รายงานของคณะกรรมการ
เรียน

ทานผูถือหุน

เปนที่นายินดีวาอุตสาหกรรมยานยนตของประเทศไดเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ในป 2548 ยอดการ
ผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 1 ลานคัน และมีการประมาณการกันวาจะเพิ่มเปนไมนอยกวา 2 ลานคัน ใน 5
ป ขางหนา นับวาเปนโอกาสที่ดีสําหรับบริษัทฯ ซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนที่มีตลาดที่กําลังขยายตัว
รัฐบาลก็มีนโยบายอยางชัดเจนอยูแลว ที่จะสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตรถยนตใน
ภูมิภาคเอเชีย “Detroit of Asia” จึงนาจะทําใหมั่นใจไดยิ่งขึ้นวาอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนยานยนต มีอนาคตที่
สดใส
ในป 2548 ที่ผานมา ในเดือนมกราคม บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยนําหุนสามัญเพิ่มทุนเขาทําการซื้อขายในตลาดฯ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 และไดนําเงินจากการระดม
ทุน ไปขยายกําลังการผลิตดวยการสรางโรงงานใหม เพิ่มขึ้นอีก 2 โรงงาน ที่จังหวัดระยอง ในดานการดําเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯ มีผลประกอบการที่นับไดวานาพึงพอใจ มีรายไดรวม 4,024 ลานบาท เปนยอดขาย 3,800 ลาน
บาท และมีกําไรสุทธิ 441 ลานบาท มีสภาพคลองที่อยูในเกณฑดี สามารถจายชําระคืนหนี้สินระยะยาวไดกอน
กําหนด ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ลดลงอยางมาก ยิ่งกวานั้น บริษัทฯ ยังสามารถจายเงินปนผล
ระหวางกาลใหแกผูถือหุนได ในเดือน ธันวาคม 2548
และเปนที่นายินดีอีกเชนเดียวกันวา เพียงไมถึง 1 ป ที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย บริษัทฯ ก็ไดรับการจัดอันดับใหอยูในการคํานวณดัชนี SET 100
สําหรับการสรางความพรอมเพื่อสรางอนาคตที่ดีใหกับบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ ได
ดําเนินการเพื่อขยายฐานการผลิตและลูกคา ดวยการหาลูกคาใหม ผลิตผลิตภัณฑใหม ปรับปรุงระบบ
คุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการนําเทคโนโลยี
การผลิตและการบริหารใหม ๆ มาใช ทั้งนี้โดยกระทําอยางตอเนื่อง และ โดยยึดถือหลักการของระบบบรรษัทภิ
บาลที่ดี ประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย เปนหลักปฏิบัติ
คณะกรรมการขอขอบคุณทานผูถือหุน ที่ไดมอบความไววางใจแกคณะกรรมการ ขอขอบคุณลูกคา
สถาบันการเงินตาง ๆ รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ
ดวยดีตลอดมา และขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ทุมเท
และมุงมั่น เพื่อสรางผลงานที่ดี และใครเรียนทานผูถือหุนไวในโอกาสนี้ดวยวา คณะกรรมการจะไมลดละความ
พยายาม ที่จะกํากับดูแลใหบริษัทสรางประโยชนใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียใหมากยิ่ง ๆ ขึ้น
คณะกรรมการบริษัท

4. ภาวะเศรษฐกิจและการแขงขัน
แนวโนมสภาวะการตลาดในอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนต

ในป 2548 ประเทศไทยยังคงมีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจในระดับสูงอยางตอเนื่องและ
โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนตมียอดผลิตรถยนตทุกประเภทสูงถึง 1,125,316 คัน เพิ่มขึ้นถึง
21.25% จากปกอน โดยเปนการขายในประเทศ 703,405 คันและสงออกแบบ CBU 440,715 คัน
โดยปกติอุตสาหกรรมชิ้นสวนรถยนตจะเติบโตในอัตราเดียวกับอุตสาหกรรมประกอบรถยนต ดังนั้น
จึงทําใหอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนและอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ เจริญเติบโตในอัตราที่สูงตามไป
ดวย
ตารางที่ 1 สถิติยอดประกอบรถยนตในประเทศไทย
ป

2546
2547
2548

รถยนตนั่ง
(คัน)

รถกระบะขนาด 1 ตัน
(คัน)

260,649
304,349
277,603

468,938
597,914
822,867

รถเพื่อการ
พาณิชยอื่นๆ
(คัน)
20,925
25,818
24,846

ยอดรวมรถเพื่อ
การพาณิชย
(คัน)
489,863
623,732
847,713

ยอดรวม
ทั้งหมด
(คัน)
750,512
928,081
1,125,316

อัตราการ
เติบโต
(%)
28.30
23.66
21.25

ที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตของไทยในอนาคต นับวามีแนวโนมที่ดี มีการคาดการณวา
ในป 2549 ตลาดโดยรวมจะเติบโต 10-15% ตอป และมียอดผลิตรถยนตทุกประเภทประมาณ 1.2 1.3 ลานคัน โดยเปนรถยนตกระบะขนาด 1 ตัน 72% รถยนตนั่ง 28% และรถยนตอื่น ๆ อีก 4% การ
ผลิตรถยนตสวนใหญจะเนนตลาดสงออกซึ่งคาดวาจะเติบโตถึง 27% สวนยอดขายภายในประเทศ
นั้นคาดวาจะเติบโต 3% ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตรถยนตในภูมิภาคภายใตโครงการ Detroit of Asia ดังนั้นผูผลิตรถยนตรายใหญ
ยี่หอตางๆโดยเฉพาะอยางยิ่งจากคายรถญี่ปนุ จึงไดมีการยายฐานการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตันเขา
มาในประเทศเปนอยางมาก โดยรัฐบาลมีเปาหมายใหประเทศไทยประกอบรถยนตใหได 2 ลานคัน
ภายในป 2553 ซึ่งจะเปนประเทศที่ประกอบรถยนตมากเปนอันดับ 9 ของโลก
อยางไรก็ดีในทามกลางสภาวะการตลาดที่ดี มีแนวโนมที่ผูผลิตชิ้นสวนจากตางประเทศจะ
เขามาตั้งฐานผลิตในไทยเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งอาจมีคูแขงทางธุรกิจในกลุมอื่นเขามาลงทุนผลิตชิ้นสวน
เพื่อแยงสวนแบงการตลาดอีกดวย ประกอบกับผูประกอบรถยนตคายตาง ๆ มีอํานาจตอรองและ
ตองการมาตรฐานชิ้นสวนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งประเทศไทยไดทําการตกลงทําเขตการคาเสรี (FTA)
กับหลาย ๆ ประเทศ เชน จีน อินเดีย ออสเตรเลีย และกําลังอยูในระหวางการเจรจาอีกหลายประเทศ
นอกจากนั้นประเทศไทยยังเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) และเปนสมาชิก AFTA อีกดวย จึง

เปนทั้งโอกาสขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ โดยการสงออกหรือทํากิจการรวมคา และยังเปนชองทาง
ใหผูผลิตจากตางประเทศที่มีตนทุนต่ํากวาเขามาแขงขันได
ดังนั้นแนวโนมที่ผูผลิตชิ้นสวนจะตองปรับตัว คือ ตองเพิ่มประสิทธิภาพในดานการแขงขัน
โดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดตนทุนการผลิตลง เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบเชิง
วิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนมาตรฐานการบริหารจัดการใหสูงเทียบเทามาตรฐานสากล
Global
เพื่อเปนที่ยอมรับของผูผลิตยานยนตระดับโลกและรองรับการแขงขันระดับโลกที่เปน
Sourcing

5. คําอธิบายและการวิเคราะหผลดําเนินงานของฝายบริหาร
ภาพรวมธุรกิจป 2548
บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการขาย
ผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน เหล็กกันโคลง จานเบรกและเบรกดุม เปนตน โดยเปนการ
จําหนายใหกับโรงงานประกอบรถยนต (Original Equipment Market) ที่อยูในและตางประเทศ ทั้งนี้ใน
ป 2548 อุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลกยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมในประเทศนั้น อัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง จากการไดรับการกระตุนเพิ่มฐานการผลิตของผูประกอบรถยนต และ
นโยบายของรัฐบาลที่มุงมั่นในการสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางในการผลิตรถยนตเพื่อสงออก ทําให
ความตองการของชิ้นสวนสําหรับประกอบรถยนตนั้นเพิ่มขึ้นและสงผลบวกตอการดําเนินงานของกลุมบริษัท ใน
ขณะเดียวกัน เหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของกลุมบริษัทมีการปรับราคาสูงขึ้นมาโดยตลอด แตในป 2548 มีการ
ปรับราคาเพิ่มขึ้นไมมากนัก ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถเจรจาปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามสัดสวนวัตถุดิบที่สูงขึ้นเชนกัน
รวมทั้งกลุมบริษัทไดมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลการผลิต เชน การลดการสูญเสีย
การลด Cycle Time และการปรับสายการผลิตเพื่อเพิ่มกําลังผลิต เปนตน ตลอดจนไดรับประโยชนจากขนาด
การผลิต (Economy of Scale) สงผลใหกลุมบริษัทสามารถทํากําไรสุทธิไดสูงขึ้น
บริษัทฯไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัทในเดือนเมษายน 2547 งบการเงินรวมของ
บริษัทฯ จึงเปนการจัดทําโดยการรวมผลประกอบการของบริษัทยอยตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2547 ดังนั้นการ
วิเคราะหผลดําเนินงานและฐานะทางการเงิน จึงอาศัยงบการเงินรวมหลังปรับโครงสรางกลุมบริษัทเปนหลัก ซึ่ง
ไมสามารถเปรียบเทียบกับปที่ผานมาได และเพื่อการเปรียบเทียบใหเห็นการเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมาจึง
วิเคราะหงบการเงินเสมือนรวมกิจการ (งบการเงินเสมือน) ประกอบดวย

1.การวิเคราะหกําไรขาดทุน
1.1 การวิเคราะหรายได
ในป 2548 บริษัทฯ มีรายไดรวม เทากับ 4,024 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการขายจํานวน 3,868
ลานบาทและรายไดอื่นๆ จํานวน 131 ลานบาท และเปนรายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
25 ลานบาท หากพิจารณางบการเงินเสมือน ในป 2547 บริษัทฯมีรายไดรวม เทากับ 3,283 ลานบาท โดย
เปนรายไดจากการขายสินคาจํานวน 3,037 ลานบาท และรายไดอื่น 123 ลานบาท และเปนรายไดจากหนี้สูญ

ไดรับคืน 123 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทยอยตีทรัพยรับโอนชําระหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวของในอดีต โดย
ภาระหนี้สินดังกลาวไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนในปกอนๆ แลว
จากการที่บริษัทฯมีรายไดจากการขายที่ปรับตัวดีขึ้นเปนผลมาจากทั้งปริมาณการสั่งซื้อสินคาที่เพิ่มขึ้น
ของลูกคา และการปรับราคาขายบางสวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุหลักเกิดมาจากการปรับราคาสะทอนตนทุนวัตถุดิบที่
สูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการขยายสายงานการผลิตที่ จ. ระยอง ในชวงครึ่งปหลังเปน
สําคัญ
จากงบการเงินรวม พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2548 และ ป 2547 มีรายไดของบริษัท สมบูรณ
แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) จากการขายเพลาขาง 1,380 ลานบาท และ 750 ลานบาทตามลําดับ บริษัท
บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด จากการขายแหนบแผน 602 ลานบาท และ 601 ลานบาทตามลําดับ และ บริษัท
สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด จากการขายจานเบรกและเบรกดุม 357 ลานบาท และ 338 ลาน
บาท ตามลําดับ ของรายไดจากการขายรวม
1.2 การวิเคราะหตนทุนและคาใชจาย
•

ตนทุนขาย

บริษัทฯ มีตนทุนขายและบริการรวม ในป 2548 เทากับ 3,077 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 80 ของ
รายไดจากการขายสินคา เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 พบวามีตนทุนขายและบริการรวมสูงขึ้น 802 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 35 จากงบการเงินเสมือน เนื่องมาจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น และราคาวัตถุดิบมีการปรับราคา
สูงขึ้น (เหล็กเปนวัตถุดิบหลัก) ในขณะที่การปรับราคาขายของสินคาจะเปนการตกลงในระยะเวลาตอมา จึงไม
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของราคาตนทุนวัตถุดิบไดในระยะเวลาเดียวกัน
•

คาใชจายในการขายและบริหาร

บริษัทฯ มีคาใชจายจากการขายและบริหาร ในป 2548 เทากับ 287 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7 เมื่อ
เทียบกับชวงป 2547 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเสมือน มีมูลคาเทากับ 281 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอย
ละ 10 ของรายไดจากการขาย จะพบวามีสัดสวนลดลง เนื่องจากประโยชนจากขนาดของการผลิตที่เพิ่มขึ้น
(Economy of Scale) และการควบคุมระดับของคาใชจายจากการขายและบริหารใหมีสัดสวนอยูที่ รอยละ 7
– 8 ของยอดขาย ตามนโยบายของฝายบริหาร บริษัทฯ
•

ดอกเบี้ยจาย

บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2548 เทากับ 92 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2547 พิจารณาจาก
งบการเงินเสมือนเทากับ 118 ลานบาท มีจํานวนลดลง ทั้งนี้เนื่องจากการจายชําระคืนภาระหนี้คืนกอนกําหนด
ในไตรมาสแรกของป 2548 เพื่อลดภาระคาใชจายทางการเงินที่เกิดขึ้น
1.3 การวิเคราะหกําไรจากการดําเนินงาน
•

กําไรจากการดําเนินงาน

บริษัทฯมีกําไรจากการดําเนินงาน ในป 2548 โดยไมรวมรายการดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได เทากับ 634
ลานบาท และสําหรับป 2547 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเสมือน โดยไมรวมรายการหนี้สูญรับคืน (ซึ่งเปน
รายการที่เกิดครั้งเดียว) ดอกเบี้ยจาย ภาษีเงินได และรายการพิเศษ เทากับ 604 ลานบาท

กลุมบริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไมรวม หนี้สูญรับคืน ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย ดอกเบี้ย
จาย ภาษีเงินได และรายการพิเศษ ที่ปรับตัวดีขึ้นจากป 2547 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการขายจาก
จํานวนสั่งซื้อของลูกคาที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามภาวะตลาดของอุตสาหกรรมยานยนต ประกอบกับการควบคุม
อัตราสวนตนทุนขายตอยอดขายใหอยูในระดับที่ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก และการควบคุมคาใชจายในการขายและ
บริหารใหอยูในระดับรอยละ 7 – 8 ของยอดขายได
•

กําไรสุทธิ

บริษัทฯ มีผลกํ าไรสุท ธิในป 2548 เทากับ 441 ลานบาท และสําหรับป 2547 เมื่อพิจารณาจากงบ
การเงินเสมือน บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิ เทากับ 747 ลานบาท ทั้งนี้ หากไมคิดรวมรายการหนี้สูญรับคืน และ
รายการพิเศษ บริษัทฯ จะมีกําไรจากงบการเงินเสมือนเทากับ 425 ลานบาท สําหรับป 2547 ซึ่งพบวากลุมบริษัท
มีความสามารถในการทํากําไรดีขึ้นกวาป 2547

2. การวิเคราะหฐานะทางการเงิน
2.1 สินทรัพย
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 31
ธันวาคม 2547 เทากับ 4,523 ลานบาท และ 3,575 ลานบาท เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเสมือน ตามลําดับ
สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยดังกลาวนั้นเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ (1) สินทรัพยถาวร บริษัทฯ ได
ซื้อที่ดินที่จังหวัดระยองเพิ่ม เพื่อขยายโรงงานของบริษัทและเครื่องจักรใหมสําหรับการลงทุนในโครงการขยาย
สายงานการผลิตเพื่อรองรับความตองการและปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่มขึ้นของกลุมบริษัท และ (2)
ลูกหนี้การคาและสินคาคงเหลือเนื่องจากปริมาณยอดขายที่สูงขึ้น
•

ลูกหนี้การคา

บริษัทฯมียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 728 ลานบาท และเทากับ 696
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เนื่องจากจํานวนและราคาของสินคามีการปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยยอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 สะทอนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 66
วัน ซึ่งอยูในระดับดีขึ้นกวาป 2547 ที่ประมาณ 73 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาการชําระหนี้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจาก
ลูกคารายใหญ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเปนกลุม OEM ซึ่งมีเครดิตเทอมสั้นกวารายอื่น
•

เงินลงทุน

บริษัทฯมีการปรับโครงสรางการลงทุนเปนกลุมบริษัทในเดือนเมษายน 2547 ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึก
รายการปรับปรุงจากการปรับโครงสรางสุทธิเทากับ 418 ลานบาท เนื่องจากบริษัทยอยบางแหงมีผลขาดทุน
สะสมอยู ทั้งนี้ โดยเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียที่บันทึกในงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547 เทากับ 128 ลานบาท และสําหรับป 2548 นี้ เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียที่บันทึกในงบดุล
เฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 1,203 ลานบาท โดยในระหวางป บริษัทยอยไดมีการจัดสรร
หุนสามัญเพิ่มทุนรวม 870 ลานบาท และนําเงินจากการเพิ่มทุนดังกลาวไปชําระเงินกูยืมแกบริษัทฯ ทั้งจํานวน
ขณะนี้บริษัทยอยอยูระหวางดําเนินการลดทุนจดทะเบียน เพื่อนําไปชดเชยขาดทุนสะสม จะแลวเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2549

ในระหวางป บริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําการโอนกิจการทั้งหมดแกบริษัทฯ มูลคา ณ วันโอนกิจการ เปน
เงิน 96 ลานบาท และไดทําการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ขณะนี้
อยูระหวางการชําระบัญชี
เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 กลุมบริษัทมีเงินลงทุนสุทธิใน
บริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 85 ลานบาท และ 61 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งเปนการลงทุนใน บริษัทอาซาฮี เทค เม็ท
ทอลส (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด,
บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด, บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด และบริษัท ซึชิโยชิ
สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด ซึ่งกลุมบริษัทมีตนทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวเทากับ 79 ลานบาท และไดตั้งคา
เผื่อการดอยคาไวจํานวน 15 ลานบาท ในป 2548 และป 2547 เปนจํานวน 18 ลานบาท
•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของกลุมบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 2,737 ลานบาท เพิ่ม
จากป 2547 ซึ่งมีมูลคา 2,173 ลานบาท เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเสมือน สวนหนึ่งเปนผลจากการที่บริษัทฯ
ซื้อที่ดินและ เครื่องจักรใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จ.ระยอง
ทั้งนี้ กลุมบริษัทมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในสวนของผูถือหุน
รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ประมาณ 847 ลานบาท ซึ่งเกิดจากที่กลุมบริษัทไดมีการประเมินมูลคาที่ดิน
อาคาร และอุปกรณในป 2546 สําหรับสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยจะมีการตัดจําหนายตามระยะเวลาใช
งานที่เหลือของสินทรัพยแตละประเภท
2.2 หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กลุมบริษัท มีหนี้สินรวม 2,910 ลานบาท ซึ่งแยกเปนสัดสวนของหนี้สิน
ระยะสั้น เทากับ 1,134 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว เทากับ 1,776 ลานบาท ซึ่งต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับป
2547 ที่มีหนี้สินรวม 3,225 ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไดนําเงินจากการออกจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน มาชําระ
หนี้เงินกูยืมระยะยาวกอนกําหนด เปนจํานวนรวม 350 ลานบาท เปนสําคัญ ในไตรมาสแรกของป 2548
2.3 สวนของผูถือหุน
• โครงสรางเงินทุน
กลุมบริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เทากับ 1,613 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,263 ลาน
บาท จากการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในสวนของผูถือหุน คือ การออกจําหนายหุนเพิ่มทุนจํานวน 74 ลานหุน ราคา
จําหนาย 13 บาทตอหุน และการนําสํารองตามกฎหมายและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ รวมจํานวน 773 ลานบาท มา
ชดเชยขาดทุนสะสมสิ้นป 2547 ทั้งจํานวน ในไตรมาสแรกของป 2548 และการจายเงินปนผลระหวางกาลจํานวน
60 ลานบาท ในไตรมาสที่ 4 ของป 2548
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กลุมบริษัทมีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 2,910 ลานบาท
และสวนของผูถือหุน 1,613 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.8 เทา

3. การวิเคราะหงบกระแสเงินสด
จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ งบการเงินเสมือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547 กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิ จํานวน 551 และ 243 ลานบาทตามลําดับ กระแส
เงินสดจากกิจกรรมลงทุนติดลบ 845 และ 371 ลานบาทตามลําดับ เปนผลมาจากการซื้อสินทรัพยถาวรถึง 452
ลานบาท เพื่อรองรับการขยายงานในโครงการตางๆ ของบริษัทเปนหลัก และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรม
จัดหาเงินรวม 385 และ 269 ลานบาท เปนผลมาจากในระหวางปมีการออกจําหนายหุนเพิ่มทุน

4. ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ปจจัยสําคัญที่สนับสนุน การเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต คือ ไดรับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐฯ ตามเปาหมายของการผลักดันใหประเทศไทยเปน Detroit of Asia และภายในป 2553 รัฐบาลมี
เปาหมายใหประเทศไทยประกอบรถยนตใหได 2.0 ลานคัน และในปจจุบันบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญตางๆ
ไดมีการยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยที่กลุมบริษัทไดเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการตลาดดวยการ
ขยายการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดรถยนตในอนาคตเชนกัน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดทําการ
ตกลงทําเขตการคาเสรี (FTA) กับหลายๆ ประเทศ จึงถือเปนชองทางใหผูผลิตจากตางประเทศในอุตสาหกรรม
ชิ้ น ส ว นยานยนต เ ข า มาแข ง ขั น ในเรื่ อ งของต น ทุ น ที่ ต่ํ า กว า ได โดยบริ ษั ท ฯ ได ว างแผนกลยุ ท ธ ใ นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ าพการแขง ขันในดา นต น ทุน โดยนํ า การบริห ารหว งโซอุปทานมาประยุกตใ ช รวมถึงการพัฒ นา
ผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อลด
ตนทุนการผลิตลง และเปนที่ยอมรับของผูผลิตยานยนตระดับโลก นอกจากนั้นแลว บริษัทฯ ไดวางกลยุทธเพื่อ
รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตโดยไดวางแผนกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขัน โดยการ
สรางความแข็งแกรงดานการเงิน การยกระดับความสัมพันธกับลูกคา การพัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรับของผูมี
สวนไดเสียตอองคกร โดยดําเนินการในแนวทางของบรรษัทภิบาล และปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑใหมของตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งตองคํานึงถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
ปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบตอบริษัทฯ คือ การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการดําเนินการผลิตและจําหนายเพลาขาง (Axle Shaft) ซึ่งสิทธิประโยชนดังกลาว
หมดไดอายุลงในป 2547 นั้น ในระหวางป 2548 บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับโครงการขยาย
กําลังการผลิตเพลาขาง (Axle Shaft) ที่จังหวัดระยอง เปนระยะเวลา 8 ป โดยสิทธิประโยชนดังกลาวจะ
หมดอายุลงในป 2556 นอกจากนั้น ในป 2549 อัตราภาษีเงินไดของบริษัทอยูในอัตรารอยละ 25 จากอัตรา
ปกติรอยละ 30 เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

6.

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

6.1

ประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท


ความเปนมาของธุรกิจของบริษัทในกลุมบริษัทสมบูรณ

บริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) กอตั้งเมื่อวันที่ 14
กันยายน 2538 ดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย และบริษัทบางกอกสปริง
อินดัสเตรียล จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักคือ เพลาขาง (Axle Shaft) มี
โรงงานและสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ
บริษัทฯ เปนหนึ่งในกลุมบริษัทสมบูรณ (“กลุมบริษัท” หรือ “SBG”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวน
ยานยนต ซึ่งประกอบไปดวย 1) บริษัท ฯ (“SAT”) 2) บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
(“SBM”) และ 3) บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (“BSK”) โดยมีที่ตั้งโรงงานและสํานักงานใน
บริเวณที่ติดตอกัน ในปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนในอีก 2 บริษัทในสัดสวนรอยละ 100
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของกลุมบริษัทสมบูรณ มีดังนี้
ป 2505

- ตระกูลกิตะพาณิชย กอตั้งหางหุนสวนจํากัดสมบูรณ สปริง ซึ่งถือเปนหนึ่งในผูบุกเบิกที่ผลิต

สปริงสําหรับยานยนตในประเทศไทย ตอมาภายหลังไดขายสินทรัพยใหกับบริษัทบางกอก
สปริงอินดัสเตรียล จํากัด และปดกิจการภายในเวลาตอมา
ป 2518

- เริ่มกอตั้งบริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4

ลานบาท โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย
ป 2520

- เริ่มกอตั้งบริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ลานบาท

โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย และเริ่มดําเนินการผลิตชิ้นสวนยานยนตใหกับผูประกอบ
ยานยนต (Original Equipment Manufacturer) เปนครั้งแรก
ป 2538

- เริ่มกอตั้งบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 80 ลานบาท
-

โดยผูถือหุนตระกูลกิตะพาณิชย และบริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด
บริษัทฯ ทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับ Gohsyu Corporation (Japan) และ
Ibara Seiki Company Limited (Japan)

ป 2540- 2542

- กลุมบริษัทไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002, QS 9000 และ ISO 14001

ป 2543

- BSK ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และการ

ลอยตัวของคาเงินบาท
ป 2544

- SBM และ SAT ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจ และการลอยตัวของคาเงินบาท

ป 2545

- SATAT เริ่มกอตั้งโดยกลุมผูถือหุนชาวญี่ปุนและพันธมิตรไทย และไดทําสัญญาจาง SAT

ในการบริหารงาน
ป 2546
ป 2547

- SAT, SBM และ BSK มีการแกไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ทําในป 2543 และ ป
2544
- เดือนมีนาคม กลุมบริษัทสมบูรณมีการปรับโครงสรางธุรกิจและทําการรีไฟแนนซ และผูถือ

หุนตระกูลกิตะพาณิชยไดจัดตั้งบริษัทสมบูรณโฮลดิ้ง จํากัด เพื่อเขาซื้อหุนของบริษัทฯ จาก
- SATAT
-

บริษัทฯ เขาซื้อ SBM และ BSK จากบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย และซื้อ SATAT จาก
กลุมผูถือหุนเดิม โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนทั้งสามบริษัทรอยละ 99.99
ในระหวางการจัดโครงสรางการถือหุน กลุมบริษัทไดดําเนินการกูยืมเงินกับเจาหนี้ใหม โดย
บริษัทฯ เปนผูทําสัญญากับเจาหนี้ใหมในฐานะผูกูพรอมชําระหนี้คืนใหกับเจาหนี้เดิมของ
SBM, BSK และ SATAT ทั้งหมด เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาเงินกูกับเจาหนี้ใหมทําให
กลุมบริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารงานและขยายธุรกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้น
เดือนพฤษภาคม หลังจากที่บริษัทสมบูรณโฮลดิ้ง จํากัด เขาซื้อบริษัทฯ แลวบริษัทฯ เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจาก 80 ลานบาทเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม
เดือนมิถุนายน กองทุนเพื่อการรวมลงทุนซื้อหุนจากผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนผูถือหุน
ใหญในสัดสวนรอยละ 13.27 ของบริษัทฯ

- เดือนกรกฎาคม ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชน จํากัด พรอมกับ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 226 ลานบาท เปน 300 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 74 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหกับประชาชน
ป 2548

- เดือนมกราคม บริษัทฯ ไดรับเงินเพิ่มทุนจากหุนเพิ่มทุนใหม 74 ลานหุน จํานวน 928 ลาน

บาท และเขาเปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

- เดือน มีนาคม โรงงานแหงใหมของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยองเริ่มดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชย
- เดือน มิถุนายน บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949
- เดือน ตุลาคม SAT รับโอนกิจการโดยการซื้อทรัพยสินและรับโอนหนี้สินทั้งหมดของ
SATAT
เดือน ตุลาคม เพิ่มทุน SBM จาก 184 ลานบาท เปน 640 ลานบาท

เดือน ตุลาคม เพิ่มทุน BSK จาก 106 ลานบาท เปน 520 ลานบาท

6.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

บริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เชน รถยนต รถ
กระบะ รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา โดยกลุมลูกคาหลักไดแกผูประกอบยานยนต (Original
Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งมีการทําสัญญาซื้อขายระยะยาว และผูคาชิ้นสวนอะไหล
(Replacement Equipment Manufacturer “REM”)

การดําเนิ นงานของแตละบริษัทในกลุม มีนโยบายมุงหวังการทํากําไรสูงสุด โดยมีผลิตภัณฑที่
แตกตางกัน ในดานการดําเนินงานนั้นแตละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือนเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit
“BU”) ขององคกร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายรวม เพื่อใหบริษัทในกลุมแตละ
บริษัทนําไปปฏิบัติใชซึ่งหมายถึง SAT, SBM และ BSK ซึ่งผูบริหารของบริษัทยอยจะตองรายงานการ
ปฎิบัติงานตอรองกรรมการอํานวยการอาวุโส ซึ่งเปนผูดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริษัทยอยทั้ง 2
บริษัท โดยจะรายงานตอกรรมการอํานวยการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในดานการดําเนินงานผูบริหารของแตละบริษัทมี
การกําหนด เปาหมาย กลยุทธการดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจําใน
การประชุมผูบริหารของกลุมบริษัท (Executive Committee)
โครงสรางการถือหุนของบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2548
บ. สมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด

100%

ตระกูลกิตะพาณิชย
25.93

ผูถือหุนรายยอย

Thailand Equity
F d
10.00

37.40

26.67
บ. สมบูรณ แอดวานซ
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
SAT
100%
บ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
SBM
0.66% บ. อาซาฮี เทค เม็ททอลส (ประเทศไทย) จํากัด*
21.25%

บ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด*

* ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือในบริษัทที่เกี่ยวของนี้เกินรอยละ 10

100%
บ. บางกอกสปริง
อินดัสเตรียล จํากัด
BSK
0.98%

บ. อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด*

2.90%

บ. ยามาดะ สมบูรณ จํากัด*

19.20%
1.80%

บ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด*
บ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริง่ จํากัด*

ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณ
บริษัท
บริษัทสมบูรณ แอดวานซ
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
(SAT)

ผลิตภัณฑหลัก

ประเภทลูกคา

ลูกคาหลัก

เพลาขาง (Axle Shaft)

รถกระบะ

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft)

รถบรรทุก 10 ลอ

บจ. โตโยตามอเตอร ประเทศไทย
Auto Alliance Thailand Co.,
Ltd.
อีซูซุ (ประเทศไทย)
Mitsubishi Motors
Corporation (Japan)

บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด
(SBM)

จานเบรก (Disc Brake)

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)

เบรกดุม (Drum Brake)

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

ทอรวมไอเสีย (Exhaust
Manifold)

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร

Auto Alliance Thailand Co.,
Ltd.,

จานไฟ&ดุมลอชวยแรง (Fly
Wheel Comp & Fly
Wheel)

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร

บจ. สยามนิสสันออโตโมบิล

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร

แทนยึด (Bracket)
บริษัทบางกอกสปริง
อินดัสเตรียล จํากัด
(BSK)

แหนบแผน (Leaf Spring)

รถกระบะ & รถบรรทุก

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร

สปริงขดขึ้นรูปรอน (Hot Coil
Spring)

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร

Mitsubishi Steel
Manufacturing Co., Ltd.

บจ. โตโยตามอเตอร ประเทศไทย

สปริงขดขึ้นรูปเย็น (Cold Coil
Spring)

เครื่องยนตอเนกประสงค

วาลว (Valve) และ พุชรอด (Push
Rod)

รถจักรยานยนต และเครื่องยนต

เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling,
Jig Fixture และ Mold)

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)

อเนกประสงค
ใชภายในของบริษัทในกลุม

บจ. ยงกี่ (1995)

นอกเหนือจาก 2 บริษัทยอยที่ไดกลาวมาแลว กลุมบริษัทสมบูรณมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ ที่ดําเนิน
ธุรกิจเกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ง SBM และ BSK เปนบริษัทผูลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2548 มีรายละเอียดดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของ

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)

%
ลงทุน

บริษัทอาซาฮี เทค อลูมิเนียม(ประเทศไทย) จํากัด

1,480.00

0.98

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตที่ทําจากอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมอัลลอย

บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด

150.00

19.2
0

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต แกนพวงมาลัย ปมน้ํา ปมน้ํามัน

บริษัทนิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด

732.60

2.90

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตประเภทระบบเบรก

บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด

300.00

1.80

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต เชน ลูกหมาก คันชัก และคันสง (Tie Rod
End)

บริษัทอาซาฮี เทค เม็ททอลส(ประเทศไทย) จํากัด

331.25

0.66

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนเหล็กหลอ

72.00

21.2
5

ผลิตและจําหนายสินคาประเภททรายเคลือบเรซินสําหรับงานหลอ

บริษัทซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ

6.3

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2547 และป 2548 สามารถ
จําแนกไดดังนี้
ผลิตภัณฑ

เพลาขาง
แหนบแผน
จานเบรกและเบรกดุม
เหล็กกันโคลง
สปริงขด
ทอรวมไอเสีย
จานไฟและดุมลอชวยแรง
อื่นๆ*
รวมรายไดจากการขาย
รายไดอื่นๆ
รวมรายได **

ดําเนินการ
โดย

SAT
SATA
T
BSK
SBM
BSK
BSK
SBM
SBM

% การ
ถือหุนของ
บริษัท

งบเสมือนปรับโครงสราง
ป 2547
%
รายได

งบการเงิน
ป 2548
%
รายได

99.99

648.93
290.38

31

1,395

35

99.99
99.99
99.99
99.99

601.53
338.54
103.95
95.47

19
11
3
3

613
365
201
167

15
9
5
4

99.99
99.99

171.00
148.23
639.11

5
5
20

139
140
848

3.5
3.5
21

3,037.14

96

3,868

96

121.42
3,158.55

4
100

156
4,024

4
100

หมายเหตุ
* ผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิเชน เพลาแหนบ วาลว พุชรอด แทนยึด และผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกวา 20 รายการ
** รายไดรวมไมรวมถึงรายไดหนี้สูญรับคืน จํานวน 122.92 ลานบาท ในงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

6.4

เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ

เปาหมายหลักของกลุมบริษัท ตองการที่จะดํารงความเปนผูนําในธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยเฉพาะ
อยางยิ่งผลิตภัณฑเพลาขาง ซึ่งมี คูแ ขงนอยราย และปจ จุบันบริษัทฯ มี ความได เปรียบทางการแขงขัน โดยมี
เปาหมายที่จะเพิ่มสวนแบงทางการตลาดในผลิตภัณฑจานเบรก และเบรกดุม นอกจากนี้ กลุมบริษัทยังมีเปาหมาย
ที่จะขยายฐานลูกคาใหมีจํานวนมากขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่มรายไดและลดความเสี่ยงจากการมี
จํานวนลู กค านอ ยราย ในขณะเดียวกันก็มีเปาหมายที่จะมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑของกลุม บริ ษัท อยาง
ตอเนื่อ งเพื่อสรางความไดเปรียบทางดานตนทุนและเพิ่มมูลคาเพิ่มใหกับ ผลิตภัณฑของกลุมบริษัท เพื่อ เพิ่ ม
ความสามารถในการแขงขันในระยะยาวได
ปจจุบันกลุมบริษัท ไดรับประกาศนียบัตรที่รับรอง ระบบคุณภาพ QS9000 : 1998 , ISO 14001
และ ISO/TS16949 นอกจากนี้กลุมบริษัทไดนําระบบ TPM (Total Productive Maintenance) มา
เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
6.5 ปจจัยความเสี่ยง
ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยมีดังตอไปนี้
•

ความเสี่ยงจากความผันผวนทางดานราคาวัตถุดิบ
เนื่องจากวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ใชในการผลิตคือ เหล็ก ซึ่งคิดเปนสัดสวน
ประมาณรอยละ 37 ของตนทุนขายรวม และประมาณรอยละ 81 ของมูลคาเหล็กที่สั่งซื้อทั้งหมด
เปนการนําเขาจากตางประเทศ โดยในชวง 2 ปที่ผานมาราคาเหล็กไดมีการปรับตัวสูงขึ้น สงผล
ใหตนทุนการผลิตของกลุมบริษัทฯ สูงขึ้นตามไปดวย อยางไรก็ตามกลุมบริษัทสามารถเจรจา
ตอรองกับลูกคาถึงการปรับราคาขายสินคาเพื่อใหสะทอนกับราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้นไดเปนสวน
ใหญ ทําใหบริษัทฯ และบริษัทยอยยังคงสามารถรักษาอัตรากําไรขั้นตนไวอยูในระดับที่นาพอใจ
นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทยอย พยายามหามาตรการลดความเสี่ยงโดยการหาแหลงวัตถุดิบ
คุณภาพดี และแหลงที่มีราคาถูกอื่นๆ เพื่อเปนทางเลือกในการผลิตและการบริหารตนทุนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

•

ความเสี่ยงจากการมีลูกคานอยราย
เนื่องจากในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสัดสวนรายไดมาจากลูกคารายใหญรายหนึ่งสูงถึง
รอยละ 30 เมื่อเทียบกับรายไดจากการขายทั้งหมด
ซึ่งอาจทําใหกลุมบริษัทมีความเสี่ยงจาก
ความไมแนนอนของลูกคารายนี้ได และที่ผานมากลุมบริษัทมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคารายนี้มา
โดยตลอด อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะขยายฐานรายไดใหกระจายไปยังลูกคาราย
อื่นๆ มากขึ้น โดยพิจารณาถึงโครงการลงทุนในป 2549 และตอเนื่องในอนาคต เพื่อรองรับยอด
สั่งซื้อของกลุมลูกคาอื่น สงผลใหสัดสวนรายไดจากลูกคารายใหญดังกลาวมีสัดสวนลดลงได

•

ความเสี่ยงจากการชดใชคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim)
ณ สิ้ น ป 2548 ที่ ผ า นมา กลุ ม บริ ษั ท มี ลู ก ค า ที่ เ รี ย กร อ งเพื่ อ ชดเชยค า เสี ย หายจากผลิ ต ภั ณ ฑ
(Warranty Claim) คงคางทั้งสิ้นประมาณรอยละ 0.62% เมื่อเทียบกับยอดขายของป 2548
ทั้งนี้ ความเสียหายดังกลาวไมไดเปนปจจัยหลักของลูกคาในการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาในอนาคต
จากกลุมบริษัท ขณะนี้กลุมบริษัทยังมีคาชดเชยที่อยูระหวางการตรวจสอบหลักฐานและเจรจา
อี ก จํ า นวนหนึ่ ง โดยผู บ ริ ห ารคาดว า การตรวจสอบหลั ก ฐานที่ ยั ง ดํ า เนิ น การอยู จ ะมี ก ารชํ า ระ
คาเสียหายจริงในอัตราตอยอดการเรียกรองชดเชยคาเสียหายที่ใกลเคียงกับหรือนอยกวาอัตราสวน
ในปจจุบัน และไมสงผลตอฐานะทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ

•

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
ในป 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการสั่งซื้อเหล็กซึ่งเปนวัตถุดิบหลักสวนใหญ ผานตัวแทน
จําหนายในประเทศซึ่งมีการกําหนดราคาซื้อชายเปนเงินบาท ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนจะมาจากการสั่งซื้อเหล็กโดยตรงจากตางประเทศที่มีการกําหนดราคาซื้อขาย
เปนเงินตราตางประเทศ รวมทั้งในการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทยอย
จะมีการซื้ออัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา (Forward Contract) เปนครั้งคราว เนื่องจากปริมาณ
ของการซื้อขายเหล็กโดยตรง และเครื่องจักรและอุปกรณในชวงระยะ 3 ปยอนหลัง (ตั้งแตป 25462548) คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 58 และ รอยละ 90 ของปริมาณการสั่งซื้อรวมเทานั้น
ทั้งนี้ใน ป 2548 กลุมบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 7.85 ลานบาท เทียบกับกําไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 2.42 ลานบาทในป 2547 อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัทยอย มีนโยบาย
การเพิ่มยอดขายในตางประเทศซึ่งจะเปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะชวยลดความเสี่ยงนี้ได โดยอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลหลักในการสั่งซื้อวัตถุดิบและการสงออกในปจจุบันคือ ดอลลารสหรัฐฯ และเงิน
เยนญี่ปุน

•

ความเสี่ยงจากการเขามาของคูแขงขันรายใหม
กลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากมีคูแขงรายใหมซึ่งเปนผูประกอบการตางชาติที่ยายฐานการผลิต
ชิ้นสวนเขามาและไมมีขอจํากัดทางดานเงินลงทุนซึ่งมีความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการตางชาติ
ที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย
ปจจัยหลักที่ทําใหผูประกอบการสามารถรักษาความสามารถ
ในการแขงขันไดคือเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิตที่ต่ําสอดคลองกับความตองการ
ของลูกคา การสงมอบที่ทันตอเวลา และการบริการที่ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจ ซึ่งกลุมบริษัทได
กําหนดใหเปนกลยุทธทางการตลาดที่สําคัญตอเนื่องมาโดยตลอด
นอกจากนี้ในป 2549 นี้
บริษัทฯ ยั งมีแผนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ใน
อนาคตดวย
อยางไรก็ตาม ปจจุบันกลุมบริษัทมีกลุมลูกคาเปนผูผลิตรถยนตชั้นนําที่มีฐานการผลิตในประเทศ
ไทย และมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเหลานี้มาโดยตลอด ดังนั้นความเสี่ยงจากการเขามาของคูแขง
รายใหมจึงอาจมีนอย เนื่องจากการดํารงความสัมพันธกับลูกคาอยางยาวนาน คุณภาพผลิตภัณฑที่

เปนที่ยอมรับ ประโยชนจาก Economy of Scale ซึ่งทําใหตนทุนของกลุมบริษัทสามารถ
แขงขันได และการบริหารการจัดสงที่เปนไปตามขอกําหนดของลูกคาอยางดีตลอดมา

กลุมบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากมีคูแขงรายใหมซึ่งเปนผูประกอบการตางชาติที่ยายฐานการ
ผลิ ต ชิ้ น ส ว นเข า มาและไม มี ข อ จํ า กั ด ทางด า นเงิ น ลงทุ น ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ ที่ ดี กั บ
ผูประกอบการตางชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ปจจัยหลักที่ทําใหผูประกอบการ
สามารถรักษาความสามารถในการแขงขันไดคือเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ ตนทุนการ
ผลิตที่ต่ําสอดคลองกับความตองการของลูกคา การสงมอบที่ทันตอเวลา และการบริการที่ทํา
ให ลู ก ค า เกิ ด ความมั่ น ใจ ซึ่ ง กลุ ม บริ ษั ท ได กํ า หนดให เ ป น กลยุ ทธ ท างการตลาดที่ สํ า คั ญ
ตอเนื่องมาโดยตลอด นอกจากนี้ในป 2549 นี้บริษัทฯ ยังมีแผนการลงทุนในงานวิจัย
และพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ในอนาคตดวย
อยางไรก็ตาม ปจจุบันกลุมบริษัทมีกลุมลูกคาเปนผูผลิตรถยนตชั้นนําที่มีฐานการผลิตใน
ประเทศไทย และมีความสัมพันธที่ดีกับลูกคาเหลานี้มาโดยตลอด ดังนั้นความเสี่ยงจากการ
เขามาของคูแขงรายใหมจึงอาจมีนอย เนื่องจากการดํารงความสัมพันธกับลูกคาอยางยาวนาน
คุณภาพผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับ ประโยชนจาก Economy of Scale ซึ่งทําให
ตนทุนของกลุมบริษัทสามารถแขงขันได และการบริหารการจัดสงที่เปนไปตามขอกําหนด
ของลูกคาอยางดีตลอดมา
7. โครงการในอนาคต
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีแผนการลงทุนในป 2548 ดังนี้
SAT : บริษัทฯ มีโครงการลงทุนเพื่อผลิต Inner Shaft มูลคาการลงทุน 12 ลานบาท กําลังการผลิตเต็มกําลังการ
ผลิตที่ 88,560 ชิ้นตอป และผลิตชิ้นงานขายได ในเดือนกรกฎาคม 2548
โครงการลงทุนเพื่อขยายกําลังการผลิตของ Axle Shaft มูลคา 165 ลานบาท ที่ SAT 2 (ระยอง) การ
ลงทุนนี้ทําใหสามารถผลิต Axle Shaft ไดเพิ่มขึ้นอีก 340,000 ชิ้น/ ป (500 ช.ม. / เดือน) เพื่อขายใหกับกลุม
ลูกคาเดิมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น และทําใหสามารถรับคําสั่งซื้อจากลูกคาใหมได โครงการนี้เริ่มตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2548 จะแลวเสร็จในเดือนเมษายน 2549
บริษัทยอยมีโครงการลงทุนเพื่อขยายการผลิตแยกตามบริษัทดังนี้
SBM : มีโครงการลงทุนเพื่อผลิต Front Disc Brake มูลคาการลงทุน 41 ลานบาท เพื่อรองรับคําสั่งซื้อจากลูกคา
และเพิ่มสวนแบงทางการตลาดและยอดขายใหบริษัท เนื่องจากเครื่องจักรในสายการผลิตเดิมมีกําลังการผลิตไม
เพียงพอ การลงทุนเพื่อผลิต Front Disc Brake นี้ จะสามารถผลิตเต็มกําลังการผลิตอยูที่ประมาณ 275,058 ชิ้น
ตอป (ผลิต 550 ชม./เดือน ที่ประสิทธิภาพการผลิต 100%) และเริ่มผลิตชิ้นงานขายไดในเดือน พฤศจิกายน
2548

โครงการลงทุน Line Drum Brake มูลคาการลงทุน 50 ลานบาท เปนโครงการขยายกําลังการผลิตเพื่อ
รองรับคําสั่งซื้อจากลูกคา กําลังการผลิตเต็มที่ของ Line ที่จะติดตั้งใหมอยูที่ 10,257 ชิ้นตอเดือน เริ่มโครงการใน
เดือน กันยายน 2548 – ธันวาคม 2548 และเริ่มดําเนินการผลิตในเดือนมกราคม 2549
โครงการซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ระยอง จํานวน 83 ไร มูลคาทั้งสิ้น 141 ลานบาท เพื่อ
รองรับการขยายตัวของโครงการขยายกําลังการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งพื้นที่ดังกลาว
สามารถรองรับการเติบโตขององคกรไดอยางนอย 7-10 ป
BSK : โครงการ Left Turn Coiling Machine and Pigtail Machine มูลคาการลงทุน 11.30 ลานบาท เพื่อ
รองรับคําสั่งซื้อจากลูกคา และเพิ่มความสามารถของเครื่องจักรในการผลิต Coil Spring ใหสามารถผลิตขด
สปริงไดทั้งซายและขวา อีกทั้งยังสามารถรองรับเทคโนโลยีการผลิตซึ่งมีแนวโนมการผลิตเปนมวนซายมากขึ้น
กําลังการผลิตเต็มกําลังการผลิตอยูที่ประมาณ 1,584,000 ชิ้นตอป (ผลิต 500 ช.ม. / เดือน ประสิทธิภาพการ
ผลิต 100%)
โครงการลงทุนเพื่อซื้อเครื่อง Side Force เพื่อใชใน Line Coil Spring มูลคาเงินลงทุน 5.1 ลานบาท
สําหรับการทดสอบ Coil Spring เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี การออกแบบ และทดสอบ Coil Spring ใน
อนาคต อีกทั้งยังรองรับการผลิตใน Model ใหมของลูกคา ซึ่งจะเริ่มป 2549 และยังสามารถสรางโอกาสในการ
แขงขันไดในอนาคต
การลงทุนในป 2548 นี้ เปนการลงทุนที่กลุมบริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก
โครงการเพิ่มกําลังการผลิตดังกลาว อีกทั้งยังเปนการลงทุนดานเทคโนโลยีเพื่อสรางความสามารถในการแขงขัน
ในระยะยาวอีกดวย

9. โครงสรางการจัดการ

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท
ฯ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน และคณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
9.1.1

คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชีระ ภาณุพงศ
2. ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี
3. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย
4. นายปญจะ เสนาดิสัย
5. นายวรนิต จารุมาศ
6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย
7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย
8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย
9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม1)

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและกรรมการตรวจสอบและประธาน
อนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

ทั้งนี้มี นายชํานาญ ธรรมเจริญ เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ
1) ตัวแทนจากกองทุนเพื่อการรวมลงทุน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะ
พาณิชย นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลให
การบริหารจัดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูใน
กรอบของการมี จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่
ประชุมผูถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งใน
ปจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการอํานวยการ (President) ใหเปนผูรับผิดชอบ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม
2547 คณะกรรมการกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเปน
ผูพิจารณาอนุมัติ ใหความเห็นชอบ
1. นโยบาย แนวทาง ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัท

ฯ และบริษัทยอย
2. ผลงานและผลประกอบการประจํ า เดื อ น และประจํ า ไตรมาสของบริ ษั ท ฯ เที ย บกั บ แผนและ

งบประมาณ และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป
3. การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่

ไมใชงบลงทุนโครงการรวมเกินรอยละ 10
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหกรรมการอํานวยการ
6. การทํ าธุ ร กรรมหรื อ การกระทํ าใดๆ อั นมี ผ ลกระทบที่ สํ าคัญ ต อฐานะทางการเงิ น ภาระหนี้สิ น

ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ
7. การทํ า สั ญ ญาใดๆ ที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กิ จ ปกติ และสั ญ ญาที่ เ กี่ ย วกั บ การทํ า ธุ ร กิ จ ปกติ ที่ มี

ความสําคัญ
8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สวนที่ไม

เขา ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 1.5 : 1
10. การจายเงินปนผลระหวางกาล
11. การเปลี่ ย นโยบายและวิ ธี ป ฏิ บัติ ที่ มี นั ย สํา คั ญ เกี่ ย วกั บ การบั ญ ชี การบริห ารความเสี่ย ง และการ

ควบคุมภายใน
12. การวาจางกรรมการอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง
13. การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง
14. การอนุ มั ติ ว งเงิ น การปรั บ เงิ น เดื อ นและโบนั ส หรื อ สู ต รโบนั ส หรื อ สู ต รการปรั บ ผลตอบแทน

ประจําปของผูบริหารและพนักงาน
15. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

16. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการอํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ

คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาวทั้งนี้ตองไมขัด
กับกฎเกณฑขอกําหนดตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
17. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
18. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
19. การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย
20. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน

ของบริษัทฯ
9.1.2 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการแตงตั้ง
คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระจํ า นวน 3 ท า น 1 ท า น มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณทางการบัญชี ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี
2. นายปญจะ เสนาดิสัย
3. นายวรนิต จารุมาศ

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้มี นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองตามควรตามมาตรฐานการบัญชี และใหมีการเปดเผยอยาง

เพียงพอ
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองครบถวน
5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ของบริษัทฯ
6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และประชุมกับ

ผูสอบบัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยไมมีผูอื่นเขารวมประชุม

7. ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยตรวจสอบ

ภายใน
8. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะอนุกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป

ของบริษัทฯ
9. ใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของฝายตรวจสอบภายใน
10. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน
11. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปนโดย

บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
12. พิ จ ารณาทบทวนขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ

คณะอนุกรรมการตรวจสอบประจําทุกป
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ
14. รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทราบทุ ก

ไตรมาส
9.1.3

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน

ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 คณะกรรมการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงานประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายชีระ ภาณุพงศ
2. ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี
3. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย
4. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน
กรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน
กรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน
กรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน
1. มีหนาที่กลั่นกรองเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้
-

นโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย

-

โครงการลงทุนที่เกินอํานาจของกรรมการอํานวยการ

-

การรวมลงทุน หรือเพิ่มประเภทธุรกิจ

-

ผลการดําเนินงานประจําเดือนของบริษัทฯ และบริษัทยอย

-

การพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาล ผลตอบแทนและเงินรางวัลจูงใจ

-

การมอบอํานาจดําเนินงานแกกรรมการอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง

-

การทําธุรกรรมใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการ
ทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

-

การวาจางกรรมการอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง

-

การแตงตั้งกรรมการของบริษัทยอย และ การแตงตั้งเลขานุการบริษัทฯ

9.1.4

คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2548 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 คณะกรรมการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน
โดยมีกรรมการอิสระเปนประธาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นายปญจะ เสนาดิสัย
2. นายวรนิต จารุมาศ
3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
1.

ตําแหนง
ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้มี นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร
ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

1. กําหนดภาพรวมของการกําหนดคาตอบแทนสําหรับ กรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดแก
กรรมการอํานวยการ รองกรรมการอํานวยการอาวุโส รองกรรมการอํานวยการ และ
กรรมการผูจัดการบริษัทยอย นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
2. เสนอคาตอบแทนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
3. เสนอคาตอบแทนประธานอนุกรรมการ และกรรมการชุดยอย ที่ไดรับการแตงตั้งจาก
คณะกรรมการบริษัท
4. เสนอคาตอบแทนกรรมการอํานวยการ รองกรรมการอํานวยการอาวุโส รองกรรมการ
อํานวยการ และ กรรมการผูจดั การบริษัทยอย
คาตอบแทนในที่นี้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัสหุน และผลประโยชน ที่เกี่ยวของอืน่ ๆ

9.1.5

ผูบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 6 ทาน ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย
2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย
3. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ
4. นายชํานาญ ธรรมเจริญ
5. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ
6. นายวสันต ชวเจริญพันธ

ตําแหนง
กรรมการอํานวยการ
รองกรรมการอํานวยการอาวุโส – ปฏิบัติการบริษัทยอย
รองกรรมการอํานวยการอาวุโส – การขายและการตลาด
รองกรรมการอํานวยการ – สํานักงานกรรมการอํานวยการ
รองกรรมการอํานวยการ – การเงินและบริหาร
กรรมการผูจัดการ – บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด

ขอบเขตและอํานาจหนาที่ของกรรมการอํานวยการ
1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการอนุมัติ
2. ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามนโยบาย แนวทางยุ ท ธศาสตร ก ารทํ า ธุ ร กิ จ เป า หมาย แผนงานและ

งบประมาณ ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทียบกับ

แผนและงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพรอมเสนอขอแนะ
4. อนุมัติคาใชจายและเงินลงทุนที่ไมไดอยูในงบประมาณประจําปไดไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง โดย

ตองรายงานใหคณะกรรมการทราบ
5. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย

ทั้งนี้การใชอํานาจหนาที่ของกรรมการอํานวยการไมรวมถึง (ตองไมขัดแยงกับกฎเกณฑของ ก.ล.ต.)
อํานาจในการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการอํานวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหที่ตองขอ
ความเห็นของจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือ
จําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน
9.2

การสรรหากรรมการและผูบริหาร


กรรมการและผูบริหาร

ในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) ในการ
คัดเลือกบุคคลที่จะแตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัทฯ ปจจุบันการแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ และการเสาะหา
ผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ

ตามขอบังคับบริษัทฯ มีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นฐานอยูในประเทศไทย
ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่ง
ในสาม (1/3) โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่ออก
แบงใหตรงเปน สามสวนไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะ
ออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปหลังๆ ใหกรรมการ
คนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง
โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได

ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปน
ประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขา
เปนกรรมการแทนกรรมการดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตกรณีที่วาระของกรรมการ
ดังกลาวเหลือนอยกวาสองเดือน
ทั้งนี้ ห ากตํา แหน งกรรมการวา งลงจนจํ า นวนกรรมการเหลือ น อ ยกว า จํานวนที่เป น องคป ระชุ ม ให
กรรมการที่เหลืออยู จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง
เดือน นับตั้งแตวันที่จํานวนกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม
บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตน
แทนนั้นโดยตองมีมติของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู
ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
สี่ของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ
โดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ เป น ผู แ ต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบ โดยแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถวนตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางนอย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป


กรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน

คณะกรรมการบริษัท ฯ เปนผูแ ต งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติ ดตามงาน โดยเลื อกตั้งจาก
กรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ


กรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดย
เลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ
9.3

คาตอบแทนผูบริหาร

ชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัทฯ 1)

บริษัทฯ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ
ตรวจสอบ

อนุกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทนฯ

BSK

บริษัทยอย
SBM SATAT
2)

1 นายชีระ ภาณุพงศ

693,333.33

540,000

-

-

-

-

-

2 ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี

577,777.78

360,000

240,000

-

-

-

-

3 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย

577,777.78

360,000

-

-

120,000

120,000

90,000

4 นายปญจะ เสนาดิสัย

452,222.22

-

150,000

60,000

-

-

-

5 นายวรนิต จารุมาศ

351,111.11

-

180,000

45,000

-

-

-

6 นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย

442,222.22

360,000

-

-

120,000

120,000

90,000

7 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย
นางสาวนภัสร กิตะ
8 พาณิชย

462,222.22

-

-

-

120,000

120,000

90,000

442,222.22

-

-

-

120,000

-

90,000

9 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

351,111.11

-

-

45,000

-

-

-

ผูบริหาร จํานวน 6 คน
9.3.1

เงินเดือน, โบนัส, ประกันสังคม, กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน

หมายเหตุ
1) คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ป 2548 รวมบําเหน็จคณะกรรมการป 2547

17,857,225

2) ยกเลิกการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท SATAT ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2548 เปนตนไป เนื่องจาก
SAT รับโอนกิจการ
โดยการซื้อทรัพยสินและรับโอนหนี้สินทั้งหมดของ SATAT เมื่อเดือน ตุลาคม 2548
9.3.2

คาตอบแทนอื่น
- ไมมี -

9.4

การกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และความเชื่อมั่นของผูถือ
หุน โดยมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการที่ดี 15 ขอ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนี้
1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ กํ า หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ใ นการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ เพื่ อ ให
ครอบคลุมหลักสําคัญที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจํานวน 15 ขอของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไวเปนลายลักษณอักษรและไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม 2547 โดยไดครอบคลุมในเรื่อง สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน บทบาทของผูมีสวน
ไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความขัดแยง
ทางผลประโยชน และจริยธรรมธุรกิจ โดยจะดูแลใหกรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยางเครงครัด นอกจากนี้คณะกรรมการยังกําหนดใหมีการพิจารณา
ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวเปนประจําเพื่อใหเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ สอดคลอง
กับความคาดหวังของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยูเสมอ
2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนมีสิทธิ
พื้นฐานเทาเทียมกัน ทั้งสิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิการโอน สิทธิในการเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ในที่ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ
และในเรื่องที่คณะกรรมการตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการเลือกตั้งและถอด
ถอนกรรมการ และสิทธิในสวนแบงกําไร
3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดังนี้
-

ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไขหรือขอตกลงทางการคาโดยที่ผานมามีการปฎิบัติตามขอตกลง
เงื่อนไขการ กูยืมตามขอตกลงกับธนาคารพาณิชย และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด

-

เอาใจใสในการบริการและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา

-

สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ

-

มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการให
คาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหผลประโยชนอื่น
เชน โบนัส โดยพิจารณาจากผลงาน

-

ปฏิบัติกับคูแขงตามกรอบการแขงขันที่สุจริต

-

รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ชุมชน และสังคมเปนอยางดี

4. การประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทั้งในดานวัน เวลา สถานที่
ประชุม การจัดสงขอสนเทศที่ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โดยบริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน การสนับสนุนใหผูถือหุนเขา
รวมประชุม ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน หรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการ
มอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทหรือผูแทนของผูถือหุนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุม
ได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ ไดอยางเทา
เทียมกัน ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม และขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม
5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ทํ า หน า ที่ ใ นการให ค วามเห็ น ชอบการกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ภารกิ จ กลยุ ท ธ เป า หมาย แผนงาน และ
งบประมาณของบริษัทฯ ที่นําเสนอโดยฝายบริหารของบริษัทฯ และจัดใหมีกลไกในการกํากับดูแล
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารวาเปนไปตามแนวทางและเปาหมายที่วางไวทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวน
ไดเสียทุกฝาย
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการอํานวยการใหเปนผูรับผิดชอบการบริหารงาน
ประจํ า ของบริษั ท ฯ ตามที่ ค ณะกรรมการกํ าหนด ไดมี ก ารกํ าหนดหนา ที่ค วามรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการและกรรมการอํานวยการไวชัดเจน
6. ความขัดแยงของผลประโยชน
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนและไดดูแลรายการดังกลาวดวยความระมัดระวัง และเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงของ
ผลประโยชน บริษัทฯ จึงมีมาตรการดูแลการเกิดรายการดังตอไปนี้
-

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของในฐานะที่บริษัท
ฯ เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

-

การดูแลการใชขอมูลภายใน : คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือ
ขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทํา

ธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของ
ตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อ
ขายหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงานการถือหลักทรัพยครั้ง
แรกและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
7. จริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะดู แ ลให มั่ น ใจว า ผู มี ส ว นได เ สี ย ทุ ก กลุ ม ได รั บ การ
คุมครองสิทธิและการปฏิบัติดวยดี โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติสําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงาน อยางชัดเจนไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตองรับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่
กําหนดไวอยางเครงครัด กรณีที่ฝาฝนจะไดรับโทษทางวินัยอยางเครงครัด
8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ใน
ปจจุบันมีจํานวน 9 ทาน โดยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5
ทาน ในจํานวนนี้เปนกรรมการตัวแทน 1 ทาน กรรมการอิสระ 4 ทาน ซึ่งมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด
9. การรวมหรือแยกตําแหนง
บริ ษั ท ฯ มี ป ระธานกรรมการและกรรมการอํ า นวยการแยกจากกั น นอกจากนี้ ป ระธาน
กรรมการยังเปนกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใส ความเชื่อมั่น และการตรวจสอบซึ่งกัน
และกันในการกํากับดูแลและการบริหารงาน
10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร
ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับ
ระดับที่ปฎิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน
สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยง
กั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และผลการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารแต ล ะท า น โดยในป 2548
คณะกรรมการไดแ ตงตั้งอนุ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบ ริหาร เปนผูพิจ ารณา
นําเสนอ
11. การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประชุมอยางสม่ําเสมอ และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ใน
การประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 3
วั น เพื่ อ ให ค ณะกรรมการได มี เ วลาศึ ก ษาข อ มู ล อย า งเพี ย งพอก อ นเข า ร ว มประชุ ม ในการประชุ ม

กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผู
ประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรและ
หลั ง จากที่ผ า นการรับ รองจากที่ ป ระชุ ม ก็จ ะถู กจั ด เก็ บ ไวพ ร อ มสํ า หรั บ กรรมการและผู ที่เ กี่ ย วข อ ง
ตรวจสอบได
ในป 2548 บริษัทฯ ไดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง, ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและ
ติดตามงาน 18 ครั้ง, ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 12 ครั้ง และ ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 3 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เขารวมประชุม ดังนี้
จํานวนครั้งที่เขาประชุม
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

1. นายชีระ ภาณุพงศ
2. ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี
3. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย
4. นายปญจะ เสนาดิสัย
5. นายวรนิต จารุมาศ

6.
7.
8.
9.

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และ
ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบและ
ประธานอนุกรรมการผลตอบแทน
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า
ผลตอบแทน

คณะกรรมการ
บริษัทฯ

อนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ

อนุกรรมการ
ตรวจสอบ

11 / 11
11 / 11

18 / 18
17 / 18

12 / 12

11 / 11
11 / 11

17 / 18
-

10 / 12

3/3

11 / 11

-

12 / 12

3/3

10 / 11
11 / 11
10 / 11
11 / 11

18 / 18
-

-

3/3

12. คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ไดแก คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
และติดตามงาน, คณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ
และผูบริหาร โดยไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
13. ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท ฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ค รอบคลุม ทั้งดานการเงิน การ
ปฏิ บั ติ ง าน การดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง และมี ก ลไกการ
ตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลเงินทุนของผูถือหุนและ

อนุกรรมการ
พิจารณา
ผลตอบแทนฯ
-

สินทรัพยของบริษัทฯ มีฝายตรวจสอบภายในทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้ง
หนวยงานธุรกิจและหนวยงานสนับสนุนใหเปนไปตามระเบียบที่วางไว รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ
และความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการดูแลใหสํานักตรวจสอบภายในมีความเปน
อิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบไดอยางเต็มที่ และใหรายงานตรงตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
14. รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในความถูกตองของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติ
สม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
ควบคุมภายใน
15. ความสัมพันธกับผูลงทุน
บริษัทฯ ไดจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
ทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความ
เปนจริง เชื่อถือได ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการ
เงินที่แทจริงของบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไป
อยางเทาเทียมกัน
นางสาวจิตตรี ศรีขาว เปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ หมายเลขโทรศัพทติดตอ 0-2728-8617
หรือ e-mail : jittree.s@somboon.co.th , www.satpcl.co.th
9.5

การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไป
ใชเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้
1. บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน
หนาที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย
ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้
-

รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขาย
หลัก ทรั พย ตอ ประชาชน หรื อ วั นที่ไ ดรั บ การแตง ตั้ง ใหดํ ารงตํ าแหนง กรรมการหรื อ
ผูบริหาร

-

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอน
หลักทรัพยนั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายใน
วั น ที่ ส ง รายงานดั ง กล า วให แ ก สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่
อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย
ของบริษัทฯ ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการ
ประกาศผลการดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี)
หรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอ สาธารณชน
บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัทฯ และทําให
บริษัทฯ ไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมาย
9.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้นดังนี้

บริษัท
1.
2.
3.
4.

บริษัทฯ
บริษัทเอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด
บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด
รวม

จํานวน (คน)
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2548
186
30
718
484
1,418

472
0
739
458
1,669

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น
ซึ่งแบงออกตามสายงานหลักไดดังนี้
ฝายงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ฝายผลิต
ฝายวิศวกรรมและซอมบํารุง
ฝายบุคคลและธุรการ
ฝายบัญชีและการเงิน
ฝายขายและฝายการตลาด
ฝายวิจัยและพัฒนา

จํานวน (คน)
31 ธันวาคม 2547
31 ธันวาคม 2548
800
149
40
40
33
33

917
186
35
26
35
30

จํานวน (คน)
7. ฝายบริหาร
8. ฝายอื่นๆ
รวม

63
260
1,418

104
336
1,669

บริษัทฯ ไมมีสหภาพแรงงานและไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 4 ปที่ผานมา
ผลตอบแทนพนักงาน
ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2548 มีจํานวนเงินรวม
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ลานบาท (12 เดือน) เพิ่มขึ้นจาก 363 ลานบาท (12 เดือน) ในป 2547 โดยคาตอบแทนใหแกพนักงานของกลุม
บริษัทนั้นอยูในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ
และบริษัทยอยไดทําการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547
นโยบายการพัฒนาพนักงาน
“พัฒนาบุคคลากรของบริษัทเพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถใหมีความพรอมในการดําเนินงาน
ตามกระบวนการและโครงสรางของธุรกิจของบริษัท”
บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายในการพัฒนาพนักงาน โดยมีเปาหมายเปนผูนําดานการพัฒนาคุณวุฒิ
วิ ช าชี พ ในกลุ ม อุ ต สาหกรรมผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นยานยนต เป น องค ก รที่ มุ ง เน น ให ค วามสํ า คั ญ ในด า นพั ฒ นาขี ด
ความสามารถในการทํางาน เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ การเพิ่มผลผลิตและการ
เพิ่มคุณคาแหงการลงทุน ดวยการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหาร ตลอดจนใหการฝกอบรมพนักงานทุกระดับ
ใหมีศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการอบรมเพื่อใหพนักงานมีความรู ความ
เขาใจในระบบงานและวัฒนธรรมองคกร โดยมีขั้นตอนและการดําเนินการดังนี้
1. การจัดอบรมภายใน (In-House Training) โดยจัดทําแผนการฝกอบรม เพื่อหาความจําเปนในการ
ฝกอบรม ตามมาตรฐานสายงานอาชีพในระบบ Skill Management Process ซึ่งจะประเมิน
ความสามารถจากการปฏิบัติงานจริง และนํามาวิเคราะหหาทักษะที่จําเปนตองพัฒนาเปนรายกลุม
งานและรายบุคคล
2. กําหนดหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมในแตละระดับพนักงาน เชน
-

หลักสูตรเฉพาะดาน-ทางเทคนิค (ตามตําแหนงแตละสายอาชีพ)

-

หลักสูตร Supervisory/Managerial Course

-

หลักสูตร Productivity/Quality Improvement

-

การฝกอบรมทักษะการปฏิบัติงานประจําตําแหนง (On the Job Training)

3. ติดตามวัดผลและประเมินผลหลังการฝกอบรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการฝกอบรม และ
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ การปฏิบัติงาน
4. จัดทําระบบขอมูลดานการฝกอบรมของพนักงาน ประกอบไปดวยประวัติการฝกอบรม ระดั บ
ความสามารถของพนักงาน แผนการพัฒนาเปนรายบุคคล โดยขอมูลดังกลาวสามารถเชื่อมโยงไปสู
แผนความกาวหนาในสายงานในอนาคต

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทสมบูรณแอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2547 ตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2547 ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ทาน เพื่อทําหนาที่คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี ประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการตรวจสอบ และนายวรนิต จารุมาศ กรรมการตรวจสอบ
โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยดําเนินการสอบทานใหมีรายงานทางการเงินของบริษัทถูกตองกอน
นําเสนอคณะกรรมการบริษัท สอบทานใหมีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การเปดเผยรายการเกี่ยวโยง และรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดถูกตองครบถวน ดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแล นอกจากนี้ไดเสนอการแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ภายนอกของบริษัท ใหความเห็นชอบการแตงตั้งโยกยาย และพิจารณาความดีความชอบผูตรวจสอบภายใน
และการจางที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจําเปน
ในระหวางป 2548 คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สรุปผล
การดําเนินงานทั้งปโดยมีเรื่องสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้
1. สอบทานความถูกตองของงบการเงินรายไตรมาสและงบประจําปของบริษัท โดยไดรวม
ประชุมกับผูสอบบัญชีบริษัท ฝายการเงินและบัญชี หนวยตรวจสอบภายใน และฝายบริหาร
เพื่อรับฟงขอสังเกต คําชี้แจง และขอเสนอแนะ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบบริษัท
และบริษัทยอย ติดตามการแกไขรวมทั้งใหคําแนะนําแกฝายบริหารเพื่อใหการควบคุม
ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กํากับดูแลใหบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพโดยบริษัทไดมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ประชุมรวมกับผูสอบบัญชีภายนอกเพื่อทราบปญหาและประเด็นที่เปนสาระสําคัญ
จากการตรวจสอบ
5. สอบทานและใหความเห็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชน และรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตลอดจนการเปดเผยขอมูล
ตามกฎของหนวยกํากับดูแล
6. ไดมีการประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบผลการประเมิน
เปนที่พอใจ
จากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวขางตน ประกอบกับรายงานของผูตรวจสอบภายในและของ
ผูสอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาโดยรวมบริษัทและบริษัทยอย มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดสงเสริมและ

สนับสนุนใหฝายบริหารดําเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
อยางตอเนื่อง เพื่อเสริมสรางใหบริษัทและบริษัทยอยมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตอไป
คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งนางสาววิสสุตา จริยธนา
กร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 สังกัดบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทอีก 1 ป โดยมีคาตอบแทน เปนจํานวนเงิน 1,150,000.00 บาท เมื่อรวมกับบริษัทยอยเปนจํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 2,590,000.00 บาท เทากับปกอน และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นแกบริษัทในกลุม

(ศาสตราจารยหิรัญ รดีศรี)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10.

รายการระหวางกัน
10.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2547 และ ระหวางป 2548 ดังตอไปนี้
10.1.1 บริษัทเอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด (SATAT)

กอนวันที่ 30 เมษายน 2547

เปนบริษัทผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (15 ธันวาคม 2546- 30 เมษายน 2547) รอยละ 99.99 และมี นายโยชิทะกะ โอบายาชิ ผูบริหารบริษัทฯ
เปนกรรมการและผูถือหุนของ SATAT (รอยละ 24) นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการบริษัทฯ เปนกรรมการและผูถือหุนของ SATAT (รอยละ
25.90)

ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2547

เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน

ป 2547

ป 2548

1. SAT ซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) จาก SATAT

0.56

2.93

ราคาทุนที่บริษัท SATAT ซื้อจากบุคคลภายนอก

2. SAT ซื้อสินคา (Finished Goods) จาก
SATAT
3. SAT ขายวัตถุดิบ (เหล็ก) ให SATAT

20.07

15.99

ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม

30.86

1.50

ราคาทุนที่บริษัท SAT ซื้อจากบุคคลภายนอก

4. SAT เปนลูกหนี้เงินกูยืม SATAT

-

-

ตามสัญญากูเงิน / SAT ในขณะนั้นเปนบริษัทยอยของ SATAT

5. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม SATAT

53.00

-

ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท)

6. SAT จายดอกเบี้ยเงินกูยืมแก SATAT

3.16

-

คิดอัตราดอกเบี้ยเทากับที่ธนาคารใหกู / SAT ในขณะนั้นเปนบริษัทยอยของ SATAT

7. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SATAT

2.06

1.31

คิดอัตราดอกเบี้ยเทากับที่กู จากธนาคารใหกู / ผลจากการปรับโครงสรางกลุม บริษัท (รายละเอียดในลั กษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท)

8. SAT รับจางทํางานทุบขึ้นรูปให SATAT

41.38

-

ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม / เปนการเพิ่มรายได รักษาสวนแบงทางตลาด และเสริมความสามารถในการแขงขันใหกับ
SAT

รายการคาปกติ

สวนที่ 2 - 49

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

9. SAT รับรายไดจาการจําหนายวัสดุสิ้นเปลืองให
SATAT

ลักษณะรายการที่สําคัญ

-

13.28

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)

ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม / เปนการเพิ่มรายได รักษาสวนแบงทางตลาด และเสริมความสามารถในการแขงขันใหกับ
SAT

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน

ป 2547

ป 2548

10. SAT ให SATAT เชาพื้นที่อาคารโรงงานเพื่อ
ทําการผลิต

4.50

3.38

คาเชาเดือนละ 0.38 ลานบาท (คาเชาพื้นที่อาคารโรงงานคิดเปนตารางเมตรละ 200 บาท) / SAT มีพื้นที่ในโรงงาน
เหลือและเปนการลดคาใชจายในการขนสงเนื่องจาก SAT มีการรับจางทุบขึ้นรูปใหกับ SATAT อยางตอเนื่อง

11.
SAT คิ ด คา ธรรมเนีย มบริ หารการจั ด การแก
SATAT
รายการที่ เ กิ ด เพี ย งครั้ ง เดี ย ว (Non-Recurring
Items)
12. SAT ซื้อหุนทุน SATAT จากผูถือหุนเดิม

12.40

9.30

คาบริการเดือนละ 1.03 ลานบาท / เปนการใหบริการแก SATAT

43.00

-

-

95.52

13. SAT รับโอนกิจการจาก SATAT

เทียบกับมูลคาสวนของผูถือหุนประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ / เปนประโยชนตอการดําเนินการของ SAT
ในอนาคตเนื่องจากกําลังการผลิต Machining ของ SAT ไมเพียงพอ
ตามมูลคาสุทธิของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2548

หมายเหตุ: รายการที่ 1– 13 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุงบการเงิน

สวนที่ 2 - 50

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10.1.2 บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จํากัด (SBM)

กอนวันที่ 30 เมษายน 2547

เปนบริษัทผูถือหุนใหญของบริษัทฯ (1 มกราคม 2546- 15 ธันวาคม 2546) รอยละ 99.99 และมีกลุมตระกูลกิตะพาณิชย (คุณยงยุทธ กิตะ
พาณิชย และ คุณวีระยุทธ กิตะพาณิชย) เปนกรรมการที่มีอํานาจลงนาม ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2547เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ
99.99

ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2547

เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
ป 2547

ป 2548

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให SBM

2.51

2.80

2. SAT ชําระคาไฟฟาแก SBM

0.64

0.62

เปนราคาเฉลี่ยตอยอดรวมคาไฟฟาที่จายใหแกการไฟฟา / SAT และ SBM ใชหมอแปลงไฟฟาเดียวกัน

3. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม SBM

834.00

557.00

ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท)

4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SBM

27.38

38.81

คิดในอัตราดอกเบี้ยเทากับที่ธนาคารคิดกับ SAT / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท)

5. SAT คิดคาธรรมเนียมบริหารการจัดการแก SBM

-

44.40

คาบริการเดือนละ 3.70 ลานบาท / เปนการใหบริการแก SBM

รายการที่ เ กิ ด เพี ย งครั้ ง เดี ย ว (Non-Recurring
Items)
6. SAT ซื้อหุนทุนเพิ่มจากการเพิ่มทุนของ SBM

-

456.00

รายการคาปกติ
ขาย SBM ในราคาใกลเคียงทุน / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายวัตถุดิบสวนที่เปนสวนสูญเสีย
ตามปกติของการผลิต

ราคาตามมูลคาหุน หุนละ 1,000 บาท

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุงบการเงิน

สวนที่ 2 - 51

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10.1.3 บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด (BSK)

กอนวันที่ 30 เมษายน 2547

กรรมการและผูบริหารของ SAT เปนกรรมการและผูบริหารของ BSK (คุณยงยุทธ กิตะพาณิชย และ คุณวีระยุทธ กิตะพาณิชย)
(1 มกราคม 2546- 15 ธันวาคม 2546)

ตั้งแตวันที่ 30 เมษายน 2547

เปนบริษัทยอยที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99

ลักษณะรายการที่สาํ คัญ

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
ป 2547

ป 2548

1.60

5.71

936.00

503.00

3. SAT ชําระดอกเบี้ยเงินกูยืมแก BSK

-

-

4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก BSK

29.70

39.30

คิดอัตราดอกเบี้ยเทากับที่ธนาคารคิดกับ SAT / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในลักษณะการ
ประกอบธุรกิจของบริษัท)

5. SAT ชําระคาไฟฟาใหแก BSK

22.21

16.73

เปนราคาเฉลี่ยตอยอดรวมคาไฟฟาที่จายใหแกการไฟฟา / SAT และ BSK ใชหมอแปลงไฟฟาเดียวกัน

-

34.80

รายการคาปกติ
1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK
2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม BSK

6. SAT คิดคาธรรมเนียมบริหารการจัดการแก SBM

คิดตามราคาทุนบวกกําไร สําหรับทําการผลิตเพื่อใชภายในกลุมบริษัท / SAT ตองมีการใช Jig Fixture ใน
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับความตองการของ SAT ได
ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท)
คิดดอกเบี้ยอัตราเดียวกับที่ธนาคารคิด / ในขณะนั้น SAT มีการกูยืมเงินจาก BSK เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ

คาบริการเดือนละ 2.90 ลานบาท / เปนการใหบริการแก SBM

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว ( N o n R e c u r r i n g

I t e m s )

414.00
7. SAT ซื้อหุนทุนเพิ่มจากการเพิ่มทุนของ SBM
หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุงบการเงิน

ราคาตามมูลคาหุน หุนละ 1,000 บาท

สวนที่ 2 - 52

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10.1.4 กลุมกิตะพาณิชย เปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัทฯ
ลักษณะรายการที่สาํ คัญ

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)

เงือนไขราคา/ความจําเปน

ป 2547

ป 2548

1. BSK มีรายไดจากการขายสินคาแหนบ ใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด (เปน
บริษัทที่ตระกูลกิตะพาณิชยถือหุนรอยละ 99.50)

236.29

155.95

การตั้งราคาขายสินคาใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัดเปนการตั้งราคาที่ BSK มีกําไรขั้นตน
ในระดับที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบวางมาตรการไว (ทั้งนี้อาจต่ํากวาระดับ
กําไรขั้นตนในการขายใหกับผูผลิต OEM เนื่องจากรายละเอียดผลิตภัณฑที่แตกตาง) /
BSK สามารถทํากําไรจากการขายสินคาใหกับบริษัทยงกี่ ดวยดีมาตลอด / เปนการขยาย
ฐานลูกคาของกลุมบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM

2. SAT มีรายไดจากการขายสินคาเพลาขางใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด (เปน
บริษัทที่ตระกูลกิตะพาณิชยถือหุนรอยละ 99.50)

10.48

7.15

ขายในราคาตลาดเที ย บเคีย งกับ บริษั ท อื่น / เป นการขายสิน ค าเป นครั้ งคราวใหกั บบริษั ท
ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจขั้นนําในตลาด REM

3. SBM ซื้องานหลอจากบริษัทอาซาฮีสมบูรณ เม็ททอลฯ (ซึ่งถือโดย SBM รอย
ละ 0.66 และมีกรรมการที่มีอํานาจลงนามของ SBM เปนกรรมการของบริษัทอา
ซาฮีสมบูรณฯ)

87.54

72.43

ซื้อในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / เปนการซื้อสินคาที่กําลังการผลิตของ SBM ไม
เพียงพอ

4.SAT ซื้อเงินลงทุนในบริษัท SBM ทั้งหมดจากผูถือหุนกิตะพาณิชยซึ่งเปนผูถือ
หุนรอยละ 100 ของ SAT ณ วันที่ 30 เมษายน 2547

80.00

-

เทียบกับมูลคาของสวนของผูถือหุนที่ประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ / เปนการทํา
รายการเพื่อปรับโครงสรางกลุม

5. SAT ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย BSK ทั้งหมดจากผูถือหุนกิตะพาณิชยซึ่งเปนผู
ถือหุนรอยละ 100 ของ SAT ณ วันที่ 30 เมษายน 2547

106.00

-

เทียบกับมูลคาของสวนของผูถือหุนที่ประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ / เปนการทํา
รายการเพื่อปรับโครงสรางกลุม

รายการคาปกติ

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว ( N o n - R e c u r r i n g I t e m s )

สวนที่ 2 - 53

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

6. SBM และ BSK รับตีทรัพยชําระหนี้เงินกูยืมที่ SBM และ BSK ใหกูกับ
บริ ษั ท ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ ง ได แ ก บริ ษั ท ตะวั น อิ น เตอร เ นชั่ น แนล จํ า กั ด บริ ษั ท กิ ต ะ
อินเตอรเนชั่นแนล จํ ากั ด บริษัท วี อาร ที เอสฯ จํากั ด บริษัทพะเยา ดีเ วลลอปเมน ท
แอนด คอเปอรเรชั่น จํากัด บริษัท เคทีพี ดีเวลลอปเมนท จํากัด และบริษัท กิตะพาณิชย
จํากัด โดยทั้ง 6 บริษัทเปนบริษัทที่ตระกูลกิตะพาณิชยถือหุนเปนสวนใหญ และเปน
กรรมการที่มีอํานาจลงนาม
ลักษณะรายการที่สาํ คัญ

7. SBM หมดภาระหนี้กับบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด จากการที่
บริษัท วี.อาร.ที.เอสฯ ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ (กลุมกิตะพาณิชยเปนผูถือหุนสัดสวน
รอย 12 และผูมีอํานาจลงนามของทั้งสองบริษัท มีความสัมพันธเปนพี่นองกัน) ทําการ
ปลดภาระหนี้สินทั้งสิ้นกับบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด และสงผลให
BSK ซึ่งเปนผูค้ําประกันการกูยืมนี้หมดภาระการเปนผูค้ําประกันในครั้งเดียวกัน

-

117.00

ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ
(ลานบาท)
ป 2547

ป 2548

40.50

-

สวนที่ 2 - 54

จากราคาประเมินที่ดินจากบุคคลที่ 3 บจก.พสุพัฒนเรียลตี้ มีมูลคาประมาณ 117 ลานบาท
ซึ่งไดมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรอยละ 100 ดังนั้นจึงสงผลใหการตีทรัพยรับ
ชําระหนี้ในครั้งนี้เปนรายไดหนี้สูญรับคืนทั้งจํานวน 117 ลานบาท โดยทั้ง 6 บริษัทนี้อยูใน
ระหวางการดําเนินการปดกิจการ / เพื่อเปนการสะสางภาระตาง ๆ ในอดีตที่กลุมบริษัทมีกับ
บริษัทที่เกี่ยวของในอดีต
เงือนไขราคา/ความจําเปน

SBM ไดตั้งสํารองหนี้สูญไปแลวทั้งสิ้น 22.80 ลานบาท โดยมียอดหนี้คงคางทั้งสิ้น ณ
วันที่ 28 มิถุนายน 2547 จํานวน 55.89 ลานบาท จากมูลคาการปลดภาระหนี้ที่ตกลงกัน
จํานวน 40.5 ลานบาท สงผลใหสามารถรับรูรายไดจากหนี้สูญกลับคืนและกําไรจากการ
ปรับโครงสรางนี้ รวมทั้งสิ้นประมาณ 15.39 ลานบาท และหนี้สูญรับคืน 14.52 ลานบาท /
เพื่อเปนการสะสางภาระตาง ๆ ในอดีตที่กลุมบริษัทมีกับบริษัทที่เกี่ยวของในอดีต

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

10.2

รายการระหวางกัน ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

คณะอนุกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันในป 2547 และป 2548 และมีความเห็นวารายการ
ซื้อขายระหวางกัน รายการกูยืมเงินระหวางกัน รายการรับจางทําของและอื่นๆ เปนรายการและราคาที่มีความเหมาะสมและ
มีเหตุมีผลเปนที่ยอมรับได
สํ า หรั บ รายการซื้ อ เงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย อ ยร อ ยละ 99.99
ซึ่ ง เป น การปรั บ โครงสร า งการถื อ หุ น นั้ น
คณะอนุกรรมการตรวจสอบใหความเห็นวาเปนวิธีการที่เหมาะสมและมีการประเมินมูลคาของบริษัทยอยดังกลาว จากที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สําหรับรายการปรับโครงสรางหนี้และไดรับตีทรัพยชําระหนี้จาก
บริษัทที่มีความเกี่ยวของ คณะอนุกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนวิธีการที่เหมาะสมและมีการประเมินมูลคาของ
สินทรัพยดังกลาว จากผูประเมินอิสระเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
10.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือการจําหนายสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตาม
มาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะอนุกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของ
การเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
ฯ และ/หรือคณะอนุกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถือหุน แลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือการสอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยรายการที่เกี่ยวโยง
กันและ/หรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะมีการแกไขเพิ่มเติมการปฏิบัติ รวมถึงการ
เปดเผยสาระสนเทศตอผูถือหุนของบริษัท ผูลงทุนทั่วไปและหนวยงานที่เกี่ยวของรวมถึงตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
การขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผูถือหุนตามที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว

10.4

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2547 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2547 ไดมีมติอนุมัติกฎบัตรของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบซึ่งระบุหนาที่ใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบตรวจสอบการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต
วามีความสมเหตุสมผลของการเขาทํารายการ และราคาและเงื่อนไขตางๆ ของรายการวาเปนไปตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ
หรือไม
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สําหรับแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคตจะยังประกอบดวยรายการธุรกิจปกติ เชนการซื้อขายสินคา
กับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด และบริษัทที่เกี่ยวของอื่นๆ ทั้งนี้ การทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปนไป
ตามมาตรการที่ไดกําหนดไวแลวขางตน

12.

โครงสรางผูถอื หุน
หลักทรัพยของบริษัทฯ

12.1

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท
บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและ
เสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือมีการ
ออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่มีหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิง
ผูถือหุน

12.2

รายชื่อผูถือหุน ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2549 มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายชื่อผูถือหุน
บริษัทสมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด
กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 1)
นางมาลินี กิตะพาณิชย
Northust Nominees Limited-Northern Trust
Guernesy Clients
Morgan Stanley & Co International Limited

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย
State Street Bank And Trust Company for Australia

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
9. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย
10. นายบุญศรี กิตะพาณิชย
11. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย
12. นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย
13. ผูถือหุนรายยอยอื่น ๆ
รวม

จํานวนหุน

รอยละ

79,999,200

26.67

30,000,000

10.00

19,982,700

6.66

14,500,000

4.83

13,449,000
10,440,100
9,800,000
7,472,200

4.48
3.48
3.27
2.49

6,660,900

2.22

6,660,900

2.22

6,660,900

2.22

6,660,900

2.22

87,713,200

29.24

300,000,000

100.00

1) ผูถือหุนหลักของกองทุนเพื่อการวมลงทุนประกอบดวย International Finance Corporation (IFC),
California Public Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development
Bank (ADB), the Ministry of Finance เปนตน
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12.3

นโยบายการจายเงินปนผล

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารองตาม
กฎหมายแลว ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษั ทฯ ดวยบริษัท ยอยกําหนด
นโยบายการจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาจากปจจัยดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน
13. รายงานการถือครองหลักทรัพย กรรมการ/ผูบริหาร
ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

จํานวนหุน

1. นายชีระ ภาณุพงศ

ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี
รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย
รองประธานกรรมการ
4. นายปญจะ เสนาดิสัย
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นายวรนิต จารุมาศ
กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย
กรรมการ
7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย
กรรมการ
8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ
9. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม
กรรมการ
10. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ
รองกรรมการอํานวยการอาวุโส – การขายและการตลาด
รองกรรมการอํานวยการ – สํานักงานกรรมการอํานวยการ
11. นายชํานาญ ธรรมเจริญ
12. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ รองกรรมการอํานวยการ – การเงินและบริหาร
13. นายวสันต ชวเจริญพันธ
กรรมการผูจัดการ – บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว จํากัด
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6,660,900
10,440,100
6,660,900
5,180,900
-

-

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

14. ขอมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท

:

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

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักไดแก
เพลาขาง (Axle Shaft) ใหแกผูผลิตยานยนต (Original
Equipment Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ และลงทุนในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวน
ยานยนตทําใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น

ที่ตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน

:

เลขที่ 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้งโรงงานแหงใหม

:

เลขที่ 300/10 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตําบลตาสิทธิ์
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เลขทะเบียนบริษัท

:

บมจ. 0107574700660

Home page

โทรศัพท

:
:

www.satpcl.co.th
02-728-8500

โทรสาร

:

02-728-8517
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