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¢ŒÍÁÙÅÊÓ¤ÑÞ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

  ขอมูลเกี่ยวกับหุนสามัญ       

 ราคาพารตอหุน (บาท)  1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

 มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท) 9.56 8.54 7.51 6.76 6.09 5.54

 กำไรตอหุน (บาท) * 1.05 2.12 1.97 0.67 1.10 0.94

        

  ผลการดำเนนิงาน (พันบาท)       

 รายไดจากการขาย 4,295,430 5,814,397 4,979,278 1,437,608 2,007,280 1,803,486

 รายไดรวม 4,347,778 5,934,810 5,077,541 1,636,154 2,219,994 2,003,416

 กำไรสุทธิ 314,438 634,677 591,140 202,264 330,838 281,135

        

  ขอมูลเกี่ยวกับงบดุล (พันบาท)       

 สินทรัพยหมุนเวียน 1,594,717 1,829,774 1,676,919 930,349 873,618 849,875

 สินทรัพยรวม 6,191,911 6,360,469 5,252,971 3,901,455 3,902,408 3,726,595

 หนี้สินหมุนเวียน 1,601,149 2,105,530 1,509,963 564,600 793,128 679,015

 หนี้สินรวม 3,323,735 3,799,627 3,207,028 1,874,405 2,076,055 2,065,305

        

 ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

 สวนของผูถือหุน 2,868,176 2,560,842 2,045,943 2,027,050 1,826,353 1,661,290

        

  อัตราสวนทางการเงนิ       

 ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุน (%) 11.58% 27.55% 28.49% 10.50% 18.97% 17.05%

 ผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 17.74% 26.62% 28.24% 27.79% 41.38% 40.14%

 ผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 5.01% 10.93% 11.68% 5.18% 8.67% 7.49%

 กำไรขั้นตน (%) 17.86% 19.94% 22.03% 23.24% 25.59% 26.25%

 อัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียน

  ตอหนี้สินหมุนเวียน (เทา) 1.00 0.87 1.11 1.65 1.10 1.25

 อัตราสวนสภาพคลองตอหนี้สิน (เทา) 0.73 0.53 0.75 0.80 0.51 1.00

 อัตราสวนหนี้สินตอสวน

  ของผูถือหุน (เทา) 1.16 1.48 1.42 0.92 1.14 1.24

 2552 2551 2550 2552 2551 2550
สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบรษัิท

หมายเหตุ :   

1. * ในป 2552 ใชจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักจำนวน 300  ลานหุน   

      ในป 2551 ใชจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักจำนวน 300  ลานหุน   

      ในป 2550 ใชจำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักจำนวน 300  ลานหุน   
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 จากปจจัยดังกลาวทำใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยมียอดผลิตรวมที่ 999,378 คันในป 2552 หรือลดลงรอยละ 

28.29 จากปที่แลว โดยแบงเปนการผลิตรถยนตภายในประเทศอยูที่ 463,782 คัน หรือลดลงรอยละ 24.97 จากปกอน

และการผลิตรถยนตเพื่อการสงออกมีจำนวน 535,596 คัน หรือลดลงรอยละ 30.95 ทั้งนี้สถานการณของอุตสาหกรรม

ยานยนตไทยเริ่มดีขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2552 

 ผลประกอบการของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  ไดรับผลกระทบจากวิกฤตดังกลาว

ไมอาจหลีกเลี่ยงได ทำใหผลการดำเนินงานของบริษัทฯลดลงอยางมากจากป 2551 ถึงแมชวงไตรมาสท่ี 4 ของป 2552

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯเริ่มกลับมาโดดเดนจากสถานการณของอุตสาหกรรมยานยนตไทยที่ดีขึ้น ดังน้ัน เพื่อรองรับ

การลงทุนอยางตอเน่ืองของบริษัทฯ และรองรับสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯ บริษัทฯไดปรับโครงสรางหนี้กับสถาบัน

การเงิน โดยยืดเวลาการชำระหน้ึออกไปอีก 1 ป  

 นอกจากผลการดำเนินงานแลว คณะกรรมการบริษัทฯใหความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหาร

ของบริษัทฯใหมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความพอดี คือ ไมประมาท 

พอประมาณ มเีหตุมผีล และการมีภมูคิุมกนัในตัวท่ีด ีมกีารบริหารความเส่ียงขององคกรอยางมีประสิทธภิาพ คณะกรรมการ

บริษัทฯยังมีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ดวยการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม คำนึงถึง

ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการพัฒนาส่ิงแวดลอมและชุมชนใหเติบโตอยางสมดุล มั่นคงและย่ังยืน ไปพรอมๆ กัน

ความสำเร็จที่ผานมาสามารถยืนยันไดจากรางวัลที่บริษัทฯไดรับคือ รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน และ รางวัลบริษัท

จดทะเบียนดีเดนดานนักลงทุนสัมพันธ จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการ

แหงป-ดีเดน 2551/52 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และรางวัลการกำกับดูแลกิจการใรระดับ “ดีเลศิ” 

เปนปที่ 2 ติดตอกัน จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย        

 ในนามคณะกรรมการบริษทัฯ ขอขอบคุณผูมสีวนไดเสยีทกุทาน  รวมถึงพนกังานและผูบรหิารของบริษทัฯ ทีไ่ดทุมเท

และสนบัสนนุทำใหบริษทัฯไดผานพนวกิฤตเศรษฐกิจในปทีผ่านมาไดเปนอยางด ีและขอใหมัน่ใจไดวาคณะกรรมการบริษทัฯ

จะยดึมัน่ และกำกบัดแูลกจิการใหเตบิโตไดอยางมเีสถยีรภาพในระยะยาว และมุงเนนการมสีวนรวมในการรบัผดิชอบตอสังคม

 (นายวีระยุทธ กติะพาณชิย) (นายสรรเสรญิ วงศชะอุม)

 กรรมการผูอำนวยการ ประธานกรรมการ

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ

 »‚2552 à»š¹»‚·Õè»ÃÐà·Èä·Âμ ŒÍ§à¼ªÔÞ¡Ñº¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹à»š¹ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ 
·Ñé§ÇÔ¡ÄμàÈÃÉ°¡Ô̈ âÅ¡·ÕèªÐÅÍμ ÑÇ ·ÕèàÃÔèÁ¨Ò¡»Þ̃ËÒ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò
¨Ò¡»ÅÒÂ»‚ 2551 ÃÒ¤Ò¹éÓÁÑ¹âÅ¡·ÕèÊÙ§¢Öé¹áÅÐ¤ÇÒÁäÁ‹Ê§º·Ò§¡ÒÃàÁ×Í§ã¹
»ÃÐà·È Ê‹§¼ÅãËŒàÈÃÉ°¡Ô̈ ä·Â»‚ 2552 ¶´¶ÍÂÅ´Å§ÍÂÙ‹·Õè»ÃÐÁÒ³ÃŒÍÂÅÐ 2.3 
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �áÅÐ¾Ñ¹¸¡Ô¨

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹ �

 ÁØ‹§à¹Œ¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁãËŒá¡‹Í§¤ �¡Ã ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´Œ
 Ê‹Ç¹àÊÕÂ 

 μÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁ¤Ò´ËÇÑ§¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ Œ́Ò¹¼ÅÔμÀÑ³±�áÅÐºÃÔ¡ÒÃ
 ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº áÅÐ¾Ñ²¹Ò¼ÅÔμÀÑ³±�Ã‹ÇÁ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ
 à¾ÔèÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔμÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§ áÅÐà»š¹¼ÙŒ¹Ó

 Œ́Ò¹μ Œ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔμ
 à¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ áÅÐÊ‹§àÊÃÔÁ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔμ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã
 ÁØ‹§à¹Œ¹ãËŒÁÕÃÐºº¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ ¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§  

 ÁÕÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹·Õè´Õ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á 
 

à»š¹¼ÙŒ¹Óã¹¡ÒÃ¼ÅÔμªÔé¹Ê‹Ç¹ÂÒ¹Â¹μ�·Õèà»š¹àÅÔÈ´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤

ÍÒà«ÕÂ¹ ãËŒºÃÔ¡ÒÃÅÙ¡¤ŒÒÍÂ‹Ò§¤ÃºÇ§¨Ã áÅÐàμ Ôºâμä»¾ÃŒÍÁ¡ÑºÅÙ¡¤ŒÒ

¾Ñ¹¸¡Ô¨
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¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï

ชื่อหลักทรัพย : SAT

ทุนจดทะเบียน : 300 ลานบาท 

กจิการ : ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก

  เพลาขาง (Axle Shaft) ใหแกผูผลิตยานยนต (Original Equipment

  Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและตางประเทศ และลงทุนใน

  บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตทำใหผลิตภัณฑ

  ของกลุมบริษัทมีความหลากหลาย

ที่ตั้งสำนักงานใหญและโรงงาน : เลขท่ี 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี   

  จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ตั้งโรงงานแหงใหม : เลขท่ี 300/100 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด ตำบลตาสิทธ์ิ  

  อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

เลขทะเบียนบรษิัท : บมจ. 0107574700660

เว็บไซต : www.satpcl.co.th

โทรศัพท : 02-728-8500

โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517

ºØ¤¤ÅÍŒÒ§ÍÔ§Í×è¹æ
นายทะเบียนหลักทรัพย บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

 เลขท่ี 2/7 หมู 4 (โครงการนอรธปารค) ถนนวิภาวดีรังสิต

 แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 โทรศัพท  02-5969302-10 โทรสาร 02-8324994-6

ผูสอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด

 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก 

 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท 02-2640777 โทรสาร 02-2640789

ที่ปรึกษากฎหมาย บรษิัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ้ จำกัด

 183 อาคารรัจนาการ ชั้น 20  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท 02-6766667-8  โทรสาร 02-6766188-9
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ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
³ ÇÑ¹·Õè 16 ÁÕ¹Ò¤Á 2553

 บริษัทฯ และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนสำหรับอุตสาหกรรม

ยานยนต เชน รถยนตนัง่ รถกระบะ รถบรรทกุ และอตุสาหกรรมเครือ่งยนตการเกษตร

โดยกลุมลูกคาหลัก ไดแก ผูประกอบยานยนต (Original Equipment

Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และตางประเทศซ่ึงมีการทำสัญญา

ซื้อขายระยะยาว และผูคาชิ้นสวนอะไหล (Replacement Equipment

Manufacturer “REM”)

 การดำเนินงานของบริษัทในกลุม มีนโยบายเติบโตไปพรอมกับลูกคา

โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร และผูมีสวนไดเสีย โดยมีผลิตภัณฑ

ที่แตกตางกัน ในดานการดำเนินงานนั้นแตละบริษัทจะมีการดำเนินงานเสมือน

เปนหนวยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององคกร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ

มหีนาทีใ่นการกำหนดนโยบายรวม เพือ่ใหบรษิทัในกลุมแตละบรษิทันำไปปฏบิตัใิช

ซึ่งผูบริหารในแตละสายงาน จะตองรายงานการปฏิบัติงานตอกรรมการ

ผูอำนวยการ ทั้งนี้ในดานการดำเนินงานแตละบริษัทมีการกำหนด เปาหมาย

กลยุทธการดำเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุม

เปนประจำในการประชุมผูบริหารของกลุมบริษัท (Executive Committee) 

* ไมมีบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทที่เกี่ยวของนี้เกินรอยละ 10
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂä Œ́¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂáÂ¡μÒÁ¼ÅÔμÀÑ³±�ËÅÑ¡ã¹»‚ 2552 »‚ 2551 áÅÐ»‚ 2550
ÊÒÁÒÃ¶¨Óá¹¡ä´Œ´Ñ§¹Õé

เพลาขาง SAT  1,376 32 1,846 31 1,728 34

แหนบแผน BSK 99.99 461 11 643 11 578 11

จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 471 11 700 12 650 13

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 331 8 383 6 365 7

สปริงขด BSK 99.99 310 7 388 7 270 5

ทอรวมไอเสีย SBM 99.99 152 3 251 4 277 5

จานไฟและดุมลอชวยแรง SBM 99.99 263 6 418 7 251 5

ชิ้นสวนเคร่ืองยนตการเกษตร SBM 99.99 234 5 - - - -

อื่นๆ*    698 16 1,185 20 860 17

รวมรายไดจากการขายสนิคา   4,296 99 5,814 98 4,979 98

รายไดอื่นๆ   52 1 121 2 114 2

รวมรายได    4,348 100 5,935 100 5,093 100

ผลติภัณฑ ดำเนนิ
การโดย

%การถอื
หุนของ
บรษิทั

งบการเงนิ
ป 2552

งบการเงนิ
ป 2551

งบการเงนิ
ป 2550

 รายได %  รายได %  รายได %

หมายเหตุ * ผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิเชน เพลาแหนบ วาลว พุชรอด แทนยึด และผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกวา 20 รายการ

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº Ø̧Ã¡Ô¨
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

Ê‹Ç¹áº‹§·Ò§¡ÒÃμÅÒ´¢Í§áμ ‹ÅÐ¼ÅÔμÀÑ³±�

à¾ÅÒ¢ŒÒ§ (Rear Axle Shaft) 

àËÅç¡¡Ñ¹â¤Å§ (Stabilizer Bar) 

Ê»ÃÔ§¢´ (Coil Spring) 

¨Ò¹àºÃ¡ (Disc Brake) 

´ØÁàºÃ¡ (Drum Brake)  

áË¹ºá¼‹¹ (Leaf Spring) 

Other 1%
KIRIU 5%

AISIN
65%

SBM 29%

SBM 25%

Other 20%

KIRIU 6%

AISIN 49%

BSK 12%

NHK 88%

SAT 86%

Other 5%

SMT 8%

BSK 33%

Other 1%

NHK 66%

BSK 38%

Other 1%

NHK 61%
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ã¹¡ÅØ‹ÁÊÁºÙÃ³�

 บรษัิท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มีความมุงมั่นที่จะเปนองคกรธรรมาภบิาลและมี

ความรับผดิชอบตอสังคม โดยนำหลักการและแนวปฏบัิตติามหลักการกำกับดูแลกจิการท่ีดสีำหรับบรษัิทจดทะเบียน

และ ”เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” มาเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม คำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย

มีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมและชุมชนใหเตบิโตอยาง สมดุล มั่นคงและย่ังยนืไปพรอมๆ กัน

 ในป 2552 บริษัท สมบูรณแอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปนหน่ึงใน 27 บริษัทจดทะเบียนผูรวมกอตั้ง 

CSR Club  (ชมรม CSR ของบริษทัจดทะเบียน ตัง้ขึน้เพ่ือชวยเหลือ เผยแพรและแบงปนองคความรู ดานความรับผดิชอบตอ

สังคมใหสมาชิกสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางแทจริงและเปนประโยชนตอสังคมไทยอยางยั่งยืน) ภายใตการสนับสนุนของ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ซึ่งในปนี้บริษัทฯใหความสำคัญในดานการขยายความรู

ความเขาใจเร่ือง CSR ไปสูพนักงานเพ่ือการนำไปปฏิบตัไิดอยางถูกตอง จงึไดรวมกบัสถาบันไทยพัฒน และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย จัดกิจกรรม CSR Day ขึ้นในบริษัทฯ    

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับรางวัลดานความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก

  บรษิัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ไดรับประกาศนียบัตรบรษิัทจดทะเบียนดีเดน

ดาน CSR จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในงาน SET Awards 2009  

  บรษิัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)และ บรษิัท บางกอกสปรงิอนิดัสเตรียล จำกัด

ซึ่งเปนบริษัทยอยไดรับเกียรติบัตรการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรม

ตอสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม      

 ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á»‚ 2552 ÁÕ´Ñ§¹Õé 
  ¡ÒÃà¤ÒÃ¾ÊÔ· Ô̧Á¹ØÉÂª¹ áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑμ Ôμ ‹ÍáÃ§§Ò¹ÍÂ‹Ò§à»š¹¸ÃÃÁ
 การเคารพสิทธิมนุษยชน เปนรากฐานของการดูแลและพัฒนาบุคคลากร อันมีสวนสำคัญในการสรางมูลคาเพ่ิม

และเพิ่มผลผลิต บริษัทฯจึงใหความสำคัญกับการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทำงาน สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน

ในองคกร เปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และโอกาสในการเรียนรูเพื่อเลื่อนตำแหนงเมื่อมี

โอกาสที่เหมาะสม       
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ã¹¡ÅØ‹ÁÊÁºÙÃ³�

 1. การดูแลดานผลตอบแทนพนักงาน

 นอกจากคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพและคาตอบแทนอ่ืนๆ แลว

บรษิทัฯไดเพิม่สวัสดกิารใหพนกังานในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ไดแก การปรับเพ่ิม คาอาหารตอวนั เบ้ียขยนั และเงินชวยเหลือ

ฌาปนกิจในกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต  เปนตน

 2. การพัฒนาบุคลากร

         2.1  เปดโอกาสใหพนักงานมีการเรียนรู และเลื่อนตำแหนงเม่ือมีโอกาสที่เหมาะสมดวยการ พัฒนาบุคลลากร

ทุกระดับ และตำแหนงเชิงกลยุทธที่สำคัญ เพื่อตอบสนองตอกลยุทธขององคกรในระยะยาว โดยใชแนวคิดในการ

สราง SBG’s DNA  ภายใต Slogan : “ทำงานดวยการสรางคุณคาอยางมคีวามสุข สนกุกบัการพัฒนาอยางตอเน่ือง”

 2.2  การพัฒนาความพรอมดานการบริหารและภาวะผูนำ เพื่อนำไปสูการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงงาน

(Succession Plan) ที่สำคัญ

 2.3  การบริหารจัดการความรู (KM: Knowledge Management) เพ่ือนำไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

(Learning Organization) ดวยการจัดการความรู (Knowledge Management)  ผานกิจกรรมตางๆ ดังน้ี

   (1) รวบรวม คดัแยก จดัเกบ็ และถายทอดองคความรูภายใตกจิกรรมการจดัการความรู  (KM: Knowledge 

    Management) มีผูเขารวมกิจกรรมรวม 429 คน และรวบรวมองคความรูไดจำนวน 198 เรื่อง

   (2) สงเสริมการเรียนรู ผานชองทางหองสมุด และ KM Website

   (3) พฒันากระบวนการเรียนรูรวมกนัเปนทมี ทัง้จากภายในสายงานอาชีพเดยีวกนั (Team Based  Learning)

     และขามสายงาน (Cross  Functional Team)

   (4) การประเมินตนเองในแนวทาง Knowledge Management Assessment เพ่ือนำกระบวนการ

    จัดการความรู เขาเปนสวนหนึ่งของกลยุทธองคกร

 3. กระบวนการกำหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากร ดวยการสอบวัดระดับความรูและการประเมินระดับความ

สามารถตามแบบจำลองระดับความสามารถ (Competency Model) เพ่ือหาชองวางในการพัฒนาความสามารถของ

พนักงานทุกระดับ
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ã¹¡ÅØ‹ÁÊÁºÙÃ³�

 ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´Ñ§¡Å‹ÒÇã¹»‚ 2552 ºÃÔÉÑ·áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂä´ŒÃÑºÃÒ§ÇÑÅ¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹μ ‹Ò§æ
´Ñ§¹Õé
 1. รางวลัสถานประกอบการดเีดนดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดกิารแรงงาน จาก กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน 

ตอเนื่องมาตั้งแตป 2547

 2. การรบัรองการดำเนนิงานตามมาตรฐานโครงการคณุภาพชวีติในสถานประกอบการ (QWL: Quality of Work 

Life) จาก สถาบันเสริมสรางขีดความสามารถมนุษย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 3. การรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-2546) จากกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 บริษัทฯจัดใหมีระบบการทำงานที่มุงเนนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน  และรณรงคเพื่อสราง

จติสำนึกดานความปลอดภัยภายใตกจิกรรมตางๆ  อาทิเชน กจิกรรมการคนหาและขจัดอันตราย งานสัปดาหความปลอดภัย

และส่ิงแวดลอม กจิกรรมตัง้สติกอนสตารท การตรวจสขุภาพประจำป และกิจกรรมงดเหลาเขาพรรษา-งดการสบูบหุรี ่ เปนตน

 จากการที่บริษัทฯไดรณรงคการลดอุบัติเหตุจากการทำงานมาอยางตอเนื่อง สงผลใหอัตราการเกิดอุบัติเหตุจาก

การทำงานลดลง รวมถึงไมมีพนักงานเสียชีวิต หรือเจ็บปวยรุนแรงอันเน่ืองจากการการทำงาน 

  ¡ÒÃ Ù́áÅÃÑ¡ÉÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
 บริษัทฯมีความมุงมั่นในการปรับปรุงคุณภาพ

ชีวิตดวยการจัดการปญหาส่ิงแวดลอม โดยถือวาการ

ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมเปนหนาที่รวมกันของพนักงาน

ทุกคนในองคกร รวมถึงผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดวยการ

ใชทรัพยากรอยางคุมคาและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ

ระเบียบ ขอกำหนดตางๆ ทีเ่กีย่วของ รวมถึงระบบมาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดลอม หรือ ISO 14001 อยางเครงครัด 

โดยใหความรูและฝกอบรมพนักงานในเร่ืองส่ิงแวดลอม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอยางสม่ำเสมอ รวมถึง

การสงเสริมการชวยลดภาวะเรือนกระจกภายใตการ

ดำเนินงานโครงการตางๆ อาทิ กิจกรรมประหยัด

พลังงานดวยการควบคุมเครื่องจักร และระบบอุปกรณ ซึ่งสามารถลดจำนวนพลังงานไฟฟาที่ใชในกระบวนการผลิตได 

มากกวา 350,000 unit/KWh หรือลดปริมาณ CO2 ไดประมาณ 190 ตัน/ป  และโครงการโรงงานปลอดโฟมซ่ึงปริมาณ

การใชโฟมลดลง 96.72% เมื่อเทียบกับป 2551 โดยมีเปาหมายท่ีจะลดลงเปนศูนยในป 2553 เปนตน    

 นอกจากน้ี ยังไดจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลกเพ่ือสงเสริมใหพนักงานรวมกันรักษาส่ิงแวดลอม การตรวจติดตาม

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชน การเย่ียมชุมชนรอบขางเพื่อสื่อสารขอมูลการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม และรับทราบ

ปญหาเพ่ือหาทางแกไขและปรับปรุงอยางตอเนื่อง  
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ã¹¡ÅØ‹ÁÊÁºÙÃ³�

  ¡ÒÃÃ‹ÇÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹áÅÐÊÑ§¤Á
 บรษิทัฯตระหนกัวาชมุชนและสงัคมทีเ่ขมแขง็ และไดรบัการพฒันาอยางยัง่ยนืนัน้ มคีวามสำคญัยิง่ตอความมัน่คงของ

ธุรกิจ บริษัทฯจึงไดจัดกิจกรรมทางสังคม และ/หรือการมีสวนรวมในการสงเสริมความเขมแข็งใหแกชุมชนและสังคมที่ไดรับ

ผลกระทบจากกระบวนการผลิตสินคา/บริการ ดวยการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีของชุมชนและสังคม พรอมท้ังคนหาวิธีที่จะ

ลดและหยุดผลกระทบในทางลบ ที่เกิดจากการดำเนินงานภายใตกิจกรรมขององคกร นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดความรวมมือ

จากหนวยงานตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริมจิตอาสาใหบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทฯมีสวนรวมในการ

พัฒนาความเปนอยูของผูดอยโอกาสในชุมชน สงเสริมการศึกษาและสุขอนามัยแกเยาวชน อนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ดังนี้

  ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§¼ÙŒ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊã¹ªØÁª¹
 1. บรษิทัฯรวมมอืกบัองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง และหนวยงานพัฒนาสังคมศนูยที ่58 จงัหวดัสมทุรปราการ

นำพนักงานของบริษัทฯไปปรับปรุงซอมแซมที่อยูอาศัยใหกับคนชราที่ยากจนในชุมชนบางโฉลงจำนวน 3 หลังคาเรือน ซึ่ง

ไดรับการสำรวจและคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 84 พรรษา 

 2. ผูบริหารและพนักงาน  รวมกันพฒันาพื้นที่วัดเขาแกแล อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนสถานพักฟนของ

คนชราและรักษาผูปวยโรคอัมพฤกษ

  ¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²¹ÒÊØ¢ÅÑ¡É³ÐãËŒ¡ÑºàÂÒÇª¹
 1. บริษัทฯไดจัดสรรทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมของเยาวชน ดังน้ี

             1.1 “ทุนการศึกษาเพื่อลูกพอ” เปนทุนมอบใหกับพนักงาน บุตรของพนักงาน และเยาวชนในชุมชนท่ีมีความ

ประพฤติดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ตอเนื่องกันเปนปที่ 13 โดยปนี้มีผูไดรับทุนท้ังสิ้น 106 คน

  1.2 จัดสรรของขวัญวันเด็กใหกับโรงเรียนและหนวยงานที่จัดกิจกรรมวันเด็ก 12 แหง ทั้งในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรปราการ และจังหวัดระยอง
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  1.3 กิจกรรม  “สานสัมพันธ SBG เพื่อลูกรัก” 2 

ครั้ง ในชวงปดภาคเรียน โดยนำบุตรของพนักงานไปทัศนศึกษา 

TK Park พิพิธภัณฑ Museum Siam พิพิธภัณฑเรือพระราชพิธี 

และรวมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ที่โรงพยาบาลศิริราช

 2. “โครงการทุนรักบานเกิด” ในป 2552 พนักงาน

ของบริษัทฯท่ีสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียน

บานหนองเสมา อำเภอหนองมวง จงัหวดัลพบรุ ีไดนำเสนอโครงการ

เพือ่พฒันาอาคารเรยีน ระบบนำ้ดืม่สะอาด หองนำ้  สนามเดก็เลน

หองสมุดของโรงเรียน ผานชมรม Somboon Group อาสาฯ

ซึ่งบริษัทฯ และชมรมฯ ไดรวมกับผูถือหุน คูคา องคกรบริหาร

สวนตำบลบอทอง และคณะกรรมการการศึกษาจัดกิจกรรม

บำเพ็ญประโยชน 3 วัน 2 คืนขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 พฤศจิกายน

 3.  สงเสริมการปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 

ใหกับเด็กในความอุปการะของวัดโบสถวรดิตถ จังหวัดอางทอง  

โดยจัดทำขอมูลเผยแพรและแจกจายสบูลางมือซึ่งไดรับการ

สนับสนุนจากบริษัท คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 

นอกจากน้ี ยังไดรวมบริจาคขาวสารและเคร่ืองอุปโภค-บริโภค

ที่จำเปนสำหรับเด็กอีกเปนจำนวนมาก

  กจิกรรมสงเสรมิการทำความดี

 บรษิทัฯสนบัสนนุและสงเสรมิใหพนกังานทำความด ี และ

เปดโอกาสใหพนักงานทุกคนแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตอ

องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภายใต “โครงการ ๙๘,๔๘๐

ความดี SBG ตามรอยเทาพอ” เพื่อถวายเปนพระราชกุศล

ในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงมี

พระชนมายุครบ 84 พรรษา และสมเด็จพระบรมราชีนีนาถ

จะทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในป 2554 ตอเน่ือง 4 ป

โดยเริ่มตั้งแตป 2551 ผานการบันทึกการทำความดี  6 ชองทาง

ไดแก การบำเพญ็ประโยชนเพือ่สังคม การทำบญุ การบรจิาคเงนิ

การบริจาคสิ่งของ การบำเพ็ญตนเปนคนดี ในกิจกรรมท่ีบริษัทฯ

จัดข้ึน และการทำความดีในท่ีตางๆ นอกเหนือจากกิจกรรม

ของบริษัทฯ โดยมีผลการสะสมการทำความดีตั้งแต ป 2551-

2552  รวม 33,563 ความดี    

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ã¹¡ÅØ‹ÁÊÁºÙÃ³�



14

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552
¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºμ ‹ÍÊÑ§¤Á¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ã¹¡ÅØ‹ÁÊÁºÙÃ³�

  การอนุรักษธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม

 1. บริษัทฯรวมกับชมรมบานดินไทย บริษัท ฟาบริเนท จำกัด และ บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด สรางบานดิน

ซึง่เปนรปูแบบอาคารอนุรกัษพลงังาน เพือ่เปนสถานท่ีทำกิจกรรมของเยาวชนและเด็ก ในศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน

สิรินธร นอกจากนี้ ยังไดจัดสรางบานดินขึ้นในพ้ืนที่บริษัทฯเพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชนซึ่ง “บานอุนไอดิน” นี้สรางขึ้น

จากความรวมมือของผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 2. บริษัทฯรวมกับองคการบริหารสวนตำบลบางโฉลง จังหวัดสมุทรปราการ บริษัท ไอแอลซี แลบอราทอร่ี จำกัด 

และมลูนธิริาชพฤกษ ปลกูตนไมตลอดแนวถนนวัดศรีวารนีอย ตามโครงการราชพฤกษรวมใจเทดิไทองคราชัน เฉลมิพระเกียรต ิ

84 พรรษา

 3. บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด

รวมกับนิคมอุสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลูกตนไมภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในโครงการ “ยอนรอย Pass the Green 

Forward”

 

  การสบืสานประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมทองถิ่น 

 เพื่อเปนการดำรงเอกลักษณและสืบสานความเปนไทย บริษัทฯจึงใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในประเพณี และ

กจิกรรมทางศาสนาของทองถ่ินอยางตอเน่ือง ไดแก ประเพณีไหวศาลกรมหลวงคงเพชรของชาวบางโฉลง งานประเพณีรบับัว

ของชาวอำเภอบางพลี งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางโฉลงใน เปนตน

 นอกจากยังมีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อสงเสริมใหพนักงานทำความดีตางๆ เชน การบริจาคโลหิต

กบัสภากาชาดไทย รวมสบืสานประเพณี เชน การทำบุญตกับาตร กจิกรรมรดน้ำดำหัวผูสงูอายุเนือ่งในวันสงกรานต

และการสงเสริมการสรางรายไดใหกับธุรกิจชุมชนดวยการจัดพื้นที่ใหผูประกอบการสินคาโอท็อปในชุมชนเขามา

ขายสนิคาภายในบรษัิทฯ 
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á¹Çâ¹ŒÁÊÀÒÇÐμÅÒ´ã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁªÔé¹Ê‹Ç¹Ã¶Â¹μ� 
 ในป 2552 เปนปที่เศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดวิกฤตขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรอบ 12 ป นับตั้งแตวิกฤตเศรษฐกิจ

ป 2540 อันเน่ืองมาจากผลกระทบจากปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะปจจัยภายนอกประเทศ คือเศรษฐกิจโลกท่ีตกต่ำ

จากผลพวงของปญหาซบัไพรมของสหรฐัอเมรกิาทีย่ดืเยือ้และรนุแรงจากปลายป 2551 อกีทัง้ประเทศไทยยงัมปีญหาภายใน

ประเทศ คือสถานการณทางการเมือง ที่ทำใหเกิดความไมเชื่อม่ันของประชาชน ภาวะเศรษฐกิจไทยในป 2552 จึงตกต่ำลง

จากป 2551 โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงประมาณรอยละ 2.3 

 จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาในคร้ังนี้ ทำใหผูผลิตชิ้นสวนยานยนตมีการดำเนินงานอยางระมัดระวังขึ้น รวมถึง

มีการเตรียมตัวเพื่อรองรับตลาดรถยนตที่จะฟนกลับมา ทั้งในดานการพัฒนาคุณภาพการผลิต พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ 

การลดตนทุน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรใหเหมาะสม

 จากปจจัยตางๆ สงผลกระทบตอภาวะอุตสาหกรรมรถยนตของโลก และของไทย ทำใหภาพรวมปริมาณการผลิต

รถยนตมีจำนวน 999,378 คัน ลดลงรอยละ 28.29 โดยมีการผลิตรถยนตเพื่อขายในประเทศอยูที่ 463,782 คัน ลดลง

รอยละ 24.97 จากป 2551 สำหรับปริมาณการผลิตรถยนตเพื่อสงออกมีจำนวน 535,596 ลดลงรอยละ 30.95 สถิติ

ยอดประกอบรถยนตในประเทศไทยโดยแยกประเภทรถยนตแสดงไวในตารางท่ี 1

ÀÒÇÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

ตารางที่ 1 สถติยิอดประกอบรถยนตในประเทศไทย

 ป รถยนตนั่ง รถกระบะ รถเพื่อการ ยอดรวมรถ ยอดรวม อัตรา

  (คัน) ขนาด 1 ตัน พาณชิยอื่นๆ เพื่อการ ทั้งหมด การ

   (คัน) (คัน) พาณชิย (คัน) เตบิโต 

     (คัน)  (%)

 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

 2552 313,442 670,737 15,199 685,936 999,378 -28.29
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 ถงึแมวาภาวะเศรษฐกจิของไทยจะยงัคงมคีวามเสีย่งจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัฟนตวัอยางเปราะบางบวกกบัปจจยั

ทางการเมืองของไทยที่อาจมีผลลบตอเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำในป 2552 ที่ผานมาคาดวาไดผาน

จุดต่ำสุดมาแลว เนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นตั้งแตไตรมาสที่ 3 ของป 2552 ทำใหสถานการณของ

อุตสาหกรรมรถยนตของไทยก็ดีขึ้นตามเชนเดียวกัน  

 จากขอมูลตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนธันวาคม 2552 ที่ดีขึ้นอยางมากท้ังภาคอุตสาหกรรม การทองเท่ียว และ

ราคาสินคาเกษตรที่สูงขึ้น สงผลใหเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 4 ป 2552 เติบโตอยางตอเน่ืองมาถึงป 2553 ทำให

คาดการณวาการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2553 จะโตข้ึนรอยละ 3-4 ซึ่งจะสงผลดีตอตลาดรถยนตภายใน

ประเทศ สวนตลาดสงออกยังมีปจจัยบวกที่เขามา คือการลดภาษีรถยนตและช้ินสวนยานยนตเหลือศูนย ตามกรอบอาฟตา

สำหรับประเทศสมาชิกอาฟตา 6 ประเทศ ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิบปปนส สิงคโปร และบรูไน ซึ่งจะสงผลดี

ตอการสงออกรถยนต และชิ้นสวนยานยนตของไทย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการสงออกรถยนตและ

ชิ้นสวนยานยนต ดูไดจากดุลการคาที่เกินดุลมาตลอด นับตั้งแตเริ่มมีการลดภาษีตามกรอบอาฟตา อีกสวนหน่ึงเศรษฐกิจ

มีแนวโนมที่ดีขึ้นมาจากการปรับฐานจากป 2552 ที่ตกต่ำลงอยางมาก อีกทั้งในป 2553 นี้ไดเริ่มมีการเปดตัวรถยนต

ประหยัดพลังงาน (Eco-Car) จึงคาดวาจะสามารถกระตุนตลาดรถยนตในประเทศได รวมถึงเศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโนม

ดีขึ้นนาจะทำใหตลาดสงออกรถยนตกระเตื้องขึ้นดวย อันจะเปนปจจัยบวกท่ีสงผลท่ีดีกับกลุมบริษัทสมบูรณ

 แนวโนมอุตสาหกรรมยานยนตของไทยในป 2553 นี้ คาดการณวาจะมียอดผลิตเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 22 

เมื่อเทียบกับป 2552  โดยจะมีการผลิตรถยนตอยูที่ 1.2 ลานคัน  แบงออกเปนการผลิตเพื่อจำหนายในประเทศ 5 แสนคัน

และผลิตเพื่อการสงออก 7 แสนคัน
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

 บรษัิทฯไดตระหนักถึงความสำคัญในการนำการบรหิารความเส่ียงมาใชเปนเครื่องมอืในการบรหิารจัดการ

องคกร ภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยงในระดับสากล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprise

Risk Management Committee) รับผิดชอบในการกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามกรอบการบริหาร

ความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและการดำเนินการเพื่อใหมั่นใจไดวาองคกรมีระบบการจัดการความเสี่ยง

อยางเพียงพอและเหมาะสม บริษัทฯไดดำเนินการตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง

(Risk Management Roadmap) ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัทฯอยางตอเนื่อง 

ไดแก การกำหนดนโยบายบริหารความเส่ียง การจัดทำคูมือปฏิบัติงาน และนำเขาสูการดำเนินงานทั่วทั้งองคกร 

รวมถงึการกำหนดบทบาท หนาที ่ความรบัผดิชอบของผูบรหิารและพนกังานใหชดัเจน เชือ่มโยงสูการประเมนิผลงาน

มีระบบการติดตามและรายงานความเส่ียงอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดคุณภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในการ

ปฏิบัติการสำหรับการบริหารจัดการความเส่ียง ตั้งแต การวิเคราะห ประเมิน จัดทำแผน ติดตามและประเมินผล 

นอกจากนี้ บริษัทฯมุงมั่นใหมีการพัฒนาระบบการทำงานใหมีความเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเส่ียง

เขากับการทำแผนกลยุทธ การกำหนดแผนงบประมาณขององคกร เพื่อใหการกำหนดกลยุทธไดมีการคำนึงถึง

ความเสีย่ง สามารถจดัสรรทรพัยากรใหสอดคลองกบัศกัยภาพในการดำเนินธรุกิจและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได

ขององคกร ตลอดจนมีการขยายผลการบรหิารความเส่ียงอยางเปนระบบไปสูงานโครงการและการลงทุนตางๆ          

 »˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§ »‚ 2552
 จากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต และสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว

ในปจจุบนั ทำใหไมอาจหลีกเล่ียงความเส่ียงบางประการ ทีห่ากเกิดขึน้แลวอาจจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายหรือการดำเนิน

ธุรกิจของกลุมบริษัทฯอยางมีนัยสำคัญได จากการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงในป 2552 ที่ผานมา

พบวามีปจจัยความเส่ียงหลักๆ สามารถจำแนกตามประเภทของความเส่ียงได ดังน้ี               

 1. ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹¡ÅÂØ· �̧
   ความเส่ียงจากความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกจิและการเมอืงภายในประเทศ

  ในป 2552 ที่ผานมาบริษัทฯไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ไดสงผลกระทบรุนแรงตอ

อตุสาหกรรมยานยนตไทย บรษิทัฯในฐานะผูผลติชิน้สวนยานยนตกไ็ดรบัผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได  ยอดขายของบริษทัฯ 

มีการปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 26 ซึ่งลดลงนอยกวาการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนตไทยที่ลดลงประมาณรอยละ

30 จากนโยบายการกระจายการลงทุนของบริษัทฯที่มีเปาหมายรายไดไมไดพึ่งลูกคารายใดรายหนึ่งมากนัก ประกอบกับ

การเพิ่มสัดสวนรายไดของผลิตภัณฑที่ไมใชชิ้นสวนยานยนต แตยังคงใชความเชี่ยวชาญในขบวนการผลิตท่ีมีอยูของ

บริษัทฯ โดยในป 2552 บริษัทฯมีสัดสวนการขายช้ินสวนรถยนตตอสัดสวนการขายท่ีไมใชชิ้นสวนรถยนตเทากับ 95:5

  สำหรับการคาดการณในป 2553 ภาวะเศรษฐกิจของโลกยังคงอยูในภาวะท่ีเปราะบางอยูมาก ไมวาจะเปน

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป หรือญี่ปุน แมวาจะมีสัญญาณของการฟนตัว แตก็อยูบนพ้ืนฐานของความไมแนนอนท่ี

คอนขางสูง นอกจากน้ัน ราคาน้ำมัน อัตราการวางงาน และประสิทธิผลของนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของประเทศตางๆ 

ประกอบกับภาวะการเมืองของประเทศไทยยังมีปญหา จะยังคงสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลกในระยะสั้นและระยะ

กลางตอไป ทั้งน้ี บริษัทฯไดมีการติดตามปจจัยภายนอกท่ีสำคัญ รวมถึงการติดตามสถาณการณขอมูลของลูกคาอยาง

ใกลชิด 
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552
»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

 จากกรอบนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบริษัทฯนำมาเปนแนวทางในการดำเนินงานเพื่อมุงสู

เปาหมายของการดำเนินธุรกิจที่อยูบนพื้นฐานของความพอดี คือ ไมประมาท พอประมาณ มีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกัน

ในตัวท่ีดี โดยใหความสำคัญกับความสมดุลทั้งในดานการเงิน ลูกคา กระบวนการดำเนินงาน และผลลัพธดานการบริหาร

องคกร ซึ่งจะพิจารณาถึงความเปนไปได ความมีเหตุมีผล ความพอประมาณอยางสมดุล และมีความเส่ียงที่ยอมรับได 

จากหลักบริหารนี้ จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหกับองคกรในอนาคตตอไป

 2. ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃà§Ô¹
   ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

  จากการขยายการลงทุนของบริษัทฯทำใหตองมีการนำเขาเครื่องจักรและอุปกรณจากตางประเทศ รวมทั้งการที่

ตองนำเขาวัตถุดิบ (เหล็ก) ทั้งจากการส่ังซื้อผานตัวแทนจำหนายในประเทศ และซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ

อาจไดรับผลกระทบดานตนทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได ป 2552 บริษัทฯมีการนำเขาเครื่องจักร 

อุปกรณ และเหล็ก คิดเปนมูลคารอยละ 40 ของมูลคาการซื้อโดยรวม ดังน้ัน เพื่อลดผลกระทบและสรางสมดุลของ

สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ โดยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนผานการ

ซื้อสัญญาซ้ือขาย อัตราแลกเปล่ียนลวงหนา หรือ Forward Contract  นอกจากน้ี บริษัทฯมีนโยบายเพ่ิมยอดขาย

จากการสงออกไปยังตางประเทศ ซึ่งจะสามารถชวยลดความเส่ียงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยน

ที่เปนสกุลเงินหลักในการส่ังซื้อวัตถุดิบและการสงออกเปนดอลลารสหรัฐฯ และเงินเยนญ่ีปุน ความผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยน เปนสิ่งที่บริษัทฯไมสามารถควบคุมได และถือวาเปนความเสี่ยงของธุรกิจที่ตองมีการจัดการอยางตอเนื่อง

และมีการติดตามการเคล่ือนไหวอยางใกลชิด 

 3. ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ
  3.1 ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ñ¹¼Ç¹´ŒÒ¹ÃÒ¤ÒáÅÐ¨Ò¡áËÅ‹§ÇÑμ¶Ø´Ôº
  จากการที่วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทฯคือ เหล็ก ซึ่งคิดเปนรอยละ 35 ของตนทุน

ขายรวม และประมาณรอยละ 75 ของมูลคาเหล็กที่สั่งซ้ือท้ังหมดเปนการนำเขาจากตางประเทศ เนื่องจากไมสามารถผลิต

ภายในประเทศได ดังนั้นหากมีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กก็จะสงผลตอตนทุนการผลิตและความสามารถในการ

แขงขันของบริษัทฯ แตในป 2552 ที่ผานมา ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับลดลงประมาณรอยละ 20 เมื่อเทียบกับ

ป 2551 จากปริมาณความตองการเหล็กในตลาดโลกท่ีลดลงซ่ึงเปนผลตอเน่ืองจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก                   

  แมวาราคาวัตถุดบิมกีารปรับตวัลดลงในภาพรวมก็ตาม แตความเคลือ่นไหวของราคาเหล็กในตลาดโลก ซึง่เปน

ไปตามกลไกการตลาด และเปนส่ิงที่บริษัทฯไมสามารถควบคุมได และถือวายังคงเปนความเสี่ยงของธุรกิจท่ีตองบริหาร

จัดการอยางตอเน่ือง จากการท่ีบริษัทฯมีการปรับปรุงระบบการจัดการความเส่ียงดานราคาในปที่ผานๆ มา ในดานการ

ติดตามขอมูลขาวสารดานความเคล่ือนไหวของราคาเหล็กของตลาดโลกอยางตอเน่ืองและใกลชิด การวิเคราะหแนวโนม

ภาวะความตองการ และกำลังการผลิตของตลาดในแตละชวงเวลา ทำใหบริษัทฯสามารถนำขอมูลดังกลาวมาสนับสนุน

การตัดสินใจหรือการเจรจาตอรองราคา การกำหนดราคาคงที่ไดมากข้ึน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแผนงานในการสรรหา

แหลงวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐานและตนทุนที่แขงขันไดอยางตอเน่ือง เพื่อลดความเสี่ยงตอตนทุนของ

บริษัทฯ 
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

  3.2 ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ ÔμÒÁ¡®ÃÐàºÕÂº
   ความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากผูบรโิภค เนื่องจากปญหาดานคุณภาพสนิคาและอาจทำใหตอง

ถูกชดใชคาเสียหายตามกฎหมาย Product Liability

  ในป 2552 ที่ผานมา ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายที่เกิดจาก

สินคาไมปลอดภัย หรือ Product Liability Law ซึ่ง พรบ.นี้ จะเปดโอกาสใหผูใชรถยนตฟองรองเรียกคาเสียหายจาก

บริษัทผูจำหนายรถยนตได หากพบวาสินคาที่ไมปลอดภัยน้ันๆ ถูกผลิตโดยผูผลิตรายใด ผูผลิตอาจตองเสียคาปรับ

ตามคำวินิจฉัยของศาล โดยคาปรับจะประเมินตามมูลคาความเสียหายของเหตุการณที่เกิดขึ้น  

 ดวยเหตุผลดานความเสี่ยงดังกลาว ซึ่งมีระดับผลกระทบที่บริษัทฯยอมรับไมได บริษัทฯจึงใหความสำคัญ

ในระดับกลยุทธขององคกรที่พนักงานทุกคนตองปฎิบัติตามระบบรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 อยางเครงครัด

การจัดการกระบวนการผลิตใหสามารถตรวจสอบไดในแตละจุด รวมถึงการตรวจสอบขั้นสุดทายกอนสงมอบสินคา

ใหกับลูกคา เพ่ือใหเกิดสินคาท่ีมีคุณภาพเปนเลิศ โดยการยอมใหเกิดของเสียนอยท่ีสุดตามเปาหมายท่ีลูกคา

ยอมรับได และมีเปาหมายของงานเคลมจากลูกคาตองเปนศูนย (Zero Claims) 

   ความเส่ียงดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน

  จากลักษณะของธุรกิจและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต หากไมมีระบบการบริหารจัดการ

ดานความปลอดภัยที่ดี ก็อาจสงผลใหเกิดอันตรายและความสูญเสียตางๆ ซึ่งมีผลกระทบตอพนักงานและผูมีสวนได

สวนเสียได รวมถึงในประเด็นสิ่งแวดลอมก็อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน และชุมชนรอบขางได         

  ในดานความปลอดภัย ที่ผานมาบริษัทฯมีนโยบายท่ีมุงมั่นใหการดำเนินงานตางๆ มีความสอดคลองหรือมี

มาตรฐานสูงกวาขอกำหนดของกฎหมายและขอบังคับตางๆ ตั้งแตกระบวนการออกแบบโครงสรางพื้นฐานการผลิต

ระบบการผลิต ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝาระวังภัย รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ มุงเนนการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรดวยการจัดการฝกอบรมดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอมอยางตอเนื่องเปนประจำ เพื่อใหพนักงานทราบถึงวิธีการปองกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติงานอยางปลอดภัย

รวมถึงการแกไขสถานการณในภาวะฉุกเฉินตางๆ ไดเปนอยางดี นอกจากน้ี บริษัทฯยังไดสงเสริมใหมีกิจกรรมการปองกัน

ความเสี่ยงทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง เชน สนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวมในการทำกิจกรรม

รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทำงานใหมีความปลอดภัยอยางตอเน่ือง โดยการมีสวนรวมของพนักงานทุกระดับในการ

คนหาอันตราย ในกิจกรรม Completely Check Completely Find Out (CCCF) มีเปาหมาย 100% สวนอุบัติเหตุ

ขั้นรุนแรงและการเสียชีวิตเปนศูนย นอกจากน้ี ไดดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ

ขอกำหนดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด รวมถึงสงเสริมจิตสำนึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งในงานและ

นอกงาน กิจกรรมเตรียมความพรอมและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตอเหตุการณตางๆ เชน การฝกซอมดับเพลิง 

และอพยพหนีไฟ เปนตน
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  ดานสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคม บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการตรวจวัด ติดตามคุณภาพอากาศ น้ำเสีย

ภายในบริษัทฯและเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปในพ้ืนท่ีรอบๆ บริษัทฯเปนประจำอยางตอเน่ือง

บริษัทฯมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ และนำผลมาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การดำเนินงานในดานตางๆ อาทิ เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน การติดตั้งระบบดักฝุนและกำจัดฝุน และติดตั้งระบบบำบัด

น้ำเสียจากกระบวนการผลิต กิจกรรมลดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใชงานทั่วไป เปนตน ซึ่งการดำเนินการ

ดังกลาว บริษัทฯไดมีการจัดทำเปนคูมือการดำเนินงานไวอยางชัดเจน โดยบงบอกถึงหนาที่ความรับผิดชอบของ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการจัดทำข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับประเด็นปญหาส่ิงแวดลอม

และความปลอดภัยที่ทุกพื้นท่ีตองดำเนินการ นอกจากน้ี คณะผูบริหารยังไดเขารวมในการตรวจประเมินโรงงาน

(Management Shop fl oor) เปนประจำทุกเดือน เพ่ือใหคำแนะนำในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน และใหมั่นใจ

ไดวาการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานสามารถดำเนินการไดตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว

»˜¨¨ÑÂ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
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 • กุมภาพันธ 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให BSK ลงทุนเคร่ืองทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ

    สปริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนเงินลงทุน 60 ลานบาท และลงทุน

    โครงการผลิตใบมีดพรวนดิน เปนเงินลงทุน 135 ลานบาท ใหกับ บริษัท สยามคูโบตา

    อินดัสตรี จำกัด ซึ่งไดเริ่มผลิตไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552

   2) คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติใหบริษัทฯและบริษัทยอยชะลอโครงการลงทุน เนื่องจาก

    ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนต

    2.1 โครงการลงทุนสรางโรงหลอผลิตงานหลอช้ินสวนแหงใหม ที่นิคมอุตสาหกรรม

     อมตะซติี ้จงัหวดัระยอง มลูคาโครงการลงทนุรวม 1,219 ลานบาท ซึง่คณะกรรมการ

     บริษัทฯไดอนุมัติโครงการ และแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่

     14 สิงหาคม 2551 

    2.2 โครงการรวมลงทุนกับบริษทั KUSE IRON WORKS CO., LTD. (KUSE) ประเทศญ่ีปุน 

     เพื่อกอตั้งบริษัทใหม มูลคาโครงการลงทุนรวม 19.60 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการ

     บริษัทฯไดอนุมัติโครงการ และแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่

      13 พฤศจิกายน 2551 

 • พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให SAT ลงทุนโครงการผลิตเพลาขาง (ทุปขึ้นรูป)

   สำหรับรถบรรทกุ/เครือ่งยนตการเกษตรใหกบั บรษิทั คโูบตาแทรกเตอร จำกัด เปนเงนิลงทนุ 

   81 ลานบาท คาดวาจะเริ่มผลิตไดเดือนกุมภาพันธ 2553

 • กรกฎาคม 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯไดเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ ในเรื่องการปรับ

    กำหนดการชำระเงนิกูยมืสถาบนัการเงนิออกไปอกี 1 ป และปลอดชำระเงนิตนตัง้แตวนัที ่

    31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีเงื่อนไขการจายเงินปนผลในชวง

    Grace Period เพื่อรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ

    และเตรียมความพรอมสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต

 • สิงหาคม 2552 1) นายทรัพย บานดาน พนักงานสังกัด BSK ไดรับรางวัลชนะเลิศ Golden Award-

    Thailand Kaizen Award 2009 จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซึ่งได 

    นำชื่อเสียงมาใหกับบริษัทฯ

   2) SBM ไดรับรางวัลระดับทองแดง (ไมมีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต้ังแต 

    1,000,000-2,999,999 ชั่วโมงการทำงาน) จากกระทรวงแรงงาน

 • กันยายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนในการผลิต Bracket Injection  

    Pump เปนเงิน 42 ลานบาท ใหกับ บริษัท นิสสัน มอเตอร ไทยแลนด จำกัด และ

    ลงทุนขยายกำลังการผลิตกลึงข้ึนรูปช้ินสวนรถไถ เปนเงิน 228 ลานบาท ใหกับ

    บริษัท คูโบตาแทรกเตอร จำกัด คาดวาทั้ง 2 โครงการจะเร่ิมผลิตไดเดือนพฤษภาคม 

    2553 นี้

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ
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   2) บรษิทัในกลุมสมบรูณทัง้ 3 บรษิทั ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรบัเลอืกจากกรมสวสัดกิาร

    และคุมครองแรงงาน ใหเปนสถานประกอบการดเีดนดานแรงงานสมัพนัธและสวสัดกิาร

    แรงงาน 

   3) SAT และ BSK ไดรบัเกยีรติบตัรมาตรฐานความรับผดิชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรม

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

 • ตุลาคม 2552 บริษัทฯในกลุมสมบูรณ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในการดำเนินการจัดทำระบบบริหาร

   จดัการคณุภาพชวีติการทำงาน (MS-QWL) อยางตอเน่ืองต้ังแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจบุนั

 • พฤศจิกายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสายการประกอบ Assy Front& 

    Rear เปนเงิน 121.20 ลานบาท ใหกับ บริษัท คูโบตาแทรกเตอร จำกัด ซึ่งคาดวา

    จะเริม่ผลติไดในเดอืนกนัยายน 2553 และการขยายการลงทนุกอสรางอาคารโรงงานทีร่ะยอง

    เปนเงิน 52 ลานบาทเพ่ือรองรับการเติบโต โดยอาคารโรงงานหลังใหมนี้จะแลวเสร็จ

    ในเดือนมีนาคม 2553

   2) บริษัทฯไดรับไดรับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดน

    ดานนักลงทุนสัมพันธ และประกาศนียบัตรบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR จากงาน

    SET Awards 2009 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสาร

    การเงินธนาคาร 

   3)  คณะกรรมการบริษัทฯไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงป-ดีเดน ประจำป 2551/52 จาก

    โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป 2551/52 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริม

    สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคา

    แหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษทั

    จดทะเบียน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย

   4) บรษิทัในกลุมสมบรูณ ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรบัการรบัรองมาตรฐานแรงงานไทย 

    (มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ ขั้นริเริ่ม จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

   รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจำป 2552

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

    (BSK)

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

    (BSK) 

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

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

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§áÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ·ÕèÊÓ¤ÑÞã¹ÃÍº»‚·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
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¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹

  ผูถอืหุน จำนวนหุน รอยละ

 1. บริษัท สมบูรณ โฮลด้ิง จำกัด 79,999,200 26.67

 2. ตระกูล กิตะพาณิชย    77,759,400 25.92

 3. กองทุนเพ่ือการรวมลงทุน 30,000,000 10.00

 4. นายสุทธิพงษ เวศยวรุตม  11,380,000 3.79

 5. MR. KENNETH RUDY KAMON 9,715,200 3.24

 6. SOMERS (U.K.) LIMITED 9,113,100 3.04

 7. บริษัท หลักทรัพย ภัทร จำกัด (มหาชน) 7,937,700 2.65

 8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED

  EQUITY FUND LTD.  7,879,900 2.63

 9. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 7,811,800 2.60

 10. นายบำรุง ศรีงาน  4,011,900 1.34

 ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÃÒÂãËÞ‹ 10 ÃÒÂáÃ¡ ³ ÇÑ¹·Õè 16 ÁÕ¹Ò¤Á 2553 

¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ªÒÇμ ‹Ò§ªÒμ Ô
 ผูถือหุนที่เปนชาวตางชาติสามารถถือครองหุนของบริษัทฯรวมกันไดไมเกินรอยละ 49 ของจำนวนหุนที่ออก

และชำระแลว โดย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553 หุนของบริษัทฯท่ีถือครองโดยชาวตางชาติมีจำนวนรอยละ 14.50

หมายเหตุ:

 - นักลงทุนหลักของกองทุนเพ่ือการรวมลงทุนประกอบดวย International Finance Corporation (IFC), California Public 

  Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB), กระทรวงการคลัง เปนตน
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ

 โครงสรางการบริหารของบริษทัฯประกอบดวยคณะกรรมการจำนวน 4 ชดุ ไดแก คณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ โดยมีรายชื่อและขอบเขต 

อำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· ประกอบดวย

 1. นายสรรเสรญิ วงศชะอุม กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการบรษัิท

 2. นายยงยุทธ กติะพาณชิย กรรมการ/รองประธานกรรมการบรษัิท

 3. นายปญจะ เสนาดสัิย กรรมการอสิระ

 4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอสิระ

 5. นายอัจฉรนิทร สารสาส กรรมการอสิระ

 6. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอสิระ

 7. นายวีระยุทธ กติะพาณชิย กรรมการ

 8. นายยงเกียรติ์ กติะพาณชิย กรรมการ

 9. นางสาวนภัสร กติะพาณชิย กรรมการ

 10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

 ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันตสุิข เปนเลขานุการคณะกรรมการบรษัิท

 หมายเหตุ:

 - นายอัจฉรนิทร สารสาส ดำรงตำแหนงกรรมการอสิระ แทนนายรังสนิ สบืแสง ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 

  2552 

 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï
 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  

นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัทฯ  

 ¢Íºà¢μ ÍÓ¹Ò¨ Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï
 คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลใหการบริหาร

จัดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมีจริยธรรม

ที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

 คณะกรรมการมหีนาทีป่ฏบิตัใิหเปนไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ขอบงัคบัของบรษิทัฯ และมตทิีป่ระชุมผูถอืหุน โดย

ปฏบิตัหินาทีด่วยความซ่ือสัตยสจุรติ และระมัดระวังรกัษาผลประโยชนของผูถอืหุน ทัง้ในปจจบุนัและในระยะยาว ทัง้น้ี รวมท้ัง

การปฏบิตัใิหเปนไปตามหลกัเกณฑ และขอบงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย 

และตลาดหลักทรัพย
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูแตงตั้งกรรมการผูอำนวยการ (President) ใหเปนผูรับผิดชอบ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 ในการกำกับดูแลกิจการของบริษทัฯ คณะกรรมการกำหนดใหเร่ืองดังตอไปน้ี เปนอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการบริษัทฯท่ีจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหความเห็นชอบ

 1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทำธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปของบริษัทฯ 

  และบริษัทยอย

 2. ผลงานและผลประกอบการประจำเดือน และประจำไตรมาสของบริษัทฯเทียบกับแผนและงบประมาณ 

  และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป

 3. การลงทุนในโครงการท่ีไมมีในงบประมาณประจำป

 4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอ่ืนๆ ที่ไมใชงบลงทุน

  โครงการรวมเกินรอยละ 10

 5. การซือ้และจำหนายสนิทรพัย การซือ้กจิการและเขารวมในโครงการรวมทุนทีไ่มขดักบัเกณฑของตลาดหลกัทรพัย

  แหงประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจำนวนท่ีมอบอำนาจใหกรรมการผูอำนวยการ

 6. การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร

  การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ

 7. การทำสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

 8. การทำรายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษทัฯ บรษิทัยอย บรษิทัรวมกับบคุคลท่ีเกีย่วโยงกัน สวนท่ีไมเขาขอกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

 9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเกิน 1.5 : 1

 10. การจายเงินปนผลระหวางกาล

 11. การเปลีย่นนโยบายและวธิปีฏบิตัทิีม่นียัสำคญัเก่ียวกับการบญัช ีการบรหิารความเสีย่ง และการควบคมุภายใน

 12. การวาจางกรรมการผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง

 13. การกำหนดและการเปล่ียนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการผูอำนวยการ และผูบริหารระดับสูง

 14. การอนุมตัวิงเงนิการปรับเงนิเดอืนและโบนัสหรอืสูตรโบนัส หรอืสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปของผูบริหาร

  และพนักงาน

 15. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

  บริษัทฯ

 16. การมอบอำนาจหนาทีใ่หประธานกรรมการ กรรมการผูอำนวยการ หรอืกรรมการบรษิทัฯคนใดคนหน่ึง รวมถึง

  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอำนาจหนาท่ีดังกลาว ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑขอกำหนด

  ตลาดหลกัทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย

 17. การแตงตั้งและกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย

 18. การจัดใหมีและกำกับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

 19. การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย  

 20. การดำเนินการอื่นใดเพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐà»š¹»ÃÐ¸Ò¹Ï »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
 1. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานกรรมการ

 2. นายยงยุทธ กติะพาณชิย กรรมการ

 3. นายวีระยุทธ กติะพาณชิย กรรมการ

 4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

 ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันตสุิข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร

 คณะกรรมการบรหิารมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 

 ¢Íºà¢μ ÍÓ¹Ò¨ Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

 1. ¡ÅÑè¹¡ÃÍ§
  - นโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการทำธุรกิจและโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑในการดำเนิน

   ธุรกิจของบริษัทฯใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน 

  - แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปของบริษัทฯ

  - โครงการลงทุน ทุกโครงการ

 2. Í¹ØÁÑμ Ô ËÃ×ÍäÁ‹Í¹ØÁÑμ Ô 
  - โครงการลงทุนในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท โดยโครงการลงทุนนั้นตองเปนโครงการลงทุนที่เกี่ยวของกับ

   ธุรกิจหลักของบริษัทฯและมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไมนอยกวารอยละ 15

   เวนแตเปนโครงการลงทุนเพื่อการบำรุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเคร่ืองจักร

  - การเปดและปดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินตางๆ

  - ตัดบัญชสีินทรัพยที่เสื่อมสภาพ

  - การขายสินทรัพยที่ไมใชในการดำเนินงานไมเกิน 10 ลานบาท/รายการ

 3. μ Ô´μÒÁáÅÐ¡Ó¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
  - แผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการท่ีอยูในแผนธุรกิจประจำป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

  - ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

  - ผลการดำเนินงานดานบริหารความเส่ียงขององคกร

 4. ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï
  - ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำเดือน

  - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไมอนุมัติ

 5. ́ Óà¹Ô¹¡ÒÃÍ×è¹æ μÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï ÁÍºËÁÒÂ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ·Ñé§¤³Ð ä´Œá¡‹
 1. นายปญจะ เสนาดสัิย ประธานกรรมการ

 2. นายอัจฉรนิทร สารสาส กรรมการ

 3. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการ

 ทั้งนี้มี นายวศิรุต บุญโต เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล

 หมายเหตุ:

 - นายอจัฉรนิทร สารสาส ดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายรงัสนิ สบืแสง ตัง้แตวนัที ่16 ธนัวาคม 

  2552

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป

 

 ¢Íºà¢μ ÍÓ¹Ò¨ Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
 1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองตามควร ตามมาตรฐานการบัญชี และใหมีการเปดเผยอยางเพียงพอ

 2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ใหเหมาะสมและมีประสิทธภิาพ ตลอดจนพิจารณา

  ถึงความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน

 3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนด

  ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ

 4. สอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกัน หรือการกระทำทีอ่าจมีความขดัแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตามกฎระเบียบ

  ที่เกี่ยวของ

 5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัทฯ  

 6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเปนอิสระของ

  ผูสอบบัญชี และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม

 7. ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน 

  ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหนวยงานตรวจสอบภายใน

 8. จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ 

  และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ำในประเด็นสำคัญ ดังน้ี

  (1) ความถูกตอง เชื่อถือได ของรายงานทางการเงิน

  (2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

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

  (4) ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี

  (5) รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

  (6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเขารวมประชุมของแตละทาน

  (7) ความเห็นหรือขอสังเกตที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่

  (8) รายการอื่นใดที่ผูถือหุนและผูลงทุนท่ัวไปควรทราบ

 9. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯมีอำนาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ 

  ที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามท่ีเห็นวาเก่ียวของจำเปน

 10. ใหมีอำนาจวาจางท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาใหความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเปน โดยบริษัทฯเปน

  ผูรับผิดชอบคาใชจาย
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 11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

  ตรวจสอบฯประจำทุกป

 12. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

 13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

 14. ดำเนนิการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตนแกสำนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผูสอบบญัช ี

  ในกรณทีีผู่สอบบญัชไีดแจงเหตอุนัควรสงสยัใหคณะกรรมการตรวจสอบฯไดรบัทราบ โดยใหดำเนนิการภายใน

  30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีแลว

 15. รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯท่ีไดรายงานถึงการมีสวนไดเสียของตน 

  หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือ

  บริษัทยอย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

 16. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจำ 

  อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 17. พจิารณาแตงตัง้คณะทำงาน เพือ่ทำหนาทีส่นบัสนนุการกำกับดแูลกจิการ จรยิธรรมธุรกิจ ไดตามความเหมาะสม

 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¤‹ÒμÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐà»š¹
»ÃÐ¸Ò¹Ï »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
 1. นายไพฑูรย ทวีผล ประธานกรรมการ

 2. นายปญจะ เสนาดสัิย กรรมการ

 3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ

 ทั้งนี้มี นายวสันต ชวเจรญิพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ

 หมายเหตุ:

 - นายไพฑูรย ทวผีล ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ แทนนายรังสนิ สบืแสง

  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 

 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิารมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป 

 ¢Íºà¢μ ÍÓ¹Ò¨ Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¤‹ÒμÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
 1. กำหนดนโยบายตางๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังน้ี

 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูอำนวยการ

 1.2  นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ

  คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูอำนวยการ       

 2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้

 2.1 กรรมการ

 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบอำนาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบโดยตรง

  จากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 2.3 กรรมการผูอำนวยการและรองกรรมการผูอำนวยการ สำหรับตำแหนงรองกรรมการผูอำนวยการมอบให

  กรรมการผูอำนวยการพิจารณาเบื้องตน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯใหความเห็นชอบและเสนอ

  คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
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 3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯมีขนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมท้ังการปรับเปลี่ยน

  ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

 4. ดูแลใหกรรมการ และกรรมการผูอำนวยการ ไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ

  ที่ไดรับมอบหมาย    

 5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูอำนวยการ

  เพื่อพิจารณาปรับคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลจูงใจประจำป

 6. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหนงงานของตำแหนง กรรมการผูอำนวยการและรองกรรมการผูอำนวยการ

  เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอยางนอยปละ 2 ครั้ง

 7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯอยางนอยปละ 1 ครั้ง

 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

 ¼ÙŒºÃÔËÒÃ »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
 1. นายวีระยุทธ กติะพาณชิย กรรมการผูอำนวยการ และรักษาการ 

    รองกรรมการผูอำนวยการ-สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

 2. นายยงเกียรติ์ กติะพาณชิย รองกรรมการผูอำนวยการบรหิาร

 3. นายโยชทิะกะ โอบายาช ิ รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส-สายการขายและการตลาด

 4. นางสาวนภัสร กติะพาณชิย รองกรรมการผูอำนวยการ-สำนักกรรมการผูอำนวยการ

 5. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศริ ิ รองกรรมการผูอำนวยการ-สายการเงนิและบัญชี

 6. นายวสันต ชวเจรญิพันธ รองกรรมการผูอำนวยการ-สายปฏบิัตกิาร SBM/ICP

 7. นายภากร ทองเจรญิ รองกรรมการผูอำนวยการ-สายปฏบิัตกิาร SAT/BSK

 8. นายวชิัย ศรีมาวรรณ รองกรรมการผูอำนวยการ-สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ

 9. นางจริาพร ศรีสมวงษ รองกรรมการผูอำนวยการ-สายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ¢Íºà¢μ ÍÓ¹Ò¨ Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 1. จัดทำนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทำธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจำปของบริษัทฯ

  และบริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

 2. ดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทำธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ  

  ประจำปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ

 3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจำเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทียบกับแผน

  และงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบพรอมเสนอขอแนะ

 4. อนุมัติคาใชจายและเงินลงทุนที่ไมไดอยูในงบประมาณประจำปไดไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง โดยตอง

  รายงานใหคณะกรรมการทราบ

 5. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

 ทั้งนี้ การใชอำนาจหนาที่ของกรรมการผูอำนวยการไมรวมถึง (ตองไมขัดแยงกับกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) อำนาจใน

การอนุมัติรายการท่ีทำใหกรรมการผูอำนวยการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ังรายการท่ีกำหนดใหขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิทัฯ หรอืทีป่ระชมุผูถอืหุน เชน รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืการไดมาหรอืจำหนายไป ซึง่สนิทรพัยของบรษิทัฯ 

และบริษัทยอย เปนตน
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 ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ ÔË¹ŒÒ·Õè¢Í§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอำนวยการเปนประจำทุกป โดย

ใชเปาหมายและหลกัเกณฑในการประเมนิทีเ่ชือ่มโยงกบัความสำเรจ็ของแผนยทุธศาสตร เพือ่พจิารณากำหนดคาตอบแทน 

และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม 

 â¤Ã§ÊÃŒÒ§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐÍ§¤�»ÃÐ¡Íº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีจำนวนกรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปจจุบันมีกรรมการจำนวน 

10 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 คน กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 3 คน ในจำนวนกรรมการท้ังคณะ โดย

บริษัทฯมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน

 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ ÁÕ¨Ó¹Ç¹ÃŒÍÂÅÐ 50 ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï »ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ
 1. นายสรรเสรญิ วงศชะอุม

 2. นายปญจะ เสนาดสัิย

 3. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ

 4. นายอัจฉรนิทร  สารสาส

 5. นายไพฑูรย ทวีผล

 ¤Ó¹ÔÂÒÁ¢Í§ “¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ” ÁÕ´Ñ§¹Õé
 1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ 

  ใหนับหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของดวย

 2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย

  หรือบริษัทรวม หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน

  บริษัทฯ ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมหรือผูถือหุน 

  รายใหญของบริษัทฯ

 3. เปนกรรมการท่ีไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ

  บริหารงาน

 4. เปนกรรมการท่ีไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

 5. เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก

  บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

 6. เปนกรรมการท่ีไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

 7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ 

  หรือ ผูถือหุนรายใหญ

 8. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

  จากคณะกรรมการบริษัทฯไดโดยอิสระ

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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 ¡ÒÃÊÃÃËÒ¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
 เพือ่ใหสอดคลองกบันโยบายการกำกบัดแูลกจิการ คณะกรรมการบรษิทัฯจงึไดกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ วธิกีาร

สรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน เปนผูสรรหา

บคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมเขารบัการคัดเลือก โดยบุคคลท่ีเหมาะสมจะถูกคดัเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  ซึง่จะเปนผูกำหนด

หลักเกณฑและวธิีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของบริษัทฯในชวงเวลาน้ัน

 ป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯไดสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการ โดยพิจารณาจากขนาด

โครงสรางและองคประกอบท่ีเหมาะสมของคณะกรรมการ ความรู ความสามารถของกรรมการท่ีหลากหลาย เชน ความ

เขาใจในอุตสาหกรรม ความสามารถเฉพาะดานท่ีเปนประโยชนกับบริษัทฯ  ประสบการณ การอุทิศเวลาและความพยายาม

ในการปฏิบัติหนาท่ีและความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการท่ีเขมแข็งมากย่ิงขึ้น

 ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
 คณะกรรมการบรษิทัฯไดสงเสรมิ สนบัสนนุ ใหมกีารฝกอบรม และการใหความรูทีเ่กีย่วของแกกรรมการและผูบรหิาร

เพือ่ใหมกีารปรบัปรงุการปฏบิตังิานอยางตอเนือ่ง อาทเิชน สงเสรมิใหมกีารพบปะระหวางกรรมการและผูบรหิารระดบัสงู เพือ่

แลกเปล่ียนความคิดเหน็ซ่ึงกันและกัน สงเสริมใหจดัทำแผนพฒันาศกัยภาพผูบรหิารระดับกรรมการผูอำนวยการ รองกรรมการ

ผูอำนวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ติดตามการจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงงาน

ของกรรมการผูอำนวยการ  และรองกรรมการผูอำนวยการ เพือ่มัน่ใจไดวาบริษทัฯ มผีูบรหิารท่ีมคีวามรู ความสามารถเพียงพอ

ตอการปฏิบัติหนาที่ ดงันี้

 1. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพ่ือจัดทำแผนสืบทอดตำแหนงงานประกอบ

  ดวย กรรมการผูอำนวยการ และรองกรรมการผูอำนวยการทุกสายงาน

 2. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พจิารณากำหนดความรู ความสามารถ (Competency)  ประสบการณ

  ของแตละตำแหนงงาน เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของ

  แตละตำแหนงงานได

 3. กรรมการผูอำนวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู ความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง 

  เทียบกับระดับ Competency ที่ตองการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap

 4. มอบหมายใหคณะกรรมการบรหิารงานบคุคล (Executive HR) ทำหนาทีด่แูลตดิตามการอบรม และพฒันาความรู 

  ความสามารถของผูสืบทอดตำแหนงรองกรรมการผูอำนวยการ

 5. กรรมการผูอำนวยการ จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง และ

  มอบหมายใหผูบริหารระดับรองกรรมการผูอำนวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพ่ือใหมคีวามเขาใจ  

  ประสบการณ และความพรอมในการบริหารองคกรตอไปในอนาคต

 6. กรรมการผูอำนวยการ รายงานผลการปฏบิตังิาน และผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบุคคลของผูบรหิารทีม่ี

  คุณสมบัติสอดคลองตอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนปละ  2  ครั้ง

 7. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดดตำแหนงงานของ

  กรรมการผูอำนวยการ และรองกรรมการผูอำนวยการ เปนประจำ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ 

  ปละ 2 ครั้ง  

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃºÃÔËÒÃ
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¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ

¹ÒÂÊÃÃàÊÃÔÞ Ç§È �ªÐÍØ‹Á
»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ/¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

¹ÒÂÂ§ÂØ·¸ ¡ÔμÐ¾Ò³ÔªÂ �
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ/ÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ
 ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï

อายุ 62 ป อายุ 58 ป

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Bridgeport, USA
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนท่ี 37

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Role of the Chairman 
  อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 
  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program 

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง
 2551-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
   คาตอบแทน/กรรมการอิสระ 
   บมจ. เทเวศประกันภัย
 2551-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/  
   กรรมการอิสระ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป
 2549-2551 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
 2546-2549 กรรมการผูทรงคุณวุฒิสถาบันบัณฑิตพัฒน
   บริหารศาสตร
 2546-2547 ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 2545-2549 ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 2545-2549 ที่ปรึกษาโครงการ ธ ประสงคใด
   สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย
 2542-2545 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
   พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

วุฒทิางการศึกษา
  Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 9

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program

   อบรมหลักสูตร Role of the Chairman  

% การถอืหุนในบรษัิทฯ 2.22 %

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2547-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/กรรมการในคณะกรรมการ
   บริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2541-ปจจุบัน รองประธานกรรมการ
    บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด
 2541-ปจจุบัน กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ
 2537-ปจจุบัน กรรมการ
   บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
 2537-ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล
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¹ÒÂ»˜Þ¨Ð àÊ¹Ò´ÔÊÑÂ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ
 »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍº
 áÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¤‹ÒμÍºá·¹Ï

¹ÒÂÊºÊÑ¹μ Ôì à¡μ ØÊØÇÃÃ³
 »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

อายุ 61 ป อายุ 64 ป

วุฒทิางการศึกษา
  Master of Business Administration
  Suffolk University (USA)

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program
  อบรมหลักสูตร Audit Committee Program

   อบรมหลักสูตร Role of Compensation Committee  

% การถอืหุนในบรษัิทฯ 0.007 %

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2550-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2549-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภบิาล
    บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 2548-ปจจุบัน กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ        บมจ. ไพลอน
 2547-ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สมบรูณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2547-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี้
 2549-2552 กรรมการ/กรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณา
   ผลตอบแทน ธนาคารออมสิน
 2546-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ
   บมจ. รสา พรอพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
 2545-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
   พิจารณาผลตอบแทน บมจ. ทรีนิตี้ วัฒนา
 2542-2549 กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ กรรมการพิจารณา
   ผลตอบแทนฯ บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท
 2536-2550 กรรมการ/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ
   บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส
 2526-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เคซีอี อิเลคทรอนิกส

วุฒทิางการศึกษา
  วศ.บ. (เกียรตินิยม) อุตสาหการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  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

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
  อบรมหลักสูตร Audit Committee Program

  อบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2551-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2550-ปจจุบัน กรรมการอิสระ
    บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2552-ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. นอริตาเก (ประเทศไทย) จำกัด
 2546-2550 ที่ปรึกษาคณะจัดการ บมจ. ปูนซิเมนตไทย
 2542-2546 กรรมการผูจัดการใหญ 
   บจ. ปนูซีเมนตไทยอุตสาหกรรม
 2545-2547 ประธานกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต
   สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
 2541-2543 รองประธาน  สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¹ÒÂÍÑ¨©ÃÔ¹·Ã� ÊÒÃÊÒÊ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ
 ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

¹ÒÂä¾±ÙÃÂ� ·ÇÕ¼Å
 »ÃÐ¸Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
 áÅÐ¤‹ÒμÍºá·¹
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ

อายุ 66 ป อายุ 59 ป

วุฒทิางการศึกษา
  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารอุตสาหกรรม 

  มหาวิทยาลัยเคนซิงตั้น สหรัฐอเมริกา

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2552-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/กรรมการ
   อิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 ปจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ ดานการพัฒนาประสิทธิภาพ 
    ดวยหลักการ CWQA และ TQM
 ปจจุบัน วิทยากรพิเศษ ดานการพัฒนาคุณภาพ 
 ปจจุบัน ประธานกติติมศกัดิ ์     กลุมอตุสาหกรรมยานยนต
 ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันยานยนต
 ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับโครงการระบบ
   รับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรม 
   ยานยนต สถาบันยานยนต
 ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมสงเสริม 
   เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
 ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรม 
   ยานยนตไทย
 ปจจุบนั ที่ปรึกษา กลุมบริษัท Cobra International
 2549-2552 กรรมการอำนวยการ 
   บจ. ซัมมิท ออโตซีท อินดัสตรี
 2547-2549 กรรมการผูจัดการ 
   บจ. ซัมมิท ออโตซีท อินดัสตรี

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี    
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
  อบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program
  อบรมหลักสูตร Audit Committee Program
  อบรมหลักสูตร Role of the Chairman
  อบรมหลักสูตร Chartered Director Program
  อบรมหลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management 

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2553-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2551-ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/
   กรรมการอิสระ 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2551-ปจจุบัน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 2547-ปจจุบัน กรรมการอำนวยการ โรงเรียนมาแตรเดอีวทิยาลัย
 2545-ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ 
   อิสระ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา
 2546-2548 กรรมการผูจัดการ บจ. บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ
 2534-2548 ประธานและเลขาธิการ
   สหพันธนักบัญชีอาเซียน 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

¹ÒÂÇÕÃÐÂØ·¸ ¡ÔμÐ¾Ò³ÔªÂ �
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

¹ÒÂÂ§à¡ÕÂÃμ Ôì ¡ÔμÐ¾Ò³ÔªÂ �
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ
 ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

อายุ 52 ป อายุ 47 ป

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล Eckert Technology
  Institute (Germany)

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

% การถอืหุนในบรษัิทฯ  3.47 %

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2547-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/
   กรรมการผูอำนวยการ 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 2537-ปจจุบัน กรรมการ/ประธานบริหาร
   บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
 2537-ปจจุบัน กรรมการ/ประธานบริหาร
   บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล
 2537-ปจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริหาร
   บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ 
 2537-ปจจุบัน กรรมการ/รองประธานบริหาร
   บจ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง  

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
  Master of Industrial Engineering, Waseda University  
  (Japan)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program
  อบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors

  อบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program 

% การถอืหุนในบรษัิทฯ 2.22%

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2550-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการบริหาร
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
   บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
   บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล
 2550-ปจจุบัน ประธานกรรมการ
   บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส
 2549-2550 รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส 
   ปฏิบัติการบริษัทยอย 
    บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 2548-2549 รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2547-2548 รองประธานฝายปฏิบัติการ
   บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล
 2547-ปจจุบัน กรรมการ 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¹Ò§ÊÒÇ¹ÀÑÊÃ ¡ÔμÐ¾Ò³ÔªÂ �
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÁÕÍÓ¹Ò¨Å§¹ÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹ºÃÔÉÑ·Ï
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 ÊÓ¹Ñ¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

¹ÒÂÊØÃÐÈÑ¡´Ôì à¤ÒÃ¾¸ÃÃÁ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
 ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¤‹ÒμÍºá·¹Ï

อายุ 44 ป

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร 
   แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  Bachelor of Business Administration in Finance 
  and Management (BBA), 
  Simon fraser University (Canada) 

การอบรม 

  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

% การถอืหุนในบรษัิทฯ 1.73%

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2550-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ 
   สำนักกรรมการผูอำนวยการ 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2550-ปจจุบัน กรรมการ 
   บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส
 2550-ปจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร
   สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 2547-ปจจุบัน กรรมการ 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 2547-2549 ผูจดัการทั่วไปฝายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2540-ปจจุบัน กรรมการ 
   บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

วุฒทิางการศึกษา
  Master of Business Administration, University of 
  Pennsylvania (USA)
  Master of Science, Operation Research, 
  University of Michigan (USA)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา สถาบันเทคโนโลยี 
  พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

การอบรม
  อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2551-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร
 2551-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น
 2550-ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2549-ปจจุบัน กรรมการบริหาร
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2549-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุคส
 2549-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เมอรเมด มาริไทม
 2549-ปจจุบัน กรรมการ บมจ. อีซี่บาย
 2547-ปจจุบัน กรรมการ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 2546-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ
   บจ. อัลตัส แอดไวซอร่ี

อายุ 45 ป

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

¹ÒÂâÂªÔ·Ð¡Ð âÍºÒÂÒªÔ
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÍÒÇØâÊ  
ÊÒÂ¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐ¡ÒÃμÅÒ´

¹ÒÂÇÃ¾¨¹ � ©ÑμÃªÑÂ¡ØÅÈÔÃÔ
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 ÊÒÂ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐºÑÞªÕ

อายุ 56 ป อายุ 52 ป

วุฒทิางการศึกษา
  Bachelor of Machinery Engineering,   

  National Nagoya Technical University (Japan)

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2547-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการอาวุโส
   สายการขายและการตลาด
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2547-2549 รักษาการ รองกรรมการผูอำนวยการ
   สายปฏิบัติการ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2539-2547 รองประธานบริหารการตลาด
   บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

วุฒทิางการศึกษา
  M.A. Executive Master of Accountancy
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2550-ปจจุบัน กรรมการ
   บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส
 2547-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ
   สายการเงินและบัญชี 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2547-2549 รองกรรมการอำนวยการ 
   การเงินและบริหาร
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2545-2547 ผูอำนวยการบริหาร
   บจ. บางกอกปริงอนิดัสเตรียล

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¹ÒÂÇÊÑ¹μ� ªÇà¨ÃÔÞ¾Ñ¹ �̧
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 ÊÒÂ» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ SBM/ICP

อายุ 46 ป

วุฒทิางการศึกษา
  Master of Science in Business and Administration,  
  Strayer College (USA)

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ
   สายปฏิบัติการ SBM/ICP 
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 2550-ปจจุบัน กรรมการ
   บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส
 2550-2551 รองกรรมการผูอำนวยการ 
   สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2545-2549 กรรมการผูจัดการ
   บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

¹ÒÂÀÒ¡Ã ·Í§à¨ÃÔÞ
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 ÊÒÂ» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ SAT/BSK

อายุ 48 ป

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร เครื่องกล
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

  Mini MBA มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย

% การถอืหุนในบรษัิทฯ  ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ
   สายปฏิบัติการ SAT/ BSK
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2547-2551 ผูจัดการโรงงาน
   บจ. โพลีมาเทค (ไทยแลนด)

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

¹ÒÂÇÔªÑÂ ÈÃÕÁÒÇÃÃ³�
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 ÊÒÂ¨Ñ´ËÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ 

อายุ 48 ป

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ 
   สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2550-2551 รองกรรมการผูอำนวยการ
   สายจัดซื้อและโลจิสติกส
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2548-2549 ผูจัดการทั่วไป ฝายนโยบายและแผนงาน
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2547-2548 ผูจัดการทั่วไป ฝายพัฒนาคุณภาพ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2543-2547 ผูอำนวยการ ฝายวิจัยและพัฒนา
   บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

¹Ò§¨ÔÃÒ¾Ã ÈÃÕÊÁÇ§É �
 ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
 ÊÒÂ§Ò¹à·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

อายุ 43 ป

วุฒทิางการศึกษา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต 
  University of San Francisco, USA
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการบัญชี 

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

% การถอืหุนในบรษัิทฯ ไมมี

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
 2551-ปจจุบัน รองกรรมการผูอำนวยการ
   สายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี
 2547-2551 ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย
   บจ. ไทโก อิเลคทรอนิกส

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

¡ÒÃ¶×Í¤ÃÍ§ËØŒ¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·Ï áÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ ³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552

¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹

หมายเหตุ:

- ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552

 1. นายสรรเสริญ  วงศชะอุม - - -

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

 3. นายปญจะ  เสนาดิสัย 20,000 20,000 -

 4. นายสบสันติ์   เกตุสุวรรณ - - -

 5. นายอัจฉรินทร  สารสาส - - -

 6.    นายไพฑูรย  ทวีผล - - -

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

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

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

 10.  นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม - - -

 11.  นายโยชิทะกะ  โอบายาชิ - - -

 12.  นายวรพจน  ฉัตรชัยกุลศิริ - - -

 13.  นายวสันต  ชวเจริญพันธ - - -

 14.  นายวิชัย   ศรีมาวรรณ - 50,000 (50,000)

 15.  นางจิราพร  ศรีสมวงษ - - -

 16.  นายภากร ทองเจริญ - - -

 
ชื่อ-สกุล

  หุนสามัญ (หุน)

  31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 เพิ่ม (ลด)
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

 คณะกรรมการบริษัทฯไดกำหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีคณะกรรมการ

สรรหาและคาตอบแทนฯเปนผูพิจารณากำหนดนโยบายคาตอบแทนสำหรับ กรรมการ ผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการ

ผูอำนวยการ และรองกรรมการผูอำนวยการ และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน

เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป

 1. นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบรษัิท

 คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดแก 

  1) คาบำเหน็จกรรมการประจำป 

  2) คาตอบแทนท่ีจายเปนรายเดือน 

  3) คาตอบแทนท่ีจายเปนเบ้ียประชุม โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหนาที่ของ

   คณะกรรมการ ที่กอใหเกิดประโยชนกับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะของ

   ธุรกิจท่ีใกลเคียงกัน โดยกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น จะไดรับ

   คาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมมากข้ึนดวย

 2. นโยบายและหลักเกณฑการจายคาตอบแทนผูบรหิาร

 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร จะเปนผูพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของกรรม

การผูอำนวยการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาว มีการกำหนดอยางเหมาะสม 

ตามโครงสรางคาตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบจาก

  1)  ขอมูลการสำรวจการจายคาตอบแทนจากสถาบัน องคกร และหนวยงานท่ีไดรับความเช่ือถือ 

  2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟอ และกำไรสุทธิ 5 ปยอนหลัง รวมทั้ง 

   พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายดวย

 กรรมการผูอำนวยการจะเปนผูพิจารณาความเหมาะสมในการกำหนดคาตอบแทน และการปรับคาจางประจำป

ของผูบรหิารระดบัรองกรรมการผูอำนวยการ โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและผลการดำเนนิงานของบรษิทัฯ ประกอบ

กับผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ไดกำหนดไวลวงหนา

 ¤‹ÒμÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ
 1. ¤‹ÒμÍºá·¹ÃÒÂà ×́Í¹áÅÐ¤‹ÒàºÕéÂ»ÃÐªØÁ
  คณะกรรมการบรษัิทฯ

 ประธาน 18,000 บาท/เดือน และ 27,000 บาท/ครั้งท่ีประชุม

 รองประธาน 12,500 บาท/เดือน และ 18,750 บาท/ครั้งท่ีประชุม

 กรรมการอื่นคนละ 10,000 บาท/เดือน และ 15,000 บาท/ครั้งท่ีประชุม

  คณะกรรมการชุดยอย

   คณะกรรมการบริหาร

 ประธาน 45,000 บาท/เดือน

 กรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/เดือน

¤‹ÒμÍºá·¹
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล/คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน

 ประธาน 22,500 บาท/ครั้งท่ีประชุม

 กรรมการอื่นคนละ 15,000 บาท/ครั้งท่ีประชุม

 2. ¤‹ÒμÍºá·¹·Õèà»š¹ºÓàË¹ç¨¡ÃÃÁ¡ÒÃ 
 สำหรบักรรมการทัง้คณะ โดยประธานฯไดรบัในอัตราสวน 1.8 และรองประธานฯไดรบัในอัตราสวน 1.25 ของจำนวน

ที่จายใหกรรมการ

 SBM BSK ICP

รายชื่อ
คณะกรรมการ

บรษิัท

เบี้ยประชุม (บาท)

บำเหน็จ
กรรมการ
ป 2551

บรษิัทยอย

คา
ตอบแทน

รวม

คณะ
กรรมการ
บรษิัท

คณะ
กรรมการ
บรหิาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจ
สอบฯ

คณะ
กรรมการ
สรรหา
และคา
ตอบ
แทนฯ

 1 นายสรรเสริญ วงศชะอุม 336,319.50 459,000 - - - - - - 795,319.00

  2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  302,663.40 318,750 360,000 - - 12,000 12,000 - 1,005,413.40 

 3 นายปญจะ เสนาดิสัย 242,130.72 255,000 - 112,500 45,000 - - - 654,630.72

  4 นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 242,130.72 255,000 540,000 - - - - - 1,037,130.72

  5 นายอัจฉรินทร สารสาส - 5,333.00 - - - - - - 5,333.00

  6 นายไพฑูรย ทวีผล 166,061.32 255,000 - 75,000 - - - - 496,061.32

  7 นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 242,130.72 255,000 - - - 12,000 12,000 - 521,130.72

  8 นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย 242,130.72 255,000 - - - 12,000 12,000 15,000 536,130.72

  9 นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 242,130.72 255,000 - - - - 12,000 12,000 521,130.72

 10  นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 242,130.72 255,000 360,000 - 60,000 - - - 917,130.72

  กรรมการท่ีพนจากตำแหนงระหวางป 2552 แตไดรับคาตอบแทนในป 2552

 11 นายรังสิน สืบแสง 242,130.72 165,000 - 45,000 22,500 - - - 474,630.16

หมายเหตุ:

 1. นายอัจฉรินทร สารสาส ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันท่ี 16 ธันวาคม 2552

 2. บำเหน็จกรรมการ เปนการคำนวณจายจากผลการดำเนินงานในป 2551 ท่ีจายในป 2552 

¤‹ÒμÍºá·¹
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

 ¤‹ÒμÍºá·¹¼ÙŒºÃÔËÒÃ
 1. ¤‹ÒμÍºá·¹·Õèà»š¹μ ÑÇà§Ô¹¢Í§¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ïã¹ÃÙ»¢Í§à§Ô¹à´×Í¹áÅÐâº¹ÑÊ

 2. ¤‹ÒμÍºá·¹Í×è¹
 à§Ô¹ÊÁ·º¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾ 

 ในรอบป 2552 บริษัทฯไดสมทบเงินเขากองทุนสำรองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯ ดังน้ี

 หนวย : บาท จำนวนราย พ.ศ. 2552 จำนวนราย พ.ศ. 2551

 เงินเดือนรวม 9 26,132,933.33 10 22,493,956.67 

 โบนัสรวม 9 5,552,857.16 9 7,754,199.48

  รวม  31,685,790.49  30,248,156.15

 หนวย : บาท จำนวนราย พ.ศ. 2552 จำนวนราย พ.ศ. 2551

 เงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 8 621,196.50 8 520,953.00

หมายเหตุ :  - ป 2552 ประกอบดวยผูบริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายาชิ

   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางจิราพร ศรีสมวงษ 

   และนายภากร ทองเจริญ 

  - ป 2551 ประกอบดวยผูบริหาร 10 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายาชิ

   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นายชำนาญ ธรรมเจริญ (ลาออกระหวางป) นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ 

   นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางจิราพร ศรีสมวงษ (เขาระหวางป) และนายภากร ทองเจริญ (เขาระหวางป)

หมายเหตุ :  - ป 2552 ผูบริหาร 8 คน ไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย

   นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นายภากร ทองเจริญ และนางจิราพร ศรีสมวงษ 

  - ป 2551 ผูบริหาร 8 คน ไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 

   นายชำนาญ ธรรมเจริญ (ลาออกระหวางป) นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ 

   และนางจิราพร ศรีสมวงษ (เขาระหวางป)

¤‹ÒμÍºá·¹
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¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดนำหลักเศรษกิจพอเพียงกับการดำเนินธุรกิจอยางย่ังยืน มาใชเปนแนวทางในการดำเนิน

ธุรกิจ เพื่อสรางภูมิคุมกันในการดำเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

และเพือ่ใหเปนองคกรธรรมาภิบาลท่ีแทจริง บริษทัฯไดสงเสรมิใหพนักงานทกุระดับทัง้องคกร มคีวามรู ความเขาใจ มจีติสำนกึ

ในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต โดยการจัดอบรมติดตอกันเปนปที่ 3 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดกำหนดคูมือ “นโยบายการกำกับดูแลกจิการ” และ คูมือ “จรยิธรรมธุรกจิและขอพึง

ปฏบิัตใินการทำงาน” แจกจายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ พรอมกับเผยแพรไวในเว็บไซต

ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th สวนของ “ธรรมาภบิาล” เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน หรือผูที่สนใจ สามารถดาวนโหลด

คูมือดังกลาวได

  ป 2552 บริษัทฯไดรับการประเมินผลตามโครงการ

สำรวจการกำกบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนไทย (Corporate

Governance Report of Thai Listed Companies 

2009) ในระดับ “ดีเลศิ” ติดตอกันเปนปที่ 2 และไดรับรางวัล

ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป-ดีเดน ประจำป 

2551/52 จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

  นอกจากน้ี บรษิทัฯไดรบัรางวัลจากงาน SET Awards 

ประจำป 2552 ไดแก รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน

(Top Corporate Governance Report Awards) รางวัล

บรษิทัจดทะเบยีนดเีดนดานนักลงทนุสมัพันธ (IR Excellence 

Award) และไดรับประกาศนียบัตรบริษัทจดทะเบียนดีเดน

ดาน CSR (Corporate Social Responsibility) 

 μÅÍ´»‚ 2552 ºÃÔÉÑ·Ï ä Œ́»¯ÔºÑμ ÔμÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ «Öè§¤ÃÍº¤ÅØÁà¹×éÍËÒ
5 ËÁÇ´ ÊÃØ»ä´Œ´Ñ§¹Õé
 1. ÊÔ· Ô̧¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
 ในป 2552 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตางๆ ของผูถือหุน เชน สิทธิในการซ้ือ ขาย หรือโอนหลักทรัพยแลว บริษัทฯ

ยังไดดำเนินการในเร่ืองตางๆ ที่เปนการสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังน้ี

   บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคำถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2552 ถึง

คณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุม ระหวางวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2552 โดยแจงใหผูถือหุน

ทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมท้ังประกาศหลักเกณฑ และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไวใน

เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมูลนักลงทุน” ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถอืหุน”

   บรษิทัฯไดใหความสำคัญและเคารพสทิธขิองผูถอืหุน โดยปฏบิตัติามหลกัเกณฑทีก่ฎหมายกำหนด บรษิทัฯ 

จดัประชุมผูถอืหุนสามญัประจำป 2552 ในวนัที ่22 เมษายน 2552 โดยมกีรรมการเขารวมประชุมครบท้ัง 10 คน นอกจากน้ี 

ยงัมีผูบรหิารระดบัสูงของบริษทัฯ ผูแทนของผูสอบบญัช ีจากบรษิทัสำนกังาน เอินสท แอนด ยงั จำกดั และทีป่รกึษากฎหมาย 

จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด เขารวมประชุมในครั้งน้ีดวย

   บริษัทฯนำหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุน

สงคำถามทีเ่กีย่วของกบัวาระการประชมุถงึคณะกรรมการบรษิทัฯลวงหนากอนวนัประชมุ ไปเผยแพรไวที ่www.satpcl.co.th
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สวนของ “ขอมูลนักลงทุน” ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน” เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษาขอมูลกอนวันประชุม 30 วัน

(Post วันที่ 19 มีนาคม 2552) โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ

   บริษัทฯไมไดเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงขอมูลสำคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา

ในการประชมุผูถอืหุนสามญัประจำป 2552 อกีทัง้ยงัใหสทิธใินการแสดงความคดิเหน็และตัง้คำถามในทีป่ระชมุกอนลงมติ

ใดๆ ซึ่งรายละเอียดไดมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจำป 2552

   บรษิทัฯแจงกฎเกณฑและวิธกีารในการเขารวมประชุมผูถอืหุน พรอมใหขอมูลสำหรับแตละวาระการประชุม

อยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม

   คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการจัดทำรายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานเว็บไซตของ

บริษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได โดยไมจำเปนตองรอใหถึง

การประชุมครั้งตอไป 

 2. ¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ôμ ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹
 คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือหุน

รายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง 

 ในป 2552 บรษิทัฯไดรบัผลการประเมินคณุภาพการประชุมผูถอืหุนสามัญประจำป จากสมาคมสงเสรมิผูลงทนุไทย 

รวมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” 

ติดตอกันเปนปที่ 3

   ในการประชมุผูถอืหุนสามญัประจำป 2552 บรษิทัฯไดเปดโอกาสใหผูถอืหุน เสนอเรือ่งเพือ่บรรจเุปนวาระ

การประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ เปนการลวงหนา ระหวางเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 

2552 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ พรอมทั้งเผยแพรหลักเกณฑของเรื่องดังกลาวไวใน

เว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th สวนของขอมูลนักลงทุน ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถอืหุน”  

   บริษัทฯไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบท่ีผูถือหุนสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน

เสียงไดเองในแตละวาระ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง สามารถ

มอบอำนาจใหบุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน พรอมท้ังเผยแพรไวในเว็บไซตของ

บริษัทฯเพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดอีกดวย ในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2552 มีผูถือหุนจำนวน 8 ราย

มอบอำนาจใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอำนาจใหออกเสียงแทน

   บริษัทฯใชระบบคอมพิวเตอรในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของผูถือหุน รวมท้ังมีการ

ใชบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกใหผูถือหุน

   คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 

หรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรือทำธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายใน

เพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของ

บริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 

   คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติหลักเกณฑ เพื่อกำหนดใหกรรมการบริษัทฯ บริษัทยอย และผูบริหาร

รายงานการมีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ตามมาตรา 89/14 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 

 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ วาดวยการดำเนินงานอยางโปรงใส เปนธรรม และสามารถ

ตรวจสอบได บริษัทฯไดขยายผลการรายงานการมีสวนไดเสียไปยังพนักงานระดับจัดการ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ
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ตั้งแตผูจัดการแผนกขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ จำนวน 69 ราย ซึ่งมี 1 รายที่มีการทำรายการสวนไดเสียกับ

บริษัทฯโดยไดขึ้นทะเบียนไวแลว

 3. º·ºÒ·¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒàÊÕÂ
 บริษัทฯดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิทธิและมุงม่ันที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยกำหนดไว

ในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเปนแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯเพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติที่สำคัญ ไดแก ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ความขัดแยงทาง

ผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ ความรับผิดชอบตอทรัพยสินของบริษัทฯ การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย

การติดตามและดูแลใหมีการปฏิบัติตามจริยธรรมทางธุรกิจและรับขอรองเรียน เชน

   มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการใหคาตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหผลประโยชนอื่น เชน โบนัส โดยพิจารณาจากผลงาน

   ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไข หรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมามีการปฏิบัติตามขอตกลงเงื่อนไข

การกูยืมตามขอตกลงกับธนาคารพาณิชย และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด

   เอาใจใสในการบริการและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา

   ปฏิบัติกับคูแขงตามกรอบการแขงขันท่ีสุจริต

   รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ชุมชน และสังคมเปนอยางดี

   สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีกับภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางสม่ำเสมอ

   บริษัทฯกำหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ จากพนักงาน ผาน 

เลขานุการบริษัท

   คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯ กับผูมีสวนไดเสีย ในการสรางเสริม

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯจึงกำหนดกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็น

เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ 

ผานอีเมลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดโดยตรง ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเว็บไซตของบริษัทฯ 

สวนของธรรมาภิบาล หัวขอ “การแจงเบาะแสการทำผดิ” โดยในป 2552 ไมมีขอรองเรียนแตอยางใด

   บริษัทฯมีมาตรการคุมครองพนักงาน ที่ใหขอมูลแกทางการกรณีมีการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราช

บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะไดรับความคุมครอง ซึ่งบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ไมวาจะเปน

การเปลี่ยนตำแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ขมขู เลิกจาง อันเน่ืองมาจากสาเหตุแหงการแจงเบาะแส 

 4. ¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¤ÇÒÁâ»Ã‹§ãÊ
   บริษัทฯใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูลทางการเงินและสารสนเทศสำคัญอื่นๆ อยางถูกตอง

ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กำหนด โดยใน

ป 2552 บริษัทฯไมไดรับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไขงบการเงิน หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของแตอยางใด

ทั้งนี้ ขอมูลสำคัญๆ ของบริษัทฯ เชน งบการเงิน นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบ

ตอสังคมและสวนรวม บทวิเคราะหจากนักวิเคราะหสถาบันตางๆ รายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

การประชุมผูถือหุน รายช่ือผูถือหุนรายใหญ คณะกรรมการบริษัท ขาวบริษัทฯ ที่ไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยฯ และ

ขาวเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต ไดนำไปเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯเพื่อการเขาถึงขอมูลไดสะดวกของผูถือหุน 

นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
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   รายช่ือกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งบทบาทหนาที่ และวาระการดำรงตำแหนง

รายละเอยีดตามหัวขอโครงสรางการบริหาร และประวตัขิองกรรมการแตละทาน รายละเอยีดตามหัวขอคณะกรรมการบรษิทัฯ

และผูบริหาร 

   คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร

  ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับ

ทีป่ฏบิตัอิยูในอตุสาหกรรมเดยีวกนั ผลประกอบการของบรษิทัฯ และหนาทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการ โดยการพจิารณา

กำหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอำนาจอนุมัติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตาม

หลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารแตละคน รายละเอียดคาตอบแทนป 2552 ที่บริษัทฯไดจายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรายละเอียด

หัวขอคาตอบแทน  

   คณะกรรมการไดแตงตั้งนายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เปนเลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

บรษิทัฯ ตัง้แตวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2549 เพือ่ทำหนาทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และการประชมุผูถอืหุน 

การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุม จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการประชุม 

รวมทั้ง จัดเก็บเอกสารที่สำคัญของกรรมการและผูบริหาร เชน ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสวนไดเสีย พรอมทั้งดูแล

และใหคำแนะนำตอคณะกรรมการบริษัทฯในเรื่องกฎหมายและขอบังคับตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติของคณะกรรมการเปนไป

ตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรพัยฯ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของไดกำหนดไว

   การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการชุดยอย สามารถอางอิงไปแหลงขอมูลอ่ืน ดังน้ี

    คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดวย กรรมการจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ เปนประธานกรรมการ 

    มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระการดำรงตำแหนงการเปนกรรมการบริษัท ซึ่ง

    รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร รวมถึงบทบาทหนาที่ ตามที่ระบุในหัวขอโครงสรางการ

    บริหาร

    การประชุมคณะกรรมการบรหิาร

    ในป 2552 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 15 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติและกล่ันกรอง

    เรือ่งตางๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของ

    คณะกรรมการบริหาร ดังนี้

 ชื่อกรรมการ การเขารวมประชุม

 นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ 15/15

 นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย 15/15

 นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย 15/15 

 นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม 15/15
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    คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล 

    - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาลในรายงานประจำป 2552 

    คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

    –  รายงานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯในรายงานประจำป 2552 

  คุณภาพของรายงานทางการเงิน

 รายละเอียดตามหัวขอ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงานประจำป 

2552

  ความสัมพันธกับผูลงทุน

 ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯใหความสำคัญตองานนักลงทุนสัมพันธเปนอยางมาก โดยมีสวนรวมในการพบปะ 

ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาวอยางสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯมีแผนก

นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ขึ้นนับตั้งแตเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหผูถือหุน 

นกัลงทนุ นกัวิเคราะห นกัขาว และผูสนใจท่ัวไป สามารถเขาถงึขอมลูบรษิทัฯทีม่คีวามถกูตอง ครบถวน โปรงใส และทนัตอ

เหตุการณไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูลสำคัญท่ีจะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ และสามารถ

นำขอมูลเหลานั้นไปประกอบการตัดสินใจการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯในที่สุด 

 บริษัทฯไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและขาวสารตางๆ ตามแนวทางและกฎเกณฑที่สำนักงานกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกำหนด ผานชองทางตางๆ อยางหลากหลาย เชน

การใชชองทางการส่ือสารและการเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การเปดโอกาสใหนักลงทุน

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

เปดโอกาสใหนักขาวจากท้ังสำนักขาวไทยและตางประเทศ เขาพบและสัมภาษณ การออกเอกสารขาวผลประกอบการ

(Earning Release) ของบริษัทฯใหแกสาธารณชนอยางสม่ำเสมอ การจัดประชุมรวมกับนักวิเคราะหเพื่อติดตามผล

การดำเนินงานของบริษทัฯ และแนวโนมของอตุสาหกรรมทุกไตรมาส การมชีองทางการส่ือสารใหนกัลงทนุสามารถสอบถาม

ขอมูลบริษัทฯผาน IR Contact ไดทั้งทางโทรศัพท และจดหมายอิเลคทรอนิคส รวมถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน 

Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลสวนของ IR อยางสม่ำเสมอ ทั้งในสวนของงบการเงิน  

รายงานประจำป แบบ 56-1 เอกสารประกอบการนำเสนอขอมูลบริษัทฯ บทวิเคราะหหลักทรัพย และอ่ืนๆ

 ·Ñé§¹Õé ã¹»‚ 2552 ·Õè¼‹Ò¹ÁÒ ºÃÔÉÑ·Ï ÁÕ¡Ô̈ ¡ÃÃÁã¹¡ÒÃ¹ÓàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅ·Ñé§·Ò§μÃ§áÅÐ·Ò§ÍŒÍÁ
´Ñ§¹Õé
 1. การนำเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 1 ครั้ง ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน 

  จำกัด (มหาชน)

 2. การประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) จำนวน 4 ครั้ง

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

  นักวิเคราะห และนักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากตางประเทศ จำนวน 21 ครั้ง และการรับสายผาน

  Conference Call จำนวน 4 ครั้ง

 4. การนำเสนอขอมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (Opportunity 

  Day) จำนวน 4 ครั้ง 
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 5. การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) จำนวน 4 ครั้ง 

 6. การเผยแพรขาว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ

 7. การใหขอมูล และตอบขอซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดตอทางจดหมายอิเลคทรอนิคส ที่

  ir@somboon.co.th  และ ทางโทรศัพท 0-2728-8596 อยางสม่ำเสมอ 

 5. ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
  คณะกรรมการบริษทัฯกำหนดใหประธานกรรมการเปนบคุคลคนละคนกับกรรมการผูอำนวยการ โดยมบีทบาท 

อำนาจ และหนาท่ีที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน ตามรายละเอียดหนา 30

  คณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้งนายปญจะ เสนาดิสัย ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เน่ืองจาก

เห็นวาเปนกรรมการอิสระท่ีมีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน และกรรมการอิสระทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติตามนิยาม

ที่บริษัทฯกำหนดข้ึน ดังรายละเอียดหนา 31

  คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีจำนวนกรรมการ

ที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปจจุบันมีกรรมการท้ังหมด 10 คน ซึ่งเปนกรรมการท่ีเปนผูบริหารจำนวน

3 คน กรรมการท่ีไมไดเปนผูบริหาร 7 คน ในจำนวนน้ีเปนกรรมการตัวแทน 1 คน กรรมการอิสระ 5 คน โดยมีวาระการ

ดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป และไมจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหนง

  กรรมการบริษัทฯท้ัง 10 คน ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท เปนไปตามหลักการ

กำกบัดแูลกจิการ รายละเอยีดการดำรงตำแหนงกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน สามารถดไูดจากหวัขอคณะกรรมการบรษิทัฯ และ

ผูบริหาร 

  กรณีที่ตำแหนงกรรมการบริษัทฯวางลง คณะกรรมการบริษัทฯท้ังคณะ สามารถเสนอช่ือบุคคลผาน

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯเพ่ือรวบรวมใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป ซึ่งในป 2552

กรรมการทุกคนไดมีการเสนอช่ือบุคคล เพื่อแตงตั้งกรรมการแทนตำแหนงท่ีวาง 1 คน คือ นายอัจฉรินทร สารสาส

  คณะกรรมการบริษทัฯไดมสีวนรวมกับฝายบริหาร ในการกำหนดวิสยัทศัน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนธุรกิจ 

และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารระดับสูง

ในวันที่ 17 กันยายน 2552 ณ โรงแรมคอรทยารด กรงุเทพฯ 

  คณะกรรมการบริษัทฯมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขรวมกับฝายบริหาร ในเร่ืองแผนกลยุทธ แผนงาน และ

โครงการท่ีอยูในแผนธุรกิจประจำป ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ

ที่ไมเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ โดยผานคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและกำกับการดำเนินการ

  คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมท้ังดานการเงิน การปฏิบัติงาน การ

ดำเนนิการใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบยีบทีเ่กีย่วของ รวมทัง้จัดใหมกีารบรหิารความเสีย่งท่ีเหมาะสมเพยีงพอ

ตลอดจนจัดใหมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลทรัพยสิน มีแผนก

ตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระท่ีรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ทำหนาที่ตรวจสอบ

การปฏบิตังิานของทกุหนวยงาน ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบฯไดรวมกันประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2553 และเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ



51

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

   ดานบรหิารความเส่ียง 

   คณะกรรมการดูแลใหบริษัทฯมีระบบบริหารความเส่ียงที่เพียงพอ และการติดตามการบริหารความ

   เส่ียงอยางสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk

   Managemen Committee) เพ่ือพิจารณาการบริหารความเส่ียงในทุกดานใหมีความเหมาะสม และ

   มอบหมายใหติดตาม ดูแล วิเคราะหการบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติแตละฝายงาน ผาน Risk

   Champion และใหรายงานผลการบริหารความเส่ียงตามแผนทุกไตรมาสตอกรรมการผูอำนวยการและ

   คณะกรรมการบริหาร

   คณะกรรมการชุดยอย

   คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

   ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยไดมี

   การกำหนดอำนาจหนาที่ไวอยางชัดเจนตามหัวขอโครงสรางการบริหาร 

   การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

   คณะกรรมการบริษทัฯมีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เปนการลวงหนาท้ังป และจะประชุมกนั

   มากกวา 6 ครั้งในแตละป รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจำเปน ในการประชุมแตละครั้ง

   มกีารกำหนดวาระการประชมุท่ีชดัเจน ทัง้วาระเพือ่ทราบและวาระเพือ่พจิารณา มเีอกสารประกอบการประชมุ

   ทีค่รบถวน เพยีงพอ และจดัสงใหกบัคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วนั เพือ่ใหคณะกรรมการไดมเีวลา

   ศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและ

   แสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปท่ีไดจาก

   ที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทำเปนลายลักษณอักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และ

   หลังจากท่ีผานการรับรองจากท่ีประชุมจะถูกจัดเก็บไวที่ตูเอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สำนักงานใหญ

   สำหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได

   บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสประชุมระหวางกันเอง เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ 

   เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง และแจงให

   กรรมการผูอำนวยการทราบถึงผลการประชุม ในป 2552 มีการประชุมเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2552

    โดยกรรมการทุกคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของฝายบริหาร การเตรียมความพรอม

   เพื่อการแขงขันในอนาคต และการเตรียมแผนพัฒนาบุคลากร ทั้งน้ี ประธานกรรมการและประธาน

   คณะกรรมการบริหาร ไดแจงผลการหารือใหกรรมการผูอำนวยการรับทราบแลว 

 โดยในป 2552 บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 15 ครั้ง

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5 ครั้ง และ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 3 คร้ัง โดยมี

รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังน้ี
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ชื่อ-นามสกุล ตำแหนง

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง)

คณะ
กรรมการ
บรษิัทฯ

คณะ
กรรมการ
บรหิาร

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบฯ

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ
คาตอบแทนฯ

 1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ/  9/ 9 - - -

   ประธานกรรมการ 

 2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย รองประธานกรรมการ/  9/ 9 15/ 15 - -

   กรรมการบริหาร

 3. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ/ ประธาน 9/ 9 - 5/ 5 3/ 3

   คณะกรรมการตรวจสอบฯ/ 

   กรรมการสรรหาและ

   คาตอบแทนฯ

 4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ/ ประธาน 9/ 9 15/ 15  -  -

   คณะกรรมการบริหาร

 5. นายอัจฉรินทร สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการ 0/ 9 - 0/ 5 -

   ตรวจสอบฯ

 6. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ/ กรรมการ 9/ 9 - 5/ 5 0/ 3

   ตรวจสอบฯ/ ประธาน

   คณะกรรมการสรรหาและ

   คาตอบแทนฯ 

 7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ กรรมการบริหาร 9/ 9 15/ 15 - -

 8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 9/ 9 - - -

 9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 9/ 9 - - -

 10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ/ กรรมการบริหาร 9/ 9 15/ 15 - 3/ 3

   /กรรมการสรรหาและ

   คาตอบแทนฯ 

หมายเหตุ:  

  - นายอัจฉรินทร สารสาส ดำรงตำแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 

  - นายไพฑูรย ทวีผล ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553
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    การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ

   คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนวา

ไดมีการกำกับดูแลใหมีการกำหนด และ/หรือ ดำเนินการตางๆ ไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูลสนับสนุนฝายบริหาร

นำไปปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

    การพัฒนากรรมการและผูบรหิาร

     การปฐมนเิทศกรรมการใหม

    คณะกรรมการบริษัทฯกำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพ่ือสรางความรูความเขาใจ

    ในธุรกิจ และการดำเนินการดานตางๆ ของบริษัทฯเพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของ

    กรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหมๆ ใหกับกรรมการทุกคน

    ทั้งในแงการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหมๆ ฯลฯ เพื่อชวย

    สนบัสนุนการปฏบิตัหินาทีอ่ยางมปีระสทิธภิาพของกรรมการ ทัง้นี ้เม่ือวนัที ่8 มกราคม 2553 บริษทัฯ 

    ไดปฐมนิเทศ นายอัจฉรินทร สารสาส ซึ่งเปนกรรมการใหมและเปนกรรมการอิสระ 

     การพัฒนาความรู

    คณะกรรมการบรษิทัฯสงเสรมิ สนบัสนนุ ใหกรรมการ ผูบรหิาร และเลขานกุารบรษิทั เขารบัการอบรม

    สัมมนาจากหลักสูตรตางๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย

    แหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระตางๆ เพื่อเสริมสรางความรู 

    ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

    ทัง้นี ้ในป 2552 คณะกรรมการบรษิทัฯไดจดัสมัมนาเรือ่ง “เศรษฐกิจพอเพียง...กบัการดำเนินธรุกิจ

ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” และจัดใหมีการพบปะลูกคาหลักของบริษัทฯเพ่ือรับทราบปญหาอุปสรรคและการพัฒนา

ธุรกจิใหเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดใหมีการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระเพื่อรวมกันกำหนดทิศทางองคกร

 ¡ÒÃ Ù́áÅàÃ×èÍ§¡ÒÃãªŒ¢ŒÍÁÙÅÀÒÂã¹
 บริษทัฯมนีโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรบัทราบขอมลูภายในนำขอมลูภายในไปใชเพ่ือประโยชน

สวนตนและผูอื่น โดยบริษัทฯมีแนวทางปฏิบัติดังตอไปน้ี

 1. บริษัทฯใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพ่ือใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาท่ีใน

การรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ รวมถึง

บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 และที่แกไขเพ่ิมเติม และตามขอกำหนด

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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 2. กรรมการและผูบริหารมหีนาท่ีจดัทำและสงรายงานการถอืหลกัทรพัยของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยของตน คูสมรส 

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้

  - รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขายหลักทรัพยตอ

   ประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหาร

  - รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเน่ืองมาจากการซ้ือ ขาย โอน หรือรับโอน

   หลกัทรพัย ทัง้นี ้ภายใน 3 วนัทำการนับตัง้แตมกีารซ้ือ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลักทรพัยนัน้ และใหสงสำเนารายงาน

   การถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายในวันที่สงรายงานดังกลาวใหแกสำนักงานคณะกรรมการ

   กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจ

สงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯในชวง 1 เดือน

กอนท่ีบริษัทฯจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน คือ 45 วัน นับจาก

วันสิ้นไตรมาส และ 60 วัน นับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน 

 4. บริษัทฯกำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวที่ฝายเลขานุการบริษัท เพื่อ

ควบคุมการดำเนินงานใดๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได

 บรษิทัฯมีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรอืผูบรหิารฝาฝนนโยบายบรษัิทฯ และทำใหบรษิทัฯไดรบั

ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯจะประสานงานกับหนวยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการตาม

กฎหมาย

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ



55

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

เขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิง “แบบ

ประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งขอเสนอแนะการตรวจสอบ

ภายใน ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเน่ือง มีประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการ

ติดตามและดำเนินการแกไขผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีเปนสาระสำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญของปจจัยความเส่ียง

ที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และรายการที่เก่ียวโยงซ่ึงอาจทำใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน ตองเปน

รายการขอเท็จจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และเปนผลประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ

ดานการดูแลทรัพยสิน บริษัทฯมีระบบปองกันที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือการนำทรัพยสินของบริษัทฯไปใชโดยมิชอบ

ผลการสอบทานเปนไปตามข้ันตอนท่ีกำหนดไว สอดคลองกับขอกำหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกำกับดูแล

กจิการ ในสวนการหารือกบัผูสอบบัญช ีเพือ่ประเมินระบบการควบคุมภายใน เหน็วาเปนไปตามมาตรฐานการบัญช ีและระบบ

ควบคุมภายใน มีความเพียงพอ ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ  และมีความเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่

เพยีงพอ และครอบคลมุท้ังทางดานองคกรและสภาพแวดลอมการบรหิารความเสีย่ง การปฏบิตังิานของฝายบรหิาร ดานระบบ

สารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง  สรุปสาระสำคัญดังนี้ 

 1. Í§¤ �¡Ã áÅÐÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
 บรษิทัฯมกีารกำหนดเปาหมายการดำเนินธรุกิจโดยมีการกำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำป 2552 และตัวชีว้ดั 

ในการเพิม่สภาพคลองและความแขง็แกรงดานการเงนิ เพือ่สรางความมัน่คงทางธรุกิจ  ตอบสนองตอความตองการของลกูคา 

ใหเกิคดวามพึงพอใจสูงสุด การพัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพตลอด Supply Chain ตลอดจนการพัฒนา

บคุลากร เพือ่ตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของธุรกจิ การปรับคาจาง และการจายเงินรางวัลจงูใจ ประจำป 2552 ใชคาเฉล่ีย

อางอิงกับตลาดโดยเปนบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันจำนวน 8 บริษัท รวมท้ังไดมีการปรับปรุงการประเมิน

ผลงานในสวนที่เปนการประเมินจากความสามารถและพฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมขององคกร เพื่อกอใหเกิดประโยชนดานการพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน

 บรษิทัฯกำหนดโครงสรางการบงัคบับญัชาแยกตามสายงานทีส่อดคลองกบักลยทุธการดำเนินธรุกิจ และการกำกับ

ดูแลกิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ รวมทั้งไดสงเสริม 

สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการ

ปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมและส่ิงแวดลอม โดย 

ไดจัดทำคูมือนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคูมือจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งจัดทำนโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ซึ่ง

ใหความสำคัญกับการรักษาผลประโยชนของนักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน การเปดเผยขอมูล

ที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหาร

ความเสีย่งท่ีไดมาตรฐานและมีประสิทธภิาพ โดยไดประกาศใชในไตรมาส 3/2551 รวมทัง้มีการจัดอบรมชีแ้จงใหพนกังาน

รับทราบ 

 บริษัทฯมีการมุงในในการพัฒนาขบวนการผลิตใหไดสินคาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้ง

ใหความสำคัญอยางมากตอการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯไดการรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 16949” และ 

“ISO 14001”  ซึ่งมีหนวยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทำหนาที่ในการตรวจสอบติดตามใหมีการปฏิบัติเปนไป

ตามขอกำหนดตางๆ อยางสม่ำเสมอ ในสวนของการทำธุรกรรมดานการการเงิน และจัดซื้อ จัดจางน้ัน บริษัทฯกำหนดให
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พนักงานและผูบริหารปฏิบัติตาม “คูมืออำนาจดำเนินการ” และ “คูมือควบคุมการ จัดซื้อ-จัดจาง” ซึ่งกำหนดไว

เปนลายลักษณอักษร โดยระบุไวชัดเจนถึงหลักเกณฑ เง่ือนไข และอำนาจในการอนุมัติจายเงิน และการทำสัญญาจัดซื้อ

จัดจาง  เพื่อใหมีความรอบคอบ รัดกุมและปองกันการทุจริตในธุรกรรมที่เกี่ยวของกับการเงิน 

 2. ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
 บริษัทฯกำหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเปนนโยบายสำคัญ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารระดับสูง ทำหนาที่ในการประเมินปจจัยเสี่ยงทั้งจากปจจัยภายนอก ไดแก 

สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปจจัยภายใน ที่มีผลกระทบตอเปาหมายและการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกำหนดผูรับผิดชอบความเส่ียงในหนวยงานตางๆ พรอมท้ังมอบหมายใหการบริหารความเส่ียง

เปนความรับผดิชอบของผูบรหิารทุกคน มกีารวางแผนและกำหนดมาตรการบริหารความเส่ียง มกีารประเมินปจจยัความเส่ียง 

ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ จัดใหมีการติดตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงาน

ตางๆ ภายในองคกร โดยเนนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดการการใหความรูกับพนักงาน

ทุกระดับใหมีความเขาใจและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งผลการปฏิบัติไดมีการ

รายงานตอคณะคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯไดติดตามการปฏิบัติ และพิจารณาความเพียงพอ

และเหมาะสมของการบริหารความเส่ียง 

 ในป 2552 บริษัทฯไดมีการรายงานผลการประเมินความเส่ียงระดับองคกรท่ีไดระบุเหตุการณความเส่ียงเร่ือง

ปญหาเศรษฐกิจ โดยสาเหตุมาจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกและปญหาความไมเสถียรภาพทางดานการเมือง

ของประเทศ ผลการประเมินพบวา มีความเส่ียงสูงขึ้นจากระดับ 8 เปนระดับ 10  จึงไดมีการกำหนดมาตรการในการเพ่ิม

สภาพคลองและรักษาความแข็งแกรงดานการเงิน การตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อใหเกิดความพอใจสูงสุด

การพัฒนากระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพตลอด Supply Chain ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรเพื่อตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

 3. ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ Ô§Ò¹¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃ
 คณะกรรมการบริษัทฯไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่งคณะกรรมการท้ัง 3 คณะ 

ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต อำนาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหารดังน้ี 

  (1) การกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีและวงเงินอนุมตัขิองผูบริหารทุกฝายและทุกระดับไวอยางชัดเจน และเปน

ลายลักษณอกัษร โดยกำหนดตำแหนงผูมีอำนาจอนุมตัวิงเงนิ การสัง่การ การกอหนี ้และการชำระหนี ้ไวเปนลายลกัษณอกัษร 

รวมทั้ง ไดมีการทบทวนความเหมาะสมอยางนอยปละ 1 ครั้ง

  (2) จดัทำระบบการปฏิบตังิานและอำนาจหนาท่ีในการอนุมตั ิตามลักษณะการประกอบธุรกิจและโครงสรางองคกร 

  (3) กำหนดใหมกีารจดัทำรายการขอกฎหมาย หรอืขอบังคบัทีเ่ก่ียวของกับบรษิทัฯ เพือ่ควบคุมใหทกุหนวยงาน

มีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด      

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำป เพื่อใหครอบคลุม

ทกุกระบวนการปฏบิตังิานทีม่คีวามเสีย่งสงู รวมทัง้ครอบคลมุถึงความคาดหวงัของผูทีม่สีวนเกีย่วของกับบรษิทัฯ ทำใหบรษิทัฯ 

มั่นใจวาหนวยงานตางๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาประเด็นสำคัญและปญหาที่ตรวจพบจาก

การตรวจสอบ โดยไดเสนอแนะใหฝายบริหารดำเนินการแกไข และใหมกีารรายงานผลการแกไข มาตรการปองกันมิใหเกิด

ปญหาเดิมขึ้นอีก

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลท่ีเกี่ยวของกับบริษัทฯอันอาจจะนำมาซ่ึงความขัดแยงทางผลประโยชน

ระหวางบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯน้ัน ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะตองผานขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบ

ของบริษัทฯเชนเดียวกับธุรกรรมปกติ และผูที่เกี่ยวของกับการทำรายการจะตองทำหนาที่พิจารณาวาการทำรายการมี

ความสมเหตุสมผล และเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และผูถือหุน เสมือนเปนรายการท่ี

กระทำกับบุคคลภายนอก และถูกตองตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนำมาซ่ึงความขัดแยงทางผลประโยชน โดยผูมี

สวนไดเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิ์ออกเสียง

 4. ÃÐººÊÒÃÊ¹à·ÈáÅÐ¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¢ŒÍÁÙÅ
 ในการเสนอเรือ่ง ใหคณะกรรมการพจิารณา บรษิทัฯไดจดัใหมขีอมลูทีส่ำคญัตางๆ อยางเพยีงพอ เพ่ือใหคณะกรรมการ

ใชประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทำรายงานเชิงวเิคราะหเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พรอมเอกสารประกอบขอเท็จจริง 

จัดสงขอมูลเพ่ือศึกษาประกอบการตัดสินใจเปนการลวงหนา 7 วัน โดยมีเลขานุการบริษัทซ่ึงมีหนาท่ีใหคำแนะนำดาน

ขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบรษิทัฯ รวมทัง้เปนหนวยงานทีเ่ปนศนูยกลางในการจดัทำและจดัเกบ็เอกสารสำคญั ไดแก ทะเบยีนกรรมการ 

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงาน

การประชมุผูถอืหุน ไวอยางเปนระบบ เพือ่ใหผูถอืหุนสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏบิตัหินาทีข่องกรรมการได

  ในสวนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทกึบัญชีและบญัชีตางๆ นัน้ บรษิทัฯจะมกีารจัดเกบ็ไวอยางครบถวน

เปนหมวดหมูทุกรายการ เพื่อความโปรงใสและเพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติงานโดยไมเคยไดรับแจงจากผูสอบบัญชีวามี

ขอบกพรองในเรื่องนี้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพจิารณารวมกบัผูสอบบญัชี แผนกตรวจสอบภายใน และผูเกีย่วของ เกีย่วกบัการจดัทำ

งบการเงินของบริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อใหมีความมั่นใจวา บริษัทฯมีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมท้ังการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม

 ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดดำเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยนำ “โปรแกรมระบบการบริหาร

ทรัพยากรท่ัวทั้งองคกร (ERP)” เพื่อพัฒนาระบบงานวางแผนทรัพยากร ใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการเพ่ิมศักยภาพ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดรับกับความตองการดานธุรกิจ

 5. ÃÐºº¡ÒÃμ Ô´μÒÁ
 บริษัทฯไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ในป 2552 รวม 9 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเปนลำดับชั้น ตั้งแตคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหาร เพื่อติดตามเปาหมายและกำกับการดำเนินการตามแผนกลยุทธ แผนงาน และ

โครงการท่ีอยูในแผนธุรกิจประจำป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจำทุกเดือน พรอมท้ังแกไขปญหาที่

อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป และเม่ือพบวาผลการดำเนินการ

มีความแตกตางจากเปาหมายที่กำหนดไว ไดกำหนดใหผูรับผิดชอบนำเสนอรายงาน เพ่ือทบทวนการปฏิบัติงานและการ

วิเคราะหสาเหตุตลอดจนรวมพิจารณาเพ่ืออนุมัติแผนการแกไขปญหา และใหรายงานการปฏิบัติอยางตอเน่ือง

 บริษทัฯจดัใหมกีารตรวจสอบการปฏิบตัติามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ำเสมอ โดยผูรบัผิดชอบในฝายงานเอง 

และมีแผนกตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพื่อรายงานขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญที่ตรวจพบตอ

คณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบฯมีการประชุมรวม 5 คร้ัง ทั้งนี้ บริษัทฯไดกำหนดให

เลขานกุารบรษิทัเสนอรายงานการปฏบิตัติามนโยบายการกำกับดแูลกจิการและจริยธรรมธุรกิจ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

ทราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง

¡ÒÃ¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹  

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2551 และ ระหวางป 2552 

ดังตอไปนี้

 รายการคาปกต ิ   

 1.  SAT ขายเศษวัสดุ ให SBM  3.71 0.59 ราคาตลาด/เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จาก

     การขายเศษวัตถุดิบท่ีเปนสวนสูญเสียตามปกติ

     ของการผลิต

 2.  SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม  333.39 265.64 ตามสัญญากูเงิน/ผลจากการปรับโครงสราง

  ระยะยาว SBM   กลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบ

     งบการเงิน)

 3.  SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม 30.00 90.00 ตามสัญญากูเงิน

  ระยะส้ัน SBM 

 4.  SAT รับดอกเบ้ีย  23.05 16.76 คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี, อัตรา MLR-อัตรา

  เงินกูยืมจาก SBM   คงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป  

 5.  SAT จายชำระ 1.20 0.02 ราคาใกลเคียงทุน/SAT ใชสาธารณูปโภคของ 

  คาสาธารณูปโภคให SBM   SBM

 6.  SAT รับชำระ 17.07 13.70 ราคาใกลเคียงทุน/SBM ใชสาธารณูปโภคของ

  คาสาธารณูปโภคจาก SBM    SAT

 7.  SAT รับชำระคาธรรมเนียม 66.76 68.53 ราคาใกลเคียงทุน/เปนการใหบริการแก SBM

  บริหารจัดการจาก SBM

ลักษณะรายการท่ีสำคัญ

ยอดคงคาง/มูลคา

ของรายการ (ลานบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเปน
 ป 2551 ป 2552

หมายเหตุ: รายการท่ี 1 – 7 เปนรายการท่ีผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³�ËÅ‹ÍàËÅç¡àË¹ÕÂÇÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¨Ó¡Ñ´ (SBM)   
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 รายการคาปกต ิ   

 1.  SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK  7.02 1.94 ราคาใกลเคียงทุน (ป 2551: ราคาทุนบวกกำไร

     สวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 20)/SAT ตองมีการ

     ใช Jig Fixture ในกระบวนการผลิตอยาง

     ตอเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิต

     ที่สามารถรองรับความตองการของ SAT ได

 2.  SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม BSK  303.00 263.00 ตามสัญญากูเงิน/ผลจากการปรับโครงสราง

     กลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุ

     ประกอบงบการเงิน)

 3.  SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม  - 50.00 ตามสัญญากูเงิน

  ระยะส้ัน ICP 

 4.  SAT รับดอกเบ้ียเงินกูยืม 20.48 15.12 คิดดอกเบ้ียในอัตราคงท่ี, อัตรา MLR-อัตรา

  จาก BSK   คงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป   

 5.  SAT จายชำระ 2.21 1.25 ราคาใกลเคียงทุน/SAT ใชสาธารณูปโภค

  คาสาธารณูปโภคให BSK   ของ BSK

 6.  SAT รับชำระคาสาธารณูปโภค 2.62 0.98 ราคาใกลเคียงทุน/BSK ใชสาธารณูปโภค

  จาก BSK   ของ SAT

 7.  SAT รับชำระคาธรรมเนียม  49.32 45.62 ราคาใกลเคียงทุน/เปนการใหบริการแก BSK

  บริหารจัดการจาก BSK

ลักษณะรายการท่ีสำคัญ

ยอดคงคาง/มูลคา

ของรายการ (ลานบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเปน
 ป 2551 ป 2552

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เปนรายการท่ีผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ºÃÔÉÑ· ºÒ§¡Í¡Ê»ÃÔ§ÍÔ¹´ÑÊàμÃÕÂÅ ¨Ó¡Ñ´ (BSK) 

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

 รายการคาปกต ิ   

 1.  SAT ขายเศษวัสดุ ให ICP 3.37 1.99 ราคาตลาด/เปนการเพ่ิมรายไดใหกับ SAT 

     จากการขายเศษวัตถุดิบท่ีเปนสวนสูญเสีย

     ตามปกติของการผลิต

 2.  SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม  40.00 123.00 ตามสัญญากูเงิน 

  ระยะส้ัน ICP

 3.  SAT รับดอกเบ้ียเงินกูยืมจาก ICP 1.34 2.38 คิดดอกเบ้ียในอัตรา MMR ตอป  

 4.  SAT รับชำระคาสาธารณูปโภค 0.32 0.02 ราคาใกลเคียงทุน/ICP ใชสาธารณูปโภค

  จาก ICP   ของ SAT

ลักษณะรายการท่ีสำคัญ

ยอดคงคาง/มูลคา

ของรายการ (ลานบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเปน
 ป 2551 ป 2552

หมายเหตุ: รายการท่ี 1 – 4 เปนรายการท่ีผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ºÃÔÉÑ· ÍÔ¹àμÍÃ�à¹ªÑè¹á¹Å á¤Êμ Ôé§ â»Ã´Ñ¡Ê� ¨Ó¡Ñ´ (ICP)     

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹



61

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 รายการคาปกต ิ   

 1.  BSK มีรายไดจากการ  133.94 92.93 การต้ังราคาขายสินคาใหกับ บริษัท ยงกี่  

   ขายสินคาแหนบ ใหกับ   (1995) จำกัด เปนการต้ังราคาบวกกำไรข้ันตน

  บริษัท ยงกี่ (1995) จำกัด   โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาแลว

     วาเปนรายการซ้ือขายในลักษณะการประกอบ

     ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขราคาเปน

     เชนเดียวกับบุคคลท่ัวไป/เปนการขยายฐาน

     ลูกคาของกลุมบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกลาว

     เปนผูดำเนินธรุกิจชั้นนำในตลาด REM

 2.  SAT มีรายไดจากการ  6.62 6.49 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น/ 

  ขายสินคาเพลาขางใหกับ   ลักษณะการขายสินคาเปนคร้ังคราวใหกับ

  บริษัท ยงกี่ (1995) จำกัด   บริษัทดังกลาวซึ่งเปนผูดำเนินธุรกิจชั้นนำ

     ในตลาด REM

 3.  ICP มีซื้อทรายอบแหง  1.70 4.64 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น/ 

  จากบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ   ลักษณะการขายสินคาเปนคร้ังคราวใหกับ

  โคเตท แซนด จำกัด   บริษัทดังกลาวซึ่งเปนผูดำเนินธุรกิจชั้นนำ

     ในตลาด REM

ลักษณะรายการท่ีสำคัญ

ยอดคงคาง/มูลคา

ของรายการ (ลานบาท) เงื่อนไขราคา/ความจำเปน
 ป 2551 ป 2552

¡ÅØ‹Á¡ÔμÐ¾Ò³ÔªÂ � à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼ÙŒºÃÔËÒÃ áÅÐ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï       

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇ‹Ò§¡Ñ¹
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒ
áÅÐ¤‹ÒμÍºá·¹¡ÃÃÁ¡ÒÃáÅÐ¼ÙŒºÃÔËÒÃ 
 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯประกอบดวยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 มีประธานฯเปนกรรมการอิสระ ไดแก 

นายรังสิน สืบแสง นายปญจะ เสนาดิสัย และนายสุระศักดิ์ เคารพธรรม มีวาระดำรงตำแหนง 3 ป โดยมีผลบังคับตั้งแต

วนัที ่1 พฤษภาคม 2551 เปนตนไป (นายรงัสนิ สบืแสง พนจากกรรมการบรษิทัฯเนือ่งจาก ถงึแกกรรม เมือ่วนัท่ี 23 กนัยายน 

2552)

 เมือ่ วนัที ่16 ธนัวาคม 2552 คณะกรรมการบรษิทัฯไดมมีต ิแตงตัง้ นายไพฑูรย ทวผีล กรรมการอิสระ ดำรงตำแหนง 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯแทนนายรังสิน สืบแสง โดยมีผลต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553

 ในรอบป 2552 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯจัดใหมีการประชุมฯ 3 ครั้ง เพื่อติดตาม และพิจารณา

เรื่องสำคัญท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ สรุปสาระสำคัญของการปฏิบัติหนาที่ไดดังน้ี

 1. กำหนดนโยบายตางๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาดังน้ี

  1.1 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูอำนวยการ

  1.2 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่น ที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ

   คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูอำนวยการ       

 2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังน้ี

  2.1 กรรมการ

  2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตางๆ ที่ไดรับมอบอำนาจ หนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก

   คณะกรรมการบริษัทฯ

  2.3 กรรมการผูอำนวยการและรองกรรมการผูอำนวยการ สำหรับตำแหนงรองกรรมการผูอำนวยการ มอบให

   กรรมการผูอำนวยการพิจารณาเบ้ืองตน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเห็นชอบ และเสนอ

   คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา  

 3. ดแูลใหคณะกรรมการบริษทัฯมขีนาดและองคประกอบท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมท้ังการปรับเปล่ียนใหสอดคลอง

  กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

 4. ดแูลให กรรมการ และกรรมการผูอำนวยการ ไดรบัคาตอบแทนท่ีเหมาะสมกับหนาทีแ่ละความรับผดิชอบท่ีไดรบั

  มอบหมาย    

 5. กำหนดแนวทาง นำเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผูอำนวยการ เพื่อ 

  พิจารณาปรับคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลจูงใจประจำป

 6. ติดตามการทำแผนสืบทอดตำแหนงงานของตำแหนง กรรมการผูอำนวยการและรองกรรมการผูอำนวยการ

  เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอยางนอยปละ 2 ครั้ง

 7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

 8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

 (นายไพฑูรย ทวีผล)

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร
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 ฝายบริหารไดจัดทำงบการเงินประจำปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดย

ไดเลือกใชนโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการ

จัดทำงบการเงิน รวมทั้งเปดเผยขอมูลที่สำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 คณะกรรมการไดตระหนักถงึความรับผดิชอบในการกำกับดแูลรายงานทางการเงินใหมปีระสทิธภิาพ โดยไดแตงตัง้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงาน

ทางการเงินใหถูกตองครบถวน มีการใชนโยบายท่ีเหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบริษัทฯมี

ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมและรวมประเมินความเส่ียงของบริษัทฯเพ่ือปองกันหรือลดความเส่ียงที่

อาจจะเกิดขึน้จากการทุจรติหรือการดำเนินการท่ีผดิปกตอิยางมสีาระสำคัญและเพียงพอท่ีจะดำรงรักษาทรัพยสนิของบริษทัฯ

 จากวิธีปฏิบัติและการกำกับดูแลขางตน คณะกรรมการจึงมีความเห็นวางบการเงินของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ 

เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานไดถูกตอง เช่ือถือได 

เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ

 (นายสรรเสรญิ วงศชะอุม) (นายวีระยุทธ กติะพาณชิย)

 ประธานกรรมการ กรรมการผูอำนวยการ

          

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμ ‹ÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

àÃÕÂ¹ ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³�áÍ �´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

 คณะกรรมการตรวจสอบฯประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 คน 1 ในน้ัน เปนผูมีความรู

และประสบการณดานการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัทฯซ่ึงสอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

 ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบฯมกีารประชมุท้ังสิน้ 5 ครัง้ และไดรายงานผลการดำเนนิงานตอคณะกรรมการ

บริษัทฯเปนประจำทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯแตละคนไดเขารวมประชุมตามรายละเอียด ดังน้ี

 นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการตรวจสอบฯ เขารวมประชุม 5/5 ครั้ง

 นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการตรวจสอบฯ เขารวมประชุม 5/5 ครั้ง

 นายรังสิน สืบแสง กรรมการตรวจสอบฯ เขารวมประชุม 3/5 ครั้ง

 ทัง้นีท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัฯครัง้ที ่9/2552 วนัที ่16 ธนัวาคม 2552 ไดมมีตแิตงตัง้นายอจัฉรนิทร สารสาส 

เขาดำรงตำแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลของบริษัทฯแทน นายรังสิน สืบแสง ที่ถึงแกกรรม 

โดยมีผลตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เปนตนไป

 การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯไดหารือกับกรรมการผูจัดการ ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี 

ผูตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซ่ึงการประชุมทุกคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบฯไดรายงานแสดงความเห็นและ

ใหขอเสนอแนะอยางอิสระโดยสรุปสาระสำคัญไดดังนี้

 ¤ÇÒÁ¶Ù¡μ ŒÍ§ ¤Ãº¶ŒÇ¹ áÅÐàª×èÍ¶×Íä´Œ¢Í§ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
 สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำป 2552 รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีเพื่อให

ความเห็นชอบตอรายงานทางการเงินไดจัดทำข้ึนโดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

และสอบทานการเปดเผยขอมูลสำคัญ รายการท่ีเกี่ยวของกัน และรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

อยางครบถวนเพียงพอและเช่ือถือได รวมทั้งไดหารือเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขารวม เพื่อรับทราบ

ประเด็นปญหาท่ีพบจากการสอบบัญชี  ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นตอแผนการตรวจสอบและผลการตรวจสอบ

ของผูสอบบัญชีกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพ่ือพิจารณา

 ÃÐºº¤Çº¤ØÁÀÒÂã¹áÅÐ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹
 กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในใหปฏบิตัสิอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชวธิกีารประเมินความเส่ียงและระบบ

ควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำป และรายงานผล

การตรวจสอบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะทั้งตอแผนกตรวจสอบภายในและฝายบริหาร เพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนไดพิจารณาและใหการสนับสนุนดานอัตรากำลังและการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ือง

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ
μÃÇ¨ÊÍºáÅÐ¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ 
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 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองท่ีสำคัญตามแผนการ

ตรวจสอบประจำป พรอมกับใหขอสังเกตเพื่อพิจารณาดำเนินการ โดยเสนอใหฝายบริหาร เรงปรับปรุงการปฏิบัติงานตาม

ประเด็นที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ  

 ¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ ÔμÒÁ¢ŒÍ¡ÓË¹´áÅÐ¡®ËÁÒÂ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§
 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดสอบทานใหบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ อยางสม่ำเสมอ โดยมี

ความเห็นวา รายการท่ีบริษัทฯตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด

หลกัทรพัยแหงประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วของกบัธรุกิจทีไ่ดสอบทานนัน้ มคีวามเพยีงพอ และไดใหฝายบรหิารตดิตาม

สาระสำคัญของการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และใหรายงานเพ่ือ

ทราบและพิจารณาอยางใกลชิด

 ¡ÒÃà»�´à¼Â¢ŒÍÁÙÅ¢Í§ÃÒÂ¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇâÂ§¡Ñ¹
 พิจารณาการทำรายการระหวางกัน และการเปดเผยขอมูลรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจำป และรายไตรมาส ตลอดจนใหความเห็นโดยอิสระตอรายการไดมาและจำหนายไปซึ่งสินทรัพย ในการลงทุนใน

โครงการสำคัญตางๆ ของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

 ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡áÅÐàÊ¹Íáμ ‹§μ Ñé§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕ
 ในการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป 2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดเห็นชอบให บริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย 

สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของ บมจ.SAT และบริษัทยอย โดยไดพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ

สำนักงานสอบบัญชีรายอ่ืนและรายปจจุบัน ในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมท้ังการ

ประเมินผลกระทบที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีอยูในระดับที่ยอมรับได จึงไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ 

เพื่อใหนำเสนอแตงตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล เปนผูสอบบัญชี

ของบริษัทฯ และบริษัทยอย ประจำป 2553 ตอที่ประชุมผูถือหุน โดยมีคาตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทยอย เปนจำนวนเงิน 

3.4 ลานบาท และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นแกบริษัทในกลุม

 ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ
 สงเสริมและติดตามความคืบหนาของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคม

อยางตอเน่ือง รวมท้ังใหแนวทางและขอเสนอแนะท่ีจำเปนเพ่ือการพัฒนา ซึง่ในปนี ้บรษิทัฯไดรบัรางวัล SET Awards 2009 

ในดานรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน (Top Corporate Governance Report Awards) และไดรับการเสนอช่ือเขาชิง

รางวัลบรษิัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR

 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
 สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัทฯใหมี

กระบวนการบรหิารความเสีย่งอยางเปนระบบมาตรฐานทีเ่หมาะสม มปีระสทิธิภาพและเกดิประสทิธผิลโดยไดแสดงความเหน็

ตอการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯในปที่ผานมา ในเรื่องความเสี่ยงจากความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย

และสงผลกระทบตอยอดขาย ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ราคาวัตถุดิบ การชดใชคาเสียหายจากผลิตภัณฑ

(Warranty Claim) และความเส่ียงดานความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และชุมชน   
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 ¤ÇÒÁàËç¹μ ‹Í¡ÒÃ» Ô̄ºÑμ ÔË¹ŒÒ·ÕèμÒÁ¡¯ºÑμÃ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃμÃÇ¨ÊÍºÏ
 จากการประเมินผลผลการปฏิบตังิานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจำป 2552 เมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ 

2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดประเมินในเรื่ององคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ การฝกอบรมและทรัพยากร 

การประชุมและกิจกรรม ความสัมพันธกับหัวหนาผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและผูบริหาร ตลอดจนบทบาทของ

คณะกรรมการตรวจสอบฯในอนาคต ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปวา ไดปฏิบัติงานอยางเพียงพอในระดับนาพอใจ  

 คณะกรรมการตรวจสอบฯเห็นวา บริษัทฯมีกระบวนการจัดทำและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการเงินท่ี

เหมาะสมและเชื่อถือได รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง

เพื่อสนับสนุนใหบริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางย่ังยืน

 นายปญจะ เสนาดสิัย

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภบิาล
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 ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¼‹Ò¹ÁÒ
 บริษัทฯ และบริษัทยอย ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการขายผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เปนตน โดยเปนการ

จำหนายใหกับโรงงานประกอบรถยนต (Original-Equipment Manufacturer) ที่อยูในประเทศเปนสวนใหญ โดยในชวง

ครึง่ปแรก อตุสาหกรรมยานยนตไดรบัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิโลกถดถอย สงผลใหผูบรโิภคชะลอการซือ้ลงตามภาวะ

วิกฤตการณการเงินโลก แตในชวงครึ่งปหลังมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ทั้งตลาดภายในประเทศและการสงออก 

จากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ สงผลดีตอผลการดำเนินงานของบริษัทฯเพ่ิมข้ึนอยางมาก จึงทำใหผลการดำเนินงานท้ังป

ของบริษัทฯลดลงสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรมรถยนตรวม ท่ีมีปริมาณการผลิตลดลงรอยละ 28

 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹
 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÃÒÂä Œ́
 ในป 2552 บริษัทฯมีรายไดรวมเทากับ  4,348 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,587 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 27 

แบงเปนรายไดจากการขายสินคาจำนวน 4,295 ลานบาท รายไดอื่นๆ จำนวน 53 ลานบาท       

 จากการที่บริษัทฯมีรายไดจากการขายลดลงเปนผลมาจากภาคอุตสาหกรรมรถยนตที่ลดปริมาณการผลิตลง

สงผลใหปริมาณการส่ังซื้อผลิตภัณฑที่ลดลงของลูกคา ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ 

 จากงบการเงินรวม พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2552 และป 2551 มีรายไดจากการขายสินคาของ

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มาจากการขายเพลาขางเปนสวนใหญ จำนวน 1,438 ลานบาท

และ 2,007 ลานบาท (ตามลำดับ) รายไดจากการขายสินคาของ บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

มาจากการขายจานเบรกและเบรกดุมเปนสวนใหญ รวมจำนวน 1,593 ลานบาทและ 2,195 ลานบาท (ตามลำดับ) และ 

รายไดจากการขายสินคาของ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด มาจากการขายแหนบแผนเปนสวนใหญ จำนวน  

1,244  ลานบาท และ 1,638 ลานบาท (ตามลำดับ)

 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�μ Œ¹·Ø¹áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ   
 μ Œ¹·Ø¹¢ÒÂáÅÐºÃÔ¡ÒÃ
 ในป 2552 บริษัทฯมีตนทุนขาย 3,528 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,127 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24 

ตามสัดสวนการขายท่ีลดลง เมื่อพิจารณาสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายป 2552 คิดเปนรอยละ 82  เพ่ิมขึ้นจากปกอน

รอยละ 2 เน่ืองจากบริษัทฯตองรับภาระในสวนของตนทุนคงท่ีในชวงคร่ึงปแรกท่ีไมสามารถปรับลดไดตามสัดสวนของ

ยอดขายท่ีลดลงเปนอยางมาก

 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂáÅÐºÃÔËÒÃ 
 บรษิทัฯมคีาใชจายในการขายและบรหิารในป 2552 เทากับ 350 ลานบาท โดยลดลงจากปกอน 24  ลานบาท หรอื

คดิเปนรอยละ 6  เนือ่งจากบริษทัฯควบคุมคาใชจายอยางรัดกุม และการลดคาใชจายท่ีไมจำเปนลง เพ่ือรองรับสภาวะความ

ผันผวนทางเศรษฐกิจ 
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 ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
 บรษิทัฯมีตนทุนทางการเงินในป 2552 เทากบั 114 ลานบาท ลดลงจากปกอน 18 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 14

เนื่องจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉลี่ยลดลงจากปกอน คิดเปนรอยละ 1 

 ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹Ôμ ÔºØ¤¤Å
 ในป 2552 บริษทัฯมภีาระภาษเีงนิไดนติบิคุคล 50 ลานบาท ลดลงจากปกอน 87 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 63

เนื่องจากการไดรับผลกระทบจากผลการดำเนินงานในปที่ปรับลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจเปนสำคัญ

 ¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
 บริษัทฯมีกำไรจากการดำเนินงานโดยไมรวมสวนแบงกำไรจากการลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงิน และ  

ภาษีเงินได ในป 2552 จำนวน 469 ลานบาท โดยลดลงจากปกอน 413 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 47 จากปริมาณ

รายไดจากการขายสินคาที่ลดลงอยางมากเปนหลัก 

 ¡ÓäÃÊØ· Ô̧
 ในป 2552 บริษัทฯมีกำไรสุทธิเทากับ 314 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 7 ของรายไดจากการขายสินคา ต่ำกวา

ป 2551 ที่มีกำไรสุทธิ เทากับ 635 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11 ของรายไดจากการขายสินคา สัดสวนกำไรตอรายได

จากการขายสินคาลงลดรอยละ 4 เนื่องจากในป 2552 ไดรับผลกระทบจากปริมาณรายไดจากการขายสินคาที่ลดลง

 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�°Ò¹Ð·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
 เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯมีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 

เทากับ 6,192 ลานบาท และ 6,360 ลานบาท (ตามลำดับ) ลดลง 168 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 สาเหตุหลักมาจาก

การลดลงของสินคาคงเหลือ โดยปรับลดระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังใหสอดคลองกับสภาวะการณในปจจุบัน 

   ลูกหนี้การคา

 บริษัทฯมียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 974 ลานบาท และเทากับ 986 ลานบาท ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 การลดลงของลูกหน้ีเน่ืองจากจำนวนสินคามีการปรับตวัลดลงเล็กนอย โดยยอดลูกหน้ีการคาสุทธ ิ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 สะทอนระยะเวลาการเก็บหน้ีเฉล่ียประมาณ 65 วนั ซึง่เก็บหน้ีชากวาป 2551 เลก็นอย เน่ืองจาก

กลุมลูกคารายใหญที่มียอดขายเพ่ิมขึ้นเปนกลุม โรงงานประกอบรถยนต ซึ่งมีเครดิตเทอมคอนขางแนนอน

   เงนิลงทุน

 เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทท่ีเก่ียวของจำนวน

141 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนใน บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จำกัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จำกัด

บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จำกัด ซึ่งบริษัทฯ มีตนทุนเงินลงทุน

ในบริษัทดังกลาว เทากับ 73 ลานบาท 
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   ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ

 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 4,254 ลานบาท และป 2551 มีจำนวน 

4,177 ลานบาท  เพิม่ขึน้ 77 ลานบาท หรอืคดิเปนรอยละ 2  ซึง่เปนผลจากการท่ีบรษิทัยอย ซือ้ทีด่นิ กอสรางอาคารโรงงาน 

และเครื่องจักรใหมเพื่อขยายกำลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จังหวัดระยอง สงผลใหมีทรัพยสินถาวรเพ่ิมข้ึน 

 บริษัทฯมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 625 ลานบาท และ 632 ลานบาท ตามลำดับ สำหรบัสวนเกินทุน

จากการตีราคาสินทรัพยมีการตัดจำหนายตามระยะเวลาใชงานท่ีเหลือของสินทรัพยแตละประเภท โดยในระหวางป 2552 

มีการตัดจำหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวม 7 ลานบาท

 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�Ë¹ÕéÊÔ¹
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 3,324 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินระยะสั้น เทากับ 1,601 

ลานบาท และหนี้สินระยะยาว เทากับ 1,723 ลานบาท ซึ่งต่ำกวาปกอน 476 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13  เน่ืองจาก

เจาหนี้การคาลดลง 163 ลานบาท และเจาหน้ีซื้อทรัพยสินจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรลดลง 49 ลานบาท เงินกูยืม

ระยะสั้นจากการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศลดลง 94 ลานบาท และภาระหนี้สินจากเงินกูยืมสถาบันการเงินเพิ่มข้ึน

จากการลงทนุในโรงงานใหมของบรษิทัยอย และการลงทนุเพ่ิมสายการผลติของบรษิทัฯ และบรษิทัยอยหน่ึงแหง จำนวน 172 

ลานบาท แตในขณะเดียวกันมีการจายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว 305 ลาน

 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�Ê‹Ç¹¢Í§¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
   โครงสรางเงนิทุน

 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 2,868 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากปกอน 307 ลานบาท

หรือคิดเปนรอยละ 12  

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 3,324 ลานบาทและสวนของ

ผูถือหุน 2,868 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.16 เทา  

 ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´
 จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯมีกระแสเงินสดรับ

จากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 1,009 และ 915 ลานบาท (ตามลำดับ) กระแสเงินสดจายจากกิจกรรมลงทุน 517 และ  

1,019 ลานบาท (ตามลำดบั) เปนผลมาจากจากการซือ้ทีด่นิ กอสรางอาคารและซือ้เครือ่งจกัรใหมทีจ่งัหวดัระยองในป 2551 

จำนวน 521 ลานบาท และ ป 2551 จำนวน 1,002 ลานบาท  เพือ่รองรบัการขยายงานในโครงการตางๆ ของบรษิทัฯเปนหลกั  

และมีกระแสเงินสดจายจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2552 จำนวน 422 ลานบาท เปนผลมาจากการจายชำระคืนเงินกูยืม

ระยะยาว 305 ลานบาท เงินกูยืมระยะส้ันจากการนำเขาวัตถุดิบตางประเทศ 93 ลานบาท และเงินกูยืมระยะส้ันในรูป

ตั๋วสัญญาใชเงิน 65 ลานบาท แตในขณะเดียวกันมีการกูยืมจากสถาบันการเงิน 172 ลานบาท และในป 2551 มีกระแส

เงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 16 ลานบาท เปนผลมาจากการกูยืมสถาบันการเงิน 532 ลานบาท เงินกูยืม

ระยะสัน้จากการนำเขาวตัถดุบิตางประเทศ 192 ลานบาท แตในขณะเดียวกนัมกีารจายชำระคนืเงินกูยมืระยะยาว 430 ลานบาท

และการจายเงินปนผล 210 ลานบาท    

¤ÓÍ Ô̧ºÒÂáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃ
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

 »˜¨¨ÑÂáÅÐÍÔ· Ô̧¾ÅËÅÑ¡·ÕèÍÒ¨ÁÕ¼Åμ ‹Í¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ËÃ×Í°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹ã¹Í¹Ò¤μ
 จากปญหาวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ไดขยายตอไปยังทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ

สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย เปนผลกระทบตอภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง การหดตัว

ของตลาดรถยนตของประเทศไทย ทำใหยอดขายโดยรวมท้ังในประเทศและการสงออกรถยนตลดลงในปที่ผานมาน้ัน 

อยางไรก็ดี บริษัทฯไดเตรียมมาตรการและกำหนดแผนกลยุทธเพ่ือรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น โดยการเพิ่มรายได ปรับลด

ตนทุนการผลิตและลดคาใชจายตางๆ ไปพรอมกัน ในสวนของการเพ่ิมรายไดมาจากขยายการผลิตเพื่อรองรับตลาดใหมๆ 

จากยานยนตเพือ่การเกษตร สำหรบัการปรบัลดตนทุนการผลติโดยจดัหาแหลงวตัถุดบิใหม การวางแผนการผลติอยางรดักมุ

เพ่ือประหยัดคาใชจายพลังงานและคาใชจายการผลิตอ่ืน รวมท้ังการยายสายการผลิตบางสวนไปผลิตที่จังหวัดระยอง เพื่อ

ใหสามารถใชสทิธิประโยชนจากการไดรบัการสงเสริมการลงทุน อกีทัง้มกีารพฒันาผลิตภณัฑโดยการเพ่ิมความสามารถในการ

ออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อลดตนทุนการผลิตและเปนที่ยอมรับของผูผลิตยานยนตอยางตอเนื่องและ

เขมงวดยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานใหมีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด ซึ่งกลยุทธที่บริษัทฯไดวางไวและวิสัยทัศนในการบริหารงานอยางมืออาชีพ

จะเพิม่ประสทิธภิาพในการแขงขนั สรางความเชือ่มัน่ทางการเงนิ ประกอบกบัไดดำเนนิการในแนวของบรรษทัภบิาลมาตลอด

ทำใหมั่นใจไดวา บริษัทฯสามารถดำเนินงานไดอยางมั่นคง มีความแข็งแกรงเพียงพอ พรอมท่ีจะผานวิกฤตการณเศรษฐกิจ

โลกไปได

¤ÓÍ Ô̧ºÒÂáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹¢Í§½†ÒÂºÃÔËÒÃ
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

àÊ¹Íμ ‹Í¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¢Í§ ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบดลุรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 งบกำไรขาดทนุรวม งบแสดงการเปลีย่นแปลง

สวนของผูถอืหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิน้สุดวันเดียวกันของแตละปของ บรษิทั สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 

จำกัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี

สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา

 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองท่ัวไป ซึ่งกำหนดใหขาพเจาตองวางแผน

และปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเช่ือมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม

การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการท้ังท่ีเปนจำนวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบ

การเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปน

สาระสำคัญ ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบ

การเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา

 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนีแ้สดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 ผลการดำเนินงาน

และกระแสเงินสดรวมสำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 

และบริษัทยอย และเฉพาะของ บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสำคัญ

ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

 สุมาลี  รวีราบัณฑติ

 ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

 บรษิัท สำนักงาน เอนิสท แอนด ยัง จำกัด

 กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2553

ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒμ



72

ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ 2551

§º´ØÅ

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ  2552 2551  2552 2551

 สนิทรัพย      

 สนิทรัพยหมุนเวียน      

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  194,644,923 125,073,235 104,390,313 35,553,545 

 ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 7, 8 51,309,182 69,115,863 3,465,597 2,900,895 

 ลูกหนี้การคาสุทธิ-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 7 922,391,513 917,093,404 337,409,343 353,692,118 

 ลูกหนี้อื่น-กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 8 128,400 242,874 7,971,879 9,986,626 

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย 8 -  -  263,000,000 70,000,000 

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย      

  สวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 8 -  -  107,750,000 215,500,000 

 สินคาคงเหลือ-สุทธิ 9 364,184,628 591,550,213 98,336,408 128,774,643 

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  62,058,201 126,697,933 8,025,584 57,210,621 

 รวมสนิทรัพยหมุนเวียน  1,594,716,847 1,829,773,522 930,349,124 873,618,448 

 สนิทรัพยไมหมุนเวียน      

 เงินลงทุนในบริษัทยอย 10  -  -  1,252,018,452 1,252,018,452 

 เงินลงทุนในบริษัทรวม 11 114,466,554 110,920,321 -   -  

 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 26,651,146 26,650,000  -   -  

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย      

 - สุทธิจากสวนท่ีถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 8 -  -  420,885,600 420,885,600 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 13 4,254,332,103 4,176,742,812 1,278,022,270 1,322,077,418 

 เงินมัดจำคาซื้อที่ดินและเคร่ืองจักร  24,756,182 38,181,879 1,313,182 9,491,159 

 สินทรัพยที่ไมไดใชในการดำเนินงาน-สุทธิ  14 106,773,600 106,773,600 -  -  

 คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ  17,934,556 17,934,556 -  -  

 สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 15 23,354,112 25,768,437 11,371,166 13,304,244 

 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  28,926,225 27,724,327 7,495,081 11,012,638  

 รวมสนิทรัพยไมหมุนเวียน  4,597,194,478 4,530,695,932 2,971,105,751 3,028,789,511 

 รวมสนิทรัพย  6,191,911,325 6,360,469,454 3,901,454,875 3,902,407,959

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี  
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ 2551

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ  2552 2551  2552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

§º´ØÅ (μ ‹Í)

 หนี้สนิและสวนของผูถอืหุน      

 หนี้สนิหมุนเวียน      

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร 16 22,736 75,925,378 -   - 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร-ทรัสตรีซีท 17 215,427,125 309,729,775  -  - 

 เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน 8 122,150  -  - 352,488

 เจาหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน  705,299,204 868,402,869 250,148,690 289,194,860

 เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน 8 -  -  336,415 3,908,060

 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร-สวนที่ถึงกำหนด

  ชำระภายในหน่ึงป 18 428,817,622 509,968,000 258,606,000 361,288,000

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สวนที่ถึงกำหนด

 ชำระในหน่ึงป 19 13,283,679 3,364,262 1,445,055 2,209,507

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น      

 เจาหนี้-ซื้อสินทรัพย  84,343,591 132,851,855  - 61,343,155

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  28,414,221 49,849,508 14,111,307 12,623,619

   อื่นๆ  125,418,798 151,466,903 39,952,802 62,207,827

    238,176,610 334,168,266 54,064,109 136,174,601

 รวมหนี้สนิหมุนเวียน  1,601,149,126 2,101,558,550 564,600,269 793,127,516

 หนี้สนิไมหมุนเวียน      

 เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิจากสวนที่

  ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 18 1,644,192,768 1,695,464,168 1,305,174,487 1,279,628,556

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจากสวนที่

  ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 19 45,587,445 2,604,575 1,016,258 2,461,313

 เจาหนี้คาซื้อที่ดิน  29,477,000 - - -

 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  3,328,689  - 3,613,650 838,040

 รวมหนี้สนิไมหมุนเวียน  1,722,585,902 1,698,068,743 1,309,804,395 1,282,927,909

 รวมหนี้สนิ  3,323,735,028 3,799,627,293 1,874,404,664 2,076,055,425
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
³ ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ 2551

§º´ØÅ (μ ‹Í)

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
หมายเหตุ  2552 2551  2552 2551

 สวนของผูถอืหุน      

 ทุนเรือนหุน      

    ทุนจดทะเบียน       

   หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000   

 ทุนที่ออกจำหนายและเรียกชำระแลว      

  หุนสามัญ 300,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  84,562,861 84,562,861 84,562,861 84,562,861

 ผลกำไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริง      

  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย-บริษัทฯ 20 64,260,576 65,827,644 64,260,576 65,827,644

    สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยบริษัทยอย 20 560,961,582 566,498,881 -  - 

 กำไรสะสม      

  จัดสรรแลว-สำรองตามกฎหมาย 22 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000

    ยังไมไดจัดสรร  1,828,391,278 1,513,952,775 1,548,226,774 1,345,962,029

 รวมสวนของผูถอืหุน  2,868,176,297 2,560,842,161 2,027,050,211 1,826,352,534

 รวมหนี้สนิและสวนของผูถอืหุน  6,191,911,325 6,360,469,454 3,901,454,875 3,902,407,959

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี  
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ 2551

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
 2552 2551  2552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

§º¡ÓäÃ¢Ò´·Ø¹

 รายได      

 รายไดจากการขายและบริการ  4,295,429,812 5,814,396,501 1,437,608,128 2,007,280,054 

 ดอกเบี้ยรับ  1,457,501 3,354,356 35,435,289 47,496,517 

 กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน  6,227,301 - 579,041   -  

 รายไดกลับรายการคาเผื่อดอยคาสินทรัพย 13 - 26,745,818 -  -  

 รายไดอื่น  44,663,733 90,313,820 162,531,660  165,217,304  

 รวมรายได  4,347,778,347 5,934,810,495 1,636,154,118 2,219,993,875 

 คาใชจาย      

 ตนทุนขายและบริการ  3,528,267,393 4,655,011,079 1,103,536,157 1,493,615,911 

 คาใชจายในการขาย  67,225,706 83,693,581 22,495,890 29,522,474 

 คาใชจายในการบริหาร  239,477,446 235,698,900 168,088,778 183,531,686 

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน  - 23,558,467  - 688,383 

 คาตอบแทนผูบริหาร  43,502,094 52,033,568 43,260,094  51,277,568  

 คาใชจายอื่น  -  2,411,933  -  423,336 

 รวมคาใชจาย  3,878,472,639 5,052,407,528 1,337,380,919 1,759,059,358 

 กำไรกอนสวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม      

 คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล  469,305,708 882,402,967 298,773,199 460,934,517 

 สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  9,837,233 22,717,092 -  - 

 กำไรกอนคาใชจายทางการเงนิและ  479,142,941 905,120,059 298,773,199 460,934,517

  ภาษีเงนิไดนติบิุคคล      

 คาใชจายทางการเงิน  (114,435,496) (132,826,445) (76,088,754) (94,655,374

 กำไรกอนภาษีเงนิไดนติบิุคคล  364,707,445 772,293,614 222,684,445 366,279,143 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 23 (50,268,942) (137,616,409) (20,419,700) (35,441,593) 

 กำไรสุทธสิำหรับป  314,438,503 634,677,205 202,264,745 330,837,550

 กำไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 25     

 กำไรสุทธ ิ  1.05 2.12 0.67 1.10

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ 2551

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´  

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2552 2551  2552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี  

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดำเนนิงาน      
 กำไรสุทธิกอนภาษี  364,707,445 772,293,614 222,684,445 366,279,143
 ปรับกระทบกำไรสุทธิเปนเงินสดรับ (จาย)
  จากกิจกรรมดำเนินงาน      
  คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย  433,585,370  357,453,288  158,985,521  144,788,797 
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้น (615,824) 23,002,312 (100,035)  670,692 
    กำไรจากการจำหนายสินทรัพยถาวร  (299,993) (2,139,449) -  (265,512)
    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น  895,286  -  -  - 
    คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 478,661 5,396,487 910,778  (767,222)
    ตัดจำหนายสินทรัพยถาวรและสินทรัพยอื่น  17,580,925 3,455,492 5,478,750  3,035,064 
    กำไรจากการจำหนายสินทรัพยท่ีไมไดใชดำเนินงาน - (140,000) -  - 
    กำไรจากการเรียกชดเชยสินทรัพยที่เสียหาย  -  (3,874,600)  -  - 
    ตามสัญญาประกันภัย      
  รายไดจากการกลับรายการคาเผ่ือดอยคาของสินทรัพย - (26,745,818)  -  - 
    คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย  -   965,500  -  - 
    คาธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียตัดจาย 1,840,228 1,022,384 901,067  518,785 
    ดอกเบี้ยรับ  (721,038) (3,354,356) (35,435,289)  (47,496,517)
    คาใชจายดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม  113,699,033 122,729,458 76,088,754  91,916,352
     การเปลี่ยนสัญญาเงินกูยืม      
  สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  (9,837,233) (22,717,092)  -  - 
 กระแสเงินสดจากการดำเนินงานกอนการ
  เปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน  921,312,860 1,227,347,220 429,513,991  558,679,582 
 สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      
  ลูกหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน  17,589,829 (19,042,833) (564,702)  (175,954)
    ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  (6,226,328) (69,288,611) 16,300,798  11,580,131 
    ลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน  114,474  110,226  2,014,747  (5,687,920)
    สินคาคงเหลือ  226,886,923  (149,024,371) 29,527,456  24,659,050 
    สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  62,799,504  3,707,990  44,283,970  (37,447,006)
    สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  14,278,771  (42,405,324)  5,417,557  (6,430,411)
 หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น (ลดลง)      
  เจาหนี้การคา-กิจการที่เกี่ยวของกัน  122,150  (1,135,000) (352,488)  (465,848)
    เจาหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  (162,409,308) 125,540,771 (38,964,157)  22,428,180 
    เจาหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวของกัน  -  -  (3,571,646)  3,268,445 
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น   (28,566,686) 7,985,596  (20,314,882)  1,001,100 
    หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น  32,875,341  (6,897,892) 2,775,611  (6,164,331)
 เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  1,078,777,530  1,076,897,772  466,066,255  565,245,018 
   จายภาษีเงินได  (70,260,872)  (162,115,116) (20,828,030)  (37,072,877)

 เงนิสดสุทธจิากกจิกรรมดำเนนิงาน  1,008,516,658  914,782,656  445,238,225  528,172,141 
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(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2552 2551  2552 2551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้  

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ 2551

§º¡ÃÐáÊà§Ô¹Ê´ (μ ‹Í)

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน     
  ดอกเบี้ยรับ 1,457,501  3,354,356 35,435,289 47,496,517 
 เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 6,291,000  4,263,000   - - 
 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (1,146)  -  -   - 
 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอยเพิ่มขึ้น - - (193,000,000)  (70,000,000)
 รับชำระคืนเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย -  -  107,750,000  224,670,000 
 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่นลดลง 2,000,000  1,000,000 2,000,000  1,000,000 
 เงินมัดจำคาซื้อที่ดินและเคร่ืองจักรลดลง (เพิ่มขึ้น) 13,425,697 (10,908,463) 8,177,977  (9,491,159)
 เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (19,154,971) (24,615,310) (5,753,594)  (13,012,125)
 เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวร (521,395,554) (1,002,117,331) (173,743,683) (387,145,326)
 เงนิสดรับจากการขายสินทรัพยถาวร 300,000  1,184,364  -  523,364 
 เงินสดรับจากการเรียกชดเชยตามสัญญาประกันภัย - 8,258,567 -  - 
 เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ีไมไดใชในการดำเนินงาน - 180,000  -  - 

 เงนิสดสุทธใิชไปในกจิกรรมลงทุน (517,077,473)  (1,019,400,817) (219,134,011)  (205,958,729)

 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ     
 เงินฝากธนาคารท่ีมีขอจำกัดในการใชลดลง -  15,031,531 -  15,031,531 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
  จากธนาคารเพ่ิมขึ้น (ลดลง) (75,902,642) 5,995,193 -  - 
 เจาหนี้ทรัสตรีซีทเพิ่มขึ้น (ลดลง) (93,184,067) 191,653,441   -   - 
 เงินสดจายตามสัญญาเชาทางการเงิน (2,288,741) (4,765,146) (1,915,589)  (4,873,279)
 เงินกูยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น -  50,000,000  -  - 
 เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะยาว 172,160,222  531,775,568 108,765,931  269,714,956 
 จายชำระคืนเงินกูยืมระยะยาว (304,582,000) (429,923,000) (185,902,000) (332,183,000)
 ดอกเบี้ยจาย (118,070,269) (127,744,136) (78,215,788)  (93,781,595)
 คาธรรมเนียมจายในการเปล่ียนสัญญาเงินกูยืมระยะยาว -   (6,067,900) -  - 
 เงินปนผลจาย -  (209,986,000)  -   (209,986,000)

 เงนิสดสุทธจิาก (ใชไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (421,867,497) 15,969,551 (157,267,446) (356,077,387)

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 69,571,688  (88,648,610) 68,836,768  (33,863,975)
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด-ตนป 125,073,235  213,721,846  35,553,545  69,417,520 

 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด-ปลายป 194,644,923  125,073,235   104,390,313  35,553,545 

 ขอมูลกระแสเงนิสดเปดเผยเพิ่มเตมิ     
 รายการที่ไมใชเงินสด     
  สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยตัดจำหนาย 7,104,367 3,150,968 1,567,067 488,935
    ซื้อสินทรัพยแตยังไมถึงกำหนดชำระ 84,343,591  132,851,855 -  61,343,155 
    ซ้ือเคร่ืองจักรตามสัญญาขายและเชาการเงินกลับคืน 56,409,812  - - - 
    โอนสินทรัพยถาวรเปนสินทรัพยอื่น 17,580,670  -  -  - 
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

ËÁÒÂàËμ Ø»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ  

ºÃÔÉÑ· ÊÁºÙÃ³� áÍ�´ÇÒ¹« � à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) áÅÐºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
ÊÓËÃÑº»‚ÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹·Õè 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2552 áÅÐ 2551

 1. ¢ŒÍÁÙÅ·ÑèÇä»
 บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลำเนาใน

ประเทศไทย โดยมีบริษัท สมบูรณ โฮลด้ิง จำกัด ซึ่งเปนบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทยเปนบริษัทใหญ บริษัทฯประกอบ

กิจการในประเทศไทยโดยมีธุรกิจหลักคือการผลิตเพลารถกระบะและท่ีรองแหนบรถบรรทุก

 ที่อยูของบริษัทฯตามที่จดทะเบียนตั้งอยู ณ เลขท่ี 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ

 2. à¡³± �ã¹¡ÒÃ Ñ̈´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹
 งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการแสดง

รายการในงบการเงินไดทำขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ

แปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว

 งบการเงนินี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี

 3. à¡³±�ã¹¡ÒÃ Ñ̈´·Ó§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ
 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ของบริษัทฯ 

และบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยดังตอไปนี้

บรษิัทยอย

อัตรารอยละ
ของการถอืหุน
โดยบรษิัทฯ ลักษณะธุรกจิ

 2552 2551

บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 100 100 ผลิตและจำหนายชิ้นสวนรถยนต

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด 100 100 ผลิตและจำหนายชิ้นสวนรถยนต

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด 100 100 ผลิตและจำหนายชิ้นสวนรถยนต
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บรษิัทยอย

อัตรารอยละของ
สนิทรัพยรวมของ

บรษิัทยอย
ในงบดุลรวม

อัตรารอยละของ
รายไดรวมของ
บรษิัทยอย

ในงบกำไรขาดทุนรวม

 2552 2551 2552 2551

 สนิทรพัยและรายไดของบรษิทัยอยซึง่รวมอยูในงบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 คดิเปนจำนวน

ประมาณรอยละดังนี้

บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 28.0 26.8 36.8 37.1

บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด 33.1 33.8 29.1 28.5

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด 9.3 9.3 0.6 -

 บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแตวันที่ไดมา (วันที่บริษัทฯมีอำนาจ

ในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน

 งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทำขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สำคัญเชนเดียวกัน

กับของบริษัทฯ

 ยอดคงคางระหวางบรษิทัฯ และบรษิทัยอย รายการคาระหวางกนัทีม่สีาระสำคญัไดถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว

 บรษิทัฯไดจดัทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซึง่แสดงเงินลงทุนในบริษทัยอยตามวิธรีาคาทุน

 4. ¡ÒÃ»ÃÐ¡ÒÈãªŒÁÒμÃ°Ò¹¡ÒÃºÑÞªÕãËÁ‹
 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การจัดเลขระบุ

ฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ ดังน้ันการอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีใน

งบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว

 สภาวิชาชีพบญัชไีดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที ่86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการบัญชี มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปน้ี

  4.1 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีม่ผีลบงัคบัใชในป

ปจจุบัน 

  แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)  

  การดอยคาของสินทรัพย   มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 

  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย  และการดำเนินงานท่ียกเลิก

  (ปรับปรุง 2550) 

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกสิทธกิารเชา

  แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน

 มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และแนวปฏบิตัทิางการบญัชขีางตนถอืปฏบิตักิบังบการเงนิ

สำหรบัรอบระยะเวลาบัญชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวันที ่1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษทัฯไดประเมนิแลวเหน็วา

แนวปฏบิตัทิางการบญัชสีำหรับการรวมธรุกจิภายใตการควบคุมเดยีวกนั ไมเก่ียวเน่ืองกบัธรุกิจของบรษิทัฯ สวนแมบทการบญัช ี

(ปรบัปรงุ 2550) มาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่36 (ปรบัปรงุ 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่5 (ปรบัปรงุ 2550) 

และแนวปฏบิตัทิางการบญัชสีำหรบัการบนัทึกสิทธกิารเชา ไมมผีลกระทบอยางเปนสาระสำคญัตองบการเงนิสำหรบัปปจจบุนั 
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  4.2 มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน

 วันท่ีมีผลบังคับใช

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีเกี่ยวกับเงินอุดหนุนจาก  1 มกราคม 2555

       รัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ 

       ความชวยเหลือจากรัฐบาล 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับบุคคลหรือ 1 มกราคม 2554

  (ปรับปรุง 2550)   กิจการที่เกี่ยวของกัน 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน  1 มกราคม 2554

 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนำมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับท่ี 40 มาถือปฏิบัติ

กอนกำหนดได 

  ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระ

สำคัญตองบการเงินสำหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว

 5. ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÑÞªÕ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
  5.1 ¡ÒÃÃÑºÃÙŒÃÒÂä Œ́

  ขายสนิคา

  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสำคัญ

  ของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคาโดย

  ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว

  รายไดคาบรกิาร

  รายไดคาบรกิารรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสำเร็จของงาน 

  ดอกเบ้ียรับ

  ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง

  เงนิปนผลรับ

  เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

  5.2 à§Ô¹Ê´áÅÐÃÒÂ¡ÒÃà·ÕÂºà·‹Òà§Ô¹Ê´
  เงนิสดและรายการเทยีบเทาเงนิสด หมายถงึ เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร และเงนิลงทนุระยะสัน้ทีม่สีภาพคลอง

  สูง ซึ่งถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

  5.3 ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ
  ลกูหน้ีการคาแสดงมูลคาตามจำนวนสุทธทิีจ่ะไดรบั บรษิทัฯ และบริษทัยอยบันทกึคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสำหรับ

ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได โดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณในการเก็บหนี้

และการวิเคราะหอายุหนี้
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  5.4 ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í
  สินคาสำเร็จรูปและงานระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ีย) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแต

มูลคาใดจะต่ำกวา ตนทุนสินคาสำเร็จรูปและงานระหวางผลิตรวมตนทุนของวัตถุดิบ คาแรงทางตรงและคาใชจายโรงงาน 

  วตัถดุบิ อะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตามราคาทุน (วธิเีขากอน-ออกกอน) หรอืมลูคาสทุธทิีจ่ะไดรบัแลว

แตอยางใดจะต่ำกวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช

  สำรองเผ่ือการลดมูลคาสินคาจะตั้งขึ้นสำหรับสินคาเกาลาสมัย เคลื่อนไหวชาหรือเสื่อมคุณภาพ

  5.5 à§Ô¹Å§·Ø¹
  เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามราคาทุน

  เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกเงินลงทุนตาม

วิธีสวนไดเสียนี้เงินลงทุนจะถูกบันทึกครั้งแรกในราคาทุนท่ีซื้อมาและจะถูกปรับดวยสวนไดเสียในผลการดำเนินงานแตละ

ปของบริษัทรวม

  เงนิลงทุนในตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทัว่ไป ซึง่แสดงในราคาทุนสุทธจิาก

คาเผื่อการดอยคา (ถามี)

  บริษัทฯ และบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุนของเงินลงทุน

  5.6 ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³�áÅÐ¤‹ÒàÊ×èÍÁÃÒ¤Ò
  ทีด่นิแสดงมูลคาตามราคาท่ีตใีหม อาคารและอุปกรณแสดงมลูคาตามราคาทุน/ราคาท่ีตใีหมหกัคาเส่ือมราคา

สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยบันทกึมลูคาเริม่แรกของทีด่นิและอาคารในราคาทนุ ณ วนัท่ีไดสนิทรพัยมา หลงัจากนัน้

บริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินและอาคาร โดยผูประเมินราคาอิสระและบันทึกสินทรัพยดังกลาวใน

ราคาท่ีตีใหม ทั้งน้ีบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยดังกลาวเปนครั้งคราวเพื่อมิใหราคาตามบัญชี 

ณ วันที่ในงบดุลแตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสำคัญ

 

  บรษิัทฯ และบรษิัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกดิจากการตีราคาสนิทรัพยดังตอไปนี้

  - บรษิทัฯ และบรษิทัยอยบนัทึกราคาตามบญัชีของสนิทรพัยทีเ่พิม่ขึน้จากการตรีาคาใหมในบญัชี “สวนเกนิทนุ

จากการตีราคาสนิทรัพย” ในสวนของผูถือหุนในงบดุล อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและบริษัทฯ

และบรษิทัยอยไดรบัรูราคาท่ีลดลงเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนุแลว สวนทีเ่พ่ิมจากการตรีาคาใหมนีจ้ะถกูรบัรูเปนรายได

ไมเกินจำนวนท่ีเคยลดลงซ่ึงไดรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุนปกอนแลว

  - บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่ลดลงจากการตีราคาใหมเปนคาใชจายในงบกำไร

ขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนัน้เคยมีการตีราคาเพ่ิมข้ึนและยังมยีอดคงคางของบัญช ี“สวนเกินทนุจากการตีราคา

สนิทรัพย” อยูในสวนของผูถือหุน สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกนำไปหักออกจาก “สวนเกนิทุนจากการตีราคา

สนิทรัพย” ไมเกินจำนวนซ่ึงเคยตีราคาเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยรายการเดียวกัน และสวนที่เกินจะรับรูเปนคาใชจายในงบกำไร

ขาดทุน

 คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุนหรือราคาท่ีตีใหมของสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุ

การใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้
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 บริษัทฯ บริษัทยอย

 สวนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและส่ิงกอสรางอื่น 20-30 ป 20-40 ป

 เครื่องจักร 5-18 ป 5-18 ป

 เครื่องมือและอุปกรณโรงงาน 5 ป 5 ป

 เครื่องตกแตงและอุปกรณสำนักงาน 3-5 ป 3-5 ป

 ยานพาหนะ 5 ป 5 ป

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและงานระหวางกอสราง

 คาเสือ่มราคาของสินทรพัยทีต่รีาคาใหมทีร่วมอยูในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยใชวธิเีสนตรงตามอายกุารใชงานที่

เหลอือยู โดยกรณสีนิทรพัยทีม่กีารตรีาคาลดลง คาเสือ่มราคาคำนวณจากราคาทีต่ใีหม สวนกรณสีนิทรพัยทีต่รีาคาเพิม่ขึน้ 

คาเสื่อมราคาคำนวณจากราคาทุน

 คาเสื่อมราคาของสวนท่ีตีราคาเพ่ิมตัดจำหนายไปสูบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยในสวนของผูถือหุน

 

  5.7 μ Œ¹·Ø¹¡ÒÃ¡ÙŒÂ×Á
  ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพให

พรอมใชหรือขาย ไดถูกนำไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุง

ประสงค สวนตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอื่น

ที่เกิดขึ้นจากการกูยืมนั้น

  5.8 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèäÁ‹ä´ŒãªŒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
  สินทรัพยที่ไมไดใชในการดำเนินงานแสดงตามราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคา (ถามี)

  5.9 ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �äÁ‹ÁÕμ ÑÇμ¹áÅÐ¤‹Òμ Ñ´¨ÓË¹‹ÒÂ
  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยจะวัดมลูคาเริม่แรกสินทรพัยไมมตีวัตนดวยราคาทนุ และภายหลังการรับรูรายการครัง้แรก 

สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น

บริษัทฯ และบริษัทยอยตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการให

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้น

เกิดการดอยคา บริษัทฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธีการตัดจำหนายของสินทรัพยไมมี

ตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจำหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทุน

  สนิทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจำกัดมีดังนี้

 บริษัทฯ บริษัทยอย

 คอมพิวเตอรซอฟทแวร 5 ป 3-5 ป

  5.10 ¤‹Ò¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ
  ณ วันที่ไดมา บริษัทฯบันทึกคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวาสวนไดเสีย

ของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของกิจการท่ีไดมา หากสวนไดเสีย

ของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หนี้สิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดของกิจการท่ีไดมาสูงกวาตนทุน

การรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนเกินนี้ในงบกำไรขาดทุนทันที
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  บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความ

นิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น

  เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดข้ึนจากการรวมกิจการใหกับ

หนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มข้ึนจาก

การรวมกิจการ และบริษัทฯจะทำการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละ

รายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอ

ใหเกดิเงนิสดนอยกวามลูคาตามบญัช ีบรษิทัฯจะรบัรูขาดทนุจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุน และบรษิทัฯไมสามารถกลับ

บัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต

  5.11 ÃÒÂ¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨¡ÑººØ¤¤ÅËÃ×Í¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
  บคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วของกันกบับริษทัฯ หมายถึง บคุคลหรือกิจการท่ีมอีำนาจควบคุมบริษทัฯ หรอืถกูควบคุม

โดยบริษัทฯ ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

  นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปนสาระ

สำคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงาน

ของบริษัทฯ 

  5.12 ÊÑÞÞÒàª‹Ò¡ÒÃà§Ô¹
  สัญญาเชาสินทรัพยที่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบัน

สทุธิของจำนวนเงนิทีต่องจายตามสญัญาเชาแลวแตมลูคาใดจะตำ่กวา ภาระผกูพันตามสญัญาเชาหกัคาใชจายทางการเงนิ

จะบันทึกเปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตาม

สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา

  บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยที่ขายและเชากลับคืนตามสัญญาเชาการเงินเปนสินทรัพยและหน้ีสิน

ตามท่ีกลาวขางตน

 

  5.13 à§Ô¹μÃÒμ ‹Ò§»ÃÐà·È
  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย

และหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล 

  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน

  5.14 ¡ÒÃ Œ́ÍÂ¤‹Ò¢Í§ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
  ทกุวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯ และบริษทัยอยจะทำการประเมินการดอยคาของท่ีดนิ อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย

ที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯ และบริษัทยอย หากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทำการประเมินการดอยคา

ของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯ และบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย

มมีลูคาตำ่กวามลูคาตามบัญชขีองสินทรัพยนัน้ ทัง้น้ีมลูคาทีค่าดวาจะไดรบัคืนหมายถึงมูลคายตุธิรรมหักตนทุนในการขาย

ของสนิทรพัยหรือมลูคาจากการใชสนิทรพัยแลวแตราคาใดจะสงูกวา ในการประเมนิมลูคาจากการใชสนิทรพัย บรษิทัฯ และ

บริษัทยอยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคำนวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน

โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความ
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เสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใช

แบบจำลองการประเมินมูลคาท่ีดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการ

จำหนายสินทรพัยหกัดวยตนทุนในการจำหนาย โดยการจำหนายน้ันผูซือ้กบัผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปล่ียน

และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเก่ียวของกัน

  บริษัทฯ และบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกำไรขาดทุน ยกเวนในกรณีที่ ที่ดินและ

อาคารซึ่งใชวิธีการตีราคาใหมและไดบันทึกสวนเกินทุนจากการตีราคาใหมไวในสวนของผูถือหุน ขาดทุนจากการดอยคา

จะรับรูในสวนของผูถือหุนไมเกินไปกวาสวนเกินทุนจากการตีราคาที่เคยบันทึกไว

  5.15 ¼Å»ÃÐâÂª¹ �¢Í§¾¹Ñ¡§Ò¹
  บรษิทัฯ และบริษทัยอยรบัรูเงนิเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสงัคมและกองทุนสำรองเล้ียงชพี

เปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ

 

  5.16 ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ
  บริษัทฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคำนวณจากกำไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร

  5.17 ÊÑÞÞÒ«×éÍ¢ÒÂà§Ô¹μÃÒμ ‹Ò§»ÃÐà·ÈÅ‹Ç§Ë¹ŒÒ
  ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปล่ียน ณ วัน

สิน้งวดบญัช ีกำไรขาดทนุทีย่งัไมเกดิขึน้จากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดงักลาวจะถูกบนัทกึในงบกำไรขาดทนุ สวนเกนิ

หรือสวนลดท่ีเกิดขึ้นจากการทำสัญญาจะถูกตัดจำหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา

 6. ¡ÒÃãªŒ´ØÅÂ¾Ô¹Ô¨áÅÐ»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ·Ò§ºÑÞªÕ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
 ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอซ่ึงอาจสงผลกระทบตอจำนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและขอมูลที่เปดเผย

ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจำนวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ มีดังนี้

 สัญญาเชา 

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอน

ความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

 ในการประมาณคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทนุทีค่าดวาจะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ตละราย โดยคำนงึถงึประสบการณการเกบ็เงนิในอดตี อายขุองหนีท้ีค่งคางและสภาวะ

เศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

 คาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทุนในหลักทรัพย

 บริษัทฯ และบริษัทยอยจะตั้งคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไปเม่ือฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณาวา
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มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนดังกลาวไดลดลงอยางมีสาระสำคัญ และเปนระยะเวลานาน การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดังกลาว

ไดลดลงอยางมีสาระสำคัญและเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจำเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา

 ในการคำนวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจำเปนตองทำการประมาณอายุการใชงานและ

มูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคาซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลง

เชนนั้นเกิดขึ้น

 บริษัทฯ และบริษัทยอยแสดงที่ดินและอาคารดวยราคาที่ตีใหม ซึ่งราคาที่ตีใหมไดจากการประเมินโดยผูประเมิน

ราคาอิสระโดยใชวธิเีปรียบเทียบราคาตลาดสำหรับท่ีดนิและใชวธิพีจิารณาจากเกณฑราคาเปล่ียนแทนหักคาเส่ือมราคาสะสม

สำหรับอาคาร ซึ่งการประเมินมูลคาดังกลาวตองมีการใชขอสมมติฐานและประมาณการบางประการ 

 คาความนยิม และสนิทรัพยไมมตีัวตน

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยมและสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการ

ดอยคาในภายหลงั ฝายบรหิารจำเปนตองประมาณการกระแสเงนิสดทีค่าดวาจะไดรบัในอนาคตจากสนิทรพัย หรอืหนวยของ

สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมท้ังการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดน้ันๆ

 7. ÅÙ¡Ë¹Õé¡ÒÃ¤ŒÒ
 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนี้ที่คงคางนับจากวันที่ถึง

กำหนดชำระไดดังนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม

 2552 2551  2552 2551

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 ลูกหนี้การคา-กจิการที่เกี่ยวของกัน    
  ยังไมถึงกำหนดชำระ 51,295,872 68,867,301 3,465,597 2,900,895
  เกินกำหนดชำระ    
   มากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน 13,310 31,709 - -
   มากกวา 12 เดือนขึ้นไป - 216,853 - -

 รวม  51,309,182 69,115,863 3,465,597 2,900,895

 ลูกหนี้การคา-กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน    
  ยังไมถึงกำหนดชำระ 912,350,132 914,825,655 335,726,426 353,692,118
  เกินกำหนดชำระ    
   ไมเกิน 3 เดือน 6,514,454 2,152,997 1,682,917 -
   มากกวา 3 เดือนแตไมเกิน 12 เดือน 4,205,360 113,707 - -
   มากกวา 12 เดือนขึ้นไป 4,723,915 4,724,960 - -

 รวม  927,793,861 921,817,319 337,409,343 353,692,118

 หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (5,402,348) (4,723,915) - -

 สุทธ ิ 922,391,513 917,093,404 337,409,343 353,692,118
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(หนวย: ลานบาท)

 8. ÃÒÂ¡ÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨¡Ñº¡Ô¨¡ÒÃ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñ¹
 ในระหวางป บรษิทัฯ และบริษทัยอยมีรายการธุรกิจท่ีสำคญักับบคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายการธุรกิจดังกลาว

เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่ง

เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้

 รายการธุรกจิกับกจิการที่เกี่ยวของกัน   

  ขายสินคา 99.5 150.3 ราคาทนุบวกกำไรสวนเพิม่รอยละ 20-25 (2551: 

     ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มรอยละ 15-30)

งบการเงนิรวม
นโยบายการกำหนดราคา

 2552 2551

(หนวย: ลานบาท)

งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ นโยบายการกำหนดราคา

 2552 2551

 รายการธุรกจิกับบรษิัทยอย   

 คาสาธารณูปโภครับ 13.4 14.9 ราคาใกลเคียงทุน

 ดอกเบ้ียรับ 34.3 44.9 อัตรารอยละ MLR-อัตราคงท่ีตอปและอัตรา

      MMR (Money Market Rate) ตอป

 รายไดคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 114.1 116.1 ราคาใกลเคียงทุน

 ขายเศษจากการผลิต 3.9 7.1 ราคาตลาด

 ซื้อสินคา 1.9 7.0 ราคาใกลเคียงทุน (2551: ราคาทุนบวก  

      กำไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15-20)

 คาสาธารณูปโภคจาย 1.2 2.1 ราคาใกลเคียงทุน

 รายการธุรกจิกับกจิการที่เกี่ยวของกัน   

 ขายสินคา 6.5 6.5 ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มรอยละ 20-25 (2551: 

      ราคาทุนบวกกำไรสวนเพิ่มรอยละ 15 - 30)
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(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม

 2552 2551  2552 2551

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดคงคางกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันซึ่งสามารถ

สรุปไดดังนี้

 ลูกหนี้การคา-กจิการที่เกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย    

  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 639,304 406,155

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด - - 538,948 127,469

 บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    

  บริษัท ยงกี่ (1995) จำกัด 49,983,581 59,770,939 2,287,345 2,367,271

  บริษัท ออโตโมทีฟโปรดักส อิมปอรต แอนด    

   เอ็กซปอรต เซ็นเตอร จำกัด 1,325,601 9,344,924 - -

 รวม 51,309,182 69,115,863 3,465,597 2,900,895

 ลูกหนี้อื่น-กจิการท่ีเกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย    

  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 4,359,413 5,432,919

  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด - - 1,778,043 2,480,809

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด - - 1,834,423 1,933,798

 บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน    

  บริษทั ยงกี่ (1995) จำกัด 128,400 103,774 - -

  บริษัท สมบูรณ โซมิคแมนูแฟคเจอร่ิง จำกัด - 139,100 - 139,100

 รวม 128,400 242,874 7,971,879 9,986,626

 เงนิใหกูยมืระยะส้ันแกบรษิัทยอย    

  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 90,000,000 30,000,000

  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด - - 50,000,000 -

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด - - 123,000,000 40,000,000

 รวม - - 263,000,000 70,000,000

 เงนิใหกูยมืระยะยาวแกบรษิัทยอย    

  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 265,635,600 333,385,600

  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด - - 263,000,000 303,000,000

 รวม - - 528,635,600 636,385,600
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(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม

 2552 2551  2552 2551

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 เจาหนี้การคา-กจิการที่เกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย    

  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด

 บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน - - - 352,488

  บริษัท ยงกี่ (1995) จำกัด 122,150 - - -

 รวม 122,150 - - 352,488

 เจาหนี้อื่น-กจิการที่เกี่ยวของกัน    

 บริษัทยอย    

  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด - - 1,655 1,223,565

  บริษทั บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด - - 334,760 2,684,495

 รวม - - 336,415 3,908,060

 ในระหวางป 2552 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยมีรายการเคล่ือนไหวดังตอไปน้ี

(หนวย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ในระหวางป

 31 ธันวาคม เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม
 2551   2552

 เงนิใหกูยมืระยะส้ันแกบรษิัทยอย    

  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว

      อุตสาหกรรม จำกัด 30,000,000 310,000,000 (250,000,000) 90,000,000

  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด - 260,000,000 (210,000,000) 50,000,000

  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง         

      โปรดักส จำกัด 40,000,000 286,000,000 (203,000,000) 123,000,000

 รวม 70,000,000 856,000,000 (663,000,000) 263,000,000

 เงนิใหกูยมืระยะยาวแกบรษิัทยอย    

  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว    

      อุตสาหกรรม จำกัด 333,385,600 - (67,750,000) 265,635,600

  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด 303,000,000 - (40,000,000) 263,000,000

 รวม 636,385,600 - (107,750,000) 528,635,600
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 เงนิใหกูยมืระยะส้ันแก บรษิทั สมบรูณหลอเหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จำกดั คดิดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MMR ตอป 

และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2553

 เงนิใหกูยมืระยะสัน้แก บริษทั บางกอกสปรงิอินดสัเตรยีล จำกดั คดิดอกเบีย้ในอตัรารอยละ MMR ตอป และมกีำหนด

ชำระคืนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2553

 เงินใหกูยืมระยะส้ันแก บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MMR ตอป 

และมีกำหนดชำระคืนภายในวันที่ 24 มีนาคม 2553

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดทำขอตกลงแกไขสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแก บริษัท สมบูรณหลอ

เหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด โดยปลอดชำระหน้ีเงินตนเปนเวลาหน่ึงป นับตั้งแตงวดท่ีถึงกำหนดชำระ 31 กรกฎาคม 

2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 หลังจากนั้นผอนชำระตามเง่ือนไขเดิม ภายหลังการแกไขสัญญา เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 จำนวน 175 ลานบาท มีกำหนดชำระคืนภายใน 9 ป จายชำระคืนเงินตนเปนรายไตรมาส 

เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนกันยายน 2555 และเงินใหกูยืมระยะยาวคงเหลือ 91 ลานบาท มีกำหนดชำระคืน

ภายใน 6 ป จายชำระคืนเงินตนเปนรายเดือน เริ่มตั้งแตเดือนมกราคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2555 เงินใหกูยืมทั้งสอง

จำนวนขางตนคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR-อัตราคงที่ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุกเดือน 

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯไดทำขอตกลงแกไขสัญญาเงินใหกูยืมระยะยาวแก บริษัท บางกอกสปริง

อินดัสเตรียล จำกัด โดยปลอดชำระหนี้เงินตนเปนเวลาหนึ่งป นับตั้งแตงวดที่ถึงกำหนดชำระ 31 กรกฎาคม 2552 ถึง

30 กรกฎาคม 2553 หลังจากนั้นผอนชำระตามเง่ือนไขเดิม ภายหลังการแกไขสัญญา เงินกูยืมระยะยาวคงเหลือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2552 จำนวน 263 ลานบาท จะจายชำระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสถึงเดือนกันยายน 2556 เงินใหกูยืม

ดังกลาวคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR-อัตราคงที่ตอป โดยมีกำหนดชำระดอกเบ้ียทุกเดือน

 9. ÊÔ¹¤ŒÒ¤§àËÅ×Í 

งบการเงนิรวม
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสนิคาคงเหลอื

ราคาทุน

ลดราคาทุน
ลงใหเทากับมูลคา
สุทธทิี่จะไดรับ สนิคาลาสมัย สนิคาคงเหลอื-สุทธิ

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

 สินคาสำเร็จรูป 51,092 81,461 (1,037) (2,412) (1,760) (1,465) 48,295 77,584

 งานระหวางทำ 79,333 107,994 (1,017) (2,328) - - 78,316 105,666

 วัตถุดิบ 108,059 231,297 - - (658) (853) 107,401 230,444

 อะไหลและวัสดุโรงงาน 114,701 128,347 - - (11,712) (8,647) 102,989 119,700

 สินคาระหวางทาง 27,184 58,156 - - - - 27,184 58,156

 รวม  380,369 607,255 (2,054) (4,740) (14,130) (10,965) 364,185 591,550

(หนวย: พันบาท)
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งบการเงนิรวม
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสนิคาคงเหลอื

ราคาทุน
ลดราคาทุน

ลงใหเทากับมูลคา
สุทธทิี่จะไดรับ

สนิคาลาสมัย สนิคาคงเหลอื-สุทธิ

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

 สินคาสำเร็จรูป 16,502  21,734 - - (268) (122) 16,234 21,612

 งานระหวางทำ 12,306 19,578 - - - - 12,306 19,578

 วัตถุดิบ 21,092 25,596 - - (1) (1) 21,091 25,595

 อะไหลและวัสดุโรงงาน 49,580 64,115 - - (3,671) (2,906) 45,909 61,209

 สินคาระหวางทาง 2,796 780 - - - - 2,796 780

 รวม  102,276 131,803 - - (3,940) (3,029) 98,336 128,774

(หนวย: พันบาท)

 10. à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ
 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

(หนวย: พันบาท)

บรษิัท
ทุนชำระแลว งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2552 2551 2552 2551

 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด 160,000 160,000 535,995 535,995

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

 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จำกัด 185,000 185,000 196,034 196,034

 รวมเงนิลงทุนในบรษิัทยอย   1,252,018 1,252,018
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(หนวย: พันบาท)

(หนวย: พันบาท)

 11. à§Ô¹Å§·Ø¹ã¹ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ
  11.1 ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¢Í§ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ

บรษิัท ลักษณะของธุรกจิ
จัด

ตั้งขึ้น
ใน

ประเทศ

ทุน
ชำระ
แลว

อัตราสวน
การถอืหุน

งบการเงนิรวม

ราคาทุน
มูลคาตามบัญชี

ตามวธิีสวนไดเสีย

 2552 2551 
2552 2551 2552 2551

 รอยละ รอยละ

 บรษิัทรวมที่ถอืหุนผานบรษิัท สมบูรณ         

 หลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด      

  บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ ผลิตและจำหนาย  

  โคเตท แซนด จำกัด ทรายเคลือบพลาสติก               

   และทรายอบแหง  ไทย 72,000 21.25 21.25 15,300 15,300 30,003 28,653

 บรษิัทรวมที่ถอืหุนผานบรษิัท          

  บางกอกสปรงิอนิดัสเตรียล จำกัด         

  บริษัท ยามาดะ ผลิตและจำหนาย        

  สมบูรณ จำกัด  อะไหลรถ ไทย 150,000 20.00 20.00 30,807 30,807 84,464 82,267

 รวมเงนิลงทุนในบรษิัทรวม      46,107 46,107 114,467 110,920

  11.2 Ê‹Ç¹áº‹§¡ÓäÃáÅÐà§Ô¹»˜¹¼ÅÃÑº
  ในระหวางป บริษัทยอยรับรูสวนแบงกำไรจากการลงทุนในบริษัทรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวม

ดังกลาวในงบการเงินรวม ดังนี้

 มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จำกัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

คำนวณจากงบการเงนิสำหรบัปสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2552 ซึง่ตรวจสอบโดยผูสอบบญัชขีองบรษิทัดงักลาว และงบการเงนิ

สำหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่จัดทำข้ึนโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบ

บัญชีของบริษัทดังกลาว

งบการเงนิรวม

 2552 2551 2552 2551

บรษิัท สวนแบงกำไรจากเงนิลงทุน
ในบรษิัทรวมในระหวางป

เงนิปนผลที่บรษิัทยอยรับ
 ระหวางป

 บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จำกัด 1,350 1,213 - -

 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จำกัด 8,488 21,504 6,291 4,263

 รวม  9,838 22,717 6,291 4,263
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 บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ

  โคเตท แซนด จำกัด 72 72 220 225 79 90 176 232 6 6

 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จำกัด 150 150 1,645 1,690 1,223 1,279 1,799 2,155 42 108

 มูลคาเงินลงทุนในบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จำกัด ตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คำนวณจาก

งบการเงินสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2552 ซึง่ตรวจสอบโดยผูสอบบญัชีของบรษิทัดงักลาว และงบการเงิน

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งจัดทำข้ึนโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบ

บัญชีของบริษัทดังกลาว

  11.3 ¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¢Í§ºÃÔÉÑ·Ã‹ÇÁ
  ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังน้ี

(หนวย: ลานบาท)

บรษิัท

ทุนเรียกชำระ
ณ วันที่

31 ธันวาคม

สนิทรัพยรวม
ณ วันที่

31 ธันวาคม

หนี้สนิรวม
 ณ วันที่

31 ธันวาคม

รายไดรวม
สำหรับป

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

กำไรสุทธิ
สำหรับป

สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551

 12. à§Ô¹Å§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇÍ×è¹

(หนวย: พันบาท)

ชื่อบรษิัท ลักษณะของธุรกจิ ทุนชำระแลว

งบการเงนิรวม

ราคาทุนอัตราสวนการถอืหุน

 2552 2551 2552 2551

 รอยละ รอยละ

 บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ผลิตและจำหนาย

  ออโตโมทีฟ จำกัด อะไหลรถ ระบบเบรค 732,600 2.90 2.90 21,250 21,250

 บริษัท สมบูรณ โซมิค ผลิตและจำหนาย 

  แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อะไหลรถ 300,000 1.80 1.80 5,401 5,400

 รวม     26,651 26,650
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 13. ·Õè´Ô¹ ÍÒ¤ÒÃáÅÐÍØ»¡Ã³� 
 §º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

 §º¡ÒÃà§Ô¹à©¾ÒÐ¡Ô¨¡ÒÃ

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

สนิทรัพยซึ่งแสดงมูลคา
ตามราคาที่ตีใหม

สนิทรัพยซึ่งแสดงมูลคา
ตามราคาที่ตีใหม

   สนิทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน

   สนิทรัพยซึ่งแสดงมูลคาตามราคาทุน

ที่ดนิ

ที่ดนิ

เครื่องจักร

เครื่องจักร

รวม

รวม

ยานพาหนะ

ยานพาหนะ

เครื่องมอื
และ

อุปกรณ
โรงงาน

เครื่องมอื
และ

อุปกรณ
โรงงาน

งาน
ระหวาง
กอสราง/
ตดิต้ัง

งาน
ระหวาง
กอสราง/
ตดิต้ัง

เครื่อง
ตกแตง

และอุปกรณ
สำนักงาน

เครื่อง
ตกแตง

และอุปกรณ
สำนักงาน

สวนปรับปรุง
ที่ดนิ อาคาร

และสิ่ง
ปลูกสรางอื่น

สวนปรับปรุง
ที่ดนิ อาคาร

และสิ่ง
ปลูกสรางอื่น

 ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม     

 31 ธันวาคม 2551 897,388,929 893,508,252 3,754,068,066 430,780,637 88,838,452 31,651,148 478,320,295 6,574,555,779

 ซื้อเพิ่ม 47,600,000 1,042,560 5,176,840 19,041,210 2,902,984 542,400 455,592,347 531,898,341

 จำหนาย/ตัดจำหนาย - (419,000) (26,575,451) (20,346) (301,709) (550,000) (855,001) (28,721,507)

 โอนเขา/(โอนออก) - 81,802,476 428,970,930 16,770,915 92,500  (527,636,821) -

 31 ธันวาคม 2552 944,988,929 975,934,288 4,161,640,385 466,572,416 91,532,227 31,643,548 405,420,820 7,077,732,613

 คาเสื่อมราคาสะสม        

 31 ธันวาคม 2551 - 202,833,545 1,837,705,303 265,414,400 70,208,251 21,651,468 - 2,397,812,967

 คาเสื่อมราคาสำหรับป - 43,398,033 310,482,727 60,694,535 10,010,479 4,240,051 - 428,825,825

 คาเสื่อมราคาสวนท่ีตีเพิ่ม - (1,970,790)     - (1,970,790)

 คาเสื่อมราคาสวนท่ีจำหนาย/ตัดจำหนาย - (52,552) (314,993) (15,560) (301,679) (582,708) - (1,267,492)

 31 ธันวาคม 2552 - 244,208,236 2,147,873,037 326,093,375 79,917,051 25,308,811 - 2,823,400,510

 มูลคาสุทธิตามบัญชี        

 31 ธนัวาคม 2551 897,388,929 690,674,707 1,916,362,763 165,366,237 18,630,201 9,999,680 478,320,295 4,176,742,812

 31 ธันวาคม 2552 944,988,929 731,726,052 2,013,767,348 140,479,041 11,615,176 6,334,737 405,420,820 4,254,332,103

 คาเสื่อมราคาสำหรับป     

 2551        351,309,295

 2552        428,825,825

 ราคาทุน/ราคาที่ตีใหม        

 31 ธันวาคม 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

 ซื้อเพิ่ม - 190,000 1,449,505 7,129,751 1,224,299 - 104,195,964 114,189,519

 โอนเขา/(โอนออก) - 80,601,101 24,259,508 958,337 - - (105,818,946) -

 31 ธันวาคม 2552 106,598,125 253,256,393 1,386,683,973 91,902,595 36,907,665 18,575,839 272,342,224 2,166,266,814

 คาเสื่อมราคาสะสม        

 31 ธันวาคม 2551  - 38,863,097 609,548,849 53,448,853 18,392,862 9,746,216 - 729,999,877

 คาเสื่อมราคาสำหรับป - 7,826,416 123,770,098 14,933,130 6,606,432 3,541,524 - 156,677,600

 คาเสื่อมราคาสวนท่ีตีเพิ่ม - 1,567,067 - - - - - 1,567,067

 31 ธันวาคม 2552 - 48,256,580 733,318,947 68,381,983 24,999,294 13,287,740 - 888,244,544

 มูลคาสุทธิตามบัญชี        

 31 ธันวาคม 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

 31 ธันวาคม 2552 106,598,125 204,999,813 653,365,026 23,520,612 11,908,371 5,288,099 272,342,224 1,278,022,270

 คาเสื่อมราคาสำหรับป     

 2551        143,503,742

 2552        156,677,600
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดจัดใหมีการประเมินราคาท่ีดินและอาคาร โดยผูประเมินราคา

อิสระและไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพยดังกลาวตามราคาประเมินใหม โดยบันทึกมูลคาที่ดินและอาคารเพ่ิมข้ึนประมาณ

93 ลานบาท ในบญัชสีวนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยในสวนของผูถอืหุน และบนัทึกมูลคาทีเ่พิม่ข้ึนประมาณ 27 ลานบาท 

เปนรายไดจากการกลบัรายการคาเผือ่การดอยคาของอาคารทีเ่คยรบัรูราคาทีล่ดลงเปนคาใชจายในงบกำไรขาดทนุปกอนๆ 

ผูประเมินราคาอิสระใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) และมูลคาตนทุนทดแทนหักคาเสื่อมราคาสะสม

สำหรับที่ดินและอาคารตามลำดับ

 หากบรษิทัฯแสดงมลูคาของทีด่นิและอาคารดงักลาวดวยวธิรีาคาทนุ มลูคาสทุธติามบญัชี ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552

และ 2551 จะเปนดังนี้

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม

งบการเงนิรวม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2552 2551 2552 2551

 2552 2551 2552 2551

 ที่ดิน 399,428,419 399,428,419 78,068,188 78,068,188

 สวนปรับปรุงที่ดิน อาคารและ

  สิ่งปลูกสรางอื่น 604,464,404 556,308,692 169,269,175 96,304,489

 กำไรสุทธิ (ลานบาท) 307 632 201 330

 กำไรตอหุน (บาทตอหุน) 1.02 2.11 0.67 1.10

 ในระหวางป 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของโครงการกอสรางอาคาร

และติดต้ังเคร่ืองจักรจำนวน 2.2 ลานบาท ตนทุนการกูยืมนี้มาจากตนทุนการกูยืมที่เกิดจากเงินกูที่กูมาเพื่อวัตถุประสงค

ทั่วไป แตบริษัทฯไดนำมาใชในโครงการนี้ โดยคำนวณจากอัตราการต้ังข้ึนเปนทุนซ่ึงเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของ

เงินกูทั้งสิ้นที่กูมาเพื่อวัตถุประสงคทั่วไปในอัตรารอยละ 2.2 ถึง 4.8

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ดินของบริษัทยอยมูลคา 101.5 ลานบาท เปนที่ดินที่บริษัทยอยยังไมไดรับโอน

กรรมสิทธิตามกฎหมาย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีเครื่องจักรซ่ึงไดมาภายใตสัญญาขายและเชาทางการเงินกลับคืน โดยมี

มูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจำนวนประมาณ 58 ลานบาท

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจำนวนหน่ึงซึ่งตัดคาเส่ือม

ราคาหมดแลวแตยงัใชงานอยู ราคาทุนกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยดงักลาวมีจำนวนเงิน 800.4 ลานบาท และ 

419.5 ลานบาท ตามลำดับ (เฉพาะกิจการ: จำนวนเงิน 110.8 ลานบาท และ 35.3 ลานบาท ตามลำดับ)

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดนำที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเคร่ืองจักรสวนใหญไปค้ำประกันสินเชื่อที่ไดรับจาก

ธนาคารพาณิชย

 บริษัทฯ และบริษัทยอยคำนวณคาเส่ือมราคาท่ีตัดไปสูงบกำไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม หากบริษัทฯ และ

บริษัทยอยคำนวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูงบกำไรขาดทุนจากราคาท่ีตีใหม กำไรสุทธิสำหรับป 2552 และ 2551 และกำไร

ตอหุนจะเปลี่ยนแปลงเปนดังนี้
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 14. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �·ÕèäÁ‹ä´ŒãªŒã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹

 2552 2551

งบการเงนิรวม

 โฉนดที่ดินของบริษัทยอยไดถูกนำไปวางเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทฯ

 15. ÊÔ¹·ÃÑ¾Â �äÁ‹ÁÕμ ÑÇμ¹

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวม

คอมพวิเตอร

ซอฟทแวร

คอมพวิเตอร
ซอฟทแวร

ระหวางตดิต้ัง
รวม

 ราคาทุน   

 31 ธันวาคม 2551 21,788,577 16,240,000 38,028,577

 ซื้อเพ่ิม 6,231,767 12,923,204 19,154,971

 ตัดจำหนาย - (16,909,750) (16,909,750)

 31 ธันวาคม 2552 28,020,344 12,253,454 40,273,798

 คาตัดจำหนายสะสม   

 31 ธันวาคม 2551 12,260,140 - 12,260,140

 คาตัดจำหนายสำหรับป 4,659,546 - 4,659,546

 31 ธันวาคม 2552 16,919,686 - 16,919,686

 มูลคาสุทธิตามบัญชี   

 31 ธันวาคม 2551 9,528,437 16,240,000 25,768,437

 31 ธันวาคม 2552 11,100,658 12,253,454 23,354,112

ËÁÒÂàËμ Ø»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

 ที่ดิน 107,739,100 107,739,100

 หัก: คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (965,500) (965,500)

 รวมสินทรัพยที่ไมไดใชในการดำเนินงาน 106,773,600 106,773,600
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(หนวย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

คอมพวิเตอร

ซอฟทแวร

คอมพวิเตอร
ซอฟทแวร

ระหวางตดิต้ัง
รวม

 ราคาทุน   

 31 ธันวาคม 2551 10,016,428 5,124,000 15,140,428

 ซื้อเพ่ิม 3,968,897 1,784,697 5,753,594

 ตัดจำหนาย - (5,478,750) (5,478,750)

 31 ธันวาคม 2552 13,985,325 1,429,947 15,415,272

 คาตัดจำหนายสะสม   

 31 ธันวาคม 2551 1,836,184 - 1,836,184

 คาตัดจำหนายสำหรับป 2,207,922 - 2,207,922

 31 ธันวาคม 2552 4,044,106 - 4,044,106

 มูลคาสุทธิตามบัญชี   

 31 ธันวาคม 2551 8,180,244 5,124,000 13,304,244

 31 ธันวาคม 2552 9,941,219 1,429,947 11,371,166

 16. à§Ô¹àºÔ¡à¡Ô¹ºÑÞªÕáÅÐà§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ

(หนวย: บาท)

งบการเงนิรวมอัตราดอกเบ้ีย
(รอยละตอป)  2552 2551

 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR 22,736 10,925,378

 เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร MMR - 65,000,000

 รวม  22,736 75,925,378

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เงนิเบกิเกนิบัญชีคำ้ประกนัโดยการจดจำนองทีด่นิสวนใหญพรอมสิง่ปลกูสราง

และเครื่องจักรบางสวนของบริษัทฯ และบริษัทยอยสองแหง

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 เงินกูยมืระยะส้ันจากธนาคารพาณิชยของบริษทัฯ และบริษทัยอยจำนวนเงิน 20 ลานบาท 

ค้ำประกันโดยการจดจำนองท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางและเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยสองแหง

 17. à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÊÑé¹¨Ò¡¸¹Ò¤ÒÃ-·ÃÑÊμ�ÃÕ«Õ·
 เจาหนีท้รสัตรซีทีมอีตัราดอกเบีย้รอยละ 1.97 ถงึ 3.00 ตอป และคำ้ประกนัโดยการจำนำสนิคาบางสวนของบรษิทัยอย

สองแหงและโดยการจดจำนองท่ีดินสวนใหญพรอมสิ่งปลูกสรางและเคร่ืองจักรบางสวนของบริษัทฯและบริษัทยอยสองแหง
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 18. à§Ô¹¡ÙŒÂ×ÁÃÐÂÐÂÒÇ

เงนิกู อัตราดอกเบี้ย
(รอยละ)

เงื่อนไข
การชำระคนื

งบการเงนิ
เฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

(หนวย: ลานบาท)

 2552 2551 2552 2551

 1 ปที่ 1-3 อัตราคงที่ตอป หลังจากนั้น ชำระคืนเปนรายงวด งวดละ    

  คิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR และ 3 เดือน ตั้งแต    

  ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2550 ป 2547 ถึง 2557     

  เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเปนอัตรา

  รอยละ MLR-อัตราคงที่ตอป  1,087 1,226 1,087 1,226

 2 ปที่ 1-2 อัตรารอยละ MLR-อัตราคงท่ีตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต     

  หลังจากนั้นคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ ป 2549 ถึง 2554    

  MLR-อัตราคงที่ตอป  22 34 22 34

 3 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต    

   ป 2549 ถึง 2555 91 111 91 111

 4 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต     

   ป 2551 ถึง 2556 211 260 - -

 5 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต    

   ป 2550 ถึง 2553 30 51 - -

 6 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต 

   ป 2552 ถึง 2555 67 77 - -

 7 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต

   ป 2552 ถึง 2553 2 5 - -

 8 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือน ตั้งแต

   ป 2551 ถึง 2553 9 21 - -

 9 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต

   ป 2552 ถึง 2555 74 88 - -

 10 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต

   ป 2552 ถึง 2555 53 62 - -

 11 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต

   ป 2552 ถึง 2556 84 90 84 90

 12 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต

   ป 2552 ถึง 2556 104 91 104 91

 13 อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต

   ป 2552 ถึง 2556 107 84 107 84

 14 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต    

   ป 2552 ถึง 2556 20 5 20 5

 15 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต    

   ป 2552 ถึง 2559 49 - 49 -

 16 MLR-อัตราคงที่ตอป ชำระคืนเปนรายเดือนตั้งแต    

    ป 2552 ถึง 2559 63 - - -

  รวม  2,073 2,205 1,564 1,641

  หัก:สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป  (429) (510) (259) (361)

  เงนิกูยมืระยะยาว-สุทธ ิ  1,644 1,695 1,305 1,280
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ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2552

 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทำขอตกลงแกไขสัญญากูยืมเงินกับธนาคาร

แหงหนึง่ โดยขอปลอดชำระหนีเ้งนิตนเปนเวลาหนึง่ป นบัตัง้แตงวดทีถ่งึกำหนดชำระ 31 กรกฎาคม 2552 ถงึ 30 กรกฎาคม 

2553 หลังจากนั้นผอนชำระตามเงื่อนไขเดิม ที่ขอขยายเวลาการชำระหนี้เสร็จสิ้นเทากับระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินตน

ในระหวางระยะเวลาการปลอดชำระหน้ีดังกลาว มีเงื่อนไขเรื่องการดำรงอัตราสวนทางการเงิน และการจายเงินปนผล

 สัญญากูยืมของบริษัทฯไดระบุใหตองปฏิบัติตามเง่ือนไขระหวางการใชสินเช่ือ เชน การดำรงอัตราสวนทางการเงิน

ตามที่ธนาคารกำหนด เปนตน 

 สญัญากูยมืของบรษิทัยอยแหงหนึง่มขีอจำกดัวาจะจายเงนิปนผลไดตอเมือ่ไมกระทบตอการรกัษาสดัสวนหนีต้อทนุ

ความสามารถในการชำระหน้ี และเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด 

 สัญญากูยืมค้ำประกันโดยที่ดินสวนใหญพรอมสิ่งปลูกสราง และเคร่ืองจักรสวนใหญของบริษัทฯและบริษัทยอย

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูยืมที่ยังมิไดเบิกใชเปน

จำนวน 47 ลานบาท

 19. Ë¹ÕéÊÔ¹μÒÁÊÑÞÞÒàª‹Ò·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทำสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชายานพาหนะใชในการดำเนินงานของกิจการ

โดยมีกำหนดการชำระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 4 ถึง 5 ป และสัญญาดังกลาว

เปนสัญญาที่บอกเลิกไมได

 ณ วันที่3 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันต่ำตามสัญญาเชาการเงิน

ดังนี้: -

(หนวย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2552 2551 2552 2551

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 64,219 6,708 2,831 5,335

 หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหนาย (5,348) (739) (370) (664)

 รวม 58,871 5,969 2,461 4,671

 หัก : สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป (13,284) (3,364) (1,445) (2,210)

 หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน-สุทธิจาก

  สวนที่ถึงกำหนดชำระภายในหน่ึงป 45,587 2,605 1,016 2,461

(หนวย: ลานบาท)

 ไมเกิน
 1 ป

 1-5 ป รวม

 ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายท้ังสิ้นตามสัญญาเชา 15.5 48.7 64.2

 ดอกเบ้ียตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี (2.2) (3.1) (5.3)

 มูลคาปจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำท่ีตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 13.3 45.6 58.9
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 20. Ê‹Ç¹à¡Ô¹·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃμ ÕÃÒ¤ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �
 ในระหวางป 2552 สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมีการเปล่ียนแปลงดังตอไปน้ี

 Ê‹Ç¹à¡Ô¹·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃμ ÕÃÒ¤ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �-ºÃÔÉÑ·Ï

 Ê‹Ç¹à¡Ô¹·Ø¹¨Ò¡¡ÒÃμ ÕÃÒ¤ÒÊÔ¹·ÃÑ¾Â �-ºÃÔÉÑ·Â‹ÍÂ

 สวนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัยดงักลาวไมสามารถนำมาหกักับขาดทนุสะสมและไมสามารถจายเปนเงนิปนผลได

 21. à§Ô¹»˜¹¼Å¨‹ÒÂ

 22. ÊÓÃÍ§μÒÁ¡®ËÁÒÂ
 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร

กำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา 

(ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถ

นำไปจายเงินปนผลได

(หนวย: บาท)

(หนวย: บาท)

ที่ดนิ

ที่ดนิ

 อาคารและ
สิ่งปลูกสรางอื่น

 อาคารและ
สิ่งปลูกสรางอื่น

รวม

รวม

 ยอดคงเหลือตนป 2552 28,529,938 37,297,706 65,827,644

 ตัดจำหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - (1,567,068) (1,567,068)

 ยอดคงเหลือปลายป 2552 28,529,938 35,730,638 64,260,576

 ยอดคงเหลือตนป 2552 469,430,572 97,068,309 566,498,881

ตัดจำหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - (5,537,299) (5,537,299)

 ยอดคงเหลือปลายป 2552 469,430,572 91,531,010 560,961,582

เงนิปนผล อนุมัตโิดย
เงนิปนผลจาย

 (หนวย: ลานบาท)
เงนิปนผลจายตอหุน 

(หนวย: บาท)

 เงินปนผลประจำป 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน

   เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2551 120 0.40

 เงินปนผลระหวางกาล  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

  สำหรับป 2551 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2551 90 0.30

 รวมเงินปนผลจายในป 2551  210 0.70
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 สทิธปิระโยชนสำคัญท่ีไดรับ          
 1. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
  เปนจำนวนไมเกินจำนวนเงิน
  ลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและ
  ทุนหมุนเวียนเปนระยะเวลา 8 ป
  นับแตวันท่ีเริ่มมีรายไดจากการ
  ประกอบกิจการนั้น ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ
 2. ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติ
  บุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดรับ
  จากการประกอบกิจการที่ไดรับ
  การสงเสริมการลงทุนในอัตรา
  รอยละหาสิบของอัตราปกติมี
  กำหนดระยะเวลาหาป นับจาก
  วันที่พนกำหนดระยะเวลาท่ีได
  รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ
 3. ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง 
  คาไฟฟาและคาประปาสองเทา
  ของคาใชจายดังกลาวเปนระยะ
  เวลาสิบป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายได
  จากการประกอบกิจการนั้น ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ
 4. ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนใน
  การติดต้ังหรือกอสรางส่ิงอำนวย
  ความสะดวกรอยละย่ีสิบหาของ
  เงินลงทุน นอกเหนือไปจากการ
  หักคาเสื่อมราคาตามปกติ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ
 5. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรบั
  วัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตอง
  นำเขามาจากตางประเทศเพ่ือ
  ใชในการผลิตเพื่อการสงออก
  เปนระยะเวลาหาป นับแตวัน
  นำเขาครั้งแรก ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ - - ไดรับ ไดรับ - -
 6. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับ
  ของที่นำเขามาเพื่อสงกลับออก
  ไปเปนระยะเวลาหาป นับแต
  วันที่นำเขาครั้งแรก ไดรับ ไดรับ ไดรับ ไดรับ - - ไดรับ ไดรับ - -

 23. ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹Ôμ ÔºØ¤¤Å
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับปคำนวณข้ึนในอัตรารอยละ 25 จากกำไรของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุน

ของบริษัทฯ และอัตรารอยละ 30 สำหรับกำไรของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนของบริษัทยอยหลังจากบวกกลับ

ดวยรายการสำรองและคาใชจายตางๆ ที่ไมอนุญาตใหถือเปนรายจายในการคำนวณภาษี และหักดวยขาดทุนทางภาษี

ยกมาจากปกอน (ถามี) 

 24. ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
 บริษัทฯ และบริษัทยอยสองแหงไดรับสิทธิพิเศษทางดานภาษีตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

โดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ภายใตเง่ือนไขตางๆ ที่กำหนดไว บริษัทฯ และบริษัทยอยไดรับสิทธิ

ประโยชนทางภาษีที่มีสาระสำคัญดงัตอไปนี้

บริษัทฯ บริษัทยอย

บัตรสงเสริมเลขที่  1449(2)/2548 1221(2)/2549 1715(2)/2551 1395(2)/2550 7007(2)/2550 1813(2)/2550 1634(1)/2552 1853(2)/2551 1474(2)/2546 1111(2)/อ./2551

กิจการที่ไดรับการสงเสริม ผลิตเพลาขับลอหลัง
ผลิตชิ้นสวน
โลหะข้ึนรูป

ผลิต
ใบมีด

 ผลิต
สปริงขด

ผลิต
ชิ้นสวน

เหล็กหลอ
ชุบแข็ง ชุบแข็ง
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 รายไดของบริษัทฯสำหรับปจำแนกตามกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุนและกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมการ

ลงทุนไดดังนี้

 25. ¡ÓäÃμ ‹ÍËØŒ¹
 กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสุทธิสำหรับปดวยจำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยู

ในระหวางป

 26. ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂμÒÁÅÑ¡É³Ð
 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสำคัญดังตอไปน้ี

 เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น

  ของพนักงาน 612,606 735,641 232,074 287,807

 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 433,585 357,453 158,985 144,789

 ตัดจำหนายคอมพิวเตอรซอฟทแวร 16,910 - 5,479 -

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน - 23,558 - 688

 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป 1,884,774 2,667,287 657,684 841,903

 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสำเร็จรูป

  และงานระหวางทำ 59,030 55,510 12,504 (5,754)

(หนวย: บาท)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
 2552 2551

กิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม 
การลงทุน

กิจการท่ีไดรับ
การสงเสริม 
การลงทุน

กิจการท่ีไมได
รับการสงเสริม 

การลงทุน

กิจการท่ีไมได
รับการสงเสริม 

การลงทุน
รวม รวม

 รายได       

  รายไดจาก

   การขาย       

  - ในประเทศ 895,106,287 510,048,186 1,405,154,473 965,063,368 984,914,854 1,949,978,222

   - ตางประเทศ 1,021,897 31,431,758 32,453,655 - 57,301,832 57,301,832

  รายไดอื่น 16,465,928 182,080,062 198,545,990 9,416,628 203,297,193 212,713,821

 รวมรายได 912,594,112 723,560,006 1,636,154,118 974,479,996 1,245,513,879 2,219,993,875

(หนวย: พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 2552 2551 2552 2551
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 27. ¡Í§·Ø¹ÊÓÃÍ§àÅÕéÂ§ªÕ¾
 บริษทัฯ บริษทัยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตัง้กองทุนสำรองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัตกิองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตรารอยละ

3 ของเงนิเดอืน กองทนุสำรองเลีย้งชพีนีบ้ริหารโดยบรษิทั อเมริกนั อนิเตอรเนชัน่แนล แอสชัวรนัส จำกดั ในระหวางป 2552

บรษิทัฯ และบริษทัยอยไดจายเงินสมทบกองทุนสำรองเล้ียงชีพเปนจำนวน 8.8 ลานบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ 3.9 ลานบาท)

ซึ่งไดรวมอยูในคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

 28. ÀÒÃÐ¼Ù¡¾Ñ¹
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันดังน้ี

  28.1 ภาระผูกพันรายจายฝายทุนเกี่ยวกับการซ้ือท่ีดิน เครื่องจักรและคอมพิวเตอรซอฟทแวรจำนวนเงินรวม 

91.0 ลานบาท (2551: 168.7 ลานบาท และ 157.7 ลานเยน)

  28.2  บริษทัฯ และบริษทัยอยไดเขาทำสัญญาเชาดำเนินงานท่ีเก่ียวของกับการเชารถยนตและอุปกรณ อายุของ

สัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่บอกเลิกไมได

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยมจีำนวนเงนิขัน้ตำ่ทีต่องจายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตสญัญา

เชาดำเนินงานที่บอกเลิกไมไดและสัญญาบริการ ดังนี้

ลานบาท

 จายชำระภายใน 

  ภายใน 1 ป 43.1

  2 ถึง 5 ป 28.4

  28.3 บริษทัฯไดทำสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกบับรษิทัแหงหน่ึงในตางประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิต

งานกลึงโดยบริษทัฯตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึง โดยไมรวมตนทุนวตัถดุบิสำหรับ

สนิคาทีบ่รษิทัฯผลติและขาย สญัญามอีาย ุ5 ป โดยสิน้สดุในป 2553 และบรษิทัฯ มสีทิธติอสญัญาไดอกีเปนระยะเวลา 5 ป

  28.4 บริษัทฯไดทำสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอีกแหงหนึ่งในตางประเทศ เพ่ือกระบวนการ

ผลิตเหล็กทุบขึ้นรูปโดยบริษัทฯตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 3 ของตนทุนกระบวนการทุบขึ้นรูป โดยไมรวม

ตนทุนวัตถุดิบสำหรับสินคาที่บริษัทฯผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2557 และบริษัทฯมีสิทธิตอสัญญา

ไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป

  28.5 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทำสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศ เพื่อ

กระบวนการผลิตงานกลึงโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.5 ของตนทุนกระบวนการกลึงโดยไมรวม

ตนทุนวัตถุดิบสำหรับสินคาที่บริษัทยอยผลิตและขาย สัญญามีอายุ 5 ป โดยสิ้นสุดในป 2557 และบริษัทยอยมีสิทธิตอ

สัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป
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  28.6 บริษัทยอยอีกแหงหน่ึงไดทำสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิคกับบริษัทแหงหนึ่งในตางประเทศ เพื่อ

กระบวนการผลิตงานหลอโดยบริษัทยอยตองจายคาธรรมเนียมเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 1 ลานเยน สัญญามีอายุ

5 ป โดยสิ้นสุดในป 2553 และบริษัทยอยมีสิทธิตอสัญญาไดอีกเปนระยะเวลา 5 ป

 29. Ë¹Ñ§Ê×Í¤éÓ»ÃÐ¡Ñ¹
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีหนังสือค้ำประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯ และบริษัทยอยเหลืออยูเปน

จำนวนเงิน 12.3 ลานบาท และ 30.6 ลานบาท ตามลำดับ (2551: 12.4 ลานบาท และ 29.4 ลานบาท ตามลำดับ) ซึ่ง

เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันในการปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย

 30. ¡ÒÃàÊ¹Í¢ŒÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹¨Óá¹¡μÒÁÊ‹Ç¹§Ò¹
 บรษิทัฯ และบรษิทัยอยดำเนนิกจิการหลกัในสวนงานธรุกจิเดยีวคอืผลติและจำหนายชิน้สวนรถยนต โดยมสีวนงาน

ทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังน้ัน รายได กำไรและสินทรัพยโดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเก่ียวของ

กับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว

 31. à¤Ã×èÍ§Á×Í·Ò§¡ÒÃà§Ô¹

  31.1 ¹âÂºÒÂ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§
  เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 32

“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทา

เงินสด ลูกหนี้การคา เงินใหกูยืม เงินลงทุน เงินกูยืมระยะสั้นและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ

เครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียง ดังน้ี

 

  31.2 ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑμÃÒ´Í¡àºÕéÂ
  บรษิทัฯ และบริษทัยอยมคีวามเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียทีส่ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงนิเบกิ

เกนิบญัชแีละเงนิกูยมืระยะยาวทีม่ดีอกเบีย้ อยางไรกต็าม เน่ืองจากสนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิสวนใหญมอีตัราดอกเบีย้

ที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย

ของบริษัทฯ และบริษัทยอยจึงอยูในระดับต่ำ

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2552 สนิทรพัยและหนีส้นิทางการเงนิทีส่ำคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบีย้ และ

สำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนดนับจากวันที่ในงบดุล ถึง

วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบ้ียใหมหรือวันที่ครบกำหนด (แลวแตวันใดจะถึงกอน) ไดดังน้ี
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(หนวย: ลานบาท)

(หนวย: ลานบาท)

  งบการเงนิรวม

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย

ไมมีอัตรา

ดอกเบี้ย

อัตรา

ดอกเบี้ย

อัตรา

ดอกเบี้ย

รวม

รวม

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี

อัตราดอกเบี้ยคงท่ี

รอยละตอป

รอยละตอป

ภายใน

1 ป

ภายใน

1 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

มากกวา 1

ถึง 5 ป

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

อัตรา
ดอกเบ้ีย
ปรับขึ้นลง

ตามราคาตลาด

ËÁÒÂàËμ Ø»ÃÐ¡Íº§º¡ÒÃà§Ô¹ÃÇÁ

 สนิทรัพยทางการเงนิ      

  - เงินสดและรายการ 0.25%-0.75% - - 192.3 2.3 194.6

   เทียบเทาเงินสด

  - ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 2.375% 0.6 1.2 - - 1.8

     0.6 1.2 192.3 2.3 196.4

 หน้ีสนิทางการเงนิ      

  - เงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร       

  - ทรัสตรีซีท 1.97%-3.00%   - - 215.4 - 215.4

  - หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2.5%-3.9% 13.3 45.6 - - 58.9

  - เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร MLR-อัตรา

    คงที่ตอปและ

    อัตราคงท่ีตอป 137.4 224.3 1,711.3 - 2,073.0

     150.7 269.9 1,921.4 - 2,342.0

 สนิทรัพยทางการเงนิ      

  - เงินสดและรายการ 0.5%-0.75% - - 103.0 1.4 104.4

   เทียบเทาเงินสด 

  - เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย MMR - - 263.0 - 263.0

  - เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย MLR-อัตรา 

    คงที่ตอป - - 528.6 - 528.6

     - - 894.6 1.4 896.0

 หน้ีสนิทางการเงนิ      

  - หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 2.5%-3.5% 1.5 1.0 - - 2.5

  - เงินกูยืมระยะยาว MLR-อัตรา 54.6 136.7 1,372.6 - 1,563.9

    คงที่ตอป

    และอัตรา

    คงที่ตอป

     56.1 137.7 1,372.6 - 1,566.4
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 เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 33.3930-33.4000

 เยน 82.1 0.3672-0.3709

  31.3 ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§¨Ò¡ÍÑμÃÒáÅ¡à»ÅÕèÂ¹
  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเก่ียวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาและ

เครื่องจักร บริษัทฯ และบริษัทยอยไดตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซึ่งมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อ

ใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเส่ียง

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดคงเหลือของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่เปน

สกุลเงินตราตางประเทศ ดังนี้

 เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.2 5.6 33.3688

 เยน 19.6 329.6 0.3623

สนิทรัพย
ทางการเงนิ

หนี้ทรัพย
ทางการเงนิสกุลเงนิ

อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

(ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงนิตราตางประเทศ)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือดังนี้

  31.4 ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§´ŒÒ¹¡ÒÃãËŒÊÔ¹àª×èÍ
  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีความเส่ียงดานการใหสินเชื่อท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา เงินใหกูยืมและลูกหน้ีอื่น

ฝายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยกำหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม นอกจากน้ี ลูกคา

สวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนบริษัทขนาดใหญที่มีฐานะดานการชำระหนี้ดี บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงไมคาดวา

จะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจาก

การใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้เงินใหกูยืมและลูกหน้ีอื่นท่ีแสดงอยูในงบดุล

สกุลเงนิ
จำนวนที่ซื้อ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญาของจำนวนท่ีซื้อ

(ลาน) (บาทตอหนวยเงนิตราตางประเทศ)
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  31.5 ÁÙÅ¤‹ÒÂØμ Ô¸ÃÃÁ
  เนื่องจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวนใหญของบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดอยูในประเภทระยะส้ัน

เงินใหกูยืมและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ และบริษัทยอยจึงประมาณมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

  มูลคายุติธรรม หมายถึง จำนวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสองฝายมี

ความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเก่ียวของ

กนั วธิกีารกำหนดมลูคายตุธิรรมขึน้อยูกบัลกัษณะของเครือ่งมอืทางการเงนิ มลูคายตุธิรรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสดุ

หรือกำหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัดมูลคาที่เหมาะสม 

  31.6 ¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ·Ø¹ 
  วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯคือการจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่เหมาะสม

และการดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนินธุริกจอยางตอเน่ือง

  ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 1.2:1 (2551: 1.5:1) และ

บริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 0.9:1 (2551: 1.1:1)

 32. ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ Ô§º¡ÒÃà§Ô¹
 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2553
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