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วิสัยทัศน์
เป็นผู้น�าในการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภูมิภาค ASEAN ที่ให้บริการลูกค้า
อย่างครบวงจร และเติบโตพร้อมไปกับลูกค้า 

พันธกิจ
 > มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 > เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้าน คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
(Q) ต้นทุนสินค้าที่สามารถตอบสนองต่อตลาดและแข่งขันได้ (C) การส่งมอบ
สินค้าที่ตรงเวลา (D) ความสามารถเชิงวิศวกรรม (E) ความสามารถด้านการ
บริหารจัดการ (M) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อย่างต่อเนื่อง

 > มีส่วนร่วมในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า

 > เพิม่ศกัยภาพของกระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง และเป็นผูน้�าด้านต้นทนุการผลติ

 > เพิ่มขีดความสามารถ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร

 > มุ่งเน้นให้มีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยงมีระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

• วิสัยทัศน์และพันธกิจ
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ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

2551 2550
(ปรับปรุง)

2549 2551 2550
(ปรับปรุง)

2549

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 8.54 7.51 6.32 6.09 5.54 5.45

ก�าไรต่อหุ้น (บาท) * 2.12 1.97 1.48 1.10 0.94 0.91 

ผลการด�าเนินงาน (พันบาท)

รายได้จากการขาย 5,814,397 4,979,278 4,252,052 2,007,280 1,803,486 1,562,245

รายได้รวม 5,934,810 5,077,541 4,389,253 2,219,994 2,003,416 1,816,411

ก�าไรสุทธิ 634,677 591,140 442,601 330,838 281,135 272,929

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน 1,829,774 1,676,919 1,474,292 873,618 849,875 912,883

สินทรัพย์รวม 6,360,469 5,252,971 4,661,129 3,902,408 3,726,595 3,782,987

หนี้สินหมุนเวียน 2,105,530 1,509,963 1,194,269 793,128 679,015 575,964

หนี้สินรวม 3,799,627 3,207,028 2,766,096 2,076,055 2,065,305 2,146,848

ทุนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,560,842 2,045,943 1,895,033 1,826,353 1,661,290 1,636,139

อัตราส่วนทางการเงิน

ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (%) 26.36% 28.49% 25.09% 18.97% 17.05% 16.70%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) 25.90% 28.24% 24.23% 39.19% 41.37% 71.68%

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 10.74% 11.68% 9.62% 8.67% 7.49% 7.02%

ก�าไรขั้นต้น (%) 19.94% 22.03% 18.98% 25.59% 26.25% 21.29%

อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า) 0.87 1.11 1.23 1.10 1.25 1.58 

อัตราส่วนสภาพคล่องต่อหนี้สิน (เท่า) 0.53 0.75 0.81 0.87 1.00 1.27 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.48 1.42 1.46 1.14 1.24 1.31 

หมายเหตุ

* ในปี 2551 ใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจ�านวน 300 ล้านหุ้น 

ในปี 2550 ใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจ�านวน 300 ล้านหุ้น 

ในปี 2549 ใช้จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจ�านวน 300 ล้านหุ้น

ข้อมูลส�าคัญทำงกำรเงิน

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน •
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ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก

SAT
86%

BSK
28%

BSK
35%

BSK
17%

Other
5%

Other
1%

Other
1%

SMT
9%

NHK
71%

NHK
64%

NHK
83%

• สปริงขด (Coil Spring)

• แหนบแผ่น (Leaf Spring)

• เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)

• เพลาข้าง (Axle Shaft)

• ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก
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SBM
29%

SBM
27%

SBM
20%

Other
5%

Other
23%

Other
20%

AISIN
66%

AISIN
50%

AISIN
60%

• จานเบรก (Disc Brake)

• ท่อรวมไอเสีย (Exhaust Manifold)

• ดุมเบรก (Drum Brake)

ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลัก •



6 • รายงานคณะกรรมการบรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน)

ปี 2551 บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) มผีลการด�าเนนิงานและการ

เตบิโตมากกว่าปีทีแ่ล้ว แต่เริม่ชะลอตวัในไตรมาสที ่4 ของปี 2551 สบืเนือ่งจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ

ของประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิโลกในปลายปี นอกจากนีส้ถานการณ์

ของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง และความไม่สงบทางการเมืองในประเทศส่งผลให้เศรษฐกิจไทยปีนี้ 

มีการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.6

จากปัจจัยดังกล่าวท�าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมียอดผลิต

รวมที ่1,393,742 คนัในปี 2551 หรอืเพิม่ขึน้ร้อยละ 8.26 จากปีทีแ่ล้ว 

โดยมียอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่ 615,270 คัน หรือลดลง

ร้อยละ 2.53 จากปีก่อน และการผลติรถยนต์เพือ่การส่งออกมจี�านวน 

732,379 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.45 โดยในเดือนพฤศจิกายน-

ธนัวาคม ของปี 2551 ยอดการผลติเริม่ลดลงร้อยละ 13 จากช่วงเดยีวกนั

ของปี 2550 ส่งผลให้โดยรวม บริษัทฯ มียอดขายรวมเติบโตในอัตรา

ร้อยละ 16.77 ซึ่งมากกว่าอัตราการเติบโตอุตสาหกรรมยานยนต์

ในปี 2551 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 634.6 ล้านบาท ซึ่ง

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 15 นอกจากผลการด�าเนินงานแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการ 

ที่ดี และการบริหารของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ และเน้นการสร้าง

มลูค่าขององค์กรอย่างยัง่ยนื จะเหน็ได้จากบรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิ

ผลจากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 

โดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในระดับ “ดีเลิศ” 

อย่างไรกต็ามจากภาวะวกิฤตเศรษฐกจิทีจ่ะชะลอตวัในปี 2552 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและตระหนักถึงการสร้างความ

พร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่มีความผันผวน โดยน�า

ระบบบรหิารความเสีย่งทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทาง

ปฏิบัติ เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันภายในองค์กรให้มีความพร้อมต่อการ

เปลีย่นแปลงทัง้ภายนอกและภายใน เพือ่มุง่เน้นรกัษาสภาพคล่องและ

ความแขง็แกร่งทางการเงนิ ตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้า พฒันา

กระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพตลอด Supply Chain เพื่อ

รองรับการเติบโตธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต และพัฒนาบุคลากร

ให้มคีวามพร้อมเพือ่รองรบัการแข่งขนัเมือ่สถานการณ์เข้าสูภ่าวะปกติ

จากผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยรวม 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ 

ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2552 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินปันผลทั้งปี 

ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 14.18 ของก�าไรสุทธิรวม 

หรือลดลงจากปีก่อนร้อยละ 57.14 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 

ในนามคณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณผู ้มีส่วนได้เสีย

ทุกท่าน รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ และขอให้มั่นใจได้

ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ จะยึดมั่น และก�ากับดูแลกิจการให้เติบโต

ได้อย่างมีเสถียรภาพในระยะยาว และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการ

รับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมกำร

เป�าหมายในการด�าเนินธุรกิจ •
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เป�าหมายในกำรด�ำเนินธุรกิจ

บรษิทัฯ  มเีป้าหมายในการเป็นผูผ้ลติชิน้ส่วนยานยนต์

ชัน้น�าในภมูภิาคอาเซยีน ทีใ่ห้บรกิารลกูค้าอย่างครบวงจร

และเตบิโตไปพร้อมกบัลกูค้า โดยมุง่เน้นการสร้างมลูค่าเพิม่ 

ให้แก่องค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งเน้นให้

มีระบบธรรมาภบิาล การจดัการบรหิารความเสีย่ง มรีะบบ

การควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว 

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีการ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีส่วนร่วมในการออกแบบ และ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ใน

การขยายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้

ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มี

มูลค่าเพิ่ม นอกจากนี้ ในช่วงปี 2552 ซึ่งเป็นภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจ บริษัทฯ มุ่งเน้นรักษาสภาพคล่องและความ

แข็งแกร่งทางการเงิน การมุ่งพัฒนากระบวนการท�างาน

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร  

โดยส่งเสรมิให้เกดิความคดิสร้างสรรค์เพือ่สร้างนวตักรรม

ให้เกดิขึน้ในองค์กร มกีารจดัการเรยีนรูภ้ายใน (Knowledge 

Management; KM) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 

ความสามารถในแต่ละสายงาน โดยเฉพาะในงานวศิวกรรม 

และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการคิด

สร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสายงาน และจัดโปรแกรม

พัฒนาการท�างานเป็นทีมอย่างต่อเนื่อง 

โครงการในอนำคต

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วน

ประกอบ และชิ้นส่วนย่อยส�าเร็จรูปที่ผ่านกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน การหล่อเหล็ก การกลึงขึ้นรูป การชุบแข็ง และ

งานสปริง โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีฐานลูกค้าและฐานผลิตภัณฑ์ที่กระจายไปในลูกค้า

หลายรายและผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยใช้ความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ สร้างมูลค่าเพิ่ม

ในผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัทฯ อยู่ระหว่างด�าเนินการเตรียมความพร้อมในโครงการการผลิตชิ้นส่วนในเครื่องยนต์การเกษตรให้กับ 

บริษัท คูโบต้า แทรกเตอร์ จ�ากัด โดยใช้กระบวนการหล่อเหล็กและการกลึงขึ้นรูป โดยใช้พื้นที่โรงงานที่นิคม

อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อพร้อมในการผลิต Mass Production ในไตรมาส 1 ของปี 2552 โครงการนี้

ใช้เงนิลงทนุรวมประมาณ 265 ล้านบาท ส่งผลให้ก�าลงัการผลติของการกลงึขึน้รปูเพือ่งานหล่อเหลก็เพิม่ขึน้จาก 350,000 

ชิน้ต่อปี เป็น 850,000 ชิ้นต่อปี โครงการนี้นอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการตอบสนองกลยุทธ์

ของบรษิทัฯ ทีจ่ะสร้างมลูค่าเพิม่ในผลติภณัฑ์โดยใช้ความเชีย่วชาญทีม่อียู ่ขยายสูผ่ลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่กลุม่ชิน้ส่วนยานยนต์ 

ทั้งนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาชิ้นส่วนอื่นๆ ในเครื่องยนต์การเกษตรกับลูกค้า

อย่างไรกต็ามเพือ่รองรบัการแข่งขนัทางธรุกจิในอนาคต บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญักบัการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 

โดยอยูใ่นระหว่างการศึกษาความเปน็ไปไดใ้นรปูแบบต่างๆ เพือ่ยกระดบัเทคโนโลยีการออกแบบ สรา้งมลูคา่เพิม่ใน

ผลติภณัฑ์ และตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างด ีเช่น โครงการในการออกแบบเพลาข้าง (Axle shaft) 

โดยความร่วมมอืกบัผูเ้ชีย่วชาญจากญีปุ่น่ พฒันา simulation software ในการทดสอบ rotary bending เพือ่ช่วยในการ

ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ดงักล่าว บรษิทัฯ อยูร่ะหว่างด�าเนนิการตดิตัง้เครือ่งทดสอบประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ 

จานเบรก และ ดมุเบรก ใช้เงนิลงทนุประมาณ 60 ล้านบาท เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพ ความร้อน เสยีง และการสัน่ของ 

จานเบรก และ ดมุเบรก เพือ่ใช้ในแก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผลติภณัฑ์ และเพือ่เป็นการพฒันาผลติภณัฑ์ต่อไปในอนาคตซึง่

จะพร้อมใช้งานในไตรมาส 1 ของปี 2552 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ลงทนุสร้างศนูย์ทดสอบสปรงิขด (Coil Spring) ใช้เงนิ

ลงทนุประมาณ 55 ล้านบาท เพือ่การพฒันาผลติภณัฑ์นีโ้ดยเฉพาะ ซึง่จะเป็นการเตรยีมการสร้างความแขง็แกร่งในการ

ออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ ให้สามารถแข่งขนัได้ในอนาคตต่อไป

เป�าหมายในการด�าเนินธุรกิจ •
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแยกตามผลิตภัณฑ์หลักในปี 2551 และปี 2550 สามารถจ�าแนก

ได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ ด�าเนิน
การโดย

%
การถือ
หุ้นของ
บริษัท

งบการเงิน
ปี 2551

งบการเงิน
ปี 2550

รายได้ % รายได้ %

เพลาข้าง SAT 1,846 31 1,728 34

แหนบแผ่น BSK 99.99 643 11 578 11

จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 700 12 650 13

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 418 7 365 7

สปริงขด BSK 99.99 388 7 270 5

ท่อร่วมไอเสีย SBM 99.99 383 6 277 5

จานไฟและดุมล้อช่วยแรง SBM 99.99 251 4 251 5

อื่นๆ* 1,185 20 860 17

รวมรายได้จากการขายสินค้า 5,814 98 4,979 98

รายได้อื่นๆ 121 2 114 2

รวมรายได้ 5,935 100 5,093 100

หมายเหตุ

* ผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิเช่น เพลาแหนบ วาล์ว พุชรอด แท่นยึด และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกว่า 20 รายการ

โครงสร้างรำยได้

• โครงสร้างรายได้



รำยงำนประจ�ำปี 2551 9

จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) จึงมีนโยบายการด�าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ทุกชีวิตในสังคมซึ่งล้วนแต่

เป็น “ผู้มีส่วนได้เสีย” ของบริษัทฯ อยู่อย่างปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมที่ดี และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ให้ความ

ส�าคัญในการด�าเนินงานอย่างรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วนคือ 

1. ความรับผิดชอบในกระบวนการท�างาน

2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ในปี 2551 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้ด�าเนินงานด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. ความรับผิดชอบในกระบวนการท�างาน

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้แน่ใจว่า เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ควบคุมปริมาณ

ของเสยีให้น้อยที่สุด และมีระบบการจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ในขณะเดียวกันได้ดูแลให้บุคลากรทุกคนมีสุขภาพดี ความปลอดภัยในชีวิตทั้งในระหว่างปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต

ประจ�าวันอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการและการพัฒนาให้บุคลากรของบริษัทฯ มีชีวิตที่ดีและมีความ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

1.1 ด้านสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ ตระหนกัดถีงึผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมทีอ่าจเกดิจาก

กิจกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินอยู่ จึงมีนโยบายที่จะพัฒนากระบวนการ

ผลิตให้เป็นระบบเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) มีระบบ

การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบอย่าง

สม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้

เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อบุคลากรของบริษัทฯ และต่อชุมชน 

โดยรอบ ซึ่งได้รับการรับรองตามระบบ ISO 14001 

ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ด�าเนินโครงการเพื่อการ

อนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังต่อไปนี้

 > บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

โครงการน�าน�้า RO Reject ของกระบวนการผลิตน�้า RO กลับ

มาใช้ใหม่ โดยน�ามาใช้ในกระบวนการระบายความร้อนชิ้นงาน เพื่อ

ลดปริมาณน�้า RO Reject  ที่ต้องระบายทิ้งไปโดยน�ากลับมาใช้ใหม่ 

ผลส�าเร็จ ลดปริมาณน�้า RO Reject ต้องระบายทิ้งไปได้

ร้อยละ 100

 > บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด

โครงการลดการฟุ้งกระจายของละอองน�้ามันในพื้นที่ท�างาน 

โดยการติดตั้งเครื่องกรองอากาศ เพื่อลดปริมาณละอองน�้ามันที่เกิด

ขึ้นจากการกลึงชิ้นงาน และลดผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

ผลส�าเร็จ ลดการฟุ้งกระจายของละอองน�้ามันได้มากกว่า

ร้อยละ 50

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ ์ •
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โครงการลดปริมาณน�้ามันหล่อเย็นใช้แล้วในการกลึงชิ้นงาน 

โดยการน�าน�า้มนัหล่อเยน็กลบัมาใช้ซ�า้ในกระบวนการ เพือ่ลดปรมิาณ

น�้ามันหล่อเย็นใช้แล้วในการส่งก�าจัดภายนอก 

ผลส�าเรจ็ ลดปรมิาณน�า้มนัหล่อเยน็ใช้แล้วร้อยละ 20 ต่อเดอืน

โครงการลดปริมาณการใช้เศษผ้าในกระบวนการผลิต โดย

การน�าเศษผ้ามาซักล้างและใช้ซ�้า เพื่อลดปริมาณการใช้เศษผ้า ลดค่า

ก�าจัดเศษผ้า และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเศษผ้า

ผลส�าเร็จ ลดปริมาณการใช้เศษผ้าในกระบวนการผลิตโดยน�า

กลับมาซักล้างและใช้ซ�้าได้ 10 ครั้งต่อชิ้น

โครงการลดปริมาณการส่งก�าจัดน�้ามันหล่อเย็นใช้แล้วในการ

กลงึชิน้งาน โดยการปรบัปรงุระบบบ�าบดัน�า้เสยี เพือ่ลดค่าใช้จ่ายใน

การก�าจดัภายนอก

ผลส�าเร็จ ลดค่าใช้จ่ายได้ร้อยละ 30 ต่อเดือน

 > บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด

โครงการจดัการพลงังานแบบสมบรูณ์เพือ่ยกระดบัประสทิธภิาพ

การใช้พลังงานส�าหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management: 

TEM 4) และได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นด้านการจัดการพลังงานความ

ร้อน จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม และได้รับรางวัล

โรงงานดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม จากกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

นอกจากนี ้บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมโีครงการอืน่ๆ เช่น โรงงาน

ปลอดโฟมเพื่อลดปริมาณขยะโฟมและการก�าจัดที่ก่อให้เกิดภาวะ

เรือนกระจก การสร้างพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นปอดของผู้ที่อยู่ในบริษัทฯ 

และชุมชนรอบข้าง เป็นต้น

1.2 ด้านความปลอดภัย

บรษิทัฯ ในกลุม่สมบรูณ์มคีวามมุง่มัน่และให้ความส�าคญักบัความปลอดภยัในการท�างานและสขุอนามยัทีด่ขีอง

พนกังานอย่างต่อเนือ่ง โดยใช้มาตรฐาน มอก.18001 ข้อก�าหนดของกฎหมายด้านความปลอดภยั และข้อก�าหนดของ

ลูกค้าเป็นแนวทางในการวางนโยบายและด�าเนินการ มีการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูงให้พนักงานรับทราบอย่าง

ทั่วถึงและชัดเจน จัดท�าแผนงานประจ�าปี จัดสรรงบประมาณ และติดตามวัดผลอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งสู่

การเป็นสถานประกอบการปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident) จึงได้ก�าหนดกลยุทธ์ 3 ต. ในการด�าเนินการด้านความ

ปลอดภัยตลอดปีที่ผ่านมา

บริษัท 2549 2550 2551

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

* อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 2 ราย 1 ราย 0 ราย

* อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน 9 ราย 4 ราย 1 ราย

บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

* อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 6 ราย 7 ราย 0 ราย

* อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน 35 ราย 13 ราย 11 ราย

• ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
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บริษัท 2549 2550 2551

บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

* อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 6 ราย 4 ราย 4 ราย

* อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน 37 ราย 6 ราย 8 ราย

บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์

* อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน - 11 ราย 2 ราย

* อุบัติเหตุไม่ถึงขั้นหยุดงาน - 22 ราย 8 ราย

ในปี 2551 บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้าน

ความปลอดภยั ระดบัจงัหวดั จากส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน จงัหวดัสมทุรปราการ และบรษิทั สมบรูณ์

หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยระดับประเทศ จาก

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

1.3 ด้านบุคลากร

 > ผลตอบแทนและสวัสดิการ 

บรษิทัฯ ตระหนกัว่าบคุลากรมคีณุค่ายิง่ในความส�าเรจ็ของการ

ด�าเนินธุรกิจขององค์กร จึงก�าหนดค่าตอบอย่างเหมาะสมและเป็น

ธรรมตามความสามารถ และได้น�าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตใน

สถานประกอบการ (QWL: Quality of Work Life) ของส�านักงาน

กองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มาใช้ในการจัดสวัสดิการให้แก่

บุคลากรเพื่อให้ทุกคนท�างานในบริษัทฯ ด�ารงชีวิตด้วยการมีสุขภาวะ

ที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ กาย อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ จึงสร้างสรรค์

กจิกรรมให้บคุลากรได้สมัผสัความสขุ 8 ประการคอื ความสขุจากการ

มีสุขภาพดี ความสุขจากการมีน�้าใจงาม ความสุขในการอยู่ในสังคมดี 

ความสุขจากการรู้สึกผ่อนคลาย ความสุขจากการสั่งสมความรู้ ความ

สุขจากการมีศีลธรรม ความสุขจากการไม่เป็นหนี้ และมีการบริหาร

การใช้จ่ายอย่างเหมาะสม ความสุขจากการมีครอบครัวดี 

 > การพัฒนาบุคลากร 

เพื่อเตรียมความพร้อม

ส�าหรบัรองรบัความเปลีย่นแปลง

เชงิธรุกจิ บรษิทัฯ ได้ก�าหนดแผน

สบืทอดต�าแหน่งงาน (Succession 

Plan) ส�าหรับบุคลากรทุกระดับ 

โดยจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู ้ความสามารถเป็นประจ�า 

ทุกปี เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ขององค์กร และแผนพัฒนาบุคลากรตามความสามารถ

รายบุคคล (IDP) โดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากรในหลายรูปแบบ 

ได้แก่

• การพัฒนาด้านภาวะผู้น�า การบริหารงาน การวางแผน 

การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึง การสร้าง

บรรยากาศในการท�างานที่เอื้อต่อความคิดเชิงนวัตกรรม 

เพื่อตอบสนองแผนเชื่อมโยงกลยุทธ์และช่วยให้บริษัทฯ 

บรรลุเป้าหมายด้าน Q C D E M

• การพัฒนาบุคลากรภายใต้การบริหารจัดการความรู ้ 

(Knowledge Management) เพื่อให้บริษัทฯ เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ในอนาคต

• การพฒันากระบวนการเรยีนรูภ้ายใต้การเรยีนรูร่้วมกนัเป็น

ทีมจากพนักงานในสายงานอาชีพเดียวกัน (Team Based 

Learning)

นอกจากนี ้ยงัมกีารอบรมสมัมนาในหลากหลายสาขาวชิาชพีที่

บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้บคุลากรทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการแสดงความคดิเหน็ 

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ ์ •
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ข้อเสนอแนะในการด�าเนินงานด้านต่างๆ ผ่านกิจกรรม Suggestion 

มีการส�ารวจความพึงพอใจต่อการบริหารงาน การจัดสวัสดิการ และ

ความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ด้วยแบบสอบถาม We Care 

เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าข้อคิดเห็นมาปรับปรุงการบริหารงานและ

จดัสวสัดกิารให้สอดคล้องกบัความต้องการของบคุลากรและเป็นการ

เสริมสร้างความมั่งคงด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ

จากการด�าเนินการดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ปี 2551 บริษัทฯ 

ได้รับเลือกจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เป็นสถาน

ประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานติดต่อ

กันเป็นปีที่ 5

2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ในส่วนของการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมนัน้ บรษิทัฯให้ความส�าคญัต่อคณุค่าของบคุลากรทีไ่ม่เพยีงจะเป็น

ปัจจัยในการสร้างความส�าเร็จในการด�าเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น เขายังเป็นผู้ที่สามารถจะสรรค์สร้างให้สังคมไทย

ได้พฒันาและเตบิโตอย่างยัง่ยนือกีด้วย บรษิทัฯ จงึได้สนบัสนนุให้บคุลากรตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีได้มส่ีวนร่วมในการ

พฒันาชมุชน ช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสและผูท้ีอ่ยูใ่นภาวะล�าบากได้มชีวีติความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ อนัเป็นพืน้ฐานในการสร้าง

สังคมที่ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้น�ารูปแบบกิจกรรมท�าความดี 5 ช่องทาง จาก โครงการ “๘,๐๐๐ ความดี SBG ถวาย 

๘๐ พรรษาองค์ราชัน” ของปี 2550 มาด�าเนินกิจกรรมต่อเนื่อง และลงบันทึกการท�าความดีของผู้มีส่วนร่วมใน

กจิกรรมตลอดปี นอกจากนีย้งัได้ส่งเสรมิให้บคุลากรของบรษิทัฯ ได้มส่ีวนในการพฒันาท้องถิน่โดยการเขยีนโครงการ

เพือ่ขอ “ทนุรกับ้านเกดิ” น�าไปสมทบในโครงการพฒันาโรงเรยีนหรอืสิง่สาธารณประโยชน์ในภมูลิ�าเนาเดมิของตนด้วย

กิจกรรมพัฒนาสังคมในปี 2551

กิจกรรมท�าความดี 5 ช่องทาง

 > การท�าความดีช่องทางที่ 1 การบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

ในปี 2551 บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ีจ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยได้จดักจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ 

โดยน�าบุคลากรของบริษัทฯ ไปพัฒนาอาคารเรียน ห้องน�า้ เครื่องเล่นสนามส�าหรับเด็ก ติดตั้งระบบน�้าดื่มสะอาด 

และจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับเด็กในโรงเรียน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองระก�า จังหวัดระยอง โรงเรียนวัด

บางโฉลงนอก โรงเรียนคลองพระยานาคราช โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนบ้านคลองระก�า  

จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และพัฒนาวัดอีก 1 แห่งได้แก่ วัดศรีพุ่มโพธิ์ จังหวัดชลบุรี

• ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์
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ในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง บริษัทฯได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ และนอกจากบุคลากร 

ของบริษัทฯ จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังมีครอบครัวของบุคลากร คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ หน่วยงาน

ราชการในท้องถิ่น ตลอดจนเครือข่ายการท�ากิจกรรมเพื่อสังคมให้การสนับสนุนการท�ากิจกรรมแต่ละครั้งด้วย

 > การท�าความดีช่องทางที่ 2 การท�าบุญ

ทกุปีบรษิทัฯ ในกลุม่สมบรูณ์มกีจิกรรมส่งเสรมิพระพทุธศาสนา โดยจดัให้มกีารท�าบญุตกับาตรแก่พระภกิษสุงฆ์  

อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ ซึง่ในปี 2551 บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารท�าบญุเพิม่ขึน้เพือ่ถวายเป็นพระกศุลแด่สมเดจ็พระเจ้าพีน่างเธอ 

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวันสิ้นพระชนม์ครบ 7 วัน และทอดผ้าป่าที่วัดศรี

พุ่มโพธิ์ จังหวัดระยอง

 > การท�าความดีช่องทางที่ 3 การบริจาคเงิน

ในการท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ของบรษิทัฯ นัน้จะมบีคุลากรของบรษิทัฯ เข้ามามส่ีวนร่วมในการสนบัสนนุ

ด้านงบประมาณทกุครัง้เพราะทกุคนถอืว่าการมส่ีวนร่วมแม้เพยีงเลก็น้อย แต่เมือ่รวมกนัแล้วสามารถสร้างสิง่ทีม่คีณุค่า

ที่ยิ่งใหญ่ได้ ดังนั้นบุคลากรตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้ร่วมกันท�าความดีด้วยการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุน

การท�ากิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

 > การท�าความดีช่องทางที่ 4 การบริจาคสิ่งของ

เพื่อเป็นการแบ่งปันแก่ผู ้ด้อยโอกาสและเด็กที่อยู ่ในพื้นที่

ทุรกันดารและขาดแคลน บริษัทฯ ได้รณรงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ 

น�าเสือ้ผ้า หนงัสอื และสิง่ของทีใ่ช้แล้วทีย่งัอยูใ่นสภาพด ีหรอืเป็นของ

ใหม่ไปมอบให้กับผู้ที่ขาดแคลนในโอกาสต่างๆ ในปี 2551 ได้ร่วมกับ

ชมรมสาธารณประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย น�าสิ่งของไปแบ่งปันดังนี้

• ร่วมกับชมรมปันน�้าใจ AAT จากพี่สู่น้อง ของบริษัท เอเอที

ฟอร์ด จ�ากัด ซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯ น�ารองเท้ามอบให้

กับเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน 

• สนับสนุนโครงการโรงเรียนของหนูหนู ของชมรมนักวิทยุ

สมคัรเล่นจงัหวดัสมทุรปราการน�าเสือ้ผ้าและอปุกรณ์การเรยีน 

มอบให้กบัโรงเรยีนชายแดนพืน้ทีอ่�าเภออุม้ผาง จงัหวดัตาก

• บคุลากรของบรษิทัฯ ร่วมกนัจดักระเป๋าเป้มอบเป็นของขวญั

วนัครติสมาสให้นกัเรยีนตาบอดทัง้หมดในความอปุการะของ

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงทพ

 > การท�าความดีช่องทางที่ 5 การอุทิศตน และการปฏิบัติตน

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทฯ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ด้วยกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา 

ตลอด 5 ปี ที่ผ่านมามีพนักงานเข้าร่วมโครงการมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในปี 2551 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,203 คน บริษัทฯ ได้ให้

หน่วยรับบริจาคโลหิตจากสภากาชาดไทยเข้ามารับบริจาคโลหิตจาก

บุคลากรของบริษัทฯ ตลอดจนประชาชนในชุมชนข้างเคียงในพื้นที่

ต�าบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง และที่โรงงาน

จังหวัดระยอง 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด ในพื้นที่

จังหวัดสมุทรสงคราม 1 ครั้ง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ครั้ง และจังหวัด

ระยอง 1 ครั้ง

นอกจากกิจกรรมท�าความดีแล้ว บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุน

และส่งเสริมการพัฒนาสังคมในหลากหลายรูปแบบด้วยกันได้แก่

ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทัในกลุม่สมบรูณ ์ •
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การสนับสนุนด้านการศึกษา

บริษัทฯ ได้มอบ “ทุนเพื่อลูกพ่อ” เป็นทุนการศึกษาส�าหรับ

บุคลากรและบุตร รวมทั้งเยาวชนที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ในพื้นที่ชุมชนรอบบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 10 แล้ว โดย

ปี 2551 มีผู้ได้รับทุนทั้งหมด 97 คน เป็นเงิน 534,000 บาท และใน

โอกาส “วันเด็กแห่งชาติ” บริษัทฯ ได้จัดถุงอุปกรณ์การศึกษาให้กับ

โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ น�าไปเป็นของรางวัลส�าหรับกิจกรรม

วันเด็กเป็นประจ�าทุกปีอีกด้วย

การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

จัดท�าโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นบางโฉลง โดย

เชญิหน่วยงานทัง้ภาคราชการ ภาคเอกชน รวมถงึองค์การบรหิารส่วน

ท้องถิ่นจดัท�าแผนงานพฒันาชมุชนร่วมกนั เพือ่ให้การพฒันาท้องถิน่ 

บางโฉลงได้พฒันาอย่างเป็นทศิทางตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ทัง้ทางด้านการศกึษา การสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม การสงเคราะห์

ผู้อยู่ในภาวะล�าบากในท้องถิ่น และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรตจิะเป็นองค์กรกลางในการรวบรวม

องค์ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากโครงการนีแ้ละเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

บริษัทฯ เห็นคุณค่าของความร่วมมือเพื่อสร้างสรรค์สังคม จึง

ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประชาคมบางโฉลง ชมรมสิ่งแวดล้อม

สมุทรปราการ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เครือข่ายความ

ร่วมมือภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE 

NETWORK) และส่งบคุลากรเข้าร่วมกจิกรรมเพือ่สงัคมของลกูค้าและ

เครือข่ายกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การร่วมปลูกป่ากับ

มลูนธิโิตโยต้าและมลูนธิฮิอนด้า ปลกูป่าชายเลนกบัเมอร์คและเนสท์เล่ 

ค่ายเยาวชนดีเด่น เป็นต้น

การส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น

อีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญคือ การอนุรักษ์ประเพณี

ท้องถิ่น บริษัทฯ ให้การสนับสนุนประเพณีรับบัวของชาวอ�าเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทุกปี และยังได้จัดกิจกรรมรดน�้า 

ด�าหัวผู้สูงอายุในวาระวันสงกรานต์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการเชื่อม

ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากรของบรษิทัฯ และผูส้งูอายใุนชมุชนแล้ว  

ยังเป็นการสืบสานประเพณีไทยด้วย

ทุนรักบ้านเกิด

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้บคุลากรของบรษิทัน�าแนวความคดิเรือ่งการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมไปพฒันา

บ้านเกิดของตน บริษัทฯ จึงได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็น “ทุนรักบ้านเกิด” ให้บุคลากรน�าไปร่วมกับชุมชน

เพื่อพัฒนาโรงเรียนหรือโครงการปรับปรุงสาธารณสมบัติในชุมชนบ้านเกิดที่ขาดแคลนงบประมาณให้แล้วเสร็จ ทั้งนี้

เพื่อให้โครงการดังกล่าวส�าเร็จและเป็นประโยชน์กับเด็กและประชาชนในพื้นที่ได้เร็วขึ้น ตลอดปี 2551 มีชุมชนที่ได้

รับทุนไปทั้งสิ้น 6 ทุน ได้แก่

• โครงการปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนหนองขลวกราษฎร์บ�ารุง จังหวัดก�าแพงเพชร 

• โครงการจัดท�าระบบน�้าดื่มสะอาด โรงเรียนบ้านวังหัวแหวนพัฒนา จังหวัดก�าแพงเพชร

• โครงการปรับปรุงห้องเรียนโรงเรียนหนองขามน้อย จังหวัดนครราชสีมา

• โครงการเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนบ้านซับเต่า จังหวัดนครราชสีมา 

• โครงการปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านห้วยลาน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

• โครงการสร้างอาคารอเนกประสงค์ประจ�าหมู่บ้านทุ่งเจริญ จังหวัดน่าน

ผลจากการมส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคมของบรษิทัฯ ท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัโล่เกยีรตคิณุองค์กรทีม่กีจิกรรมพฒันา

สังคมดีเด่น ปี 2551 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน •
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

แนวโน้มสภาวะตลาดในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์

ในปี 2551 เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ ด้าน ทั้งจากปัจจัยภายนอกประเทศ 

ได้แก่ ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก อันเนื่องมาจากปัญหาซับไพร์มของสหรัฐอเมริกา  และจากปัจจัยภายในประเทศ คือ

สถานการณ์ทางการเมอืง ทีท่�าให้เกดิความไม่เชือ่มัน่ของประชาชน  ปัจจยัส�าคญัเหล่านีท้�าให้เศรษฐกจิไทยในปี 2551 

มีการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.6

จากสภาวะเศรษฐกิจในปี 2551 และปัจจัยต่างๆ ส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศอยู่ที่ 615,270 คัน 

หรือลดลงร้อยละ 2.53 จากปีก่อน แต่ปริมาณการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกมีจ�านวน 775,652 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

12.4 จากปี 2550 ท�าให้ภาพรวมปริมาณการผลิตรถยนต์มีจ�านวน 1,393,742 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.26 สถิติยอด

ประกอบรถยนต์ในประเทศไทยแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สถิติยอดประกอบรถยนต์ในประเทศไทย

ปี รถยนต์นั่ง
(คัน)

รถกระบะ
ขนาด 1 ตัน

(คัน)

รถเพื่อ
การพาณิชย์

อื่นๆ
(คัน)

ยอดรวมรถ
เพื่อการพาณิชย์

(คัน)

ยอดรวม
ทั้งหมด
(คัน)

อัตรา 
การเติบโต

(%)

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

2551 401,309 974,642 17,791 992,433 1,393,742 8.26

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในปี 2552 นี้ คาด

การณ์ว่าจะมยีอดผลติลดลงประมาณร้อยละ 30 เมือ่เทยีบกบัปี 2551 

เนื่องมาจากภาวะตกต�่าของเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงมากขึ้น จึงส่งผล 

กระทบต่อการเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์โลก และอตุสาหกรรม 

ยานยนต์ไทย ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย คาดว่าจะมีการผลิต

รถยนต์อยู่ที่ 980,000 คัน ลดลงจากปี 2551 เฉลี่ยประมาณร้อยละ 

30 โดยแบ่งออกเป็นการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ 450,000 คัน 

และผลิตเพื่อการส่งออก 530,000 คัน

ถึงแม้ว่าในปี 2552 อุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับผลกระทบ

ค่อนข้างมาก แต่น่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปีถัดไป แนวโน้มอนาคต

ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย ยัง

มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้น ถึงแม้ว่าหลายค่ายรถยนต์จะเลื่อนแผนการ

ผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงาน (Eco-Car) ออกไป แต่ด้วยหลัก

เกณฑ์ของการได้รับส่งเสริมการลงทุนที่จะต้องผลิตให้ได้ไม่ต�่ากว่า 

100,000 คนั ในระหว่าง 5 ปี จะท�าให้แนวโน้มการผลติรถยนต์ในอนาคต 

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้อนาคตของอุตสาหกรรมชิ้นส่วน 

ยานยนต์มีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกัน 

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง อาจจะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจ

ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ในปี 2552 นี้ 

เป็นไปด้วยความยากล�าบาก แต่ภาวะเช่นนี้จะดีขึ้นในปี 2553-2554 

โดยเฉพาะนโยบายของรฐับาลใหม่ทีเ่ข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกจิและ

อุตสาหกรรม มาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐบาลและ

เอกชน น่าจะเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนขึ้นมาได้ ซึ่งจะส่งผลดี

ต่อตลาดรถยนต์ภายในประเทศ  ส่วนตลาดส่งออกยังมีปัจจัยบวกที่

เข้ามา คอื การทีส่หภาพยโุรปได้คนืสทิธทิางด้าน GSP ให้ประเทศไทย 

ซึ่งส่งผลต่อตลาดส่งออกไปยุโรปที่จะได้เพิ่มมากขึ้น แต่ทั้งนี้ผู้ผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ก็ยังคงต้องมีการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะด้านการลดต้นทุน เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ การ

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ เพื่อเตรียมพร้อม

กับตลาดรถยนต์ที่จะฟื้นกลับมาในอนาคต

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน •
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การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้มีการศึกษาและจัดท�าแผนแม่บทการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Road 
Map) เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ภายใต้การก�ากับดูแลรับผิดชอบของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprises Risk Management Committee) เพื่อก�าหนดนโยบายการบริหารความ
เสี่ยง ดูแล ติดตามให้มีการบริหารจัดการในเหตุการณ์ความเสี่ยงส�าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจทั้งระดับกลยุทธ์และระดับปฏิบัติการอย่างเหมาะสมและทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการ
เชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับการวางแผนธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องต่อสภาพแวดล้อมขององค์กรที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจ

ปัจจัยเสี่ยง

ในการด�าเนินธุรกิจย่อมที่จะมีความเสี่ยง ซึ่งแม้ว่าบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มีระบบการบริหาร
ความเสีย่งทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานสากลกต็าม แต่ด้วยปัจจยัภายนอกทัง้สภาพเศรษฐกจิและความมัน่คงทางการเมอืง
และลกัษณะเฉพาะของอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ ท�าให้ไม่อาจหลกีเลีย่งความเสีย่งบางประการทีห่ากเกดิขึน้แล้ว  
อาจส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญได้

ปัจจัยความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ที่เป็นประเด็นส�าคัญมีดังนี้

1. ความเสีย่งจากความไม่แน่นอนของสภาพเศรษฐกจิ
ทีถ่ดถอยและส่งผลกระทบต่อยอดขาย

ในปี 2551 ไตรมาส 4 ทีผ่่านมา ได้เกดิปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิ
โลกและเริ่มส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศ จาก
เหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลกระทบต่อยอดขายท�าให้ใน
ไตรมาส 4 ของปี 2551 ยอดขายลดลงร้อยละ 8.6 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3 ของปีเดียวกัน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีการติดตามปัจจัยเสี่ยงอย่าง
ต่อเนือ่ง รวมถงึท�าการทบทวนกลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และเหตุการณ์ความเสี่ยงดังกล่าว โดยการมุ่งเน้น
รักษาฐานลูกค้าและฐานผลิตภัณฑ์ที่กระจายไปในลูกค้าหลายราย 
หาโอกาสการขายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศให้มากขึ้น และขยาย
ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่กลุม่ชิน้ส่วนยานยนต์โดยใช้ความเชีย่วชาญทีบ่รษิทัฯ
ม ีเช่น ชิน้ส่วนในเครือ่งยนต์การเกษตร ซึง่จะช่วยลดระดบัผลกระทบ
ต่อยอดขายของบริษัทฯ ไม่ให้รุนแรงได้

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการบริหาร
จัดการในช่วงวิกฤต เช่น การลดต้นทุนการผลิต การบริหารสินค้า
คงคลังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น การ
ชะลอโครงการการลงทุน การพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนอง
ต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลง รวมทั้งการเตรียมพร้อมรับการแข่งขันได้
เมือ่สถานการณ์เข้าสูภ่าวะปกต ิเช่น การออกแบบผลติภณัฑ์เพือ่รกัษา
ขีดความสามารถการแข่งขันในระยะยาว

2. ความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น

ในปี 2551 ที่ผ่านมา สถานการณ์ค่าเงินบาทมีความผวน
ค่อนข้างมาก ในขณะที่บริษัทฯ มีการน�าเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และ
วัตถุดิบ (เหล็ก) ทั้งจากการสั่งซื้อผ่านตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ 
และซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการ
ลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เพือ่สร้างสมดลุ
ของสินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

ปี 2551 บรษิทัฯมีกีารน�าเข้าเครือ่งจกัรและอปุกรณ์คดิเป็น
ร้อยละ 90 ของมลูค่ารวม และเป็นการน�าเข้าเหลก็ คดิเป็นร้อยละ 58 
ของปริมาณการซื้อโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบและสร้างสมดุล
ของสนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นสกลุเงนิต่างประเทศ บรษิทัฯ มนีโยบาย
การบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นด้วยการซือ้สญัญาซือ้ขาย
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า หรือ Forward Contract เพื่อลดระดับ 
ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แต่อย่างไรก็ตาม 
ในหลักปฏิบัติปกติ บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายให้สอดคล้อง
กับต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเคลื่อนไหวของอัตรา 
แลกเปลี่ยนได้

อย่างไรก็ตามในระยะยาวบริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มสัดส่วน
ของยอดขายจากการส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่
เป็นสกุลเงินหลัก ในการสั่งซื้อวัตถุดิบและการส่งออก เป็นดอลลาร์
สหรัฐฯ และเงินเยนญี่ปุ่น

• การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง •
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3. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้านราคาและ
จากแหล่งวัตถุดิบ

บรษิทัฯ มวีตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติ คอื เหลก็ ซึง่คดิเป็น
ร้อยละ 42 ของต้นทุนขายรวม และประมาณร้อยละ 83 ของมูลค่า
เหล็กที่สั่งซื้อทั้งหมดเป็นการน�าเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจาก 
ไม่สามารถผลติภายในประเทศได้ ในปี 2551 ราคาวตัถดุบิต้นน�า้ เช่น 
สินแร่ และ ถ่านหิน ที่เป็นวัตถุดิบส�าหรับโรงงานถลุงเหล็กมีความ
ผันผวนและปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อราคา
เหลก็ส�าเรจ็รปูในตลาดโลกปรบัตวัสงูขึน้ด้วย ก่อนทีจ่ะปรบัลดราคาลง
ในช่วงปลายปี 2551 โดยราคาเหล็กส�าเร็จรูปในตลาดโลก มีการปรับ
ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับปี 2550 

อย่างไรกต็ามบรษิทัฯ ได้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งจาก
สถานการณ์ดงักล่าว โดยมรีะบบการตดิตามความเคลือ่นไหวของราคา
เหล็กและราคาของวัตถุดิบส�าคัญที่ใช้ผลิตเหล็กของตลาดโลกอย่าง 
ต่อเนือ่ง การประเมนิสถานการณ์ความต้องการและอตัราการใช้ก�าลงั
การผลิตของตลาดในแต่ละช่วงเวลา การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
ควบคูไ่ปกบัการควบคมุงบประมาณด้านราคาวตัถดุบิและการพฒันา
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตเหล็ก 
นอกจากนี้ ได้มีบริหารจัดการด้านราคา โดยการเจรจาขอปรับราคา
ขายสินค้ากับลูกค้าเมื่อมีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กเพื่อมิให้มี
ผลกระทบต่อก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ

4. ความเสีย่งจากการชดใช้ค่าเสยีหายจากผลติภณัฑ์ 
(Warranty Claim) 

ณ สิ้นปี 2551 บริษัทฯ มีลูกค้าเรียกร้องเพื่อขอชดเชย
ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim) เป็นเงินรวมประมาณ
ร้อยละ 0.02 เมื่อเทียบกับยอดขายของปี 2551 ซึ่งความเสียหายดัง
กล่าวไม่มีนัยส�าคัญ อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 ซึ่งเป็น
ระบบมาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนโดย
เฉพาะ และมาตรฐานดังกล่าว ยังได้รับการยอมรับจากลูกค้าซึ่งเป็น
ผู้ประกอบยานยนต์ระดับโลก 

นอกจากนี้ บริษัทฯมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม 
อย่างสม�่าเสมอและเข้มงวด จากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบ
ภายนอก ท�าให้มัน่ใจได้ว่ากระบวนการและขัน้ตอนในการด�าเนนิงาน 
การก�ากบัดแูลด้านคณุภาพผลติภณัฑ์ได้รบัการปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่งอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาความพึงพอใจของ
ลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ไว้ได้ตลอดไป

5. การด�าเนินงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

การด�าเนนิธรุกจิผลติชิน้ส่วนยานยนต์ของบรษิทัฯ อาจมคีวามเสีย่งในการเกดิอนัตรายและความสญูเสยีต่างๆ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงได้ตระหนักถึงความส�าคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยก�าหนดนโยบาย
ความปลอดภยั สิง่แวดล้อม และชมุชนทีช่ดัเจน โดยให้ความส�าคญัตัง้แต่กระบวนการออกแบบ โครงสร้างพืน้ฐานการ
ผลิต ระบบการผลิต ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังภัย รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติ
งานและปรบัปรงุให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ มกีารให้ความรู ้ความเข้าใจกบัพนกังานทกุคนด้วยการจดัการฝึกอบรมด้านความ
ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและการค้นหาและขจัดอันตราย โดยสนับสนุน
ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการค้นหาและประเมินอันตราย รวมถึงการปรับปรุงสภาพการท�างานให้มีความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง กิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
กิจกรรมการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั้งในงานและนอกงาน กิจกรรมเตรียมความพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เป็นต้น

ส�าหรบัการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อม ชมุชน และสงัคมนัน้ บรษิทัฯ มกีารตรวจวดัและตดิตามคณุภาพอากาศ 
น�า้เสยีภายในบรษิทัฯ และเฝ้าระวงัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปในพืน้ทีร่อบๆ เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง และ
มกีารวจิยัและพฒันาเทคโนโลยด้ีานการจดัการสิง่แวดล้อมและมลพษิ ซึง่ได้มกีารน�ามาปรบัปรงุประสทิธภิาพการด�าเนนิ
งานของแผนกต่างๆ อาท ิเทคโนโลยอีนรุกัษ์พลงังาน การตดิตัง้ระบบดกัฝุน่และก�าจดัฝุน่ และตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้เสยี
จากกระบวนการผลติ กจิกรรมลดของเสยีทัง้จากกระบวนการผลติและการใช้งานทัว่ไป เป็นต้น ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว 
บรษิทัฯ ได้มกีารจดัท�าเป็นคูม่อืการด�าเนนิงานไว้อย่างชดัเจน โดยบ่งบอกถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้อง รวมไปถงึการจดัท�าขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบัประเดน็ปัญหาสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัทีท่กุ
พืน้ทีต้่องด�าเนนิการ นอกจากนี ้บรษิทัฯ ยงัได้ก�าหนดให้ผูบ้รหิารระดบัสงูตรวจประเมนิโรงงาน (Management Shop 
floor) เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครดั

การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง •



บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน)18

สรุปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ 
ที่ส�ำคัญในรอบปีที่ผ่ำนมำ

· กุมภาพันธ์ 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายก�าลังการผลิต Axle Shaft (ในส่วน
ของ Machining Line H) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็นเงินลงทุน 
269.60 ล้านบาท ซึ่งเริ่มท�าการผลิตไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2551

· มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ BSK ลงทุนสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพื่อขยายก�าลังการ
ผลิต Coil Spring ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นเงินลงทุน 286 ล้านบาท 
ซึ่งเริ่มท�าการผลิตไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2552

· มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ ICP ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ระยอง เพื่อรองรับการขยายก�าลังการผลิตในอนาคต เป็นเงินลงทุน 104 ล้านบาท

· มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ SBM ลงทุนโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและจัดหา
เครือ่งทดสอบระบบจานเบรก – ดมุเบรก ทีส่�านกังานใหญ่ อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 
เป็นเงินลงทุน 55 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มทดลองใช้ในไตรมาส 3 ปี 2552

· มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายก�าลังการผลิต Axle Shaft (ในส่วน 
ของ Forging Line) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็นเงินลงทุน 163 
ล้านบาท โดยคาดว่าจะสามารถท�าการผลิตได้ในสิ้นปี 2552 

· เมษายน 2551 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตัใิห้ SBM ลงทนุสร้างคลงัสนิค้า ทีน่คิมอตุสาหกรรมอมตะซติี้ 
จังหวัดระยอง เป็นเงินลงทุน 21.5 ล้านบาท

· พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP (Enterprise 
Resource Planning) เป็นเงินลงทุน 47.75 ล้านบาท

· พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขยายก�าลังการผลิต Axle Shaft ส�าหรับรถ
บรรทุกขนาดใหญ่ ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง เป็นเงินลงทุน 259.76 
ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนโครงการ โดยให้มีการลงทุนเฉพาะในเครื่องจักร
บางส่วน และให้ชะลอการลงทุนส�าหรับสายการผลิตงานกลึง (Machining Line) ออกไป 
จนกว่าสถานการณ์อุตสาหกรรมรถยนต์จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น

· พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ SBM ลงทุนขยายก�าลังการผลิต Hub Front ที่
ส�านักงานใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเงินลงทุน 14.18 ล้านบาท

· พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับจังหวัด 

· กันยายน 2551 คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้มมีตอินมุตัใิห้ SBM ลงทนุสายการผลติผลติภณัฑ์ใหม่ Differential 
Case และ Differential Case Bearing ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เป็นเงิน
ลงทุน 104 ล้านบาท

· กันยายน 2551 บริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ SAT SBM และ BSK ได้รับเลือกจากกรมสวัสดิการ
และคุม้ครองแรงงานให้เป็นสถานประกอบการดเีด่นด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน

· ตุลาคม 2551 บริษัทฯ ได้รับโล่เกียรติคุณองค์กรที่มีกิจกรรมพัฒนาสังคมดีเด่น ปี 2551 จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

· รางวัลที่ - Best Quality Award from Honda & Direct Delivery Award from Isuzu (SBM)
 ได้รับจากลูกค้า - Quality Award: Excellent in zero defects from MMTh (BSK)
 ปี 2551 - Quality Award: Excellent in zero defects from MMTh (SAT)

• สรปุการเปลีย่นแปลงและพฒันาการ ทีส่�าคญัในรอบปทีีผ่า่นมา
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ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 79,999,200 26.666

2 ตระกูล กิตะพาณิชย์  78,024,800 26.008

3 กองทุนเพื่อการร่วมลงทุน 30,000,000 10.00

4 บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จ�ากัด (มหาชน) 18,015,700 6.005

5 Morgan Stanley & Co International Limited 12,671,200 4.224

6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 9,215,300 3.072

7 American International Assurance Company, Limited-Apex 6,607,000 2.202

8 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,790,496 1.263

9 THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 2,910,800 0.970

10 น.ส. นงคราญ ไกรนิตย์ 2,815,000 0.938

หมายเหตุ:
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2552
- นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการร่วมลงทุนประกอบด้วย International Finance Corporation (IFC), California Public Employees’ Retirement 

System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB), กระทรวงการคลัง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 10 รำยแรก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและช�าระแล้ว โดย ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจ�านวนร้อยละ 13.24

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก •
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• ผังการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร •
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บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ประกอบด้วย

คณะกรรมการจ�านวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ โดยมีรายชื่อและอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ/รองประธานกรรมการบริษัท

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ

4. นายรังสิน สืบแสง กรรมการอิสระ

5. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ

6. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการ

10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ:
• นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายชีระ ภาณุพงศ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551
• นายไพฑูรย์ ทวีผล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551

โครงสร้างกำรบริหำร

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์  

กติะพาณชิย์ และ นางสาวนภสัร กติะพาณชิย์ โดยกรรมการสองใน 

สีค่นนีล้งลายมอืชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษิทัฯ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้เกีย่วกบัการด�าเนนิ

ธรุกจิของบรษิทัฯ และการก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตาม

นโยบายแนวทางและเป้าหมาย ทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อื

หุน้ อยูใ่นกรอบของการมจีรยิธรรมทีด่ ีและค�านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีหน ้าที่ปฏิบัติ ให ้ เป ็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้น 

โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษา

ผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ 

รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 

และตลาดหลักทรัพย์

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู ้แต่งตั้ง

กรรมการผู้อ�านวยการ (President) ให้เป็นผู้รับผิดชอบการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ

ในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการก�าหนดให้

เรือ่งดงัต่อไปนี ้เป็นอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ

1. นโยบาย แนวทางยทุธศาสตร์การท�าธรุกจิ เป้าหมาย แผน

งาน และงบประมาณประจ�าปีของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

2. ผลงานและผลประกอบการประจ�าเดือน และประจ�า

ไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ

พิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี

3. การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจ�าปี

โครงสร้างการบริหาร •
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4. การใช้เงนิลงทนุเกนิงบลงทนุโครงการทีไ่ด้รบัอนมุตัไิว้รวม

ร้อยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการ

รวมเกินร้อยละ 10

5. การซื้อและจ�าหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วม

ในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจ�านวนที่มอบอ�านาจให้

กรรมการผู้อ�านวยการ

6. การท�าธุรกรรมหรือการกระท�าใดๆ อันมีผลกระทบที่

ส�าคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การ

ท�าธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

7. การท�าสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติ และ

สัญญาที่เกี่ยวกับการท�าธุรกิจปกติที่มีความส�าคัญ

8. การท�ารายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บรษิทัร่วมกบับคุคลทีเ่กีย่วโยงกนั ส่วนทีไ่ม่เข้า ข้อก�าหนด

ของตลาดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ มี

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1

10. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยส�าคัญเกี่ยวกับ

การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

12. การว่าจ้างกรรมการผู้อ�านวยการ และผู้บริหารระดับสูง

13. การก�าหนดและการเปลี่ยนแปลงอ�านาจอนุมัติที่มอบให้

กรรมการผู้อ�านวยการ และผู้บริหารระดับสูง

14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตร

โบนสั หรอืสตูรการปรบัผลตอบแทนประจ�าปีของผูบ้รหิาร

และพนักงาน

15. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ 

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

16. การมอบอ�านาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการ

ผู ้อ�านวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 

รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอ�านาจ

หน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อก�าหนด

ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

17. การแต่งตั้งและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ชุดย่อย

18. การจดัให้มแีละก�ากบัดแูลให้มกีารบรหิารจดัการตามหลกั

การก�ากับดูแลกิจการ

19. การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย 

20. การด�าเนนิการอืน่ใดเพือ่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ 

ข้อบงัคบั และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ

และการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ขณะเดียวกัน

ก็มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน ทั้งในแง่การก�ากับดูแลกิจการ ภาวะ

อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

ของกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ ประกอบด้วย

1. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานกรรมการ

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการ

4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หมายเหตุ:
-  นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

คณะกรรมการบริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

• ผังการบริหาร

ผังการบริหาร •
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กลั่นกรอง

 - นโยบาย ทศิทาง กลยทุธ์ในการท�าธรุกจิและโครงสร้างการบรหิารงาน ตลอดจนหลกัเกณฑ์ในการด�าเนนิธรุกจิ

ของบรษิทัฯ ให้สอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกจิและการแข่งขนั

 - แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ

 - โครงการลงทุน ทุกโครงการ

2. อนุมัติ หรือไม่อนุมัติ

 - โครงการลงทุนในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยโครงการลงทุนนั้นต้องเป็นโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้อง

กบัธรุกจิหลกัของบรษิทัฯ และมอีตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ (IRR) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

เว้นแต่เป็นโครงการลงทุนเพื่อการบ�ารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร

 - การเปิดและปิดบญัชขีองบรษิทัฯ ในสถาบนัการเงนิต่างๆ

 - ตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เสื่อมสภาพ

 - การขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ในการด�าเนินงานไม่เกิน 10 ล้านบาท/รายการ

3. ติดตามและก�ากับการด�าเนินการ

 - แผนกลยทุธ์ แผนงาน และโครงการทีอ่ยูใ่นแผนธรุกจิประจ�าปี ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัฯ

 - ผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

 - ผลการด�าเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

 - ผลการด�าเนินงานทางการเงินประจ�าเดือน

 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไม่อนุมัติ

5. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ได้แก่

1. นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการ

2. นายรังสิน สืบแสง กรรมการ

3. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ

ทัง้นีม้ ีนายวศิรตุ บญุโต เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:
- นายสบสนัติ ์เกตสุวุรรณ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

เมื่อด�ารงต�าแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และ 
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนายไพฑูรย์ ทวีผล เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาล

1. สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามควร ตาม

มาตรฐานการบัญชี และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ

ภายใน ให้เหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนพจิารณา

ถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการกระท�าที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

ผังการบริหาร •
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5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการ

บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ 

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเป็นอิสระของ 

ผูส้อบบญัช ีและมกีารประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชอีย่างน้อย

ปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม

7. ให้ความเหน็ชอบการแต่งตัง้ โยกย้าย การพจิารณาความดี

ความชอบของหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน

พจิารณาให้ความเหน็ชอบแผนงาน งบประมาณ และอตัรา

ก�าลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

8. จัดท�ารายงานก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ 

และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมี

รายละเอียดขั้นต�่าในประเด็นส�าคัญ ดังนี้

 - ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ของรายงานทางการเงิน

 - ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

 - การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ฯ ข้อก�าหนดของ 

ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 - ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

 - รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 - การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเข้าร่วม

ประชุมของแต่ละท่าน

 - ความเห็นหรือข้อสังเกตที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่

 - รายการอื่นใดที่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ

9. ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจ

สอบฯ มีอ�านาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่

เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตาม

ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจ�าเป็น

10. ให้มีอ�านาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้

ความเห็นหรือค�าปรึกษาในกรณีจ�าเป็น โดยบริษัทฯ เป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจ

สอบฯ ประจ�าทุกปี

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

14. ด�าเนนิการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบือ้งต้น 

แก่ส�านกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูส้อบบญัช ีในกรณี

ที่ผู ้สอบบัญชีได้แจ้งเหตุอันควรสงสัยให้คณะกรรมการ 

ตรวจสอบฯ ได้รบัทราบ โดยให้ด�าเนนิการภายใน 30 วนั 

นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชแีล้ว

15. รับทราบส�าเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของ 

บริษัทฯ ที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ 

ตามหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารทีค่ณะกรรมการก�ากบั

ตลาดทุนประกาศก�าหนด

16. ทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมทางธรุกจิ และตดิตามการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจ�า 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

17. พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ได้ตามความ

เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร มกีรรมการอสิระเป็นประธานฯ 

ประกอบด้วย

1. นายรังสิน สืบแสง ประธานกรรมการ

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย กรรมการ

3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

ทั้งนี้มี นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี 

• ผังการบริหาร

ผังการบริหาร •
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อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. พจิารณาหลกัเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบคุคล

ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และ

กรรมการผู้อ�านวยการ ส�าหรับต�าแหน่งรองกรรมการ 

ผู้อ�านวยการ มอบให้กรรมการผู้อ�านวยการ พิจารณา

เบื้องต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความ 

เห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

2. คัดเลือกและแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

และกรรมการผู้อ�านวยการ เมื่อครบวาระหรือมีต�าแหน่ง

ว ่างลง ส�าหรับต�าแหน่งรองกรรมการผู ้อ�านวยการ 

มอบให้กรรมการผู ้อ�านวยการพิจารณา และน�าเสนอ

คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

3. ติดตามการท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน และประเมินผล

การท�างานของกรรมการผูอ้�านวยการ ทัง้นี ้ ต�าแหน่งรอง

กรรมการผูอ้�านวยการ มอบให้กรรมการผูอ้�านวยการ ตดิตาม 

ประเมินผล และเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความ

เหน็ชอบ ก่อนเสนอคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา

4. ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับ กรรมการ ผู้บริหาร

ระดับสูง ได้แก่ กรรมการผู้อ�านวยการ รองกรรมการ

ผู้อ�านวยการ และน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ

พิจารณาอนุมัติ

5. เสนอค่าตอบแทน กรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดย่อย และผู ้บริหารระดับสูง ได้แก่ 

กรรมการผู้อ�านวยการ รองกรรมการผู้อ�านวยการ ที่ได้

รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยค่าตอบแทน

ดังกล่าวให้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุ้น และ

ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อ�านวยการ และรักษาการรองกรรมการผู้อ�านวยการ  

   - สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อ�านวยการบริหาร

3. นายโยชิทากะ โอบายาชิ รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส - สายการขายและการตลาด

4. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - ส�านักกรรมการผู้อ�านวยการ

5. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายการเงินและบัญชี

6. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายปฏิบัติการ SBM/ ICP

7. นายภากร ทองเจริญ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายปฏิบัติการ SAT/ BSK

8. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ

9. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ รองกรรมการผู้อ�านวยการ - สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ:
- นางจิราพร ศรีสมวงษ์ ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551

- นายภากร ทองเจริญ ด�ารงต�าแหน่งรองกรรมการผู้อ�านวยการ สายปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551

อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการ

1. จัดท�านโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณประจ�าปีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

2. ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ เป้าหมาย แผนงานและงบประมาณ 

ประจ�าปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ

ผังการบริหาร •
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3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจ�าเดอืนและไตรมาสของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเทยีบกบัแผนและ

งบประมาณ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพร้อมข้อเสนอแนะ

4. อนุมัติค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจ�าปีได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง โดยต้อง

รายงานให้คณะกรรมการทราบ

5. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

ทั้งนี้ การใช้อ�านาจหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการไม่รวมถึง (ต้องไม่ขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.) อ�านาจ

ในการอนุมัติรายการที่ท�าให้กรรมการผู้อ�านวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่ก�าหนดให้ขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจ�าหน่ายไป 

ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นต้น

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้อ�านวยการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อ�านวยการเป็นประจ�าทุกปี 

โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความส�าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาก�าหนด

ค่าตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม 

โครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบรษิทัฯ จดัให้มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสมกบั

ขนาดของกจิการ โดยปัจจบุนัมกีรรมการจ�านวน 10 คน ประกอบด้วย 

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ใน

จ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจ�านวน 5 คน

กรรมการอสิระ มจี�านวนร้อยละ 50 ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

ประกอบด้วย

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

2. นายปัญจะ เสนาดิสัย

3. นายรังสิน สืบแสง

4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

5. นายไพฑูรย์ ทวีผล

ค�านิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว

ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ทั้งนี้ ให้นับหุ้นที่

ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบการบรหิาร

งานในทางปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการ

ที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ ลูกจ้าง พนักงาน หรือ

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย  

ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงนิและบรหิารงาน

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งได้

รบัค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบรษิทัฯ บรษิทัย่อย 

บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

6. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ 

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อ

รักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ หรือ ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่

8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงาน 

ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ ได ้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยอิสระ

• ผังการบริหาร
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ท�าหน้าที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ครบวาระ 

หรือทดแทนต�าแหน่งที่ว่างลง โดยมีขั้นตอนด�าเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาจากโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มี

คณะกรรมการที่เข้มแข็ง

2. พจิารณาผูด้�ารงต�าแหน่งกรรมการจากบคุคลทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ซือ่สตัย์ สจุรติ มปีระสบการณ์ในธรุกจิ 

ทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้ตรงกบัความต้องการของบรษิทัฯ และตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และเมือ่คณะกรรมการสรรหาฯ พจิารณาแล้ว มคีวามเหมาะสม จะเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่ให้ความ

เห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ส�าหรบัการคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จดัให้มกีารตดิตาม

ความคบืหน้าแผนสบืทอดต�าแหน่งทีค่รอบคลมุต�าแหน่งกรรมการผูอ้�านวยการ และผูบ้รหิารระดบัสงู เพือ่ให้มัน่ใจว่า 

บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดต�าแหน่งที่ส�าคัญต่อไปในอนาคต

ผังการบริหาร •
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คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

1

2 3

• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง อายุ
(ปี) วุฒิทางการศึกษา

%
การ

ถือหุ้น

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง/บริษัท

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

• กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

61 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
University of Bridgeport, 
USA. 

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
รุ่นที่ 37

• อบรมหลักสูตร Role of the 
Chairman 

• อบรมหลักสูตร Finance for 
Non-Finance Directors 

• อบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program 

- 2551-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี

• ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
• กรรมการอิสระ บมจ. เทเวศประกันภัย
• กรรมการอิสระ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุ๊ป

2546-ปัจจุบัน • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

2546-2549 • ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง
2546-2548 • ประธานกรรมการบรหิาร บมจ. หลกัทรพัย์บวัหลวง
2545-ปัจจุบัน • ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
• ที่ปรึกษา โครงการ ธ ประสงค์ใด ส�านักงานทรัพย์สิน

ส่วนพระมหากษัตริย์
2545-2549 • กรรมการอิสระ บมจ. เทเวศประกันภัย

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์

• กรรมการ และ 
รองประธานกรรมการ

• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอ�านาจ 

ลงนามผูกพันบริษัทฯ

57 • Mini MBA, มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย

• วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
รุน่ที ่9

• อบรมหลักสูตร Director 
Certification Program

• อบรมหลักสูตร Role of the 
Chairman 

2.22% 2547-ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2541-ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ์  
โคเตท แซนด์

• กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ์
2537-ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

• กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมา 
ภิบาล

• กรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนฯ

60 • Master of Business 
Administration Suffolk 
University (USA.)

• อบรมหลักสูตร Director 
Certification Program

• อบรมหลักสูตร Audit 
Committee Program

• อบรมหลักสูตร Role of 
Compensation  
Committee

0.007% 2550-ปัจจุบัน • กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2549-ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2548-ปัจจุบัน • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไพลอน
2547-ปัจจุบัน • กรรมการอสิระ บมจ. สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

• ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พร็อพเพอร์ตี้
2547-2550 • ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ  

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2547-2549 • กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 

เทคโนโลยี
2546-ปัจจุบัน • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พร๊อพเพอร์ตี้ 

ดีเวลลอปเม้นท์
2545-ปัจจุบัน • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ 

พิจารณาผลตอบแทน บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา
2542-2549 • กรรมการ/ ทีป่รกึษา/ กรรมการพจิารณาผลตอบแทนฯ 

บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
2536-2550 • กรรมการ/กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ  

บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอร์ส
2526-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. เคซีอี อิเลคทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร •
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง อายุ
(ปี) วุฒิทางการศึกษา

%
การ

ถือหุ้น

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง/บริษัท

4. นายรังสิน สืบแสง

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาล
• ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทนฯ

59 • Master of Business  
Administration (Finance) 
St. Louis University, USA.

• อบรมหลักสูตร Audit  
Committee Program

• อบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program

• อบรมหลักสูตร Role of 
Compensation Committee

2550-ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2549-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2547-ปัจจุบัน • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ส

2547-2550 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สวเีดนมอเตอร์ส
2546-ปัจจุบัน • กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย
2545-ปัจจุบัน • รองประธานฯ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บตัรกรงุไทย
2545-2551 • กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาฯ/ 

ประธานกรรมการก�าหนดกลยุทธ์และนโยบายฯ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2542-2551 • กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. วาไทยอุตสาหกรรม

2532-2551 • กรรมการบริหาร บจ. สราญชลดีเวลล็อปเม้นท์

5. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

• กรรมการอิสระ
• ประธานคณะกรรมการ

บริหาร

63 • วศ.บ. (เกยีรตนิยิม) อตุสาหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• M.A.B. General Management, 
U of Southern California

• M.S. Industrial & System 
Engineering, U of  
Southern California

• International Senior 
Management Program 
(ISMP), Harvard Business 
School

• อบรมหลักสูตร Finance for 
Non-Finance Directors

• อบรมหลักสูตร Audit  
Committee Program

• อบรมหลักสูตร Director
• Certification Program

2551-ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์  
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี

2550-2551 • กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ 
ผลตอบแทนฯ/กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2547-ปัจจุบัน • กรรมการ/ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2546-ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. สยามโมลดิ้งพลาสเตอร์
2546-2550 • ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

• ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. สยามแซนิทารี่แวร์

6. นายไพฑูรย์ ทวีผล

• กรรมการอิสระ
• กรรมการตรวจสอบและ

ธรรมาภิบาล

58 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ (บญัช)ี 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ประกาศนยีบตัรบณัฑติทางการ 
สอบบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

• อบรมหลักสูตร Director  
Accreditation Program

• อบรมหลักสูตร Director 
Certification Program

• อบรมหลักสูตร Audit  
Committee Program

• อบรมหลักสูตร Role of the 
Chairman

• อบรมหลักสูตร Chartered 
Director Program

2551-ปัจจุบัน • กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

• กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2547-ปัจจุบัน • กรรมการอ�านวยการ โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
2545-ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
2546-2548 • กรรมการผู้จัดการ บจ. บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ
2534-2548 • ประธานและเลขาธิการ สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน

• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
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คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร •
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• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง อายุ
(ปี) วุฒิทางการศึกษา

%
การ

ถือหุ้น

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง/บริษัท

7. นายวรีะยทุธ กติะพาณชิย์

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนามผูกพันบริษัทฯ
• กรรมการผู้อ�านวยการ

51 • ปริญญาตรี วิศวกรรม
เครือ่งกล Eckert Technology 
Institute (Germany)

• อบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program

3.47% 2547-ปัจจุบัน • กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้อ�านวยการ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2537-ปัจจุบัน • กรรมการ/ประธานบริหาร บจ. สมบูรณ์ 
หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

• กรรมการ/ประธานบริหาร บจ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล

• กรรมการ/รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ 
สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ 

• กรรมการ/รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ์ โซมิค  
แมนูแฟคเจอริ่ง

8. นายยงเกยีรติ ์ กติะพาณชิย์

• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนามผูกพันบริษัทฯ
• รองกรรมการผู้อ�านวยการ

บริหาร

46 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

• Master of Industrial 
Engineering, Waseda 
University (Japan)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

• อบรมหลักสูตร Director  
Accreditation Program

• อบรมหลักสูตร Finance for 
Non-Finance Directors

• อบรมหลักสูตร Director 
Certification Program

2.22% 2550-ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้อ�านวยการบริหาร บมจ. สมบูรณ์  
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

• ประธานกรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง  
โปรดักส์

2547-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2547-2549 • รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส ปฏิบัติการ

บริษัทย่อย บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
• รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจ. บางกอกสปริง  

อินดัสเตรียล
2541-ปัจจุบัน • กรรมการ/รองประธานบริหาร  

บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
• กรรมการ/รองประธานบริหาร บจ. บางกอกสปริง

อินดัสเตรียล

9. นางสาวนภสัร กติะพาณชิย์

• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอ�านาจ

ลงนามผูกพันบริษัทฯ
• รองกรรมการผูอ้�านวยการ

ส�านักกรรมการผู้อ�านวย
การ

44 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• Bachelor of Business 
Administration in Finance 
and Management (BBA), 
Simon fraser University 
(Canada)

• ·อบรมหลักสูตร Director 
Accreditation Program

1.73% 2550-ปัจจุบัน • รองกรรมการผูอ้�านวยการ ส�านกักรรมการผูอ้�านวยการ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

• กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
• กรรมการ/ กรรมการบริหาร สมาคมบริษัท 

จดทะเบียนไทย
2547-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2547-2549 • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ  

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2540-ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทนฯ

43 • Master of Business 
Administration, University 
of Pennsylvania (USA.)

• Master of Science, 
Operation Research,  
University of Michigan 
(USA.)

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า  
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

• อบรมหลักสูตร Director  
Accreditation Program

2551-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์
• กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

2550-ปัจจุบัน • กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2549-ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ 
เทคโนโลยี

• ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุ๊คส์
• กรรมการ บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
• กรรมการ บริษัท อีซี่บาย จ�ากัด (มหาชน)

2547-ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2546-ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร •



บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน)34

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ ต�าแหน่ง อายุ
(ปี) วุฒิทางการศึกษา

%
การ

ถือหุ้น

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ต�าแหน่ง/บริษัท

11. นายโยชิทากะ โอบายาชิ

• รองกรรมการผู้อ�านวยการ
อาวุโส สายการขายและ
การตลาด

55 • Bachelor of Machinery 
Engineering, National 
Nagoya Technical  
University (Japan)

2547-ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้อ�านวยการอาวุโส สายการขายและ
การตลาด บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2547-2549 • รกัษาการ รองกรรมการผูอ้�านวยการ สายปฏบิตักิาร 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2539-2547 • รองประธานบริหารการตลาด บจ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล

12. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ

• รองกรรมการผูอ้�านวยการ 
สายการเงินและบัญชี

50 • M.A. Executive Master of 
Accountancy จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2550-ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
2547-ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายการเงินและบัญชี 

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2547-2549 • รองกรรมการอ�านวยการ การเงินและบริหาร  

บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2545-2547 • ผู้อ�านวยการบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

13. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์

• รองกรรมการผูอ้�านวยการ 
สายจัดหาและพัฒนา
คุณภาพ

47 • ปริญญาโท ครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการ
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา

• ปรญิญาตร ีรฐัประศาสนศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช

0.02% 2551-ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายจัดหาและพัฒนา
คุณภาพ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550-2551 • รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส์ 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2548-2549 • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายนโยบายและแผนงาน  
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2547-2548 • ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บมจ. สมบูรณ์ 
แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2543-2547 • ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล

14. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์

• รองกรรมการผูอ้�านวยการ 
สายปฏบิตักิาร SBM/ ICP

45 • Master of Science  
in Business and  
Administration, Strayer 
College (USA.)

• ·ปริญญาตรี วิทยาศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

2551-ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายปฏิบัติการ SBM/ ICP 
บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2550-ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
2550-2551 • รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายทรัพยากรบุคคลและ

ธุรการ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี
2545-2549 • กรรมการผู้จัดการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม

15. นายภากร ทองเจริญ

• รองกรรมการผูอ้�านวยการ 
สายปฏบิตักิาร SAT/ BSK

47 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์  
เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ลาดกระบัง

• Mini MBA มหาวิทยาลัย 
อีสเทิร์นเอเชีย

2551-ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้อ�านวยการ สายปฏิบัติการ SAT/ 
BSK บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2547-2551 • ผู้จัดการโรงงาน บจ. โพลีมาเทค (ไทยแลนด์)

16. นางจิราพร ศรีสมวงษ์

• รองกรรมการผูอ้�านวยการ 
สายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

42 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต University of 
San Francisco, USA. 

• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

2551-ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้อ�านวยการสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ บมจ. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี

2547-2551 • ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศประจ�า
ประเทศไทย และมาเลเซีย บจ. ไทโก้ อิเลคทรอนิกส์

• คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร
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คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร •



36 • การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน)

ชื่อ – สกุล
หุ้นสามัญ (หุ้น)

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 เพิ่ม (ลด)

1.   นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม - - -

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

3.   นายปัญจะ เสนาดิสัย 20,000 20,000 -

4.   นายรังสิน สืบแสง - - -

5.   นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ - - -

6.   นายไพฑูรย์ ทวีผล - - -

7.   นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 10,410,100 10,410,100 -

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

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

10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - - -

11. นายโยชิทากะ โอบายาชิ - - -

12. นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ - - -

13. นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ - - -

14. นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ 50,000 70,000 (20,000)

15. นางจิราพร ศรีสมวงษ์ - - -

16. นายภากร ทองเจริญ - - -

หมายเหตุ:
- ข้อมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551

การถอืครองหุน้ของคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ค่าตอบแทน •
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชดัเจนและโปร่งใส โดยมคีณะกรรมการ

สรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผู้พิจารณาก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรับ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ 

กรรมการผู้อ�านวยการ และรองกรรมการผู้อ�านวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนน�าเสนอต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้แก่ 

• ค่าบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 

• ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน 

• ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุม 

โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ

บริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมาย

ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับ

มอบหมายเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของ

กรรมการผู้อ�านวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าว มีการก�าหนดอย่าง

เหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบจาก

• ข้อมูลการส�ารวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 

• อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ อตัราเงนิเฟ้อ และก�าไรสทุธ ิ5 ปีย้อนหลงั รวมทัง้ พจิารณา

จากผลการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

กรรมการผูอ้�านวยการจะเป็นผูพ้จิารณาความเหมาะสมในการก�าหนดค่าตอบแทน และการปรบัค่าจ้างประจ�าปี 

ของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ล่วงหน้า 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับกรรมการ ในปี 2551 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม
บ�าเหน็จ

กรรมการ
จ่ายในปี 
2551

รวมคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ

ตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ 

ค่าตอบแทนฯเงินเดือน เบี้ยประชุม

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม1 166,800 243,000 - - - - 409,800.00

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 150,000 206,250 360,000 - - 330,396.45 1,046,646.45

3. นายปัญจะ เสนาดิสัย 120,000 165,000 - 180,000 45,000 264,317.16 774,317.16

4. นายรังสิน สืบแสง 120,000 165,000 - 120,000 67,500 264,317.16 736,817.16

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทน •
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รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

เบี้ยประชุม
บ�าเหน็จ

กรรมการ
จ่ายในปี 
2551

รวมคณะกรรมการบริษัท คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ

ตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ 

ค่าตอบแทนฯเงินเดือน เบี้ยประชุม

5. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ2 120,000 165,000 360,000 30,000 37,500 88,105.72 800,605.72

6. นายไพฑูรย์ ทวีผล3 80,000 135,000 - 90,000 - - 305,000.00

7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 120,000 165,000 - - - 264,317.16 549,317.16

8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ 120,000 165,000 - - - 264,317.16 549,317.16

9. น.ส.นภัสร กิตะพาณิชย์ 120,000 165,000 - - - 264,317.16 549,317.16

10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 120,000 150,000 360,000 - 60,000 264,317.16 954,317.16

หมายเหตุ:
1 นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551
2 นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ เมื่อด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
3 นายไพฑูรย์ ทวีผล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
4 กรรมการที่ลาออกระหว่างปี 2550 แต่ได้รับค่าตอบแทนส่วนที่เป็นบ�าเหน็จกรรมการในปี 2551 ได้แก่ นายชีระ ภาณุพงศ์ จ�านวน 363,436.10 บาท และนายวรนิต จารุมาศ  

จ�านวน 132,158.58 บาท

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส

หน่วย : บาท จ�านวนราย พ.ศ. 2551 จ�านวนราย พ.ศ. 2550

เงินเดือนรวม 10 22,493,956.67 8 21,771,480.00

โบนัสรวม 9 7,754,199.48 8   7,704,226.00

รวม 30,248,156.15 29,475,706.00

หมายเหตุ:
 - ปี 2551 ประกอบด้วยผู้บริหาร 10 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายโยชิทากะ โอบายาชิ นายช�านาญ ธรรมเจริญ (ลาออก

ระหว่างปี) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ นางจิราพร ศรีสมวงษ์ (เข้าระหว่างปี) และ
นายภากร ทองเจริญ (เข้าระหว่างปี)

- ปี 2550 ประกอบด้วยผู้บริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายโยชิทากะ โอบายาชิ นายช�านาญ ธรรมเจริญ  

นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ และนางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

ค่าตอบแทนอื่น

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ในรอบปี 2551 บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

หน่วย : บาท จ�านวนราย พ.ศ. 2551 จ�านวนราย พ.ศ. 2550

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 8 520,953 7 539,132.40

หมายเหตุ:
- ปี 2551 ผู้บริหาร 8 คน ได้แก่ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์ นายช�านาญ ธรรมเจริญ (ลาออกระหว่างปี) นายวรพจน์ ฉัตรชัยกุลศิริ 

นายวสันต์ ชวเจริญพันธ์ นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ และนางจิราพร ศรีสมวงษ์ (เข้าระหว่างปี)
- ปี 2550 ผูบ้รหิาร 7 คน ได้แก่ นายวรีะยทุธ กติะพาณชิย์ นายยงเกยีรติ ์กติะพาณชิย์ นายช�านาญ ธรรมเจรญิ นายวรพจน์ ฉตัรชยักลุศริ ินายวสนัต์ ชวเจรญิพนัธ์ 

นายวิชัย ศรีมาวรรณ์ และนางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์

• การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

การก�ากับดูแลกิจการ •
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คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการ

ดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินกิจการมากขึ้น จึง

ได้อนมุตัคิูม่อื “นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ” และคูม่อื “จรยิธรรม

ธรุกจิและข้อพงึปฏบิตัใินการท�างาน” เมือ่วนัที ่ 14 สงิหาคม 2551 

เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ  

“ธรรมาภิบาล” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ที่สนใจสามารถ

ดาวน์โหลดคูม่อืดงักล่าวได้ ทัง้นี ้ บรษิทัฯ ยงัได้จดัท�าคูม่อืทัง้ 2 เล่ม 

แจกจ่ายให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน เพือ่ใช้เป็นแนวปฏบิตัิ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบและ 

ธรรมาภิบาล มีมติให้ก�าหนดโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะท�างานธรรมาภบิาล เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัปฏบิตัทิีด่ขีอง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม เผยแพร่ 

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน

การท�างาน เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วม และส่งผลใน

ทางปฏิบัติ ศึกษา ปรับปรุง ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ์ 

ให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎหมาย รวมทั้งดูแลให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการด�าเนินงาน

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

จากผลการส�ารวจตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2551 (Corporate Governance 

Report of Thai Listed Companies 2008) ของสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย จดัท�าขึน้ ซึง่การส�ารวจปรากฏว่า บรษิทัฯ 

ได้รับคะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ 92 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 100 คะแนน และเป็น 1 ใน 22 บริษัท ที่อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” 

จากบริษัทจดทะเบียนที่ท�าการส�ารวจรวม 448 บริษัท

ตลอดปี 2551 บรษิทัฯ ได้ปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ 

ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2551 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอน หลักทรัพย์ แล้ว 

บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2551 ถึง

คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และ

ระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้

หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น”

• บรษิทัฯ ได้ให้ความส�าคญัและเคารพสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด บรษิทัฯ 

จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบทั้ง 

9 คน อีกทั้งกรรมการที่จะขอแต่งตั้งเพิ่มอีก 1 คน คือ นายไพฑูรย์ ทวีผล ก็ได้ให้เกียรติเข้าร่วมสังเกตการณ์

ในทีป่ระชมุ และตอบข้อซกัถามของผูถ้อืหุน้ นอกจากนี ้ยงัมผีูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ผูแ้ทนของผูส้อบ

บญัช ีจากบรษิทัส�านกังาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จ�ากดั และทีป่รกึษากฎหมาย จากส�านกังานกฎหมายสยามซติี้ 

เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

• บริษัทฯ น�าหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง

ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ไปเผยแพร่ไว้ที่ 

www.satpcl.co.th ส่วนของ “ข้อมูลนักลงทุน” ภายใต้หัวข้อ “ประชุมผู้ถือหุ้น” เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษา

ข้อมูลก่อนวันประชุม 30 วัน (Post วันที่ 24 มีนาคม 2551) โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ

• บรษิทัฯ มอบให้บรษิทัศนูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหุน้ของบรษิทัฯ เป็น

ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วัน

การก�ากับดูแลกิจกำร

การก�ากับดูแลกิจการ •
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• บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ส�าคญั โดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าในการประชมุ

ผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 2551 อีกทั้งยังให้สิทธิในการแสดง

ความคิดเห็นและตั้งค�าถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ ซึ่ง

รายละเอยีดได้มกีารบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้

สามัญประจ�าปี 2551

• บรษิทัฯ แจ้งกฎเกณฑ์และวธิกีารในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ 

พร้อมให้ข้อมลูส�าหรบัแต่ละวาระการประชมุอย่างเพยีงพอ

ต่อการตดัสนิใจ ให้ผูถ้อืหุน้ทราบในหนงัสอืนดัประชมุ

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดท�ารายงานการ

ประชุมให้แล้วเสร็จและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดง

ความคิดเห็นและตรวจสอบได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องรอให้ถึง

การประชุมครั้งต่อไป

• ในปี 2551 บรษิทัฯ ได้จ่ายเงนิปันผลจากผลการด�าเนนิงานปี 

2550 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.52 

ของก�าไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ที่บริษัทฯ ก�าหนดไว้ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�าไรสุทธิ 

หลักจากหักภาษี)

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง 

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี จากส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ สมาคมส่งเสริมบริษัท

จดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนรวม 107.5 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 110 คะแนน (คะแนน

เต็ม 100 คะแนน และคะแนนโบนัส 10 คะแนน) โดยมีคะแนนเต็มทั้ง 3 หมวด คือ ก่อนวันประชุม วันประชุม และ

หลังวันประชุม นอกจากนี้ ยังมีการปฏิบัติด้านอื่นๆ เช่น

• ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ�าปี 2551 บรษิทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุป็นวาระการ

ประชมุ และเสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน ถงึ

เดอืนธนัวาคม 2551 และได้แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์ฯ พร้อมทัง้เผยแพร่หลกั

เกณฑ์ของเรือ่งดงักล่าวไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ที ่www.satpcl.co.th ส่วนของข้อมลูนกัลงทนุ ภายใต้หวัข้อ 

“ประชมุผูถ้อืหุน้”

• บรษิทัฯ ได้แนบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก�าหนดทศิทางการลงคะแนนเสยีง

ได้เองในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

สามารถมอบอ�านาจให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทั้ง

เผยแพร่ไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถดาวน์โหลดได้อกีด้วย ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้

ปี 2551 มีผู้ถือหุ้นจ�านวน 23 ราย มอบอ�านาจให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

ที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบอ�านาจให้ออกเสียงแทน

• บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการใช้บัตร

ลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร 

หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ 

ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น

เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือ

หลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 โดยเลขานกุารบรษิทัได้จดัท�าหนงัสอืเวยีนแจ้งให้กรรมการและ

ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

• การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ •
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3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึสทิธแิละมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ โดยก�าหนด

ไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

ของบริษัทฯ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติที่ส�าคัญ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์และการรกัษาข้อมลูอนัเป็นความลบั ความรบัผดิชอบต่อทรพัย์สนิของบรษิทัฯ การปฏบิตัต่ิอ

ผู้มีส่วนได้เสีย การติดตามและดูแลให้มีการปฏิบัติตาม จริยธรรมทางธุรกิจและรับข้อร้องเรียน เช่น

• มีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการให้ค่าตอบแทนและ

สวสัดกิารทีเ่หมาะสมและถกูต้องตามกฎหมาย และมกีารให้ผลประโยชน์อืน่ เช่น โบนสั โดยพจิารณาจากผลงาน

• ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไข หรือข้อตกลงทางการค้า โดยที่ผ่านมามีการปฏิบัติตามข้อตกลงเงื่อนไขการ 

กู้ยืมตามข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด

• เอาใจใส่ในการบริการและรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมถึงการรักษาความลับของลูกค้า

• ปฏิบัติกับคู่แข่งตามกรอบการแข่งขันที่สุจริต

• รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม ชุมชน และสังคมเป็นอย่างดี

• สนับสนุนและให้ความร่วมมือที่ดีกับภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

• บริษัทฯ ก�าหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจจากพนักงานผ่าน 

เลขานุการบริษัท

• คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างเสริม

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ จึงก�าหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ใน

ประเด็นเกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง 

หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่านอีเมลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้โดยตรง ตาม

รายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วนของข้อมูลการลงทุน ภายใต้หัวข้อ “ข่าวบริษัท” โดยใน

ปี 2551 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

• บริษัทฯ มีมาตรการคุ ้มครองพนักงาน ที่ให้ข้อมูลแก่ทางการ กรณีมีการท�าผิดกฎหมาย หรือผิด

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ท�างาน สั่งพักงาน ข่มขู่ เลิกจ้าง 

อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

• บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

และสารสนเทศส�าคัญอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�าหนด โดยในปี 2551 

บริษัทฯ ไม่ได้รับค�าสั่งจากส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทั้งนี้ 

ข้อมูลส�าคัญๆ ของบริษัทฯ เช่น งบการเงิน นโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิด

ชอบต่อสังคมและส่วนรวม บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์

สถาบันต่างๆ รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูล 

 

ประจ�าปี การประชุมผู ้ถือหุ ้น รายชื่อผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัท ข่าวบริษัทฯ ที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาด

หลักทรัพย์ฯ และข่าวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้น�า

ไปเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อการเข้าถึงข้อมูล

ได้สะดวกของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

• รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย รวม

ทั้งบทบาทหน้าที่ และวาระการด�ารงต�าแหน่ง รายละเอียด

ตามหัวข้อโครงสร้างการบริหาร และประวัติของกรรมการ

แต่ละท่าน รายละเอียดตามหัวข้อ คณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหาร

การก�ากับดูแลกิจการ •
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• ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในการพจิารณาค่าตอบแทน ของกรรมการนัน้ คณะกรรมการ 

บริษัทฯ พิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติ

อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ 

และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณา

ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอ�านาจอนุมัติของ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไป

ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนด 

ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และผลการ

ปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดค่าตอบแทน

ปี 2551 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารตาม

รายละเอียดหัวข้อ ค่าตอบแทน

• คณะกรรมการได้แต่งตั้งนายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เป็น

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อท�าหน้าที่รับผิดชอบ 

เกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชมุ 

ผู้ถือหุ้น การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดท�า

หนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม จัดท�าเอกสาร

เกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งจัดเก็บเอกสารที่ส�าคัญของ

กรรมการและผูบ้รหิาร เช่น ทะเบยีนกรรมการ รายงานการ 

มส่ีวนได้เสยี พร้อมทัง้ดแูลและให้ค�าแนะน�าต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ในเรื่องกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การ

ปฏิบัติของคณะกรรมการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

ที่ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก�าหนดไว้

• การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการชุดย่อย 

สามารถอ้างอิงไปแหล่งข้อมูลอื่น ดังนี้

 - คณะกรรมการบรหิาร ประกอบด้วย กรรมการจ�านวน 4 คน โดยมกีรรมการอสิระ เป็นประธานกรรมการ 

มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ตามวาระการด�ารงต�าแหน่งการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งราย

ละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร รวมถึงบทบาทหน้าที่ ตามที่ระบุในหัวข้อโครงสร้างการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2551 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 16 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติและกลั่นกรอง

เรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะ

กรรมการบริหาร ดังนี้

ชื่อกรรมกำร
กำรเข้ำ

ร่วมประชุม
หมำยเหตุ

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 8/16 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 51

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ 15/16 ลาประชุม 1 ครั้ง

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์ 16/16

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 15/16 ลาประชุม 1 ครั้ง

 - คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรายงานประจ�าปี 2551 

 - คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ในรายงานประจ�าปี 2551 

• การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ •
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• คุณภาพของรายงานทางการเงิน

รายละเอียดตามหัวข้อ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงาน

ประจ�าปี 2551 

• ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัฯ ให้ความส�าคญัต่องานนกัลงทนุสมัพนัธ์เป็นอย่างมาก อกีทัง้ยงัมส่ีวนร่วม

ในการพบปะ และให้ข้อมลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะห์ และนกัข่าว อย่างสม�่าเสมอ และได้จดัให้มแีผนก

นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ 

นักข่าว และผู้สนใจทั่วไป ได้อย่างมีประสิทธิผลในทุกช่วงเวลา อันจะส่งผลต่อเนื่องให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทฯ อย่างทันกาล และสามารถน�าไปประเมินการลงทุน

ในบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการรายงานข้อมูลทางการเงิน รวมถึง

การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม�่าเสมอ ทันต่อเวลา โปร่งใสและทั่วถึง ตลอดจนข้อมูลส�าคัญๆ

ที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ต่างๆ อย่างครบถ้วน 

เช่น การใช้ช่องทางการสือ่สาร และการเผยแพร่ข้อมลูต่างๆ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย การเปิดโอกาส

ให้นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ 

(Company Visit) เปิดโอกาสให้นักข่าวจากทั้งส�านักข่าวไทยและต่างประเทศ เข้าพบและสัมภาษณ์ การออก

เอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning Release) ของบรษิทัฯ ให้แก่สาธารณชนอย่างสม�่าเสมอ การจดัประชมุ

ร่วมกับนักวิเคราะห์เพื่อติดตามการผลด�าเนินงานของบริษัทฯ 

และแนวโน้มของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส มีช่องทางให้

นักลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลบริษัทฯ ผ่าน IR Contact 

ได้ทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail รวมไปถึงการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารผ่าน Company Website ซึง่มกีารปรบัปรงุข้อมลูส่วน

ของ IR บน Website อย่างสม�า่เสมอ ทัง้ในส่วนของงบการเงนิ  

Annual Report แบบ 56-1 Presentation บทวิเคราะห์ 

หลักทรัพย์ และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกิจกรรมใน

การน�าเสนอข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้

1. การน�าเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road Show) 

ภายในประเทศ 2 ครั้ง และต่างประเทศ 2 ครั้ง

2. การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) 

จ�านวน 3 ครั้ง

3. การเข้าเยีย่มชมกจิการของบรษิทั (Site Visit) หรอื

พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ (Company Visit) 

จ�านวน 18 ครั้ง

4. การน�าเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบ 

ผู ้ลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(Opportunity Day) จ�านวน 4 ครั้ง 

5. การออกเอกสารข่าวผลประกอบการ (Earning 

Release) จ�านวน 4 ครั้ง

6. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่

บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจที่ส�าคัญ

7. การให้ข้อมูล และตอบข้อซักถามของนักลงทุน 

และสือ่มวลชนทีต่ดิต่อทางจดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ 

(อีเมล) ที่ ir@somboon.co.th และโทรศัพท์

อย่างสม�่าเสมอ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

• คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดให้ประธานกรรมการเป็น

บุคคลคนละคนกับกรรมการผู้อ�านวยการ โดยมีบทบาท 

อ�านาจ และหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ตาม

รายละเอียดหน้า 25-26

การก�ากับดูแลกิจการ •
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• คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งนายปัญจะ เสนาดิสัย ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

เนื่องจากเห็นว่าเป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านการเงิน และกรรมการอิสระทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติตาม

นิยามที่บริษัทฯ ก�าหนดขึ้น ตามรายละเอียดหน้า 26

• คณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบด้วยบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มจี�านวนกรรมการ

ทีเ่หมาะสมกบัขนาดของกจิการบรษิทัฯ ในปัจจบุนัมกีรรมการทัง้หมด 10 คน ซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร

จ�านวน 3 คน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 คน ในจ�านวนนี้เป็นกรรมการตัวแทน 1 คน กรรมการอิสระ 

5 คน โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และไม่จ�ากัดจ�านวนวาระการด�ารงต�าแหน่ง

• กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 คน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท เป็นไปตามหลัก

การก�ากับดูแลกิจการ รายละเอียดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถดูได้จากหัวข้อ

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

• กรณีที่ต�าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ว่างลง คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะ สามารถเสนอชื่อบุคคลผ่าน 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เพือ่รวบรวมให้คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ต่อไป 

ซึง่ในปี 2551 กรรมการทุกคนได้มีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว่าง 1 คน คือ 

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 คน คือ นายไพฑูรย์ ทวีผล

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการก�าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ โดยจดัให้มกีารสมัมนาเชงิปฏบิตักิารระหว่างคณะกรรมการบรษิทัฯ 

และผู้บริหารระดับสูง ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

• คณะกรรมการบรษิทัฯ มส่ีวนร่วมในการพจิารณาแก้ไขร่วม

กับฝ่ายบริหาร ในเรื่องแผนกลยุทธ์ แผนงาน และโครงการ 

ทีอ่ยูใ่นแผนธรุกจิประจ�าปี ซึง่ได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ

บริษัท และผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ ที่

ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ โดยผ่านคณะ

กรรมการบริหาร เพื่อติดตามและก�ากับการด�าเนินการ 

และในปี 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้หารือร่วมกับ

ฝ่ายบริหารเพื่อวางมาตรการรองรับผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจ

• คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่

ครอบคลมุทัง้ด้านการเงนิ การปฏบิตังิาน การด�าเนนิการให้

เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง รวม

ทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอด

จนจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ

เพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สิน มีฝ่าย

ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิาน

ของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ร่วม

กนัประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในของ 

บริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 และเห็นว่าบริษัทฯ 

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

ด้านบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการดูแลให้บริษัทฯ  

มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการติดตามการ

บริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงใน 

ทุกด้านให้มีความเหมาะสม และมอบหมายให้ ติดตาม  

ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแต่ละ

ฝ่ายงาน ผ่าน Risk Champion และให้รายงานผลการบรหิาร

ความเสีย่งตามแผนทกุไตรมาสต่อกรรมการผูอ้�านวยการและ

คณะกรรมการบริหาร

• คณะกรรมการชุดย่อย

• คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหา

และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยได้มีการ

ก�าหนดอ�านาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ในหัวข้อโครงสร้าง

การบริหาร

• การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ •
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• การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการก�าหนดการประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี และจะประชุม

กันมากกว่า 6 ครั้งในแต่ละปี รวมทั้งมีการประชุมกรณี

พิเศษตามความจ�าเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการ

ก�าหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบ

และวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุม

ที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการ

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มี

เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ใน

การประชุมกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดง

ความเห็นได้อย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการเป็น

ผูป้ระมวลความเหน็และข้อสรปุทีไ่ด้จากทีป่ระชมุ บนัทกึ

การประชุมจัดท�าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการ

คณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผ่านการรับรอง

จากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 

11 ส�านักงานใหญ่ ส�าหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบได้

บรษิทัฯ มนีโยบายให้กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาส

ประชุมระหว่างกันเอง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยว

กับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

ร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการ

ผู้อ�านวยการทราบถึงผลการประชุม ในปี 2551 มีการ

ประชมุเมือ่วนัที ่11 ธนัวาคม 2551 โดยกรรมการทกุคน

แสดงความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

และกล่าวชมเชยฝ่ายบรหิารในการสร้างความเตบิโตของ

องค์กรได้เป็นที่น่าพอใจ และประธานกรรมการได้น�า

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ ทั้งนี้ ประธาน

กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร ได้แจ้งผล

การหารือให้กรรมการผู้อ�านวยการรับทราบแล้ว 

โดยในปี 2551 บรษิทัฯ ได้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ 11 ครัง้, ประชมุคณะกรรมการบรหิาร 16 

ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 8 ครั้ง และ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 

4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ

ตรวจสอบฯ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและค่า
ตอบแทนฯ

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
กรรมการอิสระ/ประธาน
กรรมการ

9/11 - - -

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์
รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร

11/11 15/16 - -

นายปัญจะ เสนาดิสัย
กรรมการอิสระ/ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนฯ

11/11 - 8/8 3/4

นายรังสิน สืบแสง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจ
สอบฯ/ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนฯ

11/11 - 8/8 4/4

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะ
กรรมการบริหาร

11/11 8/16 2/8 2/4

การก�ากับดูแลกิจการ •
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บริษัทฯ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ

ตรวจสอบฯ

คณะ
กรรมการ

สรรหาและค่า
ตอบแทนฯ

นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบฯ 9/11 - 6/8 -

นายวรีะยทุธ กติะพาณชิย์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 11/11 16/16 - -

นายยงเกยีรติ ์ กติะพาณชิย์ กรรมการ 11/11 - - -

นางสาวนภสัร กติะพาณชิย์ กรรมการ 11/11 - - -

นายสรุะศกัดิ ์ เคารพธรรม กรรมการ/ กรรมการบรหิาร/ 
กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ 10/11 15/16 - 4/4

หมายเหตุ:
- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เกิดจากการรวมคณะกรรมการชุดย่อย ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ และคณะกรรมการสรรหาและ

ธรรมาภิบาล โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลไปรวมอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
- นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2551 
- นายปัญจะ เสนาดิสัย ด�ารงต�าแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
- นายไพฑูรย์ ทวีผล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2551 และได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายสบสันติ์  

เกตุสุวรรณ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551
- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
 · ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551
 · ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 
 · ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551

 · ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551

• การประเมินผลงานตนเอง

จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ มี

ความเห็นว่าควรจัดให้มีกิจกรรมระหว่างกรรมการและ

ผู้บริหาร เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2551 ฝ่าย

บริหารได้ด�าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม เช่น เยี่ยมชมธุรกิจในกลุ่ม

บรษิทั และกลุม่อตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต์ จดัเสวนา

เพือ่เสรมิสร้างความรูเ้กีย่วกบัพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัแก้ไข) และจดัสมัมนาภายใต้

วิกฤตเศรษฐกิจ กับผลกระทบต่ออุตสาหกรรมชิ้นส่วน

ยานยนต์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในปี 2551 ฝ่ายบริหารได้เชิญนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม 

และนายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งเป็นกรรมการใหม่ มาประชุม

ร่วมกัน และให้กรรมการผู ้อ�านวยการบรรยายสรุป

ลกัษณะธรุกจิและแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของ บรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู ้จัดท�า

เอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น กรรมการใหม่ทั้ง 2 

ท่าน ยังได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งส�านักงานใหญ่ จังหวัด

สมุทรปราการ และโรงงานที่จังหวัดระยอง เพื่อให้เข้าใจ

การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ได้มากขึน้ ทัง้นี ้กรรมการใหม่

ทัง้ 2 ท่าน เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ และได้ผ่านการ

อบรมเกีย่วกบับทบาทหน้าทีก่ารเป็นกรรมการ รายละเอยีด

ตามประวัติการอบรมตามหัวข้อคณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหาร

• บรษิทัฯ ส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และ

เลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตร

ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�านักงาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริม

สร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• การก�ากับดูแลกิจการ

การก�ากับดูแลกิจการ •
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6.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ 

รบัทราบข้อมลูภายในน�าข้อมลูภายในไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตนและ

ผู้อื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้รับ

ทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการ

รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม

ถึงบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2551 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ และตาม

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กรรมการและผู ้บริหารมีหน้าที่จัดท�าและส่งรายงาน 

การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน 

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้อง

รายงานดังนี้

 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) 

ภายใน 30 วนันบัแต่วนัปิดการเสนอขายหลกัทรพัย์ต่อ

ประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการหรือผู้บริหาร

 - รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ (แบบ 59-2) 

อนัเนือ่งมาจากการซือ้ ขาย โอนหรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ 

ทั้งนี้ ภายใน 3 วันท�าการนับตั้งแต่มีการซื้อ ขาย โอน

หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์นัน้ และให้ส่งส�าเนารายงานการ

ถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่ง

รายงานดังกล่าวให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผู้อ�านวยการ มีหน้าที่ต้องจัดท�ารายงานการมีส่วนได้

เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 มากไปกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทฯ  

ได้มนีโยบายให้พนกังานระดบับรหิาร ต�าแหน่งผูจ้ดัการทัว่ไป และผูจ้ดัการแผนก ต้องจดัท�ารายงานการมี

ส่วนได้เสยีของตนเองและบคุคลทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และ

เท่าเทียมกัน โดยรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ รับทราบรายไตรมาส

4. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยส�าคัญที่อาจส่ง

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการด�าเนินงาน (ก�าหนดเวลาในการประกาศผลการ

ด�าเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้น

จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และท�าให้บริษัทฯ  

ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการ 

ตามกฎหมาย

การก�ากับดูแลกิจการ •
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คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้จดัประชมุ ครัง้ที ่2/2552 วนัที ่25 กมุภาพนัธ์ 2552 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบฯ 

เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอ้างอิง 

“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะการ

ตรวจสอบภายใน ซึง่มุง่เน้นการตรวจสอบเชงิปฏบิตักิารให้พฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพต่อเนือ่ง มปีระสทิธผิล รวมทัง้

ให้มกีารตดิตามและด�าเนนิการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเดน็ทีเ่ป็นสาระส�าคญั โดยเฉพาะประเดน็ส�าคญัของปัจจยั

ความเสีย่งทีอ่าจมผีลกระทบต่อการปฏบิตังิาน และรายการทีเ่กีย่วโยง ซึง่อาจท�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ต้องเป็นรายการข้อเทจ็จรงิทางการค้าอนัเป็นธรุกจิปกตทิัว่ไปอย่างสมเหตสุมผล และเป็นผลประโยชน์สงูสดุตามนโยบาย

บรษิทัฯ ด้านการดแูลทรพัย์สนิ บรษิทัฯ มรีะบบป้องกนัทีด่ ีไม่พบรายการทจุรติหรอืการน�าทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ไปใช้

โดยมชิอบ ผลการสอบทานเป็นไปตามขัน้ตอนทีก่�าหนดไว้ สอดคล้องกบัข้อก�าหนดกฎหมายของภาครฐัและนโยบาย 

การก�ากบัดแูลกจิการ ในส่วนการหารอืกบัผูส้อบบญัช ีเพือ่ประเมนิระบบการควบคมุภายใน เหน็ว่า เป็นไปตามมาตรฐาน

การบญัช ีและระบบควบคมุภายใน มคีวามเพยีงพอ ไม่มข้ีอบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั และมคีวามเหน็ว่า บรษิทัฯ มรีะบบ 

การควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและครอบคลมุทัง้ทางด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม การบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตังิาน 

ของฝ่ายบรหิาร ด้านระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู และมกีารตดิตามประเมนิผลการควบคมุภายในอย่างต่อเนือ่ง 

สรปุสาระส�าคญัดงันี้

การควบคุมภำยใน

บริษัทฯ มีการวางเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน 

สมเหตุสมผล และวัดผลได้ โดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 ระดับ มีการ

ปรับปรุงการประเมินผลงานในส่วนที่เป็นการประเมินจากพฤติกรรม

ของพนักงานตามวัฒนธรรมองค์กร ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

องค์กร เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการ

ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการ

วางแผนงบประมาณ เพื่อให้การด�าเนินงานมีความสอดคล้องและ

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

บรษิทัฯ ก�าหนดโครงสร้างการบงัคบับญัชาแยกตามสายงาน ที่

สอดคล้องกบักลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิ และการก�ากบัดแูลกจิการ โดย

มีแผนกตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบฯ 

บริษัทฯ มีการปรับปรุงการประเมินผลงานในส่วนที่เป็นการ

ประเมนิจากความสามารถและพฤตกิรรมของพนกังานตามวฒันธรรม

องค์กร ให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมขององค์กร เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์

ด้านการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ  

ได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรม

ธุรกิจ ให้มีความชัดเจน โปร่งใส มีการก�าหนดนโยบายและแผนการ 

ปฏบิตังิาน ค�านงึถงึความเป็นธรรมต่อพนกังาน ลกูค้า คูค้่า รวมถงึความ

รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยได้จดัท�าคูม่อืนโยบาย 

ก�ากับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการ

ท�างาน รวมทั้งจัดท�านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้

ความส�าคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง 

ครบถ้วน โปร่งใส ทนัเวลา การมรีะบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ

และเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานและมี

ประสิทธิภาพ โดยได้ประกาศใช้ในไตรมาส 3/2551 รวมทั้งมีการจัด

อบรมชี้แจงให้พนักงานรับทราบเพื่อปลูกจิตส�านึกในการเป็นองค์กร

ธรรมาภิบาล

บรษิทัฯ มคีวามมุง่มัน่ในการพฒันากระบวนการผลติให้ได้สนิค้า

ทีม่มีาตรฐานเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล รวมทัง้ให้ความส�าคญัอย่าง

มากต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดย บริษัทฯ ได้การรับรองระบบ

คุณภาพ “ISO/TS 16949” และ “ISO 14001” และมีหน่วยงานที่

แยกอิสระจากสายการผลิต ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบ ติดตามให้มี

การปฏิบัติเป็นไปตามข้อก�าหนด 

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

• การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน •
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การท�าธรุกรรมด้านการเงนิ และ จดัซือ้ จดัจ้าง บรษิทัฯ ก�าหนด

คู่มือ “อ�านาจด�าเนินการ” และคู่มือ “ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจ้าง” 

ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ชัดเจนถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

อ�านาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และการท�าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้

มีความรอบคอบ รัดกุมและป้องกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการเงิน 

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นนโยบาย

ส�าคญั โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย 

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ท�าหน้าที่ในการประเมินปัจจัยเสี่ยง 

ทั้งจากปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และ

ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปัจจัยภายใน ที่มีผลกระทบต่อ

เป้าหมายและการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และก�าหนดผู้รับผิดชอบ 

ความเสีย่งในหน่วยงานต่างๆ พร้อมทัง้มอบหมายให้การบรหิารความ

เสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการวางแผนและ

ก�าหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยง 

ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ 

จัดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ภายใน

องค์กร และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงาน

คณะกรรมการบรษิทัฯ อย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ได้จดัให้มกีารอบรม เพือ่

สนบัสนนุให้การท�างานขององค์กรสามารถด�าเนนิไปได้อย่างต่อเนือ่ง 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ติดตามการปฏิบัติ และพิจารณา

ความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง อย่างใกล้ชิด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงโดยเน้นให้สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดการให้ความรู้กับพนักงาน

ทุกระดับ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความส�าคัญในการบริหาร

ความเสี่ยงให้มากยิ่งขึ้น

ในปี 2551 บรษิทัฯ ได้มกีารประเมนิระบบการบรหิารความเสีย่ง 

โดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระ ผลการประเมินพบว่า บริษัทฯ มีระบบการ

บริหารความเสี่ยงที่มีกรอบการบริหารความเสี่ยงชัดเจน มีนโยบาย

เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้ทั่วทั้งองค์กร มีการก�าหนด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน มีการ

ตดิตามและรายงานความเสีย่งอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ มหีน่วยงานกลาง

ที่ท�าหน้าที่ผลักดันให้มีการน�าการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติ

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะ

กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะ

กรรมการทั้ง 3 คณะ ได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

1. บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกฝ่ายและทุกระดับไว้อย่าง

ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยก�าหนดต�าแหน่งผู้มีอ�านาจอนุมัติ วงเงิน การสั่งการ การก่อหนี้ และ

การช�าระหนี้ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ (โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ) ได้มีการทบทวนความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. จัดท�าระบบการปฏิบัติงานและอ�านาจหน้าที่ในการอนุมัติรวม 16 ระบบ 

3. บริษัทฯ ได้ส�ารวจกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รวม 143 ฉบับ และได้จัดท�าคู่มือ

การควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจ�าปี เพื่อให้

ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับบริษัทฯ ท�าให้บริษัทฯ มั่นใจว่า หน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนอง 

ความเสี่ยงในการด�าเนินงานทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

กฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถงึได้พจิารณาประเดน็ส�าคญัและปัญหาทีต่รวจพบจากการตรวจสอบ โดยผูต้รวจสอบภายในและ

ผู้ตรวจสอบภายนอก มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และรายงานให้ฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทราบ เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและจัดท�ามาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

การควบคุมภายใน •
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กรณีที่มีการท�าธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ อันอาจจะน�ามาซึ่งความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องผ่านขั้นตอน

การอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ เช่นเดียวกับธุรกรรมปกติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท�ารายการจะต้องท�าหน้าที่

พิจารณาว่าการท�ารายการมีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้น เสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก และถูกต้องตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะน�ามา

ซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บรษิทัฯ ได้จดัให้มข้ีอมลูทีส่�าคญัเพือ่ใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัฯ โดยการจดัท�ารายงาน

เชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริง จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการ

ตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

ที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางในการจัดท�าและจัดเก็บเอกสาร ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้และรายงานการประชมุ

ผูถ้อืหุน้ เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยจดัเกบ็รายงานการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ รายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ไว้อย่าง

เป็นระบบ ในส่วนของการจดัเกบ็เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชแีละบญัชต่ีางๆ นัน้ บรษิทัฯ จะมกีารจดัเกบ็ไว้อย่าง

ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ทุกรายการ เพื่อความโปร่งใสและเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัช ีฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินของ 

บริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีการใช้นโยบาย

บญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิ

ของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

ในระหว่างปี 2551 ถึงปี 2552 บริษัทฯ ได้ด�าเนินการพัฒนา

ระบบงานสารสนเทศ โดยน�า “โปรแกรมระบบการบริหารทรัพยากร

ทั่วทั้งองค์กร (ERP)” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่สอดรับกับความต้องการด้านธุรกิจ 

2. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม

เป้าหมายทีว่างไว้ โดยมกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ ในปี 2551 

รวม 11 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเป็นล�าดับชั้น

ตัง้แต่คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรหิาร และคณะผูบ้รหิาร 

เพื่อติดตามเป้าหมายและก�ากับการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

แผนงาน และโครงการที่อยู่ในแผนธุรกิจประจ�าปี ที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกเดือน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่

อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อพบว่าผลการด�าเนินการมีความแตกต่าง

จากเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ ได้ก�าหนดให้ผู้รับผิดชอบน�าเสนอรายงาน

เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์สาเหตุ ตลอดจนร่วม

พิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแก้ไขปัญหา และให้รายงานการปฏิบัติ

อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2551 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวม  

8 ครัง้ บรษิทัฯ จดัให้มกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุ

ภายในอย่างสม�่าเสมอ โดยผู้รับผิดชอบในฝ่ายงานเอง และมีแผนก

ตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระเพื่อรายงานข้อ

บกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ

และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขภายใน

ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีการรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง 

รายงานเหตุการณ์หรือข้อสงสัยในกรณีที่มีสาระส�าคัญ ต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทเสนอรายงานการ

ปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิ ให้คณะ

กรรมการตรวจสอบฯ ทราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

• การควบคุมภายใน

รายการระหว่างกัน •
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ระหว่างปี 2550 และ ระหว่างปี 2551 ดังต่อไปนี้

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จ�ากัด (SBM)

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจ�าเป็น

ปี 2550 ปี 2551

รายการค้าปกติ

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ SBM 4.28 3.71 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขาย
เศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว SBM 478.06 333.39 ตามสัญญากู้เงิน / ผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท 
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

3. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น SBM - 30.00 ตามสัญญากู้เงิน

4. SAT จ่ายช�าระค่าสินค้าและบริการให้ SBM 0.12 - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 - 30

5. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก SBM 29.68 23.05 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่, อัตรา MLR-อัตราคงที่ต่อปี  
และอัตรา MMR ต่อปี

6. SAT จ่ายช�าระค่าสาธารณูปโภคให้ SBM 0.71 1.20 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ SBM

7. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก SBM 14.46 17.07 ราคาใกล้เคียงทุน / SBM ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

8. SAT รบัช�าระค่าธรรมเนยีมบรหิารจดัการจาก SBM 58.85 66.76 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ SBM

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 8 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จ�ากัด (BSK) 

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจ�าเป็น

ปี 2550 ปี 2551

รายการค้าปกติ

1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK 4.94 7.02 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 - 30 (ปี 2550: 
ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 - 25) / SAT 
ต้องมีการใช้ Jig Fixture ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับ
ความต้องการของ SAT ได้

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืม BSK 383.00 303.00 ตามสัญญากู้เงิน / ผลจากการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท 
(รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก BSK 24.75 20.48 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่, อัตรา MLR-อัตราคงที่ต่อปี และ
อัตรา MMR ต่อปี 

4. SAT จ่ายช�าระค่าสาธารณูปโภคให้ BSK 2.45 2.21 ราคาใกล้เคียงทุน / SAT ใช้สาธารณูปโภคของ BSK

5. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก BSK 1.56 2.62 ราคาใกล้เคียงทุน / BSK ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

6. SAT รบัช�าระค่าธรรมเนยีมบรหิารจดัการจาก BSK 41.04 49.32 ราคาใกล้เคียงทุน / เป็นการให้บริการแก่ BSK

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายการระหว่ำงกัน

รายการระหว่างกัน •
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บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด (ICP)

วันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง  

โปรดักส์ จ�ากัด ทั้งหมดจ�านวน 15 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 11 บาท และ ได้รับการโอนหุ้นดังกล่าวเสร็จสิ้นใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2550

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจ�าเป็น

ปี 2550 ปี 2551

รายการค้าปกติ

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให้ ICP 1.70 3.37 ราคาตลาด / เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ SAT จากการขาย 
เศษวัตถุดิบที่เป็นส่วนสูญเสียตามปกติของการผลิต

2. SAT เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น ICP - 40.00 ตามสัญญากู้เงิน 

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจาก ICP - 1.34 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MMR ต่อปี 

4. SAT รับช�าระค่าสาธารณูปโภคจาก ICP - 0.32 ราคาใกล้เคียงทุน / ICP ใช้สาธารณูปโภคของ SAT

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว 

5. SAT ซื้อกิจการจาก ICP 161.03 - ราคาซื้อขายที่ตกลงกัน

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 5 เป็นรายการที่ผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

กลุ่มกิตะพาณิชย์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ลักษณะรายการที่ส�าคัญ

ยอดคงค้าง/มูลค่าของ
รายการ (ล้านบาท)

เงื่อนไขราคา/ความจ�าเป็น

ปี 2550 ปี 2551

รายการค้าปกติ

1. BSK มีรายได้จากการขายสินค้าแหนบ  
ให้กับบริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ากัด 

129.79 133.94 การตั้งราคาขายสินค้าให้กับบริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ากัด
เป็นการตั้งราคาบวกก�าไรขั้นต้น โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบฯ ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นรายการซื้อขายในลักษณะ
การประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขราคาเป็น
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป / เป็นการขยายฐานลูกค้าของกลุ่ม
บริษัท เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเป็นผู้ด�าเนินธุรกิจชั้นน�าใน
ตลาด REM

2. SAT มีรายได้จากการขายสินค้าเพลาข้าง
ให้กับบริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ากัด 

8.32 6.62 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการ
ขายสินค้าเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ด�าเนิน
ธุรกิจชั้นน�าในตลาด REM

3. ICP มีซื้อทรายอบแห้งจากบริษัท ซึชิโยชิ 
สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ�ากัด 

- 1.7 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการ
ขายสินค้าเป็นครั้งคราวให้กับบริษัทดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ด�าเนิน
ธุรกิจชั้นน�าในตลาด REM

• รายการระหว่างกัน

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร •
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รายงานของคณะกรรมกำรสรรหำ 
และค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการและ

คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ให้รวม

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล เข้ากับคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เป็นคณะกรรมการสรรหาและ

ค่าตอบแทนฯ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 มีประธานฯ เป็นกรรมการอิสระ 

ได้แก่ นายรังสิน สืบแสง นายปัญจะ เสนาดิสัย และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม มีวาระด�ารงต�าแหน่ง 3 ปี โดยมีผล

บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไป 

ในรอบปี 2551 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ จัดให้มีการประชุมฯ 4 ครั้ง โดยกรรมการทั้ง 3 คน 

เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อติดตาม และพิจารณาเรื่องส�าคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาและก�าหนดหลักเกณฑ์ 

กระบวนการในการสรรหา/คัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งบุคคล

ที่มีความเหมาะสม เข้าด�ารงต�าแหน่ง และหลักเกณฑ์การจ่าย

ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

1. ก�าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคคล

ที่มีความเหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน

กรรมการทีล่าออก (นายชรีะ ภาณพุงศ์ ลาออกมผีลวนัที่  

1 ธันวาคม 2550) คือนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม และ

เสนอเพิ่มกรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ อีก 1 คน 

ได้แก่ นายไพฑูรย์ ทวีผล ซึ่งมีความช�านาญด้านบัญชีและ 

การตรวจสอบ

2. ก�าหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา คัดเลือก และ 

แต่งตั้ง ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้อ�านวยการ สาย

ปฏิบัติการ และสายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน

ให้ฝ ่ายบริหารสามารถบริหารจัดการองค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็น 

รายเดอืน เบีย้ประชมุ ค่าบ�าเหนจ็กรรมการ ต่อคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ก�าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์จ่ายเงินรางวัลจูงใจ

พนักงาน และผู้บริหาร ให้เหมาะสมกับผลการด�าเนินการ

ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่น

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

5. ก�าหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้าง

ประจ�าปี ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมและ

แนวโน้มอุตสาหกรรมรถยนต์

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ก�าหนดให้ฝ่ายบริหาร

จัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่งงาน ในระดับกรรมการผู้อ�านวยการ รอง

กรรมการผู้อ�านวยการ และต�าแหน่งที่ส�าคัญ และจัดให้มีการติดตาม

แผนสืบทอดต�าแหน่งงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ จะ

สามารถด�าเนินการและบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล 

อย่างต่อเนื่อง

(นายรังสิน สืบแสง)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา และค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร •
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ฝ่ายบริหารได้จัดท�างบการเงินประจ�าปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยได้เลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุ 

สมผลในการจัดท�างบการเงิน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน

(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานกรรมการ

(นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย์)

กรรมการผู้อ�านวยการ

คณะกรรมการได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการก�ากบัดแูล

รายงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยผู ้ทรงคุณวุฒิ เพื่อ

รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง

ครบถ้วน มีการใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ 

ตลอดจนสอบทานให้บรษิทัฯมรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและ

เหมาะสมและร่วมประเมนิความเสีย่งของบรษิทัฯ เพือ่ป้องกนัหรอืลด

ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการทจุรติหรอืการด�าเนนิการทีผ่ดิปกติ

อย่างมสีาระส�าคญัและเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาทรพัย์สนิของบรษิทัฯ

จากวิธีปฏิบัติและการก�ากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการจึงมี

ความเห็นว่างบการเงินของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

จ�ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้แสดงฐานะการเงิน

และผลการด�าเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง

• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ •
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รายงานของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
และธรรมำภิบำล

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ประกอบด้วยกรรมการผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีวามเป็นอสิระ 3 คน 1 ในนัน้ เป็นผูม้คีวามรู้ 

และประสบการณ์ด้านการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะ

กรรมการตรวจสอบฯ ได้ร่วมกันทบทวน และมีมติให้ปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้เป็นไปตาม

ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ประกาศให้มี

ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2551 เป็นต้นไป แทนฉบับเดิม

ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และได้รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะ

กรรมการบริษัทฯ เป็นประจ�าทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แต่ละคน ได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

นายปัญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง

นายรังสิน สืบแสง  กรรมการ เข้าร่วมประชุม 8/8 ครั้ง

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการ เข้าร่วมประชุม 2/8 ครั้ง

นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการ เข้าร่วมประชุม 6/8 ครั้ง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ได้ไปด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ

บรหิาร และออกจากสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยนายไพฑรูย์ ทวผีล ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ 

แทนนายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับ

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตาม

วาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้

รายงาน แสดงความเหน็ และให้ข้อเสนอแนะอย่างอสิระ โดยสรปุสาระ

ส�าคญัได้ดังนี้

กระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูล 

ในรายงานทางการเงิน

สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส และงบการเงนิประจ�าปี 2551 

ร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความเห็นชอบต่อรายงาน

ทางการเงินได้จัดท�าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ ตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และสอบทานการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญ 

รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อย่างครบถ้วน เพยีงพอ และเชือ่ถอืได้ ตลอดจนพจิารณา

และเสนอความเห็นต่อแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบของ

ผู้สอบบัญชี ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหค้วามเหน็ชอบต่องบการเงนิราย

ไตรมาส แผนงานตรวจสอบประจ�าปี ผลการตรวจสอบระหว่างกาล 

ในประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและงบการเงินประจ�าปี รวม

ทั้งได้หารือเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 

เพือ่รบัทราบประเดน็ปัญหา ซึง่ผูส้อบบญัชไีด้ให้ข้อสงัเกตเกีย่วกบัการ

พัฒนาบุคลากรทางสายงานบัญชี ปัญหาการจัดท�างบการเงินล่าช้า 

และความเสี่ยงในการเปลี่ยนระบบงานสารสนเทศ โดยได้รายงาน

เรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ให้ปฏิบัติสอดคล้องกับ

มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ

มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม เพียงพอยิ่งขึ้น ตลอดจนพิจารณา 

ให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจ�าปี และรายงานผลการ

ตรวจสอบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะทั้งต่อแผนกตรวจสอบภายใน

และฝ่ายบรหิาร เพือ่ใช้ประโยชน์ในการปรบัปรงุการปฏบิตังิาน ตลอด

จนได้พิจารณาและให้การสนับสนุนด้านอัตราก�าลังและการพัฒนา

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ •
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ความเหน็ชอบแผนงานตรวจสอบ

ภายในประจ�าปี รายงานความคบืหน้าของการปฏิบัติงาน และรายงาน

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบงานขายลูกหนี้ และการรับ

เงินระบบงานสินทรัพย์ถาวร ระบบงานสินค้าคงเหลือ ระบบงานซื้อ 

เจ้าหนี้ และการจ่ายเงิน ระบบงาน บริหารงานบุคคล ระบบการดูแล

การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงาน

ผลการตรวจติตตามระบบงานดังกล่าวข้างต้น พร้อมกับให้ข้อสังเกต

เพื่อพิจารณาด�าเนินการ โดยเสนอให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบ 

การปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สอบทานให้บรษิทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างสม�า่เสมอ และ

ได้พิจารณาประเด็นการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎระเบียบทั้ง

ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในวาระการพิจารณารายงานผลการ

ตรวจสอบภายในทุกครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน

พิจารณาการท�ารายการระหว่างกัน และการเปิดเผยข้อมูล

รายการที่เกี่ยวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ�าปี และ

รายไตรมาส ตลอดจนให้ความเห็นโดยอิสระต่อรายการได้มาและ

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ในการลงทุนในโครงการส�าคัญต่างๆ ของ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย

การบริหารความเสี่ยง

พิจารณาและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานผล และรายงาน

ความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ได้รับรายงานจากบริษัทที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบภายใน

และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะท�างานบริหารความเสี่ยงในการประเมินความเสี่ยง 

ในปีทีผ่่านมา ควรเพิม่ในเรือ่ง Product Liability และการให้ความส�าคญัในเรือ่งแผนทดแทนบคุลากรและเทคโนโลยี 

เนื่องจากมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งควรเน้นพิจารณาปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในภาพรวม 

ของบริษัทฯ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ส่งเสรมิและตดิตามให้บรษิทัฯ มกีระบวนการพฒันาการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนให้แนวทาง

และข้อเสนอแนะทีจ่�าเป็น เพือ่การพฒันากระบวนการดงักล่าว นอกจากนี ้ได้ผลกัดนัให้คณะท�างานธรรมาภบิาลปฏิบัติงาน

และติดตามการพัฒนาให้เป็นรูปธรรมอย่างจริงจังยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้สอบทานคู่มือ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจและ

ข้อพึงปฏิบัติในการท�างาน” เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติใช้ รวมทั้งให้ความเห็นชอบโครงสร้างและหน้าที่

ของคณะท�างานธรรมาภิบาล เพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานก�ากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ

การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

พิจารณาผลการปฏิบัติงานปี 2551 ของบริษัทส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด โดยรวมจัดว่าน่าพึงพอใจ 

โดยได้แจ้งให้ผูส้อบบญัชรีายงานข้อบกพร่องของระบบการควบคมุภายในทีต่รวจสอบพบให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ทราบทุกไตรมาส

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติในด้านความรู้ความสามารถ การให้บริการ ตลอดจนความ

พร้อมในการปฏิบัติงานของส�านักงานสอบบัญชีในระดับเดียวกันอีกสองราย และเห็นชอบให้เสนอบริษัท ส�านักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ 

• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ •
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และนางนงลกัษณ์ พุม่น้อย ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต สงักดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�าปี 2552 โดยมค่ีาตอบแทน

เมื่อรวมกับบริษัทย่อย เป็นจ�านวนเงิน 4,360,000 บาท โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทในกลุ่ม และ 

น�าเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ประจ�าปี 2551 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ประเมนิในเรือ่ง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ การฝึกอบรมและทรพัยากร 

การประชุมและกิจกรรม ความสัมพันธ์กับหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ตลอดจนบทบาทของ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ในอนาคต ซึง่ผลการประเมนิโดยรวมสรปุว่า ได้ปฏบิตังิานอย่างเพยีงพอในระดบัน่าพอใจ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีกระบวนการจัดท�าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงาน

ทางการเงินที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างยั่งยืน

  นายปัญจะ เสนาดิสัย

  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ •
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ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐำนะกำรเงิน
ของฝ่ำยบริหำร

ภาพรวมของธุรกิจปี 2551

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ด�าเนนิธรุกจิผลติชิน้ส่วนรถยนต์ โดยรายได้หลกัของกลุม่บรษิทัมาจากการขายผลติภณัฑ์

ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น เพลาข้าง แหนบแผ่น จานเบรก ดุมเบรก เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เป็นต้น โดยเป็นการ

จ�าหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถยนต์ (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยู่ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดย

ในช่วงครึง่ปีแรกอตุสาหกรรมยานยนต์มกีารเตบิโตอย่างต่อเนือ่งทัง้ตลาดภายในประเทศและการส่งออก ส่งผลดต่ีอผล

การด�าเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น แม้ว่าช่วงครึ่งปีหลัง ผลของภาวะวิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกา และทวีปอื่นๆ 

เริ่มเกิดขึ้น ส่งผลให้ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี สภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มถดถอยลง และเสถียรภาพด้านค่าเงินบาทที่มี

แนวโน้มอ่อนค่าลง ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยด้านราคาน�้ามันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทาง

ที่ดีขึ้น รวมถึงบริษัทฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดการ

สญูเสยี การลด Cycle Time และปรบัสายการผลติเพือ่เพิม่ก�าลงัการผลติ ตลอดจนได้รบัประโยชน์จากขนาดการผลติ 

(Economy of Scale) จึงท�าให้บริษัทฯ สามารถแสดงผลการด�าเนินงานที่สูงขึ้น

การวิเคราะห์ก�าไรขาดทุน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 5,935 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 858 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 

17 แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าจ�านวน 5,814 ล้านบาท รายได้อื่นๆ จ�านวน 120 ล้านบาท 

จากการที่บริษัทฯ มีรายได้จากการขายที่ปรับตัวดีขึ้นเป็นผลมาจากทั้งปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

ของลกูค้า และราคาขายต่อหน่วยของสนิค้าบางรายการทีส่งูขึน้ จากการปรบัราคาขายเพือ่ให้สอดคล้องกบัราคาของ

ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

จากงบการเงินรวม พบว่ารายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ ในปี 2551 และปี 2550 มีรายได้จากการขายสินค้าของ

บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลย ี จ�ากดั (มหาชน) มาจากการขายเพลาข้างเป็นส่วนใหญ่จ�านวน 2,007 ล้านบาท 

และ 1,803 ล้านบาท (ตามล�าดับ) รายได้จากการขายสินค้าของบริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด 

มาจากการขายจานเบรกและดุมเบรกเป็นส่วนใหญ่รวมจ�านวน 700 ล้านบาทและ 650 ล้านบาท (ตามล�าดับ) และ 

รายได้จากการขายสนิค้าของบรษิทั บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล จ�ากดั มาจากการขายแหนบแผ่นเป็นส่วนใหญ่จ�านวน 

643 ล้านบาทและ 578 ล้านบาท (ตามล�าดับ)

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2551 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย 4,655 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อน 773 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ตามสัดส่วนการขายที่

เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายปี 2551 คิดเป็น

ร้อยละ 80 เพิม่ขึน้จากปีก่อนร้อยละ 2 เนือ่งจากได้รบัผลกระทบจาก

ราคาวัตถุดิบเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามสภาวการณ์ของตลาดโลก 

รวมถึงค่าเงินบาทที่ผันผวนอย่างรุนแรงในระหว่างปี

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2551 เท่ากับ 

374 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 15 ล้านบาทหรือคิดเป็น 

ร้อยละ 4 เนื่องจากค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าและค่าเช่ายานพาหนะที่ 

เพิม่ขึน้ 20 ล้านบาท เนือ่งจากค่าน�า้มนัทีม่คีวามผนัผวนและราคาทีป่รบั 

สูงขึ้นในระหว่างปี

• ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน •
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ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2551 เท่ากับ 133 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7 เนื่องจากมีการ

เบกิวงเงนิกูใ้หม่ 523 ล้านบาท เพือ่ลงทนุในโรงงานแหล่งใหม่ทีจ่งัหวดั

ระยอง ของบรษิทัย่อย (บรษิทั บางกอกสปรงิอนิดสัเตรยีล จ�ากดั) และ

การลงทุนสายการผลิตใหม่ที่ จังหวัดระยอง ของบริษัท และบริษัท

ย่อย (บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จ�ากัด) ในอัตรา

ดอกเบี้ย MLR-อัตราคงที่ต่อปี และอัตราคงที่ต่อปี 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในปี 2551 บรษิทัฯ มภีาระภาษเีงนิได้นติบิคุคล 138 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1 เนื่องจากการ

ได้รับสิทธิประโยชน์ประหยัดภาษีจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

การลงทุน เป็นส�าคัญ

ก�าไรจากการด�าเนินงาน

บรษิทัฯ มกี�าไรจากการด�าเนนิงานโดยไม่รวมส่วนแบ่งก�าไรจาก

การลงทุนในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้ ในปี 

2551 จ�านวน 882 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 46 ล้านบาทหรือ

คดิเป็นร้อยละ 6 จากรายได้จากการขายสนิค้าเป็นหลกั รวมถงึรายได้

อื่นปี 2551 ในส่วนของการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของทรัพย์สิน 

จ�านวน 27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3

ก�าไรสุทธิ

ในปี 2551 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 635 ล้านบาทหรือคิด

เป็นร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายสนิค้า สงูกว่าปี 2550 ทีม่กี�าไร

สุทธิ เท่ากับ 591 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้จาก

การขายสินค้า สัดส่วนก�าไรต่อรายได้จากการขายสินค้าลงลดร้อยละ 

1 เนื่องจากในปี 2551 ได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัว

สูงขึ้นและค่าเงินบาทที่ผันผวนในระหว่างปี

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 

2550 เท่ากับ 6,360 ล้านบาท และ 5,253 ล้านบาท (ตามล�าดับ) เพิ่มขึ้น 1,107 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21 

สาเหตหุลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์ถาวร โดยซือ้ทีด่นิเพิม่ขึน้ทีจ่งัหวดัระยอง และก่อสร้างอาคารโรงงาน เพือ่

รองรับเครื่องจักรใหม่ในการขยายสายงานการผลิตเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มก�าลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น และ

ลูกหนี้การค้า รวมถึงสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นตามราคาขายและต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น

ลูกหนี้การค้า

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 986 ล้านบาท และเท่ากับ 897 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เนื่องจากจ�านวนและราคาของสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยอด

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สะท้อนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 60 วัน ซึ่งเก็บหนี้เร็วขึ้น

กว่าปี 2550 เล็กน้อย เนื่องจากกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นกลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ ซึ่งมีเครดิต

เทอมค่อนข้างแน่นอน

เงินลงทุน

ในปี 2550 บรษิทัฯ ได้เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการบนัทกึบญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อยในงบการ

เงินเฉพาะกิจการจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีส�าหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งก�าหนดให้แก้ไขการบันทึก

บญัชเีงนิลงทนุในบรษิทัย่อย ทีก่จิการมอี�านาจควบคมุในงบการเงนิเฉพาะกจิการ จากวธิส่ีวนได้เสยีมาเป็นวธิรีาคาทนุ 

ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ปรับงบการเงินเฉพาะกิจการงวดก่อนที่น�ามาแสดงเปรียบ

เทียบเสมือนว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด เงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุนที่บันทึกในงบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2550 เท่ากับ 1,252 ล้านบาท ด้วยจ�านวนที่เท่ากัน

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน •
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ระหว่างปี 2550 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อินเตอร์

เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ�ากดั จากผูถ้อืหุน้เดมิ ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 10 บาท ในราคาหุน้ละ 11 บาท รวมเป็นเงนิ 165 ล้านบาท และ

มีการเพิ่มทุนจ�านวน 35 ล้านบาท มีผลให้ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 

แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด มีทุนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้ว 185 ล้านบาท 

(หุ้นสามัญ 18.5 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) ในระหว่าง

งวดบริษัทฯ ได้มีการหักเงินประกันการซื้อหุ้นไว้จ�านวน 4 ล้านบาท 

คงเหลือเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว มีจ�านวนสุทธิ 161 ล้านบาท

เมือ่พจิารณางบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัฯ 

มเีงนิลงทนุสทุธใินบรษิทัทีเ่กีย่วข้องจ�านวน 138 ล้านบาท ซึง่เป็นการ

ลงทุนใน บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ�ากัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์ 

ออโตโมทีฟ จ�ากัด บริษัท สมบูรณ์ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด และ

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์ โคเตท แซนด์ จ�ากัด ซึ่งบริษัทฯ มีต้นทุนเงิน

ลงทุนในบริษัทดังกล่าว เท่ากับ 73 ล้านบาท 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่ง ได้เปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการแสดงมูลค่าของ

เครื่องจักรจากวิธีราคาที่ตีใหม่เป็นวิธีราคาทุน เนื่องจากฝ่ายบริหาร

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่ง เห็นว่าวิธีการใหม่เป็นแนวทาง

ที่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน 

อาคารและอุปกรณ์ และสะดวกในการถือปฏิบัติ ในการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่ง ได้ปรับ

ย้อนหลังงบการเงินงวดก่อนที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่า

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีแสดงมูลค่าเครื่องจักร

ตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด โดยไม่มีผลกระทบต่องบก�าไรขาดทุน 

แต่มีผลกระทบต่องบดุล ส่งผลให้มูลค่าเครื่องจักรของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อยสองแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลง เท่ากับ 65 

ล้านบาท และ 143 ล้านบาท ตามล�าดับ

ทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 จ�านวน 4,177 ล้านบาท และปี 2550 มจี�านวน 

3,278 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 899 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 27 ซึง่เป็นผลจากการทีบ่รษิทัย่อย ซือ้ทีด่นิ ก่อสร้างอาคาร

โรงงาน และเครื่องจักรใหม่เพื่อขยายก�าลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จ.ระยอง รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีกหนึ่ง

แห่ง ลงทนุเครือ่งจกัรใหม่เพือ่ขยายก�าลงัการผลติทีโ่รงงาน จ.ระยอง ส่งผลให้มทีรพัย์สนิถาวรเพิม่ขึน้ 1,342 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินและอาคารโดยผู้ประเมินราคาอิสระและ

ได้ปรับปรุงมูลค่าสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้เป็นราคาประเมินใหม่ โดยบันทึกมูลค่าที่ดินและอาคาร 

เพิ่มขึ้นสุทธิ 93 ล้านบาทในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในขณะเดียวกันมี

การบันทึกมูลค่าเพิ่มขึ้นของอาคารที่เคยรับรู้ราคาลดลง เป็นค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สินในปีก่อนๆ จ�านวน 27 ล้านบาท 

ในบัญชีรายได้จากการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2551 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เท่ากับ 632 ล้านบาท และ 542 ล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับ

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการตัดจ�าหน่ายตามระยะเวลาใช้งานที่เหลือของสินทรัพย์แต่ละประเภท โดย 

ในระหว่างปี 2551 มกีารตดัจ�าหน่ายส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวม 3 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้น เท่ากับ 2,102 

ล้านบาท และหนีส้นิระยะยาว เท่ากบั 1,698 ล้านบาท ซึง่มากกว่าปีก่อน 593 ล้านบาทหรอืคดิเป็นร้อยละ 18 เนือ่งจาก

เจ้าหนีก้ารค้าเพิม่ขึน้ 137 ล้านบาท จากราคาของวตัถดุบิและวสัดใุนการผลติมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ เจ้าหนีซ้ือ้ทรพัย์สนิ

จากการลงทนุในสนิทรพัย์ถาวรเพิม่ขึน้ 124 ล้านบาท เงนิกูย้มืระยะสัน้จากการน�าเข้าวตัถดุบิจากต่างประเทศเพิม่ขึน้ 

197 ล้านบาท และภาระหนี้สินจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงงานใหม่ของบริษัทย่อย และ

การลงทุนเพิ่มสายการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อยหนึ่งแห่ง จ�านวน 523 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันมีการจ่าย

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 430 ล้านบาท 

• ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน •
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 2,561 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 515 

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25 โดยบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากก�าไรประจ�าปี 2550 ส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้น

จ�านวน 120 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมเป็นเงิน 

90 ล้านบาท บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2551

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินรวม 3,800 ล้านบาทและ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,561 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1.48 เท่า 

การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีกระแสเงินสด

รับจากการด�าเนินงานสุทธิ จ�านวน 915 และ 1,028 ล้านบาท (ตามล�าดับ) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนติดลบ 

1,019 และ 574 ล้านบาท (ตามล�าดับ) เป็นผลมาจากการซื้อที่ดิน ก่อสร้างอาคารและซื้อเครื่องจักรใหม่ที่จังหวัด

ระยองในปี 2551 จ�านวน 1,002 ล้านบาท และปี 2550 จ�านวน 487 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายงานในโครงการ

ต่างๆ ของบริษัทเป็นหลัก และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี 2551 จ�านวน 16 ล้านบาท เป็นผลมา

จากการกู้ยืมสถาบันการเงิน 532 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะสั้นจากการน�าเข้าวัตถุดิบต่างประเทศ 192 ล้านบาท แต่

ในขณะเดียวกันมีการจ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 430 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 210 ล้านบาท และในปี 

2550 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 425 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล 180 ล้านบาท และจ่าย

ช�าระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 325 ล้านบาท

จากปัญหาวกิฤตทางการเงนิทีเ่กดิขึน้อย่างรนุแรงในสหรฐัอเมรกิา 

ได้ขยายต่อไปยังทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ ในเวลาต่อมา ส่งผล

ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย เป็นผลกระทบต่อภาคธุรกิจใน

อุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหดตัวของตลาดรถยนต์

ของประเทศไทย ท�าให้ยอดขายโดยรวมทัง้ในประเทศและการส่งออก

รถยนต์ลดลง ทีแ่ต่ละค่ายรถได้ประกาศลดก�าลงัการผลติลงราวร้อยละ 

30-50 ไปแล้ว ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการและก�าหนดแผนกลยุทธ์

เพื่อรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น โดยการเพิ่มรายได้ ปรับลดต้นทุนการ

ผลิตและลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ไปพร้อมกัน ในส่วนของการเพิ่มรายได้

มาจากการขยายการผลิตเพื่อรองรับตลาดใหม่ๆ จากยานยนต์เพื่อ

การเกษตร ส�าหรบัการปรบัลดต้นทนุการผลติโดยจดัหาแหล่งวตัถดุบิ

ใหม่ การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติโดยปรบัลดก�าลงัคน จ�านวนวนั

ท�างานและการท�างานล่วงเวลา ให้เหมาะสมกับสภาวะกระบวนการ

ผลิตที่ลดลง การวางแผนการผลิตอย่างรัดกุมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

พลังงานและค่าใช้จ่ายการผลิตอื่น รวมทั้งการย้ายสายการผลิตบาง

ส่วนไปผลิตที่จังหวัดระยอง เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการ

ได้รับส่งเสริมการลงทุน อีกทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่ม

ความสามารถในการออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อ

ลดต้นทนุการผลติและเป็นทีย่อมรบัของผูผ้ลติยานยนต์ อย่างต่อเนือ่ง

และเข้มงวดยิง่ขึน้ รวมถงึการพฒันาบคุลากรและกระบวนการท�างาน

ให้มปีระสทิธภิาพ ในการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าให้เกดิ

ความพงึพอใจอย่างสงูสดุ ซึง่กลยทุธ์ทีบ่รษิทัฯ ได้วางไว้และวสิยัทศัน์

ในการบริหารงานอย่างมืออาชีพจะเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน 

สร้างความเชื่อมั่นทางการเงิน ประกอบกับได้ด�าเนินการในแนว 

ของบรรษัทภิบาลมาตลอด ท�าให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ สามารถ

ด�าเนินงานได้อย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งเพียงพอ พร้อมที่จะผ่าน

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจโลกไปได้

ปัจจยัและอทิธพิลหลกัทีอ่าจมผีลต่อการด�าเนนิงาน 
หรอืฐานะการเงนิในอนาคต

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน •
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ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 งบก�าไรขาดทุนรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด 

(มหาชน) ด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงิน

เหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

งบการเงินรวมของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะ

กิจการของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่น�ามา

เปรยีบเทยีบไว้ ณ ทีน่ี ้ได้ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชอีืน่ในส�านกังานเดยีวกนักบัข้าพเจ้า ซึง่ได้แสดงความเหน็อย่างไม่มี

เงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลยี จ�ำกัด (มหำชน) 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่

รับรองทั่วไป ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อ

ให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ

ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี

การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจ�านวนเงินและการ

เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลัก

การบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงิน

ที่เป็นสาระส�าคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดท�าขึ้น ตลอดจนการประเมิน

ถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น�าเสนอในงบการเงิน 

โดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์

อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวม ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดรวม

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี 

จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท สมบูรณ์ 

แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรใน

สาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

โดยมิได้เป็นการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่องบการเงิน

ข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้สังเกตตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อ 4 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อย

สองแห่งได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการแสดงมูลค่าของ

เครือ่งจกัรจากราคาทีต่ใีหม่เป็นราคาทนุ โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ดังกล่าวได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เพื่อ

สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว

สุมาลี  รีวราบัณฑิต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2552

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบดุล •
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2551 2550

(ปรับปรุงใหม่)

2551 2550
(ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125,073,235 213,721,846 35,553,545 69,417,520

เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ 8 - 15,031,531 - 15,031,531

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 9, 10 69,115,863 50,073,030 2,900,895 2,724,940

ลูกหนี้การค้าสุทธิ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9 917,093,404 847,261,665 353,692,118 365,272,239

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 242,874 - 9,986,626 4,298,706

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 10 - - 70,000,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 10 - - 215,500,000 224,500,000

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 11 591,550,213 447,922,328 128,774,643 152,666,470

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 126,697,933 102,908,537 57,210,621 15,963,545

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,829,773,522 1,676,918,937 873,618,448 849,874,951

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 - - 1,252,018,452 1,252,018,452

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 110,920,321 92,466,228 - -

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 14 26,650,000 26,650,000 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

 - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 10 - - 420,885,600 636,555,600

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 15 4,176,742,812 3,277,724,464 1,322,077,418 976,667,571

เงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักร 38,181,879 27,273,416 9,491,159 10,899

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน 16 106,773,600 107,779,100 - -

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 17,934,556 17,934,556 - -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 17 25,768,437 4,707,944 13,304,244 1,577,173

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 27,724,327 21,516,012 11,012,638 9,890,184

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,530,695,932 3,576,051,720 3,028,789,511 2,876,719,879

รวมสินทรัพย์ 6,360,469,454 5,252,970,657 3,902,407,959 3,726,594,830

งบดุล
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบดุล •
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2551 2550

(ปรับปรุงใหม่)

2551 2550
(ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 18 75,925,378 19,930,185 - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท 19 309,729,775 111,091,666 - -

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - 352,488 818,336

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 868,402,869 731,692,769 289,194,860 264,428,120

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10 - - 3,908,060 639,615

เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ภายในหนึ่งปี 20 509,968,000 420,183,000 361,288,000 332,013,000

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระ
 ในหนึ่งปี 21 3,364,262 3,963,178 2,209,507 3,296,179

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้ - ซื้อสินทรัพย์ 132,851,855 8,926,447 61,343,155 1,822,531

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 49,849,508 65,863,653 12,623,619 11,633,710

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

อื่นๆ 151,466,903 137,245,775 62,207,827 53,297,334

334,168,266 223,101,959 136,174,601 77,819,659

รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,101,558,550 1,509,962,757 793,127,516 679,014,909

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 20 1,695,464,168 1,683,396,600 1,279,628,556 1,371,371,600

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด

 ช�าระภายในหนึ่งปี 21 2,604,575 6,770,804 2,461,313 6,247,920

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น - 6,897,892 838,040 8,670,229

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,698,068,743 1,697,065,296 1,282,927,909 1,386,289,749

รวมหนี้สิน 3,799,627,293 3,207,028,053 2,076,055,425 2,065,304,658

งบดุล(ต่อ)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

• งบดุล(ต่อ)

งบดุล(ต่อ) •
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
2551 2550

(ปรับปรุงใหม่)

2551 2550
(ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

 ทุนจดทะเบียน

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

 ทุนที่ออกจ�าหน่ายและเรียกช�าระแล้ว

 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

ผลก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ 4, 22 65,827,644 21,616,832 65,827,644 21,616,832

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย 4, 22 566,498,881 520,501,341 - -

ก�าไรสะสม

 จัดสรรแล้ว - ส�ารองตามกฎหมาย 24 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

 ยังไม่ได้จัดสรร 1,513,952,775 1,089,261,570 1,345,962,029 1,225,110,479

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,560,842,161 2,045,942,604 1,826,352,534 1,661,290,172

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,360,469,454 5,252,970,657 3,902,407,959 3,726,594,830

งบดุล(ต่อ)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบดุล(ต่อ) •
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบก�าไรขาดทุน
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2551 2550 2551 2550

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 5,814,396,501 4,979,277,871 2,007,280,054 1,803,486,173

ดอกเบี้ยรับ 3,354,356 3,423,644 47,496,517 57,097,791

ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - 6,215,816 - 356,189

รายได้กลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าทรัพย์สิน 15 26,745,818 - - -

รายได้อื่น 90,313,820 88,623,658 165,217,304 142,476,422

รวมรายได้ 5,934,810,495 5,077,540,989 2,219,993,875 2,003,416,575

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 4,655,011,079 3,882,422,340 1,493,615,911 1,329,992,962

ค่าใช้จ่ายในการขาย 83,693,581 94,721,521 29,522,474 58,080,991

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 287,732,468 263,969,865 234,809,254 204,660,923

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 23,558,467 - 688,383 -

ค่าตัดจ�าหน่ายค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ - 512,416 - -

ค่าใช้จ่ายอื่น 2,411,933 - 423,336 -

รวมค่าใช้จ่าย 5,052,407,528 4,241,626,142 1,759,059,358 1,592,734,876

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล 882,402,967 835,914,847 460,934,517 410,681,699

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (132,826,445) (124,201,208) (94,655,374) (105,848,312)

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 22,717,092 15,115,760 - -

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 772,293,614 726,829,399 366,279,143 304,833,387

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 25 (137,616,409) (135,689,020) (35,441,593) (23,698,452)

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 634,677,205 591,140,379 330,837,550 281,134,935

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 27

ก�าไรสุทธิ 2.12 1.97 1.10 0.94

• งบก�าไรขาดทุน

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น •
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550
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งบกระแสเงินสด
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรสุทธิก่อนภาษี 772,293,614 726,829,399 366,279,143 304,833,387

ปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 357,453,288 306,896,885 144,788,797 136,687,197

 ขาดทุน (ก�าไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น 23,002,312 (1,169,257) 670,692 143,756

 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร (2,139,449) (2,366,423) (265,512) -

 ส�ารองเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,396,487 4,503,596 (767,222) 2,776,501

 ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น 3,455,492 6,865,235 3,035,064 6,826,466

 ขาดทุน (ก�าไร) จากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ด�าเนินงาน (140,000) 20,805 - -

 ก�าไรจากการเรยีกชดเชยสนิทรพัย์ทีเ่สยีหายตามสญัญาประกนัภยั (3,874,600) - - -

 รายได้จากการกลับรายการค่าเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ (26,745,818) - - -

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 965,500 - - -

 ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตัดจ่าย - สุทธิ 1,022,384 1,197,140 518,785 748,922

 ดอกเบี้ยรับ (3,354,356) (3,423,644) (47,496,517) (57,097,791)

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ยืม 122,729,458 119,419,301 91,916,352 102,694,210

 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (22,717,092) (15,115,760) - -

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 1,227,347,220 1,143,657,277 558,679,582 497,612,648

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (19,042,833) 161,141,670 (175,954) 86,088

 ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (69,288,611) (124,876,063) 11,580,131 (61,761,641)

 ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 110,226 (353,100) (5,687,920) 14,574,303

 สินค้าคงเหลือ (149,024,371) 24,280,911 24,659,050 13,448,210

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,707,990 (45,197,646) (37,447,006) (3,688,873)

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (42,405,324) (6,128,346) (6,430,411) (6,673,421)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (1,135,000) 1,109,620 (465,848) (539,660)

 เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 125,540,771 (53,515,838) 22,428,180 37,559,628

 เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,268,445 639,614

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 7,985,596 (9,959,894) 1,001,100 28,420,666

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (6,897,892) 62,401,329 (6,164,331) 3,784,288

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 1,076,897,772 1,152,559,920 565,245,018 523,461,850

 จ่ายภาษีเงินได้ (162,115,116) (124,178,462) (37,072,877) (25,138,815)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 914,782,656 1,028,381,458 528,172,141 498,323,035

งบกระแสเงินสด •
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย - - - (185,000,000)
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย - (149,701,986) - -
ดอกเบี้ยรับ 3,354,356 3,423,644 47,496,517 57,097,791
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 4,263,000 858,000 - -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง - 5,000,000 - -
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น) - - (70,000,000) 43,000,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - - - (114,000,000)
ค่าธรรมเนียมรับในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - - 4,220,557
รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย - - 224,670,000 214,455,000
เงินให้กู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น) 1,000,000 (5,000,000) 1,000,000 (5,000,000)
เงินมัดจ�าค่าซื้อที่ดินและเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น) (10,908,463) 57,433,084 (9,491,159) 240,000
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (24,615,310) (2,195,652) (13,012,125) (1,259,635)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร (1,002,117,331) (486,974,716) (387,145,326) (90,160,743)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร 1,184,364 2,366,423 523,364 -
เงินสดรับจากการเรียกชดเชยตามสัญญาประกันภัย 8,258,567 - - -
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน 180,000 1,120,000 - -
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,019,400,817) (573,671,203) (205,958,729) (76,407,030)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น) 15,031,531 (15,031,531) 15,031,531 (15,031,531)
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 5,995,193 (26,284,063) - -
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) 191,653,441 22,792,486 - -
เงินสดจ่ายตามสัญญาเช่าทางการเงิน (4,765,146) (2,904,109) (4,873,279) (3,199,108)
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 50,000,000 - - -
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 531,775,568 246,000,000 269,714,956 146,000,000
จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (429,923,000) (325,229,000) (332,183,000) (299,229,000)
ดอกเบี้ยจ่าย (127,744,136) (135,477,325) (93,781,595) (101,679,346)
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาว (6,067,900) - - -
ค่าธรรมเนียมจ่ายในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
 เงินกู้ยืมระยะยาว - (8,441,113) - (8,441,113)
เงินปันผลจ่าย (209,986,000) (180,000,000) (209,986,000) (180,000,000)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 15,969,551 (424,574,655) (356,077,387) (461,580,098)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (88,648,610) 30,135,600 (33,863,975) (39,664,093)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ต้นปี 213,721,846 183,586,246 69,417,520 109,081,613
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด-ปลายปี 125,073,235 213,721,846 35,553,545 69,417,520

• งบกระแสเงินสด (ต่อ)

งบกระแสเงินสด (ต่อ) •
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ตัดจ�าหน่าย 3,150,968 3,009,465 488,935 487,599

 ซื้อสินทรัพย์แต่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 132,851,855 8,926,447 61,343,155 1,822,531

 ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 7,893,000 - 7,893,000

 โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินทรัพย์รอการขาย - 5,829,264 - -

 ค่าหุ้นค้างช�าระ - 11,066,084 - 11,066,084

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

งบกระแสเงินสด (ต่อ) •
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หมายเหตุประกอบงบกำรเงิน
บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550

1.  ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนและมีภูมิล�าเนาใน

ประเทศไทย โดยมบีรษิทั สมบรูณ์ โฮลดิง้ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทั

จ�ากัดตามกฎหมายไทยเป็นบริษัทใหญ่ บริษัทฯ ประกอบ

กิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถ

กระบะและที่รองแหนบรถบรรทุก

ที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่ ณ เลขที่ 129 หมู่ที่ 

2 ถนนบางนา-ตราด ต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ

1.2 วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ

ในช่วงปีที่ผ่านมา สภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยอย่างรุนแรง 

อันเป็นผลสืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศ

สหรฐัอเมรกิา ท�าให้เกดิภาวะตงึตวัของตลาดสนิเชือ่และความ

เชื่อมั่นของผู้บริโภคลดลง โดยรัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้

พยายามแก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจให้กลับคืนสู่สภาวะ

ปกตอิย่างเตม็ที ่งบการเงนินีจ้ดัท�าบนพืน้ฐานข้อเทจ็จรงิของ

สภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และประมาณการและ

ข้อสมมติฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมใน

สถานการณ์ปัจจุบัน 

2.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ

แสดงรายการในงบการเงินได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 

14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษา

อังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกล่าว

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3.  เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงนิรวมนีไ้ด้จดัท�าขึน้โดยรวมงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 และ 2550 ของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังต่อไปนี้

บริษัทย่อย

อัตราร้อยละ
ของการถือหุ้น
โดยบริษัทฯ ลักษณะธุรกิจ

2551 2550

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด 100 100 ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด 100 100 ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด 100 100 ผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์

สินทรัพย์และรายได้ของบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 คิด

เป็นจ�านวนประมาณร้อยละดังนี้

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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บริษัทย่อย

อัตราร้อยละของ
สินทรัพย์รวมของ

บริษัทย่อย
ในงบดุลรวม

อัตราร้อยละ
ของรายได้รวมของ

บริษัทย่อย
ในงบก�าไรขาดทุนรวม

2551 2550
(ปรับปรุงใหม่)

2551 2550

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด 26.8 28.0 37.1 38.6

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด 33.8 30.9 28.5 26.5

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด 9.3 10.1 - 5.4

บรษิทัฯ ท�างบการเงนิของบรษิทัย่อยมารวมในการจดัท�างบการเงนิรวมตัง้แต่วนัทีไ่ด้มา (วนัทีบ่รษิทัฯ มอี�านาจ

ในการควบคุมบริษัทย่อย) จนถึงวันที่บริษัทฯ สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท�าขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญเช่นเดียวกัน

กับของบริษัทฯ

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกจาก 

งบการเงินรวมนี้แล้ว

บริษัทฯ ได้จัดท�างบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธี

ราคาทุน

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การแสดงมูลค่าของเครื่องจักร

ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้เปลี่ยนแปลง

นโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการแสดงมลูค่าเครือ่งจกัรจากราคา

ทีต่ใีหม่เป็นราคาทนุ เนือ่งจากฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เหน็ว่า

วิธีการใหม่เป็นแนวทางที่ก�าหนดให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

สะดวกในการถอืปฏบิตั ิในการเปลีย่นแปลงดงักล่าว บรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยได้ปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2550 เพื่อ

ให้สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยไม่มีผลกระทบต่อก�าไร

ขาดทุน แต่มีผลกระทบต่องบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2550 โดยท�าให้สินทรัพย์รวมลดลงจ�านวน 208 ล้านบาท 

(เฉพาะบริษัทฯ จ�านวน 65 ล้านบาท) และส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมลดลงด้วยจ�านวนเดียวกัน

5. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่

5.1 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับ

ที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 ให้ใช้

มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเช่า

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินค้าคงเหลือ

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ต้นทุนการกู้ยืม

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การน�าเสนองบการเงิน

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี  

 การเปลีย่นแปลงประมาณการ 

 ทางบัญชีและข้อผิดพลาด

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหว่างกาล

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 51 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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มาตรฐานการบญัชข้ีางต้นถอืปฏบิตักิบังบการเงนิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 

2551 เป็นต้นไป ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ ได้ประเมนิแล้วเหน็ว่า มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่49 ไม่เกีย่วเนือ่งกบั

ธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 29 ฉบับที่ 31 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 

ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีปัจจุบัน ส่วนมาตรฐาน

การบัญชีฉบับที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินส�าหรับปีปัจจุบันมีดังนี้

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่43 (ปรบัปรงุ 2550) ก�าหนดให้บรษิทัฯ ไม่ต้องตดัจ�าหน่ายค่าความนยิมจากการรวม

ธุรกิจอีกต่อไป แต่บริษัทฯ ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม และแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหัก

ค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม โดยให้ถอืปฏบิตัสิ�าหรบัค่าความนยิมทีเ่กดิจากการรวมธรุกจิซึง่มข้ีอตกลงตัง้แต่วนัที่ 

1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป ส่วนค่าความนิยมที่รับรู้ก่อนหน้านี้ บริษัทฯ สามารถใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป 

โดยหยุดตัดจ�าหน่ายค่าความนิยมแต่ต้องทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม โดยเริ่มตั้งแต่งวดปีบัญชีแรก 

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551

5.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปี

ปัจจุบัน

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 

86/2551 ให้ใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ดังต่อไปนี้

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การด้อยค่าของสินทรัพย์

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้

เพื่อขายและการด�าเนินงานที่ยกเลิก

มาตรฐานการบัญชีข้างต้นถือปฏิบัติกับงบการเงินส�าหรับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 

เป็นต้นไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่า

มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น

สาระส�าคญัต่องบการเงนิส�าหรบัปีทีเ่ริม่ใช้มาตรฐานการบญัชี

ฉบับดังกล่าว

6. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

6.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความ

เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดง

มูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้น

ความส�าเร็จของงาน 

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค�านึงถึงอัตรา

ผลตอบแทนที่แท้จริง

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปันผล

6.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงิน

ฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึง

ก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่

ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

6.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ�านวนสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ 

และบรษิทัย่อยบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุ

โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ 

โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และการ

วิเคราะห์อายุหนี้ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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6.4 สินค้าคงเหลือ

สนิค้าส�าเรจ็รปูและงานระหว่างผลติแสดงมลูค่าตามราคาทนุ 

(วิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่

กว่า ต้นทุนสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างผลิตรวมต้นทุน

ของวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายโรงงาน 

วัตถุดิบ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธี

เข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่อย่างใด

จะต�่ากว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมี

การเบิกใช้

ส�ารองเผือ่การลดมลูค่าสนิค้าจะตัง้ขึน้ส�าหรบัสนิค้าเก่าล้าสมยั 

เคลื่อนไหวช้าหรือเสื่อมคุณภาพ

6.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

แสดงมูลค่าตามราคาทุน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดง

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วน

ได้เสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมา

และจะถูกปรับด้วยส่วนได้เสียในผลการด�าเนินงานแต่ละปี

ของบริษัทร่วม

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการ

ค�านวณต้นทุนของเงินลงทุน

6.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดง

มลูค่าตามราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหม่หกัค่าเสือ่มราคาสะสม และ

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของที่ดินและ

อาคารในราคาทนุ ณ วนัทีไ่ด้สนิทรพัย์มา หลงัจากนัน้บรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อยจดัให้มกีารประเมนิราคาทีด่นิและอาคาร โดย

ผู้ประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพย์ดังกล่าวในราคาที่

ตีใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยจัดให้มีการประเมินราคา

สินทรัพย์ดังกล่าวเป็นครั้งคราวเพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ 

วันที่ในงบดุลแตกต่างจากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระส�าคัญ 

ยกเว้นทีด่นิและอาคารของบรษิทัย่อยแห่งหนึง่ซึง่แสดงมลูค่า

ตามวธิรีาคาทนุในปี 2550 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ได้ปรบัปรงุ

ผลจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันดังกล่าวใน

งบการเงินรวมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้ว

บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากการตีราคาใหม่ในบัญชี 

“ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์” ในส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์

นั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไร

ขาดทุนแล้ว ส่วนที่เพิ่มจากการตีราคาใหม่นี้จะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกินจ�านวนที่เคยลดลงซึ่งได้

รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนปีก่อนแล้ว

 - บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่เป็นค่าใช้จ่าย

ในงบก�าไรขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพย์นั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของ

บญัช ี“ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์” อยูใ่นส่วนของผูถ้อืหุน้ ส่วนทีล่ดลงจากการตรีาคาใหม่

จะถกูน�าไปหกัออกจาก “ส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์” ไม่เกนิจ�านวนซึง่เคยตรีาคาเพิม่ขึน้

ของสินทรัพย์รายการเดียวกัน และส่วนที่เกินจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

ค่าเสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค�านวณจากราคาทนุหรอืราคาทีต่ใีหม่ของสนิทรพัย์ โดยวธิเีส้นตรง

ตามอายุการใช้งานโดยประมาณดังต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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บริษัทฯ บริษัทย่อย
ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น 20 - 30 ปี 20 - 40 ปี

เครื่องจักร 5 - 18 ปี 5 - 18 ปี

เครื่องมือและอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี 5 ปี

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 3 - 5 ปี 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี 5 ปี

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง

ค่าเสือ่มราคาของสนิทรพัย์ทีต่รีาคาใหม่ทีร่วมอยูใ่นงบก�าไรขาดทนุ ค�านวณโดยใช้วธิเีส้นตรงตามอายกุารใช้งาน

ที่เหลืออยู่ โดยกรณีสินทรัพย์ที่มีการตีราคาลดลง ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากราคาที่ตีใหม่ ส่วนกรณีสินทรัพย์

ที่ตีราคาเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากราคาทุน

ค่าเสือ่มราคาของส่วนทีต่รีาคาเพิม่ตดัจ�าหน่ายไปสูบ่ญัชส่ีวนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์ในส่วนของผูถ้อืหุน้

6.7 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการจัดหาหรือก่อสร้างสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพ

ให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน�าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะ

ใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบ

ด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

6.8 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน

สนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการด�าเนนิงานแสดงตามราคาทนุหกัค่า

เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

6.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจ�าหน่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะวัดมูลค่าเริ่มแรกสินทรัพย์ไม่มี

ตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าตดัจ�าหน่าย

สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่

มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการ

ด้อยค่าของสนิทรพัย์ดงักล่าวเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าสนิทรพัย์นัน้เกดิ

การด้อยค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลา

การตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัว

ตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็น

ค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

บริษัทฯ บริษัทย่อย

คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ 5 ปี 3 - 5 ปี

6.10 ค่าความนิยม

ณ วันที่ได้มา บริษัทฯ บันทึกค่าความนิยมในราคาทุน 

ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่าส่วนได้เสีย

ของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน และ

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มา หากส่วนได้

เสียของบริษัทฯ ในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ หนี้สิน 

และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได้ของกิจการที่ได้มาสูงกว่า

ต้นทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯ จะรับรู้ส่วนเกินนี้ในงบก�าไร

ขาดทุนทันที

บรษิทัฯ แสดงค่าความนยิมตามราคาทนุหกัค่าเผือ่การด้อยค่า 

สะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือ

เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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เพือ่วตัถปุระสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บรษิทัฯ จะปันส่วน 

ค่าความนยิมทีเ่กดิขึน้จากการรวมกจิการให้กบัหน่วยสนิทรพัย์

ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

เงนิสด) ทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์เพิม่ขึน้จากการรวมกจิการ 

และบรษิทัฯ จะท�าการประเมนิมลูค่าทีค่าดว่าจะได้รบัคนืของ

หน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดแต่ละรายการ (หรอืกลุม่

ของหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสด) หากมลูค่าทีค่าดว่า

จะได้รบัคนืของหน่วยของสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิเงนิสดน้อยกว่า

มูลค่าตามบัญชี บริษัทฯ จะรบัรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในงบ

ก�าไรขาดทุน และบริษัทฯ ไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจาก

การด้อยค่าได้ในอนาคต

6.11 รายการธรุกจิกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคล

หรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดย

บรษิทัฯ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้ 

การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง 

บริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกบั

บรษิทัฯ ผูบ้รหิารส�าคญั กรรมการหรอืพนกังานของบรษิทัฯ ที่

มอี�านาจในการวางแผนและควบคมุการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ

6.12 สัญญาเช่าการเงิน

สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความ

เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า

การเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน

ด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิ

ของจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะ 

ต�่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน

จะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึก 

ในงบก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มา

ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้

งานของสินทรัพย์ที่เช่า

6.13 เงินตราต่างประเทศ

รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่

เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

ก�าไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่น 

ได้รวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

6.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หรือ

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะ

ท�าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า

เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาด

ว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้ว

แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยประมาณการกระแส

เงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิด

ลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ

ขาย บริษัทฯ ใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่

กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อ

กับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะ

ของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อย

ค่าในงบก�าไรขาดทุน ยกเว้นในกรณีที่ที่ดินและอาคารซึ่งใช้

วิธีการตีราคาใหม่และได้บันทึกส่วนเกินทุนจากการตีราคา

ใหม่ไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้ใน

ส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินไปกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่

เคยบันทึกไว้

6.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงิน

สมทบกองทนุประกนัสงัคมและกองทนุส�ารองเลีย้งชพีเป็นค่า

ใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

6.16 ภาษีเงินได้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยบนัทกึภาษเีงนิได้โดยค�านวณจากก�าไร

สุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

6.17 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

ลูกหนี้และเจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นงวด

บัญชี ก�าไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตรา

ต่างประเทศดังกล่าวจะถูกบันทึกในงบก�าไรขาดทุน ส่วนเกิน

หรอืส่วนลดทีเ่กดิขึน้จากการท�าสญัญาจะถกูตดัจ�าหน่ายด้วย

วิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา

7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชี
ที่ส�าคัญ

ในการจดัท�างบการเงนิตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการใน

เรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจ�านวน

เงินที่แสดงในงบการเงินและข้อมูลที่เปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจาก

จ�านวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณ

การทางบัญชีที่ส�าคัญ มีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่า

ด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญา

เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอน

ความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้ว

หรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่

คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทย่อยจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนทั่วไปเมื่อฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่ามูลค่า

ยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญ และเป็นระยะเวลานาน การที่จะสรุปว่าเงินลงทุน

ดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระส�าคัญและเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการใช้งาน

และมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หาก

มีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อยแสดงที่ดินและอาคารด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่ได้จากการประเมินโดย

ผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใช้วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดส�าหรบัทีด่นิและใช้วธิพีจิารณาจากเกณฑ์ราคาเปลีย่นแทน

หกัค่าเสือ่มราคาสะสมส�าหรบัอาคาร ซึง่การประเมนิมลูค่าดงักล่าวต้องมกีารใช้ข้อสมมตฐิานและประมาณการ 

บางประการ 

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการ

ด้อยค่าในภายหลงั ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัในอนาคตจากสนิทรพัย์ 

หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการค�านวณหามูลค่า

ปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

8. เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากธนาคารที่มีข้อจ�ากัดในการใช้

เงนิฝากธนาคารทีม่ข้ีอจ�ากดัในการใช้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2550 เป็นเงนิฝากในบญัชจีดัการดแูลผลประโยชน์

ของคู่สัญญา (Escrow Account) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเงินประกันส�าหรับค่าหุ้นส่วนที่เหลือที่จะต้องจ่าย

ตามสัญญาซื้อเงินลงทุนในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด ในระยะเวลา 6 เดือน นับแต่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2550

9. ลูกหนี้การค้า

ยอดคงเหลือของลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คงค้างนับจาก

วันที่ถึงก�าหนดช�าระ

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 68,867,301 39,865,706 2,900,895 2,724,940

 เกินก�าหนดช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน - 10,207,324 - -

 มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 31,709 - - -

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 216,853 - - -

รวม 69,115,863 50,073,030 2,900,895 2,724,940

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 914,825,655 843,266,400 353,692,118 365,272,239

 เกินก�าหนดช�าระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 2,152,997 3,939,610 - -

 มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน 113,707 55,655 - -

 มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป 4,724,960 4,723,915 - -

รวม 921,817,319 851,985,580 353,692,118 365,272,239

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

สุทธิ 917,093,404 847,261,665 353,692,118 365,272,239

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ

ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการ

ที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม นโยบายการก�าหนดราคา

2551 2550
รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
 ขายสินค้า 150.3 140.6 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 15 - 

 30 (2550: ราคาทุน บวกก�าไรส่วน
 เพิ่มร้อยละ 15 - 25)

 (หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ นโยบายการก�าหนดราคา

2551 2550
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
 ค่าสาธารณูปโภครับ 14.9 13.7 ราคาใกล้เคียงทุน

 ดอกเบี้ยรับ 44.9 54.1 อัตราร้อยละ MLR - อัตราคงที่ต่อปีและ
 อัตรา MMR (Money Market Rate) 
 ต่อปี

 รายได้ค่าธรรมเนียมในการบริหาร
 จัดการ 116.1 99.9 ราคาใกล้เคียงทุน
 ขายเศษจากการผลิต - 5.9 ราคาตลาด
 ซื้อสินค้า 7.0 5.1 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มเฉลี่ย ร้อยละ 

 15 - 20 (2550: ราคาทุนบวกก�าไร
 ส่วนเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 15 - 25)

 ค่าสาธารณูปโภคจ่าย 2.1 2.2 ราคาใกล้เคียงทุน
รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั
 ขายสินค้า 6.5 8.3 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม ร้อยละ 

 15 - 30 (2550: ราคาทุนบวกก�าไร
 ส่วนเพิ่มร้อยละ 15 - 25)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ลูกหนี้การค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย

 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด - - 406,155 808,243

 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด - - 127,469 -

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ากัด 59,770,939 48,013,180 2,367,271 1,916,697

 บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส์ อิมปอร์ต แอนด์

  เอ็กซ์ปอร์ต เซ็นเตอร์ จ�ากัด 9,344,924 2,059,850 - -

รวม 69,115,863 50,073,030 2,900,895 2,724,940

ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด - - 5,432,919 2,866,185

 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด - - 2,480,809 761,409

 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด - - 1,933,798 671,112

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

 บริษัท ย่งกี่ (1995) จ�ากัด 103,774 - - -

 บริษัท สมบูรณ์ โซมิคแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด 139,100 - 139,100 -

รวม 242,874 - 9,986,626 4,298,706

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด - - 30,000,000 -

 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด - - 40,000,000 -

รวม - - 70,000,000 -

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด - - 333,385,600 478,055,600

 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด - - 303,000,000 383,000,000

รวม - - 636,385,600 861,055,600

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด - - - 17,292

 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด - - 352,488 801,044

รวม - - 352,488 818,336

เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย

 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด - - 1,223,565 10,625

 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด - - 2,684,495 628,990

รวม - - 3,908,060 639,615

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •



บรษิทั สมบรูณ์ แอ๊ดวำนซ์ เทคโนโลย ีจ�ำกดั (มหำชน)82

ในระหว่างปี 2551 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในระหว่างปี

31 ธนัวาคม 
2550 เพิ่มขึ้น ลดลง

31 ธนัวาคม 
2551

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

 บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีว
 อุตสาหกรรม จ�ากัด - 60,000,000 (30,000,000) 30,000,000

 บรษิทั บางกอกสปรงิ
 อนิดสัเตรยีล จ�ากดั - 30,000,000 (30,000,000) -

 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล 
 แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด - 140,000,000 (100,000,000) 40,000,000

รวม - 230,000,000 (160,000,000) 70,000,000

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย

 บรษิทั สมบรูณ์หล่อเหลก็เหนยีว
 อุตสาหกรรม จ�ากัด 478,055,600 - (144,670,000) 333,385,600

 บรษิทั บางกอกสปรงิ
 อนิดสัเตรยีล จ�ากดั 383,000,000 - (80,000,000) 303,000,000

รวม 861,055,600 - (224,670,000) 636,385,600

เงินให้กู ้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จ�ากัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR ต่อปี 

และมีก�าหนดช�าระคืนภายในวันที่ 2 มีนาคม 2552 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง 

โปรดักส์ จ�ากัด คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ MMR ต่อปี และ

มีก�าหนดช�าระคืนภายในวันที่ 29 เมษายน 2552

เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว

อุตสาหกรรม จ�ากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

จ�านวน 222 ล้านบาท มกี�าหนดช�าระคนืภายใน 8 ปี จ่ายช�าระ

คืนเงินต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึง

เดือนธันวาคม 2554 เงินให้กู้ยืมคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 

MLR - อตัราคงที่ต่อป ีและเงนิให้กูย้ืมระยะยาวคงเหลอื 111 

ล้านบาท มีก�าหนดช�าระคืนภายใน 5 ปี จ่ายช�าระคืนเงินต้น

เป็นรายเดอืน เริม่ตัง้แต่เดอืนมกราคม 2550 ถงึเดอืนกนัยายน 

2554 เงนิให้กูย้มืคดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ MLR - อตัราคงที่

ต่อปี โดยมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุกเดือน

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล 

จ�ากัด คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จ�านวน 303 

ล้านบาท มีก�าหนดช�าระคืนภายใน 9 ปี จ่ายช�าระคืนเงิน

ต้นเป็นรายไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือน

กันยายน 2555 เงินให้กู้ยืมดังกล่าวคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อย

ละ MLR - อัตราคงที่ต่อปี

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายเงินเดือน โบนัส 

ค่าเบี้ยประชุมและเงินบ�าเหน็จให้แก่ กรรมการและผู้บริหาร

เป็นจ�านวนเงิน 7.2 ล้านบาท และ 0.7 ล้านบาท (2550: 6.8 

ล้านบาท และ 0.9 ล้านบาท) ตามล�าดับ

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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11. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ราคาทุน

ลดราคาทุนลงให้
เท่ากับมูลค่าสุทธิ 

ที่จะได้รับ สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

สินค้าส�าเร็จรูป 81,461 55,598 (2,412) - (1,465) (645) 77,584 54,953

งานระหว่างท�า 107,994 78,347 (2,328) - - - 105,666 78,347

วัตถุดิบ 231,297 159,168 - - (853) (844) 230,444 158,324

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 128,347 103,082 - - (8,647) (8,321) 119,700 94,761

สินค้าระหว่างทาง 58,156 61,537 - - - - 58,156 61,537

รวม 607,255 457,732 (4,740) - (10,965) (9,810) 591,550 447,922

 (หน่วย:พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ราคาทุน
ลดราคาทนุลงให้เท่ากบั

มลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบั สินค้าเสื่อมคุณภาพ สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

สินค้าส�าเร็จรูป 21,734 14,024 - - (122) (39) 21,612 13,985

งานระหว่างท�า 19,578 21,534 - - - - 19,578 21,534

วัตถุดิบ 25,596 67,105 - - (1) - 25,595 67,105

อะไหล่และวัสดุโรงงาน 64,115 50,806 - - (2,906) (3,757) 61,209 47,049

สินค้าระหว่างทาง 780 2,993 - - - - 780 2,993

รวม 131,803 156,462 - - (3,029) (3,796) 128,774 152,666

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย:พันบาท)

บริษัท ทุนช�าระแล้ว งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด 160,000 160,000 535,995 535,995

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด 130,000 130,000 519,989 519,989

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จ�ากัด 185,000 185,000 196,034 196,034

รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1,252,018 1,252,018

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

13.1 รายละเอียดของบริษัทร่วม

 (หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม

บริษัท ลักษณะของธุรกิจ
จัดตั้งขึ้น

ในประเทศ
ทุน

ช�าระ
อัตราส่วนการ

ถือหุ้น ราคาทุน
มูลค่าตามบัญชี

ตามวิธีส่วนได้เสีย
แล้ว

2551 2550 2551 2550 2551 2550
ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท สมบูรณ์
 หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด

บรษิทั ซชึโิยช ิสมบรูณ์
 โคเตท แซนด์ จ�ากดั

ผลติและจ�าหน่าย
 ทรายเคลอืบพลาสตกิ
 และทรายอบแห้ง ไทย 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 28,653 27,440

บริษัทร่วมที่ถือหุ้นผ่านบริษัท 
 บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด
บริษัท ยามาดะ 
 สมบูรณ์ จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
 อะไหล่รถ ไทย 150,000 20.00 20.00 30,807 30,807 82,267 65,026

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม 46,107 46,107 110,920 92,466

13.2 ส่วนแบ่งก�าไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี บรษิทัย่อยรบัรูส่้วนแบ่งก�าไร/ขาดทนุจากการลงทนุในบรษิทัร่วมและรบัรูเ้งนิปันผลรบัจากบรษิทั

ร่วมดังกล่าวในงบการเงินรวม ดังนี้

(หน่วย:พันบาท)

บริษัท

งบการเงินรวม

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

ในระหว่างปี

เงินปันผล
ที่บริษัทย่อยรับ

ระหว่างปี

2551 2550 2551 2550

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จ�ากัด 1,213 (144) - -

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ�ากัด 21,504 15,260 4,263 858

รวม 22,717 15,116 4,263 858

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท แซนด์ จ�ากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ค�านวณจากงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2551 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงักล่าว 

และงบการเงินส�าหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่จัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจ

สอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

มูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จ�ากัด ตามวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ค�านวณจาก

งบการเงนิส�าหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุายน 2551 ซึง่ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัดงักล่าว 

และงบการเงินส�าหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้ตรวจ

สอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทดังกล่าว

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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13.3 ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วมโดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

บริษัท

ทุนเรียกช�าระ
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

สินทรัพย์รวม  
ณ วันที่ 31 
ธันวาคม

หนี้สินรวม  
ณ วันที่ 31  
ธันวาคม

รายได้รวม 
ส�าหรับปี 

สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม

ก�าไร (ขาดทนุ) 
สุทธิส�าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม

2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ์โคเตท 
 แซนด์ จ�ากัด 72 72 225 236 90 106 232 196 6 (1)

บรษิทั ยามาดะ สมบรูณ์ จ�ากดั 150 150 1,690 1,637 1,279 1,313 2,155 1,794 108 75

14. เงินลงทุนระยะยาวอื่น

 (หน่วย:พันบาท)

ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ ทนุช�าระแล้ว อัตราส่วนการถือหุ้น

งบการเงินรวม

ราคาทุน

2551 2550 2551 2550

ร้อยละ ร้อยละ

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ์  
 ออโตโมทีฟ จ�ากัด
 

ผลิตและจ�าหน่าย
อะไหล่รถ
 ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250

บริษัท สมบูรณ์ โซมิค
 แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

ผลิตและจ�าหน่าย
อะไหล่รถ 300,000 1.80 1.80 5,400 5,400

รวม 26,650 26,650

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 งบการเงินรวม

(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า 
ตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ทีด่นิ

ส่วนปรบัปรงุ
ทีด่นิ อาคาร

และสิง่
ปลกูสร้างอืน่ เครือ่งจกัร

เครือ่งมอื
และอปุกรณ์

โรงงาน

เครือ่ง 
ตกแต่งและ
อปุกรณ์ 

ส�านกังาน ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง 

ก่อสร้าง / 
ติดตั้ง รวม

ราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหม่
31 ธนัวาคม 2550 -
 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 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
ปรบัปรงุจากการเปลีย่น
 นโยบายบญัช ี(หมายเหต ุ4) - - 294,035,448 - - - - 294,035,448
31 ธนัวาคม 2550 - ปรบัปรงุ
 ใหม่ 782,488,800 652,394,754 3,249,878,793 350,978,272 75,325,791 35,598,874 174,726,595 5,321,391,879
ส่วนเพิม่ตามราคาประเมนิใหม่ 6,638,825 121,177,192 - - - - - 127,816,017
ซือ้เพิม่ 108,261,304 6,447,943 26,507,031 50,945,949 11,036,069 49,694 1,138,962,213 1,342,210,203
จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย - (300,000) (3,850,588) (3,001,909) (4,821,179) (3,997,420) (193,951,659) (209,922,755)
โอนเข้า / (โอนออก) - 113,788,363 481,532,829 31,858,325 7,297,771 - (641,416,854) (6,939,566)
31 ธนัวาคม 2551 897,388,929 893,508,252 3,754,068,065 430,780,637 88,838,452 31,651,148 478,320,295 6,574,555,778

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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(หน่วย:บาท)

สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่า 
ตามราคาที่ตีใหม่ สินทรัพย์ซึ่งแสดงมูลค่าตามราคาทุน

ทีด่นิ

ส่วนปรบัปรงุ
ทีด่นิ อาคาร

และสิง่
ปลกูสร้างอืน่ เครือ่งจกัร

เครือ่งมอื
และอปุกรณ์

โรงงาน

เครือ่ง 
ตกแต่งและ
อปุกรณ์ 

ส�านกังาน ยานพาหนะ

งาน
ระหว่าง 

ก่อสร้าง / 
ติดตั้ง รวม

ค่าเสือ่มราคาสะสม
31 ธนัวาคม 2550 -
 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ - 164,568,879 1,077,933,554 215,244,206 62,765,511 20,972,436 - 1,541,484,586
ปรบัปรงุจากการเปลีย่น
 นโยบายบญัช ี(หมายเหต ุ4) - - 502,182,829 - - - - 502,182,829
31 ธนัวาคม 2550 - ปรบัปรงุใหม่ - 164,568,879 1,580,116,383 215,244,206 62,765,511 20,972,436 - 2,043,667,415
ส่วนเพิม่ตามราคาประเมนิใหม่ - 8,700,181 - - - - - 8,700,181
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 26,438,873 258,482,591 52,442,310 9,528,120 4,417,401 - 351,309,295
ค่าเสือ่มราคาส่วนทีต่เีพิม่ - 3,150,968 - - - - - 3,150,968
ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่�าหน่าย/
 ตดัจ�าหน่าย - (25,356) (893,671) (2,272,116) (2,085,380) (3,738,369) - (9,014,892)
31 ธนัวาคม 2551 - 202,833,545 1,837,705,303 265,414,400 70,208,251 21,651,468 - 2,397,812,967
มลูค่าสทุธติามบญัชี
31 ธนัวาคม 2550 782,488,800 487,825,875 1,669,762,410 135,734,066 12,560,280 14,626,438 174,726,595 3,277,724,464
31 ธนัวาคม 2551 897,388,929 690,674,707 1,916,362,762 165,366,237 18,630,201 9,999,680 478,320,295 4,176,742,811
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี
2550 297,900,130
2551 351,309,295

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

(หน่วย:บาท)

สนิทรพัย์ซึง่แสดงมลูค่า 
ตามราคาทีต่ใีหม่  สนิทรพัย์ซึง่แสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ทีด่นิ

ส่วนปรบัปรงุ
ทีด่นิ อาคาร

และสิง่
ปลกูสร้างอืน่ เครือ่งจกัร

เครือ่งมอื 
และอปุกรณ์

โรงงาน

เครือ่ง 
ตกแต่งและ
อปุกรณ์ 

ส�านกังาน ยานพาหนะ

งาน 
ระหว่าง

ก่อสร้าง / 
ตดิตัง้ รวม

ราคาทนุ/ราคาทีต่ใีหม่
31 ธนัวาคม 2550 - 
 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ 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
ปรบัปรงุจากการเปลีย่น
 นโยบายบญัช ี(หมายเหต ุ4)

- - 34,910,837 - - - - 34,910,837
31 ธนัวาคม 2550 - ปรบัปรงุ
 ใหม่ 90,141,438  141,768,262 1,165,382,769 70,198,254 26,649,275 19,937,939 50,006,808 1,564,084,745
ส่วนเพิม่ตามราคาประเมนิใหม่ 16,456,687 27,819,723 - - - - - 44,276,410
ซือ้เพิม่ - 391,820 8,825,116 12,452,416 11,923,847 3,900 421,566,878 455,163,977
จ�าหน่าย/ตดัจ�าหน่าย - (300,000) - (254,678) (4,413,330) (1,366,000) - (6,334,008)
โอนเข้า / (โอนออก) - 2,785,487 186,767,075 1,418,515 1,523,574 - (197,608,480) (5,113,829)
31 ธนัวาคม 2551 106,598,125 172,465,292 1,360,974,960 83,814,507 35,683,366 18,575,839 273,965,206 2,052,077,295
ค่าเสือ่มราคาสะสม
31 ธนัวาคม 2550 - 
 ตามทีร่ายงานไว้เดมิ - 31,950,416 392,475,535 41,183,184 15,121,978 7,131,361 - 487,862,474
ปรบัปรงุจากการเปลีย่น
 นโยบายบญัช ี(หมายเหต ุ4) - - 99,554,700 - - - - 99,554,700

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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(หน่วย:บาท)

สนิทรพัย์ซึง่แสดงมลูค่า 
ตามราคาทีต่ใีหม่  สนิทรพัย์ซึง่แสดงมลูค่าตามราคาทนุ

ทีด่นิ

ส่วนปรบัปรงุ
ทีด่นิ อาคาร

และสิง่
ปลกูสร้างอืน่ เครือ่งจกัร

เครือ่งมอื 
และอปุกรณ์

โรงงาน

เครือ่ง 
ตกแต่งและ
อปุกรณ์ 

ส�านกังาน ยานพาหนะ

งาน 
ระหว่าง

ก่อสร้าง / 
ตดิตัง้ รวม

31 ธนัวาคม 2550 - ปรบัปรงุ
 ใหม่ - 31,950,416 492,030,235 41,183,184 15,121,978 7,131,361 - 587,417,174
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี - 6,449,102 115,887,497 12,486,695 4,958,642 3,721,806 143,503,742
ค่าเสือ่มราคาส่วนทีต่เีพิม่ - 488,935 - - - - - 488,935
ค่าเสือ่มราคาส่วนทีจ่�าหน่าย/
 ตดัจ�าหน่าย -  (25,356) - (221,026) (1,687,758) (1,106,951) (3,041,091)
ปรบัปรงุ - - 1,631,117 - - - - 1,631,117
31 ธนัวาคม 2551 - 38,863,097 609,548,849 53,448,853  18,392,862 9,746,216 - 729,999,877
มลูค่าสทุธติามบญัชี
31 ธนัวาคม 2550 90,141,438 109,817,846 673,352,534 29,015,070 11,527,297 12,806,578 50,006,808 976,667,571
31 ธนัวาคม 2551 106,598,125 133,602,195 751,426,111 30,365,654 17,290,504 8,829,623 273,965,206 1,322,077,418
ค่าเสือ่มราคาส�าหรบัปี
2550 136,457,500
2551 143,503,742

เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2551 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จดัให้มกีารประเมนิราคาทีด่นิและอาคารโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระและได้ปรบัปรงุ

มลูค่าสนิทรพัย์ดงักล่าวตามราคาประเมนิใหม่ โดยบนัทกึมลูค่าทีด่นิและอาคารเพิม่ขึน้ประมาณ 93 ล้านบาท ในบญัชส่ีวนเกนิทนุจาก

การตีราคาสินทรัพย์ในส่วนของผู้ถือหุ้น และบันทึกมูลค่าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 27 ล้านบาท เป็นรายได้จากการกลับรายการค่าเผื่อการ

ด้อยค่าของอาคารที่เคยรับรู้ราคาที่ลดลงเป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนปีก่อนๆ ผู้ประเมินราคาอิสระใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด 

(Market Approach) และมูลค่าต้นทุนทดแทนหักค่าเสื่อมราคาสะสมส�าหรับที่ดินและอาคารตามล�าดับ

หากบรษิทัฯ แสดงมลูค่าของทีด่นิและอาคารดงักล่าวด้วยวธิรีาคาทนุ มลูค่าสทุธติามบญัช ีณ วนัที ่31 ธนัวาคม 

2551 และ 2550 จะเป็นดังนี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

ที่ดิน 399,428,419 291,167,115 78,068,188 78,068,188

ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและ
 สิ่งปลูกสร้างอื่น 556,308,692 437,029,386 96,304,489 100,274,264

ในระหว่างปี 2551 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้รวมต้นทนุการกูย้มืเข้าเป็นราคาทนุของโครงการก่อสร้างอาคาร

และติดตั้งเครื่องจักรจ�านวน 10.3 ล้านบาท ต้นทุนการกู้ยืมนี้ประกอบด้วยต้นทุนการกู้ยืมที่เกิดขึ้นจริงของ

เงินที่กู้มาโดยเฉพาะเพื่อก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องจักรจ�านวน 5.2 ล้านบาท และต้นทุนการกู้ยืมที่เกิด

จากเงินกู้ที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป แต่บริษัทฯ ได้น�ามาใช้ในโครงการนี้จ�านวน 5.1 ล้านบาท โดยค�านวณ

จากอัตราการตั้งขึ้นเป็นทุนซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของเงินกู้ทั้งสิ้นที่กู้มาเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปใน

อัตราร้อยละ 4.6 ถึง 5.8 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยัง

ใช้งานอยู่ ราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงิน 379.3 ล้านบาท และ 318.6 ล้านบาท ตามล�าดับ 

(เฉพาะกิจการ: จ�านวนเงิน 35.3 ล้านบาท และ 22.4 ล้านบาท ตามล�าดับ)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ไปค�้าประกันสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณค่าเสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบก�าไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม หากบริษัทฯ และบริษัทย่อยค�านวณค่า

เสื่อมราคาที่ตัดไปสู่งบก�าไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม่ ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 2551 และ 2550 และก�าไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงเป็นดังนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550
(ปรับปรุงใหม่)

2551 2550
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 632 588 330 281

ก�าไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2.11 1.96 1.10 0.94

16. สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม

2551 2550

ที่ดิน 107,739,100 107,779,100

หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (965,500) -

รวมสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน 106,773,600 107,779,100

โฉนดที่ดินของบริษัทย่อยได้ถูกน�าไปวางเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวม
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ราคาทุน 13,513,267 2,228,302

ซื้อเพิ่ม 24,515,310 12,912,125

หัก: ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (12,260,140) (1,836,183)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 25,768,437 13,304,244

ค่าตัดจ�าหน่ายที่รวมอยู่ในงบก�าไรขาดทุน

 ส�าหรับปี 3,454,817 1,185,054

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

(หน่วย:บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

งบการเงินรวม

2551 2550

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR 10,930,193 4,930,185

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร MMR 65,000,000 15,000,000

รวม 75,930,193 19,930,185

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค�า้ประกันโดยการจ�านองที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่ง และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ค�้าประกันโดยการจดจ�านอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง

19. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - ทรัสต์รีซีท

เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.7 ถึง 6.2 ต่อปี และค�้าประกันโดยการจ�าน�าสินค้าบางส่วนของ

บรษิทัย่อยสองแห่งและโดยการจดจ�านองทีด่นิส่วนใหญ่พร้อมสิง่ปลกูสร้างและเครือ่งจกัรบางส่วนของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยสองแห่ง

20. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย:ล้านบาท)

เงนิ
กู้

อตัราดอกเบีย้
(ร้อยละ)

เงือ่นไข
การช�าระคนื

งบการเงนิรวม
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

2551 2550 2551 2550

1 ปีที ่1-3 อตัราคงทีต่่อปี หลงัจากนัน้คดิ 
ดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ MLR และตัง้แต่วนัที่ 
27 เมษายน 2550 เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้ 
เป็นอตัราร้อยละ MLR-อตัราคงทีต่่อปี

ช�าระคนืเป็นรายงวด  
งวดละ 3 เดอืน ตัง้แต่ปี 2547  
ถงึ 2556

1,226 1,493 1,226 1,493

2 ปีที ่1-2 อตัราร้อยละ MLR-อตัราคงทีต่่อปี 
หลงัจากนัน้คดิดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ MLR-
อตัราคงทีต่่อปี

ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
ปี 2549 ถงึ 2553

34 58 34 58

3 MLR-อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
ปี 2549 ถงึ 2554 111 152 111 152

4 MLR-อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
ปี 2551 ถงึ 2556 260 308 - -

5 อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
ปี 2550 ถงึ 2552 51 93 - -

6 อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
ปี 2552 ถงึ 2555 77 - - -

7 MLR-อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
ปี 2552 ถงึ 2555 5 - - -

8 MLR-อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ 
ปี 2551 ถงึ 2553 21 - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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(หน่วย:ล้านบาท)

เงนิ
กู้

อตัราดอกเบีย้
(ร้อยละ)

เงือ่นไข
การช�าระคนื

งบการเงนิรวม
งบการเงนิ

เฉพาะกจิการ

2551 2550 2551 2550

9 อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ปี 
2552 ถงึ 2555 88 - - -

10 MLR-อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ปี 
2552 ถงึ 2555 62 - - -

11 อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ปี 
2552 ถงึ 2556 90 - 90 -

12 MLR-อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ปี 
2552 ถงึ 2556 91 - 91 -

13 อตัราดอกเบีย้คงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ปี 
2552 ถงึ 2556 84 - 84 -

14 MLR-อตัราคงทีต่่อปี ช�าระคนืเป็นรายเดอืนตัง้แต่ปี 
2552 ถงึ 2556 5 - 5 -

รวม 2,205 2,104 1,641 1,703

หกั: ส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี (510) (421) (361) (332)

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธิ 1,695 1,683 1,280 1,371

สญัญากูย้มืของบรษิทัฯ ได้ระบใุห้ต้องปฏบิตัติามเงือ่นไขระหว่างการใช้สนิเชือ่ เช่น การด�ารงอตัราส่วนทางการเงนิตามทีธ่นาคารก�าหนด เป็นต้น 

สัญญากู้ยืมของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีข้อจ�ากัดว่าจะจ่ายเงินปันผลได้ต่อเมื่อไม่กระทบต่อการรักษาสัดส่วนหนี้ต่อทุน ความสามารถ 

ในการช�าระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารก�าหนด 

สัญญากู้ยืมค�้าประกันโดยที่ดินส่วนใหญ่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรส่วนใหญ่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ยืมที่ยังมิได้เบิกใช้เป็นจ�านวน 83 ล้านบาท

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 6,708 11,924 5,335 10,600

หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (739) (1,190) (664) (1,056)

รวม 5,969 10,734 4,671 9,544

หัก : ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (3,364) (3,963) (2,210) (3,296)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
 ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 2,605 6,771 2,461 6,248

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของ

กิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี

และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่า

การเงินดังนี้ :-

(หน่วย:ล้านบาท)

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ตามสญัญาเช่า 3.7 3.0 6.7

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี (0.4) (0.4) (0.8)

มลูค่าปัจจบุนัของจ�านวนเงนิขัน้ต�า่ทีต้่องจ่ายทัง้สิน้ 
 ตามสญัญาเช่า 3.3 2.6 5.9

22. ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์

ในระหว่างปี 2551 ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทฯ

(หน่วย:บาท)

ที่ดิน
อาคารและ

สิ่งปลูกสร้างอื่น รวม

ยอดคงเหลือต้นปี 2551 12,073,250 9,543,582 21,616,832

ส่วนเพิ่มตามราคาประเมินใหม่ 16,456,688 28,243,059 44,699,747

ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการ
 ตีราคาสินทรัพย์

- (488,935) (488,935)

ยอดคงเหลือปลายปี 2551 28,529,938 37,297,706 65,827,644

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - บริษัทย่อย

(หน่วย:บาท)

ที่ดิน
อาคารและ

สิ่งปลูกสร้างอื่น รวม

ยอดคงเหลือต้นปี 2551 479,248,435 41,252,907 520,501,342

ส่วนเพิม่ (ส่วนลด) ตามราคาประเมนิใหม่ (9,817,863) 58,477,435 48,659,572

ตัดจ�าหน่ายส่วนเกินทุนจากการ
 ตีราคาสินทรัพย์

- (2,662,033) (2,662,033)

ยอดคงเหลือปลายปี 2551 469,430,572 97,068,309 566,498,881

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ดังกล่าวไม่สามารถน�ามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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23. เงินปันผลจ่าย

เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย
เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น

(หน่วย:ล้านบาท) (หน่วย:บาท)
เงินปันผลประจ�าปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 90 0.30
เงนิปันผลระหว่างกาล ส�าหรบัปี 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 90 0.30
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2550 180 0.60
เงินปันผลประจ�าปี 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 120 0.40
เงนิปันผลระหว่างกาล ส�าหรบัปี 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 90 0.30
รวมเงินปันผลจ่ายในปี 2551 210 0.70

24. ส�ารองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรร

ก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุน

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ารองตาม

กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�าไปจ่ายเงินปันผลได้

25. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับปีค�านวณขึ้นในอัตราร้อยละ 25 จากก�าไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทฯ และ

อัตราร้อยละ 30 ส�าหรับก�าไรของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทย่อยหลังจากบวกกลับด้วยรายการส�ารองและ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่อนุญาตให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณภาษี และหักด้วยขาดทุนทางภาษียกมาจากปีก่อน (ถ้ามี) 

26. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยสองแห่งได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีสาระ

ส�าคัญดังต่อไปนี้

บริษัทฯ บริษัทย่อย

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1449(2)/
2548

1221(2)/
2549

1395(2)/
2550

7007(2)/
2550

1813(2)/
2550

1474(2)/
2546

1111(2)/
อ./2551

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ผลิตเพลาขับล้อหลัง ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ชุบแข็ง ผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อ

ชุบแข็ง

สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นจ�านวนไม่เกิน
จ�านวนเงินลงทุนโดยไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
เป็นระยะเวลา 8 ปีนับ
แต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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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

1111(2)/
อ./2551

กิจการที่ได้รับการส่งเสริม ผลิตเพลาขับล้อหลัง ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป ชุบแข็ง ผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อ

ชุบแข็ง

2. ได้รับลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลส�าหรับ
ก�าไรสุทธิที่ได้รับจากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการ
ส่งเสริมการลงทุน 
ในอัตราร้อยละห้าสิบ 
ของอัตราปกติมีก�าหนด
ระยะเวลาห้าปี นับจาก
วันที่พ้นก�าหนดระยะ
เวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

3. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง 
ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสอง
เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว
เป็นระยะเวลาสิบปี นับ
แต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการนั้น

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

4. ได้รับอนุญาตให้หักเงิน
ลงทุนในการติดตั้งหรือ
ก่อสร้างสิ่งอ�านวยความ
สะดวกร้อยละยี่สิบห้า
ของเงินลงทุน นอก
เหนือไปจากการหักค่า
เสื่อมราคาตามปกติ

ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ ได้รับ

5. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จ�าเป็นที่ต้องน�าเข้ามา
จากต่างประเทศเพื่อใช้ใน
การผลิตเพื่อการส่งออก
เป็นระยะเวลาห้าปี นับ
แต่วันน�าเข้าครั้งแรก

ได้รับ ได้รับ ได้รับ - - - -

6. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้า
ส�าหรับของที่น�าเข้ามา
เพื่อส่งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลาห้าปี นับแต่
วันที่น�าเข้าครั้งแรก

ได้รับ ได้รับ ได้รับ - - - -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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รายได้ของบริษัทฯ ส�าหรับปีจ�าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุนได้ดังนี้

 (หน่วย:บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2551 2550

กจิการทีไ่ด้รบั
การส่งเสรมิ
การลงทนุ

กจิการทีไ่ม่ได้
รบัการส่งเสรมิ

การลงทนุ รวม

กจิการทีไ่ด้รบั
การส่งเสรมิ
การลงทนุ

กจิการทีไ่ม่ได้
รบัการส่งเสรมิ

การลงทนุ รวม
รายได้

 รายได้จากการขาย

  - ในประเทศ 965,063,368 984,914,854 1,949,978,222 894,193,862 883,115,744 1,777,309,606

  - ต่างประเทศ - 57,301,832 57,301,832 - 26,176,567 26,176,567

 รายได้อืน่ 9,416,628 203,297,193 212,713,821 12,696,679 187,233,723 199,930,402

รวมรายได้ 974,479,996 1,245,513,879 2,219,993,875 906,890,541 1,096,526,034 2,003,416,575

27. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรสุทธิส�าหรับปีด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

28. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�าคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2551 2550 2551 2550

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน 735,641 655,123 287,807 262,827

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย 357,453 306,897 144,789 136,687

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 23,558 - 688 -

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,667,287 1,960,393 841,903 789,688

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�า 55,510 30,555 (5,754) 15,733

29. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 ซึง่ประกอบด้วยเงนิทีพ่นกังานจ่ายสะสมและเงนิทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายสมทบให้ในอตัราร้อยละ 3 ของเงนิเดอืน กองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ�ากัด  ในระหว่างปี 2551 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้จ่าย

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นจ�านวน 9.0 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.8 ล้านบาท) ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงาน

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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30. ภาระผูกพัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยมีภาระผูกพันดังนี้

30.1 ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุเกีย่วกบัการซือ้ทีด่นิ ซือ้เครือ่งจกัร

และโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ�านวนเงิน 191.0 ล้านบาท และ 

157.7 ล้านเยน (2550: 67.3 ล้านบาท และ 4.1 ล้านเยน)

30.2 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาเช่าด�าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับการเช่ารถยนต์และอุปกรณ์ อายุของสัญญามี

ระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 5 ปีและสัญญาดังกล่าว

เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจ�านวน

เงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด�าเนิน

งานที่บอกเลิกไม่ได้และสัญญาบริการ ดังนี้

ล้านบาท
จ่ายช�าระภายใน
 ภายใน 1 ปี 47.75
 1 ถึง 5 ปี 34.86
 มากกว่า 5 ปี 0.23

30.3 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท

แห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดย

บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 ของยอด

ขายหักต้นทุนวัตถุดิบส�าหรับสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตและขาย 

สัญญามีอายุ 5 ปี โดยสิ้นสุดในปี 2553 และบริษัทฯ มีสิทธิ

ต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

30.4 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัท

อีกแห่งหนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตเหล็กทุบ

ขึ้นรูปโดยบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 3 

ของยอดขายหักต้นทุนวัตถุดิบส�าหรับสินค้าที่บริษัทฯ ผลิต

และขาย สญัญามอีาย ุ5 ปี โดยสิ้นสดุในปี 2552 และบรษิัทฯ 

มีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

30.5 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จ�ากัด ได้ท�าสัญญาความ

ช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่งหนึ่งในต่างประเทศเพื่อ

ผลิตสินค้าหลักของบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่า

ธรรมเนียมเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000 ดอลลาร์

สหรฐัอเมรกิา สญัญามอีาย ุ6 ปี ในระหว่างงวดปัจจบุนัสญัญา

ดังกล่าวได้สิ้นสุดลง

30.6 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จ�ากัด ได้ท�าสัญญาความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับบริษัทแห่ง

หนึ่งในต่างประเทศ เพื่อกระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1.5 

ของยอดขายหกัต้นทนุวตัถดุบิส�าหรบัสนิค้าทีบ่รษิทัย่อยผลติและขาย สญัญามอีาย ุ5 ปี โดยสิน้สดุในปี 2552 

และบริษัทย่อยมีสิทธิต่อสัญญาได้อีกเป็นระยะเวลา 5 ปี

30.7 บรษิทั อนิเตอร์เนชัน่แนล แคสติง้ โปรดกัส์ จ�ากดั ได้ท�าสญัญาความช่วยเหลอืด้านเทคนคิกบับรษิทัแห่งหนึง่ใน

ต่างประเทศ เพือ่กระบวนการผลติงานหล่อโดยบรษิทัย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนยีมเป็นรายเดอืนในอตัราเดอืนละ 

1 ล้านเยน สญัญามอีาย ุ5 ปี โดยสิน้สดุในปี 2553 และบรษิทัย่อยมสีทิธต่ิอสญัญาได้อกีเป็นระยะเวลา 5 ปี

31. หนังสือค�้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีหนังสือค�้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลือ

อยู่เป็นจ�านวนเงิน 12.4 ล้านบาท และ 29.4 ล้านบาท ตามล�าดับ (2550: 10.8 ล้านบาทและ 24.3 ล้านบาท 

ตามล�าดบั) ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัภาระผกูพนัในการปฏบิตับิางประการตามปกตธิรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

32. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยด�าเนินกิจการหลักในส่วนงานธุรกิจเดียวคือผลิตและจ�าหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมี

ส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ ก�าไรและสินทรัพย์โดยส่วนใหญ่ตามที่แสดงไว้ใน

งบการเงินจึงเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามที่กล่าวไว้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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33. เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครือ่งมอืทางการเงนิทีส่�าคญัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตามทีน่ยิามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่48 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูส�าหรบัเครือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่า

เงินสด ลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืม เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่

เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน

เบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วน

ใหญ่มอีตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตามอตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ึง่ใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส�าคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย 

และส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบก�าหนดนับจาก

วันที่ในงบดุล ถึงวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�าหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) ได้ดังนี้

 (หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินรวม

อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตรา
ดอกเบี้ย

ปรับขึ้นลง
ตามราคา

ตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.5% - 3.0% - - 123.6 1.5 125.1

หนี้สินทางการเงิน

- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
 จากธนาคาร MOR, MMR - - 75.9 - 75.9

- เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท 2.7% - 6.2% 309.7 - - - 309.7

- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2.5% - 3.9% 3.4 2.6 - - 6.0

- เงินกู้ยืมระยะยาว MLR - อตัราคงที่ - - 2,205.4 - 2,205.4

ต่อปี

313.1 2.6 2,281.3 - 2,597.0

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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 (หน่วย:ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตรา

ดอกเบี้ยปรับ
ขึ้นลงตาม
ราคาตลาด

ไม่มี
อัตรา

ดอกเบี้ย รวม
ภายใน
1 ปี

มากกว่า 1
ถึง 5 ปี

ร้อยละต่อปี

สินทรัพย์ทางการเงิน

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.5% - 3.0% - - 34.2 1.4 35.6

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย Market rate - - 70.0 - 70.0

- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย MLR - อตัราคงที่ - - 636.4 - 636.4
ต่อปี

- - 740.6 1.4 742.0

หนี้สินทางการเงิน

- เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2.5% - 3.5% 2.2 2.5 - - 4.7

- เงินกู้ยืมระยะยาว MLR - อตัราคงที่ - - 1,640.9 - 1,640.9

ต่อปี

2.2 2.5 1,640.9 - 1,645.6

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งจากการซือ้หรอืขายสนิค้าและ

เครือ่งจกัร บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ตกลงท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่มอีายสุญัญาไม่เกนิ

หนึง่ปีเพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่ง

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมยีอดคงเหลอืของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิทีเ่ป็นสกลุ

เงนิตราต่างประเทศ ดงันี้

สกุลเงิน
สินทรัพย์

ทางการเงิน
หนี้สิน

ทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 4.9 34.9438

เยน 88.7 290.7 0.3864

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน จ�านวนที่ซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของจ�านวนที่ซื้อ
(ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.6 34.5950 - 35.4700

เยน 87.0  0.3598

หมายเหตุประกอบงบการเงิน •
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ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งด้านการให้สนิเชือ่ทีเ่กีย่ว

เนื่องกับลูกหนี้การค้า เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยก�าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน

การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค้าส่วนใหญ่

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะ

ด้านการช�าระหนีด้ ีบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจงึไม่คาดว่าจะได้

รับความเสียหายที่เป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเชื่อ จ�านวน

เงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจต้องสูญเสียจากการ

ให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้

อื่นที่แสดงอยู่ในงบดุล

มูลค่ายุติธรรม

เนือ่งจากสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินให้กู้ยืมและ 

เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี

ที่แสดงในงบดุล

มลูค่ายตุธิรรม หมายถงึ จ�านวนเงนิทีผู่ซ้ือ้และผูข้ายตกลงแลก

เปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และ

เตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่าง

เป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการก�าหนด

มูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน 

มูลค่ายุติธรรมจะก�าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก�าหนด

ขึ้นโดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

การบริหารจัดการทุน

วตัถปุระสงค์ในการบรหิารจดัการทนุทีส่�าคญัของบรษิทัฯ คอื

การจดัให้มซีึง่โครงสร้างทางการเงนิทีเ่หมาะสมและการด�ารง

ไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบดลุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 กลุม่บรษิทัมอีตัราส่วน

หนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 1.5 (2550: 1.6) และบรษิทัฯ มอีตัราส่วน

เท่ากับ 1.1 (2550: 1.2)

34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ •
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บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เลขที่ 2/7 หมู่ 4 (โครงการนอร์ธปาร์ค) ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2596 9000

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 

เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0 2264 0777

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ส�านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ�ากัด

183 อาคารรัจนาการ ชั้น 26 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2676 6667-8

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ •







บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จ�ากัด (มหาชน)

เลขที่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ต. บางโฉลง อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: 0 2728 8500, 0 2728 8555  โทรสาร: 0 2728 8513
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Good Governance
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

ด้วยความโปร่งใส

และพัฒนาสังคมไทย

ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

Exce l l en t  CG  Sco r i ng




