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สวนท่ี 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
1. ขอมูลทัว่ไป 
 

ชื่อบริษัท : บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : โรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักไดแก เพลาขาง (Axle 

Shaft) ใหแกผูผลิตยานยนต (Original Equipment Manufacturer 

“OEM”) ทั้งในประเทศและตางประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบ

กิจการโรงงานผลิตช้ินสวนยานยนตทําใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทมีความ

หลากหลาย 

ที่ต้ังสํานักงานใหญและโรงงาน : เลขท่ี 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 

 : เลขท่ี 300/100 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตําบลตาสิทธิ์ 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107574700660 

Home page : www.satpcl.co.th 

โทรศัพท : 02-728-8500 

โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517 
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

2. ปจจัยความเสี่ยง  

จากการที่บริษทัฯ มีความตระหนักและเห็นความสําคัญในการนําการบริหารความเสี่ยงมาใชเปน

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการองคกร  ภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยงในระดับสากล โดยมีคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Committee) รับผิดชอบในการกํากับดูแลการ

พัฒนาและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง   ติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญและการดําเนินการ เพื่อให

มั่นใจไดวาองคกรมีระบบการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม น้ัน บริษัทฯไดกําหนดแผนพัฒนา

เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Roadmap) ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธ

และแผนธุรกิจของบริษัทฯอยางตอเน่ือง เชน การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง การทบทวนคูมือ

ปฏิบัติงานและนําเขาสูการดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร การกําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูบริหาร

และพนักงานใหชัดเจน  การเชื่อมโยงสูการประเมินผลงาน การพฒันาระบบการติดตามและรายงานความ

เส่ียงอยางตอเน่ือง      เพือ่ใหเกิดคุณภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในการปฏิบัติการสําหรับการบริหารจัดการ

ความเสี่ยง    ต้ังแตการวิเคราะห    ประเมิน    จัดทําแผน   ติดตามและประเมินผล       

ในป 2553 บริษัทฯ มุงเนนใหมีการพัฒนาระบบการทํางานโดยใหมีความเชือ่มโยงกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงเขากับการทําแผนกลยุทธขององคกร     มีการกําหนดกลยุทธภายใตกรอบของความเสี่ยงท่ี

ยอมรับได (Risk Appetite) ซึง่คํานึงถึงผลตอบแทน และความเส่ียงอยางรอบคอบ รวถึงการจัดสรรทรัพยากร

ใหสอดคลองกับทิศทางและศักยภาพในการดําเนินธุรกิจขององคกรอยางเหมาะสม       ตลอดจนมีการขยาย

ผลการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบไปสูการบริหารงานโครงการและการลงทุนในดานตาง ๆ อีกดวย           

 
ปจจัยเส่ียง  ป 2553 

บริษัทสามารถผานอุสรรค ปญหาจากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีผานมาไดอยางดี ซึ่งสวนหน่ึงมาจากเราได

มีการวางแผนท่ีคํานึงถึงการจัดการความเสี่ยง และการสรางภูมคุมกันภายในไวลวงหนา จากผลกระทบท่ี

เกิดขึ้น ไมวาจะเปนดานการลงทุน การหาแหลงเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคลองของธุรกิจ จึงไดไดรับผลกระทบ

มากนัก และสามารถกลับสูภาวะปกติไดในเวลาอันส้ัน แตเน่ืองจากจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนยานยนต     และสภาพแวดลอมท่ีมกีารเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วในปจจบุัน     ยังไมอาจหลีกเล่ียง

ความเสี่ยงบางประการ ท่ีหากเกิดขึ้นแลวจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายหรือการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

อยางมีนัยสําคัญได ซึ่งเราไดวางแผน และบริหารจัดการความเสี่ยงเหลาน้ันอยางตอเน่ืองและเปนระบบ  จาก

การดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงในป  2553   ท่ีผานมาพบวามปีจจัยความเสี่ยงหลัก ๆ 

จําแนกได ดังน้ี                
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

1. ความเส่ียงดานกลยุทธ 

• ความเส่ียงจากความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจ    และการเมืองในประเทศ 

จากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกครั้งท่ีผานมา โดยในคร้ังน้ันบริษัทฯ สามารถรักษาผลการ

ดําเนินงานไวไมใหชะลอตัวตํ่าไปกวาอัตราการชะลอตัวของอุตสาหกรรมรถยนตได ซึ่งสวนหน่ึงเปนผลมา

จากนโยบายการกระจายการลงทุนท่ีไมพึ่งพาลูกคารายใดรายหน่ึงมากรวมท้ังจากการเพิม่สัดสวนรายได

ของผลิตภัณฑท่ีไมใชชิ้นสวนยานยนต (non-auto parts) และในป 2553 ท่ีผานมา บริษทัฯมีรายไดจากการ

ขายผลิตภัณฑท่ีไมใชชิ้นสวนยานยนต เทากับรอยละ 8 ในขณะท่ีป 2552 มีสัดสวนท่ีรอยละ 5 ในขณะท่ี

ยอดขายรวมเพิม่ขึ้นจากป 2552 ซึ่งเปนปท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก ประมาณรอยละ 46 การนํากลยุทธใน

การดําเนินงานดังกลาวมาใชจะชวยใหเชื่อมั่นไดวาในการดําเนินธุรกิจระยะกลางและระยะยาว บริษัทฯ จะ

ยังคงสามารถขยายตัวเติบโตอยางมีเสถียรภาพมากย่ิงขึ้นตอไป  

สําหรับการคาดการณภาวะเศรษฐกิจในป 2554 น้ี ภาวะเศรษฐกิจโลกจะยังคงอยูในภาวะท่ี

เปราะบางตอเน่ืองจากปท่ีผานมา ไมวาจะเปนเศรษฐกิจของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป หรือญี่ปุน แมวาจะมี

สัญญาณของการฟนตัวก็ตามแตก็อยูบนพื้นฐานของความไมแนนอน นอกจากน้ัน ราคานํ้ามัน อัตราการ

วางงาน ประสิทธิผลของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจท่ียังไมไดสรางความเชื่อมั่น จนทําใหในบางประเทศตองมี

การตออายุมาตรการหรือนโยบายกระตุนเศรษฐกิจออกไป รวมถึงปญหาความขัดแยงดานการเมืองใน

ประเทศแถบตะวันออกกลางมีโอกาสขยายตัวลุกลามรุนแรงเปนปญหาเศรษฐกิจโลกหากไมสามารถควบคุม

ได ในขณะท่ีประเทศเกิดใหมในเอเซีย โดยเฉพาะจีน ยังคงมีการเติบโตที่สูงและรอนแรง และยังคงตองมีการ

เขมงวดในการกํากับดูแลเพื่อใหระบบเศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งจากการท่ีอัตราการเติบโต

และนโยบายเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันมากของประเทศในสองกลุมหลัก จะทําใหเกิดการเคล่ือนยายกระแส

เงินทุนท่ีผิดปกติและจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย นอกจากน้ันทิศทางและสถานการณ

ทางการเมืองของไทยท่ียังไมแนนอนจะสงผลกระทบไดท้ังเชิงลบหรือเชิงบวกตอเศรษฐกิจไทย หาก

สถานการณทางการเมืองมีความรุนแรงก็อาจนําไปสูการขาดความเชื่อมั่นในการใชจายและลงทุนแตหาก

การเมืองคล่ีคลายลงก็จะนําไปสูความมั่นใจในการบริโภคและการลงทุนมากขึ้นและจะสงผลดีตอเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

นอกจากน้ี การท่ีบริษัทฯ ไดนําเอากรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางใน

การดําเนินงานเพื่มเพื่อใหองคกรมุงสูเปาหมายทางธุรกิจบนพื้นฐานของความพอดี คือ ไมประมาท 

พอประมาณ มีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี โดยใหความสําคัญกับความสมดุลท้ังในดานการเงิน 

ลูกคา กระบวนการดําเนินงาน และผลลัพธดานการบริหารองคกร ซึ่งจะพจิารณาถึงความเปนไปได ความมี

เหตุมีผล ความพอประมาณอยางสมดุล  และมีความเสี่ยงท่ียอมรับได จากหลักบริหารน้ี จะเปนภูมิคุมกนัท่ีดี

ใหกับองคกรในอนาคตตอไป 
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

ความเส่ียงดานการเงิน 2. 

• ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

จากการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ทําใหตองมีการนําเขาเคร่ืองจักรและอุปกรณจากตางประเทศ 

รวมท้ังจากการท่ีตองนําเขาวัตถุดิบ (เหล็ก) ท้ังจากการส่ังซื้อผานตัวแทนจําหนายในประเทศ และซื้อโดยตรง

จากตางประเทศ     ซึ่งบริษัทฯอาจไดรับผลกระทบดานตนทุนจากความผันผวนของอตัราแลกเปล่ียนได ป 

2553 บริษัทฯมีการนําเขาเคร่ืองจักร อุปกรณ และเหล็ก คิดเปนมูลคาประมาณรอยละ 40 ของมูลคาการซื้อ

โดยรวม เพิ่มขึน้จากปกอนหนาน้ัน ซึ่งอยูท่ีระดับรอยละ 20 โดยเปนการเพิ่มขึ้นจากการนําเขาเคร่ืองจักรและ

อุปกรณในโครงการลงทุนใหมเปนหลัก             ดังน้ัน  เพื่อลดผลกระทบและสรางสมดุลของสินทรัพยและ

หน้ีสินท่ีเปนสกุลเงินตางประเทศ  บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนผานการซื้อ

สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา หรือ Forward Contract    พรอม ๆ กบัการวิเคราะหและติดตาม

แนวโนมของอตัราแลกเปล่ียนอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ีนโยบายเพิ่มยอดขายจากการสงออกไปยัง

ตางประเทศจะสามารถชวยลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปล่ียนได ท้ังน้ีในป 2553 บริษัทฯ มีกาํไรจาก

อัตราแลกเปล่ียนประมาณ 17 ลานบาท แตอยางไรก็ตาม ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเปนส่ิงท่ีบริษัทฯ

ไมสามารถควบคุมได และถือวาเปนความเส่ียงของธุรกิจท่ีตองมีการจดัการอยางตอเน่ือง และมีการติดตาม

ตามการเคล่ือนไหวอยางใกลชดิตลอดเวลา     

3. ความเส่ียงจากการปฏิบัติการ 

3.1  ความเส่ียงจากความผันผวนดานราคาและจากแหลงวัตถุดิบ 

จากการที่วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทคือเหล็ก ซึ่งคิดเปนรอยละ 34 ของตนทุน

ขายรวม และประมาณรอยละ 85 ของมูลคาเหล็กท่ีส่ังซื้อท้ังหมดเปนการนําเขาจากตางประเทศ เน่ืองจากการ

ไมสามารถผลติภายในประเทศได ดังน้ัน หากมีการปรับเพิม่ขึ้นของราคาเหล็กก็จะสงผลตอตนทุนการผลิตและ

ความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ โดยในป 2553 ท่ีผานมา ราคาเหล็กสําเร็จรูปในตลาดโลกมีการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียประมาณรอยละ 20-22 เมื่อเทียบกับปกอนหนา จากปริมาณความตองการเหล็กใน

ตลาดโลกท่ีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งท้ัง 2 ประเทศน้ีเปนท้ัง

ผูบริโภคและผูผลิตเหล็กรายใหญของโลก  

 จากแนวโนมราคาเหล็กในตลาดโลกท่ีมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นดังกลาว บริษทัฯไดใชขอมูลทาง

การตลาดตางๆ มาชวยในการวิเคาะหแนวโนมราคาลวงหนา เพื่อใชเปนแนวทางบริหารจัดการและกําหนดกล

ยุทธการจัดซื้อ  จัดหา เพื่อลดความเส่ียงจากความผันผวนดานราคาวัตถุดิบ ท้ังน้ี พบวาราคาวัตถุดิบท่ีจัดซื้อ

จัดหาโดยบริษทัฯมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาเฉล่ียรอยละ 10-15 ซึ่งตํ่ากวาอัตราการปรับเพิ่มขึ้นของราคา

ขายเฉล่ียในตลาดโลกซึ่งอยูท่ีรอยละ 20-22 ในป 2554 บริษัทฯประเมินวาแนวโนมราคาเหล็กในตลาดโลกจะ

ยังคงมีแนวโนมการปรับราคาเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองตามปริมาณความตองการบริโภคเหล็กในอินเดียและจีน 
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3.2  ความเส่ียงดานการปฏิบัตติามกฎระเบียบ 

• ความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากผูบริโภค เนื่องจากปญหาดานคุณภาพสินคาและ
อาจทําใหตองถูกชดใชคาเสียหายตามกฎหมาย Product Liability 

จากการที่ชิ้นสวนยานยนตท่ีผลิตโดยบริษัท ไดถูกนําไปประกอบเปนรถยนตเพื่อจําหนายใน

ประเทศและสงออกตางประเทศ หากชิ้นสวนดังกลาวมีปญหาดานคุณภาพและเกิดผลกระทบตอผูบริโภคอาจ

สงผลใหผูใชรถยนตสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทผูจําหนายรถยนตไดตามกฎหมาย Product 

Liability หากพิสูจนพบวาสินคาท่ีไมปลอดภัยน้ัน ๆ ถูกผลิตโดยผูผลิตรายใด ผูผลิตน้ันอาจตองเสียคาปรับ

ตามคําวินิจฉัยของศาล โดยคาปรับจะประเมินตามมูลคาความเสียหายของเหตุการณท่ีเกิดขึ้น    ปจจุบัน

กฎหมายน้ีไดถูกประกาศบังคับใชในหลายประเทศรวมท้ังประเทศไทย    

ดวยเหตุผลดานความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งมีระดับผลกระทบท่ีบริษัทฯยอมรับไมได บริษัทฯจึงให

ความสําคัญในระดับกลยุทธขององคกรท่ีพนักงานทุกคนตองปฎิบัติตามระบบรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 

อยางเครงครัด การจัดการกระบวนการผลิตใหสามารถตรวจสอบไดในแตละจุด รวมถึงการตรวจสอบข้ัน

สุดทายกอนสงมอบสินคาใหกบัลูกคา เพื่อใหเกิดสินคาท่ีมีคุณภาพเปนเลิศ โดยการยอมใหเกิดของเสียนอย

ท่ีสุดตามเปาหมายท่ีลูกคายอมรับได และมเีปาหมายของงานเคลมจากลูกคาตองเปนศูนย (Zero Claims) 

รวมท้ังปจจบุันบริษัทฯอยูระหวางดําเนินการจัดหาบริษัทประกันภัยเขามารวมประกันความเส่ียงดังกลาวดวย 

• ความเส่ียงดานความปลอดภัย    สิ่งแวดลอมและชุมชน 

ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย บริษัทฯไดใหความสําคัญและเล็งเห็น

ความสําคัญของพนักงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย บริษัทฯ จึงไดมุงมั่นท่ีจะบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงทุก

ประเภทอันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของบุคลากรทุก ควบคูไปกับการพฒันาองคกรเพื่อมุงสูความเปนเลิศ ซึ่ง

ในป 2553 ท่ีผานมา บริษัทฯ ไดกิจกรรมหลัก 3 ประการ  ไดแก 
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ประการแรก คือ การทบทวนและจัดทํานโยบายดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําป 

โดยมุงเนนการมีสวนรวมของพนักงานทุกฝายในการกําจัดจดุเส่ียงภัย และปองกันไมใหหเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดย

ผานกิจกรรม Completely Check Completely Find Out หรือ CCCF ท้ังน้ีไดดําเนินกิจกรรมน้ี 2 คร้ังตอป 

ผลลัพธท่ีไดคือ สามารถลดจดุเส่ียงภัยสําคัญท่ีอาจทําใหพนักงานเกิดอันตรายไดมากกวา 300 จุด  ประการท่ี 

2 คือ การจัดทําแผนงานท่ีเนนสรางจิตสํานึกท่ีดีใหกับพนักงาน โดยผานกิจกรรมตางๆ มากมาย อาทิ สัปดาห

ความปลอดภัย ขับขีป่ลอดภยัและเมาไมขับ งดเหลาเขาพรรษา จัดทําวารสารดานความปลอดภัย รวมถึง

ฝกอบรมหลักสูตรดานความปลอดภัย เปนตน ผลลัพธท่ีไดคือ อบุัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําท่ีประมาทมี

แนวโนมลดลง และประการสดุทาย คือ ทบทวนและดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองตามความตองการของลูกคา 

เชน กิจกรรม CCCF และ SPI รวมถึงขอกาํหนดดานกฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน การตรวจสอบอปุกรณไฟฟา รถ

ยก เครน หมอไอนํ้า ตรวจสุขภาพประจําป และตรวจวัดสภาพแวดลอม เปนตน     ผลลัพธท่ีไดคือ ไดคะแนน

ระดับดีมากจากการตรวจประเมินของลูกคา และความสอดคลองตามกฎหมาย 100% 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

3.1 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ 

ความเปนมาของธุรกิจบริษัทในกลุมบริษัทสมบูรณ  

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) กอต้ังเม่ือวันที่ 14 กันยายน 

2538 ดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักคือ เพลาขาง 

(Axle Shaft) มีโรงงานและสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบาง

พลี จังหวัดสมุทรปราการ ตอมาในป 2547 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม 

และไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2548 ดวยทุนจดทะเบียน 300 ลานบาท แบงเปนหุน

สามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

วันที่ 3 สิงหาคม 2553 บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ลานบาท รวมเปน 340 ลานบาท จากการเสนอ

ขายใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได ใหแกผูถือหุนรายเดิม ตามสัดสวนการถือหุน จํานวน 25 ลานหุน 

และเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15 ลานหุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) และไดมีการจด

ทะเบียนเพ่ิมทุนชําระแลวจํานวน 15 ลานบาท ในวันท่ี 6 กันยายน 2553 และจํานวน 24,923,287 บาท ในวันท่ี 22 

กันยายน 2553 รวมเปนทุนชําระแลวทั้งส้ิน 339,923,287 บาท 

ปจจุบัน บริษัทฯมีบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท ไดแก 1) บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 

(“SBM”) 2) บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (“BSK”) และ 3) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลแคสติ้งโปรดักส จํากัด 

(“ICP”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนใน 3 บริษัทยอยสัดสวนรอยละ 99.99  

 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในรอบ 3 ปที่ผานมา 

• มกราคม 2554 1) SAT2 ไดรับเกียรติบัตร ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ

อุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ. 2553 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  2)  SAT และ BSK ไดรับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบตอสังคมอยางตอเนื่อง (CSR-DIW 

Continuous Awards 2010) มาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรม

ตอสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• มีนาคม 2553 SAT2 ไดรับ Bronze Award – KANO Quality Award จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-

ญี่ปุน) 

• มิถุนายน 2553 1) SAT ไดรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเดนระดับชาติ จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ  

  2) คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

2.1 อนุมัติให ICP ขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นอีก 2,500 ตัน/เดือน (เฟสท่ี 1 = 450 ตัน/

เดือน เฟสท่ี 2 = 2,500 ตัน/เดือน) โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ 1,203 ลานบาท 

(หนึ่งพันสองรอยสามลานบาท) โดยสรางโรงงานผลิตงานหลอชิ้นสวนแหงใหมที่

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เพื่อรองรับคําส่ังซื้อท้ังปจจุบัน และคําส่ัง
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2.2 อนุมัติให SAT และบริษัทยอยดําเนินการการชําระคืนวงเงินสินเชื่อทั้งหมดท่ีมีอยู

กับ บริษัท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และ รับการสนับสนุนวงสินเช่ือ

รวมจํานวนเงินประมาณ 3,600 ลานบาท (สามพันหกรอยลานบาท) กับสถาบัน

การเงินแหงใหม สําหรับโครงการลงทุนใหมตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ 

2.3 อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิไดจํานวน 25,000,000 

หนวย โดยไมคิดมูลคา เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ในอัตราสวนการจองซ้ือ 12 

หุนเดิมตอ 1 ใบแสดงสิทธิ 

2.4 อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 40,000,000 บาท โดยการออก

หุนสามัญจํานวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 300,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมเปนจํานวน 340,000,000 

บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 340,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และ

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียน 

2.5 อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 40,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 

บาท ตามรายละเอียดดังนี้ 

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 25,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ

ตามใบแสดงสิทธิในการซื้อหุนเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได  

2.5.1 

2.5.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15,000,000 หุน เพื่อเสนอขายในคราว

เดียวกันหรือตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

 กรกฎาคม 2553 BSK ไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ 

• สิงหาคม 2553 1) บริษัทในกลุมสมบูรณทั้ง 3 บริษัท ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรับเลือกจากกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานใหเปนสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ

สวัสดิการแรงงาน ประจําป 2553 และรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานแรงงาน

สัมพันธและสวัสดิการแรงงาน 5 ป 

2) BSK ไดรับรางวัล Bronze Award – Thailand Kaizen Award 2010 จากสมาคม

สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)  

3) SAT SBM และ BSK ไดรับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการดานเอดส และวัณโรค 

(ASO-T) ระดับเงิน จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

 ตุลาคม 2553 SBM และ ICP ไดรับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการดานเอดสและวัณโรค (ASO-T) 

จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 พฤศจิกายน 2553 1) บริษัทฯไดรับรางวัลชนะเลิศองคกรดีเดน ดานการบริหารจัดการความโปรงใส (NACC 

Integrity Awards) ประจําป 2553 สําหรับองคกรธุรกิจเอกชน จากสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

 2) บริษัทฯไดรับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน (Top Corporate Governance Report 

Awards) จากงาน SET Awards 2010 ซึ่งเปนรางวัลที่ไดรับติดตอกันเปนปที่ 2 โดย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงินธนาคาร 

 3) คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเพิ่มทุนใน ICP เพื่อรักษาสัดสวนการถือหุน  

 4) บริษัทฯไดรับเคร่ืองหมาย “มาตรฐานฝมือแรงงานในสถานประกอบการ” จากกระทรวง

แรงงาน 

 5)  BSK ไดรับใบรับรองจากโครงการ “TCC HRD (TOYOTA CO-OPERATION CLUB)” 

HDR Activity 2010 

• ธันวาคม 2553 ICP เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจํานวน 185,000,000บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

785,000,000 บาท โดยเพิ่มทุนอีกจํานวน 600,000,000 บาท เพ่ือใชสําหรับโครงการลงทุน 

ในการขยายกําลังการผลิตชิ้นสวนงานหลอ การชําระคืนหนี้เงินกูที่มีอยูกับบริษัทฯ และ

สํารองเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ  

รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจําป 2553 

• เกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ. 

2553 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (SAT2) 

• Award of Quality Zero Defects from MMTh (SAT) 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 QCC Supplier Contest from Thai NOK (SBM) 

• กุมภาพันธ 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให BSK ลงทุนเคร่ืองทดสอบสําหรับผลิตภัณฑสปริง 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนเงินลงทุน 60 ลานบาท และลงทุนโครงการ

ผลิตใบมีดพรวนดิน เปนเงินลงทุน 135 ลานบาท ใหกับบริษัท สยามคูโบตาอินดัสตรี 

จํากัด ซึ่งไดเร่ิมผลิตไปเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 

2) คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติใหบริษัทฯและบริษัทยอยชะลอโครงการลงทุน เน่ืองจาก

ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนต 

2.1 โครงการลงทุนสรางโรงหลอผลิตงานหลอชิ้นสวนแหงใหม ที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง มูลคาโครงการลงทุนรวม 1,219 ลานบาท ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติโครงการและแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ

เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2551 

2.2 โครงการรวมลงทุนกับบริษัท KUSE IRON WORKS CO., LTD. (KUSE) ประเทศ

ญี่ปุน เพื่อกอต้ังบริษัทใหม มูลคาโครงการลงทุนรวม 19.60 ลานบาท ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติโครงการ และแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพย

เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

• พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SAT ลงทุนโครงการผลิตเพลาขาง (ทุบขึ้นรูป) 

สําหรับรถบรรทุก/ เคร่ืองยนตการเกษตรใหกับบริษัท คูโบตาแทรกเตอร จํากัด เปนเงินลงทุน 

81 ลานบาท คาดวาจะเร่ิมผลิตไดเดือนกุมภาพันธ 2553  

 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯไดเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯในเร่ืองการปรับ

กําหนดการชําระเงินกูยืมสถาบันการเงินออกไปอีก 1 ป และปลอดชําระเงินตนต้ังแตวันท่ี 

31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีเง่ือนไขการจายเงินปนผลในชวง Grace 

Period เพื่อรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และเตรียม

ความพรอมสําหรับโครงการลงทุนในอนาคต 

 สิงหาคม 2552 1) นายทรัพย บานดาน พนักงานสังกัด BSK ไดรับรางวัลชนะเลิศ Golden Award – 

Thailand Kaizen Award 2009 จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซึ่งไดนํา

ชื่อเสียงมาใหกับบริษัทฯ 

  2) SBM ไดรับรางวัลระดับทองแดง (ไมมีอุบัติเหตุจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานต้ังแต 

1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมงการทํางาน จากกระทรวงแรงงาน 

 กันยายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนในการผลิต Bracket Injection  

Pump เปนเงิน 42 ลานบาทใหกับบริษัท นิสสัน มอเตอร ไทยแลนด จํากัด และลงทุน

ขยายกําลังการผลิตกลึงขึ้นรูปชิ้นสวนรถไถ เปนเงิน 228 ลานบาทใหกับบริษัท สยาม คู

โบตา แทรกเตอร จํากัด คาดวาทั้ง 2 โครงการจะเริ่มผลิตไดเดือนพฤษภาคม 2553 นี้ 

 2) บริษัทในกลุมสมบูรณทั้ง 3 บริษัท ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรับเลือกจากกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหเปนสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ

สวัสดิการแรงงาน 

 3) SAT และ BSK ไดรับรางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรม

ตอสังคม พ.ศ. 2552 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

• ตุลาคม 2552  บริษัทฯในกลุมสมบูรณ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในการดําเนินการจัดทําระบบบริหาร

จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) อยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน 

 พฤศจิกายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสายการประกอบ Assy Front& 

Rear เปนเงิน 121.20 ลานบาทใหกับบริษัท สยาม คูโบตา แทรกเตอร จํากัด ซึ่งคาดวา

จะเร่ิมผลิตไดในเดือนกันยายน 2553 และการขยายการลงทุนกอสรางอาคารโรงงานที่

ระยอง  เปนเงิน 52 ลานบาทเพื่อรองรับการเติบโต โดยอาคารโรงงานหลังใหมนี้จะแลว

เสร็จในเดือนมีนาคม 2553 

 2) บริษัทฯไดรับไดรับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน

นักลงทุนสัมพันธ และประกาศนียบัตรบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR จากงาน SET 

Awards 2009 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงิน

ธนาคาร 

 3) คณะกรรมการบริษัทฯไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงป – ดีเดน ประจําป 2551/52 จาก

โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป 2551/52 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริม
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

4) บริษัทในกลุมสมบูรณ ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 

(มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ ขั้นริเร่ิม จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจําป 2552 

• QA Improvement Activity: 1st RUNNER UP from Toyota Co-Operation Club (BSK) 

• The 27th QCC Presentation Contest 2009 from Toyota Co-Operation Club (BSK) 

• Quality Award: Excellence in zero defects from MMTh (BSK) 

• Quality Award: Excellence in zero defects from MMTh (SAT) 

• กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft (ในสวน

ของ Machining Line H) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 

269.60 ลานบาท ซึ่งเร่ิมทําการผลิตไปแลวเม่ือเดือนธันวาคม 2551 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให BSK ลงทุนสรางโรงงานแหงใหม เพื่อขยายกําลัง

การผลิต Coil Spring ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 286 ลาน

บาท ซึ่งเร่ิมทําการผลิตไปแลวเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให ICP ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัด

ระยอง เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคต เปนเงินลงทุน 104 ลานบาท 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนโครงการจัดต้ังศูนยทดสอบและจัดหา

เคร่ืองทดสอบระบบจานเบรก – ดุมเบรก ที่ สํานักงานใหญ อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ เปนเงินลงทุน 55 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะเร่ิมทดลองใชในไตรมาส 3 ป 2552 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft (ในสวน

ของ Forging Line) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 163 

ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถทําการผลิตไดในส้ินป 2552  

• เมษายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสรางคลังสินคา ที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 21.5 ลานบาท 

• พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ติดต้ังระบบสารสนเทศ ERP (Enterprise 

Resource Planning) เปนเงินลงทุน 47.75 ลานบาท 

• พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft สําหรับ

รถบรรทุกขนาดใหญ ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 

259.76 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯไดพิจารณาทบทวนโครงการ โดยใหมีการลงทุนเฉพาะใน

เคร่ืองจักรบางสวน และใหชะลอการลงทุนสําหรับสายการผลิตงานกลึง (Machining Line) 

ออกไป จนกวาสถานการณอุตสาหกรรมรถยนตจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น 
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

• พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนขยายกําลังการผลิต Hub Front ที่

สํานักงานใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนเงินลงทุน 14.18 ลานบาท 

• พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ระดับจังหวัด  

• กันยายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสายการผลิตผลิตภัณฑใหม 

Differential Case และ Differential Case Bearing ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัด

ระยอง เปนเงินลงทุน 104 ลานบาท 

• กันยายน 2551 บริษัทในกลุมสมบูรณทั้ง 3 บริษัท ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรับเลือกจากกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานใหเปนสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ

สวัสดิการแรงงาน 

 ตุลาคม 2551  บริษัทฯ ไดรับโลเกียรติคุณองคกรท่ีมีกิจกรรมพัฒนาสังคมดีเดน ป 2551 จากกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจําป 2551 

• Best Quality Award from Honda& Direct Delivery Award from Isuzu (SBM) 

 
3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เชน รถยนตนั่ง รถกระบะ    

รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเคร่ืองยนตการเกษตร โดยกลุมลูกคาหลักไดแกผูประกอบยานยนต (Original Equipment 

Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และตางประเทศซ่ึงมีการทําสัญญาซ้ือขายระยะยาว และผูคาชิ้นสวนอะไหล 

(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การดําเนินงานของบริษัทในกลุม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร

และ ผูมีสวนไดเสีย โดยมีผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  ในดานการดําเนินงานนั้นแตละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือน

เปนหนวยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององคกร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายรวม 

เพื่อใหบริษัทในกลุมแตละบริษัทนําไปปฏิบัติใช ซึ่งผูบริหารในแตละสายงาน จะตองรายงานการปฏิบัติงานตอ

กรรมการผูอํานวยการ ทั้งนี้ในดานการดําเนินงานแตละบริษัทมีการกําหนด เปาหมาย กลยุทธการดําเนินธุรกิจ และมี

การติดตามผลรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจําในการประชุมผูบริหารของกลุมบริษัท (Executive 

Committee)  
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* ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทที่เกี่ยวของนี้เกินรอยละ 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จํากัด 

SBM 

บ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล จํากัด 

BSK 

99.99% 99.99% 

บ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จาํกัด* 

บ. ยามาดะ สมบูรณ จํากัด* 
 
บ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากดั* 
 
บ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด* 
 

 

 

21.25% 
2.90% 

1.80% 

 

25.49% 24.44% 50.07% 

บ. สมบูรณ โฮลด้ิง จํากัด  ตระกูลกิตะพาณิชย  ผูถือหุนรายยอย 

บ. สมบูรณ แอดวานซ  
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

SAT 

100% 

20.0% 

บ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง 
โปรดักส จํากัด 

ICP 

99.99% 
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ผลิตภัณฑของกลุมบริษัท 

บริษัท ผลิตภัณฑหลัก ประเภทลูกคา ลูกคาหลัก 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาขาง (Axle Shaft) 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 

รถบรรทุก 10 ลอ 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยตา มอเตอรส ประเทศไทย 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd. 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

บริษัท สมบูรณหลอเหล็ก

เหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดุม (Drum Brake) 

ทอรวมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดุมลอชวยแรง (Fly Wheel 

Comp & Fly Wheel) 

แทนยึด (Bracket) 

กระปุกเกียร (Gear Box) 

รถกระบะ &  รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถแทรคเตอร 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,  

บจ. ฮีโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรริ่ง 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

บริษัท บางกอกสปริง                  

อินดัสเตรียล จํากัด  

(BSK) 

แหนบแผน (Leaf Spring)  

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

สปริงขดขึ้นรูปรอน (Hot Coil Spring) 

วาลว (Valve) พุชรอด (Push Rod)  

 
 

ใบมีดจอบหมุน (Rotary Blade) 

เครื่องมือท่ีใชในการผลิต (Tooling, Jig 

Fixture และ Mold) 

รถกระบะ & รถบรรทุก  

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

เครื่องยนตอเนกประสงค 

รถจักรยานยนต และเครื่องยนต

อเนกประสงค 

อุปกรณตอพวงแทรกเตอร 

ใชภายในของบริษัทในกลุม 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยตามอเตอรส ประเทศไทย 

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล 

บจ. ยงก่ี (1995)  

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., 

Ltd.(Japan) 

บจ. สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล      

แคสต้ิง โปรดักส จํากัด 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดุม (Drum Brake) 

เพลาลูกเบ้ียว (Camshaft) 

ดุมลอชวยแรง (Fly Wheel) 

ทอรวมไอเสีย (Exhaust Manifold) 

ฝาครอบลอชวยแรง (Housing Fly 

Wheel) 

รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ 

รถแทรคเตอร 

 

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

บจ. ฮีโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรริ่ง 

บจ. สยามคูโบตาคอรปอเรชั่น 

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑหลักของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด จะขายผานบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด เปนสวนใหญ 
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นอกเหนือจาก 3 บริษัทยอยท่ีไดกลาวมาแลว กลุมบริษัทสมบูรณมีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ดําเนินธุรกิจ

เก่ียวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ง SBM และ BSK เปนบริษัทผูลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553

มีรายละเอียดดังนี้ 

 

% ลงทุน บริษัทท่ีเกี่ยวของ ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด  150.00 20.00 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต แกนพวงมาลัย ปมนํ้า ปมนํ้ามัน 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 732.60 2.90 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตประเภทระบบเบรก 

บริษัท สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 300.00 1.80 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต เชน ลูกหมาก คันชัก และคันสง (Tie Rod End) 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด 72.00 21.25 ผลิตและจําหนายสินคาประเภททรายเคลือบเรซินสําหรับงานหลอ 

 

3.3 โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ  

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2553 ป 2552 และป 2551

สามารถจําแนกไดดังนี้ 

งบการเงิน ผลิตภัณฑ ดําเนิน งบการเงิน งบการเงิน % การถือ
หุนของ
บริษัท 

การโดย ป 2553 ป 2552 ป 2551 
  รายได % รายได % รายได % 

เพลาขาง SAT  2,080 32 1,376 32 1,846 31 

แหนบแผน BSK 99.99 570 9 461 11 643 11 

จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 615 10 471 11 700 12 

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 491 8 331 8 383 6 

สปริงขด BSK 99.99 500 8 310 7 388 7 

ทอรวมไอเสีย SBM 99.99 234 4 152 3 251 4 

จานไฟและดุมลอชวยแรง SBM 99.99 387 6 263 6 418 7 

ชิ้นสวนเคร่ืองยนตการเกษตร SBM 99.99 491 8 234 5 - - 

อื่นๆ*   895 13 698 16 1,185 20 

  6,263 98 4,296 99 5,814 98 รวมรายไดจากการขายสินคา 

รายไดอื่นๆ   153 2 52 1 121 2 
รวมรายได    6,416 100 4,348 100 5,935 100 

หมายเหตุ     

* ผลิตภัณฑอื่น ๆ อาทิเชน เพลาแหนบ วาลว พุชรอด แทนยึด และผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกวา 20 รายการ 
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 3.4  เปาหมายในการดําเนนิธุรกิจ   

บริษัทฯมีวิสัยทัศนในการเปนผูผลิตช้ินสวนยานยนตที่เปนเลิศในดานคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน ที่

ใหบริการลูกคาอยางครบวงจรและเติบโตไปพรอมกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ผูถือหุน และผู

มีสวนไดสวนเสีย มุงเนนใหมีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเส่ียง มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี และมี

ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารองคกร และกําหนดวัตถุประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัด รวมถึงเปาหมายของการ

ดําเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความพอดี คือ ไมประมาท พอประมาณ มีเหตุมีผลและมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับความสมดุลทั้งดานการเงิน  ลูกคา กระบวนการดําเนินงาน และ 

ผลลัพธดานการบริหารองคกร  ซึ่งจะพิจารณาถึงความเปนไปได (Feasible) ความมีเหตุมีผล (Reasonable) ความ

พอประมาณอยางสมดุล (Balance) และมีความเส่ียงท่ียอมรับได (Fair risk) โดยกระบวนการตัดสินใจอยูบนพื้นฐาน

ของการวิเคราะห เปรียบเทียบการดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกองคกร (Benchmarking) รวมถึงประเมินความ

คาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด (Stakeholder analysis) มีการดําเนินวิธีการวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการ

ดําเนินงานขององคกร อยางตอเน่ือง  

ทั้งนี้ หลักการบริหารสําคัญที่องคกรถือปฏิบัติ อันจะชวยสงเสริมใหเกิดความสมดุลและย่ังยืนภายใต

สภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ และนําองคกรเพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง มีหลัก

ดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก 
 
วิสัยทัศนของผูนําระดับสูงขององคกร (Organization leadership) 1.  

บริษัทฯมีการนําและทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยการตัดสินใจที่เกิดจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การแขงขัน และจุดแข็งจุดออน ตามกระบวนการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจประจําปของ

บริษัทฯ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการพิจารณาถึงความสามารถท่ีทําใหเกิดความย่ังยืนแกองคกร ความมุงม่ันในการปฏิบัติ 

ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดําเนินงานน้ันตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวของ

และมีจริยธรรม   

นอกจากนี้ บริษัทฯมีการกําหนดและดําเนินงานตามระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม 

(Organizational governance and Social responsibility) ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่เขาไปมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม 

และการพัฒนาชุมชน การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจประเมินภายใน ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวเปนการดําเนินงาน

ที่ยึดหลักคุณธรรม ความสมดุล และพอเพียง ที่จะเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจใหเติบโตอยางย่ังยืน และสราง

ความเช่ือม่ันตอนักลงทุน อีกท้ังยังชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูง ลดภาระความเส่ียง และสรางผลตอบแทน

ที่ย่ังยืนบนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 
 

2.  การบริหารงานดานลูกคาและการตลาด (Customer management) 

เพื่อเพิ่มความสามารถดานการแขงขันทั้งในระยะส้ันและยาว บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนากระบวนการผลิต

ใหมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูงที่จะสรางความเชื่อม่ันไดตามความตองการของลูกคา (Customer Requirements)  
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เพื่อนําไปสูการเติบโตและความย่ังยืนขององคกร บริษัทฯไดจัดทําแผนการตลาด เพื่อใหสอดรับกับ

โครงสรางการดําเนินธุรกิจ (Business Model) จุดแข็ง และความสามารถในการแขงขัน รวมถึงโอกาสที่จะดําเนิน

ธุรกิจในอนาคตทั้งในตลาดหลัก คือ กลุมธุรกิจยานยนต (Auto parts) และการกระจายความเส่ียงสูกลุมที่ไมอยูใน

อุตสาหกรรมยานยนต (Non-auto parts) และมีการวางกลยุทธในการขยายตลาดสูตางประเทศมากขึ้น โดยกําหนด

กลุมเปาหมายลูกคา สวนของตลาด การรับขอมูล การเขาถึง และการจัดการกับขอมูลปอนกลับจากลูกคาที่ชัดเจน ส่ิง

สําคัญของการกําหนดกลยุทธของบริษัทฯ คือการการประเมินความตองการ และทิศทางของลูกคาและตลาดเปน

ปจจัยสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ เช่ือม่ันวาการแขงขันที่ต้ังอยูบนคุณภาพของผลิตภัณฑ ประสิทธิภาพการดําเนินงานจะชวย

สงเสริมใหการดําเนินงานท่ีย่ังยืน สรางคุณคาและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาไดมากที่สุด  

บริษัทฯ สนับสนุนพนักงานใหมีการเรียนรู สงเสริมการพัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนากระบวนการ 

ผลิตภัณฑ ใหตอบสนองตอความตองการ และทันตอการเปล่ียนแปลงของตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กิจกรรมการ

สรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM : Customer Relationship Management Program) เปนนโยบายสําคัญที่บริษัท

ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจะเปนกลยุทธที่มุงเนนมากขึ้นในอนาคต โดยมีกระบวนการอยางเปนระบบในการสราง 

รักษา และพัฒนาความสัมพันธที่ดี เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา   
 

3.  กระบวนการวางแผนกลยุทธขององคกร (Strategic and business planning) 

บริษัทฯ มีกระบวนการดําเนินงานอยางเปนระบบสําหรับการกําหนดความทาทายและความไดเปรียบ

เชิงกลยุทธที่จะเปนขอมูลในการกําหนดแผนธุรกิจท้ังระยะส้ันและระยะยาว และเช่ือมโยงสูการวางแผนงบประมาณ 

การลงทุน การวางแผนทรัพยากร การกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ (KPI) และการคาดการณผลการดําเนินงานในกรอบ

เวลาขั้นตํ่า 3 ป และมีการวางแผนเชิงนโยบาย (Strategic Roadmap) ที่ใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของ

อุตสาหกรรมในระยะยาว 5-10 ป  

บริษัทฯ มีการส่ือสารวิสัยทัศน คานิยม และผลดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความผูกพัน และความรวมมือทั่วทั้ง

องคกร เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวมในการเสนอแนวคิด มีการการพูดคุย แลกเปล่ียนแนวความคิด เพื่อ

รับทราบขอมูลที่เปนประโยชนระหวางผูบริหารกับพนักงานทุกระดับ และเปนการส่ือสาร ถายทอดกลยุทธภายใน

องคกรสูการปฏิบัติในทุกระดับ ทั้งนี้ จะมีการติดตาม ทบทวนผลการดําเนินงานตามกลยุทธรายเดือน เพื่อวัดและ

วิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมถึงการทบทวน ปรับเปล่ียนกลยุทธ เม่ือสถานการณเปล่ียนแปลงไปจากท่ีวางแผนไว   
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สําหรับโครงการในการลงทุนใหม บริษัทฯมีหลักในการลงทุนโดยมีทีมศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน 

(Feasibility study) ที่อยูบนพื้นฐานของกําลังความสามารถดานการเงิน ความเปนไปไดทางการตลาด และความ

คุมคาทางเศรษฐศาสตร (Economic profit) มีเงินทุนเพียงพอที่จะไมเกิดปญหาตอสภาพคลองของบริษัทฯ และรักษา

อัตราสวนหนี้ตอทุน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุผลของการลงทุนนั้นจะเปนโอกาสในอนาคตที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้น

แกองคกร และใหมีการเติบโตอยางระมัดระวัง เปนการกระจายความเส่ียง ซึ่งจะเปนการสรางภูมิคุมกันและความ

ย่ังยืนแกองคกรในระยะยาว ดวยความมีเหตุมีผล คํานึงถึงผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับผูเก่ียวของทุกฝาย 

เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดี บริษัทฯมีแผนการจัดการเพื่อปองกันการขาดสภาพคลองในระยะยาว (5-10 

ป) โดยการเตรียมแผนกระจายความเส่ียงดวยการพิจารณาถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่อยูนอกภาคอุตสาหกรรมยานยนต 

เชน เคร่ืองจักรกลการเกษตร ดานระบบการขนสง (Logistics) สําหรับการลงทุนในเครื่องจักรใหมจะพิจารณา

ความสามารถในการผลิตที่หลากหลายของเคร่ืองจักรนั้นๆ (Universal machinery) คือไมใชแคการผลิตสินคาใด

สินคาหนึ่งโดยเฉพาะ แตสามารถปรับเปล่ียนไปผลิตชิ้นสวนอื่น ๆ รวมถึงชิ้นสวนท่ีนอกเหนือจากช้ินสวนรถยนต บริษัท

ฯมุงเนนกับความสามารถหลักขององคกร (Core competency) ใน 4 กระบวนการหลัก คือ Casting, Forging, 

Machining และ Spring และผลิตสินคาที่มีมูลคาสูง และมุงสูการเปนผูผลิตช้ินสวน และการประกอบช้ินสวนมากขึ้น 

(Module assembly) 
 
4.  การบริหารกระบวนการ (Process management) 

ปจจัยหลักท่ีจะนําสูความสําเร็จของธุรกิจเรา คือ “QCDEM” ไดแก คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality)  ตนทุน

การดําเนินงาน (Cost) การสงมอบสินคาหรือบริการ (Delivery) ความเช่ียวชาญดานวิศวกรรม (Engineering 

capability) และความมีประสิทธิผลทางการบริหารกระบวนการ (Process management) โดยปจจัยดังกลาวจะ

เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายโดยเฉพาะพนักงานซึ่งจะเปนกลุมที่เปนหัวใจสําคัญในการผลักดันใหเกิด

ความสําเร็จอยางย่ังยืน   บริษัทฯ จึงไดกําหนดความสามารถหลักขององคกร (Core competency) ที่เช่ือมโยงกับ

วิสัยทัศน และ สภาพแวดลอมในการแขงขัน รวมถึงแผนปฏิบัติการขององคกร โดยมุงเนนกระบวนการหลักของกลุม

บริษัท คือ กระบวนการ Casting, Machining, Forging และ Spring  ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมอยางจริงจังใหมีศูนย

การพัฒนาผลิตภัณฑ (R&D Center) และสรางความสามารถในการออกแบบ การทดสอบผลิตภัณฑ รวมถึง

ความสามารถของการดําเนินงานท่ีมีผลตอการสงมอบคุณคาแกลูกคา อยางตอเนื่อง โดยความเช่ียวชาญหลักดังกลาว 

จะเปนภูมิคุมกันขององคกรที่สามารถดึงมาใชใหเกิดประโยชนได เชน บริษัทฯ มีความเช่ียวชาญในงานเหล็กหลอ 

(Casting) สามารถทําตลาดในเชิงรุกไปสู อุตสาหกรรมภาคเกษตร (เชน Kubota)    

เพื่อใหประสบความสําเร็จและย่ังยืนได ตาม Core process ของบริษัทฯ เราไดกําหนดกระบวนการ

ดําเนินงาน ทั้งในดานการออกแบบ การจัดการ และการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต (Productivity improvement) อยาง

ตอเนื่อง เพื่อสรางความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ คุณภาพผลิตภัณฑ การลดตนทุน ลดของเสีย ขอบกพรอง

ตางๆ จากกระบวนการ ที่สําคัญ เราไดมุงเนนในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น

ดวยการลงทุนพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ซึ่งปจจุบันไดขยายการดําเนินงานครอบคลุมไป

ทุกบริษัทในกลุมสมบูรณ  เพื่อสนับสนุนการทํางานใหประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการบริการ

ลูกคาที่รวดเร็ว ในทุกกระบวนการทํางานเปนไปอยางเปนระบบ  
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5.  บริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งการสรางความผูกพัน การจัดการ และพัฒนา

บุคลากรใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน กลยุทธ และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององคกร เพื่อกอใหเกิดผล

การดําเนินงานท่ีดี โดยใหครอบคลุมถึง การวางแผน สรรหา พัฒนาบุคลากร พัฒนาสายอาชีพ  และรักษาคนเกง คนดี 

ขององคกร เพื่อรองรับการเติบโตท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง 

ประเด็นสําคัญอยางหนึ่งในกลยุทธดานทรัพยากรบุคคลขององคกร เราไดมุงใหมีการพัฒนาระบบการ

เรียนรู และถายทอดประสบการณจากผูเช่ียวชาญผานกระบวนการของศูนยการเรียนรู (Somboon Learning Center) 

ที่บริษัทมุงเนนดําเนินการใหสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหรองรับกับการพัฒนาความสามารถ และความเชี่ยวชาญ

ของบุคลากรกอนที่จะมอบหมายงาน หรือบรรจุบุคลากรเขาสูสายการดําเนินงานตางๆ ทั้งนี้จะเปนการเตรียมความ

พรอม และสรางฝมือในการทํางานของบุคลากรไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากน้ีกระบวนการดังกลาวยังเปนการสราง

วัฒนธรรม (Continuous improvement DNA) และสรางบรรยากาศของการเรียนรูอยางตอเน่ืองขององคกร ที่จะ

ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงในอนาคต องคกรดวย 

ในดานการพัฒนาสงเสริมความกาวหนาของบุคลากร เราใหโอกาสในการพัฒนา สงเสริมการใชความรู 

จัดการความกาวหนาในอาชีพ (Career path) รวมถึงการวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession plan) สราง

สภาพแวดลอมของบุคลากรที่เอื้อตอการดําเนินงานใหมีประสิทธิผล มีการประเมินความตองการ สรางขีด

ความสามารถและอัตรากําลังคน เพื่อสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เม่ือสถานการณเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการ

สรางบรรยากาศในการทํางานที่มีสุขอนามัยและความปลอดภัยที่ดีแกพนักงาน ซึ่งกลยุทธตาง ๆ เหลานี้จะนําไปสู

ความสามารถในการเพิ่มประสิทธิผลขององคกรในอนาคตไดอยางตอเนื่อง และย่ังยืนตามวิสัยทัศน และพันธกิจของ

บริษัทฯ 
 
6.  การเรียนรู และการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Learning and Continuous improvement) 

เพื่อใหมีการเรียนรู การปรับปรุงระบบและผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง บริษัทฯ มุงเนนใหพนักงานทุก

ระดับ รวมถึงผูบริหารระดับสูงมีความรู ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห และภาวะผูนําในการติดสินแกปญหา 

อยางเปนระบบ รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของการปรับปรุง หรือการตัดสินใจในดําเนินการตางๆ ใน

ระดับฝายจัดการมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําเดือน ซึ่งจะมีการทบทวนกลยุทธโดยฝาย

บริหาร เพื่อประเมินขีดความสามรถในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายเชงิกลยุทธ รวมถึงโครงการลงทุนตางๆ ได

จัดใหมีการประชุมติดตามงานอยางตอเนื่องทุกไตรมาส โดยผูบริหารโครงการ รวมกับผูเก่ียวของ ทั้งนี้จะประเมินถึงผล

การดําเนินงานท่ีคืบหนาเทียบกับแผนงานที่วางไว รวมถึงมีการประเมินความเส่ียงของโครงการ เพื่อรับทราบประเด็น

ปญหา หรือความเส่ียงเพ่ือใหมีการเตรียมความพรอมปองกัน หรือแกปญหาไดทันตอเหตุการณ 

สําหรับการดําเนินงานในระดับแผนงานของหนวยตางๆ จะตองมีการวิเคราะหผล ทบทวน และปรับปรุง

การดําเนินงานอยางเปนระบบ (PDCA Cycle) ทั้งในระดับปฏิบัติการประจําวัน (Routine operation) และผลการ

ดําเนินงานในภาพรวมขององคกร (Strategic execution)  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจัดการสารสนเทศและความรูขององคกร

อยางเปนระบบ ผานระบบ ERP (Enterprise resource planning) เพื่อชวยในการจัดการ และสะดวกตอการนําขอมูล
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณซึ่งดําเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังตอไปนี้  

1. เพลาขาง (Axle Shaft) 

เพลาขาง (Axle Shaft) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทสมบูรณผลิตโดย SAT มี

รายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท

สมบูรณรวมในป 2553 และบริษัทฯดําเนินธุรกิจผลิตเพลาขางในประเทศไทยเปนราย

แรก และเปนรายใหญที่สุดในปจจุบัน 

 
 

เพลาขางเปนเพลาเหล็กท่ีตอจากหองเฟองทายไปยังจานลอหลังท้ังขางซายและขวา 

เพ่ือถายทอดแรงขับทางหองเฟองทาย เปนอุปกรณที่ใชสําหรับรถกระบะ กลุมลูกคาท่ี

สําคัญของกลุมบริษัทคือกลุมลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต (OEM) ไดแก   

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย) Auto Alliance 

Thailand Co., Ltd.  บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) และในป 2553 ไดขยายการ

ผลิตเพิ่มในกลุมแทรกเตอรเพ่ือการเกษตร ไดแก บจ.คูโบตาคอรปอเรช่ัน นอกจากนี้ยัง

มีการสงออกไปที่บริษัท ดานา (ประเทศแอฟริกาใต) Spicer Axle South Africa และ 

PT.INTI Ganda Perdana (Indonesia) 

 

นอกเหนือไปจากสัญญาซ้ือขายที่มีกับลูกคาแลว บริษัทฯ มีการทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 

(Technical Assistance ”TA”) กับ Gohsyu Corporation สําหรับกระบวนการผลิตงานทุบขึ้นรูป (Forging) และ กับ 

Ibara Seiki Co., Ltd. สําหรับกระบวนการผลิตงานกลึง (Machining) เพ่ือการผลิตเพลาขาง มาต้ังแตป 2538 เร่ือยมา

จนถึงปจจุบัน  โดย TA ทั้งสองรายน้ีเปนผูมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีดังกลาวจากประเทศญี่ปุน ทําใหผลิตภัณฑที่

ไดจากการผลิตเปนไปตามมาตรฐานความตองการของลูกคา และสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาไดเปนอยางดี 

2. แหนบแผน (Leaf Spring) 

 

ผลิตภัณฑแหนบแผนผลิตโดย BSK โดยใน ป 2553 มีสัดสวนรายไดรอยละ 12 ของ

รายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทสมบูรณ ทั้งนี้ กลุมลูกคาของแหนบแผนมีทั้ง

ลูกคาผูประกอบยานยนต (OEM) และผูคาชิ้นสวนอะไหล (REM) ลูกคาหลักท่ีสําคัญ

ไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  บจ. ยงก่ี (1995) และสงออกไปยัง

ประเทศญี่ปุน Mitsubishi Steel Manufacturing.Ltd. 

 

แหนบแผนมีลักษณะการซอนกันหลาย ๆ ชั้น ยึดติดกันดวยสะดือแหนบ เปนอุปกรณ

ซึมซับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหวางโครงรถยนต (Chassis) กับเพลารถซึ่ง

แข็งแรงและทนทาน เหมาะสําหรับใชกับรถบรรทุก และรถกระบะ 
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ผูผลิตแหนบแผนในประเทศท่ีสําคัญรายอื่น ๆ เชน NHK Spring (Thailand) และกลุมสามมิตร 

มอเตอร  
 
จานเบรก และ เบรกดุม (Disc Brake & Drum Brake) 3.  

 

 
จานเบรก (Disc Brake) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทผลิตโดย SBM จานเบรก

เปนจานเหล็กหลอ กลึง/ เจียรหนาจานทั้ง 2 ขางของหนาจาน เพ่ือใหผาเบรกที่ติดอยู

กับกานเบรกจับหนาจาน เพื่อทําหนาที่หยุดการหมุนของลอ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะ

ใชกับลอหนา (บางรุนสามารถใชจานเบรกทั้ง 4 ลอ)  

 

 

 
เบรกดุม (Drum Brake) เปนอีกผลิตภัณฑหลักของกลุมสมบูรณผลิตโดย SBM 

เบรกดุมเปนจานเบรกอีกแบบที่กลึงผิวขับผาเบรกแบบดามแผนดันจากทางดานใน 

เพื่อทําหนาที่หยุดการหมุนของลอ(มักจะใชกับลอหลัง) 

จานเบรกและเบรกดุมมีรายไดรวมจากการขาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของรายไดจากการขายของ

กลุมบริษัทสมบูรณรวมในป 2553 สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร ซึ่ง SBM มีการจําหนายใหกับ

ลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต OEM ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ 

มอเตอรส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน SBM มีการทําสัญญาซ้ือขายกับลูกคา

เหลานี้ในลักษณะรายปและมีการตอสัญญาเปนรายปโดยอัตโนมัติในชวง Model Life 

4. ทอรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 

ทอรวมไอเสียเปนหนึ่งในผลิตภัณฑหลักของ SBM มีสัดสวนรายไดรอยละ 4 ของ

รายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทในป 2553 

 

ทอรวมไอเสียเปนเหล็กหลอ ลักษณะคลาย ๆ ทอ 4-6 (ตามจํานวนลูกสูบ) ตอมา

รวมกันกอนปลอยออกไปสูทอไอเสีย ทําหนาที่ระบายไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมของ

เคร่ืองยนต สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร โดยมีลูกคาหลักท่ีสําคัญ

คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส 

(ประเทศไทย)  
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5. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดรอยละ 8 ของรายไดจากการขายรวมในป 2553 

ลูกคาหลักท่ีสําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา ออโต

โมบิล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) และบจ. สยามนิสสัน 

ออโตโมบิล จํากัด 

  

เหล็กกันโคลงเปนเหล็กสปริงแทงกลมยาว ดัดเปนรูปรางเพื่อยึดเขากับโครงรถ ซาย

จรดขวา เปนตัวประคองใหการเขาโคงสามารถยึดเกาะถนนไดดีย่ิงขึ้น 

6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 8 ของรายไดจากการขายรวมในป 

2553 ลูกคาหลักท่ีสําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสัน ออ

โตโมบิล จํากัด 

 

 

สปริงขดสามารถแบงไดเปนสปริงขดขึ้นรูปรอนและสปริงขดขึ้นรูปเย็น โดยเปน

เหล็กสปริงที่ขดเปนมวน ๆ ใชรับแรงกระแทกคูกับ Shock-Absorber 

 

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑที่ไดกลาวมาแลวนั้น กลุมบริษัทสมบูรณยังมีผลิตภัณฑอื่น ๆที่สําคัญไดแก 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) แทนยึด (Bracket) และผลิตภัณฑที่เปนงานหลออื่น ๆ จาก SBM และ ICP ซึ่งมี

ผลิตภัณฑทั้งส้ินรวมกันกวา 20 รายการ 

 
4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.2.1 กลยุทธทางการตลาด 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตมากกวา 48 ป ไดรับความเชื่อถือและยอมรับจาก

ลูกคามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะวากลุมบริษัทใหความสําคัญกับลูกคาเปนอันดับแรก และไดดําเนินกลยุทธดาน

การตลาดมาอยางตอเนื่องคือ Q C D E M  

1) Q (Quality) - คุณภาพสินคาอยูในระดับมาตรฐานสากล กลุมบริษัทมีระบบมาตรฐานคุณภาพใน

ระดับสากลโดยไดรับประกาศนียบัตร ISO/TS 16949 และ ISO14001 

2) C (Cost) - ตนทุนที่สามารถตอบสนองตอตลาดและแขงขันได กลุมบริษัทมีการบริหารตนทุนอยาง

มีประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงดานตนทุนอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาระดับตนทุน

ใหสามารถแขงขันได 
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3) D (Delivery) - การสงมอบที่ตรงเวลา บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดต้ัง

ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหสงมอบ

ตรงเวลาได รอยละ 100  

4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทฯมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรมทั้ง

ทางดานการออกแบบ การทํา Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้

กลุมบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใหความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 

“TA”) จากประเทศญี่ปุนเพื่อใหความม่ันใจวากลุมบริษัทจะมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงอยูตลอดเวลา 

5) M (Management) – ความสามารถดานการบริหารจัดการ บริษัทฯมีความสามารถดานการบริหาร

จัดการที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันทางธุรกิจและสภาวะท่ัวไปทางเศรษฐกิจไดดี โดยใช

แนวคิดใหม ๆ และการบริหารการจัดการความเส่ียง (Risk Management) ที่มีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 
 

4.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย 

1. ผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  

 ปจจุบันเปนกลุมลูกคาหลัก ประกอบไปดวยผูผลิตรถยนตคายญี่ปุนในประเทศ ไดแก มิตซูบิชิ, 

โตโยตา, ฮอนดา, อีซูซุ, นิสสัน และฮีโน เปนตน และ กลุมลูกคาในตางประเทศเชน ประเทศญี่ปุน, ประเทศแอฟริกาใต,   

ซึ่งกลุมบริษัทมีนโยบายท่ีจะสรางความพึงพอใจกับลูกคากลุมนี้ใหมีมากขึ้นโดยเนนกลยุทธ “QCDEM” เปนหลักดังที่

กลาวมาแลว ปจจุบันมียอดขายประมาณรอยละ 97 ของยอดขายรวม 

2.  ผูคาอะไหลรถยนต (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  

  กลุมบริษัทมีลูกคาท่ีเปนผูคาอะไหลรายใหญดําเนินกิจการมานานจนเปนที่รูจักของรานคา

อะไหลปลีกทั่วประเทศเปนอยางดี คือบริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด ผลิตภัณฑหลักที่จําหนายในตลาดนี้ คือ แหนบแผน 

ปจจุบันมียอดขายประมาณรอยละ 3 ของยอดขายรวม 

 
4.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน 

ในป 2553 อุตสาหกรรมช้ินสวนและยานยนตของประเทศไทย สามารถกลับมาฟนตัวอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะยอดผลิตรถยนตสามารถทําลายสถิติจากทุกๆปที่ผานมา ปจจัยหลักน้ันเกิดจากการขยายกลุมตลาดของ

รถยนต ในกลุมรถยนตนั่งสวนบุคคลขนาดเล็ก (Eco car) แมในป 2553 จะมีเพียงผูผลิตเพียงรายเดียวท่ีเปดตัว แต

สามารถขยายการผลิตไดทั้งในประเทศและการสงออกไปตางประเทศ ราคาพืชผลทางการเกษตรซ่ึงเปนรายไดหลัก

ของประเทศสูงขึ้น รวมไปถึงความเช่ือม่ันของผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ยอดผลิตรถยนตในป 2553 เพิ่มขึ้นเปน 1,645,304 คัน 

หรือเพิ่มขึ้นรอยละ  65  แบงเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลจํานวน 554,387 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 34 และมีอัตรา

เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 77 สวนที่เพ่ิมขึ้นจากยอดผลิตรถยนตนั่งขนาดเล็กจาก Nissan ในรุน March, Mazda ในรุน 

Mazda2 และ Ford ในรุน Fiesta รถกระบะขนาด 1 ตัน (รวมรถกระบะเอนกประสงค) จํานวน 1,066,765 คัน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 65 และเพิ่มขึ้นรอยละ 59 จากตลาดเพื่อการสงออก สามารถเรียงลําดับตามปริมาณการสงออกไดดังนี้ 
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สภาวการณแขงขันของผูประกอบช้ินสวนยานยนต 

ในสวนของผูประกอบช้ินสวนยานยนต จะมีอัตราการเจริญเติบโตไปในทิศทางเดียวกับรถยนต โดยเฉพาะ

ภาพการสงออก ซึ่งในป 2553 ประเทศไทยมีมูลคาการสงออกสวนประกอบและอุปกรณยานพาหนะ ประมาณ 3 แสน 

ลานบาท หรือมีอัตราการเพ่ิมขึ้นรอยละ 46 จากปที่ผานมา ตลาดท่ีสําคัญในการสงออก ไดแก 1) ประเทศญี่ปุน        

2) ประเทศอินโดนีเซีย และ 3) ประเทศมาเลเซีย แนวโนมหรือทิศทางที่อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศไทยที่เพ่ิมขึ้น

นั้น สงผลใหผูผลิตรถยนต เร่ิมมีการขยายกําลังการผลิตเพื่อรองรับความตองการ รวมไปถึงการเขามาลงทุนที่มากขึ้น

ของผูผลิตช้ินสวนยานยนตตาง ๆจากประเทศญี่ปุน และประเทศยุโรป สงผลใหอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนของประเทศ

ไทยมีการแขงขันท่ีสูงขึ้น ผูประกอบการตางๆในประเทศไทยตองมีการปรับตัวใหสามารถแขงขันได  นอกจากน้ีการ

ขยายตัวที่เพิ่มขึ้นน้ีสงผลตอปญหาทางดานการขาดแคลนทางดานแรงงาน รวมไปถึงขาดแคลนบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งถือวาเปนปญหาหลักท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

สําหรับการแขงขันในตางประเทศน้ัน การขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศจีน

และอินเดีย สงผลใหผูผลิตชิ้นสวนในประเทศท้ังสองนั้น มีการพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว ประกอบกับความไดเปรียบ

ทางดานวัตถุดิบ ทําใหราคาตนทุนนั้นถูกกวาประเทศไทยมาก นอกเหนือจากสองประเทศดังกลาว ประเทศอินโดนีเซีย 

ในชวงป 2553 ที่ผานมา เร่ิมมียอดขายรถยนตภายในประเทศเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จนอยูในระดับใกลเคียงกับประเทศ
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จึงเห็นไดวาป 2553 เปนปที่มีการขยายตัวที่สูงสําหรับประเทศไทย และมีแนวโนมในทิศทางที่ดีในอนาคต 

ทําใหมีโอกาสและเปนปจจัยบวกตอผูผลิตชิ้นสวนอยางมาก แตอยางไรก็ตามผูผลิตชิ้นสวนตองมีการพัฒนาใหมี

ความสามารถท่ีเพิ่มขึ้น ทั้งทางดานบุคลากร, ความสามารถในการผลิต การนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชใหเกิด

ประโยชน เพื่อรองรับการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ทั้งจากภายในประเทศ และจากตางประเทศ 

 
การจัดหาผลิตภัณฑหรอืบริการ 4.3 

4.3.1 กําลังการผลิต 

   บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑดังตอไปนี้ 

กําลังการ
ผลิต 

กําลังการ
ผลิต 

กําลังการ
ผลิต 

อัตรา % 
การใชกําลัง
การผลิต 

อัตรา % 
การใชกําลัง
การผลิต 

บริษัท 
ผลิตภัณฑ 

ผูผลิต 

อัตรา % 
การใชกําลัง
การผลิต ป 2553 ป 2552 ป 2551 

เพลาขาง SAT 2,624,999 97 2,624,999 77 2,215,214 100 

เพลาแหนบ SAT 10,824 100 10,824 84 10,824 80 

จานเบรก  SBM 1,478,000 90 1,100,000 85 1,100,000 85 

เบรกดุม  SBM 882,000 95 770,000 85 770,000 85 

ทอรวมไอเสีย SBM 691,000 70 550,000 85 550,000 85 

จานไฟและ SBM 111,000 100 130,000 85 130,000 85 

ดุมลอชวยแรง 

ตัวจับยึด SBM 1,300,000 80 1,000,000 85 1,000,000 85 

อื่น ๆ SBM 1,666,700 80 1,500,000 85 1,500,000 85 

แหนบแผน (ตัน/ป) BSK 17,400 53 17,400 53 17,400 82 

เหล็กกันโคลง  BSK 1,320,000 47 1,320,000 47 1,320,000 59 

สปริงขดขึ้นรูปรอน BSK 3,000,000 38 3,000,000 38 3,000,000 50 

หมายเหตุ 

- กําลังการผลิตคํานวณจากเวลา 550 ชั่วโมงตอเดือน  
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4.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักท่ีสําคัญในการผลิตของกลุมบริษัทคือเหล็ก ซึ่ง มีการจัดหาอยู 2 ลักษณะ คือ 

1. เหล็กที่ไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยจะจัดซ้ือจัดหาโดยตรงจาก

ผูผลิตในตางประเทศ หรือส่ังซื้อผานตัวแทนจําหนายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี้ไดแก เหล็กคารบอนสูงทอนกลม 

(High carbon steel round bar) เหล็กสปริงเสนแบนและกลม (Spring  steel Flat Bar, Spring steel Round Bar) 

ซึ่งลูกคาเปนผูกําหนดทั้งประเภท คุณสมบัติ (Specification) และแหลงที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ

ของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยกลุมบริษัท  โดยวัตถุดิบกลุมนี้มีมูลคาประมาณรอยละ 85 ของวัตถุดิบหลัก 

2. เหล็กที่สามารถจัดหาไดภายในประเทศ ซึ่งเปนรายการวัตถุดิบที่สําคัญอีกรายการ คือ เศษ

เหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่งเปนการซ้ือจากผูประกอบการภายในประเทศ และบางสวน ลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนตหรือ

เปนเจาของผลิตภัณฑเปนผูจัดหาให ซึ่งสําหรับวัตถุดิบในกลุมนี้มีมูลคาประมาณรอยละ 15 ของวัตถุดิบหลัก 

 ในป 2553 บริษัทฯมีการบริหารและพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑกับ

ผูผลิตและผูขายวัตถุดิบอยางตอเน่ืองเนื่องมาจากป 2552 เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ การผลิตและเงื่อนไขในการ

ดําเนินธุรกิจ เชน เง่ือนไขการส่ังซื้อตาง ๆ รวมกัน อีกท้ังยังคงมีแผนในการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑรวมกันกับ

ผูผลิตและผูขายในประเทศที่มีความสามารถทางดานการผลิตในตนทุนที่ตํ่ากวา เพื่อเปนการพัฒนาและสรรหาแหลง

วัตถุดิบทดแทนอยางตอเนื่องจากภูมิภาคตางๆ เพื่อใหไดวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพไดมาตราฐาน และมีตนทุนตํ่าเพื่อ

เปนการพัฒนาแหลงวัตถุดิบสํารองในกรณีฉุกเฉินและลดความเส่ียงทางดานตนทุน และยังคงพัฒนาดานการติตตาม

ขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหวของราคาเหล็กของตลาดโลกอยางตอเนื่องและใกลชิด เพื่อรวบรวมใชในการวิเคราะห

แนวโนมภาวะความตองการ และกําลังการผลิตของตลาดในแตละชวงเวลา โดยมีแหลงขอมูลเชนจากขอมูลของกลุม

ลูกคา และจากกลุมผูผลิตทั้งในและตางประเทศที่เปนพันธมิตรกับทางบริษัทฯ ขอมูลจากบริษัทฯ วิเคราะหขอมูลทาง

การตลาดของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศสิงคโปร เปนตน ซึ่งจากขางตนทําใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาสนับสนุน

การตัดสินใจหรือการเจรจาดานราคาและปริมาณการส่ังซื้อในแตละชวงเวลาไดถูกตองแมนยํามากขึ้น ทําใหสามารถ

ปรับเปล่ียนกลยุทธในการจัดหาไดอยางทันทวงทีตามสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป และลดความเส่ียงทางดานตนทุน

ลงไดในระดับหนึ่งจนขอมูลเปนที่ยอมรับทั้งผูผลิตวัตถุดิบ ผูขายวัตถิบ และลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนต ทําใหม่ันใจไดวา 

บริษัทฯจะไมประสบปญหาในเร่ืองของการจัดหาวัตถุดิบ ที่จะสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการของบริษัทฯ  
 

 

4.3.3 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ  
 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบ
ธุรกิจ 

(หนวย : ลานบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์

มูลคาทางบัญชี 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม  

2553 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์
หรือภาระผูกพนั 

     ที่ดิน 
ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

เน้ือท่ี 99-3-79.7 ไร เจาของ 545.32 

 

 

 

จํานวน  1,430.25  ลานบาท  

จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม

ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ตําบลบางโฉลง 

อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

เน้ือท่ี 8-2-49.5 ไร เจาของ 51.74 

ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง   

54.86  เจาของ จังหวัดระยอง  เน้ือท่ี 21-3-76.9 ไร 

ตําบลมาบยางพร   

 

 

 

173.36  

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

เจาของ เน้ือท่ี 83 ไร 

ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง    

36.42  เจาของ จังหวัดระยอง  เน้ือท่ี 16-2-20 ไร 

เจาของ 777.46  อาคารและส่ิงปลูกสราง 

  

83.30 
 

ที่ดิน 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง เจาของ  
จังหวัดระยอง เน้ือท่ี 49 ไร 

เจาของ 2,344.92 เครื่องจักรและอุปกรณ จํานวน  1,004.42  ลานบาท 

จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม

ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

เจาของ 29.46 - อุปกรณอื่นๆ 

เจาของ 4.00 - ยานพาหนะ 

เจาของ           519.62  - งานระหวางกอสราง 

  4,620.46  รวม 
จํานวน  2,434.67 ลานบาท 
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ  นอกเหนือไปจากสินทรัพยตามท่ีไดระบุในตาราง สินทรัพยที่ไมใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินในจังหวัดโคราช พะเยา 

เชียงราย และสมุทรปราการซ่ึงไมไดใชประโยชน  

 ในป 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพยที่ไมใชในการประกอบธุรกิจและสินทรัพยไมมีตัวตน เปนจํานวนที่ไมมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ

มูลคารวมของสินทรัพย 
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5.2 สรุปสาระสัญญาความชวยเหลือทางเทคนคิ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทําสัญญาซ้ือขายสินคากับลูกคา และมีการทําสัญญาที่สําคัญอื่น ไดแก

สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

บริษัท 
คูสัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เริ่มสัญญา วันส้ินสุดของสัญญา รายละเอียดของการชวยเหลือ 

บริษัทฯ 

 

Gohsyu 

Corporation 
01 กรกฎาคม 2552 30 มิถุนายน 2557 กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป 

Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มิถุนายน 2557 กระบวนการผลิตงานกลึง 

SBM Ibara Seiki 01 กรกฎาคม 2552 30 มิถุนายน 2557 กระบวนการผลิตงานกลึง 

ICP Takeda Corp 13 มิถุนายน 2553 12 มิถุนายน 2558 กระบวนการผลิตงานหลอ 

ICP KYOSHIN 1 ธันวาคม  2553  31 พฤศจิกายน 2556 กระบวนการแมแบบเพื่อผลิตงานหลอ 

ICP KAGEYAMA 1 ตุลาคม 2553  30 กันยายน 2558 กระบวนการไสแบบเพื่อผลิตงานหลอ 

 
การท่ีกลุมบริษัททําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับคูสัญญาเหลานี้อยางตอเนื่องน้ัน เน่ืองจาก 

คูสัญญาเหลานี้ มีความเช่ียวชาญในการจัดการกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของผูประกอบ

รถยนต อีกท้ัง การท่ีกลุมบริษัทมีความชวยเหลือทางเทคนิคดังกลาว ถือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมลูกคาได

อีกดวย 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการตอสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคสําหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่

กลุมบริษัทประเมินวายังตองมีความพึ่งพิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใน

อนาคต  

 
5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ  

บริษัทยอย 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยซึ่งเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนต ทั้ง 3 บริษัทในสัดสวนการถือหุน   

รอยละ 99.99, 99.99 และ 100 (ตามลําดับ) โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 

1,852.02 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว 

(ลานบาท) 

มูลคาเงินลงทุนวิธี
ราคาทุน 

(ลานบาท) 

SBM ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 160.00 536.00 

BSK ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 130.00 519.99 

ICP ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 185.00 796.03 

รวม   1,852.02 
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เม่ือวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท 

อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด จากเดิม 185 ลานบาท เปน 785 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหม 

จํานวน 60 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท คิดเปนเงิน  600 ลานบาท บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ

กระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2553 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนที่มุงเนนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองและเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ จะทําการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ในแงของผลตอบแทน  การสงเสริมธุรกิจปจจุบันของ

บริษัทฯ และความเปนไปไดในการเติบโตของธุรกิจ 

ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสามบริษัท กลาวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุน

ตอประชาชนท่ัวไป และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษา

สัดสวนการเปนผูถือหุนใน 3 บริษัทยอยดังกลาว 

และจากการท่ีบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และ 100 จึงทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมการ

บริหารงานและกําหนดทิศทางของบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปจจุบัน SBM, BSK และ ICP มี

คณะกรรมการที่มีกรรมการ 5 คน      ซึ่งบริษัทฯ ไดใหกรรมการของบริษัทฯ   จํานวน 4 คน  คือ  นายยงยุทธ   กิตะ

พาณิชย    นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เขาไปเปน

กรรมการในบริษัท BSK  และ จํานวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย และนายยง

เกียรต์ิ กิตะพาณิชย เปนกรรมการใน บริษัท SBM  รวมถึง นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะ

พาณิชย เปนกรรมการในบริษัท ICP 

BSK และ SBM ใหกรรมการตัวแทน 1 คน เขาเปนกรรมการของบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของท้ัง 4 

บริษัทดังนี้ 

บริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนๆ ในบริษัทรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการถือ
หุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงิน
ลงทุน 

วิธีสวนไดเสีย 
(ลานบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด  ผลิตและจําหนายอะไหลรถ 150.00 20.00 108.41 

บริษัท ซึชโิยช ิสมบูรณ โคเตท แซนด 

จํากัด  

ผลิตและจําหนายสินคา

ประเภททรายเคลือบพลาสติก

และทรายอบแหง 

72.00 21.25 32.14 

   140.55 รวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

จํานวน 32.14 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2553 จํานวน 3.67 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับป

ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด และงบการเงิน

สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน    

108.41 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2553 จํานวน 26.95 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด  หก

เดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2553 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด และงบการเงิน

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ๆ ในบริษัทที่เก่ียวของโดยมีรายละเอียด

ดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระ
แลว (ลาน
บาท) 

สัดสวนการ
ถือหุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุน 
(ลานบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ 

จํากัด 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน  

ยานยนตประเภทระบบเบรก 
732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบูรณ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 

จํากัด  

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยาน

ยนต เชน ลูกหมาก คันชัก และ

คันสง(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ไมมีขอพิพาททางกฎหมายอยางมีนัยสําคัญ 

ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 

5 ของสวนของผูถือหุน  
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7. โครงสรางเงนิทุน 
 

7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ  

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 340 ลานบาท และเรียกชําระแลว 339,923,287 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 340 

ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  

บริษัทฯไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ หรือโครงการออก

และเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือมี

การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่มีหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิง 
 

7.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. บริษัทสมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด 86,665,800 25.49 

2. ตระกูล กิตะพาณิชย   83,079,348 24.44 

3. นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล 17,583,500 5.17 

4. SOMERS (U.K.) LIMITED 12,551,208 3.69 

5. NORBAX INC.,13 11,403,100 3.35 

6. MR. KENNETH RUDY KAMON 10,651,008 3.13 

7. นายสุทธิพงษ เวศยวรุตม 10,450,000 3.07 

8. กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 10,296,400 3.02 

9. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 9,858,533 2.90 

10. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 6,442,667 1.89 

หมายเหตุ: 

- นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการรวมลงทุนประกอบดวย International Finance Corporation (IFC), 

California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB), 

กระทรวงการคลัง เปนตน 
- 2. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย   นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย    นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย   เปนผูที่อยูใน

ครอบครัวเดียวกัน  แตไมนับวาเปนคนในกลุมเดียวกัน  

ขอจํากัดการถือหุนของชาวตางชาต ิ

   ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯรวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่ออก

และชําระแลว โดย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2554 หุนของบริษัทฯที่ถือครองโดยชาวตางชาติมีจํานวนรอยละ 19.09 

 

7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารอง

ตามกฎหมายแลว ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัทฯดวย 

บริษัทยอยกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาจากปจจัยดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน  

- 33 - 
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8. 8.  การจัดการ 
8.1 ผังการบริหาร SAT  
 

 

 

             

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่  01 กุมภาพันธ 2554
EFFECTIVE ON  February 01, 2011

February 1, 2011 

แผนผังโครงสรางองคกร (Organization Chart)
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

President
กรรมการผูอาํนวยการ

Executive Vice President 
รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

Vice President
President Office

รอง กก.ผอ. สน. กรรมการผูอาํนวยการ 

Vice President 
Human Resources & Administration
รอง กก.ผอ.สายทรัพยากรบุคคล & ธุรการ

Vice President
Finance & Accounting
รอง กก.ผอ.สายการเงิน บัญชี

Finance
ฝายการเงิน

Accounting
ฝายบัญชี

Human Resources 
ฝายทรัพยากรบุคคล

Administration & CSR
ฝายธุรการ รัฐกิจสัมพันธ
และ กิจกรรมเพื่อสังคม

Board of Director
คณะกรรมการบริษัทฯ

Executive Board
คณะกรรมการบริหาร

Nomination and Compensation 
Committee

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน

Audit & Corporate Governance 
Committee

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

Internal Audit
แผนกตรวจสอบภายใน

Strategic  Planning 
ฝายกลยุทธองคกร

Company Secretary 
เลขานุการบริษัท ฯ

Employee Relation 
ฝายพนักงานสัมพันธ

Vice President
Information Technology

รอง กก.ผอ.สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology
ฝายพัฒนาระบบและ
ปฏิบัติการสารสนเทศ

Risk Management Committee
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

Process Development
ฝายพัฒนากระบวนการผลิต

Product Development 
SAT&SBM&ICP
ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

Quality Development
ฝายพัฒนาคุณภาพ

Procurement
ฝายจัดหา

Vice President 
Procurement & Quality Dev.
รอง กก.ผอ. สายจัดหา และพัฒนา

คุณภาพ

Vice President
Sales Marketing &BD

รอง กก.ผอ.สายการขาย&การตลาด

Sales and Marketing
ฝายขายและการตลาด

Business Development
ฝายพัฒนาธุรกิจ

Product Development
BSK

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

Cost & Budgeting
ฝายตนทุนและงบประมาณ

วีระยุทธ  กิตะพาณิชย
กรรมการผูอํานวยการ

Vice President 
Operations

รอง กก.ผอ.สายปฏิบัติการ SBM/ICP

Casting Operation
ฝายปฏิบัติการ Casting

Machining Operation (Auto)
ฝายปฏิบัติการ Machining (Auto)

Machining Operation (Non - Auto/Nissan)
ฝายปฏิบัติการ Machining

(Non‐ Auto / Nissan)

Vice President 
Operations

รอง กก.ผอ.สายปฏิบัติการSAT/BSK

SAT Operation
ฝายปฏิบัติการ SAT

BSK  Operation
ฝายปฏิบัติการ BSK
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โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายช่ือและขอบเขต อํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ 

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย รองประธานกรรมการ/ กรรมการ 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 

4. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ 

5. นายอัจฉรินทร สารสาส กรรมการอิสระ 

6. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ 

7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 

8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 

9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 

10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 
0Bกรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  

นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย  และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย   โดยกรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ   

 
1Bขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ

บริหารจัดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมี 

จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 คณะกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือ

หุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งในปจจุบันและในระยะ

ยาว ทั้งนี้ รวมท้ังการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูแตงต้ังกรรมการผูอํานวยการ (President) ใหเปนผูรับผิดชอบ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ 

และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป 

3. การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป 

4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบลงทุน

โครงการรวมเกินรอยละ 10 

5. การซ้ือและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนท่ีมอบอํานาจใหกรรมการผูอํานวยการ 

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหน้ีสิน ยุทธศาสตร

การทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัทฯ 

7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเก่ียวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เก่ียวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ 

8. การทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน สวนที่ไมเขา       

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 1.5 : 1 

10. การจายเงินปนผลระหวางกาล 

11. การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเส่ียง และการควบคุม

ภายใน 

12. การวาจางกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
13. การกําหนดและการเปล่ียนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของ

ผูบริหารและพนักงาน 

15. การเสนอแตงต้ังและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ 

16. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง 

รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑ

ขอกําหนดตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

17. การแตงต้ังและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 

18. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
19. การแตงต้ังกรรมการในบริษัทยอย   

20. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ 
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8.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเปนประธานฯ ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 

3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 

4. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  

 
2Bขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กล่ันกรอง 

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการทําธุรกิจและโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน  

- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 

- โครงการลงทุน ทุกโครงการ 

2. อนุมัติ หรือไมอนุมัติ  

- โครงการลงทุนในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท โดยโครงการลงทุนนั้นตองเปนโครงการลงทุนที่

เก่ียวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไมนอยกวา

รอยละ 15 เวนแตเปนโครงการลงทุนเพื่อการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทน

เคร่ืองจักร 

- การเปดและปดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินตาง ๆ 

- ตัดบัญชีสินทรัพยที่เส่ือมสภาพ 

- การขายสินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงานไมเกิน 10 ลานบาท/รายการ 

3. ติดตามและกํากับการดําเนินการ 

- แผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการท่ีอยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

- ผลการดําเนินงานดานบริหารความเส่ียงขององคกร 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน 

 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

5. ดําเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังคณะ ไดแก 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

2. นายอัจฉรินทร สารสาส กรรมการ 

3. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายวิศรุต  บุญโต  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

  
3Bขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองตามควร ตามมาตรฐานการบัญชี และใหมีการเปดเผยอยาง

เพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน

พิจารณาถึงความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

4. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการกระทําที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม

กฎระเบียบที่เก่ียวของ 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง(Risk Management) ของบริษัทฯ   

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเปนอิสระ

ของผูสอบบัญชี และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม 

7. ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 

8. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ

บริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตํ่าในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

(1) ความถูกตอง เช่ือถือได ของรายงานทางการเงิน 

(2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

(3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

(4) ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

(5) รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเขารวมประชุมของแตละทาน 

(7) ความเห็นหรือขอสังเกตที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ 
(8) รายการอื่นใดที่ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ 
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9. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจเชิญผูบริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ

ที่เก่ียงของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 

10. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปน   โดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯประจําทุกป 

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 

14. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตนแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูสอบ

บัญชี ในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดแจงเหตุอันควรสงสัยใหคณะกรรมการตรวจสอบฯไดรับทราบ โดยให

ดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีแลว 

15. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ไดรายงานถึงการมีสวนไดเสียของตน หรือ

ของบุคคลที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือ

บริษัทยอย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด 

16. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจํา 

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

17. พิจารณาแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ไดตามความ

เหมาะสม 
 

8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีกรรมการอิสระเปนประธานฯ 

ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายไพฑูรย ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 

3. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายธนิต วิริยรัต เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

หมายเหตุ: 

- นายธนิต วิริยรัต ไดรับแตงต้ังเปนเลขานุการฯ แทน นายวสันต ชวเจริญพันธ ต้ังแตวันที่ 13 มกราคม 2554 

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
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4Bขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. กําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้ 

1.1 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูอํานวยการ 

1.2 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูอํานวยการ        

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาดังนี้ 

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่ไดรับมอบอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

2.3 กรรมการผูอํานวยการและรองกรรมการผูอํานวยการ สําหรับตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ มอบ
ใหกรรมการผูอํานวยการพิจารณาเบื้องตน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเห็นชอบ และ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมทั้งการปรับเปล่ียนให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 

4. ดูแลใหกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรับมอบหมาย     

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการ 

เพื่อพิจารณาปรับคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลจูงใจประจําป 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน ของตําแหนง กรรมการผูอํานวยการและรองกรรมการ

ผูอํานวยการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 

8.1.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดวยผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดแก 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

2. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 

3. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 

4. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ กรรมการ 

5. นายวสันต ชวเจริญพันธ กรรมการ 

6. นายภากร ทองเจริญ กรรมการ 

7. นายวิชัย ศรีมาวรรณ กรรมการ 

8. นางจิราพร ศรีสมวงษ กรรมการ 

9. นายธนิต วริิยรัต กรรมการ 
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ทั้งนี้มี นายสมภพ ประทุมสุวรรณ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
5Bขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. กํากับดูแลใหหนวยงานตาง ๆ ในการกําหนดและดําเนินงานตามแผนการจัดการความเส่ียง 

2. ใหคําแนะนํา และอนุมัติหลักการในภาพรวม สําหรับการวางแผนการบริหารความเส่ียงขององคกร และ

มาตรการการควบคุมที่เพียงพอและเหมาะสม 

3. รับผิดชอบใหมีการประเมินความเส่ียง จัดทํา และกํากับดูแลการดําเนินการตามแผนการจัดการความ

เส่ียงในระดับองคกร (Corporate Risk) 

4. เสนอเร่ืองแกคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ ใหมีการกําหนดทิศทางการบริหาร การ

กําหนดกลยุทธการบริหารความเส่ียง และความเส่ียงที่ยอมรับได เพื่อพิจารณาทบทวน หรือ อนุมัติ 

5. จัดใหมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานตามระบบบริหารความเส่ียง พรอมรายงานผลแกคณะ

กรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ 

 

6B8.1.6 ผูบริหาร ประกอบดวย 
ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการผูอํานวยการ  

2. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย  รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

3. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย รองกรรมการผูอํานวยการ - สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

4. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายการเงินและบัญชี 

5. นายวสันต ชวเจริญพันธ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายปฏิบัติการ SBM/ ICP 

6. นายภากร ทองเจริญ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายปฏิบัติการ SAT/ BSK 

7. นายวิชัย ศรีมาวรรณ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 

8. นางจิราพร ศรีสมวงษ  รองกรรมการผูอํานวยการ – สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. นายธนิต วิริยรัต   รองกรรมการผูอํานวยการ - สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 
7Bขอบเขต อํานาจ หนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของ   

บริษัทฯ และบริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ  

ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทียบกับแผน

และงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพรอมเสนอขอแนะ 

4. อนุมัติคาใชจายและเงินลงทุนที่ไมไดอยูในงบประมาณประจําปไดไมเกิน 1 ลานบาทตอคร้ัง โดยตอง

รายงานใหคณะกรรมการทราบ 

5. เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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ทั้งนี้ การใชอํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการไมรวมถึง (ตองไมขัดแยงกับกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) อํานาจ

ในการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูอํานวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งรายการท่ีกําหนดใหขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน เชน รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน 

 
8Bการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจําทุกป 

โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เช่ือมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพื่อพิจารณากําหนด

คาตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม  
 
9Bโครงสรางคณะกรรมการและองคประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปจจุบันมีกรรมการจํานวน 

10 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 คน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 คน ในจํานวนกรรมการทั้งคณะ โดย

บริษัทฯมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน 

กรรมการอิสระ มีจํานวนรอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม 

2. นายปญจะ เสนาดิสัย 

3. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ 

4. นายอจัฉรินทร  สารสาส 

5. นายไพฑูรย ทวีผล 

 

คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ ใหนับ

หุนที่ถือโดยผูเก่ียวของดวย 

2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย 

หรือบริษัทรวม  หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน  บริษัทฯ 

ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุนราย

ใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ

บริหารงาน 

4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

5. เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก

บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
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6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

7. เปนกรรมการท่ีไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู

ถือหุนรายใหญ 

8. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯไดโดยอิสระ 

 
8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 

วิธีการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน เปนผู

สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเขารับการคัดเลือก โดยบุคคลท่ีเหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  ซึ่ง

จะเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของบริษัทฯใน

ชวงเวลานั้น 

 
8.3 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯไดสงเสริม สนับสนุน ใหมีการฝกอบรม และการใหความรูที่เก่ียวของแกกรรมการและ

ผูบริหาร เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมีการพบปะระหวางกรรมการและ

ผูบริหารระดับสูง เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงเสริมใหจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับ

กรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ         

ติดตามการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของกรรมการผูอํานวยการ  และรองกรรมการผูอํานวยการ  เพื่อม่ันใจไดวา

บริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานประกอบดวย 

กรรมการผูอํานวยการ และรองกรรมการผูอํานวยการทุกสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู ความสามารถ(Competency)  ประสบการณ

ของแตละตําแหนงงาน เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนด สามารถสืบทอดงานของแต

ละตําแหนงงานได 

3. กรรมการผูอํานวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู ความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง 

เทียบกับระดับ Competency ที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap 

4. มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทําหนาที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนา

ความรู ความสามารถของผูสืบทอดตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ 

5. กรรมการผูอํานวยการ จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง             

และมอบหมายใหผูบริหารระดับรองกรรมการผูอํานวยการ   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหมี

ความเขาใจ  ประสบการณ และความพรอมในการบริหารองคกรตอไปในอนาคต 

6. กรรมการผูอํานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูบริหารที่มี

คุณสมบัติสอดคลอง ตอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนปละ  2  คร้ัง 
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7. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดดตําแหนงงานของ

กรรมการผูอํานวยการ และรองกรรมการผูอํานวยการ เปนประจํา และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ ป

ละ 2 คร้ัง   

 
8.4 คาตอบแทน 

8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 (1) คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 

  เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,743,249.60 บาท รายละเอียดดังนี้ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท 

บําเหน็จ

กรรมการ 

ป 2552 

เบี้ยประชุม (บาท) บริษัทยอย              
 
คาตอบแทน

รวม คณะ 

กรรมการ

บริษัท 

คณะ 

กรรมการ 

บริหาร 

คณะ 

กรรมการ

ตรวจ 

สอบฯ 

คณะ 

กรรมการ 

สรรหา

และคา

ตอบ 

แทนฯ 

SBM BSK ICP 

1 นายสรรเสริญ วงศชะอุม 249,441.77 513,000 - - - - - - 762,441.77 

2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  173,223.45 356,250 360,000 - - 48,000 48,000 - 985,473.45 

3 นายปญจะ เสนาดิสัย 138,578.76 285,000 - 112,500 45,000 - - - 581,078.76 

4 นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ 138,578.76 255,000 540,000 - - - - - 933,578.76 

5 นายอัจฉรินทร สารสาส 6,005.08 285,000 - 75,000 - - - - 366,005.08 

6 นายไพฑูรย ทวีผล 138,578.76 285,000 - 75,000 67,500 - - - 566,078.76 

7 นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 138,578.76 285,000 - - - 48,000 48,000 - 519,578.76 

8 นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 138,578.76 285,000 - - - 48,000 48,000 60,000 579,578.76 

9 นางสาวนภัสร กติะพาณิชย 138,578.76 285,000 - - - - 48,000 48,000 519,578.76 

10 นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 138,578.76 285,000 360,000 - 45,000 - - - 828,578.76 

กรรมการที่พนจากตําแหนงระหวางป 2552 แตไดรับคาตอบแทนในรปูของบําเหน็จกรรมการในป 2553 

11 นายรังสิน สบืแสง 101,277.98 - - - - - - - 101,277.98 

รวม 6,743,249.60 

Uหมายเหตุ: 

- นายอัจฉรินทร สารสาส ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบฯ ต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 
- บําเหน็จกรรมการ เปนการคํานวณจายจากผลการดําเนินงานในป 2552 ที่จายในป 2553 
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(2) คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส 
 

หนวย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2553 จํานวนราย พ.ศ. 2552 

เงินเดือนรวม 9 26,633,850.00 9 26,132,933.33 
โบนัสรวม 9 6,716,858.28 9 5,552,857.16 

รวม  33,350,708.28  31,685,790.49 

หมายเหตุ:  - ป 2553 ประกอบดวยผูบริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย  นายโยชิทะกะ โอบายาชิ 
(ลาออกระหวางป) นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 
นางจิราพร ศรีสมวงษ และนายภากร ทองเจริญ 

                -     ป 2552 ประกอบดวยผูบริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายาชิ 
นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นางจิราพร ศรีสมวงษ 
และนายภากร ทองเจริญ  

    

 
8.4.2 คาตอบแทนอ่ืน 

 (1) เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

 ในรอบป 2553 บริษัทฯไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯดังนี้ 
   

หนวย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2553 จํานวนราย พ.ศ. 2552 

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8 917,384.20 8 621,196.50 

หมายเหตุ: -     ป 2553 ประกอบดวยผูบริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 

      นายวรพจน  ฉัตรชัยกุลศิริ  นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 

      นางจิราพร ศรีสมวงษ และ  นายภากร ทองเจริญ 

 -    ป 2552 ผูบริหาร 8 คน ไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณชิย นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ  

      นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นายภากร  ทองเจริญ  

     และ นางจิราพร ศรีสมวงษ 

-     ไดทําการปรับอัตราเงินสมทบจาก 3 %  เปน 3-5 % ตามอายุงาน 
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 (2) การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 

ช่ือ – สกุล 

หุนสามัญ (หุน) 

30 ธ.ค. 53 4 ส.ค. 53 

(เพ่ิมทุน) 

29 มิ.ย 53 30 ธ.ค 52 เพ่ิม (ลด) 

1.   นายสรรเสริญ วงศชะอุม - - - - - 

2.   นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 7,215,975 7,215,975 - 6,660,900 - 

3.   นายปญจะ เสนาดิสัย - - - 20,000 (20,000) 

4.   นายสบสันต์ิ  เกตุสุวรรณ - - - - - 

5.   นายอัจฉรินทร สารสาส - - - - - 

6.   นายไพฑูรย ทวีผล - - - - - 

7.   นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 10,009,274 10,909,274 10,070,100 10,410,100 (400,826) 

8.   นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 7,215,975 7,215,975 6,660,900 6,660,900 - 

9.   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 5,612,641 5,612,641 5,180,900 5,180,900 - 

10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม - - - - - 

11. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ - - - - - 

12. นายวสันต ชวเจริญพันธ - - - - - 

13. นายวิชัย  ศรีมาวรรณ - - - - - 

14. นางจิราพร ศรีสมวงษ - - - - - 

15. นายภากร ทองเจริญ - - - - - 

16. นายธนิต วิริยรัต - - - - - 

หมายเหตุ: 

- ขอมูลจากรายงานการกระจายการถือหุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 

- ณ 30 ธันวาคม 2552 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เทากับ 300 ลานบาท 

- วันที่ 3 สิงหาคม 2553 บริษัทฯไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 40 ลานบาท รวมเปน 340 ลานบาท จากการเสนอขายใบแสดงสิทธิ

ในการซ้ือหุนเพิ่มทนุที่โอนสิทธิได แกผูถือหุนรายเดิม ในอัตราสวน 12 หุนเดิม ตอ 1 ใบแสดงสิทธิฯ จํานวน 25 ลานหุน และ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 15 ลานหุน ใหแกบุคคลในวงจํากัด ทําใหการถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซ่ึง

เปนผูถือหุนเดิม ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เพิ่มข้ึน ไดแก นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ 

กิตะพาณิชย และนางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 
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8.5 SBG กับการพัฒนาอยางย่ังยืน 
คณะกรรมการบริษัทฯ  มีความมุงม่ันที่จะเปน “องคกรธรรมาภิบาล” ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจเพื่อ

การเติบโตอยางย่ังยืน มีความความโปรงใส เปนธรรม   มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยขนของผูมีสวนไดสวนเสีย

และสังคมโดยรวม และพัฒนาคนใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สงเสริมความรูและคุณภาพชีวิต   พรอมกับการ

พัฒนาสภาพแวดลอมและส่ิงแวดลอมที่ดีขึ้น ดังนี้ 
 

1. การกํากับดแูลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน มาใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางภูมิคุมกันในการดําเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทฯ และเพื่อใหเปนองคกรธรรมาภิบาลที่แทจริง บริษัทฯไดสงเสริมใหพนักงานทุกระดับทั้งองคกร มีความรู ความ

เขาใจ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต โดยมีการจัดการอบรมหลักสูตร 

“CG …กับสวนรวมเพื่อความย่ังยืน”   อยางตอเนื่องติดตอกันเปนปที่ 3 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ผานคูมือ“นโยบายหลักการ

กํากับดูแลกิจการ” และ คูมือ “จริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบติัในการทํางาน” ของบริษัทฯ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติแก

กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน พรอมกับเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ 

ในป 2553 บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสําคัญ ดังนี้ 

1.  บริษัทฯ ไดเขารวมโครงการสํารวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป2553 ของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับบริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จาํกัด โดยแสดงเจตนารมยตอบรับการเขารวม

โครงการ ฯ เปนบริษัทแรก   เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกํากับดูแลกิจการใหเปนรูปธรรมย่ิงขึ้น     ซึ่งประเด็นจากการ

สํารวจ บริษัทฯ ไดนํามาปรับปรุงในคูมือ”นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และคูมือ “จริยธรรมธุรกิจฯ” ของบริษัท และ

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติคูมือทั้ง 2 ฉบับ โดยมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554    

ประเด็นที่มีการปรับปรุง เพิ่มเติม ไดแก การเปดเผยขอมูลและผูมีอํานาจในการเปดเผยขอมูล    การปองกัน

การคอรรัปชั่น วาดวยการรับและการใหส่ิงของ หรือประโยชนอื่นใด    การใชสิทธิทางการเมือง    ชองทางและ

กระบวนการแจงขอรองเรียนและขอเสนอแนะ และวินัย ไวในคูมือ “จริยธรรมธุรกิจฯ” 

2.  เขารวมโครงการ การสรางแนวรวมปฏิบัติเพื่อตอตานการทุจริต (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย   

โดยเปน 1 ใน 27 บริษัทที่เขารวมประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต   โดยรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการนปอง

กันและปราบปราการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช)   รวมกับ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการคาไทย   

หอการคาตางชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย    

จากการดําเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ สงผลใหในป 2553 บริษัทฯ 

ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้ 
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1. รางวัลชนะเลิศองคกรดีเดน ดานการบริหารจัดการ

ความโปรงใส สําหรับองคกรธุรกิจเอกชน จากการ

สมัครเขา รวมโครงการ “รางวัลองคกรโปรงใส 2553” 

(NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดขึ้นเปนปแรก โดย

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ  

 

2.     รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน (Top Corporate Governance Report Awards) จากงาน 

SET Awards ประจําป 2553   ซึ่งเปนรางวัลที่ไดรับติดตอกันเปนปที่ 2 

 

 

 

 

 

3.      ไดรับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผูถือหุนประจําป 2553 ในระดับ “ดีเย่ียมและสมควรเปนตัวอยาง” คะแนน

เต็ม 100 คะแนน 

 4.    ไดรับการประเมินผลใหเปน 1 ใน 70 บริษัทจดทะเบียน ที่ไดรับคะแนนอยูในระดับ      “ดีเลิศ" (Excellent CG 

Scoring) จากรายงานการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจําป 2553 ติดตอกันเปนปที่ 3 โดยมีคะแนนทุกราย

หมวด อยูในเกณฑ “ดีเลิศ” และเม่ือเปรียบเทียบกับคะแนนสูงสุดและคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจทั้งหมด 

480 บริษัท ทั้งภาพรวมและรายหมวด สูงกวาคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจทั้งหมด  

ในป 2553 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ไดแก หมวดสิทธิของ

ผูถือหุน หมวดการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน หมวดบทบาทของผูมีสวนไดเสีย หมวดการเปดเผยขอมูลและ

ความโปรงใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

1. หมวด สิทธิของผูถือหุน : บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน มีสวนในการดูแลกิจการและใหความเห็นเก่ียวกับ

การดําเนินกิจการใหมากขึ้น โดยในปนี้ บริษัทฯไดเพิ่มแนวปฏิบัติที่ดีในเร่ือง การเผยแพรรายงานการประชุมผู

ถือหุน   เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบผลของการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตองผานชองทางของ

ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม อีกทั้งยังคงดําเนินการในดานสิทธิ

ของผูถือหุน เพื่อความย่ังยืนในเร่ืองตอไปนี้       

• เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุมลวงหนา ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือน

ธันวาคม 2552 และการสงคําถามที่เก่ียวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ลวงหนา 

ระหวางวันที่ 19 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2553 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของ
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ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไวในเว็บไซต

ของบริษัทฯที่ HUwww.satpcl.co.thUH สวนของ “ขอมูลนักลงุทน” ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน” 

• แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนกอนการประชุมผูถือหุน และใชบัตรลงคะแนนเสียง 

• นําเสนอคาตอบแทนกรรมการใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนประจําทุกป และนําเสนอนโยบายและ

หลักเกณฑที่ชัดเจนเก่ียวกับการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหผูถือหุนทราบ 

• คณะกรรมการบริษัทฯไมมีการถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 25 ของหุนที่ออกแลวของบริษัทฯ 

• บริษัทฯ ไมไดเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2553 อีกทั้งยังเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถาม

ในที่ประชุม ซึ่งรายละเอียดไดมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุน 

2. หมวด การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน : บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม

กัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทา

เทียมกันอยางแทจริง เชน การจัดประชุมผูถือหุน การกําหนดกระบวนการท่ีอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนเขา

ประชุมไดโดยไมยุงยากจนเกินไป ผูถือหุนไดรับการคุมครองจากการกระทําที่เปนการเอาเปรียบ และผูถือหุนมี

อํานาจควบคุม เปนตน   ทั้งนี้  บริษัทฯ ยังคงดําเนินการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  เพื่อความย่ังยืนใน

เร่ืองตอไปนี้       

• เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการลวงหนา ระหวางเดือนตุลาคม ถึง

เดือนธันวาคม 2552 โดยแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอม

ทั้งประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัทฯที่ HUwww.satpcl.co.thUH สวนของ 

“ขอมูลนักลงุทน” ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน” 

• ใหสิทธิออกเสียงแกผูถือหุน ตามจํานวนหุนที่ถือ อยางเทาเทียมกัน 

• ไมมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทรวม ที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนอยางมี

นัยสําคัญ 

• บริษัทฯไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงไดเองในแตละวาระ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวย

ตนเอง สามารถมอบอํานาจใหกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

พรอมทั้งเผยแพรไวในเวบ็ไซตของบริษัทฯ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดได 

• ในป 2553 บริษัทฯจัดการประชุมผูถือหุนทั้งหมด 2 คร้ัง ซึ่งเปนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใน

วันที่ 22 เมษายน 2553 และการประชุมวิสามัญผูถือหุน ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 โดยมีกรรมการเขา

รวมประชุมครบทั้ง 10 คน และไดมอบใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนาย

ทะเบียนหุนของบริษัทฯ ดําเนินการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนาเปนเวลา 21 วัน และ

ไดนําหนังสือเชิญประชุมเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลวงหนาเปน

เวลา 30 วัน เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลกอนวันประชุม 

• ไมมีการใหความชวยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไมใชบริษัทยอย 
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• คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เก่ียวเนื่อง รวมทั้ง

ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น

เพื่อประโยชนในการซ้ือขายหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงานการถือ

หลักทรัพยคร้ังแรกและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  

• คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดหลักเกณฑใหกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย และผูบริหาร รายงาน

การมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเก่ียวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 และกําหนดใหมีการทบทวนรายงานฯภายในเดือนมกราคม 

ของทุกป และ/หรือ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล โดยใหสงรายงานถึงฝายเลขานุการบริษัท ภายใน 

7 วันทําการ ทั้งนี้ ยังไดขยายผลไปยังพนักงานระดับจัดการของบริษัทฯและบริษัทยอย ต้ังแตผูจัดการ

แผนกขึ้นไป และพนักงานที่มีสวนเก่ียวของระดับตํ่ากวาผูจัดการลงมา ซึ่งรองกรรมการผูอํานวยการใน

สายงาน เห็นควรใหจัดทํารายงานฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดไว โดยในป 2553 มี

การรายงานทั้งหมด 74 ราย และมี 1 รายท่ีมีการทํารายการสวนไดเสียกับบริษัทฯ ซึ่งเปนพนักงานระดับ

หัวหนางาน โดยไดขึ้นทะเบียน และรายงานใหประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และธรรมาภิบาล ทราบแลว 

3. หมวด การคํานึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย : บริษัทฯ ใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม

และสังคม รวมถึงผูมีสวนไดเสียกลุมอื่น ๆ และตระหนักถึงบทบาท ความสําคัญของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดย

ในป 2553 บริษัทฯไดเพิ่มแนวปฏิบัติที่ดี โดยการกําหนดนโยบายในเร่ือง หามผูบริหารและพนักงาน นํา

ซอฟแวรที่ผิดกฎหมายมาใช และหามคัดลอกซอฟทแวรลิขสิทธิ์ การไมเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานการทุจริตและหามจายสินบนเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจของบริษัทฯ การสงเสริม

ใหมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา กําหนดใหพนักงานตองเอาใจใสและปฏิบัติงานดวย

จิตสํานึกถึงความปลอดภัยและคํานึงถึงส่ิงแวดลอม สงเสริมใหผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางตอเนื่อง เชน  

• กําหนดนโยบายเก่ียวกับผูมีสวนไดเสีย ทั้งผูถือหุน ลูกคา คูคา ส่ิงแวดลอม และสังคมไวอยางชัดเจน ใน

คูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน รวมถึงการใหความสําคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อ

สังคมอยางหลากหลาย 

• เปดเผยนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม เชน ดานบุคลากร  ดานความ

ปลอดภัย ดานลูกคา/ คูคา/ เจาหนี้ ดานส่ิงแวดลอม ดานผูถือหุน เปนตน 

• จัดใหมีกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงาน 

• จัดใหมีชองทางใหผูถือหุน/ ผูมีสวนไดเสีย ติดตอ/ รองเรียน ตอกรรมการอิสระ และยังไดกําหนดใหมี

ชองทางการรับขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลจากพนักงาน ผานเลขานุการบริษัท โดยนําเสนอรายงาน

ดานธรรมาภิบาลตอคณกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลเปนรายไตรมาส 
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4. หมวด การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส : บริษัทฯ ใหความสําคัญในเร่ืองการเปดเผยขอมูลที่สําคัญของ

บริษัทอยางถูกตอง  ครบถวนภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม ดวยความโปรงใส เชน โครงสรางการถือหุนของ

บริษัทฯ การดําเนินธุรกิจและผลประกอบการทางการเงิน การกํากับดูแล นโยบายในการดําเนินธุรกิจ 

กระบวนการตรวจสอบและควบคุม และชองทางที่หลากหลายในการเปดเผยขอมูล โดยในป 2553 บริษัทฯได

เพิ่มรายละเอียดการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับคณะกรรมการและผูบริหาร ประกอบดวย ชื่อ ตําแหนง  วุฒิทางการ

ศึกษา การถือหุนในบริษัทฯ ประสบการณทํางาน และรูปภาพ และไดมีการปรับปรุงเว็บไซคของบริษัทฯ  โดย

การจัดหมวดการเปดเผยหลักเกณฑและแนวปฏิบัติดานการกํากับดูแลที่ดีตามกฎหมาย ระเบียบ   ขอบังคับ

ของตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  ไดแก การเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม

ผูถือหุน หลักเกณฑการเสนอช่ือบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการ และหลักเกณฑการสงคําถามเก่ียวกับวาระการ

ประชุมผูถือหุนใหอยูภายใตหมวดเดียวกัน และแยกแยะออกจากขาวประชาสัมพันธ เพื่อใหผูถือหุนและผูมี

สวนไดเสีย สามาถเขาถึงขอมูลไดสะดวก ตลอดจนยังคงดําเนินการเปดเผยขอมูลและความโปรงใส เพื่อความ

ย่ังยืนในเร่ืองตอไปนี้       

• จัดสงรายงานทางการเงินตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย/ ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และไมมีรายการที่ผูสอบบัญชีแสดงความคิดเห็น

อยางมีเงื่อนไข 

• เปดเผยขอมูลในรายงานประจําป และเว็บไซตของบริษัทฯ ไวคอนขางครบถวน เชน งบการเงิน นโยบาย

การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม บทวิเคราะหจาก

นักวิเคราะหสถาบันตาง ๆ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 

การประชุมผูถือหุน รายชื่อผูถือหุนรายใหญ ขาวแจงตลาดหลักทรัพยฯ และขาวจากส่ือส่ิงพิมพ  

• บริษัทฯ อยูระหวางการปรับปรุงเว็บไชคของบริษัทฯ  เพื่อใหนักลงทุนและผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึง

ขอมูลบริษัทฯ ผาน หนวยงานนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเปนชองทางในการติดตอ ส่ือสารขอมูลอยาง

หลากหลาย เชน จัดใหมีการประชุมนักวิเคราะหและแถลงขาวผลประกอบการของบริษัทฯ ทุกไตรมาส 

และนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) ในประเทศและตางประเทศ เปนตน 

• เปดเผยหลักเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารไวในรายงานประจําป อยางชัดเจน 

• เปดเผยขอมูลเก่ียวกับการถือหุนของกรรมการและผูบริหารไวอยางชัดเจน และกําหนดนโยบายให

กรรมการและผูบริหารตองรายงานการซื้อ-ขายหุนของบริษัทฯ ตอประธานกรรมการ ทราบทุกคร้ังโดย

ผานเลขานุการบริษัทฯ  

• เปดเผยรายละเอียดเก่ียวกับรายการเก่ียวโยง   และรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหาร

เพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน   ดังนี้ 

(1) กําหนดใหกรรมการและผูบริหาร รายงานการมีสวนไดเสียของตน เปนประจําทุกคร้ังที่ทํารายการ

และมอบใหเลขานุการบริษัทฯ ทําการสํารวจรายงานการมีสวนไดเสียของกรรมการและผูบริหารเปน

ประจํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง  และรายงานใหประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ  รับทราบ 

(2) กําหนดใหผูบริหารระดับจัดการ ต้ังแตผูจัดการแผนกขึ้นไป  รายงานการมีสวนไดเสียทุกคร้ังที่มีการ

ทํารายการ และมอบใหเลขานุการบริษัทฯ ทําการสํารวจรายงานการมีสวนไดเสียของผูบริหารเปน
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ประจํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานใหประธานกรรมการ  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ   

และรายงานฝายบริหาร ผานกรรมการผูอํานวยการ ทราบ 

• ไมมีประวัติการถูกส่ังใหแกไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ  

• เปดเผยขอมูลเก่ียวกับกรรมการ และผูบริหาร ไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  

• การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการชุดยอย สามารถอางอิงไปแหลงขอมูลอื่น ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหาร เปนคณะอนุกรรมการซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มี 

บทบาทหนาที่ ในการชวยกล่ันกรองงานดานนโยบาย การอนุมัติโครงการลงทุน และติดตามการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ตามที่ไดรับมอบหมาย  ซึ่งคณะกรรมการบริหารประกอบดวย กรรมการจํานวน 4 คน มีกรรมการอิสระ เปนประธานในที่

ประชุมฯ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระการดํารงตําแหนงการเปนกรรมการบริษัท ซึ่งรายละเอียด

เก่ียวกับคณะกรรมการบริหาร รวมถึงบทบาทหนาที่ ตามที่ระบุในหัวขอการจัดการ หนา 37  

Uการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ในป 2553 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 17 คร้ัง เพื่อพิจารณาอนุมัติและกล่ันกรองเร่ือง

ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหาร 

ดังนี้ 

ช่ือกรรมการ การเขารวมประชุม 

นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ 17/17 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 17/17 

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 17/17 

นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 17/17 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรายงานประจําป 2553 

 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ  
–  รายงานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯในรายงานประจําป 2553 

• คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

รายละเอียดตามหัวขอ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจําป 2553 

• ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใหความสําคัญตองานนักลงทุนสัมพันธเปนอยางมาก โดยมีสวนรวมในการ

พบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน นกัวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  โดยบริษัทฯ 

มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ขึ้นนับต้ังแต เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผู

ถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห นักขาว และผูสนใจทั่วไป สามารถเขาถึงขอมูลบริษัทฯท่ีมีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส 
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และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ และ

สามารถนําขอมูลเหลานั้น ไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอมูลคาที่แทจริงของ

บริษัทฯในที่สุด  

บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและขาวสารตางๆตามแนวทางและกฎเกณฑที่สํานักงาน กํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ผานชองทางตางๆ  อยางหลากหลาย เชน 

การใชชองทางการส่ือสารและการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดโอกาสใหนักลงทุน 

หรือนักวิเคราะห เขาเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผูบริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การ

เปดโอกาสใหนักขาวจากท้ังสํานักขาวไทยและตางประเทศ เขาพบและสัมภาษณ การออกเอกสารขาวผลประกอบการ 

(Earning Release) ของบริษัทฯ ใหแกสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ  การจัดประชุมรวมกับนักวิเคราะห เพื่อติดตามการ

ผลดําเนินงานของบริษัทฯ และแนวโนมของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส การมีชองทางการส่ือสารใหนักลงทุนสามารถ

สอบถามขอมูลบริษัทฯ ผาน IR Contact ไดทั้งทางโทรศัพท และจดหมายอิเลคทรอนิคส รวมถึงการเผยแพรขอมูล

ขาวสารผาน Company Website (HUwww.satpcl.co.thUH) ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลสวนของ IR อยางสม่ําเสมอ ทั้งในสวน

ของงบการเงิน  รายงานประจําป แบบ 56-1  เอกสารประกอบการนําเสนอขอมูลบริษัทฯ บทวิเคราะหหลักทรัพย และ

อื่นๆ  

ทั้งนี้ ในป 2553 ที่ผานมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้ 

1. การนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 1 คร้ัง ซึ่งผานรายการเคเบิลทีวี จัดโดย  

รายการ Money Channel   และตางประเทศอีก 2 คร้ัง จัดโดย บริษัทหลักทรัพยทิสโก จํากัด และ บริษัท

หลักทรัพย ซิต้ีคอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

2. การประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) จํานวน 4 คร้ัง 

3. การเขาเย่ียมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผูบริหารของบริษัทฯ (Company Visit) ของ

นักวิเคราะห และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากตางประเทศ จํานวน 35  คร้ัง และการรับสาย

ผาน Conference Call จํานวน 5 คร้ัง 

4. การนําเสนอขอมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(Opportunity Day) จํานวน 4 คร้ัง  

5. การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) จํานวน 4 คร้ัง  

6. การเผยแพรขาว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สําคัญ 

7. การใหขอมูล และตอบขอซักถามของนักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีติดตอทางจดหมายอิเลคทรอนิคส 

ที่ HUir@somboon.co.thUH  และ ทางโทรศัพท 0-2728-8596 อยางสม่ําเสมอ  

5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ : บริษัทฯ ใหความสําคัญในการแสดงบทบาทหนาที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชนของผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย เชน การกําหนดกล

ยุทธในการดําเนินธุรกิจ การพิจารณาตรวจสอบการดําเนินงาน ดูแลใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางโปรงใส 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงดําเนินการปฏิบัติเพื่อสรางย่ังยืนในเร่ืองตอไปนี้       
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• คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีจํานวน

กรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเปนกรรมการท่ี

เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 7 คน ในจํานวนน้ีเปนกรรมการตัวแทน 1 คน 

กรรมการอิสระ 5 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารง

ตําแหนง 

• คณะกรรมการบริษัทฯ ไดปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ เพื่อใหสอดคลอง

กับแนวปฏิบัติที่ดีของ “เข็มทิศธุรกิจ” ไวเปนลายลักษณอักษร และถือปฏิบัติต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

ดังนี้ 

• กําหนดนโยบายเก่ียวกับจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคนจะไปดํารงตําแหนงกรรมการได แตไมได

กําหนดจํานวนวาระการดํารงตําแหนง โดยกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 คน ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจด

ทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 

1. กําหนดใหกรรมการผูอํานวยการ  สามารถไปดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นไดโดยตองรายงานให

คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

2. คณะกรรมการฯ  ใหความสําคัญในการแจงขอรองเรียน และขอเสนอแนะ  โดยเปดโอกาสใหพนักงาน

และผูสวนไดเสียมีชองทางการรองเรียน  การแสดงความเห็น เพื่อนําไปสูการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ    

สําหรับ การแจงเบาะแสการกระทําผิดกฎหมาย ใหรองเรียนผานอีเมลของกรรมการอิสระ โดยตรง หรือสง

จดหมายรองเรียนผานเลขานุการบริษัทฯ 

3. คณะกรรมการบริษัทฯ  ถือวา คูมือ “จริยธรรมฯ” เปนวินัยอยางหนึ่ง ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และ

พนักงานทุกคนตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด การฝาฝนไมปฏิบัติตาม ถือเปนการทําผิดวินัย ตาม

ระเบียบวาดวยการบริหารงานบุคคล       

4. คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับความขัดแยงของผลประโยชนไวในคูมือจริยธรรมฯ 

เพื่อปองกันการใชโอกาสแสวงหาผลประโยชนสวนตน  

- ไมมีประวัติการกระทําผิดกฎระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย/ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

-    กําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูอํานวยการ โดยมีบทบาท อํานาจ 

และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน และแตงต้ังกรรมการอิสระเปนประธานกรรมการ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ  

-   จัดใหมีการประชุมระหวางกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร โดยไมมีฝายจัดการ เพื่อความ 

อิสระในการแสดงความเห็นเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการของฝายบริหาร 

      -  คณะกรรมการบริษัทฯไดมีสวนรวมกับฝายบริหาร ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 

เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระเพื่อ

รวมกันกําหนดทิศทางองคกร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการบริษัทฯและผูบริหาร

ระดับสูง ในวันที่ 23-24 กันยายน 2553 ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน พัทยา 

-   คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบที่เก่ียวของ รวมท้ังจัดใหมีการบริหารความ
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เส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน

การปกปองรักษาและดูแลทรัพยสิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระท่ีรายงานตรงตอ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และจัดทํารายงานคณะกรรมการตรวจสอบฯไดอยางมี

คุณภาพ ประกอบดวยขอมูลสําคัญอยางครบถวน และมีการกําหนดนโยบายบริหารความเส่ียง ไวอยาง

ชัดเจน 

• ดานบริหารความเส่ียง : คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหบริษัทฯมีระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ และ

การติดตามการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ จึงไดจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

(Enterprise Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเส่ียงในทุกดานใหมีความ

เหมาะสม และมอบหมายให ติดตาม ดูแล วิเคราะหการบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติแตละฝายงาน 

ผาน Risk Champion และใหรายงานผลการบริหารความเส่ียง ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุก 

ไตรมาส 

• ดานการกํากับดแูลกิจการ  :  คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ไดจัดต้ัง

คณะทํางานการกํากับดูแลกิจการ (CG  Committee)  โดยมอบใหเลขานุการบริษัทฯ ทําหนาที่ประธาน

คณะทํางานเพื่อติดตามงานดานการกํากับดูแลกิจการ โดยรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ผาน

คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ทราบทุกไตรมาส 

- แตงต้ังใหมีเลขานุการบริษัท ต้ังแตป 2549 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯและการประชุมผูถือหุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุมและ

รายงานการประชุม จัดทําเอกสารเก่ียวกับการประชุม รวมทั้ง จัดเก็บเอกสารที่สําคัญของกรรมการและ

ผูบริหาร เชน ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสวนไดเสีย พรอมทั้งดูแลและใหคําแนะนําตอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติของคณะกรรมการเปนไป

ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของไดกําหนดไว 

- คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร และ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน 

• การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเปน

การลวงหนาทั้งป และจะประชุมกันมากกวา 6 คร้ังในแตละป รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความ

จําเปน ในการประชุมแตละคร้ังมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อ

พิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยาง

นอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในการประชุม

กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผู

ประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดย

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวที่ตูเอกสาร 

ชั้น 2 อาคาร 11 สํานักงานใหญ สําหรับกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได โดยในป 2553 บริษัทฯ

จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 11 คร้ัง คณะกรรมการบริหาร 17 คร้ัง คณะกรรมการ
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ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5 คร้ัง และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 3 คร้ัง โดยมีรายละเอียด

การเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 

 

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ตนเองแบบทั้งคณะ อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวนวาไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนด และ/ หรือ 

ดําเนินการตาง ๆไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนฝายบริหารนําไปปรับปรุง/ พัฒนา การ

บริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยใชแบบฟอรมที่บริษัทฯปรับปรุงจากตัวอยางแบบประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคลองกับ

ลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไดแจงผลประเมินฯใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ     

และวิเคราะหผลการประเมิน เพื่อนําไปสูการดําเนินการของฝายบริหาร  

• การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ : คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมี

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจําทุกป โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑ

ในการประเมินที่เช่ือมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทน และเงิน

รางวัลจูงใจที่เหมาะสม  

 

ชื่อ-นามสกุล 10Bตําแหนง 
11Bการเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมด(คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
บริษัทฯ 

คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
คาตอบแทนฯ 

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

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร / 

กรรมการบริหาร 

11/ 11 17/ 17 - - 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /  ป ร ะ ธ า น

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ฯ / 

กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

11/ 11 - 5/ 5 3/ 3 

4. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /  ป ร ะ ธ า น

คณะกรรมการบริหาร 

9/ 11 15/ 17 -  - 

5. นายอัจฉรินทร สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ 11/ 11 - 5/ 5 - 

6. นายไพฑูรย ทวีผล 12Bกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ 

13B/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

คาตอบแทนฯ 

11/ 11 - 5/ 5 3/ 3 

7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ กรรมการบริหาร 11/ 11 17/ 17 - - 

8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 11/ 11 - - - 

9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 11/ 11 - - - 

10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กร รมกา ร /  ก ร รมกา รบ ริห า ร / 

กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

11/ 11 16/ 17 - 3/ 3 
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• การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

- Uการปฐมนิเทศกรรมการใหม 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อสรางความรูความเขาใจใน

ธุรกิจ และการดําเนินการดานตาง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็

มีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคนท้ังในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะ

อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ   เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของ

กรรมการใหสามารถเขารับตําแหนงไดเร็วที่สุด  โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เปนผูประสานงานในเร่ืองตาง ๆ ดังนี้ 

1. เร่ืองที่ควรทราบ : โครงสรางธุรกิจ และโครงสรางกรรมการ  ขอบเขตอํานาจหนาที่  กฎหมายที่ควรทราบ 

2. ความรูทั่วไปของธุรกิจ   แนวทางการดําเนินงาน  และเย่ียมชมกระบวนการผลิต 

3. จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ    กรรมการผูอํานวยการ เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการ

ดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ  
 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสนับสนุนใหกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่  รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทฯ    โดยเลขานุการบริษัทฯ 

จะเปนผูประสานงานกับกรรมการเพื่อเขาอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ไดแก  Directors 

Certification Program (DCP)     Directors Accreditation Program (DAP)    Audit Committee Program (ACP)    

ทั้งนี้ เพื่อนําความรูและประสบการณมาพัฒนาองคกรตอไป     

- Uการพัฒนาความรู 

คณะกรรมการบริษัทฯสงเสริม สนับสนุน ใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารับการอบรม

สัมมนาจากหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเปนประโยชน

ตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 

ทั้งนี้ ในป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดสัมมนาเพื่อสงเสริมความรู  โดยรวมกับสถาบันไทยพัฒน จัดอบรมหลักสูตร    

“CSR …. กับ ยุทธศาสตรการสรางองคกรอยางย่ังยืน” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553   แกคณะกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทฯ เพื่อนําไปสูการจัดทํากลยุทธองคกร ใหเกิดประสิทธิผล 

• การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของกรรมการผูอํานวยการและรองกรรมการผูอํานวยการ เพื่อ

ม่ันใจไดวาบริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน

ประกอบดวย กรรมการผูอํานวยการ และรองกรรมการผูอํานวยการทุกสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู ความสามารถ (Competency)  

ประสบการณของแตละตําแหนงงาน เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนด 

สามารถสืบทอดงานของแตละตําแหนงงานได 
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3. กรรมการผูอํานวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู ความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติ

สอดคลอง เทียบกับระดับ Competency ที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด 

Competency Gap 

4. มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทําหนาที่ดูแลติดตามการอบรม และ

พัฒนาความรู ความสามารถของผูสืบทอดตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ 

5. กรรมการผูอํานวยการ จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติ

สอดคลอง และมอบหมายใหผูบริหารระดับรองกรรมการผูอํานวยการ เขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริหาร เพื่อใหมีความเขาใจ ประสบการณ และความพรอมในการบริหารองคกรตอไปในอนาคต 

6. กรรมการผูอํานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของ

ผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง ตอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนปละ  2  คร้ัง 

7. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงงาน

ของกรรมการผูอํานวยการ และรองกรรมการผูอํานวยการ เปนประจํา และรายงานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ทราบ ปละ 2 คร้ัง   

• การสรรหากรรมการและผูบริหาร : เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ

บริษัทฯจึงไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดย

มอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน เปนผูสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเขารับการ

คัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของบริษัทฯในชวงเวลานั้น 

 
 2. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการปฎิบัติตอคูคา อยางเสมอภาคและเปนธรรมต้ังอยูบนพื้นฐานของการ

ไดรับผลตอบแทนที่เปนธรรมทั้งสองฝายและเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ โดยไมเห็นแกผลประโยชนอื่น

ที่ไดมาจากการดําเนินงานท่ีไมถูกตองตามพื้นฐานของการดําเนินธุรกิจที่ดี มีธรรมมาภิบาล นั้นจึงมอบใหฝายบริหาร 

ดําเนินการดังนี้ 

1. จัดใหมีการประชุม ผูขาย เพื่อประกาศถึงนโยบายในการดําเนินงานดานจัดหาและจัดซื้อแกคูคาเปน

ประจําอยางตอเน่ือง เพื่อใหผูขายของบริษัทฯ ไดมีชองทางในการรับทราบนโยบาย ขาวสาร การ

ดําเนินงานดานจัดหาและจัดซื้ออยางเทาเทียมและเปนธรรม และเปนโอกาสในการทําความเขาใจ ใน

วิธีการดําเนินงานและดําเนินธุรกิจรวมกัน ตามนโยบายของบริษัท ในแตละป อีกทั้งยังไดเปดชองทางการ

รองเรียนใหกับผูขาย ของบริษัท ในกรณีไมไดรับความเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจกับบริษัท หรือไดรับ

การขมขูหรือเรียกรับสินบนจากเจาหนาที่ของบริษัทฯ เชนชองทาง Website ของกรรมการอิสระโดยตรง 

2. การปฎิบัติตามเงื่อนไขตางๆ ที่ตกลงกันไวกับผูขาย หรือเจาหนี้อยางเครงครัด เปนธรรมตามขอตกลง

ตางๆ ที่ไดใหพันธะสัญญาไวในการดําเนินธุรกิจรวมกัน 
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3. สงเสริมการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคมของผูขาย และเปดโอกาสใหผูขายไดเขามามีสวน

รวมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอยางตอเนื่อง ทั้งทางตรงและทางออม อาทิเชนการรวมกัน

พัฒนาซอมแซมปรับปรุงสถานที่ศึกษาในพื้นที่ ตางๆ ที่มีความตองการความชวยเหลือ หรือการพัฒนา

ปรับปรุง กอสราง ที่อยูอาศัยแกผูยากไร ที่ตองการความชวยเหลือเปนตน โดยท่ีผูขายหรือคูคา สามารถ

เขารวมโครงการไดทั้งทางตรงดวยอาสาแรงงาน หรือทางออมดวยการสนับสนุนทุนทรัพยหรือส่ิงของได

ตามความสามารถของผูขาย 

4. กําหนดใหพนักงานหามรับส่ิงของ หรือการใหส่ิงของใด ๆ เพื่อประโยชนอื่นใดจากบุคคลที่มีหนาที่หรือ

ธุรกิจที่เก่ียวของกับองคกร ไมวาจะเปนผูขาย ผูรับจางชวง ผูรับเหมา โดยกําหนดเปนแนวปฎิบัติอยาง

ชัดเจน เพื่อไมใหเกิดปญหาความไมโปรงใสไมเปนธรรมในการคา ระหวางผูขายเกิดขึ้น และเปนการ

ปองกันไมใหเกิดปญหาทุจริต และความไมเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจอยางชัดเจน เพื่อไมใหเกิดปญหา

ความไมโปรงใสไมเปนธรรมในการคา ระหวางผูขายเกิดขึ้น และเปนการปองกันไมใหเกิดปญหาทุจริต 

และความไมเปนธรรมในการดําเนินธุรกิจ 
 
3.  สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคคลากร อันมีสวนสําคัญในการสราง

มูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิต บริษัทฯตระหนักดีวา พนักงานเปนทรัพยากรท่ีมีคาย่ิงขององคกร จึงใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองคกร เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมใน

การแสดงความคิดเห็น และโอกาสในการเรียนรูและพัฒนา เพื่อเล่ือนตําแหนง ความกาวหนาตอไปอยางย่ังยืน บริษัทฯ

ใหความสําคัญอยางย่ิงตอเร่ืองการสื่อสารผานหลายชองทางอยางสม่ําเสมอและครอบคลุมทุกพื้นที่ในองคกรทั้งจาก

ระดับบนลงลางและจากระดับลางสูระดับบน พรอมทั้งมีกิจกรรมที่หลากหลายและเอื้อตอการเปดโอกาสใหพนักงานเขา

มามีสวนรวม เพื่อสรางความสัมพันธ ความสามัคคี และสัมผัสไดถึงความปรารถนาดีที่องคกรมีตอพนักงานดุจคนใน

ครอบครัวเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทฯไดมุงม่ันที่จะดูแลพนักงาน ดังนี้ เม่ือมีโอกาสที่เหมาะสม  

3.1   การดูแลดานผลตอบแทนและสวัสดิการ   นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานตามกฏหมายแลว บริษัทฯ 

มุงม่ันที่จะจายผลตอบแทนและจัดสวัสดิการตามความเหมาะสมและควรแกกรณี โดยการเทียบเคียงกับตลาดอยาง

สมํ่าเสมอ และในป 2553 บริษัทฯ ไดปรับเพื่มเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพเพิ่มขึ้นรอยละ 1-2 ตามอายุงาน เพื่อ

รณรงคใหพนักงานรูจักออม โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราการออมไดตามอายุงาน และบริษัทฯจะสมทบใหในอัตรา

เดียวกับพนักงาน    

3.2    การพัฒนาบุคลากร    บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากร ดวยการสรางความพึงพอใจ ทั้งในดาน

ผลตอบแทนและบรรยากาศในการทํางาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสราง

ความสามารถในการแขงขันขององคกร ในดานคุณภาพผลิตภัณฑ ตนทุนที่แขงขันได การสงมอบตรงเวลา ความรูเชิง

วศิวกรรมการผลิต และการจัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคกร (Q C D E M) 
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3.2.1 พัฒนายกระดับศักยภาพใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร 

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธ  โดยกระจายท่ัวถึงทุกระดับตําแหนง ตลอดจนเห็น

ความสําคัญในตําแหนงเชิงกลยุทธที่สามารถเปนพลังขับเคล่ือนเพื่อตอบสนองกลยุทธขององคกรทั้งในระยะส้ันและระยะ

ยาว  โดยใชแนวคิดในการสราง SBG’s DNA ภายใต Slogan: “ทํางานดวยการสรางคุณคาอยางมีความสุข สนุกกับการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง” ดวยการสรางสรรคคุณภาพงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกคา จากการ

ทาํงานดวยแนวคิด 1. Smile @ Change 2. Best Quality 3. Growth by Team Learning ใหบรรลุเปาหมาย สามารถ

แขงขันไดในอนาคต และในสวนของตําแหนงผูบังคับบัญชาที่ตองเนนการพัฒนาในการสรางภาวะผูนํา การบริหารงาน 

การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึง การสรางบรรยากาศในการทํางานท่ีเอื้อตอความคิดเชิง

นวัตกรรม เพื่อใหตอบสนองตามแผนที่เช่ือมโยงกลยุทธขององคกร ใหบรรลุเปาหมายขององคกรในดาน Q C D E M 

3.2.2   การพัฒนาความพรอมดานการบริหารและภาวะผูนํา 

มุงเนนการยกระดับการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารทุกระดับ รวมถึง การมอบหมายงานการกระจาย

อํานาจ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการเชิงกลยุทธ และมีความคิดในเชิงริเร่ิมสรางสรรค  อีกทั้งมีการเตรียมพัฒนา

ศักยภาพผูบริหารทั้งในระดับสูงและระดับกลางใหมีความพรอมในการรับสภาวะการเปล่ียนแปลง (Change) อันอาจจะ

เกิดขึ้นดวยปจจัยภายในและภายนอก  

นอกจากนี้ สําหรับผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง (ผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป และรองกรรมการ

ผูอํานวยการ) ยังไดรับ การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) ดวยการประเมินภายใตระบบการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) เพี่อคนหาผูบริหารที่เปนดาวเดน (Talent People) และ

เขาสูโปรแกรมการพัฒนาระดับบริหาร (Management Development Program) ซึ่งในโปรแกรมนี้ผูบริหารจะไดรับการ

พัฒนาท้ังความรูดานการบริหาร การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการไดรับการสอนแนะ (Coaching) 

จากผูบริหารท่ีเปน Role Model ภายใตโครงการ Mentoring Program ซึ่งคุณสมบัติของผูสืบทอดตําแหนงงาน ตอง

ไดรับผลการประเมินของระบบ Succession Plan อยูใน Succession Frame work ที่ 1-3 จาก 9 Frame work 

3.2.3   การพัฒนาบุคลากรภายใตการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management)  

เพื่อนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) กอใหเกิดการแลกเปล่ียน/ การถาย

โอนความรู ภายในองคกร และการจัดเก็บองคความรูในระบบการผลิตขององคกร โดยมุงเนนกระบวนการท่ีสงผลกระทบ

ตอคุณภาพของผลิตภัณฑและความปลอดภัยของผลิตภัณฑตอผูใชงาน (Key Process and Safety Process) 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑหลัก (Product Champion) ขององคกร โดยการสรางกิจกรรมในดานตาง ๆ คือ 

(1) จัดทําโครงสรางการบริหารความรู และรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ และถายทอดองคความรูภายใตกิจกรรม

การจัดการความรู (Knowledge Management) 

(2)   พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู โดยผานชองทางหองสมุด และ KM Website 

(3) พัฒนากระบวนการเรียนรู ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมจากพนักงานในสายงานอาชีพเดียวกัน 

(Team Based Learning) โดยเนนสรางองคความรูและถายโอนความรูสูผูปฏิบัติซึ่งไดออกแบบใหเกิด

ทั้งในแบบทีมการเรียนรูในสายอาชีพเดียวกัน และทีมการเรียนรูขามสายงาน (Cross Functional 

Team) 
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(4) ดําเนินการประเมินตนเองในแนวทาง Knowledge Management Assessment เพื่อนํากระบวนการ

จัดการความรูเขาสูการเปนสวนหนึ่งในกลยุทธองคการ 

3.2.4   กระบวนการกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากร  

การกําหนดความตองการในการฝกอบรม (Training Needs) ในการพัฒนาบุคลากร โดยใหสอดคลอง

กับทิศทางกลยุทธขององคกร และ ความสามารถที่กําหนดไวเปนมาตรฐานในแตละอาชีพ (Occupation Standard) ซึ่ง

ความตองการดังกลาว จะถูกนํามาวิเคราะหและจัดทําเปนแผนการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถรายบุคคล 

(Individual Development Plan: IDP) โดยแบงระดับความสามารถตามระดับความรับผิดชอบหรือตําแหนงงาน ให

สอดคลองกับระดับความสามารถ (Competency Model) ขององคกร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนการพัฒนาพนักงานภายใตระบบการฝกสอนหนางาน (On the Job 

Training) เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาระดับตน และเนนใหพนักงานมีความรูทักษะ 

และความสามารถแบบมืออาชีพ เพื่อความพรอมในการตอบสนองลูกคาในดาน QCD โดยพนักงานทุกระดับจะไดรับ

การพัฒนา จากขั้นความสามารถในระดับการเรียนรู สูขั้นที่มีความรูและทักษะเหมาะสมในการใชงานในแตละอาชีพ 

และสุดทายจะไดรับการพัฒนาจนมีความเปนผูมีศักยภาพ มีประสบการณเพียงพอตอการเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 

โดยในทุกป กําหนดใหมีการสอบวัดระดับความรูและการประเมินระดับความสามารถตามแบบจําลอง

ระดับความสามารถ (Competency Model) เพื่อหาชองวางในการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับซึ่งเปน

กระบวนการที่ถูกพัฒนาอยางเปนระบบและอยางตอเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืนขององคการตอไป 

4.  ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา  เพื่อนําไปสูความสําเร็จของธุรกิจ

ของบริษัทดวยการปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่ไดตกลงไวกับลูกคา  อยางเครงครัด  เปนธรรม  และมีระบบ มี

กระบวนการที่ใหลูกคารองเรียนเก่ียวกับคุณภาพความปลอดภัยของสินคาและบริการ   และการรับประกันสินคาภายใน

เวลาที่เหมาะสม   

ในรอบป 2553 บริษัทฯ ไมมีขอรองเรียนที่เปนสาระสําคัญอันเกิดจากการใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ หรือการ

ละเมิดพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย (Product Liability Law) แตอยาง

ใด    อีกทั้งยังใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง เพียงพอ แกลูกคา เพื่อกอใหเกิดประโยชน็ตอการบริหารจัดการทั้งผูผลิตและ

ผูบริโภค   

บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต โดยจัดต้ังศูนยทดสอบเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่สํานักงานใหญจังหวัดสมุทรปราการ โดยสามารถทดสอบผลิตภัณฑเบรค เพลาขับ  

คอยลสปริง  แหนบ  เหล็กกันโคลง และชิ้นสวนเคร่ืองจักรกลการเกษตร   โดยทดสอบต้ังแตการเลือกวัตถุดิบที่จะ

นํามาใชใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑในแตละประเภท การทดสอบระหวางกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนเพื่อหา

พารามิเตอรการผลิตที่ดีที่สุด  และทดสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยทดสอบอุปกรณจากการจําลองสภาวะเสมือนการใช
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งานจริง และทําการทดสอบในชวงเวลาท่ีกําหนด   ทั้งหมดนี้ เพื่อใหม่ันใจวาผลิตภัณฑที่ทําการออกแบบและพัฒนาน้ันมี

คุณภาพที่ดี และสามารถตอบสนองตอความตองการในการใชงานของลูกคาได 
 
5. การดําเนินงานดานส่ิงแวดลอม 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินธุรกิจบนฟนฐานดานส่ิงแวดลอม  โดยมุงม่ันจะปฏิบัติตามกฏหมาย 

กฏระเบียบ มาตรฐาน และขอกําหนดตาง ๆ ที่เก่ียวของกับส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด และพรอมที่จะดําเนินการพัฒนา

กระบวนการจัดการดานส่ิงแวดลอมภายในองคกรอยางจริงจังและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  เพื่อใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา

มากที่สุด และเกิดของเสียจากกิจกรรมขององคกรที่อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุด บริษัทฯจึงจัดใหมีกิจกรรมที่

เก่ียวของกับส่ิงแวดลอม รวมถึงการตรวจวัดคุณภาพดานส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมเพื่อ

เฝาระวังผลกระทบดานส่ิงแวดลอมใหกับชุมชนรอบขางอยางตอเนื่อง เชน โครงยกเลิกการใชกลองโฟมภายในบริษัทในกลุม

สมบูรณ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้าทิ้ง เปนตน  นอกจากน้ันบริษัทฯ จัดใหมีการวิจัยและการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง เพื่อลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม การลดกากของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยการนํา

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และแหลงกําเนิดมลพิษ มาปรับใชภายในองคกร  เชน ระบบดักจับฝุน ระบบบําบัดน้ําเสีย และ

การนําวัสดุที่ไมใชแลวกลับมาใชซ้ํา การดําเนินการดังกลาว มีกระบวนการควบคุมตรวจสอบประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง    

ในรอบป 2553 บริษัทฯ ไดดําเนินการดานส่ิงแวดลอม โดยสามารถยกเลิก (1) การนําโฟมจากภายนอกเขามาภายใน

บริษัทฯ รอยละ 100   (2) ลดปริมาณกากอุตสาหกรรมโดยรวมของบริษัทฯไดรอยละ 16.2     (3) ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา

โดยรวมลง 243,600 KWh หรือคิดเปนปริมาณ CO2e ไดประมาณ 130.8 Ton Co2e เปนตน 

 เพื่อใหการดําเนินงานดานส่ิงแวดลอมเปนไปอยางตอเนื่อง และสะทอนความย่ังยืนของธุรกิจ ไดนั้น  จึงไดวิเคราะห

ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมจากกระบวนการผลิต รวบรวมประเด็นปญหาดานส่ิงแวดลอมที่สําคัญที่เกิดจากกระบวนการผลิต มา

ทําการแกไขและปองกัน โดยการจัดทําเปนโครงการ หรือจัดทําเปนคูมือควบคุมการทํางานไวอยางชัดเจน และม่ันใจไดวา 

นโยบายดานส่ิงแวดลอมนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง    ฝายบริหารจึงไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินพื้นที่ปฏิบัติงาน 

(Management Shop Floor) เปนประจําทุกเดือน เพื่อใหคําแนะนําในปรับปรุงการปฏิบัติงานและสรางความม่ันใจวาการ

ปฏิบัติงานในทุกกระบวนการถูกควบคุมและปองกัน ภายใตคูมือการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจัดทํา

โครงการลดการใชพลังงาน โดยมีวัตถุประสงคในการลดการใชพลังงาน โดยหาแหลงพลังงานทดแทนอื่น โดยกําลังศึกษา

รายละเอียดการทําโครงการท่ีจอดรถพลังงานแสงอาทิตย (Solar Car park) 

6.   การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม 
คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักวา การพัฒนาองคกรใหเจริญเติบโตและสรางความย่ังยืนตอไปไดนั้น   

บริษัทฯ ตองมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอยางโดย

บริษัทฯ มุงเนนเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึ้น ดังนี้ 
6.1 การพัฒนาและชวยเหลือสังคม      

คณะกรรมการบริษัทฯ  มุงม่ันที่จะสนับสนุนใหพนักงานเปนคนดี ขององคกรและสังคม โดยการเดินตาม

รอยเทาพอ     โดยใชเวลาวางการในการชวยเหลือ และพัฒนาชุมชมและสังคมรอบ ๆ บริษัท ซึ่งไดรวมมือกับ

หนวยงานในทองถ่ินทั้งพื้นที่บางนาและระยอง ในการพฒันาชุมชมและสังคมโดยรอบใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
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บริษัทฯ ไดรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อดําเนินโครงการ ”บานเทิดไทองคราชัน” ในการซอมแซม

ปรับปรุงที่อยูอาศัยของผูดอยโอกาสในชุมชน จํานวนท้ังส้ิน 4 หลัง จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนพัฒนา

โรงเรียนในชุมชนอีก 3 แหง โดยรวมมือกับโรงเรียน และคูคาทางธุรกิจ นอกจากน้ียังมีการจัดกิจกรรมมอบ

ความสุขใหกับเด็ก ๆ ณ สถานสงเคราะหบานเด็กออนรังสิต 
 

6.2 การสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาสุขลักษณะใหกับเยาวชน 

บริษัทฯ ไดจัดสรรทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรม

ของเยาวชน  ดังนี้ 

1. “ทุนการศึกษาเพื่อลูกพอ” เปนการมอบทุนการศึกษาใหกับบุตร-

ธิดาของพนักงาน รวมทั้งเด็กนักเรียนในชุมชนท่ีเรียนดี แตขาด

แคลนทุนทรัพย โดยบริษัทฯ ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตอเนื่อง

เปนประจําทุกปมากกวา 13 ป ซึ่งในป 2553 มีจํานวนทุนทั้งส้ินกวา 

85 ทุน รวมเปนเงินทั้งส้ินกวา 457,000 บาท 

2.  มอบของขวัญวันเด็กใหกับโรงเรียนและหนวยงานท่ีจัดกิจกรรมวันเด็ก โดยจัดเปนชุดของขวัญสําหรับมอบใหเด็ก ๆ 

กวา 300 ชุด    

3.  โครงการ “สานสัมพันธ SBG เพื่อลูกรัก” เพื่อสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนในชวงปดภาคเรียนใหกับบุตร ธิดาของ

พนักงาน ปละ 2 คร้ัง ซึ่งในปนี้ไดพาลูกของพนักงานไปที่โครงการพระดาบส เพื่อเรียนรูการปลูกผักไฮโดรโฟนิกส การ

ผลิตพลังงานทดแทน และทัศนศึกษาหาความรูในสวนวชิรเบญจทัต พิพิธภัณฑผีเส้ือ 
  

6.3 การสงเสริมประเพณีทองถ่ินและพัฒนาบานเกิด บริษัทฯ ใหความสําคัญกับการดํารงอยูรวมกับ

สังคมรอบขาง โดยการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน สังคม สงเสริมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินอยาง

ตอเนื่อง ดวยการสนับสนุนการจัดประเพณีรับบัว ประเพณีการไหวศาลเจาพอคงเพชร สืบสานประเพณี

สงกรานตโดยการจัดกิจกรรมเพื่อใหพนักงานไดตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีไทย นอกจากนั้นยังมี

โครงการทุนรักบานเกิด เพื่อสงเสริมใหพนักงานมีจิตสํานึกรักบานเกิดและมีสวนรวมพัฒนาชุมชนบานเกิด 

โดยในปนี้บริษัทฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี จ.ชัยนาท จากการนําเสนอของพนักงานที่

อาศัยในจ.ชัยนาท 
 

6.4 การสงเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญกับสุขภาพของคนในชุมชนรอบขางบริษัทฯ โดยในป 2553 บริษัทฯไดรวมกับองคการ

บริหารสวนตําบล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน   พรอมมอบชุดอุปกรณการแพทย ไดแก ชุด

ตรวจหู ตา คอ จมูก เคร่ืองวัดความดัน ชุดตรวจเบาหวาน และปรอทวัดไขแบบดิจิดตอล  ใหกับหนวยงาน

และโรงพยาบาลในชุมชนเพื่อใชประโยชนตอไป  

2 

4 
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7. การวิจัยและพัฒนาจากการดําเนนิความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อพัฒนาความย่ังยืนใหกับองคกรในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ

ผลิตอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยมีตนทุนที่แขงขันได       บริษัทฯ จึงไดลงทุนสรางศูนย

ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ   โดยมีฝายพัฒนากระบวนการผลิตและฝายพัฒนาผลิตภัณฑ  เปนหนวยงานรับผิดชอบ

โดยตรง     นอกจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ แลว บริษัทฯ ไดพัฒนาทักษะความรู ความเขาใจ  ของบุคลากรควบคู

ไปดวยกัน  โดยมีผูเช่ียวชาญชาวตางชาติที่มีประสบการณในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ เขามารวมฝกสอน

บุคลากรของบริษัทฯ  

ในป 2553 บริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑบานเบรก และ

ผลิตภัณฑเพลาขาง   เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการผลิตรถยนตในอนาคต         เพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในอนาคต    และไดดําเนินการจดสิทธิบัตรเปนที่เรียบรอยแลว 
 

8.   การมีสวนรวมพนักงาน ผานโครงการ“๙๘,๔๘๐ ความดี SBG ตามรอยเทาพอ” 

คณะกรรมการบริษัทฯ  มีนโยบายที่จะมุงเนนการพัฒนาคนใหเปนคนดี  มีคุณธรรม จริยะธรรมและมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น จึงไดสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงาน ผานโครงการ”๙๘,๔๘๐ ความดี” 

ซึ่งเปนโครงการทําความดีตามรอยเทาพอ เพื่อสงเสริมใหพนักงานเปนคนดีและใชเวลา

วางในการชวยเหลือสังคม โดยเปนโครงการตอเนื่อง 4 ป (ป 2551-2554)  เพื่อถวาย

เปนพระราชกุศลในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงมีพระชนมายุ

ครบ 84 พรรษาในป 2554 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถจะทรงมีพระชนมายุครบ 80 

พรรษาในป 2555  โดยมีจํานวนความดีที่ดําเนินการถึงป 2553 รวมจํานวน77,760

ความดี ผานชองทางตางๆ ดังนี้         

• ชองทางที่ 1 การบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคมและส่ิงแวดลอม 

• ชองทางที่ 2 การทําบุญเพื่อพระพุทธศาสนา 

• ชองทางที่ 3 การบริจาคเงิน 

• ชองทางที่ 4 การบริจาคส่ิงของ 

• ชองทางที่ 5 การปฏิบัติตนเปนคนดี 

• ชองทางที่ 6 การทําความดีดวยตนเอง (ไมใชกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้น) 
 

ชองทางที่ 1 การบําเพ็ญประโยชนเพ่ือสังคมและส่ิงแวดลอม 

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโดยการมีสวนรวมของพนักงานในการพัฒนาชุมชน ซึ่งรวมมือกับหนวยงาน

ราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายโครงการ เชน 

- การปลูกปา "พลิกฟนผืนปา ดวยพระบารมี" โดยการรวมปลูกตนไม ณ ศูนย

ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี สถานตาก

อากาศบางปู 
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- โครงการ ”บานเทิดไทองคราชัน” เพื่อซอมแซมปรับปรุงที่อยูอาศัยของผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีสภาพความ

เปนอยูที่ดีขึ้น  

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนโรงเรียนในชุมชน ดวยการการทาสีอาคารเรียน ซอมแซมหองน้ํา ปรับปรุงและซอมแซม

สนามเด็กเลน ปรับปรุงหองพยาบาล 

- โครงการ "๑ ขวดน้ําใจ พี่ใหนอง" สถานสงเคราะหบานเด็กออนรังสิต โดยใหพนักงานทุกคนในบริษัท รวมกัน

ทําบุญดวยการหยอดเหรียญใสขวดน้ําที่ไมไดใชแลว เพื่อรวบรวมและนําเงินที่ไดไปจัดกิจกรรมเลนเกมและมอบ

ของขวัญวันคริสมาสตใหกับนอง ๆ    
 

ชองทางที่ 2  การทําบุญเพ่ือพระศาสนา      

เพื่อสงเสริมพระพุทธศาสนา ขัดเกลาจิตใจและสนับสนุนใหพนักงานไดปฏิบัติตนเปนคนดี 

บริษัทจึงไดจัดใหมีการทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ในโอกาสสําคัญตาง ๆ ทาง

พระพุทธศาสนา เชน วันเขาพรรษา รวมทั้งพนักงานยังไดเปนเจาภาพรวมในการทอดกฐิน

สามัคคีประจําปของวัดในชุมชนอีกดวย 
 

 ชองทางที่ 3 การบริจาคเงิน  บริษัทฯ สงเสริมใหพนักงานรูจักการทําบุญดวยการ 

รวมบริจาคเงินตามกําลังศรัทธาในกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการทําความดี

เพื่อสังคม โดยยอดเงินบริจาคในป 2553 จากผูบริหาร พนักงานในองคกร พันธมิตร

ทางการคา ผูถือหุน และการสมทบทุนจากบริษัท รวมทุกกิจกรรมแลวมียอดเงิน

มากกวา 900,000 บาท 
                       

ชองทางที่ 4 การบริจาคส่ิงของ    บริษัทฯ เปนส่ือกลางในการเปดรับบริจาคส่ิงของ 

เส้ือผามือสอง หนังสือมือสอง รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับผูที่ขาด

แคลนในสถานท่ีตาง ๆ   นับเปนอีกหนึ่งชองทางการทําความดี  เชน  บริจาคฟลม

เอ็กซเรย เพื่อนําไปทําเส้ือเกราะกันกระสุน บริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อเปนการชวยลด

ภาวะโลกรอน         

  

ชองทางที่ 5 การปฏิบัติตนเปนคนดี     การจัดกิจกรรมเพื่อขัดเกลาจิตใจและสนับสนุนให

พนักงานปฏิบัติตนเปนคนดี ผานกิจกรรมตาง ๆ เชน  โครงการงดเหลาเขาพรรษา  การรับ

บริจาคโลหิตจากผูบริหาร  พนักงานของบริษัทฯ  และ

ประชาชนในชุมชนขางเคียง โดยรวมกับหนวยรับบริจาค

โลหิต สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตเปนประจําทุกป ปละ 4 คร้ัง (3 

เดือน/ 1 คร้ัง) โดยในป 2553 รวมทั้ง 4 คร้ังมียอดรวมผูบริจาคกวา 400 คน 
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ชองทางที่ 6 การทําความดีดวยตนเอง    การทําความดีเปนส่ิงที่สามารถทําไดทุกที่ทุกเวลา และสามารถทําไดดวย

ตัวเอง ซึ่งบริษัทฯ ไดพยายามปลูกฝงและรณรงคใหพนักงานทําความดีเม่ือมีโอกาส ไมวาจะเปนการทําบุญ ทําทาน  การ

รวมสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เชน การทําบุญทอดผาปา ทอดกฐินสามัคคี  และการรวมกิจกรรมเพื่อสังคม

กับหนวยงานภายนอก ทั้งหมดนี้พนักงานสามารถที่จะรวมจดบันทึกความดีตามโครงการฯไดเชนกัน 

 
8.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อ

ประโยชนสวนตนและผูอื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาที่ใน

การรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติ

ภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  และท่ีแกไข

เพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน 

คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

โดยตองรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพยคร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขาย

หลักทรัพยตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับ

โอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น 

และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายในวันที่สงรายงานดังกลาว

ใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ประกาศใหทราบท่ัวกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในท่ีมีนัยสําคัญที่อาจ

สงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  

ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการ

ดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี) หรือขอมูลภายในนั้นจะ

เปดเผยตอสาธารณชน  

4. บริษัทฯกําหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯและบริษัทยอยไวที่ฝายเลขานุการบริษัท เพื่อ

ควบคุมการดําเนินงานใด ๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัทฯ  และทําใหบริษัทฯ ไดรับ

ความเส่ือมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการ

ตามกฎหมาย 
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8.7 บุคลากร 

 
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้ 

 

บริษัท 
จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

1.  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 603 509 
2.  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนยีวอุตสาหกรรม จํากัด 1,207 914 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 485 415 
4.  บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด 313 242 
 รวม 2,608 2,080 
 

 

จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบงออก

ตามสายงานหลักไดดังนี้ 

ฝายงาน 
จํานวน (คน) 

31 ธันวาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 

1.  แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop 1,567 1,228 
2.  แผนกวิศวกรรม 139 113 
3.  แผนกซอมบํารุง/ รับประกันคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 407 343 
4.  แผนกคลังสินคา และแผนกจัดซื้อ  ฝายจัดหา 182 121 
5.  สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ  (รวมบุคคล BU) 79 70 
6.  ฝายบัญชีและฝายการเงิน 47 46 
7.  สายงานขายและการตลาด 
8.  ฝายพัฒนาคุณภาพ/ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ/  
     ฝายพัฒนากระบวนการผลิต 

26 
48 

24 
42 

9.   ฝายบริหารจัดการ/ ฝายบริหารสายปฏิบัติการ 
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 
11. อื่น ๆ 

100 
13 

83 
10 

 รวม  2,608  2,080 

หมายเหตุ: บริษัทฯไมมีสหภาพแรงงานและไมมขีอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปที่ผานมา 

 

Uผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2553 มีจํานวนเงินรวม 802,908,938.41 บาท 

เพิ่มขึ้นจาก 549,058,282 บาท ในป 2552 โดยคาตอบแทนใหแกพนักงานของกลุมบริษัทนั้นอยูในรูปเงินเดือน โบนัส 

สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและคาตอบแทนอ่ืนๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการต้ังกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2547 
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9. การควบคมุภายใน 

คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดประชุมคร้ังที่ 3/2554 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2554 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
เขารวมประชุม และไดแสดงความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดย
อางอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบภายใน พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะการตรวจสอบ ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนามีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล อยางตอเนื่อง 

รวมทั้งใหมีการติดตามการแกไขตามรายงานผลการตรวจสอบและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบอยาง

สมํ่าเสมอ ดานการดูแลทรัพยสิน บริษัทฯมีระบบปองกันที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใช

โดยมิชอบ ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการ ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชี  เห็นวาบริษัทจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี 

และมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอครอบคลุมทั้งทางดานองคกรและสภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การ

ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล โดยมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยาง

ตอเนื่อง  ไมมีขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
 

1. องคกร และสภาพแวดลอม 

บริษัทฯมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจโดยมีการกําหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจําป  

และตัวชี้วัด ในการเพิ่มสภาพคลองและความแข็งแกรงดานการเงิน เพื่อสรางความม่ันคงทางธุรกิจ  ตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคา ใหเกิคดวามพึงพอใจสูงสุด การพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพตลอด Supply 

Chain ตลอดจนการพัฒนาบุคคลกร เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ การปรับคาจาง และการจายเงิน

รางวัลจูงใจ ประจําป 2553 รวมทั้งไดมีการปรับปรุงการประเมินผลงานในสวนท่ีเปนการประเมินจากความสามารถ

และพฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมขององคกร    เพื่อกอใหเกิดประโยชน

ดานการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น 

บริษัทฯกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาแยกตามสายงานท่ีสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ  

และการกํากับดูแลกิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ

รวมทั้งไดสงเสริม สนับสนุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการกําหนด

นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน 

สังคมและสิ่งแวดลอม  โดย ไดทบทวนคูมือนโยบายกํากับดูแลกิจการ และคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมท้ัง นโยบาย

ความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ที่มีอยูเดิมเพื่อใหความสําคัญกับการรักษาผลประโยชนของนักลงทุนและผูมีสวนได

สวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน การเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา การมีระบบควบคุม

ภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเส่ียงที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยได

ประกาศใชในวันที่ 1 ม.ค. 2554   รวมท้ังมีการจัดอบรมชี้แจงใหพนักงานรับทราบ ทั้งนี้ บริษัทฯไดกําหนดใหมีการ

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบอยาง

นอยปละ 4 คร้ัง 

บริษัทฯมีการมุงในในการพัฒนาขบวนการผลิตใหไดสินคาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

รวมทั้งใหความสําคัญอยางมากตอการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯไดการรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 
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2. การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเปนนโยบายสําคัญ โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารแตละสายงาน ทําหนาที่ในการประเมินปจจัยเส่ียงท้ังจาก

ปจจัยภายนอกไดแก สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  และปจจัยภายใน ที่มี

ผลกระทบตอเปาหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกําหนดผูรับผิดชอบความเส่ียงในหนวยงานตาง ๆ พรอม

ทั้งมอบหมายใหการบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการ

บริหารความเส่ียง มีการประเมินปจจัยความเส่ียง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ 

จัดใหมีการติดตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร โดยเนนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

บริษัทฯ รวมทั้งการจัดการการใหความรูกับพนักงานทุกระดับใหมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการ

บริหารความเส่ียงใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งผลการปฏิบัติไดมีการรายงานตอคณะคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯได พิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเส่ียง   
 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่ง

คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต อํานาจหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงาน

ของฝายบริหารดังนี้  

(1) การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของผูบริหารทุกฝายและทุกระดับไวอยาง

ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ วงเงิน การส่ังการ 

การกอหนี้ และการชําระหนี้ ไวเปนลายลักษณอักษร รวมท้ัง ไดมีการทบทวนความเหมาะสม

อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(2) จัดทําระบบการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

และโครงสรางองคกร  

(3)  กําหนดใหมีการจัดทํารายการขอกฎหมาย หรือขอบังคับที่เก่ียวของกับบริษัทฯ เพ่ือควบคุมให

ทุกหนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด       

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป    

เพื่อใหครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูที่มีสวน

เก่ียวของกับบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ม่ันใจวาหนวยงานตาง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ   ทั้งดานการเงิน 

การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได
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กรณีที่มีการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ อันอาจจะนํามาซ่ึงความ

ขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะตองผาน

ขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯเชนเดียวกับธุรกรรมปกติ และผูที่เก่ียวของกับการทํารายการจะตองทํา

หนาท่ีพิจารณาวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ

บริษัทและผูถือหุน เสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก และถูกตองตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะ

นํามาซ่ึงความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยผูมีสวนไดเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียง และมีการเปดเผยขอมูล

เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  
 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

ในการเสนอเร่ือง ใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ 

เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล 

พรอมเอกสารประกอบขอเท็จจริง จัดสงขอมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเปนการลวงหนา 7 วัน โดยมีเลขานุการ

บริษัทฯ ซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนําดานขอบังคับและกฎเกณฑตาง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน

ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางในการจัดทําและ

จัดเก็บเอกสารสําคัญ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน ไวอยางเปนระบบ เพื่อใหผูถือหุน

สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการได        

ในสวนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ นั้น บริษัทฯจะมีการจัดเก็บ

ไวอยางครบถวน เปนหมวดหมูทุกรายการ เพ่ือความโปรงใสและเพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติงานโดยไมเคยไดรับแจง

จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้   

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี แผนกตรวจสอบภายใน และผูเก่ียวของ

เก่ียวกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อใหมีความม่ันใจวา บริษัทฯมีการใชนโยบายบัญชีตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม 

ในระหวางป 2553 บริษัทไดดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยนํา “โปรแกรมระบบการ

บริหารทรัพยากรทั่วทั้งองคกร (ERP)” เพื่อพัฒนาระบบงานวางแผนทรัพยากร ใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการเพิ่ม

ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับความตองการดานธุรกิจ ซึ่งไดดําเนินการติดต้ังระบบแลวเสร็จตาม

แผนงาน 
 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯในป 2553 รวม 9 คร้ัง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเปนลําดับชั้น ต้ังแตคณะกรรมการ

บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหาร เพื่อติดตามเปาหมายและกํากับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ  

แผนงาน และโครงการ ที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจําทุกเดือน พรอม
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บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอโดย

ผูรับผิดชอบในฝายงานรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน และมีแผนกตรวจสอบภายในทํา

การตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอยางเปนอิสระตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในป 2553 คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ มีการประชุมรวม 5 คร้ัง  
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10. รายการระหวางกัน  

10.1  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2552 และ ระหวางป 2553 ดังตอไปนี้ 

10.1.1 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM)    
 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2552 ป 2553  

รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให SBM  0.59 2.06 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาว SBM  265.64 - ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

3. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น SBM 90.00 310.00 ตามสัญญากูเงิน 

4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SBM  16.76 14.70 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่,อัตรา MLR- อัตราคงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป   

5. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให SBM 0.02 0.03 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ SBM 

6. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก SBM 13.70 21.74 ราคาใกลเคียงทุน /  SBM ใชสาธารณูปโภคของ SAT 

7. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 68.53 68.84 ราคาใกลเคียงทุน / เปนการใหบริการแก SBM 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (BSK)   
  

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2552 ป 2553  

รายการคาปกติ    

1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK  1.94 2.57 ราคาใกลเคียงทุน (ป 2551: ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 20) / SAT ตองมีการใช Jig Fixture ใน

กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับความตองการของ SAT ได 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม BSK  263.00 - ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

3. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น ICP  50.00 - ตามสัญญากูเงิน  

4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก BSK 15.12 9.70 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ,อัตรา MLR- อัตราคงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป   

5. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให BSK 1.25 1.47 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ BSK 

6. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก BSK 0.98 2.61 ราคาใกลเคียงทุน / BSK ใชสาธารณูปโภคของ SAT 

7. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK  45.62 49.52 ราคาใกลเคียงทุน / เปนการใหบริการแก BSK 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10.1.3 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด (ICP)    

 
ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 

(ลานบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2552 ป 2553  

รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให ICP 1.99 4.61 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น ICP  123.00 - ตามสัญญากูเงิน  

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก ICP 2.38 4.76 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MMR ตอป   

4. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก ICP 0.02 0.76 ราคาใกลเคียงทุน / ICP ใชสาธารณูปโภคของ SAT 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10.1.4 กลุมกิตะพาณิชย    :   ผูถือหุนในยงกี่ ประกอบไปดวย  1. รอยเอกบุญศรี กิตะพาณิชย     2. นางมาลินี  กิตะพาณิชย     3. นางพรเพ็ญ  ภูววีรา
นนท    4. นายวีระศักดิ์  กิตะพาณิชย     5. นางมาลินี   กิตะพาณิชย     6.นายวิชยุตฒ   กิตะพาณิชย     7. นางสาวปุณิกา   กิตะพาณิชย 
8. นายหริต   กิตติอําพน      9. นายกิตพน   กิตติอําพน    10. นางสาวนิตยา   กิตะพาณิชย    11.นางสาวลัลลนา  กิตะพาณิชย  12. ดช.วชิรวิทย  
กิตะพาณิชย     ทั้งนี้ มีบุคคลที่อยูในครอบครัวเดียวกัน แตไมนับเปนคนกลุมเดียวกัน ไดแก  1. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย      2. นายยงเกียรติ์   
กิตะพาณิชย    3. นางสาวนภัสร  กิตะพาณิชย   โดยทั้ง 3 คนมาเปนกรรมการ ผูบริหาร และเปนผูมีอํานาจลงนาม ใน SAT   

   
ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของ

รายการ (ลานบาท) 
เงือนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2552 ป 2553  

รายการคาปกติ    

1. BSK มีรายไดจากการขายสินคาแหนบ ใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  92.93 199.9 การตั้งราคาขายสินคาใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัดเปนการตั้งราคาบวกกําไรขั้นตนโดย

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาแลววาเปนรายการซื้อขายในลักษณะการประกอบ

ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขราคาเปนเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป/ เปนการขยายฐานลูกคา

ของกลุมบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

2. SAT มีรายไดจากการขายสินคาเพลาขางใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  6.49 11.3 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น/ ลักษณะการขายสินคาเปนครั้งคราวใหกับบริษัท

ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

3. ICP มีซื้อทรายอบแหงจากบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด  4.64 9.59 ซื้อในราคาตลาด / ลักษณะการซื้อสินคาเปนครั้งคราวเพื่อในใชในการผลิตสินคา 
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11. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

11.1 งบการเงิน 

11.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 ไดแก นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไดแก นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก 

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดแก นายเอกสิทธิ์  ชูธรรมสถิตย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 จาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

 

  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังนี้ 

  งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553  

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี  
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

ตารางที่ 1 – 1  ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินรวม                         หนวย: 

พันบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม 

2553 2552 

รายได   

รายไดจากการขายและบริการ 6,263,137 4,295,430 

รายไดอื่น 135,893 46,121 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 17,300 6,227 

รวมรายได 6,416,330 4,347,778 

คาใชจาย   

ตนทุนการขายและบริการ 5,022,095 3,528,267 

คาใชจายในการขายและบริหาร 425,933 350,205 

รวมคาใชจาย 5,448,028 3,878,472 

กําไรกอน คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 968,302 469,306 

คาใชจายทางการเงิน (110,750) (114,435) 

สวนแบงกําไรจากลงทุนในบริษัทรวม 30,619 9,837 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (116,828) (50,269) 

กําไรสุทธิสําหรับป 771,343 314,439 

กําไรจากการดําเนินงาน1 968,302 469,306 

หมายเหตุ 

1  กําไรจากการดําเนินงาน เทากับกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได โดยไมรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ   หนวย: พัน

บาท 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2553 2552 

รายได   

รายไดจากการขายและบริการ 2,172,199 1,437,608 

รายไดอื่น 213,846 197,967 

กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน (439) 579 

รวมรายได 2,385,606 1,636,154 

คาใชจาย   

ตนทุนการขายและบริการ 1,569,685 1,103,536 

คาใชจายในการขายและบริหาร 273,376 233,845 

รวมคาใชจาย 1,843,061 1,337,381 

กําไรกอน คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 542,545 298,773 

คาใชจายทางการเงิน (67,226) (76,089) 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (38,750) (20,419) 

กําไรสุทธิสําหรับป 436,569 202,265 

กําไรจากการดําเนินงาน1 542,545 298,773 

หมายเหตุ 

1 กําไรจากการดําเนินงาน เทากับกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได โดยไมรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2553 2552 

  สินทรัพย 

  สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 999,795 194,645 

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 1,134,567 973,701 

สินคาคงเหลือ – สุทธิ  531,030 364,185 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 93,051 62,186 

2,758,443 1,594,717 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

  สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  140,555 114,467 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ  26,651 26,651 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 4,620,461 4,254,332 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 531,060 201,744 

5,318,727 4,597,194 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

8,077,170 6,191,911 รวมสินทรัพย 

  หนี้สิน 

  หนี้สินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 27,381 215,450 

เจาหนี้การคา – สุทธิ  1,064,784 705,421 

เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 272,705 442,101 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 396,082 238,177 

1,760,952 1,601,149 รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น 2,083,737 1,644,193 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 57,299 78,393 

2,141,036 1,722,586 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

3,901,988 3,323,735 รวมหนี้สิน 

  สวนของผูถือหุน 

ทุนจดทะเบียน 339,923 300,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 711,432 84,563 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย1 614,093 625,222 
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รายการ 
งบการเงินรวม 

2553 2552 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 2,509,734 1,858,391 

รวมสวนของผูถือหุน 4,175,182 2,868,176 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 8,077,170 6,191,911 

 
ตารางที่ 2 – 2  ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ          หนวย: พันบาท 

รายการ 
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2553 2552 

สินทรัพย   

สินทรัพยหมุนเวียน   

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 391,228 104,390 

ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 417,580 340,875 

สินคาคงเหลือ – สุทธิ  137,250 98,336 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 356,862 386,748 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,302,920 930,349 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคล/กิจการท่ีเก่ียวของ - 420,886 

เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  1,852,018 1,252,018 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 1,125,887 1,278,022 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 32,092 20,180 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,009,997 2,971,106 

รวมสินทรัพย 4,312,917 3,901,455 

หนี้สิน   

หนี้สินหมุนเวียน   

เจาหนี้การคา – สุทธิ  348,529 250,149 

เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 94,414 258,606 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 80,039 55,845 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 522,982 564,600 

หนี้สินไมหมุนเวียน   

เงินกูยืมระยะยาว 778,557 1,305,174 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,412 4,630 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 782,969 1,309,804 

รวมหนี้สิน 1,305,951 1,874,405 
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รายการ 
งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2553 2552 

สวนของผูถือหุน   

ทุนจดทะเบียน 339,923 300,000 

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 711,432 84,563 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย1 60,816 64,261 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 1,894,795 1,578,227 

สวนของผูถือหุน 3,006,966 2,027,050 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,312,917 3,901,455 

 

ตารางที่ 3  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม    หนวย: พันบาท 

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

2553 2552 2553 2552 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,388,638 1,008,517 625,558 445,238 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,077,549) (517,077) (125,864) (219,134) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 494,061 (421,868) (212,856) (157,267) 

เงินสดและรายการเงินเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 805,150 69,572 286,838 68,837 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ตนงวด  194,645 125,073 104,390 35,553 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ปลายงวด  999,795 194,645 391,228 104,390 

 

ตารางที่ 4   ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินรวม 

อัตราสวน 
งบการเงินรวม 

2553 
 

2552 
 

2551 
 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.57 1.00 0.87 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.21 0.73 0.53 

อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.83 0.54 0.51 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.94 4.38 6.17 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 61 82 58 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 11.22 7.38 8.96 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 33 49 40 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 5.67 4.48 5.82 

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 64 80 62 

วงจรเงินสด (วัน) 30 51 37 
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   อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 19.82% 17.86% 19.94% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 15.46% 9.98% 13.20% 

อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 2.93% 1.43% 2.02% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 146.72% 235.15% 119.19% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 12.32% 7.32% 10.70% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 21.90% 11.58% 27.55% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 10.81% 5.01% 10.93% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 27.26% 17.74% 26.62% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.90 0.69 1.02 

   อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.58 0.74 0.89 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.93 1.16 1.48 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 14.10 9.97 9.24 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.46 1.09 0.55 

อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 0.36 - 0.33 

   อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio) 
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 45.81% - 26.12% 16.77% 

อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 42.34% - 24.20% 19.90% 

อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 21.62% 3.97% 3.55% 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) 145.31% - 50.46% 7.36% 

ตารางที่ 5  ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
อัตราสวน 2553 

 
2552 

 
2551 

 

   อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 2.49 1.65 1.10 

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.62 0.80 0.51 

อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 1.15 0.66 0.72 

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.73 4.02 5.43 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 64 90 66 

อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 13.33 9.72 10.61 

ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 27 37 34 

อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 5.24 4.09 5.38 

ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 70 88 67 

วงจรเงินสด (วัน) 21 39 33 
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    
อัตรากําไรขั้นตน (%) 27.74% 23.24% 25.59% 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 24.98% 19.36% 21.20% 

อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 9.84% 12.13% 9.58% 

อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 122.59% 159.95% 124.13% 

อัตรากําไรสุทธิ (%) 20.10% 12.36% 14.90% 

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 17.34% 10.50% 18.97% 

   อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 10.63% 5.18% 8.67% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 51.27% 27.79% 41.38% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.58 0.42 0.58 

   อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.29 0.77 0.90 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.43 0.92 1.14 

อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 10.81 6.95 7.01 

อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.35 1.22 0.56 

อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 0.56 - 0.63 

   อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio) 
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 51.10% - 28.38% 11.30% 

อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 42.24% - 26.12% 12.30% 

อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 17.09% 10.55% 0.61% 

อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) 115.84% - 38.86% 17.68% 

 

11.2  คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

11.2.1 ภาพรวมของการดําเนนิงานทีผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนต โดยรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการขาย

ผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เปนตน โดย

เปนการจําหนายใหกับโรงงานประกอบรถยนต (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูในประเทศเปนสวนใหญ 

โดยในระหวางปอุตสาหกรรมยานยนตมีการเติบโตจากปกอนอยางมาก จากภาวะฟนตัวของตลาดรถยนต

ภายในประเทศและการสงออกไปตางประเทศ ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอยางมากสอดรับกับนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของ

หลายประเทศในโลก สงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯเพิ่มขึ้นอยางมาก จึงทําใหผลการดําเนินงานทั้งปของ

บริษัทฯ เพิ่มขึ้นสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรมรถยนตรวม ที่มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นรอยละ 65 
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การวิเคราะหกําไรขาดทุน 

การวิเคราะหรายได 

ในป 2553 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ  6,416 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 2,068 ลานบาทหรือคิดเปนรอย

ละ 48 แบงเปนรายไดจากการขายสินคาจํานวน 6,263 ลานบาท รายไดอื่นๆ จํานวน 153 ลานบาท        

จากการท่ีบริษัทฯ มีรายไดจากการขายเพ่ิมขึ้นอยางมากเปนผลมาจากภาคอุตสาหกรรมรถยนตที่ปรับ

ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น สงผลใหปริมาณการส่ังซ้ือผลิตภัณฑของลูกคาเพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและ

ตางประเทศ  

จากงบการเงินรวม พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2553 และป 2552 มีรายไดจากการขายสินคาของ

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มาจากการขายเพลาขางเปนสวนใหญจํานวน  2,172  ลาน

บาทและ 1,438 ลานบาท(ตามลําดับ) รายไดจากการขายสินคาของบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 

จํากัด มาจากการขายจานเบรกและเบรกดุมเปนสวนใหญรวมจํานวน 2,320 ลานบาทและ 1,593 ลานบาท

(ตามลําดับ) และ รายไดจากการขายสินคาของบริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล มาจากการขายแหนบแผนเปนสวน

ใหญจํานวน  1,814  ลานบาทและ 1,244 ลานบาท(ตามลําดับ) 

การวิเคราะหตนทุนและคาใชจาย     

ตนทุนขายและบริการ 

ในป 2553 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 5,022 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,494 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 42 

ตามสัดสวนการขายที่เพิ่มขึ้น เม่ือพิจารณาสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายป 2553 คิดเปนรอยละ 80  ลดลงจากปกอน

รอยละ 2 เนื่องจากตนทุนคงท่ีลดลงจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไดรับประโยชนจากการประหยัดของขนาด

การผลิต 

คาใชจายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2553 เทากับ 426 ลานบาท  โดยสูงขึ้นจากปกอน  76  ลาน

บาทหรือคิดเปนรอยละ 22  เน่ืองจากบริษัทฯ มีคาใชจายจัดสงสินคาและคาเชายานพาหนะท่ีเพิ่มขึ้นสัมพันธกับ

ปริมาณยอดขาย รวมถึงคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้นตามโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

หลัก  

คาใชจายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2553 เทากับ 111 ลานบาท  ลดลงจากปกอนเล็กนอย 3  ลานบาทหรือ

คิดเปนรอยละ 3 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในป 2553 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 117 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 67 ลานบาทหรือคิดเปน

รอยละ 132 เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีปรับสูงขึ้นอยางมากตามภาคอุตสาหกรรม เปนสําคัญ 
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กําไรจากการดําเนินงาน 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไมรวมสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม   คาใชจายทาง

การเงิน และ  ภาษีเงินได ในป 2553 จํานวน 968 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 479 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 98 

จากปริมาณรายไดจากการขายสินคาที่เพิ่มขึ้นอยางมากเปนหลัก  

กําไรสุทธิ 

ในป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 771 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12 ของรายไดจากการขายสินคา 

สูงกวาป 2552 ที่มีกําไรสุทธิ เทากับ 314 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7 ของรายไดจากการขายสินคา สัดสวนกําไรตอ

รายไดจากการขายสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 145 เน่ืองจากในป 2553 ไดรับประโยชนจากปริมาณยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น 

และตนทุนขายลดลงจากการไดรับประโยชนการประหยัดขนาดการผลิตเปนสําคัญ 
 

การวิเคราะหฐานะทางการเงนิ 
 สินทรัพย 

เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 31 ธันวาคม 

2552 เทากับ 8,077 ลานบาท และ 6,192 ลานบาท (ตามลําดับ) เพิ่มขึ้น 1,885 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3 0

สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ในโครงการลงทุนใหมเพ่ือรองรับปริมาณยอดขายที่เติบโต

ขึ้นเปนสําคัญ  

• ลูกหน้ีการคา 

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 1,135 ลานบาท และเทากับ 

974 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมูลคาการขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปกอนตามคําส่ังซื้อของ

ลูกคา โดยยอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สะทอนระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียประมาณ 61 วัน  ซึ่ง

เก็บหนี้จากกลุมลูกคารายใหญที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเปนกลุม โรงงานประกอบรถยนต ซึ่งมีเครดิตเทอมคอนขางแนนอน 

• เงินลงทุน 

เม่ือพิจารณางบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทท่ี

เก่ียวของจํานวน 167 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโม

ทีฟ จํากัด บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด และบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ มี

ตนทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว เทากับ 73 ลานบาท  

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 4,620 ลานบาท และป 2552 มี

จํานวน 4,254 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 366 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9  ซึ่งเปนผลจากการท่ีบริษัทฯ กอสรางอาคาร

โรงงาน และ ลงทุนในเคร่ืองจักรใหมเพ่ือขยายกําลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จ.ระยอง สงผลใหมีทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้น  

บริษัทฯมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 614 ลานบาท และ 625 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับ

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมีการตัดจําหนายตามระยะเวลาใชงานท่ีเหลือของสินทรัพยแตละประเภท โดยใน

ระหวางป 2553 มีการตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวม 11 ลานบาท 
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หนี้สิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,902 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินระยะส้ัน เทากับ 1,761 

ลานบาท และหนี้สินระยะยาว เทากับ 2,141 ลานบาท ซึ่งสูงกวาปกอน 578 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17  เน่ืองจาก

เจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 359 ลานบาท และเจาหนี้ซื้อทรัพยสินจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น  58 ลานบาท  เงิน

กูยืมระยะส้ันจากการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศลดลง 189 ลานบาท  และในระหวางป 2553 บริษัทและบริษัท

ยอย ไดทําสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเช่ือใหมกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ประกอบดวยวงเงินกูยืมระยะยาว

และเงินกูยืมระยะส้ัน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและโครงการลงทุนใหมในอนาคต วงเงินสินเชื่อ

ใหมมีมูลคารวม 3,804 ลานบาท  โดยบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวท่ีเหลืออยูกับธนาคารผูใหกูเดิมท้ังหมด

เพื่อปดสัญญาเงินกูยืมระยะยาว  

สวนของผูถือหุน 

• โครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 เทากับ 4,175 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 

1,307 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 46  จากกการออกหุนเพิ่มทุนในระหวางป ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 40 ลาน

หุน มูลคาหุนที่ตราไว 1 บาท มีรายละเอียดการจัดสรรคือ จัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวน 25 ลานหุน เพื่อรองรับการใชสิทธิ

ตามใบแสดงสิทธิในการซ้ือหุนเพิ่มทุนท่ีโอนสิทธิได ในราคาการใชสิทธิหุนละ 14 บาท และจํานวน 15 ลานหุน เพื่อ

เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ในราคาหุนละ 21.80 บาท รวมเงินสดรับจากการออกหุนเพิ่มทุนหลังหักคาใชจาย

เปนจํานวนเงิน 667 ลานบาท 

เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจายเงินปนผลระหวางกาลใน

อัตราหุนละ 0.40 บาท เปนจํานวน 120 ลานบาท  บริษัทฯ จายเงินปนผลในวันที่ 19 สิงหาคม 2553 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหน้ีสินรวม 3,902  ลานบาท

และสวนของผูถือหุน 4,175 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 0.93 เทา   
 
การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

 จากงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  บริษัทฯ มีกระแสเงิน

สดรับจากการดําเนินงานสุทธิ จํานวน  1,389 และ 1,009 ลานบาท (ตามลําดับ) กระแสเงินสดจายจากกิจกรรมลงทุน 

1,078 และ  517 ลานบาท (ตามลําดับ) เปนผลมาจากจากการกอสรางอาคารและซ้ือเคร่ืองจักรใหมที่จังหวัดระยองใน

ป 2553 จํานวน 739 ลานบาท และ ป 2551 จํานวน 521 ลานบาท  เพ่ือรองรับการขยายงานในโครงการตางๆ ของ

บริษัทฯเปนหลัก  และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2553 จํานวน 494 ลานบาท เปนผลมาจากการรับ

เงินออกหุนเพิ่มทุน  667 ลานบาท และการจายเงินปนผล 210 ลานบาท  และในระหวางป 2553 บริษัทและบริษัทยอย 

ไดทําสัญญาปรับโครงสรางวงเงินสินเชื่อใหมกับธนาคารในประเทศแหงหนึ่ง ประกอบดวยวงเงินกูยืมระยะยาวและเงิน

กูยืมระยะส้ัน เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและโครงการลงทุนใหมในอนาคต วงเงินสินเชื่อใหมมี

มูลคารวม 3,804 ลานบาท โดยบริษัทฯ ไดชําระคืนเงินกูยืมระยะยาวท่ีเหลืออยูกับธนาคารผูใหกูเดิมท้ังหมดเพ่ือปด

สัญญาเงินกูยืมระยะยาว     
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ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
                 จากภาวะการฟนตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง  สงผลใหอุตสาหกรรมรถยนตยังคงเติบโตตอไปอีกใน

อนาคต  โดยประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถปกอัพท่ีสําคัญในการสงออกไปหลายประเทศท่ัวโลก และรัฐบาลมี

นโยบายสนับสนุนการผลิตรถยนตนั่งขนาดเล็ก (Eco-Car) ซึ่งในปที่ผานมาเปนปแรกที่รถยนตนั่งขนาดเล็กไดเร่ิมออก

สูตลาดและไดรับความนิยมอยางมาก  ดวยปจจัยดังกลาวจะสงผลใหภาพรวมของการผลิตรถยนตเพื่อการจําหนาย

ภายในประเทศและการสงออกเพิ่มขึ้นโดยคาดการณวาในป 2554 จะเติบโตกวาปที่ผานมาไดถึง 10% ในขณะท่ี

บริษัทฯไดต้ังประมาณการเติบโตของยอดขายชิ้นสวนฯไว 10-12%  โดยบริษัทฯ ไดขยายสายการผลิตโรงหลอแหงใหม

ที่จังหวัดระยอง  และสายการผลิตอื่นรองรับปริมาณคําส่ังซื้อที่จะเพ่ิมขึ้นแลว และสามารถใชสิทธิประโยชนจากการ

ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)  อีกทั้งบริษัทฯ ไดวางแผนกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในดานตนทุน  

โดยการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต  การเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบ

เชิงวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อลด และ/หรือ เปล่ียนแปลงการใชวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และเปนที่

ยอมรับของผูผลิตยานยนตระดับโลก  นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังมีแผนรองรับการจัดหาวัตถุดิบและแนวโนมการปรับราคา

เพ่ิมขึ้นของวัตถุดิบ  เพื่อไมใหกระทบผลดําเนินงานของบริษัทฯในอนาคต  และในปที่ผานมาบริษัทฯไดประสบ

ความสําเร็จในการเพิ่มทุนและการปรับโครงสรางการเงินเพื่อสรางความแข็งแกรงดานการเงินรองรับการขยายธุรกิจใน

อนาคต   การยกระดับความสัมพันธและตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา   การพัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรับของผู

มีสวนไดเสียตอองคกร  โดยดําเนินการตามแนวทางบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และสํานึกในความ

รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility) และปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการตามหลักเกณฑใหม

ของตลาดหลักทรัพยฯ อยางตอเนื่อง 
 
คาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ป 2553 บริษัทฯไดมีการเปล่ียนแปลงผูสอบบัญชี จาก บริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปน บริษัท    เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เนื่องจาก (1) มีมาตรการทํางานที่ทัดเทียมกับสํานักงานสอบบัญชีปจจุบันของบริษัทฯ (2) มี

ความต้ังใจและแสดงออกถึงความตองการในการใหบริการ (3) วิธีเสนอคาธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่แตกตางกันโดย

ถือวาบัตรสงเสริมการลงทุนเปนสวนหนึ่งของงาน (4) คาธรรมเนียมรายปอยูในระดับที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับรายอื่น ดังนี้     

ป 2553 ป 2552 
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

(ปที่เสนอ) (ปที่ผานมา) 

คาสอบบัญชี  บมจ.สมบูรณแอดวานซเทคโนโลยี  โดยไดรวมคาตรวจสอบบัญชี

ตามสิทธิในบัตรสงเสริมการลงทุน BOI  

1,170,000 1,450,000 

คาสอบบัญชีสําหรับบริษัทยอย 3 บริษัท ไดรวมคาตรวจสอบบัญชีตามสิทธิใน

บัตรสงเสริมการลงุทน(BOI) แลว ดังนี้ 

2,230,000 2,850,000 

1) บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด จํานวน  810,000 บาท 

2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียลจํากัดจํานวน 780,000 บาท                        

3) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด จํานวน 640,000บาท      

คาบริการอื่น ไมมี ไมมี 
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12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

 -ไมมี- 
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สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 

ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ 

บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญท้ัง

ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทได

แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 21 กุมภาพันธ 2554 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯของ

บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ี

อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได

มอบหมายให นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว

ขางตน” 
 

ช่ือ    ตําแหนง    ลายมือช่ือ 
 

 1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ กรรมการผูอํานวยการ ......................................................... 

 2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ รองประธานกรรมการ ......................................................... 

 3. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ/  ......................................................... 

      รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

 4. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการ ........................................................  

     สํานักกรรมการผูอํานวยการ 
 
ช่ือ    ตําแหนง    ลายมือช่ือ 

 

ผูรับมอบอํานาจ 

  นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ/ รองกรรมการผูอํานวยการ ......................................................... 

    สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

  



อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศชะอุม 63 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี 2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• ประธานกรรมการ/ University of Bridgeport, USA ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง

   กรรมการอิสระ • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรรมการอิสระ

• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 37 ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. เทเวศประกันภัย

และกําหนดคาตอบแทน/

• อบรมหลักสูตร Role of the Chairman กรรมการอิสระ

• อบรมหลักสูตร Finance for 2549-2551 รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงคมนาคม

Non-Finance Directors 2546-2549 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

• อบรมหลักสูตร Director 2546-2547 ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Accreditation Program 2545-2549 ท่ีปรึกษา โครงการ ธ ประสงคใด

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

ท่ีปรึกษา สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ํ

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

2542-2545 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 58 • Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร 2.12% 2547-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการ และ • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร กรรมการบริหาร

   รองประธานกรรมการ และการบัญชี จุฬาลงกรณ 2541-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด

• กรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย

• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม • วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 9 กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ

   ผูกพันบริษัทฯ 2537-ปจจุบัน กรรมการ บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

• อบรมหลักสูตร Director Certification กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

Program

• อบรมหลักสูตร Role of the Chairman

นายปญจะ เสนาดิสัย 62 • Master of Business ไมมี 2550-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• ประธานคณะกรรมการ Administration Suffolk University (USA) 2549-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

   ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาล

• กรรมการสรรหาและ • อบรมหลักสูตร 2548-ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บมจ. ไพลอน

   คาตอบแทนฯ Director Certification Program ตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ • อบรมหลักสูตร 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

Audit Committee Program ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พร็อพเพอรต้ี

• อบรมหลักสูตร 2546-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท

Role of Compensation Committee 2545-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทรีนีต้ี วัฒนา

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบริหารระดับสูง ประธานกรรมการพิจารณาผลู ู ู
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อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตอบแทน

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกํากับดูแล 2526-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส

กิจการสําหรับกรรมการและผูบริหาร 2549-2552 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ธนาคารออมสิน

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

มหาชน รุนท่ี 2 สถาบันพัฒนากรรมการ 2547-2550 ประธานคณะกรรมการพิจารณา บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

และผูบริหารระดับสูงภาครัฐ ผลตอบแทนฯ

2547-2549 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

2542-2549 กรรมการ/ ท่ีปรึกษา/ บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

2536-2550 กรรมการ/ กรรมการพิจารณาผล บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส

ตอบแทนฯ

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 65 • วศ.บ. (เกียรตินิยม) อุตสาหการ ไมมี 2551 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการอิสระ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• ประธานคณะกรรมการ • M.A.B. General Management, 2552 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษา บจ. นอริตาเก (ประเทศไทย) จํากัด

   บริหาร U of Southern California

• M.S. Industrial & System 2546 - 2551 ที่ปรึกษาคณะจัดการ บมจ. ปูนซิเมนตไทย

Engineering, U of Southern 

California 2545 - 2547 ประธานกลุมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

• International Senior Management ปูนซีเมนตInternational Senior Management ปูนซเมนต

Program (ISMP), Harvard 

Business School

• อบรมหลักสูตร Finance for

Non-Finance Directors

• อบรมหลักสูตร 

Audit Committee Program

• อบรมหลักสูตร 

Director Certification Program

นายอัจฉรินทร สารสาส 67 • ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ การบริหาร ไมมี 2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการอิสระ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคนซิงต้ัน กรรมการอิสระ

• กรรมการตรวจสอบ สหรัฐอเมริกา ปจจุบัน ท่ีปรึกษาอิสระ ดานการพัฒนา

• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 1 ประสิทธิภาพ ดวยหลักการ CWQA 

• วุฒิบัตร/ใบอนุญาตวิศวกรควบคุม : (Company Wide Quality 

วุฒิวิศวกรอุตสาหการ Assurance) และ TQM

ปจจุบัน วิทยากรพิเศษ ดานการพัฒนา

คุณภาพ

• อบรมหลักสูตร ปจจุบัน ประธานกิตติมศักด์ิ กลุมอุตสาหกรรมยานยนต

Director Certification Program ปจจุบัน ท่ีปรึกษา TSL Auto Corporation Co., Ltd.

ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับ สถาบันยานยนต

โครงการระบบรับรองความสามารถ

บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต 

ปจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)ปจจุบน ทปรกษาคณะกรรมการ สมาคมสงเสรมเทคโนโลย (ไทย ญปุน)
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อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

ปจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

ปจจุบัน ท่ีปรึกษา(เฉพาะโครงการ CWQA) กลุมบริษัท Cobra International 

2549-2552 กรรมการอํานวยการ  บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จํากัด 

2547-2549 กรรมการผูจัดการ บริษัท ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี จํากัด

นายไพฑูรย ทวีผล 60 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคาตอบแทนฯ

• กรรมการตรวจสอบและ • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) 2551-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

   ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยรามคําแหง และธรรมาภิบาล

• ประธานคณะกรรมการ • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ 2551-ปจจุบัน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

   สรรหาและคาตอบแทนฯ สอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร ประเมินผล

2547-ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

• อบรมหลักสูตร 2545-ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

Director Accreditation Program กรรมการตรวจสอบ

• อบรมหลักสูตร 2546-2548 กรรมการผูจัดการ บจ. บีที ท่ีปรึกษาธุรกิจ

Director Certification Program 2534-2548 ประธานและเลขาธิการ สหพันธนักบัญชีอาเซียน

• อบรมหลักสูตร 

Audit Committee Program

• อบรมหลักสูตร

 Role of the Chairman

• อบรมหลักสูตร อบรมหลกสูตร 

Chartered Director Program

• อบรมหลักสูตร 

Advanced Audit Committee

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 53 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 2.94% 2547-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการ Eckert Technology Institute   กรรมการผูอํานวยการ

• กรรมการบริหาร (Germany) 2537-ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 2537-ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

   ผูกพันบริษัทฯ • อบรมหลักสูตร Director 2537-ปจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ 

• กรรมการผูอํานวยการ Accreditation Program 2537-ปจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง 

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 48 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2.12% 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม • Master of Industrial Engineering, บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

   ผูกพันบริษัทฯ Waseda University (Japan) 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

• รองกรรมการผูอํานวยการ • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรเครื่องกล 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

   บริหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 2549 - 2550 รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

เจาคุณทหารลาดกระบัง ปฏิบัติการบริษัทยอย

2548 - 2549 รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• อบรมหลักสูตร 2547 - 2548 รองประธานฝายปฏิบัติการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

Director Accreditation Program

• อบรมหลักสูตร Finance 

for Non-Finance Directors
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อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

• อบรมหลักสูตร 

Director Certification Program

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 46 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบัน 1.65% 2550-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการ บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร สํานักกรรมการผูอํานวยการ

• กรรมการผูมีอํานาจลงนาม แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

   ผูกพันบริษัทฯ • Bachelor of Business Administration 2550-ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• รองกรรมการผูอํานวยการ  in Finance and Management (BBA), กรรมการสรรหาและคาตอบแทน

   สํานักกรรมการผูอํานวยการ Simon fraser University (Canada) 2547-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

2540-ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

• อบรมหลักสูตร 2547-2549 ผูจัดการท่ัวไป บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

Director Accreditation Program ฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 45 • Master of Business ไมมี 2551-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร

• กรรมการ Administration, University of 2551-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน

• กรรมการบริหาร Pennsylvania (USA) 2550-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• กรรมการสรรหาและ • Master of Science, Operation 2549-ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

  คาตอบแทนฯ Research, University of 2549-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุคส

Michigan   (USA)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา 2549-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เมอรเมด มาริไทม

ั โ โ ี   สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง 2549-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซ่ีบาย จํากัด (มหาชน)

2547-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• อบรมหลักสูตร Director 2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่

Accreditation Program

นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ 53 • M.A. Executive Master of ไมมี 2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

• รองกรรมการผูอํานวยการ Accountancy จุฬาลงกรณ 2547-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

   สายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย  สายการเงินและบัญชี

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ 2547-2549 รองกรรมการอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

การบัญชี ม.ธรรมศาสตร การเงินและบริหาร

2545-2547 ผูอํานวยการบริหาร บจ. บางกอกปริงอินดัสเตรียล

นายวสันต ชวเจริญพันธ 47 • Master of Science in Business ไมมี 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• รองกรรมการผูอํานวยการ and Administration, Strayer สายปฏิบัติการ SBM/ ICP

   สายปฏิบัติการ SBM/ ICP College (USA) 2550-ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2550-2551 รองกรรมการผูอํานวยการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

2545-2549 กรรมการผูจัดการ บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

นายภากร ทองเจริญ 49 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรเคร่ืองกล ไมมี 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• รองกรรมการผูอํานวยการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา สายปฏิบัติการ SAT/ BSK

   สายปฏิบัติการ SAT/ BSK เจาคุณทหารลาดกระบัง

• Mini MBA ม.อีสเทิรนเอเชีย 2547-2551 ผูจัดการโรงงาน บจก. โพลีมาเทค (ไทยแลนด)

นายธนิต วิริยรัต 56 • M.A. Public and Private Management ไมมี ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
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อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

• รองกรรมการผูอํานวยการ Nationnal Institute of Development สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

   สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ Administration (NIDA) 2553 ท่ีปรึกษาอิสระ ดานการจัดการ

• B.A. Public Administration - Major in ทรัพยากรบุคคล

Personnel, Chulalongkorn University, 2551-2553 หัวหนาฝายบริหารและการบริการ บจ. อเมริกัน อินเตอรแนชช่ันแนล

Faculty of Political Science แอสชัวรันส

2549-2551 รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. ดุสิตธานี

สายทรัพยากรบุคคล

2546-2548 0 บริษัท แมเนจเมนท โซลูช่ันส 

อินเตอรเนช่ันแนล (MSI)

นายวิชัย ศรีมาวรรณ 49 • ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต ไมมี 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• รองกรรมการผูอํานวยการ สาขาการจัดการคุณภาพ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ

   สายจัดหาและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550-2551 รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

   คุณภาพ • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร สายจัดซ้ือและโลจิสติกส

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548-2549 ผูจัดการท่ัวไปฝายนโยบายและ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

แผนงาน

2547-2548 ผูจัดการท่ัวไป ฝายพัฒนาคุณภาพ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

2543-2547 ผูอํานวยการ ฝายวิจัยและพัฒนา บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

นางจิราพร ศรีสมวงษ 44 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

• รองกรรมการผูอํานวยการ มหาบัณฑิต University of สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

   โ โ ี S  F i  USA   สายเทคโนโลยีสารสนเทศ San Francisco, USA

   • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ 2547-2551 ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจ. ไทโก อิเลคทรอนิกส

การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประจําประเทศไทยและมาเลเซีย
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

 เอกสารแนบ 2 (1 of 1)  

 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

รายชื่อ SA
T 

SB
H 

บริษัทยอย บริษัทรวม 

SB
M

 

BS
K 

IC
P 

TS
C 

YS
C 

NS
A 

SS
M

C 

1. นายสรรเสริญ  วงศชะอุม X         

2. นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย /, V X, / / /  /, O /   

3. นายปญจะ  เสนาดิสัย /, //         

4. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ /, ///         

5. นายอัจฉรินทร  สารสาส /, //         

6. นายไพฑูรย  ทวีผล /, //         

7. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย /, P / /, O /, O    /, O /, O 

8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย /, O / /, O /, O X     

9. น.ส. นภัสร  กิตะพาณิชย /, O / /, O /, O /     

10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม /         

11. นายบุญศรี กิตะพาณิชย   X X      

12. นางกษมน กิตติอําพน   /       

13. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ O    /     

14. นายวสันต ชวเจริญพันธ O    /     

15. นายวิชัย ศรีมาวรรณ O    /     

16. นางจิราพร ศรีสมวงษ O         

17. นายภากร ทองเจริญ O         

18. นายธนิต วิริยรัต O         

 

 หมายเหตุ: สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 

X ประธานกรรมการ      //    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผูบริหาร 

V    รองประธานกรรมการ    ///    กรรมการอิสระ  

/    กรรมการ      P    กรรมการผูอํานวยการ 

สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 

SAT บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี  TSC บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด  

SBH บจ. สมบูรณ โฮลดิ้ง YSC บจ. ยามาดะ สมบูรณ 

SBM บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว NSA บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ 

BSK บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล SSMC บจ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง 

ICP บจ. อินเตอร เนชันแนล แคสติ้ง โปรดักส   



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 (หนา 1 จาก 3)  

 

 
เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  

เรียน ผูถือหุน บริษัท สมบูรณแอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบฯประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 คน 1 ในน้ัน เปนผูมี

ความรูและประสบการณดานการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และขอกําหนดของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และไดรายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการบริษัทฯเปนประจําทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แตละคนไดเขารวมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้ 

นายปญจะ  เสนาดิสัย ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เขารวมประชุม 5/5 คร้ัง 

นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการตรวจสอบฯ  เขารวมประชุม 5/5 คร้ัง 

นายอัจฉรินทร สารสาส         กรรมการตรวจสอบฯ  เขารวมประชุม 5/5 คร้ัง 

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯไดหารือกับกรรมการผูจัดการ ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ผู

ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบฯไดรายงานแสดงความเห็นและให

ขอเสนอแนะอยางอิสระโดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้
 
ความถูกตอง ครบถวน และเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2553 รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีเพื่อให

ความเห็นชอบตอรายงานทางการเงินไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง

ทั่วไป และสอบทานการเปดเผยขอมูลสําคัญ รายการท่ีเก่ียวของกัน และรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนอยางครบถวนเพียงพอและเชื่อถือได รวมทั้งไดหารือเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขา

รวม เพื่อรับทราบประเด็นปญหาที่พบจากการสอบบัญชี  ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นตอแผนการตรวจสอบ

และผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา 

ทั้งน้ีในปที่ผานมาคณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแนวทางการ

ปฏิบัติทางบัญชีของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี (TFRS) ที่คาดวาจะมีผลกระทบตองบการเงินของ

กลุมบริษัทในป 2554  

 
ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ใหปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ  โดยใชวิธีการประเมินความเส่ียง

และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําป 

และรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะทั้งตอแผนกตรวจสอบภายในและฝายบริหาร เพื่อใชประโยชน



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 (หนา 2 จาก 3)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองที่สําคัญตามแผนการ

ตรวจสอบประจําป พรอมกับใหขอสังเกตเพ่ือพิจารณาดําเนินการ โดยเสนอใหฝายบริหาร เรงปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ตามประเด็นที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ   
 

การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

  คณะกรรมการตรวจสอบฯไดสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯอยาง

สมํ่าเสมอ โดยมีความเห็นวา รายการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจที่ไดสอบทานน้ัน มีความเพียงพอ 

และไดใหฝายบริหารติดตามสาระสําคัญของการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย        

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และใหรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอยางใกลชิด 
 
การเปดเผยขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

พิจารณาการทํารายการระหวางกัน และการเปดเผยขอมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินประจําป และรายไตรมาส ตลอดจนใหความเห็นโดยอสิระตอรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ในการ

ลงทุนในโครงการสําคัญตาง ๆ ของบริษัทฯและบริษัทยอย   

 
 การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจาณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบ

บัญชี จํากัด (KPMG) ซึ่งเปนการทําหนาที่ผูสอบบัญชีใหกับบริษัทและบริษัทยอยเปนปแรก เห็นวา นาพึงพอใจ โดย

จากการประชุมรวมกัน ผูสอบบัญชีไดรายงานขอบกพรองของระบบการควบคุมภายในที่ตรวจสอบพบให

คณะกรรมการตรวจสอบฯทราบทุกไตรมาส จึงเห็นควรเสนอแนะใหคณะกรรมการบริษัทฯนําเสนอขออนุมัติตอที่

ประชุมผูถือหุนเพื่อแตงต้ัง บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยมี นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย  

นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ประจําป 2554 โดยมี

คาตอบแทนเม่ือรวมกับบริษัทยอย เปนจํานวนเงิน 3.5 ลานบาทโดยผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นแกบริษัทในกลุม 

  
การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

สงเสริมและติดตามความคืบหนาของกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอ

สังคมอยางตอเน่ือง การพิจารณาปรับปรุงคูมือ CG และ Code of Conduct รวมทั้งใหแนวทางและขอเสนอแนะอื่นที่

จําเปนเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปนี้บริษัทฯไดรับรางวัลองคกรโปรงใส ของสํานักงาน ป.ป.ช และรางวัล SET Awards 

2010 ในดานรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน (Top Corporate Governance Report Awards) ติดตอกันเปนปที่ 2  



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 3 (หนา 3 จาก 3)  

 
การบริหารความเส่ียง 

สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัทให

มีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยไดแสดง

ความเห็นตอการบริหารความเส่ียงของบริษัทในปที่ผานมาในเรื่อง ความเส่ียงจากความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจ

ที่ถดถอยและสงผลกระทบตอยอดขาย ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ราคาวัตถุดิบ การชดใชคาเสียหายจาก

ผลิตภัณฑ (Warranty Claim) และความเส่ียงดานความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และชุมชน    

 
ความเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

จากการประเมินผลผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจําป 2553 เม่ือวันที่ 21 

กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดประเมินในเร่ือง องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ  

การฝกอบรมและทรัพยากร การประชุมและกิจกรรม ความสัมพันธกับหัวหนาผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและ

ผูบริหารตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบในอนาคต ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปวาไดปฏิบัติงานอยาง

เพียงพอ ในระดับนาพอใจ   

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นวา บริษัทฯมีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ

เงินที่เหมาะสมและเช่ือถือได รวมท้ังมีการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหบริษัทมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางย่ังยืน 

 

 

 

    นายปญจะ  เสนาดิสัย 

            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

     21 กุมภาพันธ 2554 
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