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วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้นำในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
 

ในภูมิภาค
ASEAN
ที่ให้บริการลูกค้า
 

อย่างครบวงจร
และเติบโตพร้อมไปกับลูกค้า



 

 

พันธกิจ 

•
 มุง่เนน้การเพิม่ผลตอบแทนใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นได
้ 


 สว่นเสยีโดยการผลติสนิคา้ทีม่คีณุคา่สงูใหก้บัลกูคา้



•
 พฒันา
QCDEM
เชงิรกุเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ  


 ของลกูคา้


•
 เพิม่ขดีความสามารถ
และความเชีย่วชาญในการ
 


 ออกแบบผลติภณัฑ
์และกระบวนการ
Forging,

 


 Casting,
Machining
และกระบวนการผลติ
Spring

 


 เพือ่ผลติสนิคา้สูอ่ตุสาหกรรมยานยนต
์


•
 เพิม่ประสทิธภิาพ
ลดตน้ทนุดว้ยการปรบัปรงุ
 

 กระบวนการ
และนวตักรรมในองคก์รใหส้อดประสานกนั  


 ในทกุหนว่ยงาน


•
 พฒันาการทำงานอยา่งมปีระสทิธภิาพตลอด

 


 Supply
Chain
จากคูค่า้สูล่กูคา้


•
 สรา้งบรรยากาศการทำงานทีด่ีในองคก์ร
สง่เสรมิ
 


 คณุภาพชวีติ
และการสรา้งความคดิสรา้งสรรค
์


•
 พฒันาระบบควบคมุภายในเพือ่มุง่สูก่ารเปน็องคก์ร
 


 ธรรมาภบิาล
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ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 

หมายเหตุ 
*	 ในปี	2550	ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน	300	ล้านหุ้น	
	 ในปี	2549	ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน	300	ล้านหุ้น	
	 ในปี	2548	ใช้จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน	295	ล้านหุ้น	

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2550 2549 2548 2550 2549 2548 
  (ปรับปรุง)  (ปรับปรุง) (ปรับปรุง) 

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ       

ราคาพาร์ต่อหุ้น	(บาท)		 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)	 7.51 6.32 5.44 5.75 5.45 5.44 

กำไรต่อหุ้น	(บาท)	*	 1.97  1.48  1.50  0.94  0.91  1.50  

       

ผลการดำเนินงาน(พันบาท)       

รายได้จากการขาย	 4,979,278 4,252,052 3,868,406 1,803,486 1,562,245 1,480,828 

รายได้รวม	 5,092,657 4,389,253 4,025,382 2,003,416 1,816,411 1,947,065 

กำไรสุทธิ	 591,140 442,601 442,766 281,135 272,929 442,766 

       

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล(พันบาท)       

สินทรัพย์หมุนเวียน	 1,676,919 1,474,292 1,490,886 849,875 912,883 858,353 

สินทรัพย์รวม	 5,461,118 4,661,129 4,541,157 3,791,239 3,782,987 3,995,504 

       

หนี้สินหมุนเวียน	 1,509,963 1,194,269 1,132,866 679,015 575,964 589,249 

หนี้สินรวม	 3,207,028 2,766,096 2,908,579 2,065,305 2,146,848 2,362,926 

       

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

ส่วนของผู้ถือหุ้น	 2,254,090 1,895,033 1,632,578 1,725,934 1,636,139 1,632,578 

       

อัตราส่วนทางการเงิน       

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น	(%)	 28.49%	 25.09%	 44.66%	 13.31%	 16.70%	 44.66%	

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	 28.24%	 24.23%	 24.82%	 34.59%	 71.68%	 62.34%	

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	 11.68%	 9.62%	 10.91%	 5.91%	 7.02%	 5.91%	

กำไรขั้นต้น	(%)	 22.03%	 18.98%	 20.45%	 26.25%	 21.29%	 12.76%	

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน	(เท่า)	 1.11  1.23  1.32  1.25  1.58  1.46  

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน	(เท่า)	 0.75  0.81  0.92  1.00  1.27  1.24  

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 1.42  1.46  1.78  1.20  1.31  1.45  
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 ปี 2550	เป็นปีที่	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำกัด	

(มหาชน)	 ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานอย่างดีอีกปีหนึ่งและ

เป็นการดำเนินงานที่ประทับใจอย่างมากจากความร่วมมือร่วมใจของ

พนักงานทุกคน	 แม้ว่าจะมีปัจจัยลบหลายประการเกิดขึ้นในประเทศ

และต่างประเทศ	 เช่น	 การชะลอตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศ

สหรฐัอเมรกิา	ซึง่เปน็ประเทศคูค่า้ทีส่ำคญัของประเทศไทย	 ราคานำ้มนั

ในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูง	 และสภาวการณ์แข็งค่าของเงินบาท	

ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้มีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ	

4.5	 และส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่	 631,251	 คัน	

หรือลดลงร้อยละ	7.46	จากปีก่อน	

	 อย่างไรก็ตามเนื่องจากประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิต

รถยนต์	โดยเฉพาะรถกระบะขนาด	1	ตัน	เพื่อส่งออกทั่วโลก	จึงทำให้

ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศเพื่อการส่งออกมีจำนวนสูงขึ้น

และมียอดผลิตที่	690,100	 คัน	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	28.04	 จากปีที่

แล้ว	 ซึ่งปัจจัยลบหลายประการดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบกับการผลิต

รถยนตเ์พือ่การสง่ออก	 ดว้ยจดุแขง็ของบรษิทัฯ	 ทีม่สีว่นแบง่การตลาด	 

ที่เพิ่มขึ้นและเติบโตกับลูกค้าที่มียอดผลิตเพื่อการส่งออกสูง	 จึงส่งผล

เกือ้หนนุใหบ้รษิทัฯ	มยีอดขายรวมทีข่ยายตวัในป	ีพ.ศ.	2550	 ในอตัรา

รอ้ยละ	17	 ซึง่มอีตัราการเตบิโตมากกวา่อตุสาหกรรมรถยนตท์ีข่ยายตวั

ร้อยละ	8.36	

	 ในป	ีพ.ศ.	2550	บรษิทัฯ	มกีำไรสทุธเิทา่กบั	591	ลา้นบาท	คดิเปน็

ร้อยละ	11.87	ของรายได้จากการขาย	ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วถึงร้อยละ	

33.41	 โดยมีผลสำเร็จมาจากการขยายตัวของรายได้การควบคุม

ต้นทุนการผลิต	 การควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	 การใช้

สทิธปิระโยชนท์างภาษจีากการสง่เสรมิการลงทนุ	(BOI)	ทีเ่พิม่ขึน้	รวมถงึ

การบรหิารการเงนิอยา่งมปีระสทิธภิาพเพือ่ลดตน้ทนุทางการเงนิ  

	 นอกจากการสร้างผลประกอบการให้บรรลุได้ตามเป้าหมายแล้ว	

ในป	ีพ.ศ.	2550	ทีผ่า่นมาไดม้กีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งการถอืหุน้ทีส่ำคญั

ของบรษิทัโดยบรษิทัฯ	ไดเ้ขา้ซือ้กจิการ	บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แคสติ้ง	

โปรดักส์	 จำกัด	(ICP)	 ทำให้กลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตชิ้นส่วนงาน

เหล็กเพิ่มขึ้นอีก	24,000	ตัน/ปี	รวมมีกำลังการผลิตเป็น	36,000	ตัน/

ปี	หรือใหญ่เป็นอันดับ	3	ของประเทศ	

	 จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ	 โดยรวม	

คณะกรรมการบรษิทัฯ	 จงึมมีตเิหน็ควรเสนอทีป่ระชมุใหญส่ามญัผูถ้อืหุน้

ในวันที่	24	เมษายน	2551	เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปี	ในอัตรา

หุ้นละ	0.70	 บาท	 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	35.52	 ของกำไรสุทธิของ	SAT	

หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ	1.7	 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป

แล้วในอัตราหุ้นละ	0.30	 บาท	 เมื่อวันที่	20	 กันยายน	2550	 และ	 

จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ	0.40	 บาท	 ในวันที่	15	

พฤษภาคม	2551	

	 ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ	 ผู้ถือหุ้น	

คู่ค้า	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ	

ทุกท่าน	 ที่ให้การสนับสนุนและเชื่อมั่นในบริษัทฯ	 ตลอดระยะเวลาที่

ผ่านมา	 ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะกำกับดูแล

ให้บริษัทฯ	 เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว	 ตลอดจนกำกับ

ดแูลใหฝ้า่ยบรหิารบรษิทัฯ	 ปฏบิตัติามแผนงานทีก่ำหนดไวอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

เพือ่ทำใหบ้รษิทัฯ	 สามารถดำเนนิกจิการประสบความสำเรจ็เปน็อยา่งดี	

ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี	 และมุ่งเน้นการมี

ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม	

รายงานคณะกรรมการ 
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	 บรษิทั	 สมบรูณ	์ แอด๊วานซ	์ เทคโนโลย	ี จำกดั	(มหาชน)	(“บรษิทัฯ” 

หรือ	 “SAT”)	ก่อตั้งเมื่อวันที่	14	กันยายน	2538	ด้วยทุนจดทะเบียน	

80	 ล้านบาท	 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	 โดยมี

ผลิตภัณฑ์หลักคือ	เพลาข้าง	(Axle	Shaft)	มีโรงงานและสำนักงานตั้ง

อยู่เลขที่	129	หมู่ที่	2	 ถนนบางนา	-	 ตราด	กม.15	ตำบลบางโฉลง	

อำเภอบางพลี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ต่อมาในปี	2547	 ได้เพิ่มทุน	 

จดทะเบียนเป็น	226	 ล้านบาท	 โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม	 และ

ได้แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด	 เมื่อวันที่	31	 มกราคม	2548	

ด้วยทุนจดทะเบียน	300	 ล้านบาท	 แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน	300	

ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

	 เดิมบริษัทฯ	 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน	3	 บริษัท	 ได้แก่	1)	

บริษัท	 สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	 จำกัด	 (“SBM”)	2)	

บริษัท	 บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	 จำกัด	(“BSK”)	 และ	3)	 บริษัท		 

เอสเอที	แอคเซิล	เทคโนโลยี	จำกัด	(“SATAT”)	ซึ่งบริษัทฯ	ถือหุ้นใน	

3	บริษัทย่อยสัดส่วนร้อยละ	99.99	ต่อมาในปี	2549	บริษัทฯ	ได้โอน

กิจการของบริษัท	 เอสเอที	 แอคเซิล	 เทคโนโลยี	 จำกัด	 เข้ามาใน

บริษัทฯ	 เนื่องจากดำเนินธุรกิจผลิตเพลาข้างเหมือนกัน	 และในปี	

2550	 บริษัทฯ	 ได้เข้าซื้อกิจการบริษัท	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 แคสติ้ง 

โปรดักส์	 จำกัด	 (“ICP”)	 โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99	 ทำให้

ปัจจุบันบริษัทฯ	มีบริษัทย่อยรวมทั้งสิ้น	3	บริษัท	

	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนสำหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์	 เช่น	 รถยนต์	 รถกระบะ	 รถบรรทุกและ

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	 โดยกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ผู้ประกอบ	 

ยานยนต์	(Original	Equipment	Manufacturer	 “OEM”)	ซึ่งมีการทำ

สัญญาซื้อขายระยะยาว	 และผู้ค้าชิ้นส่วนอะไหล่	 (Replacement	

Equipment	Manufacturer	“REM”)	

	 การดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่ม	 มีนโยบายมุ่งหวังการทำ

กำไรสูงสุด	 โดยมีผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน	 ในด้านการดำเนินงานนั้น

แต่ละบริษัทจะมีการดำเนินงานเสมือนเป็นหน่วยธุรกิจ	 (Business	

Unit	 “BU”)	 ขององค์กร	 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 มีหน้าที่ในการ

กำหนดนโยบายรวม	 เพื่อให้บริษัทในกลุ่มแต่ละบริษัทนำไปปฏิบัติใช้	

ซึ่งหมายถึง	SAT,	SBM,	BSK	และ	ICP	ซึ่งผู้บริหารของบริษัทย่อย

จะต้องรายงานการปฏิบัติงานต่อรองกรรมการผู้อำนวยการ	 สาย

ปฏิบัติการ	 ซึ่งเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย

ทั้ง	3	 บริษัท	 โดยจะรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทฯ	

ทั้งนี้ในด้านการดำเนินงาน	 ผู้บริหารของแต่ละบริษัทมีการกำหนด	

เป้าหมาย	 กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ	 และมีการติดตามผลร่วมกัน	 โดย

จัดให้มีการประชุมเป็นประจำในการประชุมผู้บริหารของกลุ่มบริษัท	

(Executive	Committee)	 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 



บ. สมบูรณโฮลด้ิง จำกัด

บ. ซ�ช�โยช� สมบูรณ โคเตท แซนด จำกัด*
21.25%

บ. ยามาดะ สมบูรณ จำกัด*
20.0%

บ. นิช�นโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จำกัด*
2.90%

บ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอร�่ง จำกัด*
1.80%

บ. สมบูรณ แอดวานซ

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

SAT

ตระกูลกิตะพาณิชย

บ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จำกัด

SBM

บ. บางกอกสปร�ง

อินดัสเตร�ยล จำกัด

BSK

บ. อินเตอรเนชั่นแนล

แคสติ้ง โปรดักส จำกัด

ICP

กองทุนเพื่อการรวมลงทุน ผูถือหุนรายยอย

99.99%99.99%99.99%

26.67% 27.38%

100%

10.00% 35.95%
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โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)   

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

*	ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งถือในบริษัทที่เกี่ยวข้องนี้เกินร้อยละ	10 
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ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทสมบูรณ์ 

บริษัท ผลิตภัณฑ์หลัก ประเภทลูกค้า ลูกค้าหลัก 

บริษัท
สมบูรณ์


แอ๊ดวานซ์
เทคโนโลยี


จำกัด
(มหาชน)


(SAT)


เพลาข้าง	(Axle	Shaft)	

เพลาแหนบ	(Trunnion	Shaft)	

รถกระบะ	

รถบรรทุก	10	ล้อ	

บจ.	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

บจ.	โตโยต้า	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

Auto	Alliance	Thailand	Co.,	Ltd.	

บจ.	อีซูซุ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

Mitsubishi	Motors	Corporation	

(Japan)	

บริษัท
สมบูรณ์
 

หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม
จำกัด


(SBM)


จานเบรก	(Disc	Brake)		

เบรกดุม	(Drum	Brake)	

ทอ่รว่มไอเสยี	(Exhaust	Manifold)	 

จานไฟ&ดุมล้อช่วยแรง		 

(Fly	Wheel	Comp	&	Fly	Wheel)	

แท่นยึด	(Bracket)	

รถกระบะ	&	รถยนต์ผู้โดยสาร	

รถกระบะ	&	รถยนต์ผู้โดยสาร	

รถกระบะ	&	รถยนต์ผู้โดยสาร	

รถกระบะ	&	รถยนต์ผู้โดยสาร	

 

รถกระบะ	&	รถยนต์ผู้โดยสาร	

บจ.	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)		

บจ.	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)		

บจ.	ไทยฮอนด้า	แมนูแฟคเจอริ่ง	

Auto	Alliance	Thailand	Co.,	Ltd.,		

บจ.	ฮีโน่	มอเตอร์ส	แมนูแฟคเจอริ่ง	

บจ.	อีซูซุ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

บริษัท
บางกอกสปริง

 

อินดัสเตรียล
จำกัด



(BSK)


แหนบแผน่	(Leaf	Spring)		

เหลก็กนัโคลง	(Stabilizer	Bar)	

สปรงิขดขึน้รปูรอ้น	(Hot	Coil	Spring)	

วาลว์	(Valve)	และ	พชุรอด	(Push	Rod) 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการผลติ	(Tooling,	Jig	

Fixture	และ	Mold)	

รถกระบะ	&	รถบรรทกุ		

รถกระบะ	&	รถยนตผ์ู้โดยสาร	

รถกระบะ	&	รถยนตผ์ู้โดยสาร	

 

เครือ่งยนตอ์เนกประสงค	์	 

รถจกัรยานยนต	์และเครือ่งยนต์

อเนกประสงค	์ใชภ้ายในของบรษิทั

ในกลุม่	

บจ.	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

บจ.	โตโยต้า	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

บจ.	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)		

บจ.	สยามนิสสัน	ออโตโมบิล	

บจ.	ย่งกี่	(1995)		

Mitsubishi	Steel	Manufacturing	Co.,	Ltd.	

บริษัท
อินเตอร์

เนชั่นแนล
แคสติ้ง


โปรดักส์
จำกัด


(ICP)	

จานเบรก	(Disc	Brake)		

เบรกดุม	(Drum	Brake)	

เพลาลูกเบี้ยว	(Camshaft)	

ดุมล้อช่วยแรง	(Fly	Wheel)	

ทอ่รว่มไอเสยี	(Exhaust	Manifold) 

กระปุกเกียร์	(Gear	Box)	

ฝาครอบล้อช่วยแรง	(Housing	Fly	

Wheel)	

รถยนต์ผู้โดยสาร	

รถกระบะ	&	รถยนต์ผู้โดยสาร	

รถกระบะ	

รถกระบะ	&	รถยนต์ผู้โดยสาร	

รถกระบะ	

รถแทรคเตอร์	

รถแทรคเตอร์	

บจ.	ฮอนด้า	ออโตโมบิล	(ประเทศไทย)	

บจ.	อีซูซุ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

บจ.	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	

บจ.	สยามคูโบต้า	อินดัสเตรียล	

บจ.	สยามคูโบต้า	แทรคเตอร์	

บจ.	ฮีโน่	มอเตอร์ส	แมนูแฟคเจอริ่ง	

หมายเหตุ:	ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำกัด	จะขายผ่านบริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำกัด	เป็นส่วนใหญ่ 
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	 นอกเหนือจาก	3	 บริษัทย่อยที่ได้กล่าวมาแล้ว	 กลุ่มบริษัทสมบูรณ์มีเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ	 ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วน	 

ยานยนต์	ซึ่ง	SBM	และ	BSK	เป็นบริษัทผู้ลงทุน	โดยเงินลงทุน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	มีรายละเอียดดังนี้	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 
ทุนชำระแล้ว  
(ล้านบาท) 

%   
ลงทุน 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท	ยามาดะ	สมบูรณ์	จำกัด		 150.00 20.00 ผลติและจำหนา่ยชิน้สว่นยานยนต	์แกนพวงมาลยั	ปัม๊นำ้	ปัม๊นำ้มนั	

บริษัท	นิชินโบะ	สมบูรณ์	ออโตโมทีฟ	จำกัด	 732.60 2.90 ผลติและจำหนา่ยชิน้สว่นยานยนตป์ระเภทระบบเบรก	

บริษัท	สมบูรณ์	โซมิค	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	 300.00 1.80 
ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์	เช่น	ลูกหมาก	คันชัก		
และคันส่ง	(Tie	Rod	End)	

บริษัท	ซึชิโยชิ	สมบูรณ์	โคเตท	แซนด์	จำกัด	 72.00 21.25 ผลติและจำหนา่ยสนิคา้ประเภททรายเคลอืบเรซนิสำหรบังานหลอ่	

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ 

	 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยแยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี	2550	และปี	2549	สามารถจำแนกได้ดังนี้	

ผลิตภัณฑ์ 
ดำเนิน
การโดย 

%  
การถือหุ้น
ของบริษัท 

งบการเงินปี 2550 งบการเงินปี 2549 

รายได้ % รายได้ % 

เพลาข้าง	 SAT	  1,729 34 1,518 35 

แหนบแผ่น	 BSK	 99.99 705 14 635 14 

จานเบรกและเบรกดุม	 SBM	 99.99 531 10 413 9 

เหล็กกันโคลง	 BSK	 99.99 274 5 245 6 

สปริงขด	 BSK	 99.99 266 5 207 5 

ท่อร่วมไอเสีย	 SBM	 99.99 244 5 195 4 

จานไฟและดุมล้อช่วยแรง	 SBM	 99.99 198 4 165 4 

อื่นๆ	*	   1,032 20 874 20 

รวมรายได้จากการขายสินค้า   4,979 98 4,252 97

รายได้อื่นๆ   114 2 137 3

รวมรายได้   5,093 100 4,389 100

 
หมายเหตุ 
*	ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	อาทิเช่น	เพลาแหนบ	วาล์ว	พุชรอด	แท่นยึด	และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ทั้งสิ้นรวมกันกว่า	20	รายการ	
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	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำใน

ภูมิภาคอาเซียน	 ที่ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรและเติบโตไปกับ

ลูกค้า	 โดยการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง	 ด้วยการพัฒนากระบวนการ

ผลติใหม้คีณุภาพ	ราคาแขง่ขนัได	้การสง่มอบตรงเวลา	เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าแบบเชิงรุก	 และให้ความสำคัญกับความ

ปลอดภัยของพนักงาน	รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม	

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	การลดต้นทุนด้วย

การปรับปรุงกระบวนการ	 และการพัฒนาบุคลากร	 โดยส่งเสริมให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	ยังได้แสวงหาโอกาสใหม่ๆ	ในการขยายตลาดทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	 โดยใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ในกระบวนการ

ผลิตปัจจุบัน	 ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นที่มีมูลค่าเพิ่ม	 และมีนโยบาย

การลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต	 การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย	

การเข้าซื้อหุ้นหรือซื้อกิจการของบริษัทอื่น	 โดยพิจารณาจากแนวโน้ม

การขยายตัวของธุรกิจ	 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		 

สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า	 สร้างมูลค่าเพิ่มและความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์อีกด้วย	

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ 

	 บริษัทฯ	 มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำใน

ภูมิภาคอาเซียน	 โดยมุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนประกอบ	 และชิ้นส่วน

ย่อยสำเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน	 การหล่อเหล็ก	 การ

กลึงขึ้นรูป	 และการชุบแข็ง	 โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและ	 

ต่างประเทศ	 ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย	 และมี

มูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์	 เน้นการผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ	 ราคา	 

แข่งขันได้	และส่งมอบตรงเวลา		

	 บริษัทฯ	 จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอมตะซิตี้	

จงัหวดัระยอง	 ในป	ี2551	 เพือ่รองรบัคำสัง่ซือ้ผลติภณัฑส์ปรงิขด	(Coil 

Spring)	เนื่องจากสายการผลิตปัจจุบันไม่เพียงพอรองรับคำสั่งซื้อของ

ลูกค้าเดิม	 และคำสั่งซื้อจากลูกค้าใหม่ที่จะมีในอนาคตอันใกล้	 ซึ่ง

โครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ	230	ล้านบาท	ส่งผลให้กำลังการผลติ

ของสปรงิขดเพิม่ขึน้จาก	1,200,000	ชิน้ตอ่ป	ีเปน็	3,000,000	ชิน้ตอ่ป	ี

โครงการนี้นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ	แล้ว	ยังเป็นการรักษา

ความเชื่อมั่นและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดีอีกด้วย	

	 เพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความ

สำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 โดยอยู่ในระหว่างการศึกษา

ความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ	

สร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์	 และตอบสนองต่อความต้องการของ

ลูกค้าได้เป็นอย่างดี	

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ใน

การขยายกำลังการผลิตเพลาข้าง	(Axle	Shaft)	ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก

ที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ	 สูงสุด	 เพื่อรองรับยอดการผลิตรถกระบะ

ขนาด	1	 ตันที่เพิ่มขึ้น	 จากการที่ผู้ประกอบยานยนต์ได้ลงทุนขยาย

กำลงัการผลติเพือ่การสง่ออก	และบรษิทัฯ	ตอ้งการรกัษาความเปน็ผูน้ำ

ในการผลิตเพลาข้างที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน	

โครงการในอนาคต 
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SBG กับการพัฒนาสังคมในรอบปี 2550 

	 เป้าหมายหลักของกิจกรรมทางด้านสังคมที่บริษัท	 สมบูรณ์	

แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำกัด	 (มหาชน)	 ดำเนินควบคู่ไปกับการทำ

ธุรกิจ	คือ	ความมุ่งมั่นในการปลูกฝังจิตสำนึกดีให้บุคลากรของบริษัทฯ	

รู้จักการเป็นผู้ให้ทั้งเวลา	แรงกายและสติปัญญาเพื่อสาธารณประโยชน์	

เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน	

ดังนั้นจึงสร้างโอกาสให้บุคลากรทุกคนของบริษัทฯ	 ได้ทำความดี	 เพื่อ

การพัฒนาทั้งตนเอง	 ชุมชน	 และสังคมไทยไปพร้อมกัน	 โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 ปี	2550	 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	80	พรรษา	

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำโครงการ	

“๘,๐๐๐ ความดีSBG ถวาย ๘๐ พรรษา องค์ราชัน”	 ขึ้น	 เพื่อ

เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย

การทำความดีตามพระบรมราโชวาท		

	 สำหรับกิจกรรมตามโครงการ	 “๘,๐๐๐ ความดีSBGถวาย๘๐

พรรษาองค์ราชัน”	ได้นำแนวทางจาก	80	วิธีทำดีเพื่อพ่อหลวง	ของ

กระทรวงวัฒนธรรม	 มาแบ่งกิจกรรมทำความดีออกเป็น	5	 ช่องทาง	

คอื	การบำเพญ็ประโยชนเ์พือ่สงัคม	การทำบญุ	การบรจิาคเงนิ	การบรจิาค

สิ่งของ	 และการบำเพ็ญตน	 ตลอดปี	2550	 มีบุคลากรของบริษัทฯ	

และครอบครัว	 รวมทั้งพันธมิตรทางการค้า	 บุคลากรจากองค์กรต่างๆ	

ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	จำนวน	2,687	คน	ร่วม

สนับสนุนโครงการ		

	 นับตั้งแต่วันเปิดโครงการเมื่อวันที่	3	 พฤษภาคม	 จนถึงวันปิด

โครงการเมื่อวันที่	4	 ธันวาคม	2550	 จำนวนความดีที่บันทึกได้	 คือ	

9,480	ความดี		

	 ในส่วนของการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมนั้น	 แต่ละบริษัทฯ	 ใน

กลุ่มได้นำบุคลากรออกไปทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงเรียน	ชุมชน	และ

ผู้ด้อยโอกาส	ในวันหยุด	ดังนี้	

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 1   

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2550  

	 ผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท	 บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	

จำกัด	 ร่วมกับพันธมิตรทางการค้า	 และเครือข่ายการทำกิจกรรมเพื่อ

สังคมได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน	 ระบบสุขลักษณะ	 ระบบ

น้ำดื่มสะอาด	 และสนามเด็กเล่นให้กับโรงเรียนเทวะคลองตรง	 ตำบล

ราชาเทวะ	อำเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ		

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 2   

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 

	 บุคลากรจากโรงงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง	 (บมจ.	 สมบูรณ	์

แอ๊ดวานซ	์ เทคโนโลยี	 และ	 บจ.	 สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม)	 ร่วมกับพันธมิตรทางการค้า	 และเครือข่ายการทำ

กิจกรรมเพื่อสังคม	 ได้สร้างสวนสุขภาพ	 ปรับปรุงสถานที่	 และจัด

กิจกรรมสันทนาการให้กับเด็ก	 และผู้ติดเชื้อ	HIV	 ที่ศูนย์คามิลเลี่ยน	

โซเชียล	เซ็นเตอร์	จังหวัดระยอง	
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กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 3   

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2550  

	 ผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท	 สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อตุสาหกรรม	จำกดั	รว่มกบัองคก์ารบรหิารสว่นตำบลบางโฉลง	สรา้งบา้น

เฉลิมพระเกียรติให้กับผู้พิการที่ยากจนในพื้นที่ตำบลบางโฉลง	2	 หลัง	

สร้างสนามหญ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบของ	

อบต.	 บางโฉลง	 และร่วมกับสถานีอนามัยตำบลบางโฉลงวางท่อ

ระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมบริเวณสถานีอนามัยและศูนย์พัฒนา	 

เด็กเล็กอีกด้วย	

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 4   

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2550 

	 ชมรม	Somboon	Group	 อาสาฯ	 ได้เดินทางไปสร้างโรงครัว	

สนามเด็กเล่น	 กำจัดปลวกที่ขึ้นอาคารเรียน	 ระบบน้ำดื่มสะอาด	 และ

จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับนักเรียนที่โรงเรียนบุพราหมณ์อรุณ

อนุสรณ์	ตำบลบุพราหมณ์	อำเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี		

 

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ครั้งที่ 5   

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2550 

	 ผู้บริหารและพนักงานจากบริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	

จำกัด	 (มหาชน)	 ได้ทำการปรับปรุงโรงเรียนวัดโคธาราม	 ตำบล	 

บางเพรียง	 อำเภอบางบ่อ	 จังหวัดสมุทรปราการ	 โดยซ่อมแซมและ

ปรับปรุงโรงอาหาร	จัดทำระบบสุขลักษณะและระบบน้ำดื่มสะอาด	

กิจกรรมร่วมรักษาประเพณีท้องถิ่น 

	 บริษัทฯ	 ในกลุ่มสมบูรณ์	 ให้

ความสำคญักบัการรกัษาประเพณี

ท้องถิ่นโดยร่วมสนับสนุนการทำ

กจิกรรมสบืสานประเพณขีองอำเภอ

บางพลี	 จังหวัดสมทุรปราการสบื

เนื่องกันมา	 ได้แก	่ การสนับสนุน

งานประเพณีรับบัว	เมื่อวันที่	25	ตลุาคม	2550	และการเปน็เจา้ภาพร่วม

ทอดกฐินสามัคคี	ณ	วัดบางโฉลงใน	เมื่อวันที่	18	พฤศจิกายน	2550	

ซึ่งบุคลากรของบริษัทฯ	 ได้ช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำ	 สถานที่	

และโรงทานเพื่อบริการแก่ผู้มาร่วมงานทอดกฐินอีกด้วย	
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กิจกรรมย่อยเพื่อส่งเสริมการทำความดี  

• โครงการสานสัมพันธ์ SBG เพื่อลูกรัก 

	 ในปี	 2550	 นี้	 นอกจากบริษัทฯ	 ได้นำบุตรของพนักงานไป

ทัศนศึกษาแล้ว	ยังจัดให้เด็กๆ	ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย	โดยใน

การทัศนศึกษาที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติบางปู	 เมื่อวันที่	 28	 มีนาคม	

2550	เด็กๆ	ได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน	และเก็บขยะบริเวณสถานตาก

อากาศบางปู	 ส่วนการทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร	

เมื่อวันที่	 19	 ตุลาคม	2550	 เด็กๆ	 ได้นำสิ่งของ	 ได้แก่	 ของเล่น	

หนังสือ	 และอุปกรณ์การเรียนมาร่วมบริจาคเพื่อนำไปให้กับเด็กใน

โรงเรียนที่ขาดแคลน	 ซึ่งชมรม	Somboon	Group	 อาสาฯ	 ได้นำ

สิ่งของดังกล่าวมอบให้กับโรงเรียนบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์	 จังหวัด

ปราจีนบุรี	

• สมาชิกชมรม Somboon Group อาสาฯ เป็นพี่เลี้ยง

ให้กับค่ายอาสาพัฒนาของกลุ่มเยาวชนดีเด่นสภา

สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	-	2	กันยายน	2550	ณ	โรงเรียนบ้านหนอง

ตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์	อำเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น		

 

• การบรจิาครองเทา้ใหก้บั  

เดก็ในชนบททีข่าดแคลน 

	 บุคลากรของบริษัทฯ	 ได้	 

ร่วมกันบริจาครองเท้า ให้กับ	 

เด็กในชนบททั้งรองเท้ามือสอง

และรองเท้ า ใหม่จำนวนกว่ า	

1,200	 คู่ซึ่งทางแผนกกิจกรรมเพื่อสังคมได้มอบให้กับชมรมอาสา

พัฒนาของลูกค้าและนักศึกษาที่จัดกิจกรรมนำสิ่งของไปมอบให้กับ

โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	 กำแพงเพชร	

พิษณุโลกและปราจีนบุรี	

	 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 บริษัทฯ	 ได้ให้การ

สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณอย่างเพียงพอและผู้บริหารระดับสูงของ	 

บริษัทฯ	 ยังเข้าร่วมกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี	 สร้าง

แรงจูงใจและเป็นกำลังใจให้กับพนักงานทุกคน		

กิจกรรมอื่นๆ 

ทุนการศึกษา “เพื่อลูกพ่อ” 

	 จากเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง

บริษัทฯ	 ที่ต้องการส่งเสริมด้าน

การศึกษาให้กับผู้มีความตั้งใจใน

การศึกษาเล่าเรียนและมีความ

ประพฤตดิ	ี ทัง้ผูท้ีเ่ปน็บคุลากรของ	 

บรษิทัฯ	บตุรพนกังาน	และเยาวชน

ที่ขาดแคลนในพื้นที่รอบบริษัทฯ	 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ได้รับทุนเติบโตเป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถ	 มีหน้าที่การงานที่ดีและเป็นผู้มีคุณธรรม	 

ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเลี้ยงดูพ่อแม่ในอนาคต	ในปี	2550	นี้	 เป็น	 

ปีที่	9	ที่บริษัทฯ	ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อลูกพ่อต่อเนื่องกันมา	โดยมี

ผู้ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้จำนวน	94	 คน	 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น	

512,000	บาท		
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	 สภาวะเศรษฐกิจในปี	2550	 ที่ผ่านมา	 ประเทศไทยได้ประสบกับ

ปัญหาทางเศรษฐกิจในหลายๆ	 ด้าน	 ทั้งปัจจัยภายในประเทศ	 ได้แก่

ความไม่เชื่อมั่นของประชาชน	 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง	

และปัจจัยภายนอกประเทศได้แก่	 อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน	 

ตามตลาดการเงินโลก	 ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย	 รวมไปถึงปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศอเมริกาซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย	เหล่านี้ทำให้

เศรษฐกิจไทยในปี	2550	มีการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ	4.5		

	 จากสภาวะเศรษฐกิจในปี	2550	และปัจจัยต่างๆ	ส่งผลให้ยอดขาย

รถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่	631,251	คัน	หรือลดลงร้อยละ	7.46	จาก

ปีก่อน	แต่ปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีจำนวน	690,100	หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ	28.04	 จากปีที่แล้ว	 ทำให้ภาพรวมปริมาณการผลิต

รถยนต์เป็น	1,287,346	 คัน	 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	8.36	 สถิติยอด

ประกอบรถยนต์ในประเทศไทยแสดงไว้ในตารางที่	1 

ตารางที่ 1
สถิติยอดการประกอบรถยนต์ในประเทศไทย 

ปี 
รถยนต์นั่ง 

(คัน) 

รถกระบะ  
ขนาด 1 ตัน 

(คัน) 

รถเพื่อการ
พาณิชย์อื่นๆ 

(คัน) 

ยอดรวมรถเพื่อ
การพาณิชย์ 

(คัน) 

ยอดรวม
ทั้งหมด 

(คัน) 

อัตราการ
เติบโต 

(%) 

2547 304,349 597,914 25,818 623,732 928,081 23.66 

2548 277,603 822,867 24,846 847,713 1,125,316 21.25 

2549 298,819 866,990 22,235 889,225 1,188,044 5.57 

2550 315,444 948,388 23,514 971,902 1,287,346 8.36 

ที่มา	:	สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 

	 แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี	 2551	 คาดว่า

อุตสาหกรรมรถยนต์น่าจะมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง	 โดยคาดว่า	 

จะมีการผลิตอยู่ที่	 1,370,000	 -	 1,430,000	 คัน	 มีอัตราเติบโต

ประมาณร้อยละ	7	 -	 ร้อยละ	11	 จากปี	2550	 โดยแบ่งออกเป็น	 

การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ	650,000	-	660,000	 คัน	 และผลิต

เพื่อการส่งออก	770,000	 คัน	 ซึ่งอัตราเติบโตจะไปอยู่ที่ตลาดต่าง

ประเทศเป็นหลัก	 ประกอบกับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ต่างมองเห็นโอกาส

ในตลาดส่งออก	 โดยเฉพาะการเติบโตในตลาด	Emerging	Market	

เช่น	อเมริกาใต้	 อเมริกากลาง	และแอฟริกา	สำหรับสถานการณ์ของ

ตลาดภายในประเทศนั้น	 ยังต้องรอดูปัจจัยต่างๆ	 ที่จะเข้ามามีผลต่อ

การตัดสินใจซื้อรถยนต์	 ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมืองว่าจะเป็นไปใน

ทิศทางใด	

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

แนวโน้มสภาวะตลาดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ 
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	 นอกจากนั้นแนวโน้มอนาคตในช่วง	2	-	3	ปีข้างหน้าของยานยนต์

ประเทศไทย	 ยังมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตขึ้นอีกขั้น	 โดยเฉพาะเมื่อ

โครงการรถยนต์ประหยัดพลังงาน	(Eco	-	Car)	ที่รัฐบาลมีนโยบายส่ง

เสริมการลงทุนได้มีค่ายรถยนต์หลายค่ายขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ในครั้งนี้	อาทิเช่น	ฮอนด้า	นิสสัน	โตโยต้า	มิตซูบิชิ	ซูซูกิ	ทาทา	และ	

โฟล์คสวาเก้น	 ซึ่งจะส่งผลให้การผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเติบโตขึ้น

เนื่องจากหลักเกณฑ์ของการได้รับส่งเสริมการลงทุนที่จะต้องผลิตให้

ได้ไม่ต่ำกว่า	100,000	คัน	ในระหว่าง	5	ปี	จะทำให้แนวโน้มการผลิต

รถยนต์ใน	5	ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน	ซึ่งจะส่งผลให้อนาคตของ

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์มีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกัน		

	 นอกจากโครงการ	Eco	Car	แลว้	สิง่ทีเ่ปน็โอกาสของอตุสาหกรรม

ชิน้สว่นยานยนตอ์กีอยา่งหนึง่คอื	 การเจรจาความตกลงหุน้สว่นเศรษฐกจิ	 

ที่ใกล้ชิดไทย	-	 ญี่ปุ่น	(Japan	-	Thailand	Economic	Partnership	

Agreement:	JTEPA)	ที่มีการลงนามความตกลงเมื่อวันที่	3	เมษายน	

2550	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2550	ข้อตกลงครั้ง

นี้ส่งผลให้ภาษีนำเข้าเหล็กที่ไม่ได้ผลิตในประเทศจากร้อยละ	5	-	10	

เป็นศูนย์	 ซึ่งเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย	 ที่ต้นทุน

วัตถุดิบที่เป็นเหล็กจะลดลง	สร้างศักยภาพการแข่งขันได้ดีขึ้น	

 

	 ถึงแม้ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์จะมีโอกาส

จากนโยบายต่างๆ	 ของภาครัฐที่ให้การสนับสนุน	 แต่ในขณะเดียวกัน

ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ก็มีทิศทางที่สูงขึ้น

จากนโยบายของรัฐบาลเช่นเดียวกัน	 เนื่องจากการเข้ามาลงทุนของ	 

ผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศมากขึ้นจากการเปิดเสรีทางการค้ากับ

ประเทศต่างๆ	 ประกอบกับนโยบายของผู้ผลิตรถยนต์ยังมีนโยบายการ

คัดเลือก	Supplier	แบบ	Global	Sourcing	ผู้ผลิตรถยนต์สามารถที่จะ

หา	Supplier	 จากทั่วโลกที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

สิ่งเหล่านี้ทำให้การแข่งขันระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์จึงเป็นการ

แข่งขันกับทั้งคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศด้วย	ผู้ผลิตชิ้นส่วนยาน

ยนต์จึงต้องเร่งพัฒนาศักยภาพในทุกๆ	ด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร	

เครื่องจักร	 เทคโนโลยี	 การวิจัยและพัฒนา	 ฯลฯ	 เพื่อเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขันในทุกๆ	ด้านอย่างต่อเนื่อง	
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

อยา่งเปน็ระบบ	 ภายใตก้ารบรหิารของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(Risk	Management	Committee)	ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงของบริษัทฯ	 โดยพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน	

ให้มีความเหมาะสมและมอบหมายให้มีการติดตาม	 ดูแลวิเคราะห์	

และบรหิารความเสีย่งในทกุระดบั	ทัง้ระดบักลยทุธ	์และระดบัปฏบิตักิาร 

ผ่าน	Risk	Champion	รวมทั้งได้มีการเชื่อมโยงการบริหารความเสี่ยง

เข้ากับการวางแผนธุรกิจโดยกำหนดให้มีการบริหารความเสี่ยงใน	 

ทุกประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของบริษัทฯ	 เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ	 จะ

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้	 นอกจากนี้ยัง

กำหนดให้มีการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นประจำทุกไตรมาส	 เพื่อให้

มั่นใจได้ว่ากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ยัง

สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล		

 

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factors) 

	 แม้บริษัทฯ	 จะได้ให้ความสำคัญในการจัดให้มีระบบการบริหาร

ความเสี่ยงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 แต่จากลักษณะเฉพาะของ

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	 ทำให้ไม่อาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบาง

ประการที่หากเกิดขึ้นแล้วอาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายหรือการ

ดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยสำคัญได้	

	 ปจัจยัความเสีย่งในการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	 สมบรูณ	์ แอด๊วานซ ์

เทคโนโลยี	จำกัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	สามารถสรุปได้ดังนี้	

 1. ความเสี่ยงด้านการเงิน 

  1.1 ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

	 	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีการนำเข้าเครื่องจักร	 อุปกรณ์	 และ

วัตถุดิบ	 (เหล็ก)	 โดยสั่งซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ	 และซื้อ

โดยตรงจากต่างประเทศ	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงมีนโยบายในการลดผล

กระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	 เพื่อสร้างสมดุลของ

สินทรัพย์	และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ  

	 	 	 ปี	2550	 บริษัทฯ	 มีการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์

และปริมาณการสั่งซื้อเหล็ก	 คิดเป็นร้อยละ	90	 และ	 ร้อยละ	60.26	

ของปริมาณการซื้อโดยรวม	 ดังนั้น	 เพื่อลดผลกระทบและสร้างสมดุล

ของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่ปน็สกลุเงนิตา่งประเทศ	 บรษิทัฯ	 มนีโยบาย

การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการซื้อสัญญา	ซื้อขาย

อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า	หรือ	Forward	Contract	อีกทั้งยังสามารถ

ลดค่าใช้จ่ายและมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน	6.21	ล้านบาท	 

	 	 	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 มีนโยบายเพิ่มยอดขายจากการ	 

ส่งออกไปยังต่างประเทศ	 ซึ่งจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจาก

อัตราแลกเปลี่ยนได้	ทั้งนี้	อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสกุลเงินหลัก	ในการ

สั่งซื้อวัตถุดิบและการส่งออก	เป็นดอลลาร์สหรัฐฯ	และเงินเยนญี่ปุ่น	
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  1.2ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	27	เมษายน	2550	เป็นต้นไป	เงื่อนไขอัตรา

ดอกเบี้ยหนี้ระยะยาวส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้เปลี่ยนแปลงจาก

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงประเภทเอ็มแอลอาร์	 ไปเป็นอัตรา	 

ดอกเบี้ยอ้างอิงประเภทเอ็มแอลอาร์	 ลบด้วยร้อยละ	 1.75	 ต่อปี		 

จนกระทั่งหมดอายุของสัญญา	หรือ	วันที่	31	มีนาคม	2556		

	 	 	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ยังคงมีนโยบายที่จะป้องกัน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย	 โดยการติดตามภาวะ

ตลาดเงินในประเทศตลอดเวลา	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาทาง

เลือกใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ	 เพิ่มเติม	 เช่น	 สัญญาแลกเปลี่ยน

อัตราดอกเบี้ย	 (Interest	Rate	SWAP)	 เพื่อปรับสัดส่วนของอัตรา	 

ดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับอัตราที่เหมาะสมต่อไป	

 2. ความเสีย่งจากความผนัผวนทางดา้นราคาและจาก

แหลง่วตัถดุบิ  

	 	 บริษัทฯ	 มีวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือเหล็ก	 ซึ่งคิดเป็น	

ร้อยละ	35	 ของต้นทุนขายรวม	 และประมาณร้อยละ	95	 ของมูลค่า

เหล็กที่สั่งซื้อทั้งหมดเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ	 เนื่องจากไม่

สามารถผลิตภายในประเทศได้	 ในปี	2550	 ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก	

ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ	5	-	15	 เมื่อเทียบกับปี	2549	 เนื่องจากความ

ต้องการในตลาดโลกมีมากกว่ากำลังการผลิต	 และราคาวัตถุดิบต้นน้ำ

เช่น	 สินแร่	 และ	 ถ่านหิน	 ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงานถลุงเหล็กปรับ

ราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ตั้งแต่ไตรมาสที่	2	ของปี	2550	จากเหตุการณ์

เหล่านี้ทำให้ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ		

 

	 	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและ

สามารถควบคุมความเสี่ยงจากสถานการณ์ดังกล่าวได้	โดยบริษัทฯ	ได้

มีการติดตามความเคลื่อนไหวราคาเหล็กของตลาดโลกอย่างต่อเนื่อง

และใกล้ชิด	 ซึ่งรวมถึงการติดตามภาวะความต้องการ	 และกำลังการ

ผลิตของตลาดในแต่ละช่วงเวลา	 โดยการติดตามได้ทั้งจากข้อมูลของ

กลุ่มลูกค้า	 และกลุ่มผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่เป็นพันธมิตรกับ	 

ทางบริษัทฯ	 รวมถึงการใช้ข้อมูลจากบริษัทฯ	 วิเคราะห์ข้อมูลทางการ

ตลาดของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศสิงค์โปร์	 เพื่อเป็นฐานข้อมูล	 

ในการวิเคราะห์คาดการณ์เกี่ยวกับราคาเหล็กของแต่ละแหล่งในแต่ละ

ช่วงเวลาได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากขึ้น	ทำให้บริษัทฯ	สามารถจัดซื้อ

จัดหาเหล็กในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม	 และอยู่ในงบประมาณ	 

ที่ได้ตกลงซื้อขายกับลูกค้าไว้	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมีแผนงานในการ

สรรหาแหลง่วตัถดุบิทดแทนทีม่คีณุภาพไดต้ามมาตรฐาน	และตน้ทนุต่ำ

อย่างต่อเนื่อง	เพื่อลดความเสี่ยงต่อต้นทุนของบริษัท		

 3. ความเสีย่งจากการชดใชค้า่เสยีหายจากผลติภณัฑ ์

(Warranty Claim)  

	 	 ณ	สิ้นปี	2550	บริษัทฯ	มีลูกค้าเรียกร้องเพื่อขอชดเชยค่าเสีย

หายจากผลิตภัณฑ์	 (Warranty	Claim)	 คงค้างทั้งสิ้นเป็นเงินรวม

ประมาณร้อยละ	0.053	เมื่อเทียบกับยอดขายของปี	2550	ทั้งนี้ความ

เสียหายดังกล่าวไม่ได้เป็นปัจจัยหลักของลูกค้าในการพิจารณาตัดสิน

ใจสั่งซื้อสินค้าในอนาคตจากบริษัทฯ	และไม่ส่งผลต่อฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ	อย่างไรก็ตาม	จากการที่

กลุ่มบริษัทฯ	ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ	ISO/TS	16949	

ซึง่เปน็ระบบมาตรฐานคณุภาพในผลติภณัฑช์ิน้สว่นยานยนต์โดยเฉพาะ 

และมาตรฐานดงักลา่ว	 ยงัไดร้บัการยอมรบัจากลกูคา้ซึง่เปน็ผูป้ระกอบ

ยานยนต์ระดับโลก		

	 	 บริษัทฯ	 มีกระบวนการตรวจสอบ	 ติดตาม	 อย่างสม่ำเสมอ

และเข้มงวดทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก	 ทำให้

มั่นใจได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงาน	 การกำกับดูแล

ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา	

ซึ่งบริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความพึงพอใจของลูกค้าด้าน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ได้ในระดับที่ดีจนถึงระดับดีมากต่อไป	
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 4. ความเสี่ยงจากการสูญเสียรายได้เนื่องจากการ

เข้ามาของคู่แข่งขันรายใหม่ 

	 	 เนื่องจากบริษัทฯ	 อาจมีความเสี่ยงจากการมีคู่แข่งรายใหม่	 

ที่ย้ายฐานการผลิตจากต่างประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

ของไทย	โดยกลุ่มคู่แข่งเหล่านี้มีเงินทุน	เทคโนโลยี	และความสัมพันธ์

ทีด่กีบัผูป้ระกอบการตา่งชาตทิีม่ฐีานการผลติในประเทศไทยอยูก่อ่นแลว้ 

อยา่งไรกต็าม	 ปจัจยัสำคญัทีท่ำใหบ้รษิทัฯ	 สามารถรกัษาความสามารถ

ในการแข่งขันในตลาดได้	 คือ	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์	 ราคาซึ่งเป็นที่

ยอมรับของลูกค้า	 การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา	 และการบริหารจัดการที่

ทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจตลอดมา	 ตลอดจนความได้เปรียบจากการ

ประหยัดต่อขนาด	(Economy	of	Scale)	ในการผลิตที่จะช่วยให้ต้นทุน

ของกลุ่มบริษัทฯ	สามารถแข่งขันได้	รวมถึงแผนการลงทุนในงานวิจัย

และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของ

ลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่ง	 กจ็ะสรา้งความเชือ่มัน่และความพงึพอใจใหแ้กผู่ค้า้

ได้เป็นอย่างดี	 นอกจากนั้นบริษัทฯ	 ได้ศึกษาและกำหนดแผนงานเพื่อ

ขยายฐานการตลาดไปยังภูมิภาคต่างๆ	 เพื่อลดความเสี่ยงในตลาด

ภายในประเทศด้วย	

 5. ความเสีย่งดา้นความปลอดภยั สิง่แวดลอ้ม และชมุชน 

	 	 การดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ	 อาจมี

ความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและความสูญเสียต่างๆ	 ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อบริษัทได้	 บริษัทจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้น	 โดยมีนโยบายความปลอดภัย	 สิ่งแวดล้อม	 และชุมชนที่

ชดัเจน	มุง่มัน่ใหก้ารดำเนนิงานตา่งๆ	สอดคลอ้งหรอืมมีาตรฐานสงูกวา่

ข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ให้ความสำคัญตั้งแต่

กระบวนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการผลิต	ระบบการผลิต	ระบบ

ควบคมุการผลติ	 และระบบควบคมุการเฝา้ระวงัภยั	 รวมถงึมกีารจดัการ

ขัน้ตอนการปฏบิตังิานและปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ	 โดยใหค้วามสำคญั

ในด้านการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม	 อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ	 เพื่อให้พนักงาน

ทราบถึงวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย	

รวมถึงการแก้ไขสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	

นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ	 เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 อาท ิ

กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและการค้นหาและขจัดอันตราย	 โดย

สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาและประเมินอันตราย	

รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง	

กิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และข้อกำหนด

อื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 กิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสำนึกด้าน	 

ความปลอดภัย	 ทั้งในงานและนอกงาน	 กิจกรรมเตรียมความพร้อม

และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ	 เช่น	 การฝึกซ้อม

ดับเพลิง	และอพยพหนีไฟ	เป็นต้น	

	 	 สำหรับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	 ชุมชน	 และสังคมนั้น	

บรษิทัฯ	 มกีารตรวจวดัและตดิตามคณุภาพอากาศ	 นำ้เสยีภายในบรษิทัฯ	

และเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพืน้ทีร่อบๆ	 เปน็

ประจำอยา่งตอ่เนือ่ง	 อกีทัง้บรษิทัฯ	 ยงัไดม้กีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี

ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ	 ซึ่งได้มีการนำมาปรับปรุง

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของแผนกต่างๆ	 อาท	ิ เทคโนโลยีอนุรักษ์

พลงังาน	การตดิตัง้ระบบดกัฝุน่และกำจดัฝุน่	และ	ตดิตัง้ระบบบำบดันำ้เสยี

จากกระบวนการผลติ	 กจิกรรมลดของเสยีทัง้จากกระบวนการผลติและ	 

การใชง้านทัว่ไป	เปน็ตน้	ซึง่การดำเนนิการดงักลา่วบรษิทัฯ	ไดม้กีารจดัทำ

เป็นคู่มือการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน	 โดยบ่งบอกถึงหน้าที่ความ	 

รบัผดิชอบของหนว่ยงานตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมไปถงึการจดัทำขัน้ตอนการ

ปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยัที่

ทกุพืน้ทีต่อ้งดำเนนิการ	 นอกจากนีค้ณะผูบ้รหิารยงัไดเ้ขา้รว่มในการตรวจ

ประเมนิโรงงาน	(Management	Shop	floor)	 เปน็ประจำทกุเดอืน	 เพือ่ให	้ 

คำแนะนำในการปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิาน	 และใหม้ัน่ใจไดว้า่การปฏบิตัิ

งานของทกุหนว่ยงานสามารถดำเนนิการไดต้ามมาตรฐานทีก่ำหนดไว้ 
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• มีนาคม 2550 

	 SBM	 ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทนุในกจิการผลติชิน้สว่นโลหะขึน้รปู 

(Metal	Machine	Parts)	ประเภท	4.3	กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ

รวมทัง้ชิน้สว่นโลหะ	โดยมกีำลงัการผลติปลีะประมาณ	222,000	ชิน้ 

• เมษายน 2550 

	 SBM	 ไดย้า้ยเครือ่งจกัรทัง้หมดจากโรงงานเชา่ไปยงัอาคารโรงงาน

แหง่ใหม	่ทีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะซติี	้จงัหวดัระยอง 

• พฤษภาคม 2550 

	 SBM	 ในส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยองได้รับการ

รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	 ISO	14001:2004	 จาก

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	

• พฤษภาคม 2550 

	 บริษัทฯ	 ในส่วนนิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด	 ได้รับการรับรองระบบ

คุณภาพ	ISO/TS	16949:2002	จากบริษัท	TUVNORD	

• พฤษภาคม 2550 

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดม้มีตอินมุตัิใหบ้รษิทัฯ	เขา้ซือ้กจิการ	ICP 

จากผู้ถือหุ้นเดิม	 ทำให้บริษัทฯ	 ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ	99.99%	

และชำระเงินทั้งสิ้น	165	 ล้านบาท	 และเพิ่มทุนอีก	35	 ล้านบาท	

โดย	 ICP	 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนงานเหล็กหล่อที่มีกำลังการผลิต	

24,000	ตันต่อปี	 เมื่อรวมกับกำลังการผลิตของ	SBM	ที่	12,000	

ตันต่อปี	ทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น	36,000	ตันต่อปี	

• พฤษภาคม 2550 

	 SBM	 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนให้โยกย้ายสถานประกอบการ	

ไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 จังหวัดระยอง	 เพื่อทำการผลิต

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	(Metal	Machine	Parts)	ประเภท	4.3	กิจการ

ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ	 โดยมีกำลังการผลิตปีละ

ประมาณ	1,114,800	ชิ้น	

• กรกฎาคม 2550 

	 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีติในการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที	่1/2550	 อนมุตัิ

ให้บริษัทฯ	เข้าซื้อกิจการ	ICP	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	เสนอ	

• กรกฎาคม 2550 

	 SBM	 ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการชุบแข็ง	(Hardening)	

ประเภท	4.12	 กิจการชุบแข็ง	 โดยมีกำลังการผลิตปีละประมาณ	

316,800	ชิ้น	

• กรกฎาคม 2550 

	 SBM	 ในส่วนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้	 ได้รับการรับรองระบบ

คุณภาพ	ISO/TS	16949:2002	จากบริษัท	TUVNORD	

• ธันวาคม 2550 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติให้	BSK	 ขยายกำลังการ

ผลิตสปริงขด	(Coil	Spring)	 บนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ

ซิตี้	 จังหวัดระยอง	 เป็นเงิน	230	ล้านบาท	 เพื่อใช้ในการซื้อที่ดิน	

เครื่องจักร	 อุปกรณ์	 และก่อสร้างอาคารโรงงาน	 ซึ่งมีกำลังการ

ผลิต	 1,800,000	 ชิ้นต่อปี	 เมื่อรวมกับกำลังการผลิตเดิม	

1,200,000	 ชิ้นต่อปีแล้ว	 ทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น	

3,000,000	ชิ้นต่อปี	

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา 
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ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. ตระกูล	กิตะพาณิชย์		 82,142,100 27.38 

2. บริษัท	สมบูรณ์	โฮลดิ้ง	จำกัด	 79,999,200 26.67 

3. กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน*	 30,000,000 10.00 

4. บริษัทหลักทรัพย์	ภัทร	จำกัด	(มหาชน)	 15,789,700 5.26 

5. Morgan	Stanley	&	Co	International	Limited	 14,315,100 4.77 

6. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำกัด	 12,254,100 4.09 

7. GOLDMAN	SACHS	INTERNATIONAL	 7,527,300 2.51 

8. American	International	Assurance	Company,	Limited-Apex		 6,607,000 2.20 

9. City	Bank	Nominees	Singapore	PTE	Ltd-CTSL	A/C	9301-OAM		 4,500,000 1.50 

10. บริษัท	อยุธยา	อลิอันซ์	ซี.พี.	ประกันชีวิต	จำกัด	(มหาชน)	 2,589,367 0.86 

11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	 44,276,133 14.76 

รวม 300,000,000 100.00

หมายเหตุ: 
-	 ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	
-	 นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนประกอบด้วย	International	Finance	Corporation	(IFC),	California	Public	Employees’	Retirement	System	(CalPERS),		 

	 Asian	Development	Bank	(ADB),	กระทรวงการคลัง	เป็นต้น 

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

	 ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ	รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ	49	ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	โดย	ณ	วันที่	31	

ธันวาคม	2550	หุ้นของบริษัทฯ	ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ	13.56	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 



คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผูอำนวยการ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการบร�หาร

รองกรรมการผูอำนวยการ/

สำนักกรรมการผูอำนวยการ

(รก.) รอง กก. ผอ.

สายปฏิบัติการ

รองกรรมการผูอำนวยการ

สายจัดซ�้อและโลจ�สติกส

ฝายจัดซ�้อ

ฝายโลจ�สติกส

แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝายพัฒนา

คุณภาพ

ฝายพัฒนา

กระบวนการผลิต

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส

สายการขายและการตลาด

ฝายขายและการตลาด

ฝายพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผูอำนวยการ

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายพัฒนาบุคลากร

ฝายพนักงานสัมพันธ

และสรรหาวาจาง

ฝายธุรการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม

รองกรรมการผูอำนวยการ

สายการเง�นและบัญช�

ฝายการเง�น

ฝายบัญช�

ฝายปฏิบัติการ SAT

ฝายปฏิบัติการ SBM

ฝายปฏิบัติการ BSK

ฝายปฏิบัติการ ICP

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการและผูบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายนโยบายและแผนงาน

เลขานุการบร�ษัท
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ผังการบริหาร 
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คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผูอำนวยการ

รองกรรมการ
ผูอำนวยการบร�หาร

รองกรรมการผูอำนวยการ/

สำนักกรรมการผูอำนวยการ

(รก.) รอง กก. ผอ.

สายปฏิบัติการ

รองกรรมการผูอำนวยการ

สายจัดซ�้อและโลจ�สติกส

ฝายจัดซ�้อ

ฝายโลจ�สติกส

แผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ฝายพัฒนา

คุณภาพ

ฝายพัฒนา

กระบวนการผลิต

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ
รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส

สายการขายและการตลาด

ฝายขายและการตลาด

ฝายพัฒนาธุรกิจ

รองกรรมการผูอำนวยการ

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ฝายพัฒนาบุคลากร

ฝายพนักงานสัมพันธ

และสรรหาวาจาง

ฝายธุรการและ

กิจกรรมเพื่อสังคม

รองกรรมการผูอำนวยการ

สายการเง�นและบัญช�

ฝายการเง�น

ฝายบัญช�

ฝายปฏิบัติการ SAT

ฝายปฏิบัติการ SBM

ฝายปฏิบัติการ BSK

ฝายปฏิบัติการ ICP

แผนกตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการและผูบร�หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายนโยบายและแผนงาน

เลขานุการบร�ษัท
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	 โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการ	 

บริษัทฯ	 และผู้บริหาร	 ส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย

คณะกรรมการชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	

และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล	

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย	

	 1.	 นายยงยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 รองประธานกรรมการ	 และ	 

	 	 	 	 	 รกัษาการแทนประธานกรรมการ 

	 2.	 นายปัญจะ	 เสนาดิสัย	 กรรมการอิสระ	

 3. นายรังสิน	 สืบแสง	 กรรมการอิสระ	

	 4.	 นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 กรรมการอิสระ	

	 5.	 นายวีระยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	

	 6.	 นายยงเกียรติ์	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	

	 7.	 นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	

	 8.	 นายสุระศักดิ์	 เคารพธรรม	 กรรมการ	

	 ทัง้นีม้	ีนายธนกฤต	เพิม่พนูขนัตสิขุ	เปน็เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัฯ	

	 หมายเหตุ:	
	 	 -	 ตำแหน่งประธานกรรมการอยู่ระหว่างการสรรหา 
	 	 -	 นายวรนิต	จารุมาศ	ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ	ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2550	
	 	 -	 นายสบสันติ์	เกตุสุวรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน	นายวรนิต	จารุมาศ		 
	 	 	 เมื่อวันที่	1	กันยายน	2550		
	 	 -	 นายชีระ	ภาณุพงศ์	ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริษัทฯ		 

	 	 	 ตั้งแต่วันที่	1	ธันวาคม	2550 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

	 กรรมการผูม้อีำนาจลงนามผกูพนับรษิทัฯ	 ประกอบดว้ย	 นายยงยทุธ 

กิตะพาณิชย์	 นายวีระยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 นายยงเกียรติ์	 กิตะพาณิชย์	

และ	 นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลง

ลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ	

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

	 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ	 และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตาม

นโยบายแนวทางและเปา้หมาย	ทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกผู่ถ้อืหุน้ 

อยู่ในกรอบของการมี	 จริยธรรมที่ดี	 และคำนึงถึงผลประโยชน์ของ	 

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	

	 คณะกรรมการมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	

ข้อบังคับของบริษัทฯ	 และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซือ่สตัยส์จุรติ	และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้	ทัง้ใน

ปจัจบุนัและในระยะยาว	 ทัง้นี	้ รวมทัง้การปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์	

และขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	 และคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

	 ในการปฏบิตัหินา้ที	่ คณะกรรมการเปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการผูอ้ำนวยการ 

(President)	ให้เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ	

	 ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 คณะกรรมการกำหนดให้

เรือ่งดงัตอ่ไปนีเ้ปน็อำนาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ

ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ	ให้ความเห็นชอบ	

	 1.	 นโยบาย	 แนวทางยทุธศาสตรก์ารทำธรุกจิ	 เปา้หมาย	 แผนงาน   

และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

	 2.	 ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน	 และประจำไตรมาส

ของบรษิทัฯ	 เทยีบกบัแผนและงบประมาณ	และพจิารณาแนวโนม้

ระยะต่อไปของปี	

	 3.	 การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปี	

	 4.	 การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวม

ร้อยละ	5	 และเกินงบลงทุนอื่นๆ	 ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ

รวมเกินร้อยละ	10	

	 5.	 การซื้อและจำหน่ายสินทรัพย	์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมใน

รว่มทนุที่ไมข่ดักบัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   

ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการ	

	 6.	 การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ	อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อ

ฐานะทางการเงิน	 ภาระหนี้สิน	 ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ	 และ

ชื่อเสียงของบริษัทฯ	

	 7.	 การทำสัญญาใดๆ	 ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ	 และสัญญา

ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ 

	 8.	 การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ	บริษัทย่อย	บริษัท

ร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์	

	 9.	 ธรุกรรมใดๆ	 ทีม่ผีลใหโ้ครงสรา้งเงนิทนุของบรษิทัฯ	 มอีตัราสว่น

หนี้สินต่อทุนเกิน	1.5	:	1	

	 10.	การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	

โครงสร้างการบริหาร 
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	 11.	การเปลีย่นนโยบายและวธิปีฏบิตัทิีม่นียัสำคญัเกีย่วกบัการบญัชี	

การบริหารความเสี่ยง	และการควบคุมภายใน	

	 12.	การว่าจ้างกรรมการผู้อำนวยการ	และผู้บริหารระดับสูง	

	 13.	การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้	 

กรรมการผู้อำนวยการ	และผู้บริหารระดับสูง 

	 14.	การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส	

หรอืสตูรการปรบัผลตอบแทนประจำปขีองผูบ้รหิารและพนกังาน 

	 15.	การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและ	 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 16.	การมอบอำนาจหนา้ทีใ่หป้ระธานกรรมการ	 กรรมการผูอ้ำนวยการ 

หรอืกรรมการบรษิทัฯ	คนใดคนหนึง่	 รวมถงึการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

แกไ้ขการมอบอำนาจหนา้ทีด่งักลา่ว	 ทัง้นีต้อ้งไมข่ดักบักฎเกณฑ์

ขอ้กำหนดตลาดหลกัทรพัย	์และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์ 

	 17.	การแตง่ตัง้และกำหนดอำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการชดุยอ่ย 

	 18.	การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการ	

	 19.	การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย		

	 20.	การดำเนนิการอืน่ใดเพือ่ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	 วตัถปุระสงค ์  

ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ทกุคน	 เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจในธรุกจิและการดำเนนิงานดา้นตา่งๆ 

ของบริษัทฯ	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	

ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ	 ให้

กับกรรมการทุกคน	 ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ	 ภาวะอุตสาหกรรม	

ธุรกิจเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมใหม่ๆ	 ฯลฯ	 เพื่อช่วยสนับสนุนการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ	

 

2. คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย 

	 1.	 นายยงยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	 และรักษาการแทน	 

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการ	

	 2.	 นายวีระยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	

	 3.	 นายสุระศักดิ์	 เคารพธรรม	 กรรมการ	

	 ทัง้นีม้	ีนายธนกฤต	เพิม่พนูขนัตสิขุ	เปน็เลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 

	 หมายเหตุ:	

	 	 -	 นายชรีะ	ภาณพุงศ	์ลาออกจากการเปน็ประธานกรรมการบรหิาร	ตัง้แตว่นัที	่1	ธนัวาคม	2550 

	 คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	3	ปี		

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

 1. กลั่นกรอง

	 	 •	 นโยบาย	 ทิศทาง	 กลยุทธ์ในการทำธุรกิจและโครงสร้าง	 

	 การบรหิารงานตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการดำเนนิธรุกจิของ	 

	 บรษิทัฯ	ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขัน	

	 	 •	 แผนธุรกิจ	และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ	

	 	 •	 โครงการลงทนุทีม่ขีนาดการลงทนุเกนิ	100	 ลา้นบาท	 และ	 

	 เป็นโครงการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ไม่ได้มอบ	 

	 อำนาจใหค้ณะกรรมการบรหิาร	 หรอืกรรมการผูอ้ำนวยการ	 

	 เปน็ผูอ้นมุตัิ 

 2. อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

 	 •	 โครงการลงทนุในวงเงนิไมเ่กนิ	100	 ลา้นบาท	 โดยโครงการ	 

 ลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก	 

	 ของบรษิทัฯ	และมอีตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ   

	 (IRR) ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ	15	เวน้แตเ่ปน็โครงการลงทนุเพือ่การ  

	 บำรุงรักษา	ปรับปรุงประสิทธิภาพ	หรือทดแทนเครื่องจักร 

	 	 •	 การเปิดและปิดบัญชีของบริษัทฯ	ในสถาบันการเงินต่างๆ	

	 	 •	 การแต่งตั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	 

 และรองกรรมการผู้อำนวยการ	

	 	 •	 ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ	

	 	 •	 การขายสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชใ้นการดำเนนิงานไมเ่กนิ	20	ลา้นบาท/	 

 รายการ	
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 3. ติดตามและกำกับการดำเนินการ

	 	 •	 แผนกลยทุธ	์แผนงาน	และโครงการทีอ่ยูใ่นแผนธรุกจิประจำป	ี 

 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 •	 ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ	

 4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

	 	 •	 ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน	

	 	 •	 รายการที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ	หรือไม่อนุมัติ 

 5. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ	 ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ  

ทั้งชุด	ได้แก่	

	 1.	 นายปัญจะ	 เสนาดิสัย	 ประธานกรรมการ		

	 2.	 นายรังสิน	 สืบแสง	 กรรมการ	

	 3.	 นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 กรรมการ	

	 ทั้งนี้มี	นายวิศรุต	บุญโต	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 หมายเหต:ุ	
	 	 -	 นายสบสนัติ	์เกตสุวุรรณ	ไดร้บัแตง่ตัง้ดำรงตำแหนง่กรรมการตรวจสอบจาก	 
	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2550 

	 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ	3	ปี	

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

	 1.	 สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามควรตามาตรฐาน

การบัญชี	และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

 2.	 สอบทานระบบการควบคมุภายใน (Internal	Control)	 และการ

ตรวจสอบภายใน	(Internal	Audit)	ใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 3.	 สอบทานการปฏบิตัขิองบรษิทัฯ	 ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ ขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย ์

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

	 4.	 สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน	

หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ รวมทัง้พจิารณา

การเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

	 5.	 สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหาร	 

ความเสี่ยง	(Risk	Management)	ของบริษัทฯ	 

 

	 6.	 พจิารณา	 คดัเลอืก	 เสนอแตง่ตัง้	 และเสนอคา่ตอบแทนผูส้อบ

ของบรษิทัฯ	และประชมุ	กบัผูส้อบบญัชอียา่งนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้		 

โดยไม่มีผู้อื่นเข้าร่วมประชุม 

	 7.	 ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 การพิจารณาความดี

ความชอบของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน	

	 8.	 จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ		

	 9.	 ให้ความเห็นชอบแผนงาน	 งบประมาณ	 และอัตรากำลังของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน	

	 10.	ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบ	 

มอีำนาจเชญิผูบ้รหิาร	 หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาให้

ความเหน็	รว่มประชมุ	หรอืสง่เอกสารตามทีเ่หน็วา่เกีย่วขอ้งจำเปน็ 

	 11.	ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็น

หรอืคำปรกึษาในกรณจีำเปน็โดยบรษิทัฯ	เปน็ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ย 

	 12.	พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำทกุปี 

	 13.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วย

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ	

	 14.	รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้

คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบทุกไตรมาส	

4. คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนกรรมการ

และผู้บริหาร	มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ	ประกอบด้วย	

	 1.	 นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 	 ประธานกรรมการ		

	 2.	 นายปัญจะ	 เสนาดิสัย	 	 กรรมการ	

	 3.	 นายสุระศักดิ์	 เคารพธรรม	 	 กรรมการ	

	 ทั้งนี้มี	นายวสันต์	ชวเจริญพันธ์	เป็นเลขานุการ	

	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระ

การดำรงตำแหน่งคราวละ	3	ปี		
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร 

	 1.	 กำหนดภาพรวมของการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ

และผูบ้รหิารระดบัสงู	ไดแ้ก	่กรรมการผูอ้ำนวยการ	รองกรรมการ

ผูอ้ำนวยการบรหิาร	 รองกรรมการผูอ้ำนวยการอาวโุส	 และรอง

กรรมการผู้อำนวยการ	 นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อ

พิจารณาและอนุมัติ	

	 2.	 เสนอค่าตอบแทนประธานกรรมการ	 รองประธานกรรมการ	

และกรรมการ 

	 3.	 เสนอคา่ตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย	 ทีไ่ดร้บั

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	

 4.	 เสนอค่าตอบแทนกรรมการผู้อำนวยการ	 รองกรรมการ	 

ผู้อำนวยการบริหาร	 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	 และ

รองกรรมการผู้อำนวยการ	

 ค่าตอบแทนในที่นี้รวมถึง	 เบี้ยประชุม	 เงินเดือน	 โบนัสหุ้น	 และ

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	

5. คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล	มกีรรมการ

อสิระเป็นประธานฯ	ประกอบด้วย	

	 1.	 นายรังสิน	 สืบแสง	 	 ประธานกรรมการ		

	 2.	 นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 	 กรรมการ	

	 3.	 นายสุระศักดิ์	 เคารพธรรม	 	 กรรมการ	

	 ทั้งนี้	มีนายธนกฤต	เพิ่มพูนขันติสุข	เป็นเลขานุการ 

	 คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีวาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ	3	ปี	ตั้งแต่วันที่	14	พฤศจิกายน	2550	เป็นต้นไป	

อำนาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาล 

	 1.	 พิจารณาหลักเกณฑ์	 และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มี

คณุสมบตัเิหมาะสม	เพือ่ดำรงตำแหนง่กรรมการ	และกรรมการ

ผู้อำนวยการ	 สำหรับตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ	

มอบให้กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาเบื้องต้น	 เพื่อเสนอ

คณะกรรมการสรรหาฯ	 ให้ความเห็นชอบ	 และเสนอคณะ

กรรมการบรษิทัฯ	พจิารณา 

	 2.	 คดัเลอืกบคุคลเขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการและกรรมการผูอ้ำนวยการ 

เมือ่ครบวาระหรอืมตีำแหนง่วา่งลง	 สำหรบัตำแหนง่รองกรรมการ

ผูอ้ำนวยการ	มอบใหก้รรมการผูอ้ำนวยการพจิารณา	และนำเสนอ

คณะกรรมการสรรหาฯ	 ใหค้วามเหน็ชอบกอ่นเสนอคณะกรรมการ	 

บริษัทฯ	พิจารณา	

 3.	 ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานและประเมินผลการ

ทำงานของกรรมการผูอ้ำนวยการ	ทัง้นี	้ ตำแหนง่รองกรรมการ  

ผูอ้ำนวยการ	มอบใหก้รรมการผูอ้ำนวยการ	ตดิตามและประเมนิผล 

และเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ	 ใหค้วามเหน็ชอบ	 กอ่นเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณา	

	 4.	 ทบทวนนโยบายการกำกบัดแูลกจิการ	 และจรยิธรรมทางธรุกจิ 

และการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำ	อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	

	 5.	 รายงานผลการปฏบิตังิานตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ	 อยา่งนอ้ย

ปีละ	1	ครั้ง	

	 6.	 ดำเนินการอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	

6. ผู้บริหาร	ประกอบด้วย	

	 1.	 นายวีระยุทธ	 กิตะพาณิชย์	 กรรมการผู้อำนวยการ	

	 2.	 นายยงเกยีรติ	์ กติะพาณชิย	์ รองกรรมการผูอ้ำนวยการบรหิาร	

	 	 	 	 	 และรักษาการรองกรรมการ	 

	 	 	 	 	 ผู้อำนวยการ	สายปฏิบัติการ	

	 3.	 นายโยชทิากะ	 โอบายาช	ิ รองกรรมการผูอ้ำนวยการอาวโุส   

	 	 	 	 	 สายการขายและการตลาด	

	 4.	 นายวรพจน์	 ฉัตรชัยกุลศิริ	 รองกรรมการผู้อำนวยการ		 

	 	 	 	 	 สายการเงินและบัญชี	

	 5.	 นายวสนัต	์ ชวเจรญิพนัธ	์ รองกรรมการผูอ้ำนวยการ	 สาย	 

     ทรัพยากรบุคคลและธุรการ	

	 6.	 นายวิชัย	 ศรีมาวรรณ์	 รองกรรมการผู้อำนวยการ		 

	 	 	 	 	 สายจัดซื้อและโลจิสติกส์	

	 7.	 นางสาวนภัสร	 กิตะพาณิชย์	 รองกรรมการผู้อำนวยการ		 

	 	 	 	 	 สำนักกรรมการผู้อำนวยการ	

	 หมายเหตุ:	
	 	 -	 นายชำนาญ	ธรรมเจริญ	รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายปฏิบัติการ	ลาออกจากการ	 
	 	 	 เป็นพนักงานของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	16	มกราคม	2551 
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อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการ 

	 1.	 จัดทำนโยบาย	 แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ	 เป้าหมาย	

แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ	

	 2.	 ดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามนโยบาย	แนวทางยทุธศาสตรก์ารทำธรุกจิ 

เปา้หมาย	 แผนงานและงบประมาณ	 ประจำปขีองบรษิทัฯ	 และ

บริษัทย่อย	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติ	

 3.	 รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาส	 

ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเทียบกับแผนและงบประมาณ		 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	รับทราบพร้อมเสนอข้อแนะนำ	

	 4.	 อนมุตัคิา่ใชจ้า่ยและเงนิลงทนุทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นงบประมาณประจำปไีด้	 

ไม่เกิน	1	 ล้านบาทต่อครั้ง	 โดยต้องรายงานให้คณะกรรมการ	 

บรษิทัฯ	ทราบ 

	 5.	 เรื่องอื่นๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย	

	 ทัง้นีก้ารใชอ้ำนาจหนา้ทีข่องกรรมการผูอ้ำนวยการไมร่วมถงึ	(ตอ้งไม่

ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ	 ก.ล.ต.)	 อำนาจในการอนุมัติรายการทีท่ำให้

กรรมการผูอ้ำนวยการหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	 มสีว่นไดเ้สยี	 หรือ

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อย	 รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ	หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เชน่	รายการทีเ่กีย่วโยงกนั	หรอื

การไดม้าหรอืจำหนา่ยไป	ซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย	เปน็ตน้	

7. กรรมการอสิระ	 มจีำนวนรอ้ยละ	37.5	 ของคณะกรรมการ	 

บรษิทัฯ	ประกอบด้วย	

	 1.	 นายปัญจะ	 เสนาดิสัย	

	 2.	 นายรังสิน	 สืบแสง	

	 3.	 นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้ 

	 1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ	 

บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 หรือบริษัทร่วม	 ทั้งนี้ให้นับหุ้นที่ถือโดย	 

ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	

	 2.	 ไมเ่ปน็กรรมการที่ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบการบรหิารงาน	 

ในทางปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ	บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	หรอืผูถ้อืหุน้  

รายใหญข่องบรษิทัฯ	 รวมทัง้ไมเ่ปน็กรรมการทีม่อีำนาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัฯ	ลกูจา้ง	พนกังาน	หรอืทีป่รกึษาที่ไดร้บัเงนิเดอืน

ประจำจากบรษิทัฯ	บรษิทัยอ่ย	บรษิทัรว่ม	หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ของบริษัทฯ 

	 3.	 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย	 ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม	ทั้งในด้านการเงินและบริหารงาน	

	 4.	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 บริษัทย่อย		 

บริษัทร่วม	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

	 5.	 เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ	 ซึ่งได้รับ

ค่าบริการเกินกว่า	2	 ล้านบาทต่อปี	 จากบริษัทฯ	 บริษัทย่อย	

บริษัทร่วม	หรือ	นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	

	 6.	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ	 

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	

	 7.	 เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษา

ผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ	หรือ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

	 8.	 สามารถปฏิบัติหน้าที่	 แสดงความเห็น	 หรือรายงานผลการ

ปฏบิตังิานตามหนา้ทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ได้โดยอิสระ	

8. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

	 การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ	 และการเสาะหาผู้บริหาร		 

คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะพิจารณาจากความสามารถ	 ประสบการณ์	

วิสัยทัศน์	และความน่าเชื่อถือ		

	 ตามข้อบังคับบริษัทฯ	 มีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	5	 คน	 และ

กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำนวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ฐาน

อยู่ในประเทศไทย	

	 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง	 ข้อบังคับของบริษัทฯ	

กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม	 โดยให้กรรมการที่

อยู่ในตำแหนง่นานทีส่ดุเปน็ผูอ้อกจากตำแหนง่กอ่น	ถา้จำนวนกรรมการ

ที่ออก	 แบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้	 ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม	 กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและ

ปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากกัน	 ส่วนในปีหลังๆ	

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง	
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 โดยกรรมการซึง่พน้จากตำแหนง่อาจไดร้บัเลอืกเขา้รบัตำแหนง่อกีกไ็ด้ 

	 การประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่เลอืกตัง้กรรมการ	 จะเปน็ไปตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการดังต่อไปนี้	

	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ	

	 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ เลือกตั้งบุคคล	 

คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้	 ในกรณีที่เลือกตั้ง

บุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด

มากน้อยเพียงใดไม่ได้	

	 3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับ

การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง

ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่

จะพึงมี	 หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้

ออกเสียงชี้ขาด	

	 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว

ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล	 ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	68	 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด	

พ.ศ.	2535	 เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการดังกล่าวในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป	 เว้นแต่กรณีที่วาระของกรรมการดังกล่าว

เหลือน้อยกว่าสองเดือน	

	 ทัง้นี	้ หากตำแหนง่กรรมการวา่งลงจนจำนวนกรรมการเหลอืนอ้ยกวา่

จำนวนที่เป็นองค์ประชุมให้กรรมการที่เหลืออยู่	 จัดให้มีการประชุม	 

ผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายใน

หนึ่งเดือน	 นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่า

จำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม	

	 บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทน	 จะอยู่ในตำแหน่งได้

เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น	 โดยต้องมีมติของ

คณะกรรมการไม่น้อยกว่า	3	ใน	4	ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่	

 

	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการพ้นตำแหน่งก่อนถึงวาระ

ได้	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	(ถ้ามี)	

ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	

	 สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหาร		 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภบิาลจดัใหม้กีารตดิตามความคบืหนา้

แผนสืบทอดตำแหน่งที่ครอบคลุมตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ	และ

ผู้บริหารระดับสูง	เพื่อให้มั่นใจว่า	บริษัทฯ	มีผู้บริหารที่มีความรู้	ความ

สามารถ	สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต	
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คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ 

การศึกษา: 

-	 Mini	MBA	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

-	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	 ปริญญาบัตร	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	หลักสูตร	 

	 ภาครัฐร่วมเอกชน	(วปรอ.9)	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการและรองประธานกรรมการ/รักษาการแทน	 

	 ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	 

	 ผูกพันบริษัทฯ	บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 รองประธานกรรมการ	บจ.	ซึชิโยชิ	สมบูรณ์	โคเตท	แซนด์	

-	 กรรมการ	บจ.	ยามาดะ	สมบูรณ์	

-	 กรรมการ	บจ.	อาซาฮี	เทค	เม็ททอลส์	

-	 กรรมการ	บจ.	อาซาฮี	เทค	อลูมิเนียม	

-	 กรรมการ	บจ.	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	

-	 กรรมการ	บจ.	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	 

ประสบการณ์: 

-	 กรรมการ	บจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

 

นายปัญจะ เสนาดิสัย  

กรรมการอิสระ  

การศึกษา: 

-	 Master	of	Business	Administration	(MBA),		 

	 Suffolk	University	(USA)	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)		

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการพิจารณา	 

	 ผลตอบแทน	บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	ไพลอน	

-	 ประธานกรรมการ	บมจ.	เดวา	พร็อพเพอร์ตี้	

-	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	รสา	พร็อพเพอร์ตี้		 

	 ดีเวลลอปเม้นท์	

-	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา	 

	 ผลตอบแทน	บมจ.	ทรีนีตี้	วัฒนา	

-	 กรรมการ	บมจ.	เคซีอี	อีเลคโทรนิคส์	

-	 ที่ปรึกษา	บจ.	เทคนิคคัลเลอร์	(ไทยแลนด์)	

-	 กรรมการ	บจ.	บี	เอ็ม	เอส	

ประสบการณ์: 

-	 กรรมการ/ที่ปรึกษา/กรรมการพิจารณาผลตอบแทน		 

	 บมจ.	ซีวีดี	เอ็นเตอร์เทนเมนท์	

-	 กรรมการ/กรรมการพจิารณาผลตอบแทน	บมจ.	เอสเอม็ซ	ีมอเตอรส์ 
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นายรังสิน สืบแสง  

กรรมการอิสระ 

การศึกษา: 

-	 Master	of	Business	Administration	(Finance),	St	Louis		 

	 University,	(USA)	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		

-	 หลักสูตร	Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ	 

	 ธรรมาภิบาล	บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ		 

	 บจ.	ไทยลามิเนต	แมนูแฟคเจอเรอร์	

-	 กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	สามารถ	ไอ-โมบาย 

-	 รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	บัตรกรุงไทย	

-	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	วาไทยอุตสาหกรรม	

-	 กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน/	 

 ประธานกรรมการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายทางด้าน	IT	ธนาคาร	 

	 อาคารสงเคราะห์	

-	 กรรมการบริหาร	บจ.	สราญชล	ดีเวลล็อปเม้นท์	

ประสบการณ์: 

-	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	สวีเดนมอเตอร์ส 

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ  

กรรมการอิสระ 

การศึกษา: 

-	 วศ.บ.	(เกียรตินิยม)	อุตสาหการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	 M.B.A.	General	Management,		 

	 University	of	Southern	California	

-	 M.S.	Industrial	&	System	Engineering,		 

	 University	of	Southern	California	

-	 International	Senior	Management	Program	(ISMP),		 

	 Harvard	Business	School	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	(ACP)	

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

-	 หลักสูตร	Finance	of	Non-Finance	Director	(FND)	

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณา	 

	 ผลตอบแทน/กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 กรรมการบริหาร/ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย		 

	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	

-	 ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	
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นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์  

กรรมการ 

การศึกษา:  

-	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมเครื่องกล	Eckert	Technology	Institute		 

	 (Germany)	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)		 

	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อำนวยการ/กรรมการ	 

	 ผูม้อีำนาจลงนามผกูพนับรษิทั	บมจ.	สมบรูณ	์แอด๊วานซ	์เทคโนโลยี 

-	 กรรมการ/ประธานบรหิาร	บจ.	สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม 

-	 กรรมการ/ประธานบริหาร	บจ.	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	

-	 กรรมการ/รองประธานบริหาร	บจ.	นิชินโบะ	สมบูรณ์	ออโตโมทีฟ		

-	 กรรมการ/รองประธานบรหิาร	บจ.	สมบรูณ	์โซมคิ	แมนแูฟคเจอริง่	

ประสบการณ์: 

-	 กรรมการ/ประธานบริหาร	บจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

 

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ 

การศึกษา: 

-	 ปรญิญาโท	บรหิารธรุกจิ	สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร	์(NIDA) 

-	 Master	of	Industrial	Engineering,	Waseda	University	(Japan)	

-	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมเครื่องกล	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า		 

	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)		

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

-	 หลักสูตร	Finance	for	Non-Finance	Director	(FN)	

-	 หลักสูตร	Finance	Skill	Update	for	Directors		

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจ	 

	 ลงนามผูกพันบริษัท/รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ		 

	 สายปฏิบัติการ	บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 ประธานกรรมการ	บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	

-	 กรรมการ/รองประธานบรหิาร	บจ.	สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	 

-	 กรรมการ/รองประธานบริหาร	บจ.	บางกอกปริงอินดัสเตรียล	

ประสบการณ์: 

-	 รองกรรมการอำนวยการอาวุโส	ปฏิบัติการบริษัทย่อย		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บจ.	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	

-	 กรรมการ/รองประธานบรหิาร	บจ.	สมบรูณ	์แอด๊วานซ	์เทคโนโลยี 
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นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ 

กรรมการ  

การศึกษา: 

-	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์		 

	 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	 Bachelor	of	Business	Administration	in	Finance	and		 

	 Management	(BBA),	Simon	Fraser	University	(Canada)	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ/รองกรรมการผู้อำนวยการ	สำนักกรรมการผู้อำนวยการ/	

	 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	บมจ.	สมบูรณ์		 

	 แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 กรรมการ/กรรมการบริหาร	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

-	 กรรมการ	บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	

-	 กรรมการ	บจ.	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	

ประสบการณ์: 

-	 กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี		

-	 ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	บจ.	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล 

 

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 

กรรมการ 

การศึกษา: 

-	 Master	of	Business	Administration,		 

	 University	of	Pennsylvania	(USA)	

-	 Master	of	Science,	Operation	Research,		 

	 University	of	Michigan	(USA)	

-	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า		 

	 เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

การอบรมจากสมาคมส่งเสริม  

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 

-	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ	บมจ.	เอส	เอ็น	ซี	ฟอร์เมอร์	 

-	 กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการพิจารณา	 

	 ผลตอบแทน/กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 กรรมการ	บจ.	เอเชียบุ๊คส์	

-	 กรรมการ	บมจ.	เมอร์เมด	มาริไทม์	

-	 กรรมการ	บมจ.	อีสซี่บาย	

-	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	อัลตัส	แอดไวซอรี่	
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นายโยชิทะกะ โอบายาชิ  

รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส

 

สายการขายและการตลาด 

การศึกษา:  

-	 Bachelor	of	Machinery	Engineering,		 

	 National	Nagoya	Technical	University	(Japan)		

ปัจจุบัน: 

-	 รองกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส	สายการขายและการตลาด		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

ประสบการณ์: 

-	 รักษาการรองกรรมการอำนวยการ	-	ปฏิบัติการ		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 รองประธานบรหิาร	-	การตลาด	บจ.	บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล 

 

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ  

รองกรรมการผู้อำนวยการ

 

สายการเงินและบัญชี 

การศึกษา: 

-	 M.A.	Executive	Master	of	Accountancy		 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

-	 ปริญญาตรี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี		 

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ปัจจุบัน: 

-	 กรรมการ	บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	

-	 รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายการเงินและบัญชี		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี		

ประสบการณ์: 

-	 รองกรรมการอำนวยการ	-	การเงินและบริหาร		 

 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี		

-	 ผู้อำนวยการบริหาร	บจ.	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	
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นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์  

รองกรรมการผู้อำนวยการ

 

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

การศึกษา: 

-	 Master	of	Science	in	Business	and	Administration,		 

	 Strayer	College	(USA)	

-	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ปัจจุบัน: 

-	 รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 กรรมการ	บจ.	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	

ประสบการณ์: 

-	 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว	อุตสาหกรรม 

 

นายวิชัย ศรีมาวรรณ์  

รองกรรมการผู้อำนวยการ

 

สายจัดซื้อและโลจิสติกส์ 

การศึกษา: 

-	 ปริญญาโท	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาการจัดการคุณภาพ		 

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	

-	 ปริญญาตรี	รัฐประศาสนศาสตร์	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	

ปัจจุบัน: 

-	 รองกรรมการผู้อำนวยการ	สายจัดซื้อและโลจิสติกส์		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

ประสบการณ์: 

-	 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายนโยบายและแผนงาน		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 ผู้จัดการทั่วไป	ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ		 

	 บมจ.	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	

-	 ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา	บจ.	บางกอกสปริง	อินดัสเตรียล	



รายงานประจำปี 2550 / บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

34

ชื่อ - สกุล 
หุ้นสามัญ (หุ้น) 

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 เพิ่ม (ลด) 

1.	นายยงยุทธ	กิตะพาณิชย์	 6,660,900 6,660,900 -	

2.	นายปัญจะ	เสนาดิสัย	 20,000 -	 20,000 

3.	นายรังสิน	สืบแสง	 -	 -	 -	

4.	นายสบสันติ์	เกตุสุวรรณ	 -	 -	 -	

5.	นายวีระยุทธ	กิตะพาณิชย์	 10,410,100 10,310,100 100,000 

6.	นายยงเกียรติ์	กิตะพาณิชย์	 6,660,900 6,660,900 -	

7.	นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	 5,180,900 5,180,900 -	

8.	นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	 -	 -	 -	

9.	นายวรพจน์	ฉัตรชัยกุลศิริ	 -	 -	 -	

10.	นายโยชิทะกะ	โอบายาชิ	 -	 -	 -	

11.	นายวสันต์	ชวเจริญพันธ์	 -	 -	 -	

12.	นายวิชัย	ศรีมาวรรณ์	 70,000 -	 70,000 

หมายเหตุ:	
-	 ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัทฯ	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2550	
-	 นายชำนาญ	ธรรมเจริญ	ลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัทฯ	ตั้งแต่วันที่	16	มกราคม	2551	ได้ถือครองหลักทรัพย์ของ	SAT	ณ	วันที่	28	ธันวาคม	2550	จำนวน	40,000	หุ้น	
 

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
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ค่าตอบแทน 

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

	 1.1	 คา่ตอบแทนรวมทีเ่ปน็ตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัฯ	 ในรปูของเบีย้ประชมุและบำเหนจ็กรรมการ	 เปน็จำนวนเงนิรวมทัง้สิน้	7,854,420	 บาท 

รายละเอียดดังนี้	

ชื่อกรรมการ 
บำเหน็จ

กรรมการ
ปี 2549 

เบี้ยประชุม (บาท) บริษัทย่อย  
ค่า  

ตอบแทน
รวม คณะ

กรรมการ
บริษัท 

คณะ
กรรมการ
บริหาร 

คณะ
กรรมการ

ตรวจ
สอบ 

คณะ
กรรมการ
พิจารณา
ผลตอบ 
แทนฯ 

BSK SBM ICP 

1 นายยงยุทธ	กิตะพาณิชย์		 256,250 375,000 360,000 -	 -	 48,000 48,000 -	 1,087,250 

2 นายปัญจะ	เสนาดิสัย	 205,000 300,000 -	 157,500 52,500 -	 -	 -	 715,000 

3 นายรังสิน	สืบแสง	 34,170 300,000 -	 105,000 -	 -	 -	 -	 439,170 

4 นายสบสันติ์	เกตุสุวรรณ	 -	 85,000 -	 30,000 45,000 -	 -	 -	 160,000 

5 นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์	 205,000 300,000 -	 -	 -	 48,000 48,000 -	 601,000 

6 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์	 205,000 300,000 -	 -	 -	 48,000 48,000 10,000 611,000 

7 นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์	 205,000 300,000 -	 -	 -	 48,000 -	 8,000 561,000 

8 นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม	 205,000 285,000 360,000 -	 45,000 -	 -	 -	 895,000 

หมายเหตุ: 
-	 นายชีระ	ภาณุพงศ์	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	ประธานกรรมการบริหาร	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2550	ได้รับค่าตอบแทนรวม	1,215,000	บาท		 
	 และได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาบริษัทรวม	1,155,000	บาท	
-	 นายวรนิต	จารุมาศ	ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2550	ได้รับค่าตอบแทนรวม	415,000	บาท	

-	 นายสบสันติ์	เกตุสุวรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2550 

 



รายงานประจำปี 2550 / บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

36

	 1.2	 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ	ในรูปของเงินเดือนและโบนัส 

หน่วย : บาท จำนวนราย พ.ศ. 2550 จำนวนราย พ.ศ. 2549 

เงินเดือนรวม 8 21,771,480.00 6 19,582,090.00

โบนัสรวม 8 7,704,226.00 6 6,657,768.44

รวม 29,475,706.00 26,239,858.44

หมายเหตุ: 
-	 ปี	2550	ประกอบด้วยผู้บริหาร	8	คน	คือ	นายวีระยุทธ	กิตะพาณิชย์	นายยงเกียรติ์	กิตะพาณิชย์	นายโยชิทะกะ	โอบายาชิ	นายชำนาญ	ธรรมเจริญ	นายวรพจน์	ฉัตรชัยกุลศิริ		 
	 นายวสันต์	ชวเจริญพันธ์	นายวิชัย	ศรีมาวรรณ์	และนางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	

-	 ป	ี2549	ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร	6	คน	คอื	นายวรีะยทุธ	กติะพาณชิย	์นายยงเกยีรติ	์กติะพาณชิย	์นายโยชทิะกะ	โอบายาช	ินายชำนาญ	ธรรมเจรญิ	นายวรพจน	์ฉตัรชยักลุศริ	ิและนายวสนัต	์ชวเจรญิพนัธ	์ 

2. ค่าตอบแทนอื่น 

 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

 ในรอบปี	2550	บริษัทฯ	ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ	ดังนี้	

หน่วย : บาท จำนวนราย พ.ศ. 2550 จำนวนราย พ.ศ. 2549 

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7 539,132.40 5 500,699.40

หมายเหตุ:
-	 ปี	2550	ผู้บริหาร	7	คน	ได้แก่	นายวีระยุทธ	กิตะพาณิชย์	นายยงเกียรติ์	กิตะพาณิชย์	นายชำนาญ	ธรรมเจริญ	นายวรพจน์	ฉัตรชัยกุลศิริ	นายวสันต์	ชวเจริญพันธ์		 
	 นายวิชัย	ศรีมาวรรณ์	และนางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	
-	 ปี	2549	ผู้บริหาร	5	คน	ได้แก่	นายวีระยุทธ	กิตะพาณิชย์	นายยงเกียรติ์	กิตะพาณิชย์	นายชำนาญ	ธรรมเจริญ	นายวรพจน์	ฉัตรชัยกุลศิริ	และนายวสันต์	ชวเจริญพันธ์	
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การกำกับดูแลกิจการ 

	 คณะกรรมการบริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำกัด	

(มหาชน)	 ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ	 เพื่อเพิ่ม

ความโปร่งใส	 ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ	 และความ

เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น	 โดยได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเมื่อ

วันที่	 21	 กันยายน	2549	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแล

กิจการ	 สำหรับบริษัทจดทะเบียน	 ปี	2549	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และเมื่อวันที่	14	พฤศจิกายน	2550	ที่ประชุมคณะกรรม

การบริษัทฯ	 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์สำหรับหัวข้อที่ยังไม่ได้กำหนดไว้	

และอนุมัติเรื่องที่ยังไม่เคยนำเสนอสำหรับหลักการเพิ่มเติมสำหรับปี 

2551	ของตลาดหลักทรัพย์	รายละเอียดแบ่งเป็น	5	หมวด	ดังนี้	

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

	 ในปี	2550	 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ	 ของผู้ถือหุ้น	 เช่น	

สิทธิในการซื้อ	 ขาย	 หรือโอน	 หลักทรัพย์	 สิทธิในการได้รับส่วนแบ่ง

ผลกำไรจากบริษัทฯ	 แล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ	 ที่

เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	ดังนี้	

	 •	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น	 โดย

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในปี	2550	 บริษัทฯ	

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่	 24	 เมษายน	2550	 และจัด

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2550	

อย่างไรก็ตาม	 การประชุมผู้ถือหุ้นทั้ง	2	 ครั้ง	 กรรมการเข้า

ร่วมประชุมไม่ครบทั้ง	9	คน	เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ	(การ

ประชุมทั้ง	2	 ครั้ง	 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม	8	คน	 รายชื่อ

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุดูไดจ้ากรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 

ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)	

	 •	 บรษิทัฯ	นำหนงัสอืนดัประชมุไปเผยแพรไ่วท้ี	่www.satpcl.co.th/

investor_news	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูล	ก่อนวันประชุม	

30	วัน	ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี	2550	ทั้ง	2	

ครั้ง	ได้นำไป	Post	ไว้หลังวันประชุม	14	วัน  

	 •	 บริษัทฯ	 มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	

จำกดั	 ซึง่เปน็นายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ	 เปน็ผูจ้ดัสง่หนงัสอื

เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม	10	วัน	

 

	 •	 บริษัทฯ	 ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม	 หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

สำคัญ	 โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุม	 

ผู้ถือหุ้น	ปี	2550	ที่จัดขึ้นทั้ง	2	ครั้ง	 อีกทั้งยังให้สิทธิในการ

ซักถามคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในที่ประชุมซึ่งรายละเอียด

ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	

	 •	 บริษัทฯ	 แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น	 พร้อมให้ข้อมูลสำหรับแต่ละวาระการประชุมอย่างเพียง

พอต่อการตัดสินใจ	ให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุม	

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการจัดทำรายงานการ

ประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

ภายใน	14	วัน	นับจากวันประชุม	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความ

คิดเห็นและตรวจสอบได้	 โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการ

ประชุมครั้งต่อไป	

	 ตลอดปี	2550	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ	

ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้	

	 1)	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2550	 บริษัทยังไม่ได้

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม	 เนื่องจากอยู่

ระหว่างการจัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติใน	 

หลกัการ	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	จะดำเนนิการเรือ่งดงักลา่วในการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2551	 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัติหลักเกณฑ์ไว้แล้ว	ดังนี้	

	 	 1.	ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น		 

	 โดยมีรายละเอียดดังนี้	

 	 	 -	 ชือ่	ทีอ่ยู	่เบอรโ์ทรศพัท	์โทรสาร	และอเีมล	(ถา้ม)ี	ทีต่ดิตอ่	 

  ได้ของผู้ถือหุ้น	

	 	 	 -	 คำถามในวาระทีป่ระสงคจ์ะสอบถาม	และขอ้มลูประกอบ	(ถา้ม)ี 

	 	 2.	ช่องทางที่บริษัทฯ	เปิดรับคำถาม	

	 	 	 -	 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 	 	 -	 ทางโทรสารหมายเลข	0-2728-8517	

	 	 	 -	 ทางอีเมล์สำนักเลขานุการบริษัทฯ	ที่	 

	 	 thanakit.p@somboon.co.th	
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	 	 3.	ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม	

	 	 	 -	 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการ	 

	 	 ประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	10	 วัน		 

	 	 ก่อนประชุมผู้ถือหุ้น	โดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

	 	 4.	เลขานุการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม	 และส่งให้	 

	 กรรมการผู้อำนวยการพิจารณาตามลำดับ	

	 	 5.	การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการ	 

	 ประชุมผู้ถือหุ้น	 บริษัทฯ	 จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับ	 

	 จากผู้ถือหุ้น	โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง	 

เท่าเทียมกัน	ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	นักลงทุน

สถาบนั	หรอืผูถ้อืหุน้ตา่งชาต	ิเพือ่ใหเ้กดิความเทา่เทยีมกนัอยา่งแทจ้รงิ	เชน่ 

 •	 บรษิทัฯ	ไดแ้นบหนงัสอืมอบฉนัทะไปพรอ้มกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ที่ไมส่ะดวกเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง	 สามารถ

มอบอำนาจให้บุคคลอื่น	 หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน	 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 

ป	ี2550	 มีผู้ถือหุ้นจำนวน	71	 ราย	 มอบอำนาจให้ประธาน

กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ	 เสนอ

เป็นผู้รับมอบอำนาจให้ออกเสียงแทน	

	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาส

หรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือพนักงาน	

ในการหาประโยชน์ส่วนตน	 หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ	

หรอืธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง	 รวมทัง้ไม่ใชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชน์

ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ	 หรือให้ข้อมูลภายในแก่

บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้

กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย	์ 

ครัง้แรกและการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย	์ตามมาตรา	59 

ในพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535 

	 ตลอดปี	2550	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ	

ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้	

	 1)	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจำป	ี2550	บรษิทัฯ	 ยงัไมไ่ดเ้ปดิ

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	 เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ	 

การประชมุ	 และเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการ	

เป็นการล่วงหน้า	 เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลเสนอ	 

คณะกรรมการเพื่ออนุมัติในหลักการ	 ทั้งนี	้ เมื่อวันที	่ 15	

พฤศจกิายน	2550	บรษิทัฯ	ไดด้ำเนนิการเผยแพรห่ลกัเกณฑข์อง

เรือ่งดงักลา่วขา้งตน้	 ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดอ้นมุตัแิลว้เมือ่	 

วนัที	่14	 พฤศจกิายน	2550	 เผยแพรไ่วใ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ		 

ที	่www.satpcl.co.th/investor_news	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สว่นนอ้ยไดม้ี

โอกาสเสนอวาระการประชมุและกรรมการ	 เปน็การลว่งหนา้สำหรบั

การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้	ป	ี2551	 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

	 บรษิทัฯ	ดำเนนิธรุกจิโดยคำนงึถงึสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ดงันี้ 

	 •	 ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไข	 หรือข้อตกลงทางการค้า	 โดยที่

ผ่านมามีการปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อ

ตกลงกบัธนาคารพาณชิย	์และหรอืสถาบนัการเงนิมาโดยตลอด 

	 •	 เอาใจใส่ในการบริการและรับผิดชอบต่อลูกค้า	 รวมถึงการ

รักษาความลับของลูกค้า	

	 •	 สนับสนุนและให้ความร่วมมือที่ดีกับภาครัฐและหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ	

 •	 มกีารปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนัตอ่ผูบ้รหิารและพนกังานบรษิทัฯ 

และบรษิทัยอ่ย	 ในการใหค้า่ตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่หมาะสม

และถูกต้องตามกฎหมาย	 และมีการให้ผลประโยชน์อื่น	 เช่น	

โบนัส	โดยพิจารณาจากผลงาน	

	 •	 ปฏิบัติกับคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันที่สุจริต	

	 •	 รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม	ชุมชน	และสังคมเป็นอย่างดี		

 •	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 มนีโยบายสง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่ง

บรษิทัฯ	กบัผูม้สีว่นไดเ้สยี	ในการสรา้งเสรมิผลการดำเนนิงานของ	 

บริษัทฯ	 จึงกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ	ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย	

ความถกูตอ้งของรายงานงบการเงนิ	 ระบบควบคมุภายในทีบ่กพรอ่ง 



บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) / รายงานประจำปี 2550 

39

หรอืการผดิจรรยาบรรณ	 ผา่นอเีมลกรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ	 ได้โดยตรง	 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ

ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 ตั้งแต่วันที่	15	 พฤศจิกายน	2550	

ภายใต้หัวข้อ	“การแจ้งเบาะแสการทำผิด”	

	 ตลอดปี	2550	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ	

ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้	

	 1)	 บริษัทฯ	 อยู่ระหว่างจัดทำมาตรการชดเชย	 กรณีที่ผู้มีส่วนได้

เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ	 ละเมิดสิทธิตาม

กฎหมายของผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายในไตรมาส	2	ปี	2551	

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 • ประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูล

ตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน 

	 	 •	 ในปี	2550	 นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของ	 

	 บริษัทฯ	 ทั้งข้อมูลทางการเงิน	 และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล	 

	 ทางการเงินอย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	 โปร่งใส	และ	 

	 เปน็ไปตามเกณฑท์ีส่ำนกังาน	 ก.ล.ต.	 และตลาดหลกัทรพัยฯ์   

	 กำหนดแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ	 เพื่อแสดง	 

	 ถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ	 เช่น	 เปิดเผยนโยบาย	 

	 การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง		 

	 รวมทั้งรูปแบบ	 ลักษณะ	 และจำนวนค่าตอบแทนรายคนที่	 

	 ได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ		 

	 เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ	 และรายงานนโยบายการ	 

	 กำกับดูแลกิจการ	 และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย		 

	 เปน็ตน้	 ทัง้นี	้ ยกเวน้	 การเปดิเผยขอ้มลูงบการเงนิป	ี2549   

	 เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์	2550	 ส่งข้อมูลผ่านระบบ	 

	 ขา่วของตลาดหลกัทรพัยฯ์	 โดยทีไ่มม่คีำรบัรองของผูส้อบบญัช ี  

	 จึงถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ขึ้นเครื่องหมาย	 “H”	 เป็นเวลา	 

	 ประมาณ	20	นาที	และได้รับการปลดเครื่องหมายดังกล่าว		 

	 หลังจากที่ได้ดำเนินการส่งคำรับรองของผู้สอบบัญชีให้	 

	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	แล้ว	

 

 • การทำหน้าที่ของคณะกรรมการและกรรมการ

ชุดย่อย 

	 	 •	 รายชือ่กรรมการบรษิทัฯ	 และคณะกรรมการชดุยอ่ย	 รวมทัง้  

	 บทบาทหน้าที่	 และวาระการดำรงตำแหน่ง	 รายละเอียด	 

	 ตามหัวข้อโครงสร้างการบริหาร	 และประวัติของกรรมการ	 

	 แต่ละท่าน	รายละเอียดหน้า	22	ถึง	หน้า	33	

	 	 •	 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร	

	 	 	 ในการพจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการนัน้	 คณะกรรมการ  

	 บริษัทฯ	 พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติ	 

	 อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ผลประกอบการของบริษัทฯ		 

	 และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ	โดยการพิจารณา	 

	 กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของ	 

	 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตาม	 

	 หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำหนด	 ซึ่ง	 

	 เชือ่มโยงกบัผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ	และผลการปฏบิตังิาน	 

 ของผู้บริหารแต่ละคน	 โดยในปี	2548	 คณะกรรมการได	้ 

	 แตง่ตัง้กรรมการพจิารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร		 

	 เป็นผู้พิจารณานำเสนอ	 รายละเอียด	 จำนวนค่าตอบแทน	 

	 ในปี	2550	 ที่บริษัทฯ	 ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 

	 ตามรายละเอียดในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนหน้า	35	

	 	 •	 การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย		 

	 สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลอื่น	ดังนี้	

	 	 	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบ		

	 	 	 	 -	 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำป	ี2550	

	 	 	 •	 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ		

 	 	 	 -	 รายงานคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนในรายงาน	 

	 	 	 ประจำป	ี2550	 

 • คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

	 	 รายละเอียดตามหัวข้อ	 รายงานความรับผิดชอบของคณะ	 

	 กรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี	2551	
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 • ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

	 	 บรษิทัฯ	 ใหค้วามสำคญัตอ่การรายงานขอ้มลูทางการเงนิ	 รวมถงึ	 

	 การเปดิเผยขอ้มลูทีม่คีวามถกูตอ้ง	ครบถว้น	สมำ่เสมอ	ทนัตอ่เวลา   

	 โปร่งใสและทั่วถึง	 ตลอดจนข้อมูลสำคัญๆ	 ที่จะมีผลกระทบต่อ	 

	 ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ		 

	 ดงักลา่วแกผู่ล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง	 ผา่นชอ่งทางการสือ่สาร	 และ	 

 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		 

	 นอกจากนี้	 ยังมีเจ้าหน้าที่ดูแลงานผู้ลงทุนสัมพันธ์	 (Investor		 

	 Relations)	 เพื่อให้บริษัทฯ	 สามารถสื่อสารข้อมูลกับผู้ลงทุน		 

	 นักวิเคราะห์	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้สื่อข่าว	 และผู้ที่สนใจทั่วไป	 ได้อย่าง	 

	 มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 อันจะส่งผลต่อเนื่องถึงผู้ถือหุ้นที่จะได้รับ	 

	 ประโยชน์จากข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ	และนำไป	 

	 ใช้ประโยชน์ในการลงทุนในบริษัทฯ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป		 

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้จัดประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์และ	 

	 ผูล้งทนุ	 เพือ่เผยแพรข่อ้มลูผลประกอบการทกุๆ	 ไตรมาส	 และการ	 

 สรุปภาพรวม	 แนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรม	 ทั้งนี้	 ในปี	2550		 

 ที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มีกิจกรรมในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและ	 

	 ทางอ้อม	ดังนี้	

	 	 1.	การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน	 (Road	Show)	 ภายใน	 

	 ประเทศ	2	ครั้ง	และต่างประเทศ	1	ครั้ง	

	 	 2.	การประชมุนกัวเิคราะห	์(Analyst	Meeting)	จำนวน	2	ครัง้ 

 	 3.	การเยีย่มกจิการ	(Site	Visit)	เปน็กลุม่หรอืคณะ	จำนวน	3	ครัง้ 

	 	 4.	การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนของ	 

	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (Opportunity	Day)		 

	 จำนวน	4	ครั้ง	 

	 	 5.	การเผยแพร่ข่าว	(Press	Releases)	เป็นครั้งคราวในกรณี	 

	 ทีบ่รษิทัมกีจิกรรมการลงทนุ	หรอืกจิกรรมทางธรุกจิทีส่ำคญั	

	 	 6.	การให้ข้อมูล	 และตอบข้อซักถามของนักลงทุน	 และ	 

	 สื่อมวลชนที่ติดต่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส	์(อีเมล)	 ที	่	 

	 ir@somboon.co.th	และ	โทรศพัทอ์ยา่งสมำ่เสมอ	

	 ตลอดป	ี2550	บรษิทัฯ	 ไดป้ฏบิตัติามหลกัการกำกบัดแูลกจิการทีด่ ี

ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้	

	 1)	 การเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ	 ยังไม่

ครบถว้นสมบรูณ	์ เนือ่งจากอยูใ่นชว่งปรบัปรงุขอ้มลู	ทัง้นีบ้รษิทัฯ	

มีแผนการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน	 มิถุนายน	

2551	ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ	

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 • ความเปน็อสิระจากฝา่ยบรหิารของคณะกรรมการ 

	 	 •	 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 และสร้าง	 

	 ดุลยภาพในการบริหาร	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 กำหนดให	้ 

	 ประธานกรรมการเปน็บคุคลคนละคนกบักรรมการผูอ้ำนวยการ   

	 โดยมีบทบาท	 อำนาจ	 และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกัน	 

	 อย่างชัดเจน	ตามรายละเอียดหน้า	26	

	 	 •	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง	3	 คน	 มี	 

	 คณุสมบตัติามนยิามทีบ่รษิทัฯ	กำหนดขึน้	ทัง้นี	้คณะกรรมการ	 

	 เหน็วา่	 นายปญัจะ	 เสนาดสิยั	 เปน็กรรมการอสิระทีม่คีวามรู	้ 

 ด้านการเงิน	 จึงได้แต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการ	 

	 ตรวจสอบ	

 • ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

	 	 •	 คณุสมบตั	ิ-	ทกัษะ	ประสบการณ	์ความสามารถเฉพาะดา้น	

	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ประกอบดว้ยบคุคลทีม่คีวามรู	้ความสามารถ		 

 โดยบรษิทัฯ	 ไดจ้ดัใหม้จีำนวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบัขนาด	 

	 ของกจิการบรษิทัฯ	ในปจัจบุนัมกีรรมการบรษิทัฯ	จำนวน	8	คน   

	 โดยกรรมการทีเ่ปน็ผูบ้รหิารจำนวน	4	คน	กรรมการทีไ่มไ่ดเ้ปน็	 

 ผู้บริหาร	4	 คน	 ในจำนวนนี้เป็นกรรมการตัวแทน	1	 คน		 

 กรรมการอสิระ	3	คน	ทัง้นี	้ คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดม้มีต	ิ 

	 แตง่ตัง้	นายธนกฤต	เพิม่พนูขนัตสิขุ	เปน็เลขานกุารบรษิทัฯ		 

	 เมือ่วนัที	่15	ธนัวาคม	2549	

	 	 •	 จากหลักการกำกับดูแลกิจการ	 ซึ่งเสนอแนะให้กรรมการ	 

	 รายใดรายหนึง่ควรดำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน	 

 ไมเ่กนิ	5	บรษิทันัน้	ปรากฏวา่	มกีรรมการอสิระ	1	ท่าน	คือ		 

	 นายปญัจะ	เสนาดสิยั	เปน็กรรมการบรษิทัจดทะเบยีนมากกวา่   

	 5	บริษัท	แต่ทั้งนี้	ณ	สิ้นปี	2550	นายปัญจะ	เสนาดิสัย	ได้	 

	 ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน	1	 บริษัท		 
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	 ทำให้การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ	 

	 นายปัญจะ	 เสนาดิสัย	 เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล	 

	 กิจการแล้ว	 ทั้งนี้	 รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการ	 

	 บรษิทัจดทะเบยีน	สามารถดไูดจ้ากประวตักิรรมการ	หนา้	28 

 • กรณทีีต่ำแหนง่กรรมการบรษิทัฯ วา่งลง กรรมการ

ทุกคนสามารถเสนอชื่อบุคคลมายังฝ่ายบริหาร  

ของบรษิทัฯ เพือ่รวบรวมใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ 

พจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ตอ่ไป 

 • ประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของ Board 

  •	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	ไดม้สีว่นรว่มกบัฝา่ยบรหิาร	ในการกำหนด	 

	 วสิยัทศัน	์ภารกจิ	กลยทุธ	์เปา้หมาย	แผนธรุกจิ	และงบประมาณ	 

 ของบริษัทฯ	 โดยจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหว่าง	 

	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	และผูบ้รหิารระดบัสงูในเดอืน	สงิหาคม   

 2550 ณ	สวนสามพราน	จังหวัดนครปฐม		

	 	 •	 การกำกับดูแลฝ่ายบริหาร	

	 	 	 -	คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไข	 

	 	 ร่วมกับฝ่ายบริหาร	 ในเรื่องแผนกลยุทธ์	 แผนงาน	 และ	 

	 	 โครงการ	ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี	ซึ่งได้รับอนุมัติจาก	 

	 	 คณะกรรมการบริษัท	 และผลการดำเนินงานทางการเงิน	 

	 	 ของบริษัทฯ	 ที่ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ		 

  โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร	 เพื่อติดตามและกำกับ	 

	 	 การดำเนินการ	

	 	 	 -	ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง	

	 	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	 จดัใหม้รีะบบการควบคมุภายในที	่ 

	 	 ครอบคลมุทัง้ดา้นการเงนิ	การปฏบิตังิาน	การดำเนนิการ	 

	 	 ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย	 ขอ้บงัคบั	 และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง   

	 	 รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ		 

	 	 ตลอดจนจัดให้มีกลไกลการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มี	 

	 	 ประสทิธภิาพเพยีงพอในการปกปอ้งรกัษาและดแูลทรพัยส์นิ   

	 	 มฝีา่ยตรวจสอบภายใน	 ซึง่เปน็หนว่ยงานอสิระที่รายงาน	 

	 	 ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ทำหน้าที่ตรวจสอบการ	 

	 	 ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจ	 

	 	 สอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการ	 

	 	 ควบคมุภายในของบรษิทั	เมือ่วนัที	่19	กุมภาพันธ์	2551		 

	 	 และเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	

	 	 	 	 ด้านบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทฯ	 มี	 

	 	 ระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ	 และการติดตามการ	 

	 	 บริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ	 โดยบริษัทฯ	 ได้จัดให้	 

	 	 มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management		 

	 	 Committee)	 เพือ่พจิารณาการบรหิารความเสีย่งในทกุดา้น	 

  ให้มีความเหมาะสม	 และมอบหมายให้ติดตาม	 ดูแล		 

	 	 วเิคราะหก์ารบรหิารความเสีย่งในระดบัปฏบิตัแิตล่ะฝา่ยงาน   

	 	 ผ่าน	Risk	Champion	 และให้รายงานผลการบริหาร	 

	 	 ความเสีย่งตามแผนทกุไตรมาสตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	 

  และคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 •	 คณะกรรมการชุดย่อย	

	 	 	 -	คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	 

	 	 ชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการ	 

	 	 ตรวจสอบ	 คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนกรรมการ	 

  และผู้บริหาร	และคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล		 

	 	 โดยได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน	 

	 	 	 -	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มกีารกำหนดการประชมุคณะกรรมการ  

	 	 บรษิทัฯ	 เปน็การลว่งหนา้ทัง้ป	ี และจะประชมุกนัมากกวา่	  

	 	 6	ครัง้ในแตล่ะป	ีรวมทัง้มกีารประชมุพเิศษเพิม่ตามความ  

	 	 จำเป็น	 ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการ	 

	 	 ประชมุทีช่ดัเจน	 ทัง้วาระเพือ่ทราบและวาระเพือ่พจิารณา		 

	 	 มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน	 เพียงพอ	 และ	 

	 	 จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื่อ	 

	 	 ให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ	 

	 	 ก่อนเข้าร่วมประชุม	 ในการประชุมกรรมการทุกคน	 

	 	 สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นได้อย่างเปิดเผย		 

	 	 โดยมปีระธานกรรมการเปน็ผูป้ระมวลความเหน็และขอ้สรปุ  

	 	 ที่ไดจ้ากทีป่ระชมุ	 บนัทกึการประชมุจดัทำเปน็ลายลกัษณ ์ 

	 	 อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการและหลังจากที่ผ่าน	 

	 	 การรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้พร้อมสำหรับ	 

	 	 กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้	
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	 	 	 	 บรษิทัฯ	มนีโยบายใหก้รรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร	(NED)	มโีอกาส  

	 	 ประชมุระหวา่งกนัเอง	 เพือ่อภปิรายปญัหาตา่งๆ	 เกีย่วกบั  

	 	 การจดัการทีอ่ยูใ่นความสนใจ	 โดยไมม่ฝีา่ยจดัการรว่มดว้ย	  

	 	 อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการ	 

	 	 ทราบถึงผลการประชุม	 ในปี	2550	 มีการประชุมเมื่อ	 

	 	 วนัที	่19	ธนัวาคม	2550	โดยมปีระเดน็สำคญัในการหารอื  

	 	 เกีย่วกบั	(1)	การดำเนนิการ	และการประสานงานกบัฝา่ย  

	 	 บรหิาร	และ	(2)	การบรหิารความเสีย่ง	การควบคมุภายใน  

	 	 และการตรวจสอบภายใน	 ทัง้นี	้ กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร  

	 	 ทัง้คณะ	ไดแ้จง้ผลการหารอืใหก้รรมการผูอ้ำนวยการรบัทราบ	

	 	 และดำเนินการภายในไตรมาส	1	ปี	2551	

	 	 	 	 โดยในปี	2550	 บริษัทฯ	 ได้มีการประชุมคณะกรรมการ	 

	 	 บริษัทฯ	12	ครั้ง,	ประชุมคณะกรรมการบริหาร	22	ครั้ง,		 

  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	7	 ครั้ง	 และ	 ประชุม	 

	 	 คณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร	  

	 	 3	ครัง้	โดยมรีายละเอยีดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการ  

	 	 แต่ละท่าน	ดังนี้	

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง) 

คณะ
กรรมการ  
บริษัทฯ 

คณะ
กรรมการ
บริหาร 

คณะ  
กรรมการ  
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
พิจารณา  

ผลตอบแทนฯ 

นายยงยุทธ	กิตะพาณิชย์	
รองประธานกรรมการ/		
กรรมการบริหาร	

12/12	 22/22	 -	 -	

นายปัญจะ	เสนาดิสัย	
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	

12/12	 -	 7/7	 3/3 

นายรังสิน	สืบแสง	 กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	 12/12	 -		 7/7	 -	

นายสบสันติ์	เกตุสุวรรณ	
กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/		
ประธานกรรมการพิจารณา	 
ผลตอบแทนฯ	

3/12	 -	 2/7	 2/3	

นายวีระยุทธ	กิตะพาณิชย์	 กรรมการ/กรรมการบริหาร	 12/12	 22/22	 -	 -	

นายยงเกียรติ์	กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	 12/12	 -	 -	 -	

นางสาวนภัสร	กิตะพาณิชย์	 กรรมการ	 12/12	 -	 -	 -	

นายสุระศักดิ์	เคารพธรรม	
กรรมการ/กรรมการบริหาร/	 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	

11/12	 22/22	 -	 3/3 

 
หมายเหตุ: 

-	 นายชีระ	ภานุพงศ์	ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท	ถึงวันที่	30	พฤศจิกายน	2550	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	11	ครั้ง	และประชุมคณะกรรมการบริหาร	22	ครั้ง	

-	 นายวรนิต	จารุมาศ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	ถึงวันที่	30	มิถุนายน	2550	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง		 

	 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4	ครั้ง	และประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	1	ครั้ง	

-	 นายสบสันติ์	เกตุสุวรรณ	ดำรงตำแหน่งกรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2550 

	 	 •	 การประเมินผลงานตนเอง	

	 	 	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	กำหนดใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน	 

	 ของคณะกรรมการบรษิทัฯ	 เปน็ประจำทกุป	ี เพือ่พจิารณาผลการ	 

	 ดำเนินงาน	 และการกำกับดูแลให้มีการกำหนด	 และ/หรือ		 

	 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ	 โดยในปี	2550   

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 

	 ของตนเอง	และสรุปผลการประเมินได้ว่า	กรรมการเหน็ควร	 

	 มสีว่นรว่มในเรือ่ง	(1)	การกำหนดกลยทุธแ์ละการวางแผนธรุกจิ   

	 และ	(2)	การจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายในใหม้ากขึน้		 

 ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและนำไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

	 	 •	 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	

	 	 	 คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทำหน้าที่แนะนำ	 

	 กรรมการใหม่ให้รู้จักบริษัทฯ	 โดยในปี	2550	 ฝ่ายบริหาร	 
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	 ได้เชิญนายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 ซึ่งเป็นกรรมการใหม่มา	 

	 ประชุมร่วมกัน	 และให้กรรมการผู้อำนวยการบรรยายสรุป	 

	 ลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ		 

	 และบริษัทย่อย	 โดยมีเลขานุการบริษัทฯ	 เป็นผู้จัดทำสรุป	 

	 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	นอกจากนั้น	นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ		 

	 ยงัไดไ้ปเยีย่มชมโรงงาน	ทัง้สำนกังานใหญ	่จงัหวดัสมทุรปราการ   

	 และโรงงานที่จังหวัดระยอง	 เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงาน	 

	 ของบริษัทฯ	 ได้มากขึ้น	 นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 ได้เข้า	 

	 อบรมหลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการ		 

	 โดยบรษิทัฯ	ออกคา่ใชจ้า่ย	รายละเอยีดตามประวตักิารอบรม 

	 ตลอดปี	2550	บริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่

ดี	ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้	

	 1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้รับทราบแบบประเมินตนเอง	 เรื่อง

การกำหนดจำนวนวาระที่จะดำรงตำแหน่งของกรรมการติด

ต่อกันได้นานที่สุด	แต่เนื่องจากเห็นว่า	กรรมการบริษัทฯ	ชุด

ปัจจุบัน	 มีความรู้	 ความสามารถ	 และมีความเข้าใจในธุรกิจ

และการดำเนินงานของบริษัทฯ	 เป็นอย่างดีแล้ว	 จึงยังไม่มี

การกำหนดในเรื่องดังกล่าว	

	 2)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารจัดทำแผน

สืบทอดงาน	 และนำเสนอปีละ	2	 ครั้ง	 ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ดำเนินการ	 ทั้งนี้	 ฝ่ายบริหารรับทราบและจะดำเนินการให้

แล้วเสร็จและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในไตรมาส	2	

ปี	2551	

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานที่รับ

ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและ	 

ผู้อื่น	โดยบริษัทฯ	มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้	

	 1.	 บริษัทฯ	 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร	 เพื่อให้รับทราบ

ถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน	 หน้าที่ในการรายงาน

การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยของตน		 

คูส่มรส	 และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	 รวมถงึบทกำหนดโทษ

ตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ พ.ศ.	2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	

	 2.	 กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือ

หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยของตน	 คู่สมรส	 และ

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยต้องรายงานดังนี้	

	 	 -	 รายงานการถอืหลกัทรพัยค์รัง้แรก	(แบบ	59-1)	ภายใน	30	วนั   

	 นบัแตว่นัปดิการเสนอขายหลกัทรพัยต์อ่ประชาชน	หรอืวนัที่	 

	 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร	

	 	 -	 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	 (แบบ	59-2)		 

	 อันเนื่องมาจากการซื้อ	 ขาย	 โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์		 

	 ทั้งนี้	ภายใน	3	วันทำการนับตั้งแต่มีการซื้อ	ขาย	โอนหรือ	 

	 รับโอนหลักทรัพย์นั้น	 และให้ส่งสำเนารายงานการถือ	 

	 หลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ	 ภายในวันที่ส่งรายงาน	 

	 ดงักลา่วใหแ้กส่ำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัยแ์ละ	 

 ตลาดหลักทรัพย์	

	 3.	 ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน

ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์	 จะต้องระงับการซื้อ

หรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ในช่วง	 1	 เดือนก่อนที่

บริษัทฯ	 จะมีการประกาศผลการดำเนินงาน	(กำหนดเวลาใน

การประกาศผลการดำเนินงาน	 คือ	45	 วันนับจากวันสิ้น

ไตรมาส	 และ	60	 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี)	 หรือข้อมูล

ภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน		

	 บริษัทฯ	 มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหาร

ฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ	 และทำให้บริษัทฯ	 ได้รับความเสื่อมเสียหรือ

เสียหาย	 และบริษัทฯ	 จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่

เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย	
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	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้จัดประชุมครั้งที่	 1/2551	 วันที่	 27	

กุมภาพันธ์	2551	 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม	 เพื่อ

ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ	และความเหมาะสมของระบบการ

ควบคุมภายใน	 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจง	 และรายงานการ

ตรวจสอบภายในในรอบปี	2550	 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 รับทราบ	

สรุปได้ว่า	

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้พิจารณาและสอบทานรายงานผลการ

ตรวจสอบ	 พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการตรวจสอบภายใน	 ซึ่งมุ่งเน้นการ

ตรวจสอบเชิงปฏิบัติการให้พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง	 มี

ประสิทธิผล	 รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจ

สอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ	 โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของปัจจัย

ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน	 รายการที่เกี่ยวโยงซึ่ง

อาจทำใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ เปน็รายการจรงิทางการคา้

อันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล	และเป็นผลประโยชน์สูงสุด

ตามนโยบายบริษัทฯ	 การดูแลทรัพย์สิน	 มีระบบป้องกันที่ดี		 

ไม่พบรายการทุจริตหรือการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ	 ไปใช้โดยมิชอบ	

ผลการสอบทานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้	 สอดคล้องกับ	 

ข้อกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 ใน

ส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก	 เพื่อประเมินระบบการควบคุม

ภายใน	 เห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี	 มีความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายใน	ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ		

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน

เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ	 โดยให้ความสำคัญต่อระบบการ

ควบคุมภายใน	สรุปสาระสำคัญดังนี้	

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม 

	 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวเหมาะสม	และสอดคล้องกับ

สภาพธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง	 รองรบัแผนงานระยะยาว	 และการขยายงาน 

และกำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้อง

กับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ	 และการกำกับดูแลกิจการ	 โดยมีฝ่าย	 

ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ	 รายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ		

 

	 บริษัทฯ	 กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน	 วัดผลได้	

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุกระดับ	เป็นตัวเลขที่วัดได้	 โดย

แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น	3	 ระดับ	 มีการปรับปรุงการประเมินผลงานใน

ส่วนที่เป็นการประเมินจากพฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรม

องค์กร	ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กร	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

ดา้นการพฒันาคณุภาพทางการปฏบิตังิานใหด้ยีิง่ขึน้	 บรษิทัฯ	 ไดส้ง่เสรมิ	

สนับสนุน	 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	 และจริยธรรมธุรกิจ	 ให้มี

ความชัดเจนโปร่งใส	 มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน	

คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน	 ลูกค้า	 คู่ค้า	 รวมถึงความ	 

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	สังคมและสิ่งแวดล้อม		

	 บริษัทฯ	 ได้ดำเนินการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้

สอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ปี	2549	

สำหรับคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ	 และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ	

บรษิทัฯ	 คาดวา่จะแลว้เสรจ็ภายในเดอืนกรกฎาคม	2551	 โดยจะประกาศ	 

ใชภ้ายในไตรมาส	3/2551	รวมทัง้จดัทำนโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	

(CSR)	เพื่อประกาศให้ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	และพนักงานทราบ	

2. การบริหารความเสี่ยง 

	 บริษัทฯ	 กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบายสำคัญ	

โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ซึ่งประกอบด้วย	

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ทำหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท	 และกำหนดผู้รับผิดชอบ

ความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ	 พร้อมทั้งมอบหมายให้การบริหารความ

เสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน	 มีการวางแผนและ

กำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง	 มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง	

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ	 จัด

ให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ	 ภายใน

องค์กร	 และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อรายงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ	อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งได้จัดให้มีการอบรม	เพื่อ

สนับสนุนให้การทำงานขององค์กรสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง	

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการปฏิบัติ	 และพิจารณาความ

เพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	 ทั้งนี้

บริษัทจะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงโดยเน้นให้สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของบริษัท	 รวมทั้งการจัดการการให้ความรู้กับพนักงาน	 

การควบคุมภายใน 
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ทุกระดับให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหาร

ความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น	

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	4	 คณะ	

ประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการสรรหา

และธรรมาภิบาล	 ซึ่งคณะกรรมการทั้ง	4	 คณะ	 ได้ปฏิบัติงานภายใต้

ขอบเขต	อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	(1)	บริษัทฯ	ได้จัดทำอำนาจ

ดำเนินการโดยกำหนดตำแหน่งผู้มีอำนาจอนุมัติ	 วงเงิน	 การสั่งการ	

การก่อหนี้	และการชำระหนี้	 ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	(2)	จัดทำระบบ

การปฏิบัติงานและอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรวม	16	 ระบบ	 (3)	

บริษัทฯ	ได้สำรวจกฎหมาย	หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	รวม	

143	 ฉบับ	 และได้จัดทำคู่มือการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย	

นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติ

แผนการตรวจสอบประจำปี	 เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติ

งานที่มีความเสี่ยงสูง	 รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มี

ส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	 ทำให้บริษัทฯ	 มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ		 

มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความ

เสี่ยงในการดำเนินงานทุกด้าน	 ทั้งด้านการเงิน	 การปฏิบัติงาน		 

การปฏบิตัติามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	กฎเกณฑ์ต่างๆ	รวมถึงได้

พิจารณาประเด็นสำคัญและปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดย	 

ผู้ตรวจสอบภายใน	และผู้ตรวจสอบภายนอก	และติดตามอย่างใกล้ชิด	

และมรีายงานใหฝ้า่ยบรหิารและผูบ้รหิารของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและจัดทำมาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหา

เดิมขึ้นอีก	

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 

	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัทฯ	โดยการจัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบ

หลักการและเหตุผล	 พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง	 จัดส่งข้อมูล

เพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า	7	วัน	และกำหนดให้

มเีลขานกุารบรษิทัฯ	 เพือ่ใหค้ำแนะนำดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่งๆ 

ทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ	 จะตอ้งทราบ	 ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ	 ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ	

เป็นศูนย์กลางในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารได้แก่	 ทะเบียน

กรรมการ	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 รายงานการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น	 เป็นระยะเวลา	5	 ปี	 จัดเก็บรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และจัดให้มีระบบ

การจัดเก็บเอกสารสำคัญทางบัญชีไว้เป็นหมวดหมู่	 สามารถสืบค้นได้

ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี	ฝ่ายตรวจ

สอบภายใน	 และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท

ทุกไตรมาส	 เพื่อให้มีความมั่นใจว่า	 บริษัทฯ	 มีการใช้นโยบายบัญชี

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของ	 

บริษัทฯ	รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม	

5. ระบบการติดตาม 

	 บริษัทฯ	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ในปี	2550	รวม	12	

ครั้ง	 โดยบริษัทฯ	 มีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นลำดับชั้น	 

ตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทฯ	คณะกรรมการบริหาร	และผู้บริหาร	เพื่อ

ติดตามเป้าหมาย	และกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์	แผนงาน	

และโครงการ	 ที่อยู่ในแผนธุรกิจประจำปี	 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรม

การบริษัทฯ	 เป็นประจำทุกเดือน	 และเมื่อพบว่าผลการดำเนินการ	 

มีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้กำหนดให้ผู้รับผิดชอบ	 

นำเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ

ตลอดจนร่วมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา	และให้รายงาน

การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	

	 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปี	2550	 มีการประชุม

รวม	7	 ครั้ง	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ	 โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานเอง	 และมี

แผนกตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงาน

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทฯ	เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขในเวลาที่

เหมาะสม	รวมทัง้ใหม้กีารรายงานการแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง	รายงานเหตกุารณ์

หรอืขอ้สงสยัในกรณทีีม่สีาระสำคญั	 ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	 และ

คณะกรรมการบริษัทฯ		
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	 บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ระหว่างปี	2549	และ	ระหว่างปี	2550	ดังต่อไปนี้	

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (SBM) 

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก	640	ล้านบาทเป็น	160	ล้านบาท	โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	 จากมูลค่าหุ้นละ	1,000	 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ	250	 บาท	 โดยนำเงินลดทุนจำนวน	480	 ล้านบาทไปชดเชยกับ

ขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย	และบริษัทย่อยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2549	

ลกัษณะรายการทีส่ำคญั 

ยอดคงคา้ง/  
มลูคา่ของรายการ 

(ลา้นบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น 

ปี 2549 ปี 2550 

รายการค้าปกติ    

1.	 SAT	ขายเศษวัสดุ	ให้	SBM		 4.40 4.28 
ราคาตลาด	/	เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ	SAT	จากการขาย
เศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต	

2.	 SAT	จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการให้	SBM	 -	 0.12 ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ	15	-	30	

3.	 SAT	เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม	SBM		 498.51 478.06 
ตามสัญญากู้เงิน	/	 ผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท	
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)	

4.	 SAT	รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก	SBM		 25.44 29.68 
คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ	4.5,	MLR-1.25%	และ	MLR-1% 
ต่อปี	(2549:	ร้อยละ	4.5,	และ	MLR-1.25%	ต่อปี)		

5.	 SAT	จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้	SBM	 1.03 0.71 ราคาใกล้เคียงทุน	/	SAT	ใช้สาธารณูปโภคของ	SBM	

6.	 SAT	รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก	SBM	 12.80 14.46 ราคาใกล้เคียงทุน	/	SBM	ใช้สาธารณูปโภคของ	SAT	

7.	 SAT	จ่ายชำระค่าเช่าให้	SBM	 1.2 -	
คา่เชา่เดอืนละ	0.10	 ลา้นบาท	/	 เปน็การใหเ้ชา่เครือ่งจกัร
แก่	SBM	

8.	 SAT	รบัชำระคา่ธรรมเนยีมบรหิารจดัการจาก	SBM	 55.08 58.85 คา่บรกิารเดอืนละ	4.90	ลา้นบาท	/	เปน็การใหบ้รกิารแก	่SBM	

หมายเหตุ:	รายการที่	1	-	8	เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

รายการระหว่างกัน 
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บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (BSK)   

	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยได้มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก	 520	 ล้านบาทเป็น	130	 ล้านบาท	 โดยการ

เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทย่อย	 จากมูลค่าหุ้นละ	1,000	 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ	250	 บาท	 โดยนำเงินลดทุนจำนวน	390	

ล้านบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย	และบริษัทย่อยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2549	

ลักษณะรายการที่สำคัญ 

ยอดคงคา้ง/  
มลูคา่ของรายการ   

(ลา้นบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น 

ปี 2549 ปี 2550 

รายการค้าปกติ    

1.	SAT	ซื้อ	Jig	Fixture	จาก	BSK		 4.83 4.94 

ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ	15	-	30	(ปี	2549:	
ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ	10	-	20)	/	SAT	ต้อง
มีการใช้	Jig	Fixture	 ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง	 และ	
BSK	 มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับความ
ต้องการของ	SAT	ได้	

2.	SAT	เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม	BSK		 463.00 383.00 
ตามสัญญากู้เงิน	/	ผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท		
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)	

3.	SAT	รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก	BSK	 22.93 24.75 
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	4.5,MLR-1.25%	และ	MLR-1%	
ต่อปี	(2549:	ร้อยละ	4.5,	และ	MLR-1.25%	ต่อปี)		

4.	SAT	จ่ายชำระค่าสาธารณูปโภคให้	BSK	 1.57 2.45 ราคาใกล้เคียงทุน	/	SAT	ใช้สาธารณูปโภคของ	BSK	

5.	SAT	รับชำระค่าสาธารณูปโภคจาก	BSK	 0.37 1.56 ราคาใกล้เคียงทุน	/	BSK	ใช้สาธารณูปโภคของ	SAT	

6.	SAT	รบัชำระคา่ธรรมเนยีมบรหิารจดัการจาก	BSK	 42.48 41.04 คา่บรกิารเดอืนละ	3.42	ลา้นบาท	/	เปน็การใหบ้รกิารแก	่BSK	

หมายเหตุ:	รายการที่	1	-	6	เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด (ICP) 

	 วันที่	24	 กรกฎาคม	2550	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 แคสติ้ง	

โปรดักส์	จำกัด	ทั้งหมดจำนวน	15	ล้านหุ้น	ในราคาหุ้นละ	11	บาท	และ	ได้รับการโอนหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นใน	วันที่	25	กรกฎาคม	2550	

ลักษณะรายการที่สำคัญ 

ยอดคงค้าง/  
มูลค่าของรายการ   

(ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น 

ปี 2549 ปี 2550 

รายการค้าปกติ    

1.	SAT	ขายเศษวัสดุ	ให้	ICP	 -	 1.70 
ราคาตลาด	/	เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ	SAT	จาก
การขายเศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติ
ของการผลิต	

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว(Non-RecurringItems)    

2.	SAT	ซื้อกิจการจาก	ICP	 -	 161.03 ราคาซื้อขายที่ตกลงกัน	

หมายเหตุ:	รายการที่	1	-	2	เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

กลุ่มกิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการผู้บริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   

ลักษณะรายการที่สำคัญ 

ยอดคงค้าง/  
มูลค่าของรายการ  

(ล้านบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น 

ปี 2549 ปี 2550 

รายการค้าปกติ    

1.	BSK	มีรายได้จากการขายสินค้าแหนบ	ให้
กับบริษัท	ย่งกี่	(1995)	จำกัด		

147.26 129.79 การตั้งราคาขายสินค้าให้กับบริษัท	 ย่งกี่	 (1995)	 จำกัด
เป็นการตั้งราคาบวกกำไรขั้นต้นโดยคณะกรรมการตรวจ
สอบได้พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการซื้อขายในลักษณะการ
ประกอบธุรกิจปกติของบริษัท	 ซึ่งเงื่อนไขราคาเป็นเช่น
เดียวกับบุคคลทั่วไป	/	 เป็นการขยายฐานลูกค้าของกลุ่ม
บริษัทเนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ดำเนินธุรกิจชั้นนำใน
ตลาด	REM	

2.	SAT	 มีรายได้จากการขายสินค้าเพลาข้าง
ให้กับบริษัท	ย่งกี่	(1995)	จำกัด		

4.01 8.32 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น	 /	 ลักษณะการ
ขายสินค้าเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นผู้
ดำเนินธุรกิจชั้นนำในตลาด	REM	
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	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	 ของ

บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำกัด	(มหาชน)	ประกอบด้วย	

กรรมการอิสระจำนวน	2	 ใน	3	 โดยมีประธานฯเป็นกรรมการอิสระ	

ได้แก่	 นายปัญจะ	 เสนาดิสัย	 นายวรนิต	 จารุมาศ	 และ	 นายสุระศักดิ์	

เคารพธรรม	ต่อมาเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2550	นายวรนิต	จารุมาศ	

ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ	 คณะกรรมการบริษัทฯจึง

แต่งตั้งนายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 เป็นกรรมการบริษัทฯแทนตำแหน่ง	 

ที่ว่าง	 และได้มีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ

ใหม่	 โดยมี	 นายสบสันติ์	 เกตุสุวรรณ	 เป็นประธานฯ	 และมีวาระการ

ดำรงตำแหน่งคราวละ	3	ปี	

	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจ

หน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 และให้คำปรึกษาฝ่าย

บริหารในการบริหารผลตอบแทนต่อบุคลากรภายในบริษัทฯ	 เพื่อให้	 

มีประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ	 อีกทั้งกำหนดค่า

ตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง	ซึ่งหมายรวมถึง	 เบี้ย

ประชุม	 เงินเดือน	 เงินรางวัลจูงใจ	 และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	

เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	พิจารณาและอนุมัติ	

	 ในระหว่างปี	2550	 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ	 ได้มี

การประชุมทั้งสิ้น	3	 ครั้ง	 สรุปผลการดำเนินงานทั้งปี	 โดยมีเรื่อง

สำคัญๆ	ดังต่อไปนี้	

 

 1.	 พจิารณาหลกัเกณฑก์ารจา่ยเงนิรางวลัจงูใจของพนกังานประจำป ี

2550	 โดยให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ	

ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 2.	 พิจารณากำหนดตัววัดผลงานหลักเพื่อวัดผลงานประจำปี	

2550	ของกรรมการผู้อำนวยการ	รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่าย

บริหารในการกำหนดตัววัดผลงานของพนักงาน	ให้สอดคล้อง

กันทั่วทั้งองค์กร	 เพื่อให้การวัดผลงานมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อเป้าหมายหลักของบริษัทฯ	

	 3.	 พิจารณาและเสนอแนะการกำหนดผลตอบแทนกรรมการใน

บริษัทย่อย	(ICP)	ที่บริษัทฯเข้าซื้อกิจการใน	ปี	2550	ก่อนนำ

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ	

	 4.	 พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลจูงใจของพนักงานประจำปี	2550	

ตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง	 และ	 เสนอแนะแนวหลักเกณฑ์	 

การจ่ายเงินรางวัลจูงใจ	 ปี	2551	 ให้มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

มากยิ่งขึ้น	

	 5.	 พิจารณาการปรับเงินเดือนประจำปี	2551	 โดยพิจารณาจาก

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม	 รวมถึงสภาวะ

การแข่งขันในด้านแรงงาน	เพื่อความเหมาะสมและครบถ้วน		

รายงานของคณะกรรมการ  
พิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(นายสบสันติ์	เกตุสุวรรณ)	

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 
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	 ดว้ยพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำกดั	พ.ศ.	2535	พระราชบญัญตัิ

การบัญชี	พ.ศ.	2543	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

พ.ศ.	2535	 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 เงื่อนไข	 และวิธีการรายงานการ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่

ออกหลักทรัพย์	 ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบการเงิน

เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่	 

เป็นจริงและสมเหตุสมผล	

	 ฝ่ายบริหารได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	

2550	ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	โดยได้เลือกใช้นโยบายที่

เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ	 ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่าง

ระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน	 รวมทั้งเปิดเผย

ข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	

 

	 คณะกรรมการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกำกับดูแล

รายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ	 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	 เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับ

คุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน	 มีการใช้นโยบาย

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ	 ตลอดจนสอบทานให้บริษัทมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและร่วมประเมิน

ความเสี่ยงของบริษัท	 เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญและ

เพียงพอที่จะดำรงรักษาทรัพย์สินของบริษัท	

	 จากวิธีปฏิบัติและการกำกับดูแลข้างต้น	 คณะกรรมการจึงมีความ

เห็นว่างบการเงินของบริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำกัด	

(มหาชน)	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 ได้แสดงฐานะการเงินและ	 

ผลการดำเนินงานได้ถูกต้อง	เชื่อถือได้	เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

ที่รับรองทั่วไป	 และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้อง	

รายงานความรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

(นายยงยุทธ	กิตะพาณิชย์)	

รองประธานกรรมการ	

รักษาการ	ประธานกรรมการ 

(นายวีระยุทธ	กิตะพาณิชย์)	

กรรมการผู้อำนวยการ	
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	 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั	 สมบรูณ	์ แอด๊วานซ	์ เทคโนโลย	ี

จำกดั	(มหาชน)	ประกอบดว้ย	กรรมการอสิระจำนวน	3	คน	 โดยม	ีนาย

ปญัจะ	 เสนาดศิยั	 เปน็	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 นายรงัสนิ	 สบืแสง	

และนายวรนติ	 จารมุาศ	 ตอ่มาเมือ่วนัที	่1	 กรกฎาคม	2550	 นายวรนติ	

จารุมาศ	 ได้ลาออกจากตำแหน่ง	 บริษัทฯ	 จึงแต่งตั้งนายสบสันติ์	

เกตุสุวรรณ	 เป็นกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง	 โดยมีวาระ

การดำรงตำแหน่งคราวละ	3	ปี 

	 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั	 โดยดำเนนิการสอบทาน

ให้มีรายงานทางการเงินของบริษัทถูกต้องก่อนนำเสนอคณะกรรมการ	 

บรษิทัฯ	 สอบทานใหม้กีารบรหิารความเสีย่งและการควบคมุและการตรวจ

สอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ	 และประสทิธผิลการเปดิเผยรายการเกีย่วโยง	

และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดถ้กูตอ้งครบถว้น	 ดแูลใหม้กีารปฏบิตัิ

ตามกฎหมายและขอ้กำหนดของหนว่ยงานกำกบัดแูล	 นอกจากนีไ้ดเ้สนอ

การแตง่ตัง้และกำหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชภีายนอกของบรษิทั	 ให้

ความเหน็ชอบการแตง่ตัง้โยกยา้ยและพจิารณาความดคีวามชอบผูต้รวจ

สอบภายใน	และการจา้ง	ทีป่รกึษาภายนอกเมือ่จำเปน็ 

	 ในระหว่างปี	2550	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น	

7 ครั้ง	สรุปผลการดำเนินงานทั้งปี	โดยมีเรื่องสำคัญๆ	ดังต่อไปนี้	

	 1.		สอบทานความถูกต้องของงบการเงินรายไตรมาสและงบ

ประจำปขีองบรษิทัฯ	โดยไดร้ว่มประชมุกบัผูส้อบบญัช	ีฝา่ยบญัช ี

หน่วยตรวจสอบภายใน	 และฝ่ายบริหาร	 เพื่อรับฟังข้อสังเกต	

คำชีแ้จง	และขอ้เสนอแนะ	กอ่นนำเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ 

	 2.	 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน

ตามแผนการตรวจสอบบริษัทและบริษัทย่อย	 ติดตามการ

แก้ไขรวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้การควบคุม

ภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	

 

	 3.	 กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมี

ประสิทธิภาพ	 โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง	

	 4.	 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อทราบปัญหาและ

ประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ	

 5. สอบทานและให้ความเห็นรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจ

มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และรายการได้มาหรือ

จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลตามกฎ

ของหน่วยกำกับดูแล	

	 6.	 ไดม้กีารประเมนิตนเองในการปฏบิตังิานของคณะอนกุรรมการ

ตรวจสอบ	ผลการประเมินเป็นที่พอใจ	

	 จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น	 ประกอบกับรายงานของผู้

ตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัช	ี คณะกรรมมการตรวจสอบมคีวาม

เห็นว่าโดยรวมบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีระบบการควบคุมภายใน	

และการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของ

ธุรกิจ	 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่าย

บริหารดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายใน	 และ

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทและ

บริษัทย่อยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป	

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง	

นางสาวสมุาล	ีรวีราบณัฑติ	นายโสภณ	เพิม่ศริวิลัลภ	และ	นางนงลกัษณ	์

พุม่นอ้ย	ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต	ทะเบยีนเลขที	่3970,	3182	และ	4172	

ตามลำดบั	สงักดับรษิทัสำนกังาน	เอนิสท์	แอนด	์ยงั	จำกดั	เปน็ผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัฯ	ประจำป	ี2551	โดยมคีา่ตอบแทนเมือ่รวมกบับรษิทัยอ่ย 

เปน็จำนวนเงนิ	4,000,000	 บาท	 และผูส้อบบญัชไีม่ได้ใหบ้รกิารอืน่แก่

บรษิทัในกลุม่ 

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(นายปัญจะ	เสนาดิสัย)	

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของฝ่ายบริหาร 

การวิเคราะห์กำไรขาดทุน 

การวิเคราะห์รายได้ 

	 ในป	ี2550	บรษิทัฯ	มรีายไดร้วมเทา่กบั	5,093	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จาก

ปกีอ่น	704	ลา้นบาท	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	16	แบง่เปน็รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้จำนวน	4,979	ลา้นบาท	 รายไดอ้ืน่ๆ	 จำนวน	99	ลา้นบาท	และ

รายไดจ้ากสว่นแบง่กำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรว่ม	15	ลา้นบาท 

	 จากการทีบ่รษิทัฯ	 มรีายไดจ้ากการขายทีป่รบัตวัดขีึน้เปน็ผลมาจากทัง้

ปรมิาณการสัง่ซือ้ผลติภณัฑท์ีเ่พิม่ขึน้ของลกูคา้	 และราคาขายตอ่หนว่ยของ

สนิคา้บางรายการทีส่งูขึน้	 จากการปรบัราคาขายเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัราคาของ

ตน้ทนุวตัถดุบิทีส่งูขึน้	รวมถงึการจำหนา่ยผลติภณัฑใ์หมท่ีเ่พิม่ขึน้จากปกีอ่น 

	 จากงบการเงนิรวม	พบวา่รายไดต้ามสายผลติภณัฑ	์ ในป	ี2550	และป	ี

2549	มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ของบรษิทั	 สมบรูณ	์แอด๊วานซ	์ เทคโนโลย	ี

จำกดั	(มหาชน)	มาจากการขายเพลาขา้งเปน็สว่นใหญจ่ำนวน	1,729	ลา้นบาท

และ	1,518	ลา้นบาท	(ตามลำดบั)	รายไดจ้ากการขายสนิคา้ของบรษิทั	สมบรูณ์

หลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	จำกดั	มาจากการขายจานเบรกและเบรกดมุเปน็

สว่นใหญจ่ำนวน	531	ลา้นบาทและ	413	ลา้นบาท	(ตามลำดบั)	และ	รายไดจ้าก

การขายสนิคา้ของบรษิทั	 บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล	มาจากการขายแหนบ

แผน่เปน็สว่นใหญจ่ำนวน	705	ลา้นบาทและ	635	ลา้นบาท	(ตามลำดบั) 

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ 

	 ในป	ี2550	บรษิทัฯ	มตีน้ทนุขาย	3,882	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากปกีอ่น	

437	ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	13	ตามสดัสว่นการขายทีเ่พิม่ขึน้	 เมือ่

พจิารณาสดัสว่นตน้ทนุขายตอ่ยอดขายป	ี2550	คดิเปน็รอ้ยละ	78	ลดลง

จากปกีอ่นรอ้ยละ	3	เนือ่งจากตน้ทนุคงทีล่ดลงจากปรมิาณการผลติทีเ่พิม่

สงูขึน้	โดยไดร้บัประโยชนจ์ากการประหยดัของขนาดการผลติ 

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร 

	 บรษิทัฯมคีา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารในป	ี2550	เทา่กบั	363	ลา้น

บาท	โดยเพิม่ขึน้จากปกีอ่น	60	ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	20	เนือ่งจาก

ไดร้วมคา่ใชจ้า่ยฯของโรงหลอ่ทีบ่รษิทัฯซือ้กจิการมา	15	 ลา้นบาท	 คา่ใช้

จา่ยเกีย่วกบัพนกังาน	 เพิม่ขึน้	37	 ลา้นบาท,	 คา่ใชจ้า่ยจดัสง่สนิคา้และ	 

คา่เชา่ยานพาหนะทีเ่พิม่ขึน้	9	ลา้นบาท	เนือ่งจากปรมิาณยอดขายทีเ่พิม่  

ดอกเบี้ยจ่าย 

	 บริษัทฯ	 มีต้นทุนทางการเงินในปี	2550	 เท่ากับ	119	 ล้านบาท	

เพิม่ขึน้จากปกีอ่น	25	ลา้นบาท	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	26	เนือ่งจากมกีารเบกิ

เงนิกูจ้ำนวน	146	ลา้นบาท	และวงเงนิกูเ้พิม่ขึน้	100	ลา้นบาท	เพือ่ลงทนุ

ในโรงงานแหลง่ใหมท่ีจ่งัหวดัระยองของบรษิทัยอ่ย	(บรษิทั	 สมบรูณห์ลอ่

เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	จำกดั)	อตัราดอกเบีย้	MLR	-1.25%	ตอ่ป	ีและ	

5.8%	ตอ่ป	ีตามลำดบั	รวมถงึภาระหนีท้ีเ่พิม่ขึน้จากหนีส้นิของบรษิทัยอ่ย

แหง่ใหม	่(บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แคสติง้	โปรดกัส	์จำกดั)	ทีเ่ขา้ซือ้

กจิการโรงหลอ่อกี	308	ลา้นบาท	อตัราดอกเบีย้	MLR	-1%	ตอ่ปี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

	 ในปี	2550	 บริษัทฯมีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล	136	 ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	32	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	30	เนื่องจากยอด

ขายที่เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นสำคัญ	

กำไรจากการดำเนินงาน 

	 บรษิทัฯ	 มกีำไรจากการดำเนนิงานโดยไมร่วมสว่นแบง่กำไรจากการ

ลงทนุในบรษิทัยอ่ย	ดอกเบีย้จา่ย	และ	ภาษเีงนิได	้ในป	ี2550	จำนวน	831	

ลา้นบาท	โดยเพิม่ขึน้จากปกีอ่น	200	ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	32	จาก

รายไดจ้ากการขายสนิคา้เปน็หลกั 

กำไรสุทธิ 

	 ในปี	2550	 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเท่ากับ	591	 ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ	12	ของรายได้จากการขายสินค้า	สูงกว่าปี	2549	ที่มีกำไรสุทธิ	

เทา่กบั	443	ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	10	ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

สัดส่วนกำไรต่อรายได้จากการขายสินค้าลงลดร้อยละ	2	เนื่องจากในปี	

2550	 ได้รับประโยชน์จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น	 และในสว่นของตน้ทนุ

ขายที่ไดร้บัประโยชนจ์ากการประหยดัของขนาดการผลติ 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

	 เมือ่พจิารณาจากงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ	 มสีนิทรพัยร์วม	ณ	 วนัที	่

31	ธนัวาคม	2550	และ	31	ธนัวาคม	2549	เทา่กบั	5,461	ลา้นบาท	และ	

4,661	ลา้นบาท	(ตามลำดบั)	เพิม่ขึน้	800	ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	17	
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สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัยถ์าวร	 บรษิทัฯ	 ไดซ้ือ้ทีด่นิที่

จงัหวดัระยองเพิม่	 และดำเนนิการกอ่สรา้งอาคารโรงงาน	 เพือ่ขยายโรงงาน

ของบริษัทและเครื่องจักรใหม	่ สำหรับการลงทุนในโครงการขยายสาย

งานการผลติ	 เพือ่รองรบัความตอ้งการและปรมิาณการสัง่ซือ้ของลกูคา้ที่

เพิม่ขึน้ของกลุม่บรษิทั	 และลกูหนีก้ารคา้	 รวมถงึสนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้

เนือ่งจากปรมิาณยอดขายทีส่งูขึน้	 รวมถงึการเขา้ซือ้กจิการในบรษิทัยอ่ย	

สง่ผลใหม้ทีรพัยส์นิเพิม่ขึน้	516	ลา้นบาท	

ลูกหนี้การค้า 

	 บริษัทฯ	 มียอดลูกหนี้การค้าสุทธ	ิ ณ	 วันที	่31	 ธันวาคม	2550	

เทา่กบั	897	ลา้นบาท	และเทา่กบั	784	ลา้นบาท	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	

2549	 การเพิม่ขึน้ของลกูหนีเ้นือ่งจากจำนวนและราคาของสนิคา้มกีาร

ปรบัตวัเพิม่ขึน้	โดยยอดลกูหนีก้ารคา้สทุธ	ิณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550	

สะทอ้นระยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ประมาณ	61	 วนั	 ซึง่อยู่ในระดบัเรว็

กว่าป	ี 2549	4	 วัน	 ทั้งนี	้ ระยะเวลาการชำระหนี้เปลี่ยนแปลงไป	

เนือ่งจากกลุม่ลกูคา้รายใหญ	่ ทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้เปน็กลุม่	OEM	 ซึง่มี

เครดติเทอมคอ่นขา้งแนน่อน 

เงินลงทุน 

	 ในป	ี2550	 บริษัทฯได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ

บนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการจากวธิสีว่นได้

เสยีเปน็วธิรีาคาทนุ	 ตามประกาศสภาวชิาชพีบญัชฉีบบัที	่26/2549	 เรือ่ง

มาตรฐานการบญัช	ีฉบบัที	่44	เรือ่งงบการเงนิรวมและการบญัชสีำหรบัเงนิ

ลงทนุในบรษิทัยอ่ย	 ซึง่กำหนดใหแ้กไ้ขการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทั

ยอ่ย	 กจิการทีม่อีำนาจควบคมุรว่มในงบการเงนิ	 เฉพาะกจิการจากวธิสีว่น

ไดเ้สยี	 มาเปน็วธิรีาคาทนุ	 ในการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักลา่ว	

บรษิทัฯ	 ไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิเฉพาะกจิการงวดกอ่นทีน่ำมาแสดง

เปรยีบเทยีบเสมอืนวา่บรษิทัฯ	 ไดถ้อืปฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึบญัชเีงนิ

ลงทนุในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทนุมาโดยตลอด	 เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย

ตามวธิรีาคาทนุทีบ่นัทกึในงบดลุเฉพาะของบรษิทั	ณ	 วนัที	่31	 ธนัวาคม	

2550	เทา่กบั	1,252	ลา้นบาท	และ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2549	เงนิลงทนุ

ในบรษิทัยอ่ยตามวธิรีาคาทนุทีบ่นัทกึในงบดลุเฉพาะบรษิทั	 เทา่กบั	1,056	

ลา้นบาท	เพิม่ขึน้	196	ลา้นบาท	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	19 

	 วันที่	 17	 ตุลาคม	2548	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท	

สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	 จำกัด	(บริษัทย่อย)	 ได้มีมติ

พเิศษอนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีนจาก	184	 ลา้นบาท	 เปน็	640	 ลา้นบาท 

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน	456,000	 หุ้น	 มูลค่าตราไว้หุ้นละ	

1,000	 บาท	 โดยจดัสรรหุน้เพิม่ทนุทัง้หมดใหบ้รษิทัฯ	 และนำเงนิทัง้สิน้

จากการเพิ่มทุนดังกล่าวชำระหนี้เงินกู้ยืมแก่บริษัทฯ	 โดยบริษัทย่อย	 

ไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทนุกบักระทรวงพาณชิยแ์ลว้เมือ่วนัที	่21	 ตลุาคม 

2548	 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติพิเศษอนุมัติการลด

ทนุจดทะเบยีนจาก	640	ลา้นบาทเปน็	160	ลา้นบาท	โดยการเปลีย่นแปลง

มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ย	 จากมลูคา่หุน้ละ	1,000	 บาท

เป็นมูลค่าหุ้นละ	250	บาท	โดยนำเงินลดทุนจำนวน	480	ล้านบาทไป

ชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อย	 และบริษัทย่อยจดทะเบียน	 

ลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2549 

	 วนัที	่17	ตลุาคม	2548	ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	บางกอกสปรงิ 

อนิดสัเตรยีล	 จำกดั	(บรษิทัยอ่ย)	 ไดม้มีตพิเิศษอนมุตัเิพิม่ทนุจดทะเบยีน

จาก	106	ลา้นบาท	เปน็	520	ลา้นบาท	โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจำนวน	

414,000	 หุน้	 มลูคา่ตราไวหุ้น้ละ	1,000	 บาท	 โดยจดัสรรหุน้เพิม่ทนุ

ทัง้หมดใหบ้รษิทัฯ	 และนำเงนิทัง้สิน้จากการเพิม่ทนุดงักลา่วชำระหนีเ้งนิ	 

กู้ยืมแก่บริษัทฯ	 โดยบริษัทย่อยได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวง

พาณิชย์แล้วเมื่อวันที	่21	 ตุลาคม	2548	 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญ	 

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยไดม้มีตพิเิศษอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีนจาก	520	

ลา้นบาทเปน็	130	 ลา้นบาท	 โดยการเปลีย่นแปลงมลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้

สามญัของบรษิทัยอ่ย	 จากมลูคา่หุน้ละ	1,000	 บาทเปน็มลูคา่หุน้ละ	250	

บาท	โดยนำเงนิลดทนุจำนวน	390	ลา้นบาทไปชดเชยกบัขาดทนุสะสมของ

บริษัทย่อย	 และบริษัทย่อยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ

วันที่	2	มนีาคม	2549	

	 ซึง่ในป	ี2549	มกีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัยอ่ยทัง้	2	บรษิทั	

ไดแ้ก	่ บรษิทั	 สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	 จำกดั	 และบรษิทั	

บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล	จำกดั	มมีตพิเิศษอนมุตักิารลดทนุจดทะเบยีน

ของ	2	บรษิทัจาก	1,160	ลา้นบาท	เปน็	290	ลา้นบาท	โดยการเปลีย่นแปลง

มลูคา่ทีต่ราไวข้องหุน้สามญัของบรษิทัยอ่ยจากมลูคา่หุน้ละ	1,000	 บาท	

เปน็มลูคา่หุน้ละ	250	บาท	โดยนำเงนิลดทนุจำนวน	870	ลา้นบาท	ไปชดเชย

กับขาดทุนสะสมของบริษัทย่อยทั้ง	2	 แห่ง	 บริษัทย่อยดังกล่าวได้จด

ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2549		

	 และในป	ี2549	ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั	เอสเอท	ีแอคเซลิ	

เทคโนโลย	ีจำกดั	(บรษิทัยอ่ย)	ไดม้มีตพิเิศษใหเ้ลกิบรษิทั	โดยบรษิทัยอ่ย
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ดงักลา่วไดจ้ดทะเบยีนเลกิบรษิทักบักระทรวงพาณชิยเ์มือ่วนัที	่27	ตลุาคม	

2548	และเสรจ็สิน้การชำระบญัชเีมือ่วนัที	่24	มนีาคม	2549 

	 ระหวา่งป	ี2550	บรษิทัฯ	ไดซ้ือ้หุน้สามญัของบรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

แคสติ้ง	โปรดักส์	จำกัด	จากผู้ถือหุ้นเดิม	ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	

บาท	 ในราคาหุ้นละ	11	 บาท	 รวมเป็นเงิน	165	 ล้านบาท	 และมกีาร

เพิม่ทนุจำนวน	35	ลา้นบาท	มผีลให	้บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แคสติ้ง	

โปรดักส์	จำกัด	มีทุนหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว	185	ล้านบาท	(หุ้นสามัญ	

18.5	ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10	บาท)	ในระหวา่งงวด	บรษิทัฯ	ได้

มกีารหกัเงนิประกนัการซือ้หุน้ไวจ้ำนวน	4	 ลา้นบาท	 คงเหลือเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยดังกล่าว	มีจำนวนสุทธิ	161	ล้านบาท	

	 เมื่อพิจารณางบการเงินรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	บริษัทฯ	

มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน	119	ล้านบาท	ซึ่งเป็นการ

ลงทุนใน	บริษัท	ยามาดะ	สมบูรณ์	 จำกัด	บริษัท	นิชินโบะ	สมบูรณ์	

ออโตโมทีฟ	 จำกัด	 บริษัท	 สมบูรณ์	 โซมิค	 แมนูแฟคเจอริ่ง	 จำกัด	

และบริษัท	 ซึชิโยชิ	 สมบูรณ์	 โคเตท	 แซนด์	 จำกัด	 ซึ่งบริษัทฯ	 มี

ต้นทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว	ในปี	2549	เท่ากับ	73	ล้านบาท		

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

	 ที่ดิน	 อาคาร	 และอุปกรณ์ของบริษัทฯ	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	

2550	 จำนวน	3,486	 ล้านบาท	 และปี	2549	 มีจำนวน	2,873	 ล้าน

บาท	เพิ่มขึ้น	613	ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ	16	ซึ่งเป็นผลจากการ

ที่บริษัทย่อย	 ก่อสร้างอาคารโรงงาน	 และ	 เครื่องจักรใหม่เพื่อขยาย

กำลังการผลิตเพิ่ม	 ที่โรงงาน	 จ.ระยอง	 รวมถึงการเข้าซื้อกิจการใน

บริษัทย่อยส่งผลให้มีทรัพย์สินถาวรเพิ่มขึ้น507ล้านบาท

	 ทัง้นี	้ บรษิทัฯมสีว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	 และ

บรษิทัยอ่ยไวใ้นสว่นของผูถ้อืหุน้รวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550	ประมาณ	

750	ลา้นบาท	ซึง่เกดิจากทีบ่รษิทัฯไดม้กีารประเมนิมลูคา่ทีด่นิ	อาคาร	และ

อปุกรณใ์นป	ี2546	 สำหรบัสว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยม์กีารตดั

จำหนา่ยตามระยะเวลาใชง้านทีเ่หลอืของสนิทรพัยแ์ตล่ะประเภท 

หนี้สิน 

	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550	บรษิทัฯ	มหีนีส้นิรวม	3,207	ลา้นบาท	

โดยแบง่เปน็หนีส้นิระยะสัน้	 เทา่กบั	1,510	ลา้นบาท	และหนีส้นิระยะยาว 

เทา่กบั	1,697	 ลา้นบาท	 ซึง่มากกวา่ปกีอ่น	441	 ลา้นบาทหรอืคดิเปน็

รอ้ยละ	16	เนือ่งจากเจา้หนีก้ารคา้เพิม่ขึน้	78	ลา้นบาท	จากจำนวนและ

ราคาของวตัถดุบิและวสัดใุนการผลติมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้	 เงนิกูย้มืระยะ

สัน้จากวงเงนิเบกิเกนิบญัชแีละการนำเขา้วตัถดุบิจากตา่งประเทศเพิม่ขึน้ 

53	 ลา้นบาท	 และภาระหนีส้นิเพิม่ขึน้จากบรษิทัยอ่ยแหง่ใหม่	(การซือ้

กจิการโรงหลอ่)	จำนวน	307	ลา้นบาท	 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างเงินทุน 

	 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้น	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 เท่ากับ	

2,254	ลา้นบาท	เพิม่ขึน้จากปกีอ่น	800	ลา้นบาทหรอืคดิเปน็รอ้ยละ	17 

โดยบริษัทฯมีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี	2549	ส่วนที่เหลือ

แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน	75	 ล้านบาท	 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลในวันที่	21	

พฤษภาคม	2550	

	 เมือ่วนัที	่22	สงิหาคม	2550	ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ	มมีติ

ใหจ้า่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล	 รวมเปน็เงนิ	90	 ลา้นบาท	 บรษิทัฯ	 จา่ย

เงนิปนัผลในวนัที	่20	กนัยายน	2550 

	 ทัง้นี	้ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550	บรษิทัฯ	มโีครงสรา้งเงนิทนุประกอบ

ดว้ยหนีส้นิรวม	3,207	 ลา้นบาทและสว่นของผูถ้อืหุน้	2,254	 ลา้นบาท		 

คดิเปน็อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ประมาณ	1.42	เทา่ 

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

	 จากงบการเงินรวมสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	ณ	วัน

ที่	31	 ธันวาคม	2549	บริษัทฯ	มีกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน

สุทธิ	จำนวน	896	และ	497	ล้านบาท	(ตามลำดับ)	กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมลงทุนติดลบ	577	และ	420	ล้านบาท	(ตามลำดับ)	เป็นผลมา

จากการซือ้สนิทรพัยถ์าวรในป	ี2550	จำนวน	487	ลา้นบาท	และ	ป	ี2549 

จำนวน	421	 ล้านบาท	 เพื่อรองรับการขยายงานในโครงการต่างๆ		 

ของบริษัทฯ	 เป็นหลัก	 และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ติดลบในปี	2550	จำนวน	289	ล้านบาท	 เป็นผลมาจากการจ่ายชำระ

คืนเงินกู้ยืมระยะยาว	และการจ่ายเงินปันผล	และในปี	2549	มีกระแส

เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ	180	 ล้านบาท	 จากการจ่าย

เงินปันผล		



งบการเงิน งบการเงิน 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  

	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	

2549	งบกำไรขาดทุนรวม	งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี

ของบริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำกัด	 (มหาชน)	 และ

บริษัทย่อย	 และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	

สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำกัด	(มหาชน)	 ด้วยเช่นกัน	 ซึ่งผู้

บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของ

ข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้	 ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดง

ความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	

	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 

ที่รับรองทั่วไป	 ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ	 

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้	 

วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	 การประเมินความเหมาะสมของหลักการ

บัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการ	 ทางการเงินที่เป็น	 

สาระสำคัญ	 ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น	 ตลอดจนการประเมินถึง	 

ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม	

ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่าง

เหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	

 

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วัน

ที่	31	 ธันวาคม	2550	 และ	2549	 ผลการ	 ดำเนินงานและกระแส

เงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท	 สมบูรณ์	

แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำกัด	(มหาชน)	 และบริษัทย่อย	 และเฉพาะ

ของ	บริษัท	สมบูรณ์	แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จำกัด	(มหาชน)	โดยถูก

ต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	

	 โดยมไิดเ้ปน็การแสดงความเหน็อยา่งมเีงือ่นไขตอ่งบการเงนิขา้งตน้ 

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 

ข้อ	4	เมื่อวันที่	1	มกราคม	2550	บริษัทฯได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชี

เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ

จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน	 โดยบริษัทฯได้ปรับย้อนหลัง	งบการ

เงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	และสำหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน	เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว		

วิสสุตา	จริยธนากร	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3853 

บริษัท	สำนักงาน	เอินส์ท	แอนด์	ยัง	จำกัด	

กรุงเทพฯ:	27	กุมภาพันธ์	2551		
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบดุล 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549  

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 213,721,846 183,586,246 69,417,520 109,081,613 

เงินลงทุนช่ัวคราว	-	เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจำกัดในการใช้ 7	 15,031,531 - 15,031,531 -

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8,	9 50,073,030 62,050,963 2,724,940 2,811,028 

ลูกหนี้การค้าสุทธิ	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 8	 847,261,665 722,480,963 365,272,239 303,510,822 

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9	 - - 4,298,706 18,873,009 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 9	 - - - 43,000,000 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

	 ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9	 - - 224,500,000 253,125,000 

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ 10	 447,922,328 461,416,491 152,666,470 168,891,181 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 102,908,537 44,756,931 15,963,545 13,590,196 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,676,918,937 1,474,291,594 849,874,951 912,882,849 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11	 - - 1,252,018,452 1,055,984,217 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 12	 92,466,228 78,208,469 - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 13	 26,650,000 26,650,000 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

	 -	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9	 - - 636,555,600 708,385,600 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ 14	 3,485,871,845 2,873,178,054 1,041,311,434 1,104,946,757 

เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร 27,273,416 84,706,500 10,899 240,000 

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	 15	 107,779,100 108,919,905 - -

ค่าความนิยม	-	สุทธิ 17,934,556 - - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ 16	 4,707,944 4,787,169 1,577,173 547,234 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21,516,012 10,387,666 9,890,184 -

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,784,199,101 3,186,837,763 2,941,363,742 2,870,103,808 

รวมสินทรัพย์ 5,461,118,038 4,661,129,357 3,791,238,693 3,782,986,657 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 17	 19,930,185 799,124 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	ทรัสต์รีซีท 18	 111,091,666 88,588,280 - -

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9	 - 25,380 818,336 1,357,996 

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 731,692,769 653,689,299 264,428,120 226,725,731 

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9	 - - 639,615 -

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 19	 420,183,000 297,899,000 332,013,000 297,899,000 

เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน	-	ส่วนท่ีถึงกำหนดชำระในหน่ึงปี 3,963,178 4,644,742 3,296,179 2,192,870

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้	-	ซื้อสินทรัพย์ 8,926,447 19,480,602 1,822,531 8,887,602 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 65,863,653 48,710,624 11,633,710 10,460,042 

เจ้าหนี้ค่าหุ้น 11,066,084 - 11,066,084 -

อื่นๆ 137,245,775 80,431,958 53,297,334 28,440,428 

223,101,959 148,623,184 77,819,659 47,788,072 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,509,962,757 1,194,269,009 679,014,909 575,963,669 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งปี 19	 1,683,396,600 1,558,714,600 1,371,371,600 1,558,714,600 

เจ้าหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนท่ีถึงกำหนด

ชำระภายในหนึ่งปี 6,770,804 3,600,350 6,247,920 2,657,337 

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 6,897,892 9,511,923 8,670,229 9,511,923 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,697,065,296 1,571,826,873 1,386,289,749 1,570,883,860 

รวมหนี้สิน 3,207,028,053 2,766,095,882 2,065,304,658 2,146,847,529 

งบดุล (ต่อ) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน	

หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

ทุนที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว

หุ้นสามัญ	300,000,000	หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 84,562,861 84,562,861 84,562,861 84,562,861 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	บริษัทฯ 20	 86,260,695 97,600,723 86,260,695 97,600,723 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	-	บริษัทย่อย 20	 664,004,859 704,748,700 - -

กำไรสะสม

จัดสรรแล้ว

สำรองตามกฎหมาย 22	 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

ยังไม่ได้จัดสรร 1,089,261,570 678,121,191 1,225,110,479 1,123,975,544 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,254,089,985 1,895,033,475 1,725,934,035 1,636,139,128 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,461,118,038 4,661,129,357 3,791,238,693 3,782,986,657

0 0 0 0

งบดุล (ต่อ) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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งบกำไรขาดทุน 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2550 2549 2550 2549

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 4,979,277,871 4,252,052,335 1,803,486,173 1,562,245,407 

ดอกเบี้ยรับ 3,423,644 5,274,376 57,097,791 53,071,734 

กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,215,816 14,301,685 356,189 2,259,991 

รายได้อื่น 88,623,658 107,634,339 142,476,422 149,719,041 

ส่วนแบ่งกำไรสะสมจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - - - 49,114,717 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 15,115,760 9,990,720 - -

รวมรายได้ 5,092,656,749 4,389,253,455 2,003,416,575 1,816,410,890 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 3,882,422,340 3,444,983,340 1,329,992,962 1,229,636,535 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 363,473,293 303,499,863 265,896,016 203,637,932 

ค่าตัดจำหน่ายค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ 512,416 - - -

รวมค่าใช้จ่าย 4,246,408,049 3,748,483,203 1,595,888,978 1,433,274,467 

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล 846,248,700 640,770,252 407,527,597 383,136,423 

ดอกเบี้ยจ่าย (119,419,301) (94,237,909) (102,694,210) (87,464,708)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 23	 (135,689,020) (103,931,434) (23,698,452) (22,742,307)

กำไรสุทธิสำหรับปี 591,140,379 442,600,909 281,134,935 272,929,408 

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 25	

กำไรสุทธิ	 1.97 1.48 0.94 0.91 
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งบกระแสเงินสด 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

กำไรสุทธิสำหรับปี 591,140,379 442,600,909 281,134,935 272,929,408

ปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ	(จ่าย)	จากกิจกรรมดำเนินงาน

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 306,896,885 236,978,077 136,687,197 123,076,927 

ขาดทุน	(กำไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น (1,169,257) (2,373,423) 143,756 (149,041)

กำไรจากการขายเงินลงทุน - (6,721,559) - -

กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (2,366,423) (1,565,553) - (565,104)

สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 4,503,596 (3,039,474) 2,776,501 1,019,533 

ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 6,865,235 2,764,939 6,826,466 -

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 20,805 7,800,000 - -

ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตัดจ่าย	-	สุทธิ 1,197,140 - 748,922 -

ส่วนแบ่งกำไรสะสมจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย - - - (49,114,717)

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (15,115,760) (9,990,720) - -

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน 891,972,600 666,453,196 428,317,777 347,197,006

สินทรัพย์ดำเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 161,141,670 (24,905,230) 86,088 3,077,869 

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (124,876,063) (5,579,109) (61,761,641) 11,593,245 

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (353,100) 72,760 14,574,303 (18,720,249)

สินค้าคงเหลือ 24,280,911 (60,464,209) 13,448,210 (70,551,471)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (45,197,646) 10,290,717 (3,688,873) 16,974,742 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (6,128,346) 6,364,104 (6,673,421) 565,100 

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,109,620 (26,747,347) (539,660) 290,744 

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (53,515,838) (5,232,400) 37,559,628 (62,730,118)

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 639,614 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 45,765,840 (53,432,523) 28,420,666 (13,940,284)

หนี้สินอื่น 2,128,129 (9,926,769) 3,358,789 (5,759,479)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 896,327,777 496,893,190 453,741,480 207,997,105
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(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย	(หมายเหตุ	11) - - (185,000,000) -

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย	(หมายเหตุ	11) (149,701,986) - - -

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (2,007,360) - -

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น - 14,631,575 - -

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 858,000 3,776,345 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง 5,000,000 - - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	(เพิ่มขึ้น) - - 43,000,000 (23,000,000)

ค่าธรรมเนียมรับในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 4,220,557 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - (114,000,000) (60,000,000)

รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 214,455,000 186,489,400 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น (5,000,000) - (5,000,000) -

เงินมัดจำค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักรลดลง	(เพิ่มขึ้น) 57,433,084 (22,853,981) 240,000 (240,000)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,195,652) (1,035,267) (1,259,635) (552,178)

เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (486,974,716) (420,524,115) (90,160,743) (207,661,906)

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 2,366,423 870,058 - 729,752 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน 1,120,000 7,180,760 - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (577,094,847) (419,961,985) (133,504,821) (104,234,932)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น (15,031,531) - (15,031,531) -

เงินเบิกเกินบัญชีลดลง (26,284,063) (24,214) - -

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น	(ลดลง) 22,792,486 (18,492,112) - -

เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (2,904,109) - (3,199,108) -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 246,000,000 128,000,000 146,000,000 128,000,000 

จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (325,229,000) (153,990,000) (299,229,000) (153,990,000)

จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย - - - (3,405,253)

ค่าธรรมเนียมจ่ายในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เงินกู้ยืมระยะยาว (8,441,113) - (8,441,113) -

เงินปันผลจ่าย (180,000,000) (135,000,000) (180,000,000) (135,000,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (289,097,330) (179,506,326) (359,900,752) (164,395,253)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ 30,135,600 (102,575,121) (39,664,093) (60,633,080)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	ต้นปี 183,586,246 286,161,367 109,081,613 169,714,693 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	ปลายปี 213,721,846 183,586,246 69,417,520 109,081,613

0 0 0 0

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549
(ปรับปรุงใหม่)

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับ

ดอกเบี้ยจ่าย 191,203,059 95,915,223 101,679,346 87,464,708 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 124,178,462 124,732,113 25,138,815 29,052,592 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจำหน่าย 52,083,869 42,120,293 11,340,028 10,614,256 

ตัดส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ท่ีเสียหายจากไฟไหม้ - 3,025,384 - -

ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 10,554,155 5,215,539 7,065,071 15,651,558 

ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน 7,893,000 5,108,523 7,893,000 3,450,000 

ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยโดยหักกลบ

กับเงินค่าหุ้นคืนจากการชำระบัญชี - - - 92,114,296 

ค่าเสียหายรอเรียกคืนตามสัญญาประกันภัย - 2,513,798 - -

โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์รอการขาย 5,829,264 - - -

ค่าหุ้นค้างชำระ 11,066,084 - 11,066,084 -
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 
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1. ข้อมูลทั่วไป 

	 	 บริษัท	 สมบูรณ์	 แอ๊ดวานซ์	 เทคโนโลยี	 จำกัด	 (มหาชน)	

(“บริษัทฯ”)	 จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาใน

ประเทศไทย	 โดยมีบริษัท	 สมบูรณ์	 โฮลดิ้ง	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัท

จำกัดตามกฎหมายไทยเป็นบริษัทใหญ่	 บริษัทฯ	 ประกอบกิจการ

ในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะและที่

รองแหนบรถบรรทุก	

	 	 ที่อยู่ของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่	ณ	เลขที่	129	หมู่ที่	

2	 ถนนบางนา-ตราด	 ตำบลบางโฉลง	 อำเภอบางพลี	 จังหวัด

สมุทรปราการ	

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน 

	 	 งบการเงนินีจ้ดัทำขึน้ตามมาตรฐานบญัชทีีก่ำหนดในพระราช

บญัญตัวิชิาชพีบญัช	ีพ.ศ.	2547	และการแสดงรายการในงบการเงนิ

ได้ทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา้ลงวนัที	่14	กนัยายน	2544	ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

การบญัช	ีพ.ศ.	2543 

	 	 งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะ

ได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

3.  เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม 

	 	 งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	ของ	บริษัทฯและบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้ง

ขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้	โดยบริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ในระหว่างปี	2550	ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ	11	

บริษัทย่อย อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัทฯ ลักษณะธุรกิจ

 2550 2549  

บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำกัด	 100 100 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์	

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 100 100 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์	

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำกัด	 100 -	 ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์	

 	 สนิทรพัยแ์ละรายไดข้องบรษิทัยอ่ยซึง่รวมอยู่ในงบการเงนิรวม	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2550	และ	2549	คดิเปน็จำนวนประมาณรอ้ยละดงันี้ 

บริษัทย่อย
อัตราร้อยละของสินทรัพย์รวมของ

บริษัทย่อยในงบดุลรวม
อัตราร้อยละของรายได้รวมของ
บริษัทย่อยในงบกำไรขาดทุนรวม

 2550 2549 2550 2549
บรษิทั	สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	จำกดั	 29.24 29.20 38.61 37.30 
บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 30.25 34.27 26.48 26.24 
บรษิทั	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แคสติง้	โปรดกัส	์จำกดั	 11.79 -	 5.38 - 

	 	 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 รายการค้า

ระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว	

ยอดเงินลงทุนในบริษัทย่อยในบัญชีของบริษัทฯได้ตัดกับส่วนของ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ว	 ผลต่างที่เหลือจะตัดจำหน่ายภายใน

ระยะเวลา	15	ปี	นับตั้งแต่วันที่เข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อย	

	 	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อ

สาธารณะ	ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน	

4. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการบนัทกึ

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ยในงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

	 	 ในระหวา่งไตรมาสที	่1	ของปปีจัจบุนั	บรษิทัฯ	ไดเ้ปลีย่นแปลง

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ	 จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน	

ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่44	(ปรบัปรงุ	2550)	เรือ่ง	งบการเงนิ

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ซึ่งกำหนดให้เงินลงทุนใน	
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บริษัทย่อย	เงินลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน	และเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการต้องแสดงตามวิธีราคาทุน	

	 	 ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ได้

ปรับย้อนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่นำมาแสดง

เปรียบเทียบเสมือนว่าบริษัทฯได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึก

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด	 การ

เปลี่ยนแปลงนี้ทำให้บริษัทฯ	มีกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนเฉพาะ

กิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	ลดลง

เปน็จำนวน	310	ลา้นบาท	(1.03	บาทตอ่หุน้)	และ	170	ลา้นบาท 

(0.57	 บาทต่อหุ้น)	 ตามลำดับ	 ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ	 “ผลสะสมจากการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย”	 ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ

กิจการแล้ว	

	 	 ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว	 มีผลกระทบ

เฉพาะต่อรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยใน

งบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น	 โดยไม่ได้มีผลกระทบต่องบการ

เงินรวมแต่อย่างใด	

5. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

	 	 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่	9/

2550	ฉบับที่	38/2550	และฉบับที่	62/2550	 เกี่ยวกับมาตรฐาน

การบัญชี	โดยให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้	

 ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 ฉบับที่	44	(ปรับปรุง	2550)	 งบการเงินรวมและงบการเงิน	 

	 	 	 	 	 เฉพาะกิจการ	

	 	 ฉบับที่	45	(ปรับปรุง	2550)	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	

	 	 ฉบับที่	46	(ปรับปรุง	2550)	 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน	 

	 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม		 

	 2550	เปน็ตน้ไป	ในระหวา่งไตรมาสที	่1	ของปปีจัจบุนั	บรษิทัฯ   

	 ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงิน	 

	 ลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการ	เพื่อให้เป็นไป	 

	 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่	44	ฉบับปรับปรุงใหม่	ตามที่	 

	 กล่าวไว้ในหมายเหตุ	4	

 ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

	 	 ฉบับที่	25	(ปรับปรุง	2550)	 งบกระแสเงินสด	

	 	 ฉบับที่	29	(ปรับปรุง	2550)	 สัญญาเช่า	

	 	 ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2550)	 สินค้าคงเหลือ	

	 	 ฉบับที่	33	(ปรับปรุง	2550)	 ต้นทุนการกู้ยืม	

	 	 ฉบับที่	35	(ปรับปรุง	2550)	 การนำเสนองบการเงิน	

  ฉบับที่	39	(ปรับปรุง	2550)	 นโยบายการบญัชกีารเปลีย่นแปลง	 

	 	 	 	 	 ประมาณการทางบญัชแีละขอ้ผดิพลาด 

	 	 ฉบับที่	41	(ปรับปรุง	2550)	 งบการเงินระหว่างกาล	

	 	 ฉบับที่	43	(ปรับปรุง	2550)	 การรวมธุรกิจ	

	 	 ฉบับที่	49	(ปรับปรุง	2550)	 สัญญาก่อสร้าง	

	 	 ฉบับที่	51		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	

	 	 	 มาตรฐานการบัญชีข้างต้นให้ถือปฏิบัติกับงบการเงิน	 

	 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม		 

	 2551	 เป็นต้นไป	 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	 ได้ประเมินแล้ว	 

	 เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบ	 

	 อย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินสำหรับปีที่ เริ่มใช้	 

	 มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว	 ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี	 

	 ดังต่อไปนี้	

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่43(ปรับปรุง2550) เรื่อง 

 การรวมธุรกิจ 

 	 	 มาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่43	(ปรบัปรงุ	2550)	กำหนดให้	 

	 บริษัทฯ	 ไม่ต้องตัดจำหน่ายค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ	 

	 อกีตอ่ไป	แตบ่รษิทัฯ	ตอ้งทดสอบการดอ้ยคา่ของคา่ความนยิม   

	 และแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	 

	 สะสม	 โดยใหถ้อืปฏบิตัสิำหรบัคา่ความนยิมทีเ่กดิจากการรวม	 

	 ธรุกจิซึ่งมีข้อตกลงตั้งแต่วันที่	1	 มกราคม	2551	 เป็นต้นไป		 

	 ส่วนค่าความนิยมที่รับรู้ก่อนหน้านี้	 บริษัทฯ	 สามารถใช้วิธ	ี 

	 เปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป	 โดยหยุดตัดจำหน่ายค่าความนิยม	 

	 แต่ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม	 โดยเริ่มตั้งแต่	 

	 งวดปีบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2551	
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6. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ 

 6.1การรับรู้รายได้

	 	 ขายสินค้า 

	 	 	 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 

	 ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของ	 

	 ความเปน็เจา้ของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้	 รายไดจ้ากการขายแสดง	 

	 มลูคา่ตามราคาในใบกำกบัสนิคา้โดยไมร่วมภาษมีลูคา่เพิม่	สำหรบั	 

 สนิคา้ที่ไดส้ง่มอบหลงัจากหักส่วนลดแล้ว	

  รายได้ค่าบริการ 

	 	 	 รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึง	 

	 ขั้นความสำเร็จของงาน		

	 	 ดอกเบี้ยรับ 

	 	 	 ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึง	 

	 อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง	

	 	 เงินปันผลรับ 

	 	 	 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล	

 6.2เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	 	 	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	หมายถึง	 เงินสดและ	 

	 เงินฝากธนาคาร	 และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง		 

	 ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน	3	เดือนนับจาก	 

	 วันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้	

 6.3ลูกหนี้การค้า

 	 	 ลกูหนีก้ารคา้แสดงตามมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บั	 บรษิทัฯ	 และ  

	 บริษัทย่อยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุน	 

	 โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้		 

	 โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และตามสถานะ	 

	 ปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง	ณ	วันที่ในงบดุล	

 6.4สินค้าคงเหลือ

	 	 	 สนิคา้สำเรจ็รปูและงานระหวา่งผลติแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ   

 (วธิถีวัเฉลีย่)	 หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตม่ลูคา่ใดจะตำ่กวา่		 

 ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุนของ	 

	 วัตถุดิบ	ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน	 

	 	 	 วตัถดุบิ	อะไหลแ่ละวสัดโุรงงานแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ	(วธิ	ี 

	 เขา้กอ่น	-	ออกกอ่น)	หรอืมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตอ่ยา่งใดจะ	 

 ตำ่กวา่	และจะถอืเปน็สว่นหนึง่ของตน้ทนุการผลติเมือ่มกีารเบกิใช้ 

	 	 	 สำรองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นสำหรับสินค้าเก่า	 

	 ล้าสมัย	เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ	

 6.5เงินลงทุน

	 	 	 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ	 

	 กิจการแสดงมูลค่าตามราคาทุน	

   เงนิลงทนุในบรษิทัรว่มทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิรวมแสดงมลูคา่  

	 ตามวธิสีว่นไดเ้สยี	 ซึง่การบนัทกึเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยีนี	้ 

 เงนิลงทนุจะถกูบนัทกึครัง้แรกในราคาทนุทีซ่ือ้มาและจะถกูปรบั	 

 ดว้ยสว่นไดเ้สยีในผลการดำเนนิงานแตล่ะปขีองบรษิทัรว่ม 

 	 	 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ ในความต้องการของ	 

	 ตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไปซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่า	 

	 เผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ	 

	 คำนวณต้นทุนของเงินลงทุน	

 6.6ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

	 	 	 ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทีต่ใีหม	่ อาคารและอปุกรณแ์สดง	 

	 มลูคา่ตามราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหมห่กัคา่เสือ่มราคาสะสม	 และคา่	 

	 เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย	์(ถา้ม)ี 

 	 	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยบนัทกึมลูคา่เริม่แรกของทีด่นิ	 อาคาร	 

	 และเครือ่งจกัรในราคาทนุ	ณ	 วนัทีไ่ดส้นิทรพัยม์า	 หลงัจากนัน้	 

	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจดัใหม้กีารประเมนิราคาทีด่นิ	อาคาร	และ	 

	 เครือ่งจกัร	 โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและบนัทกึสนิทรพัยด์งักลา่ว	 

	 ในราคาทีต่ใีหม	่ ทัง้นีบ้รษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยจดัใหม้กีารประเมนิ	 

	 ราคาสนิทรพัยด์งักลา่วเปน็ครัง้คราวเพือ่มใิหร้าคาตามบญัช	ีณ		 

	 วันที่ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสำคัญ		 

 ยกเว้นที่ดิน	 อาคารและเครื่องจักรของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	 

	 ซึง่แสดงมลูคา่ตามวธิรีาคาทนุ	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯ	ไดป้รบัปรงุ	 

	 ผลจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันดังกล่าวใน	 

	 งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2550	แล้ว	
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	 	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการ	 

	 ตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ 

	 	 -	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยบนัทกึราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย	์ 

  ทีเ่พิม่ขึน้จากการตรีาคาใหม่ในบญัช	ี “สว่นเกนิทนุจากการ	 

	 	 ตีราคาสินทรัพย์”	 ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล	 อย่างไร	 

	 	 กต็าม	 หากสนิทรพัยน์ัน้เคยมกีารตรีาคาลดลงและบรษิทัฯ   

	 	 และบริษัทย่อยไดร้บัรูร้าคาทีล่ดลงเปน็คา่ใชจ้า่ยในงบกำไร	 

	 	 ขาดทนุแลว้	 สว่นทีเ่พิม่จากการตรีาคาใหมน่ีจ้ะถกูรบัรูเ้ปน็	 

	 	 รายได้ไม่เกินจำนวนที่เคยลดลงซึ่งได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายใน	 

  งบกำไรขาดทุนปีก่อนแล้ว 

	 	 -	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยรบัรูร้าคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์ี	่ 

	 	 ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน		 

	 	 อย่างไรก็ตาม	 หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้น	 

	 	 และยงัมยีอดคงคา้งของบญัช	ี “สว่นเกนิทนุจากการตรีาคา	 

	 	 สินทรัพย์”	 อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น	 ส่วนที่ลดลงจากการ	 

	 	 ตรีาคาใหมจ่ะถกูนำไปหกัออกจาก	 “สว่นเกนิทนุจากการต	ี 

	 	 ราคาสินทรัพย์”	 ไม่เกินจำนวนซึ่งเคยตีราคาเพิ่มขึ้นของ	 

	 	 สินทรัพย์รายการเดียวกัน	 และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช	้ 

	 	 จา่ยในงบกำไรขาดทนุ	

 

	 	 	 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหม่ของสินทรัพย์	 โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดย	 

	 ประมาณดังต่อไปนี้	

 บริษัทฯ บริษัทย่อย

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น	 20	-	30	ปี	 20	-	40	ปี	
เครื่องจักร	 5	-	18	ปี	 5	-	18	ปี	
เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน 5	ปี	 5	ปี	
เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	 3	-	5	ปี	 3	-	5	ปี	
ยานพาหนะ	 5	ปี	 5	ปี	

   ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาสำหรบัทีด่นิและงานระหวา่งกอ่สรา้ง 

	 	 	 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ที่รวมอยู่ในงบ	 

	 กำไรขาดทุน	 คำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานที	่ 

	 เหลอือยู	่ โดยกรณสีนิทรพัยท์ีม่กีารตรีาคาลดลง	 คา่เสือ่มราคา	 

	 คำนวณจากราคาที่ตีใหม	่ ส่วนกรณีสินทรัพย์ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น		 

	 คา่เสือ่มราคาคำนวณจากราคาทนุ 

 	 	 ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ตีราคาเพิ่มตัดจำหน่ายไปสู่บัญช	ี 

	 สว่นเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ในสว่นของผูถ้อืหุน้ 

 6.7ต้นทุนการกู้ยืม

 	 	 ดอกเบีย้จา่ยทีเ่กดิจากเงนิกูย้มืทีน่ำไปใชใ้นโครงการกอ่สรา้ง	 

	 อาคารไดน้ำไปรวมเปน็ราคาทนุของอาคารจนกวา่อาคารนัน้จะ	 

	 อยูใ่นสภาพพรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามประสงค	์ ดอกเบีย้จา่ยดงักลา่ว	 

	 ประกอบดว้ยดอกเบีย้ทีจ่า่ยจรงิหกัดว้ยรายไดจ้ากการนำเงนิกูน้ัน้	 

	 ไปลงทนุชัว่คราว	สำหรบัเงนิกูท้ีกู่ม้าโดยเฉพาะเพือ่สรา้งอาคาร	

 6.8สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

	 	 	 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแสดงตามราคา	 

	 ทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า	(ถ้ามี)	

 6.9สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

	 	 	 โปรแกรมคอมพิวเตอร์แสดงตามราคาทุนหักค่าตัด	 

	 จำหน่ายสะสม	 ค่าตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน	 

	 คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์	 โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ	 

	 การใช้ประโยชน์โดยประมาณ	5	 ปี	 ค่าตัดจำหน่ายรวมอยู่	 

	 ในการคำนวณผลการดำเนินงาน	

 6.10รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	 	 	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	 หมายถึง		 

	 บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ	 หรือถูกควบคุม	 

	 โดยบรษิทัฯ	 ไมว่า่จะเปน็โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	หรอือยูภ่ายใต	้ 

	 การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ	
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	 	 	 นอกจากนีบ้คุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถงึ  

	 บรษิทัรว่มและบคุคลซึง่มอีทิธพิลอยา่งเปน็สาระสำคญักบับรษิทัฯ		 

	 ผูบ้รหิารสำคญั	กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ	ทีม่อีำนาจ	 

 ในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ	 

 6.11สัญญาเช่าการเงิน

 	 	 สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของ	 

	 ความเปน็เจา้ของสว่นใหญไ่ดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอืเปน็สญัญาเชา่	 

 การเงนิ	 สญัญาเชา่การเงนิจะบนัทกึเปน็รายจา่ยฝา่ยทนุดว้ย	 

	 มลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่หรอืมลูคา่ปจัจบุนัสทุธขิอง	 

	 จำนวนเงนิทีต่อ้งจา่ยตามสญัญาเชา่แลว้แตม่ลูคา่ใดจะตำ่กวา่		 

	 ภาระผกูพนัตามสญัญาเชา่หกัคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิจะบนัทกึ	 

	 เปน็หนีส้นิระยะยาว	สว่นดอกเบีย้จา่ยจะบนัทกึในงบกำไรขาดทนุ	 

	 ตลอดอายขุองสญัญาเชา่	สนิทรพัยท์ีไ่ดม้าตามสญัญาเชา่การเงนิ	 

 จะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายกุารใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่	

 6.12เงินตราต่างประเทศ

	 	 	 รายการทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศแปลงคา่เปน็เงนิบาท	 

	 โดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น	ณ	 วนัทีท่ีเ่กดิรายการ	 สนิทรพัยแ์ละ	 

	 หนีส้นิทีเ่ปน็ตวัเงนิทีเ่ปน็เงนิตราตา่งประเทศคงเหลอือยู	่ ณ   

	 วันที่ในงบดุลแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน		 

	 ณ	วันที่ในงบดุล	

	 	 	 กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตรา	 

	 แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน 

 6.13การด้อยค่าของสินทรัพย์

	 	 	 ทกุวนัทีใ่นงบดลุ	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจะทำการประเมนิวา่  

 มขีอ้บง่ชีซ้ึง่แสดงวา่สนิทรพัยข์องบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยดอ้ยคา่	 

 ลงหรอืไม	่หากมขีอ้บง่ชีข้องการดอ้ยคา่	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ย  

	 จะทำการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์		 

	 และหากพบวา่ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ทีค่าดวา่  

	 จะไดร้บัคนื	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยจะลดมลูคา่ของสนิทรพัย	์ 

	 นัน้ลงใหเ้ทา่กบัมลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคนื	 และรบัรูผ้ลขาดทนุ  

	 จากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยใ์นงบกำไรขาดทนุ	 มลูคา่ทีค่าดวา่  

	 จะไดร้บัคนืของสนิทรพัยห์มายถงึราคาขายสทุธหิรอืมลูคา่จาก  

	 การใช้ของสินทรัพย์นั้นแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า	

 6.14ผลประโยชน์ของพนักงาน

	 	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยรบัรูเ้งนิเดอืน	คา่จา้ง	โบนสั	และ  

	 เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุสำรองเลีย้งชพีเปน็  

	 ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ	

 6.15ภาษีเงินได้

 	 	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยบนัทกึภาษเีงนิไดโ้ดยคำนวณจาก  

	 กำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร	

 6.16สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

 	 	 ลกูหนีแ้ละเจา้หนีต้ามสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศ	 

	 ลว่งหนา้จะถกูแปลงคา่ตามอตัราแลกเปลีย่น	ณ	วนัสิน้งวดบญัช ี  

	 กำไรขาดทนุทีย่งัไมเ่กดิขึน้จากการแปลงคา่เงนิตราตา่งประเทศ	 

 ดงักลา่วจะถกูบนัทกึในงบกำไรขาดทนุ	 สว่นเกนิหรอืสว่นลดที	่ 

	 เกดิขึน้จากการทำสญัญาจะถกูตดัจำหนา่ยดว้ยวธิเีสน้ตรงตาม	 

	 อายขุองสญัญา	

 6.17การใช้ประมาณการทางบัญชี

 	 	 ในการจดัทำงบการเงนิตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป		 

	 ในบางสถานการณฝ์า่ยบรหิารอาจตอ้งใชก้ารประมาณและการตัง้  

	 สมมตฐิาน	 ซึง่มผีลกระทบตอ่จำนวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิ	 

	 และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	 ดว้ยเหตนุีผ้ลทีเ่กดิขึน้จรงิ	 

	 จงึอาจแตกตา่งไปจากจำนวนทีป่ระมาณไว้	

7. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีข้อ

จำกัดในการใช้ 

	 	 เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	

2550	 เป็นเงินฝากในบัญชีจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา	

(Escrow	Account)	 ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินประกันสำหรับ

ค่าหุ้นส่วนที่เหลือที่จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้อเงินลงทุนในบริษัท	

อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำกัด	ในระยะเวลา	6	เดือน	

นับแต่วันที่	25	กรกฎาคม	2550	

8. ลูกหนี้การค้า 

	 	 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	

และ	2549	แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ	
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2550 2549 2550 2549 

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	 39,865,706 29,297,434 2,724,940 2,811,028 

เกินกำหนดชำระไม่เกิน	3	เดือน	 10,207,324 32,753,529 -	 -	

รวม	 50,073,030 62,050,963 2,724,940 2,811,028 

ลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	 843,266,400 711,615,878 365,272,239 299,980,912 

เกินกำหนดชำระ	     

ไม่เกิน	3	เดือน	 3,939,610 8,829,432 -	  3,529,910 

มากกว่า	3	เดือนแต่ไม่เกิน	12	เดือน	 55,655 2,035,653 -	 -	

มากกว่า	12	เดือนขึ้นไป	 4,723,915 4,723,915 -	 -	

รวม	 851,985,580 727,204,878 365,272,239 303,510,822 

หัก:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (4,723,915)	 (4,723,915)	 -	 -	

สุทธิ	 847,261,665 722,480,963 365,272,239 303,510,822 

9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

	 	 ในระหว่างปี	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม

เงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินรวม นโยบายการกำหนดราคา

 2550 2549  

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	    

ขายสินค้า	 140.6 151.3 ราคาทนุบวกกำไรสว่นเพิม่	รอ้ยละ	15	-	25	(2549:  
 ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	ร้อยละ	10	-	20)	

(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา

 2550 2549  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	    
ค่าสาธารณูปโภครับ	 13.7 13.2 ราคาใกล้เคียงทุน	

ดอกเบี้ยรับ	 54.1 48.4 ร้อยละ	4.5,	MOR,	MLR-1%,	MLR-1.25%	และ
	 MLR-1.75%	ต่อปี	

รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ	 99.9 97.6 ราคาใกล้เคียงทุน	
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(หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกำหนดราคา

 2550 2549  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย	    

ขายเศษจากการผลิต	 5.9 4.4 ราคาตลาด	

ซื้อสินค้า	 5.1 4.8 ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มเฉลี่ย	ร้อยละ	15	-	30	

ค่าเช่าจ่าย	 -	 1.2 ค่าเช่าเดือนละ	0.10	ล้านบาท	

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	 2.2 2.6 ราคาใกล้เคียงทุน	

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	    

ขายสินค้า	 8.3 4.0 ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ	15	-	25	(2549:		 
	 ราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มร้อยละ	10	-	20)	

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้	
(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2550 2549 2550 2549 

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	     

บริษัทย่อย	     

บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำกัด	 -	 -	 808,243  808,004 

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 -	 -	 -	 2,996 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	     

บริษัท	ย่งกี่	(1995)	จำกัด	 48,013,180 61,944,177 1,916,697 2,000,028 

บริษัท	ออโตโมทีฟโปรดักส์	อิมปอร์ต	แอนด์	     

เอ็กซ์ปอร์ต	เซ็นเตอร์	จำกัด	 2,059,850 106,786 -	 -	

 50,073,030 62,050,963 2,724,940 2,811,028 

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	     

บริษัทย่อย	     

บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำกัด	 -	 -	 2,866,185 3,230,184 

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 -	 -	 761,409 15,642,825 

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำกัด	 -	 -	 671,112 -	

 -	 -	 4,298,706 18,873,009 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	     

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 -	 - -	 43,000,000 

 -	 -	 -	 43,000,000 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2550 2549 2550 2549 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	     

บรษิทั	สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	จำกดั	 -	 - 478,055,600 498,510,600 

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 -	 - 383,000,000 463,000,000 

 -	 - 861,055,600 961,510,600 

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	     

บริษัทย่อย	     

บรษิทั	สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	จำกดั	 -	 - 17,292 108,117 

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 -	 - 801,044 1,249,879 

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	     

บริษัท	ซึชิโยชิ	สมบูรณ์โคเตทแซนด์	จำกัด	 -	 25,380 -	 -	

 -	 25,380 818,336 1,357,996 

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	     

บริษัทย่อย	     

บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำกัด	 -	 - 10,625 - 

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 -	 -	 628,990 -	

 -	 - 639,615 - 

	 	 ในระหว่างปี	2550	เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการในระหว่างปี	

 31	ธันวาคม	2549	 เพิ่มขึ้น	 ลดลง	 31	ธันวาคม	2550	

     

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	     

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 43,000,000 - (43,000,000)	 -	

 43,000,000 - (43,000,000)	 -	

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	     

บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว	     

อุตสาหกรรม	จำกัด	 498,510,600 114,000,000 (134,455,000)	 478,055,600 

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 463,000,000 - (80,000,000)	 383,000,000 

 961,510,600 114,000,000 (214,455,000)	 861,055,600 
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	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท	 สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม	 จำกัด	 คงเหลือ	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2550	

จำนวน	317	 ล้านบาท	มีกำหนดชำระคืนภายใน	8	ปี	 จ่ายชำระ

คืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส	 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2547	 ถึง

เดือนธันวาคม	2554	 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	4.5	

ตอ่ป	ีสำหรบัปทีี	่1	-	3	หลงัจากนัน้คดิดอกเบีย้ในอตัรา	MLR	ตอ่ปี	

โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน	 ในระหว่างปี	2550	 บรษิทัฯ	

ไดต้กลงแกไ้ขสญัญาเงนิใหกู้ย้มืดงักลา่วโดยเปลีย่นแปลงอัตราดอก

เบี้ยเป็นอัตราร้อยละ	MLR-1.75%	 ต่อปี	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวคง

เหลอืจำนวน	9	ลา้นบาท	มกีำหนดชำระคนืภายใน	3	ปี	จา่ยชำระ

คนืเงนิตน้เปน็รายไตรมาส	 เริม่ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม	2549	 ถึงเดือน

มิถุนายน	2551	 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	MLR-1%	

ต่อปี	 โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน	 และเงินให้	 

กู้ยืมระยะยาวคงเหลือ	152	 ล้านบาท	 มีกำหนดชำระคืนภายใน	 

	5	ปี	 จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นรายเดือน	 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม	

2550	 ถึงเดือนกันยายน	2554	 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตรา

ร้อยละ	MLR-1.25%	ต่อปี	โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน	

	 	 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท	 บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	

จำกัด	คงเหลือ	ณวันที่	31	ธันวาคม	2550	จำนวน	383	ล้านบาท	

มีกำหนดชำระคืนภายใน	 9	 ปี	 จ่ายชำระคืนเงินต้นเป็นราย

ไตรมาส	 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน	2547	 ถึงเดือนมีนาคม	2555	

เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ	4.5	 ต่อปี	 สำหรับ

ปีที่	1	-	3	 หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา	MLR	 ต่อปี	 โดยมี

กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกเดือน	 ในระหว่างปี	 2550	 บริษัทฯ		 

ได้ตกลงแก้ไขสัญญาเงินให้กู้ยืมดังกล่าว	 โดยขยายเวลาการชำระ

คืนเงินต้นออกไปอีก	6	 เดือน	 และเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เป็นอัตราร้อยละ	MLR-1.75%	ต่อปี	

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

	 	 ในปี	2550	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน	 ค่าเบี้ย

ประชุมและเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและผู้บริหารเป็นจำนวน

เงิน	7.7	 ล้านบาท	(เฉพาะกิจการ:	6.8	 ล้านบาท)	(2549:	7.0	

ล้านบาท	เฉพาะกิจการ:	6.3	ล้านบาท)	

 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย:	บาท)	

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2550 2549 2550 2549 

วัตถุดิบ	 159,167,567 186,719,485 67,104,464 66,713,644 

งานระหว่างผลิต	 78,347,038 75,386,336 21,534,118 28,603,188 

สินค้าสำเร็จรูป	 55,597,605 72,705,871 14,024,277 22,688,093 

อะไหล่และวัสดุโรงงาน	 103,082,544 97,905,253 50,806,309 51,793,704 

สินค้าระหว่างทาง	 61,537,093 34,005,469 2,993,336 112,085 

รวม	 457,731,847 466,722,414 156,462,504 169,910,714 

หัก:	ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า	 (9,809,519)	 (5,305,923)	 (3,796,034)	 (1,019,533) 

สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ	 447,922,328 461,416,491 152,666,470 168,891,181 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หน่วย:พันบาท)	

ชื่อบริษัท ทุนชำระแล้ว	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	
 2550 2549 2550 2549 

     
บริษัท	สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม	จำกัด	 160,000 160,000 535,995 535,995 

บริษัท	บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	จำกัด	 130,000 130,000 519,989 519,989 

บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	โปรดักส์	จำกัด	 185,000 -	 196,034 - 

     
รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย	   1,252,018 1,055,984 

	 	 เมื่อวันที่	 24	 กรกฎาคม	2550	 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	 

ของบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	 ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท		 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แคสติง้	โปรดกัส	์จำกดั	ทัง้หมดจำนวน	15	ลา้นหุน้ 

มูลค่าตราไว้หุ้นละ	10	 บาท	 จากผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ	11 

บาท	รวมเป็นเงิน	165	ล้านบาท	บริษัทฯ	 ได้รับโอนหุ้นดังกล่าว

และชำระเงิน	ค่าหุ้นจำนวน	150	ล้านบาท	ในวันที่	25	กรกฎาคม	

2550	 และบริษัทฯ	 ได้นำเงินค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวน	 15		 

ล้านบาท	 ฝากไว้ในบัญชีจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา	

(Escrow	Account)	 เพื่อเป็นเงินประกันสำหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลือ

ที่จะต้องจ่ายตามสัญญาซื้อเงินลงทุนดังกล่าวในระยะเวลา	6	

เดือน	นับแต่วันที่	25	กรกฎาคม	2550	และในวันที่	1	กุมภาพันธ์	

2551	 บริษัทฯ	 ได้ตกลงกับคู่สัญญาโดยปรับลดราคาซื้อเป็น

จำนวน	4	ล้านบาท		

	 	 มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ	 ณ	 วันที่ลงทุนและเงินสด

จ่ายสุทธิในการซื้อบริษัทย่อยเป็นดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)	

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 267 

ลูกหนี้การค้า	 149,164 

สินค้าคงเหลือ	 15,290 

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	 499,447 

สินทรัพย์อื่น	 12,123 

สินทรัพย์รวม	 676,291 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 (30,415)	

เจ้าหนี้การค้า	 (132,283)	

เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น	 (15,000)	

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	 (326,195)	

หนี้สินอื่น	 (29,811)	

หนี้สินรวม	 (533,704)	

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิ	 142,587 

ค่าความนิยม	 18,447 

ราคาซื้อ	 161,034 

หัก:	 เงินสดของบริษัทย่อย	 (266)	

	 ค่าหุ้นค้างจ่าย	 (11,066)	

เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย	 149,702 
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	 	 ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจจำนวนประมาณ	18	

ล้านบาท	ตัดจำหน่ายด้วยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา	15	ปี	

	 	 นอกจากนี้	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2550	ที่ประชุมวิสามัญ	 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ	 เพิ่มทุนในบริษัท	

อนิเตอรเ์นชัน่แนล	แคสติง้	โปรดกัส	์จำกดั	เปน็จำนวนเงนิ	35	ลา้นบาท 

และบรษิทัฯ	ไดเ้พิม่ทนุในบรษิทัดงักลา่วเมือ่วนัที	่20	สงิหาคม	2550 

	 	 ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	2550	 บริษัทฯ	 ได้จำนำหุ้นของ	 

บริษัท	 อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	 โปรดักส์	 จำกัด	 จำนวน	15	

ล้านหุ้น	 ไว้กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง	 เพื่อเป็นหลักประกัน

วงเงินสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทย่อยได้รับจาก

ธนาคารดังกล่าว	

 

12. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 
	(หน่วย:	พันบาท)	

บริษัท ลักษณะของธุรกิจ
จัดตั้ง
ขึ้นใน
ประเทศ

ทุน
ชำระแล้ว

อัตราส่วนการถือหุ้น
งบการเงินรวม

ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีส่วนได้เสีย

    2550 2549 2550 2549 2550 2549 
    ร้อยละ	 ร้อยละ	     

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท	          

สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม	จำกัด 

         

บริษัท	ซึชิโยชิ	สมบูรณ์โคเตท	 ผลิตและจำหน่าย	         

แซนด์	จำกัด	 ทรายเคลอืบพลาสตกิ	         

 และทรายอบแห้ง	 ไทย	 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 27,440 27,584 

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท          

บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล	จำกดั          

บริษัท	ยามาดะ	สมบูรณ์	จำกัด	 ผลิตและจำหน่าย	         

 อะไหล่รถ	 ไทย	 150,000 20.00 20.00 30,807 30,807 65,026 50,624 

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม		      46,107 46,107 92,466 78,208 

(หน่วย:	พันบาท)	

บริษัท
งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมในระหว่างปี เงินปันผลรับระหว่างปี

 2550 2549 2550 2549 

บริษัท	ซึชิโยชิ	สมบูรณ์โคเตท	แซนด์	จำกัด	 (144)	 7,302 -	 1,530 
บริษัท	ยามาดะ	สมบูรณ์	จำกัด	 15,260 2,688 858 2,246 

รวม		 15,116 9,990 858 3,776 

	 	 มลูคา่เงนิลงทนุในบรษิทั	 ซชึโิยช	ิ สมบรูณโ์คเตท	 แซนด	์ จำกดั 

ตามวิธีส่วนได้เสีย	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 คำนวณจากงบ

การเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	มีนาคม	2550	ซึ่งตรวจสอบโดย	 

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงักลา่ว	 และงบการเงนิสำหรบังวดเกา้เดอืน

สิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2550	 ที่จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบรหิารและ	 

ไมไ่ดต้รวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงักลา่ว 

	 	 มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท	 ยามาดะ	 สมบูรณ์	 จำกัด	 ตามวิธี

ส่วนได้เสีย	ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 คำนวณจากงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	 ธันวาคม	2550	 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีของบริษัทดังกล่าว	
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	 	 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม	

(หน่วย:	ล้านบาท)	

บริษัท
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

ทุนเรียกชำระ สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสำหรับปี สำหรับปี
ณวนัที่31ธนัวาคม ณวนัที่31ธนัวาคม ณวนัที่31ธนัวาคม สิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม สิน้สดุวนัที่31ธนัวาคม

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 

บรษิทั	ซชึโิยช	ิสมบรูณโ์คเตท            

แซนด์	จำกัด	 72 72 236 258 106 128 196 216 (1)	 12 

บรษิทั	ยามาดะ	สมบรูณ	์จำกดั	 150 150 1,637 1,439 1,313 1,185 1,794 1,398 75 15 

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หน่วย:	พันบาท)	

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทุนชำระแล้ว อัตราส่วนการถือหุ้น งบการเงินรวม
ราคาทุน

   2550 2549 2550 2549 

   ร้อยละ	 ร้อยละ   

บรษิทั	นชินิโบะ	สมบรูณ	์ออโตโมทฟี	จำกดั	 ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	      

  ระบบเบรค	 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250 

บรษิทั	สมบรูณ	์โซมคิแมนแูฟคเจอริง่	จำกดั	 ผลิตและจำหน่ายอะไหล่รถ	 300,000 1.80 1.80 5,400 5,400 

รวม	     26,650 26,650 

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 

  งบการเงินรวม 

(หน่วย:	บาท)	

 สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน



ที่ดิน

สว่นปรบัปรงุ
ทีด่นิอาคาร
และสิง่

ปลกูสรา้งอืน่

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอปุกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ
งานระหวา่ง

กอ่สรา้ง/ตดิตัง้
รวม







ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่         

31	ธันวาคม	2549	 680,395,868 426,988,396 2,387,996,247 301,567,712 65,241,334 33,802,698 149,033,401 4,045,025,656 

สว่นเพิม่จากการซือ้บรษิทัยอ่ย	 33,100,000 83,262,567 425,319,674 23,575,462 6,093,385 1,253,094 939,000 573,543,182 

ซื้อเพิ่ม	 68,992,932 12,795,320 19,937,899 29,626,840 7,060,650 7,893,000 347,679,435 493,986,076 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	 -	 (5,938,332)	 (29,144,773)	 (19,271,067)	 (3,442,337)	 (7,349,918)	 (20,052,056)	 (85,198,483)	

โอนเข้า	/	(โอนออก)	 -	 135,286,803 151,734,298 15,479,325 372,759 -	 (302,873,185)	 -	

31	ธันวาคม	2550 782,488,800 652,394,754 2,955,843,345 350,978,272 75,325,791 35,598,874 174,726,595 5,027,356,431 
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  งบการเงินรวม 

(หน่วย:	บาท)	
 สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน



ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง

ทีด่นิอาคารและ
สิง่ปลกูสรา้งอืน่

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ
งานระหวา่ง

กอ่สรา้ง/ตดิตัง้
รวม





ค่าเสื่อมราคาสะสม         

31	ธันวาคม	2549	 -	 129,531,580 782,799,696 183,087,765 52,636,135 23,792,426 -	 1,171,847,602 

สว่นเพิม่จากการซือ้บรษิทัยอ่ย	 -	 11,573,567 51,359,185 6,433,828 4,087,097 642,453 -	 74,096,130 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	 -	 21,037,230 222,497,540 41,089,079 9,388,820 3,887,461 -	 297,900,130 

ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม	 -	 3,009,466 49,074,403 -	 -	 -	 -	 52,083,869 

คา่เสือ่มราคาสว่นทีจ่ำหนา่ย/	         

ตัดจำหน่าย	 -	 (582,964)	 (27,797,270)	 (15,366,466)	 (3,346,541)	 (7,349,904)	 -	 (54,443,145)	

31	ธันวาคม	2550	 -	 164,568,879 1,077,933,554 215,244,206 62,765,511 20,972,436 -	 1,541,484,586 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

31	ธันวาคม	2549	 680,395,868 297,456,816 1,605,196,551 118,479,947 12,605,199 10,010,272 149,033,401 2,873,178,054 

31	ธันวาคม	2550	 782,488,800 487,825,875 1,877,909,791 135,734,066 12,560,280 14,626,438 174,726,595 3,485,871,845 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี         

2549        234,591,234 

2550        297,900,130 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หน่วย:	บาท)	

 สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน

 

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง
ทีด่นิอาคารและ
สิง่ปลกูสรา้งอืน่

เครื่องจักร
เครือ่งมอื
และอปุกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ
งานระหวา่ง

กอ่สรา้ง/ตดิตัง้
รวม

 
 
 

ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่         

31	ธันวาคม	2549	 90,141,438 138,987,379 1,096,442,248 73,105,557 23,411,764 12,046,971 18,054,346 1,452,189,703 

ซื้อเพิ่ม	 -	 374,870 2,734,048 2,490,367 3,307,361 7,893,000 74,189,025 90,988,671 

จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	 -	 -	 (1,631,125)	 (5,564,573)	 (262,638)	 (2,032)	 (6,544,098)	 (14,004,466) 

โอนเข้า/(โอนออก)	 -	 2,406,013 32,926,761 166,903 192,788 -	 (35,692,465)	 -	

31	ธันวาคม	2550	 90,141,438 141,768,262 1,130,471,932 70,198,254 26,649,275 19,937,939 50,006,808 1,529,173,908 
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  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(หน่วย:	บาท)	

 สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงตามราคาทุน

 

ที่ดิน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน

อาคารและ
สิ่งปลูกสร้างอื่น

เครื่องจักร
เครื่องมือ
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
และอุปกรณ์
สำนักงาน

ยานพาหนะ
งานระหวา่ง

กอ่สรา้ง/ตดิตัง้
รวม

 
 
 
ค่าเสื่อมราคาสะสม         

31	ธันวาคม	2549	 -	 25,189,561 273,281,417 34,629,312 9,903,203 4,239,453 -	 347,242,946 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	 -	 6,273,256 109,972,807 11,846,515 5,470,983 2,893,939 -	 136,457,500 

ค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่ม	 -	 487,599 10,852,429 -	 -	 -	 -	 11,340,028 

ค่าเสื่อมราคาส่วนที่จำหน่าย/	         

ตัดจำหน่าย	 -	 -	 (1,631,118)	 (5,292,643)	 (252,208)	 (2,031)	 -	 (7,178,000)	

31	ธันวาคม	2550	 -	 31,950,416 392,475,535 41,183,184 15,121,978 7,131,361 -	 487,862,474 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	         

31	ธันวาคม	2549 90,141,438 113,797,818 823,160,831 38,476,245 13,508,561 7,807,518 18,054,346 1,104,946,757 

31	ธันวาคม	2550	 90,141,438 109,817,846 737,996,397 29,015,070 11,527,297 12,806,578 50,006,808 1,041,311,434 

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี         

2549        122,949,448 

2550        136,457,500 

	 	 ในเดือนกรกฎาคม	2546	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการประเมิน

ราคาที่ดิน	 อาคารและเครื่องจักรใหม่โดย	 ผู้ประเมินราคาอิสระ

และได้บันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาประเมินใหม่	 โดยบันทึก

ส่วนที่เพิ่มขึ้นประมาณ	138.1	 ล้านบาท	 ในบัญชี	 “ส่วนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์”	 ในส่วนของผู้ถือหุ้นและบันทึกส่วนที่

ลดลงจำนวนประมาณ	40.4	 ล้านบาท	 เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไร

ขาดทุน	 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินราคาข้างต้นใช้เกณฑ์ราคา

ตลาด	(Market	Approach)	สำหรับที่ดิน	และเกณฑ์ราคาเปลี่ยน

แทน	(Replacement	Cost)	สำหรับอาคาร	และเครื่องจักร	

  หากบริษัทฯ	 แสดงมูลค่าของที่ดิน	 อาคารและเครื่องจักร	 

ดังกล่าวด้วยวิธีราคาทุน	 มูลค่าสุทธิตามบัญชี	 ณ	 วันที่	 31	

ธันวาคม	2550	และ	2549	จะเป็นดังนี้	

 
(หน่วย:	บาท)	

 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ	

 2550 2549 2550 2549 

ที่ดิน	 291,167,115 189,074,183 78,068,188 78,068,188 

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น	 437,029,386 243,650,862 100,274,264 103,766,637 

เครื่องจักร	 1,669,762,411 1,347,974,767 673,352,532 747,664,539 

	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2550	และ	2549	บริษัทฯ	และบริษัท

ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว

แต่ยังใช้งานอยู่	 ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของ

สินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงิน	318.6	ล้านบาท	และ	346.8	ล้าน

บาท	 ตามลำดับ	(งบเฉพาะกิจการ:	 จำนวนเงิน	22.4	 ล้านบาท	

และ	19.4	ล้านบาท	ตามลำดับ)	

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ

เครื่องจักรส่วนใหญ่ไปค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร

พาณิชย์	
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	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม	 หากบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยคำนวณ	 

ค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบกำไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่	กำไรสุทธิสำหรับปี	2550	และ	2549	และกำไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้	

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2550 2549 2550 2549 

กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	 539.1 397.5 272.4 262.3 
กำไรต่อหุ้น	(บาทต่อหุ้น)	 1.80 1.32 0.91 0.87 

15. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม
 2550 2549 
ที่ดิน	 107,779,100 107,779,100 
ห้องชุด	 -	 1,140,805 
รวมสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	 107,779,100 108,919,905 

	 	 โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยได้ถูกนำไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

มูลค่าสุทธิตามบัญชี	ณ	วันที่	1	มกราคม	2550	 4,787,169 547,234 
ซื้อเพิ่ม	 2,195,652 1,259,635 
ค่าตัดจำหน่าย	 (2,274,877)	 (229,696)	

สุทธิ	 4,707,944 1,577,173 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: บาท) 

 อัตราดอกเบี้ย งบการเงินรวม
 (ร้อยละต่อปี) 2550 2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	 MOR	 4,930,185 799,124 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	 MLR-0.5%	 15,000,000 -	

รวม	  19,930,185 799,124 

	 	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดิน

ส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ	

และบริษัทย่อยสองแห่งและค้ำประกันโดยกรรมการบางท่านของ	 

บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

พาณิชย์ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ

เครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง	 และการจำนำหุ้น

บางส่วนของบริษัทย่อยดังกล่าว	

18. เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - ทรสัตร์ซีที 

	 	 เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.25	ถึง	6.92	ต่อปี	

และค้ำประกันโดยการจำนำสินค้าบางส่วนของบริษัทย่อยแห่ง

หนึ่งและโดยการจดจำนองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและ

เครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยสองแห่ง	 และค้ำ

ประกันโดยกรรมการบางท่านของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: ล้านบาท) 

เงินกู้ อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละ) เงื่อนไขการชำระคืน
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2550 2549 2550 2549 
1. ปีที่ 1 - 3 อัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี หลังจากนั้นคิด

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MLR และตั้งแต่วันที่   

27 เมษายน 2550 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

เป็นอัตราร้อยละ MLR -1.75% ต่อปี 

ชำระคืนเป็นรายงวด งวดละ 3 เดือน 

ตั้งแต่ปี 2547 ถึง 2556 

1,493 1,750 1,493 1,750 
2. ปีที่ 1 - 2 อัตราร้อยละ MLR -1.25% ต่อปี   

หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ   

MLR -1% ต่อปี 

ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2549 

ถึง 2553 

58 82 58 82 
3. MLR -1.25% ต่อปี ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2549 

ถึง 2554 152 25 152 25 
4. ปทีี ่1 - 2 อตัรารอ้ยละ MLR -1% ตอ่ป ีหลงัจาก

นัน้คดิดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ MLR-0.5% ตอ่ปี 

ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ ปี 2550 

ถึง 2556 308 - - - 
5. อัตราร้อยละ 5.8 ต่อปี ชำระคืนเป็นรายเดือนตั้งแต่ 

ปี 2550 ถึง 2552 93 - - - 
 รวม  2,104 1,857 1,703 1,857 
 หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี  (421) (298) (332) (298) 
 เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ  1,683 1,559 1,371 1,559 

	 	 สัญญากู้ยืมของบริษัทฯ	 ได้ระบุให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ระหว่างการใช้สินเชื่อ	 เช่น	 การลงทุนหรือ	 ให้กู้ยืมจะต้องได้รับ

ความยินยอมจากธนาคารก่อน	 การก่อหนี้เพิ่ม	 และการดำรง

อัตราส่วนทางการเงินตามที่ธนาคารกำหนด	เป็นต้น		

	 	 สัญญากู้ยืมของบริษัทย่อยได้ระบุให้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ระหว่างการใช้สินเชื่อ	 เช่น	 การลงทุนหรือ	 ให้กู้ยืมจะต้องได้รับ

ความยินยอมจากธนาคารก่อน	 การก่อหนี้ เพิ่ม	 การดำรง

อัตราส่วนทางการเงิน	 นอกจากนี้	 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อจำกัด

ว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหนี้

ต่อทุน	 ความสามารถในการชำระหนี้	 และเงื่อนไขอื่นๆ	 ตามที่

ธนาคารกำหนด		

	 	 สัญญากู้ยืมค้ำประกันโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง	

และเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยและกรรมการ

บางท่านของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย 

20. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 

	 	 ในระหว่างปี	2550	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้	

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ 

(หน่วย: บาท) 
 ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างอื่น เครื่องจักร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี	2550	 12,073,250 10,031,181 75,496,292 97,600,723 

ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 -	 (487,599)	 (10,852,429)	 (11,340,028)	

ยอดคงเหลือปลายปี	2550	 12,073,250 9,543,582 64,643,863 86,260,695 
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 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย 

(หน่วย: บาท) 

 ที่ดิน อาคารและสิง่ปลกูสรา้งอืน่ เครื่องจักร รวม

ยอดคงเหลือต้นปี	2550	 479,248,435 43,774,773 181,725,492 704,748,700 

ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	 -	 (2,521,866)	 (38,221,975)	 (40,743,841)	

ยอดคงเหลือปลายปี	2550	 479,248,435 41,252,907 143,503,517 664,004,859 

	 	 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถนำมาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 

21. เงินปันผลจ่าย 

(หน่วย: บาท) 

เงินปันผล	 อนุมัติโดย	 เงินปันผลจ่าย	 เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

เงินปันผลประจำปี	2548 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 
เมื่อวันที่	24	เมษายน	2549	 75,000,000 0.25 

เงินปันผลระหว่างกาล	สำหรับปี	2549	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		 
เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2549	 60,000,000 0.20 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี	2549	  135,000,000 0.45 
 

เงินปันผลประจำปี	2549	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 
เมื่อวันที่	24	เมษายน	2550	 90,000,000 0.30 

เงินปันผลระหว่างกาล	สำหรับปี	2550	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ		 
เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2550	 90,000,000 0.30 

รวมเงินปันผลจ่ายในปี	2550	  180,000,000 0.60 

22. สำรองตามกฎหมาย 

	 	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	116	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี

ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ	5	 ของกำไรสุทธิ

ประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา	(ถ้ามี)	จนกว่าทุนสำรอง

นี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	 ของทุนจดทะเบียน	 สำรอง

ตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้	

23. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

	 	 ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปีคำนวณขึ้นในอัตราร้อยละ	25	

จากกำไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ	

และอัตราร้อยละ	30	 สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทย่อยหลังจาก

บวกกลับด้วยรายการสำรองและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ที่ไม่อนุญาตให้

ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษี		

24. การส่งเสริมการลงทุน 

	 	 บรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยสองแหง่ไดร้บัสทิธพิเิศษทางดา้นภาษี

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	โดยการอนุมัติ

ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ	 ที่

กำหนดไว้	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มี

สาระสำคัญดังต่อไปนี้	
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 บริษัทฯ บริษัทย่อย 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1449(2)/2548 1221(2)/2549 1395(2)/2550 7007(2)/2550 1813(2)/2550 1474(2)/2546

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ผลิตเพลาขับล้อหลัง ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ชุบแข็ง ผลิตชิ้น  
ส่วนเหล็กหล่อ 

สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ       

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนไม่
เกินจำนวนเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

2. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบ
ของอัตราปกติมีกำหนดระยะเวลาห้าปี นับจาก
วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่า
ประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นระยะ
เวลาสิบปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการนั้น 

ได้รับ ได้รับ 
ได้รับ 

 
ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

4. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือ
ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกร้อยละยี่สิบห้า
ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ 

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะ
เวลาห้าปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ - - - 

6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะเวลาห้าปี นับแต่
วันที่นำเข้าครั้งแรก 

ได้รับ ได้รับ ได้รับ - - - 

	 	 รายได้ของบริษัทฯ	สำหรับปีจำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ดังนี้	

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2550 2549
 

กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
การลงทุน

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม
การลงทุน

 กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริม
การลงทุน

กิจการที่ไม่ได้
รับการส่งเสริม
การลงทุน


  
 รวม รวม

รายได้	       

รายได้จากการขาย	       

	-	ในประเทศ	 894,193,862 883,115,744 1,777,309,606 774,743,945 776,400,336 1,551,144,281 

	-	ต่างประเทศ	 -	 26,176,567 26,176,567 -	 11,101,126 11,101,126 

รายได้อื่น	 12,696,679 187,233,723 199,930,402 17,661,394 236,504,089 254,165,483 

รวมรายได้	 906,890,541 1,096,526,034 2,003,416,575 792,405,339 1,024,005,551 1,816,410,890 

25. กำไรต่อหุ้น 

	 	 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี 
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26. จำนวนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2550 2549 2550 2549

จำนวนพนักงาน	ณ	วันสิ้นปี	(คน)	 1,935 1,567 518 482 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานสำหรับปี	(ล้านบาท)	 665.5 537.3 262.8 214.3 

27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 	 บรษิทัฯ	 บรษิทัยอ่ยสองแหง่และพนกังานไดร้ว่มกนัจดทะเบยีน

จดัตัง้กองทนุสำรองเลีย้งชพีตามพระราชบญัญตักิองทนุสำรองเลีย้งชพี 

พ.ศ.	2530	ซึง่ประกอบดว้ยเงนิทีพ่นกังานจา่ยสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ	

และบรษิทัยอ่ยจา่ยสมทบใหใ้นอตัรารอ้ยละ	3	 ของเงนิเดอืน	 กองทนุ

สำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท	 อเมริกัน	 อินเตอร์เนชั่นแนล		 

แอสชวัรนัส	์จำกดั	ในระหวา่งป	ี2550	บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยสองแหง่

ไดจ้า่ยเงนิสมทบกองทนุสำรองเลีย้งชพีเปน็จำนวน	7.6	ลา้นบาท (งบการ

เงนิเฉพาะกจิการ	3.7	ลา้นบาท)	ซึง่ไดร้วมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัพนกังาน 

28. ภาระผูกพัน 

	 	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 และ	2549	 บริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อยมีภาระผูกพันดังนี้	

 28.1	 ภาระผกูพนัรายจา่ยฝา่ยทนุเกีย่วกบัการซือ้ทีด่นิ	 การกอ่สรา้ง	 

	 โรงงานและการซือ้เครือ่งจกัรจำนวนเงนิ	67.3	 ลา้นบาท	 และ		 

	 4.1	ลา้นเยน	(2549:	71.5	ลา้นบาท	และ	141.9	ลา้นเยน) 

	 28.2	 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและบริการที่ต้องจ่ายในอนาคต	 

	 มีจำนวนดังต่อไปนี้	

 ล้านบาท	
จ่ายชำระภายใน:	  

1	ปี	 22.9 
2	ถึง	5	ปี	 35.3 
หลังจาก	5	ปี	 2.9 

 28.3	 บริษัทฯ	 ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท	 

	 แห่งหนึ่งในต่างประเทศ	 เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย	 

	 บริษัทฯ	 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ	1.5	 ของ	 

	 ยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ	 ผลิตและ	 

	 ขาย	สัญญามีอายุ	5	ปี	 โดยสิ้นสุดในปี	2553	และบริษัทฯ		 

	 มีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา	5	ปี	

	 28.4	 บริษัทฯ	 ได้ทำสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท	 

	 อีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ	 เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ	 

	 ขึ้นรูปโดยบริษัทฯ	 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ	3		 

	 ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ	ผลิต	 

	 และขาย	 สัญญามีอายุ	5	 ปี	 โดยสิ้นสุดในปี	2552	 และ	 

	 บริษัทฯ	มีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา	5	ปี	

	 28.5	 บริษัท	 บางกอกสปริงอินดัสเตรียล	 จำกัด	 ได้ทำสัญญา	 

	 ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่าง	 

	 ประเทศเพื่อผลิตสินค้าหลักของบริษัทย่อย	 โดยบริษัทย่อย	 

	 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ		 

	 15,000	ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา	 สัญญามีอายุ	6	ปี	 โดยจะ	 

	 สิ้นสุดในปี	2551	 ต่อมาในระหว่างปีปัจจุบันคู่สัญญาขอ	 

	 เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างเจรจา	 

	 กับคู่สัญญาดังกล่าว	

 28.6	 บรษิทั	 สมบรูณห์ลอ่เหลก็เหนยีวอตุสาหกรรม	 จำกดั	 ไดท้ำ	 

 สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งใน	 

	 ต่างประเทศ	 เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษัทย่อย	 

	 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตรา	 ร้อยละ	1.5	 ของยอดขาย	 

	 หักต้นทุนวัตถุดิบสำหรับสินค้าที่บริษัทย่อยผลิตและขาย		 

	 สัญญามีอายุ	5	 ปี	 โดยสิ้นสุดในปี	2552	 และบริษัทย่อยมี	 

	 สิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา	5	ปี	

	 28.7	 บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	แคสติ้ง	 โปรดักส์	 จำกัด	 ได้ทำ	 

	 สัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งใน	 

	 ต่างประเทศ	 เพื่อกระบวนการผลิตงานหล่อโดยบริษัทย่อย	 

	 ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละ	 1		 

	 ล้านเยน	 สัญญามีอายุ	5	 ปี	 โดยสิ้นสุดในปี	2553	 และ	 

	 บริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา	5	ปี	
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29. หนังสือค้ำประกัน 

	 	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 มีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดย

ธนาคารในนามของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวน

เงิน	10.8	ล้านบาท	และ	24.3	ล้านบาท	ตามลำดับ	(2549:	2.4	

ล้านบาทและ	13.4	 ล้านบาท	 ตามลำดับ)	 ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ

ผูกพันในการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อย	

30. การเสนอขอ้มลูทางการเงนิจำแนกตามสว่นงาน 

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยดำเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจ

เดียวคือผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์	 โดยมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย	ดังนั้น	 รายได้	 กำไรและสินทรัพย์

โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ในงบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงาน

ธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้	

31. เครื่องมือทางการเงิน 

 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

	 	 เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่ำคญัของบรษิทัฯ	 และบรษิทัยอ่ยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที	่48	 “การแสดงรายการและการเปดิเผย

ขอ้มลูสำหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ”	 ประกอบดว้ย	 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด	 ลกูหนีก้ารคา้	 เงนิใหกู้ย้มื	 เงนิลงทนุ	 เงนิกูย้มืระยะสัน้

และเงนิกูย้มืระยะยาว	บรษิทัฯ	มคีวามเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมอืทางการเงนิดงักลา่ว	และมนีโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี้	

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะยาวที่มีดอกเบี้ย	 อย่างไรก็ตาม	 เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	 หรือมี

อัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำ	

	 	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย	 และสำหรับสินทรัพย์และ

หนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในงบดุล	 ถึงวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือ

วันที่ครบกำหนด	(แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)	ได้ดังนี้	

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

 
 อัตรา ภายใน มากกว่า1 ไม่มี 
 ดอกเบี้ย 1ปี ถึง5ปี อัตราดอกเบี้ย รวม
 ร้อยละต่อปี      
สินทรัพย์ทางการเงิน       
- รายการเทียบเท่าเงินสด       
 (ไม่รวมเงินสด) 0% - 1% - - 213.1 0.6 213.7 
- เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร       
 ที่มีข้อจำกัดในการใช้ 1% - - 15.0 - 15.0 
  - - 228.1 0.6 228.7 
หนี้สินทางการเงิน       
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม       
 ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน MOR, MLR-0.5% - - 19.9 - 19.9 
- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 5.25% - 6.92% - - 111.1 - 111.1 
- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2.55% - 8.58% 4.0 6.8 - - 10.8 
- เงินกู้ยืมระยะยาว MLR -1.75% -      
 MLR -1.25%, 5.8% 42.0 51.0 2,010.6 - 2,103.6 
  46.0 57.8 2,141.6 - 2,245.4 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

  อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

 
 อัตรา ภายใน มากกว่า1 ไม่มี 

 ดอกเบี้ย 1ปี ถึง5ปี อัตราดอกเบี้ย รวม
 ร้อยละต่อปี      

สินทรัพย์ทางการเงิน       

- รายการเทียบเท่าเงินสด       

 (ไม่รวมเงินสด) 0% - 1% - - 69.2 0.1 69.3 

- เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคาร       

 ที่มีข้อจำกัดในการใช้ 1% - - 15.0 - 15.0 

- เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย MLR - 1.75% -      

 MLR - 1% - - 861.1 - 861.1 

  - - 945.3 0.1 945.4 

หนี้สินทางการเงิน       

- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2.55% - 8.58% 3.3 6.2 - - 9.5 

- เงินกู้ยืมระยะยาว MLR - 1.75% -      

 MLR - 1.25% - - 1,703.4 - 1,703.4 

  3.3 6.2 1,703.4 - 1,712.9 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

	 	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่

สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้า	 และการกู้ยืมหรือ

ให้กู้ยืมเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยได้

ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	 ซึ่งมีอายุ

สัญญาไม่เกินหนึ่งปีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง	

	 	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2550	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมียอด	 

คงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตรา

ต่างประเทศ	ดังนี้	

 

สกุลเงิน
สินทรัพย์ทาง
การเงิน

หนี้สินทาง
การเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
ณวันที่31ธันวาคม2550

 (ล้าน)	 (ล้าน)	 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา	 0.3 4.0 33.72 

เยน	 32.5 63.1 0.30 

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

	 	 บรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารคา้	เงนิใหกู้ย้มืและลกูหนีอ้ืน่	ฝา่ยบรหิารควบคมุความเสีย่ง

นี้โดยกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม	 นอกจากนี	้ ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยเป็นบริษัท	 

ขนาดใหญท่ีม่ฐีานะดา้นการชำระหนีด้	ีบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยจงึไมค่าดวา่จะไดร้บัความเสยีหายทีเ่ปน็สาระสำคญัจากการใหส้นิเชือ่ 
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 มูลค่ายุติธรรม 

	 	 วิธีการกำหนดมูลค่ายุติธรรมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยขึ้น

อยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	 ในกรณีของเครื่องมือ

ทางการเงินที่มีการซื้อขายในตลาด	 มูลค่ายุติธรรมจะกำหนดจาก

ราคาตลาดล่าสุด	 แต่หากไม่สามารถหาราคาตลาดที่เหมาะสมได้	

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินจะกำหนดขึ้นโดยใช้

เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม	 เช่น	 การคำนวณมูลค่าปัจจุบัน

ของกระแสเงินสด	เป็นต้น		

 	 เนือ่งจากสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิสว่นใหญข่องบรษิทัฯ

จัดอยู่ในประเภทระยะสั้น	เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ย

ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯ	 จึงประมาณมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่า

ตามบัญชีที่แสดงในงบดุล	 	 	

 

32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

	 	 นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กล่าวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	4	 ซึ่งมีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ

และส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ได้รายงานไปแล้ว	 บริษัทฯ	 ได้มีการ

จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด

วนัที	่31	ธันวาคม	2550	ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท

รายการบัญชีในงวดปัจจุบัน	 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิหรือ

ส่วนของผู้ถือหุ้นนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ

บัญชีดังกล่าว	

33. การอนุมัติงบการเงิน 

	 	 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2551	

 



รายงานประจำปี 2550 / บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

88

นายทะเบียน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

	 เลขที่	2/7	หมู่	4	(โครงการนอร์ธปาร์ค)	ถนนวิภาวดีรังสิต	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลักสี่	กรุงเทพฯ	10210	

	 โทรศัพท์	0-2596-9000	

ผู้สอบบัญชี บริษัทสำนักงานเอินส์ทแอนด์ยังจำกัด

	 ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136	-	137	ถนนรัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110		

	 โทรศัพท์	0-2264-0777	

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัทสำนักงานกฎหมายสยามซิติ้จำกัด

	 183	อาคารรัจนาการ	ชั้น	26	แขวงยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120	

	 โทรศัพท์	0-2676-6667-8	

บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ 


