นี ้นายกษิดศิ เจรญิพนัธ์ เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดบัจดัการ  
 
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ 

1. ก าหนดกลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์ร และความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้พรอ้มบรูณาการบริหาร
ความเสี่ยงเขา้กบัการบรหิารธุรกิจขององคก์ร และมีการทบทวนกลยทุธใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ในการด าเนินธุรกิจ 

2. ก าหนดใหม้ีกระบวนการ หลกัเกณฑ ์และมาตรการในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี ้วิเคราะห ์
ประเมินผล ติดตาม และสื่อสารในระดบัภาพรวมขององคก์ร เพื่อใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งรบัทราบอยา่งตอ่เนื่อง 
ตามแนวทางบรหิารที่ก าหนดไว ้

3. ติดตามใหม้ีการทบทวนความเสี่ยง และจดัท าแผนจดัการความเสี่ยงในระดบัองคก์ร (corporate risk) 
ใหบ้รรลผุลตามเปา้หมายพรอ้มรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ตามล าดบั 

4. แต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสี่ยงระดบัสายงานแตล่ะสงักดัไดต้ามความเหมาะสม และติดตามผล
การด าเนินงานของคณะท างานบรหิารความเสีย่งระดบัสายงานของแตล่ะสงักดัทกุไตรมาส 

5. สง่เสริมใหห้น่วยธุรกิจและหน่วยในสนบัสนนุต่าง ๆ มีความตระหนกัดา้นการบริหารความเสี่ยง  พรอ้ม
ทั้งให้ค  าแนะน าและสนับสนุนทรัพยากรที่จ  าเป็นต่อการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เ กิด
ประสทิธิภาพและประสทิธิผลสงูสดุ 

6. จดัใหม้ีการประชุมทบทวนผลการด าเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง เพื่อใหอ้งคก์รด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมาย โดยมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ  
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6. ผู้บริหาร ประกอบดว้ย 
 ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์  กรรมการผูอ้  านวยการ 
 2.  นายพฒันพ์งษ ์ วีระศิลป์ รองกรรมการผูอ้  านวยการ – สายปฏิบตัิการ SAT  
    และกรรมการผูจ้ดัการ SFT 
 3. ดร. ชีระวิทย ์ สรุรีตันนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการ SBM และ  ICP 

 4. นายมงคล แซจิ่ว  รองกรรมการผูอ้  านวยการ – สายงานวจิยัและ
พฒันา 

5. นายณฐัขจร ญาณภิรตั            รองกรรมการผูอ้  านวยการ – สายงานการเงิน  บญัชี 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นายธนัธชั  ฤทธ์ิน า้    รองกรรมการผูอ้  าานวยการ – ส  านกักรรมการ 
       ผูอ้  านวยการ และกรรมการผูจ้ดัการ MSA 
 7. ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ   รองกรรมการผูอ้  านวยการ – สายงานทรพัยากร 
       บคุคลและธุรการ 

            
                  
ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของกรรมการผู้อ านวยการ 

1. จัดท านโยบาย แนวทางยุทธศาสตรก์ารท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ าปีของ   
บรษัิทและบรษัิทยอ่ย เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 

2. ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและ
งบประมาณ  ประจ าปีของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตามที่คณะกรรมการบรษัิทอนมุตัิ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ าเดือนและไตรมาส ของบริษัทและบริษัทย่อยเทียบกับแผน
และงบประมาณ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบพรอ้มขอ้เสนอแนะ 

4. อนมุตัิคา่ใชจ้่ายไดไ้มเ่กิน 1 ลา้นบาทตอ่ครัง้ โดยตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบ 
5.   อนุมตัิโครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 20 ลา้นบาท โดยโครงการลงทุนนัน้ ตอ้งเป็นโครงการลงทุนที่

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบรษัิทและมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุโครงการ (IRR Project) ไมน่อ้ยกวา่
รอ้ยละ 15 และตอ้งสอดรบักบันโยบายการก าหนดราคาขาย ของคณะกรรมการบริหาร และรายงาน
คณะกรรมการบริหาร ทราบ เว้นแต่ โครงการลงทุนที่ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้เสนอ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุตัิ ทัง้นี ้ใหร้วมถึงโครงการลงทนุ เพื่อการบ ารุงรักษา การปรบัปรุง
ประสทิธิภาพ หรอืการทดแทนเครือ่งจกัรเดิม 

6.     อนมุตัิ ใหป้รบัปรุง เปลีย่นแปลงและแกไ้ขโครงสรา้งองคก์ร ระดบัแผนกลงไป 
7. เรือ่งอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 
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ทัง้นี ้การใช้อ านาจหนา้ที่ของกรรมการผูอ้  านวยการไม่รวมถึง (ตอ้งไม่ขัดแยง้กับกฎเกณฑข์อง ก.ล.ต.) 
อ านาจในการอนุมตัิรายการที่ท  าใหก้รรมการผูอ้  านวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย รวมทัง้รายการท่ีก าหนด ใหข้อความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัยข์องบรษัิทและบรษัิทยอ่ย เป็นตน้ 

 

8.2  โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบรษัิทจดัใหม้ีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ โดยปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 
9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็น
กรรมการอิสระจ านวน 6 คน)    

 
กรรมการอิสระ มีจ านวนร้อยละ 66.67 ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย 

1. นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ 
2. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 
3. นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส 
4. นายไพฑรูย ์ ทวีผล 
5. ดร. สทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง 
6. นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย ์

 
ค านิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดงันี ้
(1)  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

(2)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้ จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

(3)  ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ
ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 
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(4)  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัผูข้ออนญุาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของ
บรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตต่อ
ส านกังานเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ 

   ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติ
เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัทหรือคู่สญัญา มีภาระหนีท้ี่
ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบรษัิท หรอื ตัง้แต ่20 ลา้นบาท
ขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณ
มลูคา่ของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนี ้ที่เกิดขึน้ใน
ระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(5)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของบรษัิท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนัย ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบ
บญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แต ่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ี
ยื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

(6)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรกึษาทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บรกิารเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิท
ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาตและไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจ
ควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

(7)  ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้
ถือหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

(8)  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหา้งหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ท่ีปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ ท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั ท่ีมีนยักบักิจการ
ของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

(9)  ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
(10)  ก าหนดวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนบัตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 

เป็นตน้ไป 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

41 

 
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ  
1.  ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
2. เป็นผูเ้รยีกประชมุคณะกรรมการบรษัิท  
3. การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม

ลงคะแนนเสยีงชีข้าด 
4. ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

 

8.3 การประชุมคณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทลว่งหนา้ในแต่ละปี และจะประชุมกัน
มากกวา่ 6 ครัง้ในแตล่ะปี รวมทัง้มีการประชมุกรณีพิเศษตามความจ าเป็น  ในการประชมุแตล่ะครัง้มีการก าหนดวาระ
การประชุมที่ชดัเจน ทัง้วาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชมุที่ครบถว้น เพียงพอ และ
จดัสง่ใหก้บักรรมการลว่งหนา้ก่อนวนัประชุมคณะกรรมการอย่างนอ้ย 7 วนัท าการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัท ไดม้ี
เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม ในการประชุม ประธานฯ ไดจ้ัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้
กรรมการทกุคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นรว่มกนัไดอ้ย่างเปิดเผย และมีการก าหนดใหก้รรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหารไดม้ีการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผ่ายจัดการโดยในปี 2562 ไดม้ีการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็น
ผูบ้ริหารรวม 2 ครัง้ เมื่อวนัที่ 24  ตุลาคม 2562 และวนัที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีประธานกรรมการเป็นผูป้ระมวล
ความเห็นและขอ้สรุปที่ไดจ้ากที่ประชมุ รายงานการประชุมจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยเลขานกุารคณะกรรมการ
บริษัท และหลงัจากที่ผ่านการรบัรองจากที่ประชมุจะถกูจดัเก็บไวท้ี่ตูเ้อกสาร ชัน้ 2 อาคาร 11 ส  านกังานใหญ่ ส าหรบั
ใหก้รรมการและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตรวจสอบได ้ โดยรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแตล่ะทา่น สรุปไดด้งันี ้
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 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดนโยบายเก่ียวกบัจ านวนองคป์ระชมุขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ
ในท่ีประชมุคณะกรรมการวา่ ตอ้งมีกรรมการอยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
 
 
 8.4   วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยบคุคลที่มีความรู ้ความสามารถ โดยบริษัทไดจ้ดัใหม้ีจ านวนกรรมการท่ี

เหมาะสมกบัขนาดของกิจการบรษัิท ในปัจจบุนัมีกรรมการทัง้หมด 9 คน ซึง่เป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน 

กรรมการที่ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 คน) ซึ่งมีจ านวนเกินรอ้ยละ 66.67 

ของกรรมการทัง้คณะ ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี และจ ากดัจ านวนปีในการด ารง

ต าแหนง่ของกรรมการอิสระไวไ้มเ่กิน 9 ปี โดยเริม่ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

 

 

ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด (ครั้ง) 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบ 
แทนฯ 

คณะ 
กรรมการ 
ทีไ่ม่เป็น
ผู้บริหาร 

1. นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 12/12 - - - 2/2 

2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการ 12/12 - - - - 

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

12/12 - 6/6 3/3 2/2 

4. นายอจัฉรนิทร ์สารสาส กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการบรหิาร/ กรรมการสรร
หาและคา่ตอบแทนฯ 

12/12 12/12 - 3/3 2/2 

5. นายไพฑรูย ์ทวีผล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ/ 
ประธานคณะกรรมการสรรหา 
และคา่ตอบแทนฯ 

12/12 - 6/6 3/3 2/2 

6. ดร. สทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ 11/12 - 6/6 - 2/2 

7. นายประยงค ์หิรญัญะวณิชย ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการบรหิาร 12/12 12/12 - - 2/2 

8. นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย ์ กรรมการ/ รองประธานคณะ
กรรมการบรหิาร 

12/12 12/12 - - - 

9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ กรรมการ/ กรรมการผูอ้  านวยการ 11/12 12/12 - - - 
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ช่ือ 
ปีทีไ่ด้รับ
แต่งตัง้ 

ปีทีเ่ลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2562) 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/ 
การแต่งตัง้เป็น

กรรมการ 
ในปี 2563 

การแต่งตัง้
ในครัง้
ถัดไป 

1. นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ 2551 2560 ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ใช ่ 2563 
2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ 2547 2562 กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ไมใ่ช ่ 2565 
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั 2547 2561 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2564 
4. นายอจัฉรนิทร ์สารสาส  2552 2560 กรรมการอิสระ ใช ่ 2563 
5. นายไพฑรูย ์ทวีผล 2551 2560 กรรมการอิสระ ใช ่ 2563 
6. ดร. สทุศัน ์เศรษฐ์บญุสรา้ง 2561 2561 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2564 
7. นายประยงค ์หิรญัญะวณิชย ์ 2560 2562 กรรมการอิสระ ไมใ่ช ่ 2565 
8. นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย ์ 2547 2561 กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร ไมใ่ช ่ 2564 
9. นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ 2547 2562 กรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร ไมใ่ช ่ 2565 

 
  
 8.5   เลขานุการบริษัท 
  ตาม พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 4/2561 ไดม้ีมติแตง่ตัง้นางสาวพสชุา  สินไชย ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป-ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานกุารบริษัท โดยมีผล
วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ดงันี ้
 

(1) เป็นศนูยก์ลางในการการจดัท า/เก็บรกัษาเอกสาร   
(2) จดัท าทะเบียนกรรมการ   
(3) จดัประชุมผูถื้อหุน้  หนงัสือนดัประชุมและรายงาน
การประชมุผูถื้อหุน้   
(4) รายงานการมีสว่นไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร  
(5) จัดกิจกรรมระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร เพื่อ
สง่เสรมิสมัพนัธภาพระหวา่งกนัใหด้ียิ่งขึน้   
(6) ประสานงานใหม้กีารปฏิบตัิตามมติขอ
คณะกรรมการบรษัิท  
 (7) เรือ่งอื่น ๆ  ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวติั 
 

นางสาวพสุชา  สินไชย 

ปรญิญาโท  Indiana University, Bloomington IN ,LLM.  USA 

ปรญิญาตรี นิตศิาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  

คณุสมบตัิ   มีความรูด้า้นกฎหมายธุรกิจและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มี

ประสบการณ์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดท ารายงาน

การประชมุ มีมนษุยสมัพนัธด์ี  

ผ่านการอบรม 

 Effective Minutes Taking (EMT) 44/2019 (IOD) 

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

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

 หลกัสตูรพืน้ฐานเลขานกุารบรษิัท 1/2015 (Thai LCA) 
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 8.6   ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้มีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เพื่อพิจารณาหลกัเกณฑแ์ละ
ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ยและก าหนดคา่ตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู ไดแ้ก่ กรรมการ
ผูอ้  านวยการ และรองกรรมการผูอ้  านวยการและเสนอคณะกรรมการบรษัิทพิจารณา ก่อนน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้
เพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 

1. นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่
ค่าตอบแทน 1) ค่าตอบแทนประจ าที่จ่ายเป็นรายเดือน 2) เบีย้ประชุม 3) ค่าตอบแทนประจ าปี โดยค านึงถึงหนา้ที่
ความรบัผิดชอบความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับผลการปฏิบัติงาน ผลการด าเนินงานของบริษัท โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับแนวปฏิบตัิของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกลเ้คียงกนั ความเสี่ยงในการ
ด าเนินธุรกิจ ความสามารถในการจูงใจใหก้รรมการที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมกับความจ าเป็นของบริษัท เขา้มาเป็น
กรรมการบริษัทได ้รวมทัง้ใชข้อ้มลูการส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกอบการพิจารณาความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ที่ก่อใหเ้กิดประโยชนก์บับรษัิท โดยเปรยีบเทียบกบับรษัิทอื่นที่มีขนาดและลกัษณะของธุรกิจที่ใกลเ้คียงกนั 
โดยกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหม้ีหนา้ที่และความรบัผิดชอบเพิ่มมากขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนที่เหมาะสมกบัหนา้ที่
และความรบัผิดชอบ ที่ไดร้บัมอบหมายเพิ่มมากขึน้ดว้ย 

 

2. นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนผูบ้ริหาร โดยมีคณะกรรมการสรร
หาและคา่ตอบแทนฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนคา่ตอบแทนของกรรมการผูอ้  านวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษัิท 
พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการก าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัท  
และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ขอ้มูลการส ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และหน่วยงานที่ไดร้บั
ความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และก าไรสทุธิ 5 ปียอ้นหลงั รวมทัง้
พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายดว้ย 

กรรมการผู้อ  านวยการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน และการปรบัค่าจ้าง
ประจ าปี ของผูบ้ริหารระดบัรองกรรมการผูอ้  านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและผลการด าเนินงานของ
บรษัิท  ประกอบกบัผลการปฏิบตัิงานตามเปา้หมายที่ไดก้ าหนดไวล้ว่งหนา้ 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 
1. คา่ตอบแทนประจ าทีจ่่ายเป็นรายเดือนและเบีย้ประชมุ 

 

 

 

2. คา่ตอบแทนกรรมการ 

2.1   คา่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

    ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษัท  ในรูปของเบีย้ประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และ

คา่ตอบแทนประจ าปี เป็นจ านวนเงินรวมทัง้สิน้ 13,643,000 บาท รายละเอียดดงันี ้

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

ค่าตอบแทน 
ประจ าปี 

2562 
(บาท) 

ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุม (บาท) 
ค่าตอบแทน

รวม 
(บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ 

คณะกรรมการ 
ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

1 นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ 895,524 1,080,000    108,000 2,083,524 

2 นายยงยทุธ    กิตะพาณิชย ์ 621,892 750,000     1,371,892 

3 ดร. ปัญจะ     เสนาดิสยั 497,512 600,000  270,000 90,000 60,000 1,517,512 

4 นายอจัฉรนิทร ์สารสาส 497,512 600,000 540,000  90,000 60,000 1,787,512 

5 นายไพฑรูย ์   ทวีผล 497,512 600,000  180,000 135,000 60,000 1,472,512 

6 ดร. สทุศัน ์   เศรษฐ์บญุสรา้ง 497,512 570,000  150,000  60,000 1,277,512 

7 นายประยงค ์หิรญัญะวณิชย ์ 497,512 600,000 360,000   60,000 1,517,512 

8 นายยงเกียรติ ์กิตะพาณิชย ์ 497,512 600,000 450,000    1,547,512 

9 นางสาวนภสัร กิตะพาณิชย ์ 497,512 570,000     1,067,512 

รวม  13,643,000 

หมายเหต ุ:    คา่ตอบแทนประจ าปี เป็นการค านวณจา่ยจากผลการด าเนินงานในปี 2562 ที่จา่ยในปี 2563 

 
 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท) 

เบีย้ประชุม/ครัง้ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริษัท 

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 37,500 - - 

3 กรรมการ 20,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
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2.2   คา่ตอบแทนอื่น 
  ไมม่ีสทิธิประโยชนอ์ื่น ๆ นอกจากคา่ตอบแทนรายเดือน คา่เบีย้ประชมุ และคา่ตอบแทนประจ าปี 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2562 จ านวนราย ปี 2561 

เงินเดือนรวม 7 27,966,000 8 29,183,400 

โบนสัรวม 7 11,275,077 8 10,247,360 
รวม 7 39,241,077 8 39,430,760 

 หมายเหต ุ : ปี 2562  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร  7 คน คอื นางสาวนภสัร  กติะพาณชิย ์ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ   
  นายมงคล แซ่จิว ดร. ชรีะวทิย ์สรุรีตันนัท ์ นายพฒันพ์งษ์ วรีะศลิป์ นายณฐัขจร ญาณภริตั   
  และนายธนัธชั ฤทธิน์  า้  

 
2.  ค่าตอบแทนอืน่ 

 เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  

  ในรอบปี 2562 บรษัิทไดส้มทบเงินเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิารของบรษัิท ดงันี ้

หมายเหต ุ :  ปี 2562  ประกอบดว้ย ผูบ้รหิาร 6 คน คอื นางสาวนภสัร  กติะพาณชิย ์ ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ   
    ดร. ชรีะวทิย ์สรุรีตันนัท ์ นายพฒันพ์งษ์ วรีะศลิป์ นายณฐัขจร ญาณภริตั  และนายธนัธชั ฤทธิน์  า้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2562 จ านวนราย ปี 2561 

เงินสมทบกองทนุส  ารองเลีย้งชีพ 6 1,128,447.40 7 1,268,790 
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8.7    บุคลากร 

     จ านวนพนักงาน 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีดงันี ้ 
 

บริษัท 

จ านวน (คน) 
31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

1. บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน) 491 153 502 161 
2. บรษัิท สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั 826 132 978 142 
3. บรษัิท บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จ ากดั 3 1 - 49 
4. บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ  ากดั 552 52 514 52 
5. บรษัิท สมบรูณฟ์อรจ์จิง้ เทคโนโลยี จ  ากดั 50 4 44 2 
รวม 1,922 342 2,038 406 
จ านวนพนักงานตามประเภทการจ้างงาน ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนกังานประจ า 1,882 339 1,938 400 
พนกังานสญัญาจา้ง 40 3 100 6 

 

จ านวนพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย แบง่ออก
ตามสายงานหลกัไดด้งันี ้

ฝ่ายงาน 
จ านวน (คน) 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 
1.  แผนกผลิต/ ปฏบิตัิการวศิวกรรม-Jig Shop 1,346 1,396 
2.  แผนกวศิวกรรม 96 149 
3.  แผนกซ่อมบ ารุง/ รบัประกนัคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 378 384 
4.  แผนกคลงัสินคา้ และแผนกจดัซือ้  ฝ่ายจดัหา 131 143 
5.  สายงานทรพัยากรบคุคลและธุรการ  (รวมบคุคล BU) 75 86 
6.  ฝ่ายบญัชีและฝ่ายการเงิน 46 43 
7.  สายงานขายและการตลาด 29 24 

8.  ฝ่ายพฒันาคณุภาพ/ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ/์  
     ฝ่ายพฒันากระบวนการผลติ 

26 17 

9.   ฝ่ายบรหิารจดัการ/ ฝ่ายบรหิารสายปฏิบตัิการ 92 75 

10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 11 12 
11. อ่ืน ๆ (BD / Legal / SEE / Audit / SAM/ BOI/ SQMR) 34 60 

รวม 2,264 2,389 

      หมายเหต ุ  :    บรษิัทไม่มสีหภาพแรงงาน และไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานใด ๆ ในระยะ 5 ปีทีผ่า่นมา 
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ค่าตอบแทนพนักงาน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิของพนักงานของบริษัทในรูปของเงนิเดือนและโบนัส 

 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 

ในรอบปี 2562 บรษัิทไดส้มทบเงินเขา้กองทนุส ารองเลีย้งชีพใหแ้กพ่นกังานของบรษัิท ดงันี ้  

หมายเหต ุ  :    ปี 2562 ไม่รวมจ านวนพนกังาน MSA 

 

 8.8   ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี   
ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวน 3,731,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 โดยไดร้วมคา่ตรวจสอบบญัชี

ตามสทิธิในบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) แลว้ และผูส้อบบญัชีไมไ่ดร้บัคา่บรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบรษัิทอีก 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้หบ้ริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ บริษัท
ยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 
  

ส าหรบับรษัิทยอ่ย ทัง้ 4 บรษัิท ซึง่ไดแ้ก่ (1) บรษัิท บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จ ากดั (2) บรษัิท สมบรูณห์ลอ่
เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (3) บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส ์จ ากัด และ (4) บริษัท สมบูรณ์  
ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี จ ากดั มีค่าตอบแทนในการสอบบญัชีรวมเป็นเงิน 2,160,000 บาท โดยไดร้วมค่าตรวจสอบบญัชี
ตามสทิธิในบตัรสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) แลว้ และผูส้อบบญัชีไมไ่ดร้บัคา่บรกิารอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบรษัิทอีก 
และแต่งตัง้ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4628) และ/หรือ นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ 
(ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 7900) และ/หรือ นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลข
ทะเบียน 3636) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ส าหรบัปี 2563 ในกรณีที่ผูส้อบบญัชี
ดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
อื่นของส านกังานท าหนา้ที่ตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วได้  

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2562 จ านวนราย ปี 2561 

เงินเดือน 2,346 655,851,575 2,484 637,421,281.89 

โบนสัรวม 2,240 207,831,578 2,274 213,368,316.00 

รวม  846,193,871  850,789,597.89 

หน่วย : บาท จ านวนราย ปี 2562 จ านวนราย ปี  2561 

เงินสมทบกองทนุส  ารองเลีย้งชีพ 1,712 22,007,947.39 1,647 
      

 20,529,927.43  
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ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้หบ้ริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ 
ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ปี 2563 

(ปีทีน่ าเสนอ) 
ปี  2562 

(ปีทีผ่่านมา) 

คา่สอบบญัชี  บมจ.สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี   โดยไดร้วมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสรมิ 

การลงทนุ BOI  

1,571,000 บาท 1,491,000 บาท 

คา่สอบบญัชีส  าหรบับรษัิทยอ่ย 4 บรษัิท ไดร้วมคา่ตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทุน (BOI) แลว้ ดงันี ้
 

1) บรษัิท สมบรูณห์ลอ่เหล็กเหนียวอตุสาหกรรม จ ากดั        จ  านวน      165,000   บาท 
2) บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส ์จ  ากดั            จ  านวน      685,000   บาท 
3) บรษัิท สมบรูณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี จ  ากดั                      จ  านวน     240,000    บาท 
4) บรษัิท บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จ ากดั                        จ  านวน   1,070,000   บาท 
 

2,160,000 บาท 2,100,000 บาท 

คา่บรกิารอ่ืน (Non-Audit Fee) ไมมี่ ไมมี่ 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 
คณะกรรมการบรษัิทมีความมุง่มั่นที่จะพฒันาองคก์รใหเ้ติบโตอยา่งยั่งยืน เป็นองคก์รโปรง่ใส และมีธรรมาภิบาล

แทจ้รงิมีความรบัผิดชอบและรกัษาผลประโยชนข์องผูม้ีสว่นไดเ้สยีและสงัคมโดยรวม พฒันาบคุลากรใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง มี
ความรอบรูคู้่คณุธรรมสง่เสริมความรู ้และคณุภาพชีวิต พรอ้มกบัการพฒันาสภาพแวดลอ้มและรกัษาสิ่งแวดลอ้มใหด้ีขึน้ 
เพื่อมุง่สูค่วามรบัผิดชอบตอ่สงัคม ผา่นปรชัญาการด าาเนินธุรกิจ “3 สมบรูณ ์สรา้งสมดลุ” 

 
คณะกรรมการบริษัทไดจ้ดัใหม้ี “นโยบายการก ากับดูแลกิจการ”เพื่อสง่เสริมหลกัธรรมาภิบาลขององคก์ร โดย

มุ่งเนน้การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส มีคณุธรรม จริยธรรม และความซื่อสตัยส์จุริต บนพืน้ฐาน “จริยธรรมทางธุรกิจ
และขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน” โดยใชเ้ป็นแนวปฏิบตัิที่ดีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดบัของบรษัิทในกลุม่
สมบรูณ ์และผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ซึง่จะน าองคก์รไปสูค่วามยั่งยืนอยา่งแทจ้รงิ 

 
คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัท าคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างาน ที่เป็น

ลายลกัษณ์อักษรและก าหนดใหม้ีการทบทวนคู่มือทัง้ 2 ฉบับ เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกับบริบททางธุรกิจ 
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งและเปิดเผยในเว็บไซตบ์ริษัทหมวดการก ากบัดแูลกิจการตามหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย ตลอดจนหลกัเกณฑใ์นระดบัสากล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑต์า่ง ๆ เช่น ASEAN CGScorecard 
เป็นตน้ ทัง้นี ้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทไดก้ ากับดูแลและติดตาม ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุระดับน า
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการและคูม่ือจรยิธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างานไปปฏิบตัิ โดยค านงึถึงผูม้ีสว่นไดเ้สยีอย่าง
รอบดา้น และสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่ธุรกิจ สิง่แวดลอ้ม และสงัคมอยา่งยั่งยืน สรุปผลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีของบรษัิทจดทะเบียนและรางวลัที่ไดร้บั ดงันี ้

 
1.  ไดร้บัการประเมินผล จากโครงการส ารวจการก ากับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corpoarate 
Governance Report of Thai Listed Companies: 
CGR) ใหเ้ป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดร้บั
คะแนนอยู่ ในระดับ  “ดี เลิ ศ ”  (Excellent CG 
Scoring) ประจ าปี  2562 จากสมาคมส่ง เสริม
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) ติดตอ่กนัเป็นปีที่ 
12 โดยมีคะแนนทกุรายหมวดอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลศิ”  

2.  ได้รับการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (AGM Checklist) 100 คะแนนเต็ม จาก
สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

3.  ได้รับประกาศนียบัตรรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
(Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption: CAC) ซึ่งในครัง้นีเ้ป็นการต่อ
อายกุารรบัรองเป็นวาระที่ 3 ของบรษัิท 
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4.  ปรบัปรุงคูม่ือจรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างานเรื่องนโยบายสิทธิมนษุยชน นโยบายการบริหารจดัการ
ดา้นภาษีคณุสมบตัิกรรมการอิสระ การแจง้ขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะ 

5.  เพื่อใหม้ั่นใจวา่ผูบ้รหิารมีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการ รวมทัง้ จรยิธรรมและ
ขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน และสามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ย่างถกูตอ้ง บริษัทด าเนินการใหผู้บ้ริหารทกุคนท า 
แบบทดสอบความเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น ผ่านระบบ Intranet ของบริษัทและน า
ผลที่ไดม้าประเมินระดับความรูแ้ละความเขา้ใจ เพื่อปรบัปรุงการสื่อสารใหผู้บ้ริหารมีความเขา้ใจ และ
ก าหนดให้ผู้บริหารที่ท  าแบบทดสอบได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม และท า
แบบทดสอบจนผา่นเกณฑ ์

6.  จดัอบรมใหพ้นกังานใหม่ทกุระดบัผ่านหลกัสตูร “จริยธรรมกับ
ความยั่งยืนขององคก์ร” เพื่อใหค้วามรูใ้นเรื่องจริยธรรมและขอ้
พงึปฏิบตัิในการท างาน 

7.  ไดร้บัรางวลั CAC Change Agent Award โดยการชกัชวนคู่คา้
ของบริษัทท่ีเป็น SME เขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ ์ภายใตโ้ครงการ CAC SME Certification จากสมาคม
สง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  

8. รางวลัจากตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
• รางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ปีที่  3 
(Sustainability Awards of Honor, Third Year) 

• รางวลัหุน้ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment (THSI)) 
• รางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ ดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ ยอด
เยี่ยม ปี 2560-2562 (SET Award of Honor -Excellence in 
Investor Relations 2017-2019)  

9.  คณุนภสัร กิตะพาณิชย ์กรรมการผูอ้  าานวยการ ไดร้บัรางวลัเครือข่ายผูป้ระกอบการสตรีที่มีผลงานโดดเด่น
แหง่อาเซียน (ASEAN Women Entrepreneurs Network: AWEN) 

 
นอกจากนี ้บรษัิทไดม้ีการปฏิบตัิตามหลกัการก าากบัดแูลกิจการที่ดี ครอบคลมุเนือ้หา 5 หมวด ไดแ้ก่ หมวดสทิธิของผูถื้อ
หุน้หมวดการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน หมวดบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สีย หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความ
โปรง่ใส และหมวดความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
หมวด 1 สิทธิของผู้ถอืหุน้ :  

บริษัทใหค้วามส าคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสว่นรว่มในการดแูลกิจการ และให้
ความส าคญักบัแนวปฏิบตัิที่ดีส  าหรบัการจดัประชมุผูถื้อหุน้ ในเรื่อง (1) คณุภาพของหนงัสือเชิญประชมุ (2) คณุภาพ
ของรายงานการประชุม (3) บทบาทและการเขา้ร่วมประชุมของประธานฯ และคณะกรรมการชุดย่อย โดยจัดท า
รายงานการประชุมผูถื้อหุน้เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งผ่าน
ช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซตข์องบริษัท ภายใน 14 วนั นบัจากวนัประชุม และบริษัทได้
ด าเนินการในหมวดสทิธิของผูถื้อหุน้ ดงันี ้
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การด าเนินงานปี 2562 
1.1 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชมุ และเสนอช่ือผูม้ีคณุสมบตัิเหมาะสมที่

จะด ารงต าแหน่งกรรมการ ระหวา่งวนัที่ 27 กนัยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ระบวุิธีการและขัน้ตอนที่ชดัเจนไวใ้นเว็บไซต์

ของบริษัท ที่  www.satpcl.co.th ภายใต้หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น เลือกหัวข้อ  

“การประชมุผูถื้อหุน้” 

1.2 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ า ปี 2562 ล่วงหนา้ 
ระหว่างวนัที่ 18 มีนาคม 2562 ถึงวนัที่ 5 เมษายน 2562 โดยแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งระบุวิ ธีการและขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ใน  เว็บไซต์ของบริษัท  ที่ 
www.satpcl.co.th  ภายใตห้มวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์หวัขอ้ ขอ้มลูผูถื้อหุน้ เลอืกหวัขอ้ “ช่องทางการสง่ค าถาม
เก่ียวกบัวาระการประชมุ” 

1.3 บริษัทไดป้ระกาศแจง้จ านวนและสดัสว่นของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุ และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุ  
วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนและนบัคะแนนก่อนการประชมุผูถื้อหุน้และบรษัิทมีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง   

1.4 น าเสนอ หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนเสนอค่าตอบแทนกรรมการ โดยชีแ้จงองคป์ระกอบ และเสนอค่าตอบแทน
กรรมการบรษัิททกุรูปแบบ แยกเป็น คา่ตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนประจ าปี และ
สทิธิประโยชนอ์ื่นใด ใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเป็นประจ าทกุปี  

1.5 น าเสนอนโยบาย วิธีการและหลกัเกณฑใ์นการใหค้า่ตอบแทนกรรมการในแตล่ะต าแหนง่ ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 
1.6 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  โดยเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ 

ลงคะแนนทีละคน  
1.7 บริษัทจดัใหม้ีผูต้รวจสอบอิสระที่ไม่มีสว่นไดเ้สียกบับริษัท จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั ท าหนา้ที่นบั

องคป์ระชุม ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และผลของการลงคะแนนเสียง เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่าง
โปรง่ใส ถกูตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษัิท 

1.8 บริษัทไดอ้ านวยความสะดวกและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้ รวมถึงนกัลงทนุสถาบนัเขา้รว่มประชมุ โดยจดัสถานท่ี
ประชมุอยูใ่นจดุที่สะดวกตอ่การเดินทางไดด้ว้ยระบบขนสง่สาธารณะตา่ง ๆ  

1.9 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 บริษัทไดก้ าหนดวาระการประชุมผูถื้อหุน้ไวเ้ป็นเรื่อง ๆ อย่าง
ชัดเจน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ขอ้มูลส าคญั โดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ลว่งหนา้ และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในท่ีประชมุซึง่รายละเอียดไดม้ีการบนัทึก
ไวใ้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้  

1.10 คณะกรรมการบรษัิทไมม่ีการถือหุน้รวมกนัเกินกวา่ รอ้ยละ 25 ของหุน้ท่ีออกจ าหนว่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 
1.11 สง่เสริมใหม้ีการด ารงสดัสว่นของหุน้สามญัที่ถือโดยผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) มากกว่ารอ้ยละ 40 ของ

จ านวนหุน้ท่ีออกจ าหนา่ยแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 
1.12 ไมกี่ดกนัหรอืสรา้งอปุสรรคในการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามาถติดตอ่สือ่สารระหวา่งกนั 
1.13 กรณีผูถื้อหุน้จะเขา้ท าขอ้ตกลงระหวา่งกนั (Shareholders Agreement) บรษัิทจะดแูลมิใหข้อ้ตกลงระหวา่ง 

ผูถื้อหุน้นัน้สง่ผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัตอ่บรษัิทหรอืผูถื้อหุน้รายอื่น 

http://www.satpcl.co.th/
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1.14 บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีบคุลากรและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพื่ออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารผูถื้อหุน้ 
เพื่อใหก้ารลงทะเบียน การนบัคะแนน การแสดงผลและการด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว 
ถกูตอ้ง แมน่ย า 

 
หมวด 2 การปฏิบัติตอ่ผู้ถอืหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั :  

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูถื้อหุน้รายย่อย  
นกัลงทนุสถาบนั หรือผูถื้อหุน้ต่างชาติ โดยก ากบัดแูลใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิพืน้ฐานตามที่กฎหมายก าหนด  รวมทัง้จากการ
อ านวยความสะดวก และสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้เขา้ประชมุและใชส้ิทธิออกเสยีงในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้บรษัิทด าเนินการ
ปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้อยา่งเทา่เทียมกนั ดงันี ้
 

การด าเนินงานปี 2562 
2.1 ในกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัที่เขา้ข่ายจะตอ้งขออนุมตัิจากผูถื้อหุน้ ตามขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยก์่อนท ารายการ บริษัทมีการเปิดเผยรายละเอียดและเหตผุลของการท ารายการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ก่อน ที่จะท ารายการทกุครัง้ 

2.2 การท ารายการระหวา่งกนัไดก้ระท าอยา่งยตุิธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการคา้ โดยใน
ปี 2562 บรษัิทไมม่ีการฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารท ารายการระหวา่งกนั 

2.3 บริษัทไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพรอ้มกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนไดเ้องในแต่ละวาระ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
สามารถมอบอ านาจใหก้รรมการอิสระหรอืบคุคลอื่นเขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้และยงั
ไดเ้ผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดเ้อง  

2.4 บรษัิทไดก้ าหนดขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการประชมุผูถื้อหุน้ แนบในหนงัสอืนดัประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ท่ีมา
ดว้ยตนเอง และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ (กรณีการมอบฉนัทะ) สามารถจดัเตรียมเอกสาร/หลกัฐานเพื่อแสดง
ตนในการเขา้ประชุมไดอ้ย่างถกูตอ้ง ตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท โดยบริษัทไม่ก าหนดเง่ือนไขซึ่งมี
ลกัษณะกีดกนัหรอืสรา้งภาระใหผู้ถื้อหุน้เกินสมควร  

2.5 บริษัทไดจ้ดัการประชุมผูถื้อหุน้ทัง้หมด 1 ครัง้ ซึ่งเป็นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที่ 23 
เมษายน 2562 โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทัง้ 9 คน และไดม้อบใหบ้ริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัท ด าเนินการจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมทัง้ภาษาไทย
และภาษองักฤษใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ล่วงหนา้เป็นเวลา 32 วนั และไดเ้ผยแพรห่นงัสือเชิญประชุมพรอ้มเอกสาร
ประกอบในเว็บไซตข์องบริษัททัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ  ลว่งหนา้เป็นเวลา 36 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ได้
ศกึษาขอ้มลูก่อนวนัประชมุ 

2.6 บรษัิทใหส้ทิธิแก่ผูถื้อหุน้ในการออกเสยีงเทา่เทียมกนั โดยหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง ตามจ านวนหุน้ท่ีถือ 
2.7 บริษัทมีนโยบายและขอ้ปฏิบตัิการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในของบริษัท โดยมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ

พนกังานใชโ้อกาสแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน และ/หรือ ผูท้ี่เก่ียวขอ้ง ที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บับรษัิท ระบใุนคูม่ือจรยิธรรมและขอ้พึง่ปฏิบตัิในการท างาน และไดเ้ผยแพรไ่วใ้นเว็บไซตข์อง
บรษัิท เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบ 
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2.8 บริษัทไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ที่รบัทราบขอ้มลูภายในที่มีนยัส าคญั ที่อาจสง่ผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของราคาซือ้ขายหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท ในช่วง 1 เดือน
ก่อนที่บรษัิทจะมีการประกาศผลการด าเนินงาน หรอืขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน 

 ทัง้นี ้ฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ ไดป้ระกาศเรื่องระงับการซือ้ขายหลักทรพัยข์องบริษัท ผ่านช่องทางอีเมล์
ภายในของบริษัท เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานไดร้บัทราบทั่วกันทุกไตรมาส เพื่อใหม้ั่นใจว่า
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานไดร้บัทราบกฎเกณฑแ์ละปฏิบตัิ หากพบวา่มีการกระท าการดงักลา่ว ใหถื้อ
วา่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบบรษัิท  

2.9 กรรมการและผูบ้ริหาร มีหนา้ที่รายงานถือหลกัทรพัยข์องบริษัทครัง้แรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลกัทรพัย ์ซึง่นบัรวมถึงคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตลอดจนบคุคลที่เก่ียวขอ้งตามมาตรา 59 
พรบ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีซือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอน 
ตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้หา้มซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่จะเผยแพรง่บการเงินตอ่สาธารณะ (รวมทัง้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) 

2.10 กรรมการ และผูบ้ริหาร จะตอ้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยต์่อส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตอ้งแจง้ใหบ้ริษัททราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั ก่อนท าการซือ้
ขายหลกัทรพัย ์ผ่านฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทุก
ไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะพิจารณาการถือครองหลกัทรพัย ์และรายงานให้
คณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส 

 
หมวด 3 การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย :  

คณะกรรมการบริษัทใหค้วามส าคญักบัความรบัผิดชอบต่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม รวมถึงผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี
กลุม่อื่น ๆ และตระหนกัถึงบทบาทความส าคญัของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ซึ่งเป็นปัจจยัที่ช่วยสง่เสริมใหบ้ริษัทสามาถ
เติบโตไดอ้ยา่งยั่งยืน   

 
      การด าเนินงานปี 2562 

3.1 บริ ษัทได้จัดท า รายงานความยั่ งยืนตามกรอบ  Global Reporting Initiative (GRI) ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ซึง่แยกจากรายงานประจ าปี และบรษัิทไดเ้ผยแพรร่ายงานความยั่งยืนดงักลา่ว ไวใ้นเว็บไซตข์อง

บรษัิท  

3.2 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ท  างาน 

รวมถึงเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรืออัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการท างาน 

(รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน) 

3.3 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัคา่ตอบแทนและสวสัดิการแก่พนกังานที่สอดคลอ้งกบัผล

การด าเนินงานของบรษัิททัง้ในระยะสัน้ระยะยาว ดงันี ้ 
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1. บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนกังานและจดัสวสัดิการใหแ้ก่พนกังาน

ด้วยความยุติธรรม เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ โดยสอดคล้องกับกฎหมายและการจ่าย

คา่ตอบแทนของบรษัิทอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแขง่ขนัไดใ้นอตุสาหกรรมเดียวกนั 

2. บริษัทเปิดโอกาสใหพ้นกังานทกุคนแสดงความสามารถอยา่งเต็มที่ โดยจดัผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

และสรา้งแรงจงู  ทัง้ในรูปแบบของการปรบัคา่จา้งประจ าปี   โบนสั  และคา่ลว่งเวลา  

3. บริษัทจัดใหม้ีสวสัดิการที่ตอบสนองต่อความจ าเป็นพืน้ฐานในการท างานของพนกังาน อาทิเช่น 
กองทนุส ารองเลีย้งชีพ  คา่อาหาร เบีย้ขยนั  การใหท้นุการศกึษาแก่พนกังาน ชดุฟอรม์พนกังาน รถ
รบัสง่ เงินช่วยเหลอืพนกังานดา้นตา่งๆ เป็นตน้ 

 
การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
บริษัทไดก้ าหนดอตัราคา่จา้งแรกเขา้ขัน้ต ่าส  าหรบัพนกังานทั่วไปที่ไมม่ีประสบการณ ์ตามค่าจา้งขัน้ต ่าที่
กฎหมายก าหนด และบริษัทไดด้  าเนินการปรบัค่าจ้างเริ่มตน้ของพนกังานแยกตามวฒุิ และ สาขาที่ใช้
ปฏิบตัิงานตามคณุสมบตัิเฉพาะต าแหน่ง และ ปรบัผลกระทบ  เพื่อลดความเลื่อมล า้ของเงินเดือนจาก
การปรบัคา่แรงขัน้ต ่าและคา่จา้งเริม่ตน้ดงักลา่วระหวา่งพนกังานใหมแ่ละพนกังานปัจจบุนั  
 
การจัดสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานและให้การสนับสนุนอื่นๆ   
พนกังานของบรษัิทยงัไดร้บัสวสัดิการอื่น ๆ เพื่อลดภาระคา่ครองชีพรวมทัง้การยกระดบัคณุภาพชีวิตของ
พนกังานครอบคลมุไปถึงครอบครวัพนกังาน อนัจะสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงานและด ารงชีวิตของพนกังานให้
ดีขึน้ ดงันี ้

 จดัหาขา้ว (เปลา่) ใหฟ้รทีกุมือ้   

 ปรบัเพิ่มเงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวนั  และควบคมุราคาอาหารใหอ้ยูใ่นราคาที่ต  ่ากวา่ราคา
ทอ้งตลาด   

 การใหบ้รหิารหอ้งพยาบาล และมีแพทยใ์หบ้รกิารตรวจรกัษาตามเวลาที่ก าหนด  

 ประกนัสขุภาพพนกังาน และประกนัชีวิต โดยมีการตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี และมีการ
ประกนัสขุภาพกลุม่และการประกนัอบุตัิเหตกุลุม่ 

 สวสัดิการเงินช่วยเหลอืทนุการศกึษาบตุร เงินช่วยเหลอืกรณีพนกังาน คูส่มรสของพนกังาน หรอื
บิดามารดาของพนกังานเสยีชีวิต  

 เปิดโอกาสใหพ้นักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นผ่านช่องทาง ข้อเสนอแนะผ่าน
ระบบสือ่สารภายใน 

ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่ 3 สายพนัธุ ์คือ 1. ไวรสัไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธุ ์A/H1N1 2. ไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ ์A/H3N2 3. ไวรสัไขห้วดัใหญ่สายพนัธ ์B ใหแ้ก่พนกังานใน
ราคาพิเศษ 
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การจัดตั้งกองทุน กองทุนส ารองเลีย้งชีพ กองทุนเงนิทดแทน และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์ 
 
ส าหรบักองทุนส ารองเลีย้งชีพบริษัทจ่ายเงินสมทบและผลประโยชนใ์หก้ับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้
พนกังานมีเงินออมไวใ้ชจ้่าย ยามเกษียณอาย ุและ/หรอื ออกจากงานเพื่อเป็นสวสัดิการใหแ้ก่พนกังานอีก
ทางหนึง่ 

 
การสะสมและสมทบเงนิของคา่จ้าง (ร้อยละ) รายจ่ายเงนิสมทบและผลประโยชนข์องลกูค้า 

อายุงานหรืออายุสมาชิก 
ลูกจ้าง 
(ร้อยละ) 

นายจ้าง 
(ร้อยละ) 

จ านวนปีที่ท างาน 
สิทธิเงนิสมทบพร้อม

ผลประโยชน ์
(ร้อยละ) 

4 เดือน หรอืนอ้ยกวา่ 4 ปี 
สามารถ
น าสง่เงิน
สะสมขัน้
ต ่า 3% 
สงูสดุได ้
15% โดย
ไมจ่ ากดั
อายุ
สมาชิก 

สมทบไม่
เกินรอ้ยละ 

3 

 นอ้ยกวา่ 5 ปี 0 

ตัง้แต ่4 ปี – 7 ปี สมทบไม่
เกินรอ้ยละ 

4 

- ครบ 5 ปี แตน่อ้ยกวา่ 6 ปี 50 

มากกวา่ 7 ปี ขึน้ไป สมทบไม่
เกินรอ้ยละ 

6 

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

60 
70 
80 
90 
100 

 
3.4 บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัการพฒันาความรูศ้กัยภาพของพนกังานทกุระดบั โดยการ

สรา้งศนูยก์ารเรียนรูบ้ริษัทในกลุม่สมบรูณ ์ก่อตัง้ขึน้ในปี 2557 เพื่อพฒันายกระดบัสมรรถนะของพนกังาน

ทกุระดบัในกลุม่สมบรูณ ์ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สยี และสงัคม โดยมีพนัธกิจที่ส  าคญัดงันี ้ 

1. พฒันายกระดบัจรยิธรรมคณุธรรม รวมถึงความรู ้ทกัษะ ทางดา้นคณุภาพ ความปลอดภยั เทคโนโลยี 
การบรหิารจดัการ และสมรรถนะตามสายอาชีพ 

2. เสรมิสรา้งฅนสมบรูณใ์หม้ีพฤติกรรมที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร 
3. พฒันายกระดบัคูค่า้ ทางดา้นกระบวนการและจรยิธรรมทางธุรกิจ 
4. เป็นศนูยก์ารเรยีนรูข้องชมุชน นกัเรยีน นกัศกึษาผา่นกิจกรรมและโครงการตา่ง ๆ 
โดยเปา้หมายที่ส  าคญัคือ การด าเนินงานภายใตป้รชัญา “3 สมบูรณ ์สร้างสมดุล ” 
 

ในปี 2562 ดา้นการพฒันาศกัยภาพบุคคลากร ช่ือหลกัสตูรการอบรม รายละเอียดฝึกอบรมพนกังาน 
โดยเฉลีย่ 12.5 ชม./คน/ปี (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)  
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3.5 บริษัทไดก้ าหนดเง่ือนไขการจา้งงานที่เป็นธรรมส าหรบัพนกังาน โดยหลีกเลี่ยงการกระท าที่ไม่เป็นธรรมที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคงในหนา้ที่การงานของพนกังาน หรือคกุคามและสรา้งความกดดนัต่อสภาพจิตใจ

ของพนกังาน 

3.6 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิ (1) การไม่เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชน (2) การปฏิบตัิที่

เป็นธรรมและรบัผิดชอบต่อลกูคา้/ คู่แข่ง/ คู่คา้-ขัน้ตอนการคดัเลือกคู่คา้ /เจา้หนี ้– เง่ือนไขการค า้ประกัน  

การบริหารเงินทุน และกรณีที่เกิดการผิดนัดช าระหนี  ้(3) การไม่ละเมิดทรัพยส์ินทางปัญญา/ลิขสิทธ์ิ 

(รายละเอียดในคูม่ือจรยิธรรมและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างาน) 

3.7 บริษัทไดส้ง่เสรมิใหม้ีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสทิธิภาพและคุม้คา่ ก าหนดใหพ้นกังานตอ้งเอาใจใสแ่ละ

ปฏิบตัิงานดว้ยจิตส านึกถึงความปลอดภยัและค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สง่เสริมใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียของบริษัทมี

สว่นรว่มสนบัสนนุกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชมุชนและสงัคม และยงัคงยดึถือและปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่น

ไดเ้สยีอยา่งตอ่เนื่อง (รายละเอียดในรายงานความยั่งยืน)  

3.8 บริษัทไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ เช่น ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้ 

เจ้าหนี ้คู่แข่ง ไวอ้ย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบัติในการท างาน รวมถึงการให้

ความส าคญักบัแนวปฏิบตัิดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิง่แวดลอ้ม ชมุชนและสงัคม รวมทัง้กิจกรรม

เพื่อสงัคมอยา่งหลากหลาย  

3.9 ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบัมาตรการป้องกนัการทุจริตคอรร์ปัชั่น  ว่าดว้ยการรบัและการให้

สิ่งของหรือ ประโยชนอ์ื่นใด เพื่อจูงใจใหป้ฏิบตัิในทางที่มิชอบ ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ โดยเปิดเผยถึงแนว

ทางการปฏิบตัิใหก้บั คู่คา้ของบริษัท รบัทราบโดยทั่วกนั รวมทัง้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการ

ทจุริตคอรร์ปัชั่น  การก ากบัดแูลควบคมุ ติดตาม และประเมินผล ทัง้นีบ้ริษัทมีการจดัฝึกอบรมแก่พนกังาน 

คู่คา้ เพื่อใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น นอกจากนีบ้ริษัทมี

กระบวนการจดัการกบัเรื่องรอ้งเรียนวา่อาจเป็นการกระท าผิด และมีแนวทางในการป้องกนัพนกังานหรอืผู้

แจง้เบาะแสในการกระท าผิด  

3.10 สนบัสนนุการใชส้ทิธิทางการเมืองของพนกังานดว้ยความเป็นกลาง  

3.11 เพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงั จึงไดก้ าหนดใหจ้ดัท าคู่มือ “จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน” 

เป็นวินยั ซึ่งกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิตามอย่างเครง่คดั  หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิ

ตามถือเป็นการท าผิดวินยั ตามระเบียบวา่ดว้ยการบรหิารงานบคุคล  

3.12 บริษัทตระหนักถึงสิทธิความเท่าเทียมกันและคุณธรรมตามสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อพนักงาน

เช่นเดียวกบัผูม้ีสว่นไดเ้สยีอื่น ๆ  

3.13 บรษัิทมีนโยบายที่จะใหก้ารปฏิบตัิตอ่คูค่า้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตัง้อยูบ่นพืน้ฐานท่ีเป็นธรรมตอ่

ทัง้สองฝ่าย หลกีเลีย่งสถานการณท์ี่ท  าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์รวมทัง้ปฏิบตัิตามพนัธสญัญา 

ใหข้อ้มลูที่เป็นจรงิ รายงานท่ีถกูตอ้ง  ปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ท่ีตกลงกนัไวก้บัคูค่า้อยา่งเครง่ครดั  ในกรณี
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ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งได ้บริษัทจะตอ้งรีบแจง้คูค่า้ลว่งหนา้ เพื่อรว่มกนัพิจารณาหา

แนวทางแกไ้ข 

เกณฑก์ารคดัเลอืกคูค่า้ ครอบคลมุ 6 ดา้น  ดงันี ้

1.  สถานภาพทางการเงิน 
2.  ความเช่ียวชาญและประสบการณ ์
3.  ความสามารถทางเทคนิค 
4.  ประวตัิที่เก่ียวขอ้งกบัการรอ้งเรยีน   
5.  ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์/ รายการเก่ียวโยง 
6.  นโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น และนโยบายดา้นคณุภาพ   

3.14 บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามเง่ือนไข สญัญา และขอ้ผูกพันที่ตกลงกันไวก้ับเจา้หนี ้อย่างเคร่งครดั    
ไมว่า่จะเป็นเรือ่งวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งิน  การช าระคืน  การดแูลคณุภาพหลกัทรพัยค์  า้ประกนั  และเรือ่งอื่น
ใดที่ไดใ้หข้อ้ตกลงไวก้บัเจา้หนี ้ ในกรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หนึง่ได ้บริษัทจะรบีแจง้ให้
เจา้หนีท้ราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดยบริษัทมุ่งมั่นในการรกัษาสมัพนัธภาพที่
ยั่งยืนกบัเจา้หนี ้และใหค้วามเช่ือถือซึง่กนัและกนั  

โดยบริษัทก าหนดแนวทางในการบริหารเงินทนุ เพื่อสรา้งความมั่นคงที่แข็งแกรง่ และป้องกนัมิใหบ้รษัิทอยู่
ในฐานะที่ยากล าบากต่อการช าระหนีค้ืนแก่เจ้าหนี ้ และใหค้วามส าคญัต่อการบริหารสภาพคล่องทาง
การเงิน  โดยการวางแผนช าระหนีใ้หแ้ก่เจา้หนีแ้ละเตรียมพรอ้มในการช าระคืนหนีใ้หแ้ก่เจา้หนี ้ตรงตาม
เวลาที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไดใ้หค้วามส าคญัตอ่การติดตาม วางแผนและควบคมุสภาพคลอ่งทาง
การเงินใหม้ีความเหมาะสมกบักิจกรรมทางการเงินของบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินความสามารถใน
การช าระหนีแ้ละสภาพคล่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มีนยัส าคญัครบทุกดา้น ทัง้ภายใตภ้าวะปกติและ
ภาวะวิกฤต  

  
หมวด 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส :  
 

บริษัทให้ความส าคัญในการเปิดเผยขอ้มูลที่ส  าคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง  ครบถ้วน โปร่งใส ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น โครงสรา้งการถือหุน้ของบริษัท การด าเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน นโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการ และการด าเนินธุรกิจ และกระบวนการตรวจสอบและควบคมุภายใน ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และเว็บไซตข์องบรษัิท ตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบตัิดา้นการก ากบัดแูลที่ดีตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และส านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อใหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุ่มสามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูของบรษัิท ไดอ้ยา่งเทา่เทียมกนั  
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การด าเนินงานปี 2562 
4.1 จัดส่งรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส และรายปี ซึ่งไดร้บัรองจากผูส้อบบัญชีโดยไม่มีเง่ือนไข ต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย /์ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้บรษัิทไมม่ีประวตัิการถกูสั่งใหแ้กไ้ขงบการเงินจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

4.2 เปิดเผยขอ้มลูในรายงานประจ าปี และเว็บไซตข์องบริษัทไวอ้ยา่งครบถว้น เช่น โครงสรา้งการถือหุน้ ขอ้มลู
กรรมการและผูบ้ริหาร วิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
นโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม งบการเงิน บทวิเคราะหจ์ากนกัวิเคราะหส์ถาบนัตา่ง ๆ รายงานประจ าปี 
รายงานความยั่งยืน แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี การประชมุผูถื้อหุน้ รายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ ขา่วแจง้
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และขา่วจากสือ่สิง่พิมพ ์

4.3 เปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร  
4.4 เปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย จ านวนครัง้ของการประชมุ 

และจ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเขา้รว่มประชุมในปีที่ผ่านมา รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้
ดา้นวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการบรษัิทในรายงานประจ าปี 

4.5 เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัการถือหุน้ของกรรมการและผูบ้รหิารทัง้ทางตรงและทางออ้ม และก าหนดนโยบายให้
กรรมการและผูบ้รหิารตอ้งรายงานเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  การซือ้-ขายหุน้/ถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท: ก าหนดนโยบายใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร จะตอ้ง
จัดท ารายงานการเปลี่ยนแปลงการซือ้ขายหลกัทรพัยต์่อส านกังาน ก.ล.ต และตอ้งแจง้ใหบ้ริษัท
ทราบอย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการซือ้ขายหลกัทรพัย ์ผ่านฝ่ายก ากับและตรวจสอบ และ
รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรร
มาภิบาลจะพิจารณาการถือครองหลกัทรพัย ์และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส  

(2)  รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ และผูบ้ริหาร : บริษัทก าหนดนโยบายใหก้รรมการและ
ผูบ้ริหารจะตอ้งจดัท ารายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการ และผูบ้ริหาร เพื่อป้องกนัความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร  ผ่านฝ่ายก ากับและตรวจสอบ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลทกุไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลจะ
พิจารณาการรายการเก่ียวโยงและรายงานการมีสว่นไดเ้สีย และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ
ทกุไตรมาส  

4.6 บริษัทก าหนดนโยบายในการท ารายการระหว่างกันที่ส  าคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้ในปี 2562 ไม่มีการท ารายการระหว่างกัน ท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนอ์ยา่งมีนยัส าคญั 

4.7 บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตที่ผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 เป็นปีที่ 
6 ซึง่ไดพ้ิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชี โดยผูส้อบบญัชี มีคณุสมบตัิไมข่ดักบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2562 (Audit fee) จ านวน 1,491,000 บาท 
เพิ่มขึน้จากปี 2561 จ านวน 65,000 บาท โดยไดร้วมค่าตรวจสอบบญัชีตามสิทธิในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
(BOI) แลว้ และผูส้อบบญัชีมีความเป็นอิสระ และผูส้อบบญัชีไม่ไดร้บัค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) 
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จากบรษัิทอีก   ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีไมไ่ดใ้หบ้รกิารอื่น ๆ แก่บรษัิท และไมม่ีความสมัพนัธ ์และ/หรอื การมีสว่น
ไดเ้สยีกบับรษัิท/ บรษัิทยอ่ย/ ผูบ้รหิาร/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

4.8 เปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบักรรมการ และผูบ้รหิาร ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท ประกอบดว้ย ช่ือ ต าแหนง่ การศกึษา 
การถือหุน้ในบรษัิท ประสบการณท์ างาน และภาพถ่าย 

4.9 คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดมาตรการขอ้หา้มไมใ่หม้ี
การใชโ้อกาสหรือขอ้มลูที่ไดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังาน ในการหาประโยชนส์ว่นตน หรือ
ท าธุรกิจที่แข่งขนักบับริษัทหรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชนข์องตนในการซือ้
ขายหุน้ของบริษัท หรือใหข้อ้มลูภายในแก่บคุคลอื่นเพื่อประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบริษัท   (ไวใ้นคู่มือ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท) และหา้มซือ้ขายหลกัทรพัยไ์ม่นอ้ยกว่า 1 เดือน ก่อนที่ขอ้มลูผลการด าเนินงาน
ของบริษัท และ/หรือขอ้มูลภายในจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกรรมการและผูบ้ริหารจะตอ้งมีการรายง าน  การถือหลกัทรพัยค์รัง้แรกและรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 ในพระราชบญัญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

4.10 คณะกรรมการบริษัทก าหนดหลกัเกณฑใ์หก้รรมการของบรษัิท และบริษัทยอ่ย และผูบ้ริหาร รายงานการมี
สว่นไดเ้สียของตนเองและบคุคลที่มีความเก่ียวขอ้ง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และก าหนดใหม้ีการทบทวนรายงานฯ ภายในเดือนมกราคม ของทกุปี และ/
หรอื ทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยใหส้ง่รายงานถึงฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ ภายใน 7 วนัท าการ  

ทัง้นี ้ ไดข้ยายผลไปยงัพนกังานระดบัจดัการของบริษัทและบริษัทยอ่ย ตัง้แต่ระดบัผูจ้ดัการแผนกขึน้
ไป และพนกังานท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งระดบัต ่ากวา่ผูจ้ดัการลงมา ซึง่รองกรรมการผูอ้  านวยการในสายงาน เห็น
ควรใหจ้ดัท ารายงานตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ส าหรบัปี 2562 มีการรายงานทัง้หมด 143 ราย ผล
การส ารวจพบว่า ไม่มีผูบ้ริหาร พนกังานและบคุคลที่เก่ียวขอ้ง มีสว่นไดเ้สียและท าธุรกรรมกับบริษัทและ
บริษัทย่อย และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เพื่อแจง้ใหท้ี่ประชุมคณะกรรมการ
บรษัิททราบ 

4.11 จดัใหม้ีหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารขอ้มลูอย่างหลากหลาย และตอบ
ข้อซักถามของนักลงทุน  และสื่อมวลชน  โดยสามารถติดต่อทางจดหมายอิ เล็คทรอนิคส์  ที่  
ir@somboon.co.th และทางโทรศพัท ์0-2080-8197 

  
 ความสัมพันธก์ับผู้ลงทุน 
 ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทใหค้วามส าคญัต่องานนกัลงทุนสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก โดยมีส่วนร่วมในการ

พบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่าง
สม ่าเสมอ  โดยบริษัทมีแผนกนกัลงทนุสมัพนัธ ์(Investor Relations) ขึน้นบัตัง้แต่เขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถื้อหุน้  นกัลงทุน  นกัวิเคราะห ์ นกัข่าว และผูส้นใจทั่วไป สามารถ
เขา้ถึงขอ้มลูของบริษัทไดอ้ย่างรวดเร็ว  และเท่าเทียมกนั  โดยขอ้มลูที่ไดจ้ากบริษัทจะเป็นขอ้มลูที่มีความ
ถูกต้อง  ครบถ้วน  โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์  โดยเฉพาะข้อมูลส าคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัยข์องบริษัท ผูท้ี่ไดร้บัขอ้มลูสามารถน าขอ้มลูเหลา่นัน้ ไปประกอบการตดัสินใจในการลงทนุอยา่ง
มีประสทิธิภาพ  อนัจะสง่ผลตอ่มลูคา่ที่แทจ้รงิของบรษัิทในที่สดุ 
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 บริษัทไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูสารสนเทศและขา่วสารต่าง ๆ  ตามแนวทางและกฎเกณฑ ์ที่ส  านกังานก ากบั
หลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยก าหนด ผา่นช่องทางตา่ง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น การใช้
ช่องทางการสื่อสารและการเผยแพรข่อ้มลูต่าง ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย การเปิดโอกาสให้
นกัลงทุน หรือนกัวิเคราะห ์เขา้เยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit)  หรือพูดคุยกับผูบ้ริหารของบริษัท 
(Company Visit) การเปิดโอกาสใหน้กัข่าวจากทัง้ส  านกัข่าวไทยและต่างประเทศ เขา้พบและสมัภาษณ ์
การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัท ให้แก่สาธารณชนทราบอย่าง
สม ่าเสมอ การจัดประชุมเพื่อการสื่อสารขอ้มูลบริษัท การเปิดใหน้กัลงทุนสามารถสอบถามขอ้มลูบริษัท 
ผ่าน IR Contact ไดท้ัง้ทางโทรศพัท ์และจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน 
Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรบัปรุงขอ้มูลส่วนของ IR อย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในส่วน
ของ   งบการเงิน  รายงานประจ าปี  แบบ 56-1 เอกสารประกอบการน าเสนอขอ้มูลบริษัท บทวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์และอื่น ๆ 

 ทัง้นี ้ในปี 2562 ทีผ่า่นมา บรษัิทมีกิจกรรมในการน าเสนอขอ้มลูทัง้ทางตรงและทางออ้ม ดงันี ้ 

1. การน าเสนอขอ้มลูตอ่นกัลงทนุ (Road Show) ภายในประเทศ  5 ครัง้ และ

ตา่งประเทศ 1 ครัง้ (ประเทศสงิคโปร)์ 

2. การประชมุนกัวเิคราะหเ์พื่อชีแ้จงผลประกอบการรายไตรมาส (Quarterly Analyst 

Meeting) จ านวน 4 ครัง้  

3. การเขา้เยี่ยมชมกิจการของบรษัิท (Site Visit) หรอืพดูคยุกบัผูบ้รหิารของบรษัิทฯ 

(Company Visit) และการรบัสายผา่น Conference Call ของนกัวิเคราะห ์และนกั

ลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศและจากตา่งประเทศ จ านวน  26 ครัง้  

4. การน าเสนอขอ้มลูในงาน “บรษัิทจดทะเบยีนพบผูล้งทนุ” (Opportunity Day)  ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ านวน 4 ครัง้    

5. การแถลงขา่วตอ่สือ่มวลชน และใหส้มัภาษณก์บัหนงัสอืพิมพใ์นประเทศ 6 ครัง้      

6. การออกเอกสารขา่วผลประกอบการ (Earning Release) จ านวน 4 ครัง้  

7. การเผยแพรข่า่ว (Press Releases) ในกรณีที่บรษัิทมีกิจกรรมการลงทนุ หรอืกิจกรรม

ทางธุรกิจที่ส  าคญั  

8. การใหข้อ้มลู และตอบขอ้ซกัถามของนกัลงทนุ และสือ่มวลชนที่ตดิตอ่ทางจดหมาย

อิเลค็ทรอนิคสท์ี่ ir@somboon.co.th และ ทางโทรศพัท ์0-2080-8197 อยา่ง

สม ่าเสมอ  

ทัง้นี ้ ในปี 2562 บริษัทไดร้บัรางวลัเกียรติยศแห่งความส าเร็จ (SET Award of Honor)   Excellence in 

Investor Relations 2017-2019  ซึ่งเป็นรางวัลที่ตลาดหลกัทรพัยไ์ดม้อบใหบ้ริษัทจดทะเบียนที่ได้รับ

รางวลัยอดเยี่ยมในการด าเนินกิจกรรมนกัลงทนุสมัพนัธต์ิดตอ่กนั 3 ปี 
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หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :  
 

บริษัทใหค้วามส าคญัในการแสดงบทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรกัษา
ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เช่น การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ การตรวจสอบดูแลใหก้าร
ด าเนินธุรกิจเป็นไปอยา่งโปรง่ใส โดยบรษัิทไดด้  าเนินการปฏิบตัิดงันี ้

 
การด าเนินงานปี 2562 
5.1 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท  เพื่อให้

ผูบ้รหิารและพนกังาน มีจดุมุง่หมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกนั และก าหนดแนวปฏิบตัิของการ

มีสว่นรว่ม ไวด้งันี ้

1)     การก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ กลยทุธ ์เปา้หมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบรษัิท โดยจดั
ใหม้ีการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระเพื่อรว่มกนัก าหนดทิศทางองคก์ร ผ่านการสมัมนา
เชิงปฏิบตัิการ ระหวา่งคณะกรรมการบรษัิท และผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นประจ าทกุปี  

2)     ก าหนดใหแ้ต่ละปีมีการทบทวนและ Rolling ต่อไปทุก ๆ ปี เพื่อติดตามใหฝ่้ายบริหารปฏิบตัิ
ตามแผนงาน และทิศทางการด าเนินธุรกิจอยา่งสม ่าเสมอ  

3)     จัดใหม้ีการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นของฝ่ายบริหารอย่างอิสระ  เพื่อก าหนดกรอบ
ทิศทางองคก์รและ เตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัสถานการณท์ี่อาจมีการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ  

4)  ใหค้  าแนะน า ขอ้คิดเห็น และแนวทางบริหารจัดการองคก์ร เพื่อใช้ในการจัดท าแผนงานที่
ชดัเจน ตอบสนองเปา้หมายองคก์ร  

5)  การสื่อสารนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินงาน ใหพ้นกังานทกุระดบัทั่วทัง้องคก์ร
รบัทราบผา่น กิจกรรม “จบัเขา่คยุกนั” ปีละ 2 ครัง้ โดยกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นผูชี้แ้จง 

ส าหรบัปี 2562 ไดพ้ิจารณาทบทวนวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจของบริษัท จ านวน 2 ครัง้ และก าหนดเป้าหมาย
ระยะยาว 5 ปี ไวด้งันี ้มุ่งเนน้การพฒันาความร่วมมือกับลกูคา้และคู่คา้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสรา้งความ
แข็งแกรง่ในสายโซ่อปุทานของบริษัททัง้ในดา้น ตน้ทนุ คณุภาพ การจดัสง่ และการสรา้งคณุค่าแก่ผูม้ีสว่น
ไดส้่วนเสียอย่างรอบดา้น โดยส่งเสริมการสรา้งนวตักรรมและการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาและ
ปรบัปรุงกระบวนการผลติ และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ในกลุม่อตุสาหกรรมยานยนตแ์ละกลุม่
อตุสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตร  

5.2 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ  โดยในการประชุม

คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส คณะกรรมการบริษัทไดต้ิดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร โดย

ก าหนดใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานและผลประกอบการของบริษัท โดยเฉพาะในส่วนของแผนกล

ยทุธแ์ละเปา้หมายทางการเงิน เพื่อใหเ้ป็นไปตามกลยทุธท์ี่วางไว ้

5.3 เพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานดา้นการก ากบัดแูลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนด

นโยบาย เก่ียวกบัจ านวนบรษัิทท่ีกรรมการ แตล่ะคนจะไปด ารงต าแหนง่กรรมการได ้ดงันี ้ 
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(1)   จ านวนบรษัิทจดทะเบียน ที่กรรมการแตล่ะคนจะด ารงต าแหนง่กรรมการไดไ้มเ่กิน 5 บรษัิท   
ผลการด าเนินงาน  : ปี 2562 กรรมการแต่ละคนด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน  5 บรษัิท 

(2)   การไปด ารงต าแหนง่กรรมการท่ีบรษัิทอื่นของกรรมการผูอ้  านวยการและผูบ้รหิารระดบัสงูของ
บรษัิท สามารถด ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิทท่ีอื่นได ้ทัง้นีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัจิาก
คณะกรรมการบรษัิท  

5.4 ก าหนดวาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระตอ่เนื่องไดไ้มเ่กิน 9 ปี โดยไมม่ีเง่ือนไข ใหเ้ริม่ตัง้แตว่นัท่ี  
1 มกราคม 2558 เป็นตน้ไป 

5.5 กรรมการและผูบ้รหิารระดงัสงูของบรษัิท ไมเ่คยเป็นพนกังานหรอืหุน้สว่นของบรษัิทสอบบญัชีภายนอกที่
บรษัิทใชบ้รกิารอยูใ่นชว่ง 2 ปีที่ผา่นมา 

5.6 ไมม่ีกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิารไปด ารงต าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบียนอื่นที่อยูน่อกกลุม่ธุรกิจมากกวา่ 
2 แหง่ 

5.7 บรษัิทไมม่ีประวตัิการกระท าผิดกฎระเบียบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย/์ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  

5.8 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน  การปฏิบัติงาน  
การด าเนินการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้ีการบริหารความ
เสีย่งที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจดัใหม้ีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดลุที่มีประสทิธิภาพเพียงพอในการ
ด าเนินงาน รวมทัง้ดแูลทรพัยส์ิน โดยจดัตัง้แผนกตรวจสอบภายใน  ภายใตก้ารดแูลของผูจ้ดัการแผนก คือ 
นางอรอนงค ์ใยยะธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
และจดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯ ซึ่งเปิดเผยจ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ในรอบปีนัน้ และมีการประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน ระบบการควบคุมภายใน การท ารายการระหว่างกนั 
การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี การสอบทานรายงานทางการเงิน ก าหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง การดแูลดา้นการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย และมีขอ้สรุปและความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ตอ่การด าเนินการในดา้นตา่ง ๆ โดยรวม 

5.9 คณะกรรมการบริษัทไดก้ าหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการที่ตอ้งสรรหา
ส าหรบัผูท้ี่จะมาท าหนา้ที่เป็นกรรมการ ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัในการเพิ่มประสทิธิภาพในการตดัสนิใจและการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากทกัษะที่จ า เป็นที่ยงัขาดอยู่ใน
คณะกรรมการบริษัท โดยไมไ่ดจ้ ากดัเพศ อาย ุประวตัิการศกึษา ประสบการณใ์นวิชาชีพ ทกัษะและความรู ้
ที่จะมาท าหนา้ที่เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษัิทด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
สอดคลอ้งกบักลยทุธใ์นการด าเนินธุรกิจ และสนบัสนนุใหอ้งคป์ระกอบคณะกรรมการบรษัิททัง้คณะมีความ
ครบถว้นสมบรูณ ์ทัง้ในมิติความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และมิติความหลากหลาย ที่เอือ้ประโยชนใ์ห้
การท างานมีประสทิธิภาพสงูสดุ   
ในปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมการทัง้หมด 9 คน โดยมีกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหาร จ านวน 8 คน (ในจ านวน
นีเ้ป็นกรรมการอิสระ จ านวน 6 คน) และกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร จ านวน 1  คน ซึ่งมีกรรมการครบตาม
โครงสรา้งแลว้ และบรษัิทไมม่ีกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่ในบรษัิทจดทะเบียนมากกวา่ 5 บรษัิท 
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5.10 หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาและคดัเลือกกรรมการใหม่ : ในกรณีที่มีกรรมการของบริษัทวา่ง
ลง คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะท าหนา้ที่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคนใหม่ โดยมี
หลกัเกณฑค์ือ จะพิจารณาจากคณุสมบตัิ ความรูค้วามสามารถประสบการณใ์นการท างาน ทกัษะที่จ าเป็น
ที่ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการบรษัิท โดยใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่อย่าง
เต็มที่ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ทัง้นี ้ในการสรรหาและ
คดัเลือกกรรมการของบริษัท จะพิจารณาจากฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจะก่อใหเ้กิดความ
หลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ และจัดท า Board Skill Matix เพื่อก าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท เช่น ในกรณีที่บรษัิทมีกลยทุธใ์นการ
ด าเนินธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ด  าเนินการอยู่ การสรรหากรรมการควรสรรหาผูม้ีคุณสมบัติ 
ทกัษะเฉพาะดา้น และประสบการณใ์หต้รงกบัธุรกิจใหม่ที่บริษัทจะด าเนินการต่อไป นอกจากนี ้บริษัทมี
นโยบายในการใหส้ิทธิผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือผูท้ี่เหมาะสมเขา้เป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ
ค่าตอบแทนฯ ท าหนา้ที่กลั่นกรองคุณสมบัติและความเหมาะสมของผูส้มัคร ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือหรือ
กรรมการบรษัิทท่ีครบก าหนดที่ตอ้งออกตามวาระ โดยเสนอความเห็นตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพื่อเห็นชอบ
ใหเ้สนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท โดยพิจารณาคณุสมบตัิ ดงันี  ้
คุณสมบัตขิองกรรมการ :   บคุคลที่ด  ารงต าแหนง่กรรมการบรษัิท ตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และ
มีความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที ่และมีคณุสมบตัิอยา่งนอ้ยดงันี ้ 

(ก) มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน 

จ ากดั และตอ้งไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะไดร้บัความไวว้างใจให้

บริหารจดัการบริษัทจากผูถื้อหุน้ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ 

(ข) มีความรู  ้ทักษะ วิชาชีพ  ประสบการณ์ และความเชียวชาญเฉพาะดา้น โดยเฉพาะที่

เก่ียวขอ้งกบัการผลติชิน้สว่นยานยนต ์เครือ่งจกัรกลการเกษตร เทคโนโลยีดา้นยานยนตใ์น

อนาคต และการคา้ระหว่างประเทศ  ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสถานการณข์องบรษัิท

ในช่วงเวลานัน้ ๆ ตามโครงสรา้งของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย โดยการสรรหา

และแตง่ตัง้กรรมการบรษัิทจะอยูบ่นพืน้ฐานความรูค้วามสามารถ และใชห้ลกัเกณฑค์วาม

หลากหลายประกอบการพิจารณา  

(ค) สามารถอทุิศตนใหอ้ยา่งเต็มที่ โดยเฉพาะในการตดัสนิใจที่ส  าคญัและในการท าหนา้ที่เพื่อ

ผลประโยชนข์องบรษัิท และเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษัิท และประชมุผูถื้อหุน้ไดท้กุ

ครัง้ เวน้แตม่ีเหตสุดุวิสยั  

(ง) เป็นผูม้ีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ 

เหมาะสมของคณะกรรมการบรษัิท 
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5.11  หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการผูอ้  านวยการและผูบ้รหิารระดบัสงู 
 บริษัทมีหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการผู้อ  านวยการและผู้บริหารระดับสูง โดย

มอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ เป็นผูท้  าหนา้ที่สรรหาคดัเลอืกและเสนอช่ือบคุคลที่มี
คณุวฒุิ ความรู ้คณุสมบตัิที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตง่ตัง้ โดยมีหลกัเกณฑ ์
ดงันี ้

1.  พิจารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ ์ความสามารถ (Competency) ทกัษะเฉพาะ
ดา้นที่เป็นประโยชนต์่อบริษัท หรือเก่ียวขอ้งในธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัที่บริษัทด าเนินกิจการ
อยู ่สอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละทิศทางการด าเนินธุรกิจของบรษัิท  

2. พิจารณาความหลากหลายทัง้เพศ อาย ุเชือ้ชาติ สญัชาติ ความช านาญ ทกัษะ และประสบการณ ์
ความรู ้ความสามารถทัง้ทางดา้นวิชาการ และดา้นปัจจยัสนบัสนนุความยั่งยืน มีภาพลกัษณท์ี่ดี  
มีภาวะผูน้  า และประพฤติตนตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูที่
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  

5.12 ก าหนดนโยบายจ านวนองคป์ระชุมขัน้ต ่า ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม โดยตอ้งมี
กรรมการบรษัิท อยูไ่มน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด 

5.13 จดัใหม้ีหน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิงาน (Compliance Unit) โดยแต่งตัง้นายวิศรุต บญุโต เป็นหวัหนา้ฝ่าย
ก ากบัและตรวจสอบ เพื่อก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance) เริม่ตัง้แต ่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561  

5.14 บริษัทมีนโยบายใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non Executive Director : NED) มีโอกาสประชุมระหว่าง
กนัเอง เพื่ออภิปรายปัญหาตา่ง ๆ  ทัง้ที่เก่ียวกบัธุรกิจหรอืเรือ่งอื่น ๆ ที่อยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายบรหิาร
รว่มดว้ย อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ทัง้นี ้ส  าหรบัปี 2562 ไดจ้ดัใหม้ีการประชมุกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 2 ครัง้ 
ในวนัที่ 24 ตลุาคม และวนัที่ 19 ธันวาคม  2562 โดยประธานกรรมการไดน้ าประเด็นจากการหารือ บรรจุ
เป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการมีการอภิปรายและแสดงความเห็น
รว่มกนั  

5.15 คณะกรรมการบรษัิทจดัท านโยบายบรหิารความเสีย่ง และมีระบบบรหิารความเสีย่งที่เพียงพอ และติดตาม
การบริหารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ จึงไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับจัดการ (Risk 
Management Policy  Committee) เพื่อพิจารณาปัจจยัความเสี่ยงและแนวทางการจดัการกบัความเสี่ยง
หลกัที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององคก์ร  โดยพิจารณาความเสี่ยงทุกตัวอย่างละเอียด
รอบคอบ ทัง้ในเชิงปรมิาณและเชิงคณุภาพ พรอ้มใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน ์ เพื่อปอ้งกนัและเฝา้ระวงั
ความเสีย่งจากสถานการณปั์จจบุนั โดยรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท  

5.16 คณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไดจ้ดัตัง้คณะท างานธรรมาภิบาล (CG 
Committee) โดยมอบใหก้รรมการผูอ้  านวยการ ท าหนา้ที่ประธานคณะท างานโดยมีบทบาทหนา้ที่ ดงันี ้

(1) ส่งเสริม เผยแพร่ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจและขอ้พึงปฏิบตัิในการ
ท างาน  

(2) ศึกษา ปรบัปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลกัเกณฑก์าร ก ากับดูแลกิจการ และจริยธรรม
ทางธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในการท างานของบรษัิท ใหเ้ป็นปัจจบุนั ตามกฎหมายและเกณฑข์อง
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ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์และแนวปฏิบตัิที่ดีขององคก์รชัน้น าที่เป็นมาตรฐานสากล  

(3) ดแูลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจและ
ขอ้พึงปฏิบตัิในการท างานของบริษัท รวมทัง้ทบทวนการน าหลกัการ CG Code ไปปรบัใชก้บั
การด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ก ากบัดแูลดา้นการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น โดยรายงาน
คณะกรรมการบรษัิททราบทกุไตรมาส ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

(4) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมอบหมาย 
5.17 ก าหนดใหป้ระธานกรรมการ เป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผูอ้  านวยการ โดยมีบทบาท อ านาจ และ

หน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน  และแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการ  ประธาน
คณะกรรมการบรหิาร และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่น ๆ  

5.18 คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ก าหนดใหม้ีการวดัผลการด าเนินงานของ
ผูบ้ริหารระดบัสงูทุกปีในรูปของดชันีวดัผล (KPI) โดยเปรียบเทียบกับ KPI ที่ก าหนดไวเ้ป็นเป้าหมาย ซึ่ง
เช่ือมโยงกบัอตัราคา่ตอบแทนที่ไดร้บั ตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการสรรหาฯ ก าหนดไว ้ 
ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จะเป็นผูพ้ิจารณาซึ่งคา่ตอบแทนดงักลา่ว มีการก าหนดอยา่ง
เหมาะสม ตามโครงสรา้งค่าตอบแทนของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ขอ้มูลการส ารวจการ
จ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และหน่วยงานที่ไดร้บัความเช่ือถือ 2) อตัราการเติบโตของผลติภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ อตัราเงินเฟ้อ และก าไรสทุธิ 5 ปียอ้นหลงั รวมทัง้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน และ
สอดคลอ้งกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย  (ดูรายละเอียดตารางค่าตอบแทน
ผูบ้รหิาร)  

5.19 คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิท บรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม โดยมีกลไกใน
การก ากบัดแูลที่สามารถควบคมุดกูารจดัการและรบัผิดชอบการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 
เพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบริษัท โดยสง่บคุคลเพื่อเป็นตวัแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุ ซึง่ไดร้บัการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท  

5.20 คณะกรรมการบริษัทจดัใหม้ีการทบทวน ขอบเขต บทบาทอ านาจหนา้ที่ของกรรมการบรษัิท และกรรมการ 
บรษัิทยอ่ยเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

5.21 ก าหนดช่องทางการแจง้ขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ  รวมถึงการแจง้เบาะแสการ กระท าผิด
กฎหมาย โดยเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียมีช่องทางการแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ  เพื่อ
น าไปสูก่ารปรบัปรุงระบบ บริหารจดัการ และติดตาม และสามารถรอ้งเรียนผ่านอีเมลข์องกรรมการอิสระ
โดยตรง หรอืสง่จดหมายรอ้งเรยีนผา่นเลขานกุารบรษัิท  

5.22 ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัความขดัแยง้ของผลประโยชนไ์วใ้นคูม่ือจรยิธรรมทางธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิในการ
ท างาน เพื่อปอ้งกนัการใชโ้อกาสแสวงหาผลประโยชนส์ว่นตน   

5.23 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  ได้แก่  (1) คณะกรรมการตรวจสอบและ 
ธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ (3) คณะกรรมการบริหาร โดยก าหนดอ านาจ 
หนา้ที่ไวอ้ยา่งชดัเจน (หมวดโครงสรา้งการบรหิาร)  
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5.24 คณะกรรมการบริษัทก าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เป็นการ
ลว่งหนา้ทัง้ปี  โดยจดัประชุมมากกว่า 6 ครัง้ในแต่ละปี  รวมทัง้มีการประชุมกรณีพิเศษตามความจ าเป็น 
โดยในการประชุมแต่ละครัง้ ไดก้ าหนดวาระการประชุมที่ชดัเจน ทัง้วาระเพื่อพิจารณา เพื่อทราบ เพื่อการ
อภิปรายและแสดงความเห็น  โดยมีเอกสารประกอบการประชมุที่ครบถว้นเพียงพอ และจดัสง่ใหก้รรมการ
ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูอยา่งเพียงพอก่อนเขา้รว่มประชุม และใน
การประชุมประธานไดจ้ดัสรรเวลา เพื่อใหก้รรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอ้ย่าง
อิสระ และประธานจะเป็นผูป้ระมวลความเห็นและสรุปประเด็นท่ีไดจ้ากการประชมุ โดยมีการจดัท ารายงาน
การประชุมเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท โดยภายหลงัที่ผ่านการรบัรองจากที่
ประชุมแลว้จะถกูจดัเก็บไวท้ี่ส  านกังานเลขานกุารบริษัท ชัน้  2 อาคาร 11 ส  านกังานใหญ่ (ดูรายละเอียด 
ตารางการเขา้รว่มประชมุกรรมการรายบคุคล) 

 

ภาระกิจของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2562 
Q1   
1. พิจารณาก าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ และวาระประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  
    -  พิจารณาอนมุตัิก าหนด record date เพ่ือก าหนดรายชื่อผูถื้อ 
       หุน้ที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 และ

สิทธิในการรบัเงินปันผล 
    - พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิท 
    - พิจารณาเห็นชอบและเสนอที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ 
      งบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
    - พิจารณารบัทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
    - พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 
    - พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม

วาระ 
    - พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ 
     - พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนการ 
       สอบบญัชีประจ าปี 
2. พิจารณางบการเงินและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
3. พิจารณารบัทราบผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจ 
    สอบและธรรมาภิบาลในรอบปีที่ผ่านมา 
4. พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี  
5. พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธอ์งคก์ร 
6. พิจารณาอนุมัติผลของตัวชีว้ัดเพื่อจ่ายเงินโบนัส ประจ าปี 

2562 ของกรรมการผูอ้  านวยการ 
7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้อ  านวยการ 
ประจ าปี 2562 

8. พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสของพนักงาน 
ประจ าปี 2562 

Q2 
1. จดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
2. พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและผลการด าเนินงานไตรมาส 1 
3. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 1 

4. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 
2562 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2562 และรบัทราบขอ้เสนอแนะ
จากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 

5. พิจารณาโครงการลงทนุ 
6. พิจารณาอนมุตัิการตอ่สญัญาจา้งของผูบ้รหิารระดบัสงู 
7. พิจารณารบัทราบความความคืบหนา้การบริหารจดัการความ
เสี่ยง ไตรมาส 1 

8. กิจกรรมส่งเสริมความรู ้ให้แก่คณะกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู 
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9. พิจารณารบัทราบรายงานมลพิษทางอากาศ ของบรษัิทในกลุม่
สมบรูณ ์

10. พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานแผนงานนัก
ลงทนุสมัพนัธ ์ 

Q3 
1. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อก าหนดทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจปี 2562 

2. จดัการอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการ 
     วางแผนและการบรหิารยทุธศาสตรอ์งคก์ร เพื่อก าหนดทิศทาง 
     ธุรกิจ ระยะกลาง - ระยะยาว 
3. จัดใหก้รรมการไดมี้โอกาสพบปะหารือเป็นการนอกรอบ เพื่อ
พิจารณาวางแผนกลยทุธ ์ระยะกลาง – ระยะยาว ภายใตภ้าวะ
เศรษฐกิจที่ถอดถอย การแข่งขันที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี กระบวนการจดัการความเสี่ยง ความรบัผิดชอบตอ่
สงัคมเพ่ือการพฒันาที่ยั่งยืน 

4. พิจารณาอนมุตัิจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
5. พิจารณาจา่ยโบนสั และการปรบัคา่แรง ประจ าปี 
6. พิจารณาโครงการลงทนุ 
7. พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและผลการด าเนินงาน ไตรมาส 2 
8. พิจารณารบัทราบผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจ 
    สอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 2 

Q4 
1. พิจารณาทบทวนนโยบายหลกัการก ากบัดแูลกิจการ 
2. ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เฉพาะกรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้รหิาร  
    (NED) 
3. พิจารณาอนมุตัิวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และกลยทุธอ์งคก์ร 
4. พิจารณางบประมาณประจ าปี 2563 
5. พิจารณาประ เ มินผลเพื่ อจ่ ายค่าตอบแทน กรรมการ
ผูอ้  านวยการ 

6. พิจารณาอนมุตัิงบการเงินและผลการด าเนินงาน ไตรมาส 3 
7. พิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ไตรมาส 3 

8. พิจารณาแนวทางการบริหารงานบุคคลและโครงสรา้งการ
บรหิาร 

9.  พิจารณาแตง่ตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงู 
10. พิจารณาอนมุตัิแผนการประชมุ/กิจกรรมของคณะกรรมการ 
      และกรรมการชดุยอ่ย เป็นการลว่งหนา้ 

 

5.25 การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร  

1) การปฐมนเิทศกรรมการใหม ่ 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหม้ีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
ธุรกิจ และทิศทางการด าเนินงานของบริษัท เพื่อเตรียมความพรอ้มในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการ  ขณะเดียวกนัมี
นโยบายที่จะ เสริมสรา้งความรูแ้ละมุมมองใหม่  ๆ  ใหก้ับกรรมการทุกคนทัง้ในแง่ของการก ากับดูแลกิจการ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหนา้ที่อย่างมีประสิทธิภาพของ
กรรมการเพื่อใหส้ามารถเขา้รบัต าแหนง่ไดเ้รว็ที่สดุ โดยมีเลขานกุารบรษัิท เป็นผูป้ระสานงานในเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี ้ 

(1) เรื่องที่ควรทราบ : โครงสรา้งธุรกิจ และโครงสรา้งกรรมการ ขอบเขตอ านาจหนา้ที่ กฎหมายที่     

ควรทราบ  

(2) ความรูท้ั่วไปของธุรกิจ แนวทางการด าเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลติ  

(3) จดัใหม้ีการพบปะหารอืกบัประธานกรรมการ กรรมการผูอ้  านวยการ เพื่อสอบถามขอ้มลูเชิงลกึ 

เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท  
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ในปี 2562 บริษัทไม่ไดม้ีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อใหก้รรมการไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารที่เป็น
ปัจจุบนั บริษัทไดป้รบัคู่มือกรรมการประกอบกบัเกณฑต์า่ง  ๆ  ที่เก่ียวขอ้งกบั กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายที่ส  าคญั 
เช่น นโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจที่เก่ียวกับมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น  หลกัเกณฑ  ์
ASEAN CG Scorecard ที่กรรมการควรทราบ และไดจ้ัดใหม้ีการพบปะระหว่างกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อ
และเปลีย่นความคิดเห็นในการบรหิารงาน 

 2) การพฒันาความรูก้รรมการและผูบ้รหิาร  

บริษัทไดส้นับสนุนใหก้รรมการ และผูบ้ริหาร เขา้ร่วมสมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ
หนา้ที่  โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผูป้ระสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเขา้อบรมหลกัสตูรกรรมการของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และสถาบันอื่น ๆ ได้แก่  Directors Certification Program (DCP), Directors  Accreditation 
Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) และ Corporate Governance for Executives (CGE) เป็นต้น 
และเขา้รว่มสมัมนาที่บรษัิทจดัระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเป็นการเพิ่มความรูแ้ละ
ปรบัปรุงในการปฏิบตัิงานใหม้ีประสทิธิภาพยิ่งขึน้  

ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษัิทมีกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้อบรมในหลงัสตูร ดงันี ้  

กรรมการ หลักสูตร 

1. นายสรรเสริญ   วงศช์ะอุ่ม      ประธานกรรมการ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 

 อาจารยพิ์เศษ หลกัสตูรภมูิสงัคมอยา่งยั่งยืน มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้

2. นายยงยทุธ      กิตะพาณิชย ์ รองประธานกรรมการ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์  
 Thailand 2020 #กา้วขา้มพายเุศรษฐกิจ 
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 

3.  ดร.ปัญจะ       เสนาดิสยั      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 

4. นายอจัฉรินทร ์ สารสาส          ประธานคณะกรรมการบริหาร  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์ 
 การบริหารงานทรพัยากรบคุคล 
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 

5. นายไพฑรูย ์    ทวีผล             ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์ 
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 
 Annual General Meeting 2019 - Business  transformation, Thai 

Institute of Directors (IOD)  
 Independent Director Forum 1/2019 – Tips  and Tricks for Dealing 

with Questions in AGM, Thai Institute of Directors (IOD) 
 IOD National Director Conference 2019 - Board of the Future, Thai 

Institute of Directors (IOD) 
 Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change: 

from Policy to Practices, Thai Institute of Directors (IOD) 
 CAC National Conference 2019 - Innovations in the Fight against 

Corruption, Thai Institute of Directors (IOD) 
 งานเปิดตวัเครือขา่ยเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

6. ดร. สทุศัน ์      เศรษฐ์บญุสรา้ง    กรรมการอิสระ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์ 
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 
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5.26 การประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษัิท  

 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองทัง้คณะ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพื่อ
ทบทวนว่าไดม้ีการก ากบัดแูล ในการด าเนินงานต่าง ๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ และใชเ้ป็นขอ้มลูสนบัสนนุให้
ฝ่ายบริหารน าไปปรบัปรุงและพฒันาการบริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยใชแ้บบฟอรม์ที่
บริษัท ปรบัจากตวัอย่างแบบประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ
ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับลกัษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัท โดยแจง้ผลการประเมินให้
คณะกรรมการบริษัททราบ และน าไปวิเคราะหผ์ลการประเมิน เพื่อพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน โดยมีการแบง่เป็นดงันี ้(1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ (2) ประเมินตนเอง
ของกรรมการเป็นรายบคุคล (3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
บริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ เพื่อให้
กรรมการไดร้่วมกันพิจารณาการประเมินผลการปฏิบตัิงานและแกไ้ขปัญหาร่วมกัน  เพื่อน าไปสู่การ
ปรบัปรุงและพฒันาตอ่ไป  

(1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทัง้คณะ ประจ าปี 2562 

 คะแนนเฉลี่ย 4.44  อยูใ่นระดบัด ี
               หวัขอ้ประเมิน  -     โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ                คา่เฉลีย่ 4.40 

- บทบาท/หนา้ที่/ความรบัผิดชอบของกรรมการ        คา่เฉลีย่ 4.39  

- การประชมุของคณะกรรมการ                              คา่เฉลีย่ 4.56 

- การปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ                      คา่เฉลีย่ 4.50  

- ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบรหิาร                               คา่เฉลีย่ 4.43 

- การพฒันาตนเองและผูบ้รหิาร                              คา่เฉลีย่ 4.38 

 Cyber Resilience Leadership Mission in Action /2019  Bank of 
Thailand 

7. นายประยงค ์   หิรญัญะวณิชย ์   กรรมการอิสระ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์
 การบริหารงานทรพัยากรบคุคล 
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 

8. นายยงเกียรติ์   กิตะพาณิชย ์       
รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

 การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์
 การบริหารงานทรพัยากรบคุคล 
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 

9. นางสาวนภสัร  กิตะพาณิชย ์   กรรมการผูอ้  านวยการ  การวางแผนและบริหารยทุธศาสตร ์
 การบริหารงานทรพัยากรบคุคล 
 การขบัเคลื่อนกลยทุธ ์เพ่ือความยั่งยืน 
 Investment Strategy 
 The Business of Platforms 2019 
 CEO Club 2019 : GLOBAL RISKS – WHAT ARE THE 

IMPLICATIONS FOR YOUR BUSINESS 
 Family Business 
 How to move task in today's world 
 งานเปิดตวัเครือขา่ยเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
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      ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินตนเอง  พบว่า คณะกรรมการบริษัทให้
ความส าคญัในเรื่องการเปิดโอกาสใหก้รรมการทกุคนแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ และมี
การสรุปขอ้เสนอแนะในรายงานการประชมุเพื่อใหฝ่้ายบรหิารด าเนินการตามขอ้เสนอแนะดงักลา่ว 

ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบคุคล ประจ าปี 2562 

คะแนนเฉลี่ย 4.44 อยูใ่นระดบัดีเยีย่ม 
             หวัขอ้ประเมิน       -      โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ                    คา่เฉลีย่ 4.38 

- การประชมุของคณะกรรมการ                                คา่เฉลีย่ 4.39 

- บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ    คา่เฉลีย่ 4.56 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ คณะกรรมการบรษัิทไดใ้ห้
ความส าคญัตอ่การใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนใ์นการประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

          (3)  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2562 

               3.1  คณะกรรมการบรหิาร         คะแนนเฉลี่ย 4.35           อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 
                       หวัขอ้ประเมิน   -  โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ                    คา่เฉลีย่ 4.20 

   -   การประชมุของคณะกรรมการ                               คา่เฉลีย่ 4.25 
            -   บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ   คา่เฉลีย่ 4.59 
              -   การพฒันาตนเอง                                                 คา่เฉลีย่ 4.38 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ คณะกรรมการบรหิารให้
ความส าคญัในการติดตามผลการปฏิบตัิงานตามแผนกลยทุธแ์ละการด าเนินธุรกิจที่วางไว ้

               3.2  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  คะแนนเฉลี่ย  5.00    อยูใ่นระดบั ดีเยีย่ม 

                      หวัขอ้ประเมิน    -  การปฏิบตัิหนา้ที่โดยรวมของกรรมการ                     คา่เฉลีย่ 5.0 
    -  การสอบทานรายงานทางการเงิน/ระบบท่ีเก่ียวขอ้ง    คา่เฉลีย่ 5.0    
    -  ความเป็นอิสระของกรรมการ                                   คา่เฉลีย่ 5.0      
    -  การปฏิบตัิตามกฎหมาย                                          คา่เฉลีย่ 5.0    

         -  การรายงานของกรรมการ                                        คา่เฉลีย่ 5.0    

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  เห็นวา่ การปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการ  
มีความเป็นอิสระท่ีเพียงพอ และมั่นใจวา่ทกุกระบวนการในการด าเนินงาน มีความโปรง่ใส ่
ตรวจสอบได ้
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               3.3  คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ        คะแนนเฉลี่ย 4.67   อยูใ่นระดบัค่อนขา้งดีเยีย่ม 

                     หวัขอ้ประเมิน  -  โครงสรา้งและคณุสมบตัิของกรรมการ  คา่เฉลีย่ 4.67 
                                           -  บทบาท หนา้ที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ          คา่เฉลีย่ 4.67 
                                           -  การท าหนา้ที่ของกรรมการ    คา่เฉลีย่ 4.67 
                                           -  การพฒันาตนเอง    คา่เฉลีย่ 4.67 

ข้อคดิเห็น/ข้อสังเกตเพิ่มเติมจากการประเมินผล  พบวา่ คณะกรรมการสรรหาและ
คา่ตอบแทนฯ ใหค้วามส าคญัตอ่การพฒันาความรูข้องบคุคลากร กรรมการ และผูบ้รหิาร 
รวมทัง้การประเมินผลของกรรมการผูอ้  านวยการและผูบ้รหิารระดบัสงู ใหส้อดคลอ้งกบักล
ยทุธแ์ละแผนการด าเนินธุรกิจ 

 
กระบวนการประเมินตนเอง – คณะกรรมการท้ังคณะ 
การประเมินผลการปฏิบติังานในการด าเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบทัง้คณะ แบง่การประเมิน
เป็น 6 หวัขอ้หลกั ตามแนวทางตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี ้
1.  โครงสรา้งและคณุสมบติัของคณะกรรมการ: ประกอบดว้ยความหลากหลายของกรรมการ 

สดัสว่นของกรรมการ คณุสมบติัของคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 
2.  บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ: ประกอบดว้ยการใชเ้วลาท่ีเพียงพอต่อ

การพิจารณาเรื่องท่ีสาคญั รายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ระบบการควบคมุภายใน 
การจดัการความเสี่ยง 

3.  การประชมุคณะกรรมการ; ประกอบดว้ย ก าหนดการประชมุลว่งหนา้ทัง้ปี คณุภาพเอกสาร  
มีขอ้มลูเพียงพอต่อการตดัสินใจของกรรมการ 

4.  การปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ: ประกอบดว้ย การเขา้รว่มประชมุอยา่งสม ่าเสมอ การแสดง
ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

5.  ความสมัพนัธก์บัฝ่ายบริหาร: ประกอบดว้ยการเปิดโอกาสใหม้ีการหารือรว่มกนั เปิดโอกาสใหม้ี
สว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหา 

6.  การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผูบ้ริหาร: ประกอบดว้ย ความเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ี มีความรูใ้นธุรกิจบริษัทฯ สง่เสริมใหก้รรมการเขา้ฝึกอบรม แผนสืบทอดต าแหน่งเป็นตน้ 

 

โดยมีหลักเกณฑก์ารประเมินตนเอง – คณะกรรมการท้ังคณะ ดังน้ี 
1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นมุติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหเ้กิดความถกูตอ้ง ครบถว้น  

และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด  
2.  เลขานกุารบริษัทเป็นผูส้รุปและวิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

คณะกรรมการบริษัทและรายงานผลการวิเคราะหจ์ากการประเมินใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ 
3.  เลขานกุารบริษัทเป็นผูน้  าผลวิเคราะหแ์ละความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัทไปจดัท า

แผนเพื่อด าเนินการปรบัปรุง  
 

 
กระบวนการประเมินตนเอง –กรรมการรายบุคคล 
การประเมินผลการปฏิบติังานในการด าเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายบคุคล แบง่การ
ประเมินเป็น 3 หวัขอ้หลกั ดงันี ้
1.   คุณสมบติัของคณะกรรมการ : ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการ 
      ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ  
2.   บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ : ความเป็นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็นและ 
      การเขา้รว่มกิจกรรมท่ีเพียงพอ ระบบการควบคมุภายใน และการจดัการความเสี่ยง การ 
      เปิดเผยขอ้มลู  
3.   การประชมุ: การเขา้รว่มประชมุ การแสดงความเห็นในการประชมุ การศึกษาขอ้มลูเป็นการ 
      ลว่งหนา้  
4.   การแสดงความเห็นอ่ืน ๆ ท่ีเป็นประโยนชต์่อการบริหารจดัการองคก์ร 
 
 

โดยมหีลักเกณฑก์ารประเมินตนเอง – กรรมการรายบุคคล ดังน้ี 
1.  คณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นมุติั และทบทวนแบบประเมินผล เพ่ือใหม้ีความถกูตอ้ง  
ครบถว้น และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัดแูลก าหนด 

2.   กรรมการรายบคุคล เป็นผูป้ระเมินตนเอง เพื่อแสดงความเห็นเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีของ 
      กรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสรา้งการบริหาร การพฒันาความรู ้และความเห็นเก่ียวกับ

การบริหารจดัการองคก์ร 
3.  เลขานกุารบริษัทเป็นผูส้รุปผลและวิเคราะหผ์ลการประเมิน และรายงานใหค้ณะกรรมการ

บริษัททราบ เพื่อจดัท าแผนพฒันากรรมการายบคุคล  
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5.27 การจดัท าแผนสบืทอดต าแหนง่งาน ของกรรมการผูอ้  านวยการและรองกรรมการผูอ้  านวยการ  
เพื่อมั่นใจไดว้า่บรษัิทมีผูบ้รหิารที่มีความรู ้ความสามารถเพยีงพอตอ่การปฏิบตัิหนา้ที่ ดงันี ้ 

(1) คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  เพื่อจัดท าแผนสืบทอด 

ต าแหนง่งาน ประกอบดว้ย กรรมการผูอ้  านวยการ และรองกรรมการผูอ้  านวยการทกุสายงาน 

(2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  พิจารณาก าหนดความรู้ ความสามารถ 

(Competency) ประสบการณ์ ของแต่ละต าแหน่งงาน เพื่อคัดเลือกผูบ้ริหารที่มีคุณสมบัติ

สอดคลอ้งตามที่ก าหนด สามารถสบืทอดงานของ แตล่ะต าแหนง่งานได ้ 

(3) กรรมการผู้อ  านวยการประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มี

คณุสมบตัิ เทียบกบัระดบั Competency ที่ตอ้งการ เพื่อจดัท าแผนการพฒันารายบคุคลในการ

เพิ่ม Competency Gap  

(4) มอบหมายใหฝ่้ายพฒันาทรพัยากรบคุคล หน่วยงาน Organization Development ท าหนา้ที่

ดแูลติดตามการอบรม และพฒันาความรู ้ความสามารถของผูส้ืบทอดต าแหน่งรองกรรมการ

ผูอ้  านวยการ  

(5) กรรมการผู้อ  านวยการ จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และ

มอบหมายใหผู้บ้ริหารระดบัรองกรรมการผูอ้  านวยการ เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 

เพื่อใหม้ีความเขา้ใจ ประสบการณ ์และมีความพรอ้มในการบรหิารองคก์รตอ่ไปในอนาคต  

(6) กรรมการผูอ้  านวยการ รายงานผลการปฏิบตัิงาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคล

ของผูบ้รหิาร ตอ่คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนฯ ปีละ 2 ครัง้  

(7) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  ทบทวนและสรุปผลการจัดท าแผนการสืบทอด

ต าแหนง่งานของกรรมการผูอ้  านวยการ และรองกรรมการผูอ้  านวยการ เป็นประจ าและรายงาน

คณะกรรมการบรษัิททราบ ปีละ 2 ครัง้  

ทัง้นี ้การประเมินความพรอ้มของ Successor  ภายในองคก์ร หากไม่พรอ้มจะพิจารณาการสรรหา
ทดแทนจากภายนอก จะใชเ้กณฑใ์นการคดัเลอืกภายในองคก์ร ดงันี ้

1. คณุสมบตัิตอ้งสอดคลอ้งกบั Competency 

2. มีประสบการณใ์นสายงานท่ีครอบคลมุ 

3. มีความพรอ้มในการบรหิารองคก์ร 

4. มีความสมัพนัธท์ี่ดีกบัองคก์รภายนอกและคณะกรรมการบรษัิท 
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5.28 ก าหนดกลยุทธใ์นการยกระดบัธรรมาภิบาล การบริหาร
ความเสี่ยง ความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียและสงัคม
บนพื ้นฐานของการมีความรู้คู่คุณธรรม เป็น 1 ใน 6 
ภารกิจหลักของยุทธศาสตรอ์งคก์ร เพื่อให้การด าเนิน
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่ งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการสรา้งภูมิคุม้กันที่ดีในการด าเนินธุรกิจ 
และส่งเสริมใหพ้นกังานทุกระดบัทั่วทัง้องคก์ร มีความรู ้
ความเขา้ใจ มีจิตส านึกในการปฏิบัติหนา้ที่ ดว้ยความ
รับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ผ่านการอบรม
สมัมนาภายใตห้ลกัสตูร CG  เรือ่ง “จรยิธรรม... กบัความยั่งยืนขององคก์ร (Anti-Corruption)”  

5.29 ก าหนดนโยบายคา่ตอบแทนของกรรมการผูอ้  านวยการ ทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการผูอ้  านวยการ    
คณะกรรมการบริษัทจะประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผูอ้  านวยการ ทกุสิน้ปี โดยคณะกรรมการสรร
หาและค่าตอบแทนฯ เป็นผูป้ระเมิน และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  ทัง้นีผ้ลการ
ประเมินของกรรมการผูอ้  านวยการ ถือเป็นขอ้มลูอนัเป็นความลบัเฉพาะบคุคลไม่สามารถเปิดเผยได้  โดยมี
เกณฑก์ารประเมินกรรมการผูอ้  านวยการเพื่อจ่ายค่าตอบแทนทัง้ระยะสัน้ และระยะยาว   แบ่งเป็น 2 ส่วน  
คือ  

1. ดา้นดชันีวดัความส าเรจ็ขององคก์ร 
2. ปัจจยัสนบัสนนุการเติบโตอยา่งโปรง่ใสและยั่งยืน   

ซึ่งจะครอบคลุมถึง การก าหนดและปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลการปฏิบัติทางการเงิน การ
บริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร  ความสามารถในการน าองค์กร  ตลอดจนการแก้ปัญหาที่มี
ผลกระทบกับองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สีย ทัง้นี ้ผลการประเมินจะถูกน าไปพิจารณาก าหนดเป็นอตัราการขึน้
เงินเดือน และ การจ่ายโบนสั  ของกรรมการผูอ้  านวยการ  โดยตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

75 
 

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 
 
คณะกรรมการบรษัิทมุง่มั่นท่ีจะปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อน าไปสูก่ารเป็นองคก์รโปรง่ใสอยา่งแทจ้รงิ จึง

ได้ก าาหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝังจริยธรรมองคก์รในระยะยาวและต่อเนื่องตัง้แต่ปี  2553 จนถึงปัจจุบัน รวม
ระยะเวลา 10 ปี (ปี 2553 -2562) ผ่านหลกัสตูร “จริยธรรม...กับความยั่งยืนขององคก์ร” เพื่อมุ่งหมายใหพ้นกังานมี
คณุภาพและมีประสทิธิภาพ มีจิตส าานกึที่ดี มีวินยัมีความรูม้ีคณุธรรมจรยิธรรม น าาไปสูก่ารเป็นวฒันธรรมองคก์รใหม ่
ภายใตแ้ผนสง่เสรมิและปลกูฝังจรยิธรรมองคก์ร 

บรษัิทเป็น 1 ใน 27 องคก์รแรกที่ประกาศเจตนารมณต์อ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น และเป็น 1 ใน 9 องคก์รแรกที่ได้
ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption Council : CAC) เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 

ในปี 2562 เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นทุจริต (CAC) ไดม้ีมติใหก้ารรบัรองต่ออายุ “ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ  ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) ” เป็น
สมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริต  โดยการรบัรองดงักลา่วจะมีอายุ 3 ปี นบัจาก
วนัที่มีมติใหก้ารรบัรอง โดยในปีนีบ้รษัิทไดใ้หก้ารสนบัสนนุช่วยใหค้  าาแนะน าาตา่ง ๆ และใหคู้่คา้จดัท าาแบบประเมิน
ตนเองในเรื่องมาตรการต่อตา้นคอรร์ปัชั่น และยื่นแบบประเมินตนเองใหค้ณะกรรมการปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ตา้นทจุรติ (CAC) ซึง่คณะกรรมการไดม้ีมติใหก้ารรบัรองบรษัิทคูค่า้ของบรษัิท 4 ราย เป็นสมาชิกของปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ ดงันี ้

1. บรษัิท ซชิึโยชิ สมบรูณโ์คเตท แซนด ์จ ากดั  
2. บรษัิท วี.อาร.์พี. รบัเบอร ์แอนด ์เทรด จ ากดั 
3. บรษัิท โฟคสั แมคคานิค จ ากดั 
4. บรษัิท เพิ่มพนู อีดีพี จ ากดั 

 
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตนิโยบาย / ข้อก าหนด / แนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่นของบริษัท
ในกลุ่มสมบูรณ ์ดังนี ้

คณะกรรมการบรษัิทหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษัิทในกลุม่สมบรูณ ์(SBG) ยอมรบัการ
ทุจริตทุกรูปแบบ เช่น การรบัสิ่งของ ของขวัญ การเลีย้ง รบัรอง เงินบริจาค/เรี่ยไร ผลประโยชนอ์ื่นใดใหแ้ก่ตนเอง  
จากบุคคลที่ท  าธุรกิจกับ SBG โดยครอบคลุมพนกังาน   คู่คา้ ลูกคา้และผูม้ี ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ ”  

 
ข้อก าหนด   
(1) ก าหนดนโยบายตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นไวใ้นคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการ และคูม่ือจรยิธรรมฯ  
(2) ใหค้รอบคลมุทกุกิจกรรมที่ เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ SBG  
(3) จดัใหม้ีการประเมินความเสีย่งตอ่การเกิดการทจุรติคอรร์ปัชั่นทั่วทัง้องคก์ร เป็นประจ าทกุปี  
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แนวปฏิบตัิ   
(1) ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของ SBG ตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทจุริต และ 

จริยธรรมและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน โดยตอ้งไม่เขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเรื่องการทุจริตคอรร์ปัชั่น ไม่ว่า 
โดยทางตรงหรอืทางออ้ม  

(2) พนกังานของ SBG ตอ้งไม่พึงละเลย/เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เขา้ขา่ยทจุริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้ง
กับ SBG โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ร ับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการ
ตรวจสอบ ข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
ก าหนดใหท้ าหนา้ที่ รบัผิดชอบเก่ียวกบัการติดตามการปฏิบตัิตามจริยธรรมทางธุรกิจผ่านช่องต่าง ๆ ที่
ก าหนดไว ้ 

(3) บริษัทจะใหค้วามเป็นธรรมและคุม้ครองพนกังานที่ปฏิเสธ หรือแจง้เรื่องทุจริตคอรร์ปัชั่นที่เก่ียวขอ้งกบั 
SBG โดยใช้มาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรียน หรือผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอรร์ปัชั่น 
ตามที่บรษัิทฯ ก าหนดไวใ้นนโยบายการแจง้ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะ  

(4) ผูท้ี่กระท าการทจุริตคอรร์ปัชั่น ถือเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งต้องไดร้บัการพิจารณาโทษ 
ทางวินยัตามระเบียบท่ีบรษัิทก าหนดไว ้และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

(5) SBG ตระหนักถึงความส าคญัในการเผยแพร่ใหค้วามรู ้และท าความเขา้ใจกับบุคคลอื่นที่ตอ้งปฏิบตัิ
หนา้ที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย และผูม้ีสว่นไดเ้สยีของบรษัิท 

(6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะพฒันาและสรา้ง “ ฅนสมบูรณ ์” ใหม้ีจิตส านกัที่ดี และปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองดี ของ
สงัคม และประเทศชาติ 

 
หลักการและกระบวนการในการประเมิน ความเสี่ยง ด้านการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายใน เป็นผูป้ระเมินความเสี่ยงดา้นการทจุริต แยกออกจาก
การประเมินความเสี่ยงระดับองคก์ร และใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริต ตามระบบงาน Core 
Business ไดแ้ก่ (1) Order to Cash (2) Planning and Production (3) Procure To Pay (4) Warehouse & Logistic 
ซึง่จะพิจารณาความเสีย่งแตล่ะกิจกรรม เพื่อวิเคราะห ์ช่องทางการทจุรติ และประเมินโอกาส ผลกระทบ (ระดบัคะแนน
การประเมินโอกาส    และผลกระทบ อา้งอิงตามเกณฑข์องคู่มือการบริหารความเสี่ยงองคก์ร) โดยผลการประเมินจะ
น ามาจดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี และมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี  

 
คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีแนวทางการตดิตามประเมนิผลการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านทุจริต
คอรรั์ปชั่น ดังนี้  

1.  ท าการส ารวจ “การมีสว่นไดเ้สีย” ของกรรมการ และผูบ้ริหาร 4 ล  าดบัแรก ตามที่กฎหมายก าหนด และ
ขยายการส ารวจไปยงัผูบ้ริหารทุกระดบั ท่ีมีอ านาจด าเนินการ รวมไปถึงพนกังานที่มีส่วนไดเ้สีย เพื่อ
ปอ้งกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ท่ีจะน าไปสูก่ารทจุรติคอรร์ปัชั่น  

2.  ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ไวใ้นเว็บไซต์บริษัท โดยสื่อสารให้
พนกังานทกุระดบัท าการรอ้งเรียนและแจง้เบาะแส และใหถื้อเป็นวินยัและหนา้ที่ของพนกังานที่ตอ้งพึง
กระท า 
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3.  ก าหนดใหฝ่้ายก ากับและตรวจสอบ ท าหนา้ที่ประเมินความเสี่ยงดา้นการทุจริต และจัดท าแผนตรวจ
ประเมิน ใหส้อดคลอ้งกบัแผนตรวจสอบภายใน  

4.  ผูท้ี่กระท าการทจุริตคอรร์ปัชั่น ถือเป็นการกระท าที่ผิดจริยธรรมของบริษัท ซึ่งตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษ
ทางวินยั ตามระเบียบท่ีบรษัิทก าหนดไว ้และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย  

5.  สง่เสริมความรูผ้่านหลกัสตูร “จริยธรรม...กบัความยั่งยืนขององคก์ร” ส าหรบั ผูบ้ริหารทุกระดบั และจดั
กิจกรรมมุ่งสูส่ิ่งที่ ดีกว่า  ส  าหรบักลุม่พนกังานในระดบัปฏิบตัิการ เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจ แนวปฏิบตัิใน
การรบัสิง่ของและการใหส้ิง่ของหรอืประโยชนอ์ื่นใด ของ SBG 

 
แนวปฏิบตัิในการรับสิ่งของ  หรือประโยชนอ์ื่นใด 

1)  หา้มมิใหผู้บ้รหิาร และพนกังาน :  รบั  ขอรบัเรีย่ไร  ของขวญั  การเลีย้งรบัรอง การใหบ้รหิาร การสนบัสนนุ
ทางการเงิน  เงินรางวลัใด ๆ  จากลกูคา้  เจา้หนี ้ หรอืผูม้ีสว่นไดเ้สยีที่ท  าธุรกิจกบับรษัิทฯ   

2)  การขอสนบัสนนุในรูปเงินหรอืสิง่ของ  สามารถกระท าไดใ้นรูปองคก์รกบัองคก์ร  โดยตอ้งไดร้บัการลงนาม
อนมุตัิจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม  เทา่นัน้ 

3)  เวน้แตใ่นโอกาสหรอืเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพงึปฏิบตัิตอ่กนั  โดยสิง่ของหรอืประโยชนอ์ื่น
ใดนัน้  ตอ้งมีราคาหรือมลูค่าการรบัไม่เกิน  2,000  บาท  และ/หรือ  มีความจ าเป็นที่ตอ้งรกัษาสมัพนัธ์
ภาพอนัดีงามระหว่างบคุคล  หรอืองคก์ร  

4)  ก าหนดใหผู้บ้ริหารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนองคก์รในการรบัสิ่งของหรือประโยชนอ์ื่นใด  และน าส่งกรรมการ
ผูอ้  านวยการ  ผ่านส านกังานเลขานุการบริษัทฯ  ภายใน  5  วนัท าการ  นบัตัง้แต่วนัที่ไดร้บัสิ่งของหรือ
ประโยชนอ์ื่นใด  

5)  ยกเวน้ ของช ารว่ยในช่วงเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยม พนกังานสามารถรบัไดโ้ดยตอ้งมีมลูคา่ไมเ่กิน 500 
บาท เช่น พวงกุญแจ ปฏิทิน สมดุบนัทึก เป็นตน้ ที่มีตราสญัลกัษณข์ององคก์รนัน้ระบไุว ้โดยก าหนดให้
ผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นผูแ้ทนในการรบัมอบ และรายงานใหก้รรมการผูอ้  านวยการทราบ ผ่านส านกังาน
เลขานกุารบรษัิทเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

6)  เพื่อปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษัิทไมอ่นญุาตใหพ้นกังานเป็นผูแ้ทนองคก์รในการรบัสิ่งของ
หรือประโยชนอ์ื่นใด เวน้แต่เหตสุดุวิสยั อนุโลมใหผู้บ้ริหารที่ต  ่ากว่า 1 ขัน้ (สายงานตนเองหรือสายงาน
อื่น) เป็นผูร้บัมอบ และรายงานตอ่ผูบ้รหิารระดบัสงูทนัที 

 
แนวปฏิบตัิในการให้สิ่งของ  หรือประโยชนอ์ื่นใด   

1)  การใหส้ิ่งของ  ก าหนดใหใ้นโอกาสเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมที่คนทั่วไปพึงปฏิบตัิต่อกนั  โดยสิ่งของ
หรอืประโยชนอ์ื่นใดนัน้  บรษัิทเป็นผูด้  าเนินการจดัหาซึง่ก าหนดราคาหรอืมลูคา่ไมเ่กิน  2,000  บาท  และ
จดัใหม้ีการส ารวจ/ตรวจสอบความเหมาะสมก่อนด าเนินการ  เพื่อปอ้งกนัการน าไปสูก่ารทจุรติคอรร์ปัชั่น 

2)  ก าหนดใหผู้บ้รหิารระดบัสงู  เป็นผูแ้ทนองคก์ร  ในการมอบสิง่ของหรอืประโยชนอ์ื่นใด 
 

การด าเนินงานปี 2562 :  

1.  บรษัิทก าหนดกลยทุธใ์นการยกระดบัธรรมาภิบาล การบรหิารความเสีย่ง ความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีและ
สงัคมบนพืน้ฐานของการมีความรูคู้่คุณธรรม โดยเป็น 1 ใน 6 ภารกิจหลกัของยทุธศาสตรอ์งคก์ร เพื่อใหก้าร
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ด าเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการสรา้งภูมิคุม้กันที่ดีในการด าเนิน 
ธุรกิจ และสง่เสริมใหพ้นกังานทกุระดบัทั่วทัง้องคก์ร มีความรู ้ความเขา้ใจ มีจิตส านึกในการปฏิบตัิหนา้ที่ ดว้ย
ความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย ์สจุริต ผ่านการอบรมสมัมนาภายใตห้ลกัสตูร CG  เรื่อง “จริยธรรม... กบั
ความยั่งยืนขององคก์ร (Anti-Corruption)” ตอ่เนื่องติดตอ่กนัเป็นปีที่ 11 

2.  บรษัิทไดส้ง่เสรมิความรูใ้นรูปแบบ การอบรม/สมัมนา สมัมนาเชิงปฏิบตัิการ และรูปแบบกิจกรรมตา่ง ๆ เพื่อ
น าไปสูก่าร เป็นวฒันธรรมองคก์รใหม ่ภายใตแ้ผนสง่เสรมิและปลกูฝังจรยิธรรมองคก์ร ดงันี ้
2.1 บรษัิทก าหนดหลกัสตูร “จรยิธรรม… กบัความยั่งยืนองคก์ร”- ส  าหรบัพนกังานทกุระดบั โดยมีเนือ้หามุง่เนน้

ทางดา้นนโยบายของบรษัิท จรยิธรรม และจิตส านกึในการท างาน และการขยายเครอืขายของ SBG ใหก้บั
พนกังานที่เขา้ใหมท่กุระดบั เพื่อใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจในการก ากบัดแูลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัท ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ และเป็นการน าไปสู่การเป็น "องค์กรที่โปร่งใส" และมีคุณภาพ 
สามารถตรวจสอบไดใ้นทกุกระบวนการ 

2.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมใหคู้่คา้ ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย เติบโตไปพรอ้มกับ SBG โดย
ก าหนดกลยุทธ์ การเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจ จากจุดเริ่มต้นโครงการ แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 
Coalition) ในการต่อตา้นการทจุริตของ SBG เพื่อใหม้ั่นใจว่ากระบวนการ Supply Chain มีความโปรง่ใส
อย่างแทจ้ริง จึงไดข้ยายเครือข่ายการประกาศเจตนารมณไ์ปสู่คู่คา้ (Supplier) โดยส่งเสริมความรูค้วาม
เขา้ใจตลอดจนเห็นความส าคญัในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น เพื่อขยายเครอืขา่ยการตอ่ตา้นการทจุรติ
คอรปัชั่นใหก้วา้งขวางมากยิ่งขึน้    

2.3 คณะกรรมการบริษัทก าหนดช่องทางการแจ้งขอ้รอ้งเรียนและขอ้เสนอแนะ (Whistle Blower) โดยเปิด
โอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสการกระท าผิด
กฎหมาย 

โดยมีเปา้หมายเพื่อ (1) การพฒันา/ฝึกอบรม (2) แกไ้ข/ปรบัปรุงดา้นบรหิารจดัการ (3) ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ  
และก าหนดใหเ้ลขานุการบริษัทฯ ท าหนา้ที่เป็นหน่วยรบัขอ้รอ้งเรียนดา้นการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ  
ของบรษัิท 
 

ช่องทางการแจ้งเบาะแส 
 

คณะกรรมการบรษัิทเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สยีแสดงความคิดเห็นอยา่ง
อิสระ เพื่อน าไปสูก่ารพฒันา ปรบัปรุงดา้นบรหิารจดัการ และตรวจสอบขอ้เท็จจรงิผา่น
อีเมล ์ของกรรมการอิสระ ดงันี ้
1. นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่        อีเมล ์: sansern.w@somboon.co.th                หรือ  
2. ดร. ปัญจะ      เสนาดิสยั        อีเมล ์: panja.sena@somboon.co.th               หรอื 
3. นายอจัฉรนิทร ์สารสาส        อีเมล ์: ajarin.s@somboon.co.th                     หรอื  
4. นายไพฑรูย ์    ทวีผล       อีเมล ์: ptaveebhol@somboon.co.th               หรอื  
5. ดร. สทุศัน ์      เศรษฐ์บญุสรา้ง      อีเมล ์: suthad.setboonsarn@somboon.co.th หรอื  
6. นายประยงค ์  หิรญัญะวณิชย ์      อีเมล ์: prayongh@somboon.co.th                  หรอื  
7. เลขานกุารบรษัิท                        อีเมล ์: pasucha.s@somboon.co.th   
หรอืสง่ผ่านไปรษณียถ์ึง เลขานกุารบรษัิท อาคาร 11 ชัน้ 2 บมจ.สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี เลขที่ 129 
หมู2่ ถ.บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540 
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กระบวนการ ขยายเครือข่าย โครงการมาตรการป้องกนัการทุจริตคอรรั์ปชั่นของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ ์

 1. บรษัิทไดก้ าหนดใหคู้ค่า้ของบรษัิททกุราย ตอ้งรว่มลง

นามประกาศเจตนารมณ ์กบับรษัิทในกลุม่สมบรูณ์

ในการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น    

2.  บรษัิทไดส้ง่เสรมิและความรูก้บัคูค่า้ใหเ้ขา้ใจและเห็น

ความส าคญัในการตอ่ตา้นการธจุรติและเชิญชวนให้

คูค่า้เขา้รว่มประกาศเจตนารมณต์อ่ตา้นทจุรติ

คอรร์ปัชั่นกบั CAC โดยในปี 2562 ที่ผา่นมา ไดม้ี

บรษัิทคูค่า้ไดเ้ห็นความส าคญัและรว่ม ประกาศ

เจตนารมณก์บั CAC จ านวน 24 บรษัิท 

3.  บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการสนับสนุนใหอ้งคก์ร
ภาคธุรกิจเอกชนมีระบบและมีมาตรการต่อตา้นคอร์
รปัชนัท่ีดีและไดส้มคัรเขา้รว่มโครงการ CAC Change 
Agent เพื่อขยายเครือข่ายธุรกิจที่โปร่งใสและปลอด
จากการคอรร์ปัชนั โดยบริษัทไดก้ารชกัชวนคู่คา้ของ
บริษัทที่ เ ป็น SME เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
ภายใตโ้ครงการ CAC SME Certification ไดม้ากกวา่ 
10 บริษัทในปีนี  ้ซึ่งทางโครงการแนวร่วมปฏิบตัิการ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุริต (Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption – CAC) จึงไดม้อบรางวลั CAC Change 
Agent Award เพื่อประกาศเกียรติคณุใหก้บับรษัิทใน
งาน CAC National Conference Day เมื่อวันที่  18 
ตลุาคม 2562 

4.  บริษัทได้ให้การสนับสนุนช่วยให้ค าแนะน าต่าง ๆ กับให้คู่ค้าในการจัดท าแบบประเมินตนเองในเรื่ง
มาตรการตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น และไดย้ื่นแบบประเมินตนเองใหค้ณะกรรมการแนวรว่มต่อตา้นคอรร์ปัชั่นของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งคณะกรรมการไดม้ีมติใหก้ารรบัรองบริษัทคู่คา้ของบริษัท 4 รายเป็นสมาชิกของ
แนวรว่ปฏิบตัิตอ่ตา้นคอรปัชั่นของภาคเอกชนไทย 

     



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

80 
 

 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
  



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

81 
 

 
10. การพัฒนาอยา่งยั่งยนื 
 

เรายึดมั่นการด าเนินงานดา้นการพฒันาที่ยั่งยืนตามปรชัญาการด าเนินธุรกิจ “3 สมบูรณ ์สร้างสมดุล” คือ  
ฅนสมบูรณ ์ธุรกิจสมบูรณ ์และชุมชนสมบูรณ ์บนพืน้ฐานหลกัการทรงงานและปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง  และได้น าแนวทางการพัฒนาที่ยั่ งยืนขององค์การสหประชาชาติ  (United Nation’s Sustainable 
Development Goals – SDGs) เขา้มาเป็นเปา้หมายในการขบัเคลือ่นงานดา้นการพฒันาอยา่งยั่งยืนใหม้ีประสทิธิภาพ
และเป็นสากลมากขึน้ โดยมีกรอบการด าเนินงานผ่านแผนแมบ่ทการพฒันาที่ยั่งยืนในระยะ 5 ปี (ปี 2561 – ปี 2565)   
ที่ครอบคลมุทัง้มิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายการพฒันาที่ยั่งยืน และวิสยัทศันข์ององคก์ร 
“มุ่งม่ันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมยานยนต ์ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วย
เทคโนโลยทีี่ทันสมัย”   
 

บริษัทไดจ้ัดท ารายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability Report) ประจ าปี 2562 เพื่อเปิดเผยทิศทาง  
กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางการบริหารจัดการและผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiatives (GRI) ที่มีการเปิดเผยตอ่เนื่องเป็นปีที่ 7 ทัง้นีไ้ดจ้ดัสง่รายงาน
ความยั่งยืนปี 2562 พรอ้มกับรายงานประจ าปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัท 
www.satplc.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ เขา้รว่มประชุม ทัง้ 3 ท่าน ที่ประชุมได้
แสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน  โดยอา้งอิง “แบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดร้ายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน พรอ้มทัง้ขอ้เสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุง่เนน้การ
ตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพ้ัฒนามีประสิทธิภาพ  มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยไดม้ีการติดตามการแก้ไขตาม
รายงานผลการตรวจสอบและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม ่าเสมอ จากการสอบทาน บริษัทมีระบบ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ  โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด าเนินการตามระบบได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทใหส้ามารถ
ป้องกันทรพัยส์ินของบริษัท และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ 
รวมถึงการท าธุรกรรมกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้และบคุคลที่เก่ียวโยงกนัอยา่งเพียงพอ โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

 

1. การควบคุมภายในองคก์ร 

บรษัิทมีการก าหนดเปา้หมายการด าเนินธุรกิจที่ชดัเจนและวดัผลได ้โดยมีการก าหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ
ประจ าปี และตวัชีว้ดัที่ชัดเจน ในการสรา้งมูลค่าใหก้ับผูถื้อหุน้ เสริมสรา้งความสามารถ คุณภาพชีวิตของบุคลากร  
มีกระบวนการผลติที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้ม ตอบสนองความคาดหวงัของลกูคา้ ทัง้การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ ์
และมีความรบัผิดชอบ ตอ่สงัคม โดยการจ่ายเงินรางวลัจงูใจใหก้บัพนกังาน พิจารณาจากผลส าาเรจ็ตามเปา้หมายของ
ดชันี ชีว้ดัสว่นบคุคล และผลก าไรของบริษัท เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชนด์า้น การพฒันาคณุภาพทางการปฏิบตัิงานใหด้ี
ยิ่งขึน้ 

ในดา้นการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทก าหนดโครงสรา้งการก ากบัดแูลประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรร
หาและคา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร โดยคณะกรรมการแตล่ะชดุมีความรบัผิดชอบตอ่ผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการด าเนนิ
ธุรกิจของบรษัิท และก ากบัดแูลใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปตามเปา้หมายใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ อยูใ่นกรอบ
ของการมีจริยธรรมที่ดีและรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่งเสริมและติดตามความคืบหนา้ของกระบวนการพฒันาการก ากบั
ดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคมอย่างต่อเนื่อง  การพิจารณาปรบัปรุงคู่มือ CG และ Code of Conducts 
รวมทัง้ใหแ้นวทางและขอ้เสนอแนะอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการพฒันา ซึ่งในปีนีบ้รษัิท ไดร้บัรางวลั คือ รางวลัเกียรติยศบรษัิท
จดทะเบียนดา้นความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards of Honor) รางวลับริษัทจดทะเบียนที่มีรายช่ือหุน้
ยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment : THSI) รางวัลเกียรติยศแห่งความส าาเร็จ ดา้นนักลงทุนสมัพนัธ์ยอด
เยี่ยมปี 2560-2562 (SET Award of Honor - Excellence in Investor Relations 2017-2019) ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และไดร้บัรางวลัโครงการสง่เสริมโรงงานอตุสาหกรรมใหม้ีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและชมุชนอยา่ง
ยั่งยืน (CSR-DIW Awards) จาก กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
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ในการต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น บรษัิทไดเ้ขา้รว่มโครงการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นโครงการแนวรว่มปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นทจุรติ (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยไดร้บัการรบัรองตัง้แต่ปี 2556 และไดร้บั
การรบัรองการยื่นตอ่อาย ุ(Recertification) อยา่งตอ่เนื่องเป็นครัง้ที่ 3 เมื่อปี 2562 บรษัิทไดม้ีการขยายผลการเป็นแนว
รว่มปฏิบตัิไปยงัคู่คา้ที่ส  าคญัของบริษัท และเพื่อใหม้ีความต่อเนื่อง บริษัทไดม้ีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวขอ้งกับ
การทจุริตภายในและภายนอกบริษัท รวมทัง้ทบทวนการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทจุริตของภาคเอกชนไทย
ในการตอ่ตา้นการทจุรติ เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีมาตรการเพียงพอในการตอ่ตา้นและตรวจพบการทจุรติและคอรร์ปัชั่น
อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 

บริษัทก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายส าคญัโดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงระดบัจัดการ ซึ่งประกอบดว้ย กรรมการผูอ้  านวยการและผูบ้ริหาร ท าหนา้ที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงทัง้จาก
ปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายใน ที่มีผลกระทบต่อเปา้หมายและการด าเนินธุรกิจของบริษัท และก าหนดผูร้บัผิดชอบ
ความเสี่ยงในหน่วยงานต่าง ๆ พรอ้มทัง้มอบหมายใหก้ารบริหารความเสี่ยงเป็นความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารทกุคน   
มีการวางแผนและก าหนดมาตรการบรหิารความเสีย่ง มีการประเมินปัจจยัเสีย่งที่อาจสง่ผลกระทบตอ่การด าาเนินการ
ธุรกิจและเปา้หมายของบรษัิท จดัใหม้ีการติดตามการบรหิารความเสีย่งของหนว่ยงานตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุไตรมาส 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  3 คณะประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร  ซึ่ง
คณะกรรมการทัง้ 3 คณะ ไดป้ฏิบตัิงานภายใตข้อบเขต อ านาจหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย ในการควบคมุการปฏิบตัิงาน
ของฝ่ายบรหิาร 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี เพื่อให้
ครอบคลมุทกุกระบวนการปฏิบตัิงานที่มีความเสี่ยงสงู รวมทัง้ครอบคลมุถึงความคาดหวงัของผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งกับ
บริษัท ท าใหบ้ริษัทมั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคมุ การปฏิบตัิงานที่เพียงพอ ทัง้ดา้นการเงิน การปฏิบตัิงาน 

การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ กฎเกณฑต์่าง ๆ  และการต่อตา้นการทุจริต ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบฯ  
ไดพ้ิจารณาประเด็นส าคญัและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยไดเ้สนอแนะใหฝ่้ายบริหารด าเนินการแกไ้ข 
และใหม้ีการรายงานผลการแกไ้ขมาตรการปอ้งกนัมิใหเ้กิดปัญหาเดิมขึน้อีก 

กรณีที่มีการท าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวข้องกับบริษัทอันอาจจะน ามาซึ่งความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนร์ะหวา่งบรษัิทกบักิจการหรอืบคุคลที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทนัน้ ธุรกรรมที่เกิดขึน้จะตอ้งผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ
ตามระเบียบของบริษัท เช่นเดียวกบัธุรกรรมปกติ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการท ารายการจะตอ้งท าหนา้ที่พิจารณาวา่การ
ท ารายการมีความสมเหตสุมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค านงึถึงประโยชนส์งูสดุของบริษัทและผูถื้อหุน้ เสมือน
เป็นรายการที่กระท ากบับุคคลภายนอก และถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอนัอาจจะน ามาซึ่งความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์ผูม้ีสว่นไดเ้สยีดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีง และมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตใหไ้ดส้ินคา้ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัในระดบัสากล  
รวมทัง้ใหค้วามส าคญัอย่างมากต่อการดูแลความปลอดภยัในการท างาน การรกัษาสิ่งแวดลอ้ม โดยบริษัทไดก้าร
รบัรองระบบคณุภาพ “IATS 16949” และ “ISO 14001” ซึ่งมีหน่วยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ท าหนา้ที่ในการ
ตรวจสอบติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ อย่างสม ่าเสมอ ในส่วนของการท าธุรกรรมดา้นการเงิน และ
จดัซือ้ จดัจา้งนัน้ บริษัทก าหนดใหพ้นกังานและผูบ้ริหารปฏิบตัิตาม “คู่มืออ านาจด าเนินการ” และ “คู่มือควบคมุการ
จดัซือ้-จดัจา้ง” ซึ่งก าหนดไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยระบไุวช้ดัเจนถึงหลกัเกณฑ  ์เง่ือนไข และอ านาจในการอนุมตัิ
จ่ายเงินและการท าสญัญาจดัซือ้ จดัจา้ง เพื่อใหม้ีความรอบคอบ รดักุมและป้องกนัการทจุริตในธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบั
การเงิน 

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

ในการเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการพิจารณา บริษัทไดจ้ัดใหม้ีขอ้มูลที่ส  าคญัต่าง  ๆ  อย่างเพียงพอ เพื่อให้
คณะกรรมการใชป้ระกอบการตดัสินใจโดยการจัดท ารายงานเชิงวิเคราะหเ์ปรียบเทียบหลกัการและเหตุผล  พรอ้ม
เอกสารประกอบขอ้เท็จจรงิ จดัสง่ขอ้มลูเพื่อศกึษาประกอบการตดัสินใจเป็นการลว่งหนา้ 7 วนั โดยมีเลขานกุารบรษัิท 
ท าหนา้ที่ใหค้  าแนะน าดา้นขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต์า่ง ๆ  ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนประสานงาน
ใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนยก์ลางในการจัดท าและจัดเก็บเอกสาร
ส าคัญ ไดแ้ก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ไวอ้ยา่งเป็นระบบ  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบความ
เหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการได ้

ในส่วนของการจดัเก็บเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและบญัชีต่าง  ๆ นัน้ บริษัทจะมีการจดัเก็บไวอ้ย่าง
ครบถว้น เป็นหมวดหมู่ทกุรายการ เพื่อความโปรง่ใสและเพื่อเป็นขอ้มลูในการปฏิบตัิงานโดยไม่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบ
บญัชีว่ามีขอ้บกพรอ่งในเรื่องนี ้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพ้ิจารณารว่มกบัผูส้อบบญัชีฝ่ายตรวจสอบภายใน และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัท างบการเงินของบรษัิททกุไตรมาส เพื่อใหม้ีความมั่นใจวา่ บรษัิทมีการใชน้โยบายบญัชีตาม
หลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจของบรษัิท รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเหมาะสมตามที่
กฎหมายก าหนด 

 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทไดม้ีการติดตามผลการปฏิบตัิงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในปี 2562 รวม 12 ครัง้ และคณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ เพื่อติดตามการปฏิบัติงานเป็นล าดับชั้น ตัง้แต่
คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิาร และคณะผูบ้รหิาร เพื่อติดตามเปา้หมายและก ากบัการด าเนินการตามแผน
กลยทุธ ์แผนงานและโครงการ ที่อยูใ่นแผนธุรกิจประจ าปี ที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท พรอ้มทัง้แกไ้ขปัญหา
ที่อาจเกิดขึน้และปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  และเมื่อพบว่าผลการ
ด าเนินการมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่ก าหนดไว ้ไดก้ าาหนดใหผู้ร้บัผิดชอบน าเสนอรายงาน เพื่อทบทวนการ
ปฏิบตัิงานและการวิเคราะหส์าเหตุ ตลอดจนรว่มพิจารณาเพื่ออนมุตัิแผนการแกไ้ขปัญหา และใหร้ายงานการปฏิบตัิ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดใหม้ีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ โดยฝ่ายบริหาร
รบัผิดชอบในการดแูลการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน และมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและรายงานผล
อยา่งเป็นอิสระตอ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
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 12. กิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกนักับบริษัท หรือ บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ระหว่างปี 2561 และ 
ระหวา่งปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท สมบูรณห์ล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ ากัด (SBM)    

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ    

1. SAT ขายเศษวสัด ุให ้SBM  0.71 0.30 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้บั SAT จากการขายเศษวตัถดุบิที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT ขายสินคา้กึ่งส  าเรจ็รูป ให ้SBM  133.85 148.49 ราคาตลาด  
3. SAT รบัช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SBM 11.99 12.40 ราคาใกลเ้คียงทนุ /  SBM ใชส้าธารณปูโภคของ SAT 
4. SAT รบัช าระคา่ธรรมเนียมบรหิารจดัการจาก SBM 40.14 42.44 ราคาใกลเ้คียงทนุ / เป็นการใหบ้รกิารแก่ SBM 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1-4 เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ ากัด (BSK)   

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ    

1. SAT จา่ยช าระคา่สาธารณปูโภคให ้BSK 4.98 6.38 ราคาใกลเ้คียงทนุ / SAT ใชส้าธารณปูโภคของ BSK 
2. SAT รบัช าระคา่สาธารณปูโภคจาก BSK 0.40 1.73 ราคาใกลเ้คียงทนุ / BSK ใชส้าธารณปูโภคของ SAT 
3. SAT รบัเงินปันผลจาก BSK 883.98 199.30 

 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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    บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดักส ์จ ากัด (ICP)    

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ   รายการคา้ปกต ิ

1. SAT ขายเศษวสัด ุให ้ICP 10.75 7.73 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายไดใ้หก้ับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เป็น
สว่นสญูเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT รบัช  าระคา่ธรรมเนียมบรหิารจดัการจาก ICP  30.31 30.89 ราคาใกลเ้คียงทนุ / เป็นการใหบ้รกิารแก่ ICP 

3. SAT รบัช าระคา่สาธารณปูโภคจาก ICP 1.77 2.28 ราคาใกลเ้คียงทนุ / ICP ใชส้าธารณปูโภคของ SAT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 3 เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลย ีจ ากัด (SFT)   

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ   รายการคา้ปกต ิ

1. SAT เป็นเจา้หนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้  SFT 140.00 220.00 ตามสญัญากูเ้งิน  

2. SAT รบัดอกเบีย้เงินกูย้ืมจาก SFT 2.87 5.05 ตามสญัญากูเ้งิน  

3. SAT รบัช าระคา่สาธารณปูโภคจาก SFT 0.64 0.72 ราคาใกลเ้คียงทนุ / SFT ใชส้าธารณปูโภคของ SAT 

4. SAT รบัช  าระคา่ธรรมเนียมบรหิารจดัการจาก SFT  10.28 11.47 ราคาใกลเ้คียงทนุ / เป็นการใหบ้รกิารแก่ SFT 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 4   เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ ์โคเตท แซนด ์จ ากัด  

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
(ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ    

1. ICP ซื ้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิ โยชิ  สมบูรณ์  
โคเตท แซนด ์จ ากดั  

46.58 42.14 ซือ้ในราคาตลาด / ลกัษณะการซือ้สินคา้เป็นครัง้คราวเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้ 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1  เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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       บริษัท มูเบีย สมบูรณ ์ออโตโมทีฟ จ ากัด (MSA) 

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ

   

1. SAT เป็นเจา้หนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้ของ MSA 200.00 200.00 ตามสญัญากูเ้งิน 

2. SAT ท าสญัญาใหบ้รกิารดา้นการบรหิาร กบั MSA  14.36 12.34 ราคาตามสญัญา / เป็นการใหบ้รกิารเก่ียวกบัการบรหิารจดัการ 

3. SAT รบัดอกเบีย้เงินกูย้ืมจาก MSA 8.99 7.00 ตามสญัญากูเ้งิน  

4. SAT รบัช าระคา่สาธารณปูโภคจาก MSA 1.68 1.44 ราคาใกลเ้คียงทนุ / MSA ใชส้าธารณปูโภคของ SAT 

5. BSK ท าสญัญาใหเ้ชา่ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง กบั MSA  20.11 16.22 ราคาตามสญัญา / เป็นการใหบ้รกิารเก่ียวกบัการเชา่ที่ดินและสิ่งปลกูสรา้ง 

6. BSK รบัช าระคา่สาธารณปูโภคจาก MSA 16.38 14.39 ราคาใกลเ้คียงทนุ / MSA ใชส้าธารณปูโภคของ BSK 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 6  เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

บริษัท นิปปอน คิไค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (NKE) 

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ    

1. BSK เป็นเจา้หนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้ของ NKE - 30.00 ตามสญัญากูเ้งิน 

2. BSK รบัดอกเบีย้เงินกูย้ืมจาก NKE - 0.20 ตามสญัญากูเ้งิน  

3. SAT จา่ยคา่สินคา้และบรกิารแก่ NKE - 7.94 ราคาตลาด / ราคาตามสญัญา 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 - 3  เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 
 

บริษัท ยง่กี่ จ ากัด  

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 
รายการคา้ปกต ิ    

1. BSK และ SAT มีขายสินคา้ใหแ้ก่ บรษัิท ยง่ก่ี จ ากดั  11.21 13.17 ขายในราคาใกลเ้คียงราคาตลาด / ลกัษณะขายสินคา้ตามปกติของบรษัิท 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1   เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน  
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บริษัท สมบูรณ ์โฮลดิง้ จ ากัด จ ากัด  (SBH)  

ลักษณะรายการทีส่ าคัญ 

ยอดคงค้าง/มูลค่า
ของรายการ 
 (ล้านบาท) 

เงือ่นไขราคา/ความจ าเป็น 

ปี 2561 ปี 2562 

รายการคา้ปกต ิ
   

1. BSK รบัช  าระคา่สาธารณปูโภคจาก บรษัิท สมบรูณ ์
โฮลดิง้ จ  ากดั 

0.14 0.14 ราคาใกลเ้คียงทนุ /  SBH ใชส้าธารณปูโภคของ BSK 

2. SAT ท าสัญญารับบริการด้านการบริหาร จาก 
บรษัิท สมบรูณ ์โฮลดิง้ จ  ากดั  

19.50 19.50 ก าหนดจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึน้จริงของผู้ให้บริการจัดสรรตามการ
ใหบ้รกิารที่ตกลงกนั / พิจารณาจากประสบการณอ์นัยาวนานในความรู ้ความ
เขา้ใจการบรหิารธุรกิจผลิตชิน้สว่นยานยนตเ์ป็นส าคญั 

หมายเหต:ุ รายการที่ 1 – 2 เป็นรายการที่ผูส้อบบญัชีระบไุวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 
13.   ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 

 

สรุปรายงานของผูส้อบบญัชี 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวม ส าหรบังบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่  

31 ธันวาคม 2560 ไดแ้ก่ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวม ส าหรบังบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่  

31ธันวาคม 2561 ไดแ้ก่ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยและงบการเงินรวม ส าหรบังบการเงินประจ างวดปีบญัชี สิน้สดุวนัที่  

31ธันวาคม 2562 ไดแ้ก่ นายศกัดา เกาทณัฑท์อง ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4628 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีไดด้งันี ้

งบการเงินสาหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ผูส้อบบญัชีไม่พบสิง่ที่เป็นเหตใุหเ้ช่ือว่างบการเงินดงักลา่วไม่ถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการ

บญัชีที่รบัรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผูส้อบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่

รบัรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 

งบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ผูส้อบบัญชีไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุใหเ้ช่ือว่างบการเงินดงักล่าวไม่ถูกตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีที่
รบัรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูส้อบบญัชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ  
ตารางที ่1 – 1 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินรวม     หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2562 2561 

 
หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการด าเนนิงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษีเงนิได ้โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและเงนิปันผลรบั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายได ้ 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  8,005,588 8,193,797 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 220 3,496 
เงินปันผลรบั 54,276 4,841 
รายไดอ้ื่น  138,503 105,799 
รวมรายได ้ 8,198,588 8,307,933 
คา่ใชจ้า่ย  
ตน้ทนุการขายและบรกิาร  6,512,033 6,684,016 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  736,207                                     682,471 
รวมคา่ใชจ้า่ย  7,248,240                                                                            7,366,487 
ก าไรก่อน คา่ใชจ้่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได ้ 

950,348 941,446 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน  (10,664) (22,891) 
สว่นแบง่ก าไรจากลงทนุในบรษัิทรว่ม  58,742 88,886 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  (99,758) (91,845) 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี  898,666 915,597 
ก าไรจากการด าเนินงาน1 896,072 936,605 
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ตารางที ่1 – 2 ตารางสรุปงบก าไรขาดทนุจากงบการเงินเฉพาะบรษัิท   หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2562 2561 
รายได ้ 
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร  2,547,970 2,564,735 
เงินปันผลรบั  199,298 883,981 
รายไดอ้ื่น  180,423 164,487 
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น  - 170 
รวมรายได ้ 2,927,691 3,613,373 
คา่ใชจ้า่ย  
ตน้ทนุการขายและบรกิาร  1,931,842 1,881,564 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร  438,733 402,759 
รวมคา่ใชจ้า่ย  2,370,575 2,284,323 
ก าไรก่อน คา่ใชจ้่ายทางการเงินและ
ภาษีเงินได ้ 

557,116 1,329,050 

คา่ใชจ้า่ยทางการเงิน  (5,045) (10,531) 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  (51,482) (47,300) 
ก าไรสทุธิส าหรบัปี  500,589 1,271,219 
ก าไรจากการด าเนินงาน1  301,291 445,069 
 
หมายเหต ุ 
1 ก าไรจากการด าเนนิงาน เท่ากบัก าไรก่อนค่าใชจ่้ายทางการเงนิและภาษีเงนิได ้โดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและเงนิปันผลรบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

92 
 

ตารางที ่2-1 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินรวม              หนว่ย: พนับาท  
 

รายการ 
งบการเงนิรวม 

2562 2561 
สินทรัพย ์ 
สินทรัพยห์มุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  2,362,978 2,068,395 
ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ  1,359,182 1,387,436 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธิ  569,758 476,212 
ลกูหนีอ้ื่น 88,826 92,335 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

200,000 200,000 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  4,580,744 4,224,378 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีสว่นไดเ้สยี  862,411 831,518 
เงินลงทนุระยะยาวอื่น – สทุธิ  26,651 26,651 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ  3,596,205 3,804,073 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  245,479 178,141 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  4,730,746 4,840,383 
รวมสินทรัพย ์ 9,311,490 9,064,761 
หนี้สนิ  
หนี้สนิหมุนเวียน  
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กูย้ืมระยะสัน้  

108,898 - 

เจา้หนีก้ารคา้ – สทุธิ  885,396 1,146,938 
เงินกูย้ืมระยะยาวครบกาหนดชาระ
ภายในหนึง่ปี  

91,461 114,628 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  549,755 462,026 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  1,635,510 1,723,592 
หนี้สนิไม่หมุนเวียน  
เงินกูย้ืมระยะยาวอื่น  121,884 194,671 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  350,808 259,858 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  472,692 454,529 
รวมหนีส้ิน  2,108,202 2,178,121 
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รายการ 
งบการเงนิรวม 

2562 2561 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ทนุจดทะเบียน  425,194 425,194 
ทนุท่ีออกและเรยีกช าระแลว้  425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  716,443 716,443 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  6,016,328 5,745,003 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้  7,157,965 6,886,640 
สว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ 45,323 - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้  7,203,288 6,886,640 
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ตารางที ่2 – 2 ตารางสรุปงบดลุจากงบการเงินเฉพาะบรษัิท    หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2562 2561 
สินทรัพย ์ 
สินทรัพยห์มุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน  671,131 779,621 
ลกูหนีก้ารคา้ – สทุธิ  414,299 479,245 
สนิคา้คงเหลอื – สทุธิ  112,142 122,085 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้แก่บรษัิทยอ่ย  420,000 340,000 
ลกูหนีอ้ื่น 75,263 64,813 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน  1,692,835 1,785,764 
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน  
เงินลงทนุบนัทกึโดยวิธีราคาทนุ  2,892,512 2,892,512 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ  1,011,827 1,137,611 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น  37,360 30,201 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน  3,941,699 4,060,324 
รวมสินทรัพย ์ 5,634,534 5,846,088 
หนี้สนิ  
หนี้สนิหมุนเวียน  
เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 
เจา้หนีก้ารคา้ – สทุธิ  286,788 390,382 
เงินกูย้ืมระยะยาวครบกาหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี  

43,428 43,428 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  148,476 146,462 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน  478,692 580,272 
หนี้สนิไม่หมุนเวียน  
เงินกูย้ืมระยะยาว  91,643 135,071 
หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น  131,824 102,414 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน  223,467 237,485 
รวมหนีส้ิน  702,159                                                                                                                                                                                                                                                                      817,757 
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รายการ 
งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2562 2561 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  
ทนุจดทะเบียน  425,194 425,194 
ทนุท่ีออกและเรยีกชาระแลว้  425,194 425,194 
สว่นเกินมลูคา่หุน้สามญั  716,443 716,443 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม  3,790,738 3,886,694 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้  4,932,375 5,028,331 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้  5,634,534 5,846,088 
 

 

ตารางที ่3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบรษัิท และงบการเงินรวม                หนว่ย: พนับาท 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

2562 2561 2562 2561 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  1,297,429 1,452,877 472,973 672,933 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน  (236,718) (628,044) 88,884 545,784 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ  (720,753) (1,346,682) (622,526) (894,976) 
เงินสดและรายการเงินเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) 
สทุธิ  

339,958 (521,849) (60,669) 323,741 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ตน้งวด  1,362,776 1,884,625 475,759 152,018 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด – ปลายงวด  1,702,734 1,362,776 415,090 475,759 
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ตารางที ่4 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินรวม 

อัตราส่วน 
งบการเงนิรวม 

2562 2561 2560 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)  
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  2.80 2.45 1.82 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่)  2.28 2.01 1.51 
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.79 0.84 0.62 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่)  5.83 5.90 6.31 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  62 61 57 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่)  12.45 14.79 13.79 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)  29 24 26 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้(เทา่)  6.41 5.66 6.17 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  56 64 58 
วงจรเงินสด (วนั)  34 22 25 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)  18.66% 18.43% 15.49% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  12.47% 12.30% 10.41% 
อตัราก าไรสทุธิอื่น (%)  2.35% 1.37% 2.38% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  129.95% 144.21% 171.33% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  10.96% 11.02% 9 22% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  12.80% 13.76% 13.18% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%)  9.78% 9.83% 8.54% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)  41.68% 39.89% 33.60% 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เทา่)  0.89 0.89 0.93 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  0.03 0.04 0.16 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  0.29 0.32 0.49 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  132.02 68.48 28.93 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  1.25 0.83 1.22 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 64.16% 63.00% 47.17% 
อัตราส่วนวเิคราะหก์ารเติบโต (Growth Ratio)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย (%)  -2.30% -4.65% 3.55% 
อตัราการเติบโตของตน้ทนุขายและบรกิาร (%)  -2.57% -7.96% 2.83% 
อตัราการเติบโตของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (%)  7.87% 0.36% 1.53% 
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ (%)  -1.85% 14.09% 33.52% 
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ตารางที ่5 ตารางอตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญัของงบการเงินเฉพาะของบรษัิท 

อัตราส่วน 
งบการเงนิเฉพาะของบริษัท 

2562 2561 2560 
อัตราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio) 
อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่)  3.54 3.08 1.36 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ (เทา่)  2.27 2.17 0.83 
อตัราสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่)  0.99 1.16 0.73 
อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เทา่)  5.70 5.75 5.81 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)  63 63 62 
อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื (เทา่)  16.50 16 54 15.02 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ (วนั)  22 22 24 
อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้(เทา่)  5.71 5.44 5.92 
ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  63 66 61 
วงจรเงินสด (วนั)  22 18 25 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)  
อตัราก าไรขัน้ตน้ (%)  24.18% 26.64% 25.98% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%)  21.67% 51.41% 15.82% 
อตัราก าไรสทุธิอื่น (%)  12.97% 29.02% 6.00% 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร(%)  85.67% 51.04% 164.11% 
อตัราก าไรสทุธิ (%)  17.10% 35.18% 13.57% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%)  10.05% 27.58% 7.58% 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)  
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์(%)  8.72% 22.78% 6.16% 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%)  66.65% 123.82% 41.59% 
อตัราการหมนุของสนิทรพัย ์(เทา่)  0.51 0.65 0.45 
อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Leverage Ratio)  
อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  0.03 0.04 0.10 
อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เทา่)  0.14 0.16 0.27 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่)  104.96 69.39 28.59 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั (เทา่)  0.72 1.35 4.77 
อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 114.67% 33.45% 85.80% 
อัตราส่วนวเิคราะหก์ารเตบิโต (Growth Ratio)  
อตัราการเติบโตของยอดขาย (%)  -0.65% 13.20% 0.65% 
อตัราการเติบโตของตน้ทนุขายและบรกิาร (%)  2.67% 12.20% 0.36% 
อตัราการเติบโตของคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร (%)  7.96% 14.53% 0.44% 
อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ (%)  -60.62% 370.48% 9.51% 
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14.   การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมของการด าเนินงานทีผ่่านมา 

บริษัทและบริษัทย่อย ด าเนินธุรกิจผลิตชิน้สว่นรถยนต ์โดยรายไดห้ลกัของบริษัทในกลุม่สมบรูณม์าจากการ
ขายผลิตภณัฑชิ์น้ส่วนรถยนต ์เช่น เพลาขา้ง จานเบรก ดุมเบรก เป็นตน้ โดยเป็นการจ าหน่ายใหก้ับโรงงานประกอบ
รถยนต ์(Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูใ่นประเทศเป็นสว่นใหญ่  

 
การวิเคราะหก์ าไรขาดทุน 

การวิเคราะหร์ายได ้

ในปี 2562 และ ปี 2561 บรษัิทและบรษัิทยอ่ยมีรายไดร้วม เทา่กบั 8,199 ลา้นบาท และ 8,308 ลา้นบาท 

(ตามล าดบั) ลดลง 109 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 1 โดยมีรายไดจ้ากการขายสินคา้สทุธิและบริการของปี 2562 

เป็นเงิน 8,006 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นเงิน 188 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 2 ซึง่สาเหตหุลกั

มาจากภาพรวมอตุสาหกรรมรถยนตม์ีปริมาณการผลิตลดลง แต่อตุสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตรมีปริมาณการ

ผลติเพิ่มขึน้และบรษัิทมียอดขายเพิ่มเติมจากค าสั่งซือ้ใหม่ 

การวิเคราะหต์น้ทนุและคา่ใชจ้่าย    

ตน้ทนุขายและบรกิาร 

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทและบรษัิทย่อยมีตน้ทนุขายและบรกิารรวม เท่ากบั 6,512 ลา้นบาท และ 

6,684 ลา้นบาท (ตามล าดบั) ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน เป็นเงิน 172 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 สมัพนัธ์

กบัปรมิาณการขายที่ปรบัลดลง 

ค่าใชจ่้ายจากการขายและบรหิาร  

บรษัิทมีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารในปี 2562 เทา่กบั 736 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 54 ลา้นบาท

หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8 จากค่าใชจ้่ายขนส่งสินคา้ต่างประเทศที่เพิ่มขึน้ และการรบัรูค้่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงาน

เพิ่มขึน้ ตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานท่ีปรบัปรุงใหม ่ 

ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ในปี 2562 บริษัทมีภาระภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 100 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 8 ลา้นบาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 9 จากสดัสว่นก าไรจากการด าเนินงานสทิธิประโยชนด์า้นการสง่เสรมิการลงทนุท่ีไดร้บัเป็นหลกั  

ก าไรจากการด าเนินงาน 

บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทาง

การเงิน และ ภาษีเงินได ้ในปี 2562 จ านวน 950 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อน 9 ลา้นบาทหรอืคิดเป็นรอ้ยละ 1 จาก

ก าไรจากการด าเนินงานท่ีปรบัเพิ่มขึน้  
 

 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

99 
 

ก าไรสทุธิ 
บรษัิทมีก าไรสทุธิ เท่ากบั 899 ลา้นบาท ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนเป็นเงิน 17 ลา้นบาท หรอืคิดเป็น

รอ้ยละ 2 สาเหตหุลกัมาจากปรมิาณยอดขายที่ปรบัลดลงสมัพนัธก์บัภาคอตุสาหกรรมรถยนตเ์ป็นหลกั 
 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

สนิทรพัย ์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทมีสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 เท่ากบั 9,311 ลา้นบาท และ 9,065 ลา้นบาท (ตามล าดบั) เพิ่มขึน้ 247 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 3 สาเหตหุลกั
มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 295 ลา้นบาท และในระหว่างปี กลุ่มบริษัท โดยบริษัทย่อยของ
บริษัทไดซ้ือ้สว่นไดเ้สียของบริษัท นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง จ ากดั รอ้ยละ 51 สง่ผลใหม้ีสินทรพัยส์ทุธิที่ไดร้บัเพิ่มขึน้ 
70 ลา้นบาท แต่ในระหว่างปี ไดช้ าระคืนเงินตน้และการจ่ายเงินปันผล และที่ดิน อาคารและอปุกรณล์ดลงจากการตดั
จ าหนา่ยคา่เสือ่มราคาประจ าปีเป็นส าคญั  

 ลูกหนีก้ารคา้ 
บริษัทมียอดลูกหนีก้ารคา้สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,359 ลา้นบาท และเท่ากับ 

1,387 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 28 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ที่ 63 วนั  

 เงนิลงทนุ 
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทนุสทุธิในบรษัิทที่เก่ียวขอ้ง

จ านวนรวม 862 ลา้นบาท ซึง่เป็นการลงทนุในบรษัิทรว่ม ไดแ้ก่ บรษัิท ยามาดะ สมบรูณ ์จ ากดั บรษัิท ซชิึโยชิ สมบรูณ ์
โคเตท แซนด ์จ ากัด การลงทุนในบริษัทร่วมคา้ คือ บริษัท มูเมีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ ากัด และลงทุนในบริษั ท
เก่ียวขอ้งอื่น ไดแ้ก่ บริษัท นิชินโบะ สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ จ ากัด และบริษัท สมบรูณ ์โซมิค แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากัด ซึ่ง
บรษัิทมีตน้ทนุรวมในการลงทนุในบรษัิทดงักลา่ว รวมเทา่กบั 423 ลา้นบาท  

 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 3,596 ลา้นบาท และปี 

2561 มีจ านวน 3,804 ลา้นบาท ลดลง 208 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 5 ซึ่งเป็นผลจากการคิดค่าเสื่อมราคาใน
ระหว่างงวด 631 ลา้นบาท โดยบริษัทและบรษัิทย่อยไดล้งทนุเพิ่มรวม 351 ลา้นบาท ในสายการผลติงานเพื่อปรบัปรุง
ประสทิธิภาพเครือ่งจกัร และเพิ่มขึน้จากการซือ้ธุรกิจ 85 ลา้นบาท เป็นหลกั 

หนีส้นิ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีหนีส้ินรวม 2,108 ลา้นบาท โดยแบง่เป็นหนีส้นิระยะสัน้ เท่ากบั 1,635 

ลา้นบาท และหนีส้ินระยะยาว เท่ากับ 473 ลา้นบาท ซึ่งต ่ากว่าปีก่อน 70 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 3 โดยหลกั
ลดลงจากการจ่ายช าระคืนภาระหนีส้นิเงินกูย้ืมธนาคารลดลง 115 ลา้นบาท และช าระหนีเ้จา้หนีก้ารคา้ 262 ลา้นบาท 
ในขณะเดียวกัน มีเงินกู้ยืมระยะสัน้เพิ่มขึน้ 109 ลา้นบาท และ ประมาณการหนีส้ินส าหรบัผลประโยชนพ์นักงาน
เพิ่มขึน้ 91 ลา้นบาทเป็นส าคญั  
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สว่นของผูถื้อหุน้ 

 โครงสรา้งเงนิทนุ 
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 7,158 ล้านบาท เพิ่มขึน้ เมื่อ

เปรียบเทียบกบัวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเท่ากบั 6,887 ลา้นบาท เป็นเงิน 271 ลา้นบาท เนื่องจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงานระหวา่งงวด และมีสว่นไดเ้สยีที่ไมม่ีอ  านาจควบคมุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 45 ลา้นบาท 

บริษัทมีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 เป็นเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2562 และ
ก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 574 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานของ 
ปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท เป็นจ านวนเงิน 532 ลา้นบาท และจ่ายจากก าไรสะสมในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 
เป็นจ านวนเงิน 42 ลา้นบาท ทัง้นีไ้ดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 149 
ลา้นบาท ในเดือน กนัยายน 2562 ดงันัน้ สว่นท่ีคงเหลอืในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 425 ลา้นบาท 
จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในภายในเดือนพฤษภาคม 2563 

บริษัทมีการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 เป็นเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานของปี 2561 และ
ก าไรสะสม ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 574 ลา้นบาท ซึง่เป็นการจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 
2561 ในอตัราหุน้ละ 1.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 574 ลา้นบาท ทัง้นีไ้ดม้ีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ในอตัราหุน้ละ 
0.35 บาท เป็นจ านวนเงิน 149 ลา้นบาท ในเดือน กนัยายน 2561 ดงันัน้ สว่นท่ีคงเหลอืในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท เป็น
จ านวนเงินทัง้สิน้ 425 ลา้นบาท จะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในภายในเดือนพฤษภาคม 2562 

ทัง้นี ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมีโครงสรา้งเงินทนุประกอบดว้ยหนีส้นิรวม 2,108 ลา้นบาท
และสว่นของผูถื้อหุน้ 7,158 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ประมาณ 0.29 เทา่   
 

การวิเคราะหง์บกระแสเงนิสด 
จากงบการเงินรวมสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกระแส 

เงินสดรบัจากการด าเนินงานสทุธิ จ านวน 1,297 ลา้นบาท และ 1,453 ลา้นบาท (ตามล าดบั) กระแสเงินสดจ่ายสทุธิ
จากกิจกรรมลงทุน 237 ลา้นบาท และ 628 ลา้นบาท (ตามล าดับ) ซึ่งเกิดจากการลงทุนปรบัปรุงประสิทธิภาพ
เครือ่งจกัรในสายการผลิตเป็นหลกั และมีกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงิน จ านวน 721 ลา้นบาท และ 1,347 
ลา้นบาท (ตามล าดับ) เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามโครงการลงทุน 115 ลา้นบาท และ
จ่ายเงินปันผลรวม 574 ลา้นบาท  

 
ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด าเนินงานหรือฐานะการเงนิในอนาคต 
อตุสาหกรรมรถยนตใ์นปี 2562 ตลาดรถยนตโ์ดยรวมหดตวัลงจากปี 2561 ที่ระดบั 7.6% โดยหดตวัจาก

ยอดผลิตเพื่อขายในประเทศ 6.8% และ หดตัวจากยอดผลิตเพื่อส่งออก 7.9% โดยมียอดผลิตรวมที่ระดับ 2.02  
ลา้นคนั ในปี 2562 อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกลการเกษตรโดยเฉพาะรถแทรคเตอรแ์ละรถเก่ียวนวดขา้ว
เติบโตตอ่เนื่องที่ระดบัประมาณ 9% ปัจจยัสภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมดงักลา่วขา้งตน้สง่ผลใหย้อดขายโดยรวม
ของบริษัทในกลุ่มสมบุรณ์ลดลงเล็กน้อย เนื่องด้วยการลดลงของตลาดจากปัจจัยความไม่แน่นอนจากสภาวะ  
เศรษฐกิจและการเมืองระหว่างและภายในประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมไทย กลุ่มบริษัทจึงไดพ้ฒันา 
 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

101 
 

ความสามารถดา้นการออกแบบระบบการผลิตชิน้ส่วนรถยนตแ์ละเครื่องจักรกลการเกษตร ดว้ยเทคโนโลยีใหม่  ๆ 
รวมถึงระบบอตัโนมตัิ การติดตัง้และเช่ือมต่อระบบ และวิศวกรรมการผลิต รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือพัฒนา
ผลิตภณัฑเ์พื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม เพื่อการแข่งขนัในดา้นตน้ทนุและเทคโนโลยี ขณะเดียวกนั บริษัทมีการบริหารจัดการ
บคุลากรตามแนวทางการพฒันายทุธศาสตร ์3 สมบรูณ ์สรา้งสมดลุ ควบคูไ่ปกบัการเติบโตขององคก์รอยา่งยั่งยืน 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 เอกสารแนบ 1
อายุ % 

(ปี) การถือหุน้

ในบริษัท ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศช์ะอุ่ม 72  ปริญญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ไม่มี 2551 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ สาขาวิชา การพฒันาภมิูสงัคมอยา่งยั่งยืน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. หลกัทรพัยบ์วัหลวง

มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 2551 - เม.ย. 2562 ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกนัภยั

 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ) และก าหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ

University of Bridgeport, Connecticut,USA 2551- กพ.2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ดิ เอราวณั กรุ๊ป

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร ์(การเงินและการคลงั) กรรมการอิสระ

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

 วฒิุบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที่ 37

• จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร • จ  านวนบริษัทที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

- Role of the Chairman

- Finance for Non-Finance Directors 

- Director Accreditation Program 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 68  Mini MBA, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 0.85% 2547-ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ/ กรรมการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 กรรมการ/ รองประธานกรรมการ  ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์ 2557-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม และการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี

ผกูพนับริษัท  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราช 2537-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบูรณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

อาณาจกัร (วปอ) หลกัสตูรภาครฐั กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

รว่มเอกชน (ปรอ) รุน่ที่ 9 2547-2560 กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

• จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

 อบรมหลกัสตูร • จ  านวนบริษัทที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

- Director Certification Program

- Role of the Chairman

- Thailand 2020 #กา้วขา้มพายเุศรษฐกิจ

นายปัญจะ เสนาดิสัย 71  ปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจอตุสาหกรรม ไม่มี 2559-ปัจจบุนั กรรมการนโยบายการบริหาร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 ประธานคณะกรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ความเสี่ยงองคก์ร

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) 2550-ปัจจบุนั กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 กรรมการสรรหาและพิจารณา มหาวิทยาลยั ซฟัฟอลก์ รฐัแมสซาชเูซตส ์สหรฐัอเมริกา กรรมการและผูบ้ริหาร

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 2549-ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ  อบรมหลกัสตูร และธรรมาภิบาล

- Director Certification Program 2548-ปัจจบุนั กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

- Audit Committee Program ตรวจสอบ

- Role of the Compensation Committee Program 2547-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

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

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 8 ประธานกรรมการพิจารณาผล

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส  าหรบั ตอบแทนฯ

กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสงู ของรฐัวิสาหกิจและองคก์าร 2526-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

มหาชน รุน่ที่ 2 สถาบนัพฒันากรรมการ และผูบ้ริหารระดบั

สงูภาครฐั

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้

และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที่ 4 • จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Corporate Governance for • จ  านวนบริษัทที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ที่ 15/2016

- ประกาศนียบตัร หลกัสตูร Risk Management Program 

for Corporate Leaders รุน่ 12/2018

นายอัจฉรินทร ์สารสาส 76  ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ ไม่มี ปัจจบุนั ที่ปรกึษาอิสระ ดา้นการพฒันาประสทิธิภาพ (TQM)

 ประธานกรรมการบริหาร การจดัการอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยั ปัจจบุนั นายกกิตติมศกัดิ์ สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย(TAPMA)

 กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน เคนซิงตนั สหรฐัอเมริกา ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ์ กลุม่อตุสาหกรรมยานยนต์

 กรรมการอิสระ  ปริญญาบตัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปัจจบุนั ที่ปรกึษาคณะกรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย

(วปอ) หลกัสตูรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ) รุน่ที่ 1 ปัจจบุนั ที่ปรกึษา กลุม่บริษัท Cobra International 

 วฒิุบตัร/ ใบอนญุาตวิศวกรควบคมุ 2561-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

(วฒิุวิศวกรอตุสาหการ) 2552-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและ บมจ.สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

คา่ตอบแทนฯ

 อบรมหลกัสตูร 2552-2561 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล บมจ.สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

Director Certification Program 2557-2559 ประธานคณะกรรมการนโยบายบริหาร บมจ.สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

ความเสี่ยง

• จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

• จ  านวนบริษัทที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒิทางการศึกษา

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัท ผู้ที่ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสายงาน
บญัชีและการเงิน ผู้ที่ไดรั้บมอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบญัชี



อายุ % 

(ปี) การถือหุน้

ในบริษัท ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒิทางการศึกษา

นายไพฑูรย ์ทวีผล 69  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ไม่มี 2559-ปัจจบุนั ประธานคณะกรรมการนโยบายการบริหาร บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 ประธานคณะกรรมการสรรหา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ความเสี่ยงองคก์ร/กรรมการคณะกรรมการสรรหา

และคา่ตอบแทนฯ  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (บญัชี) คา่ตอบแทน

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์

 กรรมการอิสระ  ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี 2557-ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ. เซ็น คอรป์อเรชั่น กรุ๊ป

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซ่ีบาย

2551-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร และคา่ตอบแทนฯ/กรรมการตรวจสอบ

- Director Accreditation Program และธรรมาภิบาล
- Director Certification Program 2545-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ บมจ. เซ็นทรลัพฒันา
- Audit Committee Program ตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ

- Role of the Chairman นโยบายความเสี่ยง

- Chartered Director Program

-  Advanced Audit Committee
ปี 2562

- Annual General Meeting 2019 - Business • จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 4 บริษัท
 transformation, Thai Institute of Directors (IOD) • จ  านวนบริษัทที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

- Independent Director Forum 1/2019 - Tips 
and Tricks for Dealing with Questions in AGM,
Thai Institute of Directors (IOD)

- IOD National Director Conference 2019 - 
Board of the Future, Thai Institute of Directors 
(IOD)

- Chairman Forum 2019 - Successful 
Corporate Culture Change: from Policy to
 Practices, Thai Institute of Directors (IOD)

- CAC National Conference 2019 - Innovations
 in the Fight against Corruption,
Thai Institute of Directors (IOD)

- งานเปิดตวัเครือขา่ยเพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

ดร. สุทศัน ์เศรษฐบุ์ญสร้าง 69  Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A. ไมมี่ 2561-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมภิบาล บมจ.สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, U.S.A. 2558-ปัจจบุนั กรรมการคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย/ ธนาคารแห่งประเทศไทย

 กรรมการอิสระ  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการก ากบัดแูล

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ความเสี่ยง

2557-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ บมจ. บา้นปู

 อบรมหลกัสตูร ผลตอบแทน

- Director Certification Program รุน่ 194/2557 2556-ปัจจบุนั ประธานมลูนิธิ มลูนิธินวชีวนั

- Boards that Make a Difference (BMD) รุน่ที่ 8/2561 2556-ปัจจบุนั Member, Board of Trustee International Rice Research  Institute (IRRI)

- Cyber Resilience Leadership Mission in Action /2019 Los Banos, the Philippines

Bank of Thailand • จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 2 บริษัท

• จ  านวนบริษัทที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

นายประยงค ์ หรัิญญะวณิชย์ 68  MBA New York University  ไมมี่ 2562-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 กรรมการบริหาร  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรเ์ครื่องกล จฬุาลงกรณ์ 2560-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ มหาวิทยาลยั 2555-ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บจ. Zafco FTZ, Dubai

2555-ปัจจบุนั กรรมการกลยทุธ์ องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชั่น (ประเทศไทย)

 อบรมหลกัสตูร 2560-2561 กรรมการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

- Director  Accreditaton Program 2558-2559 ที่ปรกึษา บจ. สยามสนิธร

2555-2559 ที่ปรกึษากรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

2553-2558 ประธานกรรมการ บจ. ยง่ก่ี

* จ านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 1  บริษัท

* จ านวนบริษัทที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 1  บริษัท



อายุ % 

(ปี) การถือหุน้

ในบริษัท ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒิทางการศึกษา

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 57  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 0.92% 2560-ปัจจบุนั รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

  กรรมการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ 2560-ปัจจบุนั ประธานกิตติมศกัดิ/์ กลุม่อตุสาหกรรมชิน้สว่นและอะไหลร่ถยนต์

 รองประธานคณะกรรมการบริหาร  Master of Industrial Engineering, นายกกิตติมศกัดิ์ ภายใตส้ภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม Waseda University (Japan) 2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี

ผกูพนับริษัท  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรเ์ครื่องกล 2550-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบูรณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

เจา้คณุทหารลาดกระบงั กรรมการ บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์

2560-2561 กรรมการ บจ. มเูบีย สมบูรณ ์ออโตโมทีฟ

 อบรมหลกัสตูร 2555-2560 กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

- Director Accreditation Program

- Finance for Non-Finance Directors

- Director Certification Program • จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

• จ  านวนบริษัทที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 55  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบนั 1.66% 2561-ปัจจบุนั กรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 กรรมการ บณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์ 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มเูบีย สมบูรณ ์ออโตโมทีฟ

 กรรมการผูอ้  านวยการ แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 2557-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบูรณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

 กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม  Bachelor of Business Administration 2555-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี

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

Simon fraser University (Canada) กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล

2547-ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร 2557-2560 รองกรรมการผูอ้  านวยการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

- Director Accreditation Program สายส านักงานกลาง

- Strategic IQ - Executive Education

Harvard Business School

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู 

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ • จ  านวนบริษัทจดทะเบียนที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

(หลกัสตูร วตท.) รุน่ที่ 25 • จ  านวนบริษัทที่มิใชบ่ริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท

- CEO Club 1/2018

- Investment Strategy

- The Business of Platforms 2019

- CEO Club 2019 : GLOBAL RISKS – 

WHAT ARE THE IMPLICATIONS FOR 

 YOUR BUSINESS

- Family Business

- How to move task in today's world 

- งานเปิดตวัเครือขา่ยเพ่ือความยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

         ดร.ชีระวิทย ์สุรีรัตนันท์ 53  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจอตุสาหกรรม 0.001% 2552-ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สมบูรณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

 กรรมการผูจ้ดัการ – SBM และ ICP สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2557-2561 รองกรรมการผูอ้  านวยการ - สายการขาย บมจ.สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 ปริญญาโท (Course work) วิศวกรรมศาสตร ์(เครื่องกล) และการตลาด

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 2556-2557 รองกรรมการผูอ้  านวยการ-สายปฏิบตัิการ บมจ.สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(เครื่องกล) กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล

 อบรมหลกัสตูร 
- Director Certification Program

นายพัฒนพ์งษ ์วีระศิลป์ 51  ปริญญาโท วิทยาศาสตร ์(การจดัการโลจิสติกส )์ 0.00005% 2558-ปัจจบุนั รองกรรมการผูอ้  านวยการ –สายปฏิบตัิการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผูอ้  านวยการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี

 - สายปฏิบตัิการ SAT  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การจดัการอตุสาหกรรม) 2556 - 2557 ผูจ้ดัการทั่วไป - ฝ่ายขายและบริการลกูคา้ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 กรรมการผูจ้ดัการ - SFT สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล 2550 - 2556 ผูจ้ดัการทั่วไป - ฝ่ายจดัหา บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 อบรมหลกัสตูร 

- Director Certification Program

- Anti- Corruption for Executive Program

- Leadership Development Program (LDP6)



อายุ % 

(ปี) การถือหุน้

ในบริษัท ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท

ช่ือ-สกุล/ ต าแหน่ง
ประสบการณท์ างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

วุฒิทางการศึกษา

        นายมงคล  แซ่จิวนายมงคล  แซ่จิว 57  ปริญญาโท การจดัการอตุสาหกรรม 0.002% 2562 รองกรรมการผูอ้  านวยการ-สายงานวิจยัและพฒันา บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 รองกรรมการผูอ้  านวยการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 2557- 2561 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สมบูรณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

สายงานวิจยัและพฒันา เจา้คณุทหารลาดกระบงั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์

2550 - 2556 ผูจ้ดัการทั่วไป บจ. สมบูรณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

ผูจ้ดัการทั่วไป บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์

นายณัฐขจร  ญาณภิรัต 43  Master of Science in Engineering: University ไม่มี 2562-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง

 รองกรรมการผูอ้  านวยการ of Pennsylvania 2560-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. มเูบีย สมบูรณ ์ออโตโมทีฟ

 - สายงานการเงิน บญัชี  Bachelor of Science in Engineering: University 2561-ปัจจบุนั กรรมการ บจ. สมบูรณห์ลอ่เหลก็เหนียวอตุสาหกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ of Pennsylvania กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดสัเตรียล
 Bachelor of Science in Economics: University กรรมการ บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส์

* ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุ of Pennsylvania กรรมการ บจ. สมบูรณ ์ฟอรจ์จิง้ เทคโนโลยี
ในสายงานบญัชีและการเงิน 2559 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูอ้  านวยการ-สายงานการเงิน บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี

 อบรมหลกัสตูร บญัชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- Director Certification Program 

         นายธันธัช  ฤทธ์ิน า้ 47  ปริญญาโท MBA – General Management 0.01% 2562-ปัจจบุนั รองกรรมการผูอ้  านวยการ-ส านักกรรมการ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผูอ้  านวยการ (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัรามค าาแหง ผูอ้  านวยการ

ส าานักกรรมการผูอ้  านวยการ SAT  ปริญญาโท M Sc. – Computer and Engineering Management กรรมการผูจ้ดัการ บจ. มเูบีย สมบูรณ ์ออโตโมทีฟ

 กรรมการผูจ้ดัการ - MSA (หลกัสตูรภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 2559-ปัจจบุนั กรรมการบริหาร สมาคมผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนตไ์ทย
 ประกาศนียบตัรวิศวกรรมเคมี University of Manchester 2559 – 2561 รองกรรมการผูอ้  านวยการ – สายกลยทุธ์ บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

Institute of Science and Technology (สหราชอาณาจกัร) และพฒันาธุรกิจองคก์ร 
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบ์ณัฑิตปิโตรเคมี (เกียรตินิยมอนัดบั 1)

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ

 อบรมหลกัสตูร 

- Director Certification Program

- Executive Development Program

         ดร. อโณทยั   เหมาะเจาะ 49  ปริญญาเอก การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์ ไม่มี 2562 – ปัจจบุนั รองกรรมการผูอ้  านวยการ-สายงานทรพัยากรบุคคล บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 รองกรรมการผูอ้  านวยการ (หลกัสตูรนานาชาติ), มหาวิทยาลยับูรพา และธุรการ

 – สายงานทรพัยากรบุคคลและธุรการ  ปริญญาโท การบริหารงานวิศวกรรม, 2560-2561 รองกรรมการผูอ้  านวยการ-สายทรพัยากรบุคคล บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัเวสเทิรน์มิชิแกน, สหรฐัอเมริกา 2558-2560 ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ บจ. บางกอกโคมตัส ุเซลล ์จ  าากดั
 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล, จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

         นางพรทพิย ์สังขสุ์ข 44  Bachelor of Administer in Auditing : Rajamangala ไม่มี 2558 – ปัจจบุนั ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายบญัชี บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

 ผูช้ว่ยผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายบญัชี University of Technology Krungthep 2550 – 2558 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีกลาง บมจ. สมบูรณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 

2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. วงศไ์พฑรูย์

 หลกัสตูรการอบรม 2542 - 2547 ผูช้ว่ยผูต้รวจสอบบญัชี บจก. ส านักงานตรวจสอบบญัชีพิพฒันแ์ละเพ่ือน
* ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรง - ภาษีอากรส าหรบัธุรกรรมระหว่างประเทศ รุน่ที่ 1/2561
ในการควบคมุดแูลการท าบญัชี - การท า Financial Projection เพ่ือประเมินมลูคา่บริษัท

- การรวมธุรกิจและการจดัท างบการเงินรวมขัน้สงูเชิงปฏิบตัิการ
 (Workshop) ส าหรบัสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- การสมัมนาส าหรบัผูจ้ดัากรฝ่ายบญัชีของบริษัทญ่ีปุ่ น ครัง้ที่ 2

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

- Final Countdown to TFRS9 Focus Group



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอ่ย 

รายชื่อ SA
T 

SB
H 

บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม บรษัิทยอ่ย
ทางออ้ม 

SB
M 

BS
K 

IC
P 

SF
T 

TS
C 

YS
C 

NS
A 

SS
MC

 

MS
A 

NK
E 

1. นายสรรเสรญิ วงศช์ะอุม่ X,///            
2. นายยงยทุธ กิตะพาณิชย ์ /, V X, / X X / X       
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสยั //            
4. นายอจัฉรนิทร ์ สารสาส ///            
5. นายไพฑรูย ์ ทวีผล //            
6. ดร. สทุศัน ์ เศรษฐ์บญุสรา้ง //            
7. นายประยงค ์ หิรญัญะวณิชย ์ ///            
8. นายยงเกียรติ ์ กิตะพาณิชย ์ / / / / X / / / /, V /, V   
9. น.ส. นภสัร กิตะพาณิชย ์ /, P, O  / / / /     /  
10. นางกษมน กิตติอ าพน   / / / /       
11. นายมงคล แซจิ่ว O            
12. ดร. ชีระวิทย ์ สรุรีตันนัท ์   /,O  /,O        
13. นายพฒันพ์งษ ์ วีระศิลป์ O     /,O       
14. นายณฐัขจร  ญาณภิรตั O  / / / /     / / 
15. นายธนัธชั ฤทธ์ิน า้ O          O  
16. ดร. อโณทยั เหมาะเจาะ O            

 
 

สญัลกัษณ์ต ำแหนง่ของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำร 
X ประธานกรรมการ      //    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผูบ้รหิาร 
V    รองประธานกรรมการ    ///    กรรมการอิสระ  

/    กรรมการ      P    กรรมการผูอ้  านวยการ 

สัญลักษณ์ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
SAT บมจ. สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี  TSC บจ. ซชึิโยชิ สมบรูณ ์โคเตท แซนด ์ 
SBH บจ. สมบรูณ ์โฮลดิง้ YSC บจ. ยามาดะ สมบรูณ ์
SBM บจ. สมบรูณห์ล่อเหล็กเหนียวอตุสาหกรรม  NSA บจ. นิชินโบะ สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ 
BSK บจ. บางกอกสปรงิอินดสัเตรียล SSMC บจ. สมบรูณ ์โซมิค แมนแูฟคเจอริ่ง 
ICP บจ. อินเตอรเ์นชั่นแนล แคสติง้ โปรดกัส ์ MSA บจ. มเูบีย สมบรูณ ์ออโตโมทีฟ 
NKE บจ. นิปปอน คิไค เอนจิเนียริ่ง 

เอกสารแนบ 2 



บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  

 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับ 

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE) 

1. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน   

บริษัทได้แต่งตั้งให้ นางอรอนงค์  ใยยะธรรม ด ารงต าแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่   
1 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก เป็นผูม้ีคุณสมบตัิ มีความรูแ้ละประสบการณใ์นการท างานดา้นการตรวจสอบระบบการ
ควบคมุภายใน  รายงานทางการเงิน การบญัชี และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีความเขา้ใจในกิจกรรม
และการด าเนินงานของบริษัทจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวไดอ้ย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมี
บทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหนา้ที่ หวัหนา้ “ผูต้รวจสอบภายใน”  มีความรบัผิดชอบตามกฎบตัรของผูต้รวจสอบภายใน ที่ได้รบั
อนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2.  เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบฯ จดัประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ จดัท าเอกสารประกอบระเบยีบ
วาระการประชมุ และรายงานการประชมุ  

 
 
ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นางอรอนงค ์ ใยยะธรรม 

 
ปรญิญตร ี                มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา  สาขาการจดัการ  เอกคอมพิวเตอร ์
ประสบการณท์ างาน : พ.ศ. 2534 – 2542 ธนาคารดีบีเอส ไทยทน ุจ ากดั (มหาชน) ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

พ.ศ.  2542 – 2545 บรษัิท ธนลูกัษณ ์จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
   พ.ศ.  2545 – ปัจจบุนั ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

                                                 บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวาน  เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 
คณุสมบตัิ  :    มีความรูแ้ละประสบการณ์ในการท างานดา้นการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน  

รายงานทางการเงิน  การบญัชี และกฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
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บริษทั สมบูรณ์ แอด๊วานซ์ เทคโนโลย ีจ  ากดั (มหาชน)  

 
 

2.  หัวหน้างานกากบัดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (COMPLIANCE)  

บรษัิทไดแ้ตง่ตัง้ให ้นายวิศรุต บญุโต ด ารงต าแหนง่หวัหนา้หนว่ยงานก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน (Compliance 
Unit) ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 โดยมีบทบาทหนา้ที่ และความรบัผิดชอบ ดงัตอ่ไปนี ้

1. สนบัสนนุนโยบายและวตัถปุระสงคข์ององคก์รและผูบ้รหิารระดบัสงูในการท าใหม้ั่นใจวา่จะมีการก ากบั
การปฏิบตัิอยา่งเพยีงพอ 

2. เป็นศนูยก์ลางในการสือ่สาร และสง่เสรมิความรู ้เพื่อใหผู้บ้รหิารไดร้บัทราบ และปฏิบตัิตามกฎเกณฑไ์ด้
อยา่งถกูตอ้ง   

3. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูปัญหาดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ   รวบถึงกฎเกณฑใ์หม ่ๆ ที่มกีาร
เปลีย่นแปลงและเพิม่เตมิในปัจจบุนั  

4. ก ากบั  และติดตามดา้นการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงาน เป็นประจ าทกุไตรมาส      

 
ประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน 
 

นายวิศรุต  บุญโต 

 

ปรญิญาโท     จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  สาขา บญัชีการเงิน 
ประสบการท างาน :           พ.ศ.  2562           ผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายก ากบัและตรวจสอบ 

 พ.ศ.  2559 – 2561       เลขานกุารบรษัิท บมจ. สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์ เทคโนโลยี 
 พ.ศ.  2548 – 2558       เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมมาภิบาล   

     และผูช้่วยผูจ้ดัการทั่วไป - ฝ่ายตรวจสอบภายใน         
                        บมจ. สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี 
คณุสมบตัิ  :   มีความรูด้า้นกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง  มีความสามารถในการประสานงาน การสรุปประเด็น การจดัท า 
                            รายงานการประชมุฯ มีความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงาน มีมนษุยสมัพนัธด์ี มีความคิดรเิริม่สรา้งสรรค์ 
                            มีภาวะผูน้  า มีเทคนิคการสือ่สาร และการวางแผนเชิงกลยทุธ ์     
ทกัษะ        :          ผา่นการอบรมงานดา้นเลขานกุารบรษัิท จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD)  
 หรอืองคก์รอิสระท่ีมีความนา่เช่ือถือ 

 



บรษัิท สมบรูณ ์แอ๊ดวานซ ์เทคโนโลยี จ  ากดั (มหาชน)  
 

 

 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยส์ิน 

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

 

 

เอกสารอ่ืน ๆ 
 

- ไม่มี - 
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