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 สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 เพื่อ
ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก เพลาขาง (Axle Shaft) มีกําลังการผลิตรวม 
2,348,010 ชิ้นตอป โดยมีโรงงานและสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และมีโรงงานสาขาตั้งอยู เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิรน ซีบอรด หมูที่ 
1 ตําบลตาสิทธิ์ อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และบริษัทฯ มีบริษัทยอย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต
เชนเดียวกัน ทําใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ มีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได
อยางดี 

1. บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต 
โดยใชกระบวนการหลอเหล็ก และกลึงสําเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก จานเบรก เบรกดุม 
และ จานไฟและดุมลอชวยแรง 

2. บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (BSK) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมี
ผลิตภัณฑหลัก ไดแก แหนบแผน สปริงขด และ เหล็กกันโคลง 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2549 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 มีรายไดรวม 

จํานวน 4,389 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 4,025 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.04 และมีผล
กําไรสุทธิรวมจํานวน 442 ลานบาท ซึ่งใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน  มีทรัพยสินรวม 4,661 ลานบาท  หนี้สิน
รวม 2,766 ลานบาท และ สวนของผูถือหุนรวม 1,895 ลานบาท 

ลูกคาที่สําคัญ คือ ผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งเปนผูผลิตรถยนต 

ชั้นนํา และมีมาตรฐานของสินคาในระดับสูง นอกจากนี้มีการจําหนายใหผูคาชิ้นสวนอะไหล (Replacement 
Equipment Manufacturer “REM”) ซึ่งกลุมบริษัทมีสัดสวนรายได OEM ตอ REM เทากับ 94:6 และมีสัดสวน
ยอดขายในประเทศตอตางประเทศเทากับ 97:3 

 กลุมบริษัทไดรับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002, QS 9000, ISO 14001 และมี 
ISO/TS 16949 ซึ่งเปนมาตรฐานที่ผูประกอบรถยนตใหการยอมรับโดยทั่วไป 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 กลุมบริษัทมีเปาหมายที่จะดํารงความเปนผูนําดานการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ผลิตภัณฑเพลาขาง และขยายฐานลูกคาใหมีจํานวนมากขึ้นเพื่อเพิ่มรายไดและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคานอย
ราย ซึ่งคาดวากลุมบริษัทจะไดรับประโยชนจากภาวะอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องและมีแนวโนมที่ดี 

 

 
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดของขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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 สวนที่ 2 - 1 

สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

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

เพลาขาง (Axle Shaft) ใหแกผูผลิตยานยนต (Original Equipment 
Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและตางประเทศ และลงทุนใน
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตทําใหผลิตภัณฑ
ของกลุมบริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น 

ที่ตั้งสํานักงานใหญและโรงงาน : เลขที่ 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่ตั้งโรงงานแหงใหม : เลขที่ 300/10 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด  ตําบลตาสิทธิ์ 
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 

เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 0107574700660 
Home page : www.satpcl.co.th 
โทรศัพท : 02-728-8500 
โทรสาร : 02-728-8513, 02-728-8517 
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ปจจัยความเสี่ยง    
 

                         เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   บริษัทฯ ไดจัดใหมีคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  (Risk Management Committee)             เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกดานใหมีความ
เหมาะสม     และมอบหมายให ติดตาม  ดูแล  วิเคราะหการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแตละฝายงาน ผาน Risk 
Champion             และใหรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนเปนทุกไตรมาส ตอคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

 
ปจจัยความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย  สรุปไดดังนี้                                                  

                                                            
1. ความเส่ียงดานการเงิน 

1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

                        เนื่องจากบริษัท ฯ  มีการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ และวัตถุดิบ(เหล็ก)  โดยสั่งซื้อผานตัวแทน
จําหนายในประเทศ และซื้อโดยตรงจากตางประเทศ       ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  เพื่อสรางสมดุลของสินทรัพย และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ 

 ป 2548-2549 บริษัทฯมีการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณและปริมาณการสั่งซื้อเหล็ก คิดเปนรอยละ 90 
และ รอยละ 60.26 ของปริมาณการซื้อโดยรวม          ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบและสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สิน
ที่เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยการซื้อสัญญา ซื้อขาย
อัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา หรือ Forward Contract    อีกทั้งยังสามารถลดคาใชจายและมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
จํานวน 14.30 ลานบาท  

                        นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายเพิ่มยอดขายจากการสงออกไปยังตางประเทศ    ซึ่งจะสามารถชวย 
ลดความเสี่ยงที่ เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได        ทั้งนี้  อัตราแลกเปลี่ยนที่ เปนสกุลเงินหลักในการสั่งซื้อ                        
วัตถุดิบและการสงออกเปนดอลลารสหรัฐฯ และเงินเยนญี่ปุน 

 
1.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย 

                        เนื่องจากเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยหนี้ระยะยาวสวนใหญของกลุมบริษัทฯ  จะเปลี่ยนแปลงจากอัตราคงที่
ไปเปนอัตราลอยตัวตั้งแตวันที่ 1  เมษายน  2550  นี้เปนตนไปจนกระทั่งหมดอายุของสัญญาหรือวันที่  31   มีนาคม  
2556        ดังนั้น กลุมบริษัทฯ  จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย           

                        บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนดังกลาว  โดยการติดตามภาวะตลาดเงิน
ในประเทศตลอดเวลา   เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาทางเลือกใชเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ   เพิ่มเติม  เชน  
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate SWAP) เพื่อปรับสัดสวนของอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวใหอยูใน
อัตราที่เหมาะสมตอไป 
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2. ความเส่ียงจากความผันผวนทางดานราคา    และจากแหลงวัตถุดิบ  

                        เนื่องจากบริษัทฯ มีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตคือเหล็ก   รอยละ39   ของตนทุนขายรวม และ
ประมาณรอยละ 91 ของมูลคาเหล็กที่ส่ังซื้อทั้งหมดเปนการนําเขาจากตางประเทศ ในป 2549 ราคาวัตถุดิบใน
ตลาดโลก ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 3 -10 เมื่อเทียบกับป2548     ซึ่งไดสงผลกระทบตอตนทุนการผลิตของบริษัทฯ              
                        อยางไรก็ตาม บริษัทฯ   สามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกลาวได   ดวยการเขาเจรจากับลูกคา
เพื่อขอปรับเพิ่มราคาขายสินคาเมื่อราคาวัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ผลการเจรจาปรากฏวาสามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้น
จากราคาวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้นเปนเงินรวม  21.80 ลานบาท   หรือเทากับรอยละ 91  ของจํานวนเงินที่ขอปรับเพิ่ม
ทั้งหมด  23.98 ลานบาท  (สวนที่เหลืออยูระหวางการพิจารณาของลูกคา) และเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากราคา 
บริษัทฯ ไดเจรจากับลูกคาเพื่อกําหนดนโยบายการปรับราคาที่เปนมาตรฐานการทํางานในอนาคต ดวย               

                        นอกจากนี้  บริษัทฯ ไดปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน   และเพิ่มสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส โดย
มีหนาที่ ติดตามความคาดหมายและภาวะการเปลี่ยนแปลงของราคาเหล็กในตลาดโลกอยางตอเนื่อง      เพื่อใหมี
ขอมูลเพียงพอ เกี่ยวกับแนวโนมการเคลื่อนไหวของระดับราคาวัตถุดิบและสามารถใชเปนแนวทางในการพิจารณา
ตัดสินใจดานการจัดซื้อเหล็กจากตางประเทศ   และเพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกิดจากแหลงวัตถุดิบ    บริษัทฯ ไดสรรหา
แหลงวัตถุดิบใหม  เพื่อเปนทางเลือกเพิ่มขึ้น 

 
3. ความเส่ียงจากการมีลูกคานอยราย 

                        บริษัทฯ  มีรายไดจากการขายใหกับลูกคารายใหญ เพียงรายเดียว สูงถึงรอยละ 30 จากยอดขาย
ทั้งหมด ซึ่งอาจทําใหมีความเสี่ยงจากความไมแนนอนของยอดสั่งซื้อจากลูกคาได           

                        อยางไรก็ตาม  ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดรับยอดขายและอัตราการทํากําไรในระดับที่พอใจ ก็ตาม บริษัทฯ 
ยังไดกําหนดหนวยงานที่รับผิดชอบ ในการวิเคราะหและประเมินลูกคา เพื่อพยากรณทิศทางการขยายตัวดาน
การตลาด และราคาขาย  ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของลูกคาแตละรายอยางตอเนื่อง  เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น                   
       

4. ความเส่ียงจากการชดใชคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim)  

                        ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯมีลูกคาเรียกรองเพื่อขอชดเชยคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim)  
คงคางทั้งส้ินเปนเงินรวมประมาณรอยละ 0.06  เมื่อเทียบกับยอดขายของป 2549         ทั้งนี้ความเสียหายดังกลาว
ไมไดเปนปจจัยหลักของลูกคาในการพิจารณาตัดสินใจสั่งซื้อสินคาในอนาคตจากบริษัทฯ     และไมสงผลตอฐานะทาง
การเงินของบริษัทและบริษัทยอย อยางมีนัยสําคัญ     อยางไรก็ตาม  จากการที่กลุมบริษัทฯ ไดรับการรับรองมาตรฐาน
ระบบคุณภาพ ISO/TS 16949  ซึ่งเปนระบบมาตรฐานคุณภาพในผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตโดยเฉพาะ      และ
มาตรฐานดังกลาว ยังไดรับการยอมรับจากลูกคาซึ่งเปนผูประกอบยานยนตระดับโลก         
                        บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม อยางสม่ําเสมอและเขมงวดทั้งจากผูตรวจสอบภายในและผู
ตรวจสอบภายนอก   และเพื่อใหม่ันใจไดวากระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงาน  การกํากับดูแลดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา           ซึ่งบริษัทฯ เชื่อม่ันวาจะสามารถรักษาความพึงพอใจของ
ลูกคาดานคุณภาพผลิตภัณฑไวไดในระดับที่ดีจนถึงระดับดีมากตอไป 
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5. ความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดเนื่องจากการเขามาของคูแขงขันรายใหม 

                        เนื่องจากบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการมีคูแขงรายใหมที่ยายฐานการผลิตจากตางประเทศเขาสู
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนของไทย     โดยกลุมคูแขงเหลานี้มีเงินทุน   เทคโนโลยี และความสัมพันธที่ดีกับ
ผูประกอบการตางชาติที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยอยูกอนแลว         อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ 
สามารถรักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดได คือคุณภาพของผลิตภัณฑ   ราคาซึ่งเปนที่ยอมรับของลูกคา    
การสงมอบที่ตรงตอเวลา     และการบริหารจัดการที่ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจตลอดมา ตลอดจนความไดเปรียบจาก
การประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) ในการผลิตที่จะชวยใหตนทุนของกลุมบริษัทฯ สามารถแขงขันได    
รวมถึงแผนการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใหสอดคลองตอความตองการของลูกคาอยาง
ตอเนื่อง   ก็จะสรางความเชื่อม่ันและความพึงพอใจใหแกผูคาไดเปนอยางดี            นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดศึกษาและ
กําหนดแผนงานเพื่อขยายฐานการตลาดไปยังภูมิภาคตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในตลาดภายในประเทศดวย 
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
2.1 ประวัติความเปนมา และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

 ความเปนมาของธุรกิจของบริษัทในกลุมบริษัทสมบูรณ 

บริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) กอตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2538 ดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย และบริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักคือ เพลาขาง (Axle Shaft) มีโรงงานและสํานักงานตั้งอยู
เลขที่ 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

บริษัทฯ เปนหนึ่งในกลุมบริษัทสมบูรณ (“กลุมบริษัท” หรือ “SBG”) ที่ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ง
ประกอบไปดวย 1) บริษัท ฯ (“SAT”) 2) บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (“SBM”) และ 3) บริษัท
บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (“BSK”) โดยมีที่ตั้งโรงงานและสํานักงานในบริเวณที่ติดตอกัน ในปจจุบันบริษัทฯ 
ถือหุนในอีก 2 บริษัทในสัดสวนรอยละ 99.99 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญของกลุมบริษัทสมบูรณ มีดังนี้ 

ป 2505 
 
 

- ตระกูลกิตะพาณิชย กอตั้งหางหุนสวนจํากัดสมบูรณ สปริง ซึ่งถือเปนหนึ่งในผูบุกเบิกที่ผลิต
สปริงสําหรับยานยนตในประเทศไทย ตอมาภายหลังไดขายสินทรัพยใหกับบริษัทบางกอก
สปริงอินดัสเตรียล จํากัด และปดกิจการภายในเวลาตอมา 

ป 2518 - เริ่มกอตั้งบริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 4 
ลานบาท โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย 

ป 2520 - 
 
 

เริ่มกอตั้งบริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 25 ลานบาท 
โดยบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย และเริ่มดําเนินการผลิตชิ้นสวนยานยนตใหกับผูประกอบ
ยานยนต (Original Equipment Manufacturer) เปนครั้งแรก 

ป 2538 - 
 
- 

เริ่มกอตั้งบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 80 ลาน
บาท โดยผูถือหุนตระกูลกิตะพาณิชย และบริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 
บริษัทฯ ทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับ Gohsyu Corporation (Japan) และ Ibara 
Seiki Company Limited (Japan) 

ป 2540- 2542 - กลุมบริษัทไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9002, QS 9000 และ ISO 14001 
ป 2543 - BSK ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ และการ

ลอยตัวของคาเงินบาท 
ป 2544 - 

 
SBM และ SAT ทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้ เนื่องจากผลของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 
และการลอยตัวของคาเงินบาท 

ป 2545 - SATAT เริ่มกอตั้งโดยกลุมผูถือหุนชาวญี่ปุนและพันธมิตรไทย และไดทําสัญญาจาง SAT ใน
การบริหารงาน 
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ป 2546 - SAT, SBM และ BSK มีการแกไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ทําในป 2543 และ ป 2544 
ป 2547 - 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

เดือนมีนาคม กลุมบริษัทสมบูรณมีการปรับโครงสรางธุรกิจและทําการรีไฟแนนซ และผูถือหุน
ตระกูลกิตะพาณิชยไดจัดตั้งบริษัทสมบูรณโฮลดิ้ง จํากัด เพื่อเขาซื้อหุนของบริษัทฯ จาก 
SATAT  
บริษัทฯ เขาซื้อ SBM และ BSK จากบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย และซื้อ SATAT จากกลุมผู
ถือหุนเดิม โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนทั้งสามบริษัทรอยละ 99.99  
ในระหวางการจัดโครงสรางการถือหุน กลุมบริษัทไดดําเนินการกูยืมเงินกับเจาหนี้ใหม โดย
บริษัทฯ เปนผูทําสัญญากับเจาหนี้ใหมในฐานะผูกูพรอมชําระหนี้คืนใหกับเจาหนี้เดิมของ 
SBM, BSK และ SATAT ทั้งหมด เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาเงินกูกับเจาหนี้ใหมทําใหกลุม
บริษัทมีความยืดหยุนในการบริหารงานและขยายธุรกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้น 
เดือนพฤษภาคม หลังจากที่บริษัทสมบูรณโฮลดิ้ง จํากัด เขาซื้อบริษัทฯ แลวบริษัทฯ เพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 80 ลานบาทเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม 
เดือนมิถุนายน กองทุนเพื่อการรวมลงทุนซื้อหุนจากผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนผูถือหุนใหญ
ในสัดสวนรอยละ 13.27 ของบริษัทฯ  

 - เดือนกรกฎาคม ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแปรสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชน จํากัด พรอมกับ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 226 ลานบาท เปน 300 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญ
จํานวน 74 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหกับประชาชน 

ป 2548 - 
 
- 
- 
- 
- 
- 

เดือนมกราคม บริษัทฯ ไดรับเงินเพิ่มทุนจากหุนเพิ่มทุนใหม 74 ลานหุน จํานวน 928 ลาน
บาท และเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เดือน มีนาคม โรงงานแหงใหมของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยองเริ่มดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชย 
เดือน มิถุนายน บริษัทฯ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 16949  
เดือน  ตุลาคม  SAT รับโอนกิจการโดยการซื้อทรัพยสินและรับโอนหนี้สินทั้งหมดของ SATAT 
เดือน ตลุาคม เพิ่มทุน SBM จาก 184 ลานบาท เปน 640 ลานบาท 
เดือน  ตุลาคม เพิ่มทุน BSK จาก 106 ลานบาท เปน 520 ลานบาท 

ป 2549 - เดือนมกราคม บริษัทฯไดรับเลือกเปนบริษัทที่คํานวณดัชนี SET 100  
 - SBM ซื้อที่ดิน 83 ไร ในนิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อกอสรางโรงงานแหงใหมของ SBM

ซึ่งไดแลวเสร็จในเดอืน ก.พ. 2550 
 - เดือนมีนาคม SBM ลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลานบาท เหลือ 160 ลานบาท และ 

BSK ลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ลานบาท เหลือ 130 ลานบาท เพื่อชดเชยยอดขาดทุน 
สะสมของทั้งสองบริษัท 
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2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

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

การดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุม       มีนโยบายมุงหวังการทํากําไรสูงสุด โดยมีผลิตภัณฑที่แตกตาง
กัน  ในดานการดําเนินงานนั้นแตละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือนเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ของ
องคกร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายรวม เพื่อใหบริษัทในกลุมแตละบริษัทนําไปปฏิบัติใช
ซึ่งหมายถึง SAT,  SBM และ BSK ซึ่งผูบริหารของบริษัทยอยจะตองรายงานการปฎิบัติงานตอรองกรรมการ
ผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ ซึ่งเปนผูดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท โดยจะรายงานตอ
กรรมการผูอํานวยการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในดานการดําเนินงานผูบริหารของแตละบริษัทมีการกําหนด เปาหมาย กลยุทธ
การดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจําในการประชุมผูบริหารของกลุมบริษัท 
(Executive Committee)  

โครงสรางการถือหุนของบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือในบริษัทที่เกี่ยวของนี้เกินรอยละ 10 

บ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จํากัด 

SBM 

บ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล จํากัด 

BSK 

99.99% 99.99% 

บ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จาํกัด* 

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

21.25% 

2.90% 

1.80% 

 

26.67% 25.89% 10.00% 37.44% 
บ. สมบูรณ โฮลด้ิง จํากัด  ตระกูลกิตะพาณิชย  ผูถือหุนรายยอย Thailand Equity Fund  

บ. สมบูรณ แอดวานซ  
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

SAT 

100% 

20.0% 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 สวนที่ 2 - 8

ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณ 

บริษัท ผลิตภัณฑหลัก ประเภทลูกคา ลูกคาหลัก 

บริษัทสมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

(SAT) 

เพลาขาง (Axle Shaft) 

เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) 

รถกระบะ 

รถบรรทุก 10 ลอ 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

บจ. โตโยตามอเตอร ประเทศไทย 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd. 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

Mitsubishi Motors Corporation (Japan) 
บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จาํกัด 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดุม (Drum Brake) 

ทอรวมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดุมลอชวยแรง (Fly Wheel 
Comp & Fly Wheel) 

แทนยึด (Bracket) 

รถกระบะ &  รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 
 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. ไทยฮอนดา แมนแูฟคเจอริ่ง 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,  

บจ. ฮีโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรริ่ง 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 
บริษัทบางกอกสปริง                  
อินดัสเตรียล จํากัด  

(BSK) 

แหนบแผน (Leaf Spring)  

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

สปริงขดขึ้นรูปรอน (Hot Coil Spring) 

สปริงขดขึ้นรูปเย็น (Cold Coil Spring) 

วาลว (Valve) และ พชุรอด (Push Rod) 

เครื่องมือที่ใชในการผลิต (Tooling, Jig 
Fixture และ Mold) 

รถกระบะ & รถบรรทกุ  

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

 

เครื่องยนตอเนกประสงค 
รถจักรยานยนต และเครื่องยนต
อเนกประสงค  

ใชภายในของบริษัทในกลุม 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd. 

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. โตโยตามอเตอร ประเทศไทย 

บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล 

บจ. ยงกี่ (1995)  

 

นอกเหนือจาก 2 บริษัทยอยที่ไดกลาวมาแลว กลุมบริษัทสมบูรณมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ ที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ง SBM และ BSK เปนบริษัทผูลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  
มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทท่ีเกี่ยวของ ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

% ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด  150.00 20.00 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต แกนพวงมาลัย ปมนํ้า ปมนํ้ามัน 

บริษัทนิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 732.60 2.90 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตประเภทระบบเบรก 

บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 300.00 1.80 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต เชน ลูกหมาก คันชัก และคันสง (Tie Rod End) 

บริษัทซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด 72.00 21.25 ผลิตและจําหนายสินคาประเภททรายเคลือบเรซินสําหรับงานหลอ 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 สวนที่ 2 - 9

2.3  โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ  และบริษัทยอยแยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2548 และป 2549 สามารถ
จําแนกไดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ดําเนิน 
การโดย 

งบการเงิน 
ป 2548 

งบการเงิน 
ป 2549 

  

% การถือ
หุนของ
บริษัท รายได % รายได % 

เพลาขาง SAT  1,395 35 1,518 35 
แหนบแผน BSK 99.99 613 15 635 14 
จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 365 9 413 9 
เหล็กกันโคลง BSK 99.99 201 5 245 6 
สปริงขด BSK 99.99 167 4 207 5 
ทอรวมไอเสีย SBM 99.99 139 3.5 195 4 
จานไฟและดุมลอชวยแรง SBM 99.99 140 3.5 165 4 
อื่นๆ*   848 21 874 20 
รวมรายไดจากการขายสินคา   3,868 96 4,252 97 
รายไดอื่นๆ   156 4 137 3 
รวมรายได    4,024 100 4,389 100 

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

 2.4       เปาหมายในการดําเนินธุรกิจ   

บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนการผลิตชิ้นสวน
ประกอบ และช้ินสวนยอยสําเร็จรูปที่ใชในกระบวนการทุบขึ้นรูป การหลอเหล็ก โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และมีมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ เนนการผลิตชิ้นสวนที่มี
คุณภาพ ราคาเปนที่ยอมรับ และสงมอบตรงเวลา  
 บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการขยายกําลังการผลิตงานหลอเหล็ก 
เนื่องจากแนวโนมความตองการของลูกคาในอีก 2-3 ปขางหนา คาดวาความตองการของลูกคาจะสูงถึง 33,000 ตัน/ป 
ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิต 11,400 ตัน/ป  และจําเปนตองซื้องานหลอเหล็กจากภายนอกที่มีกําไรนอยกวางาน
หลอเหล็กที่บริษัทผลิตเอง 
 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิตชิ้นสวนประกอบ (Module) ใหกับ
ลูกคาประกอบรถยนตรายหนึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการผลิต
ชิ้นสวนยอยในกระบวนการหลอเหล็ก และกระบวนการทุบขึ้นรูปที่มีความแมนยําสูงขึ้น และประกอบเปน Module ซึ่ง
คาดวาผลตอบแทนการลงทุนในโครงการนี้จะใหผลตอบแทนในระดับที่ดี 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 

 สวนที่ 2 - 10 

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 
3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณซึ่งดําเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังตอไปนี้  

1. เพลาขาง (Axle Shaft) 

 

เพลาขาง (Axle Shaft) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทสมบูรณผลิตโดย SAT มี
รายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 36 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท
สมบูรณรวมในป 2549และบริษัทสมบูรณดําเนินธุรกิจผลิตเพลาขางในประเทศไทย
เปนรายแรก และเปนรายใหญที่สุดในปจจุบัน 
 
เพลาขางเปนเพลาเหล็กที่ตอจากหองเฟองทายไปยังจานลอหลังทั้งขางซายและขวา 
เพื่อถายทอดแรงขับทางหองเฟองทาย เปนอุปกรณที่ใชสําหรับรถกระบะ กลุมลูกคาที่
สําคัญของกลุมบริษัทคือกลุมลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต (OEM) ไดแก  
บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย) บจ. Auto Alliance 
Thailand Co., Ltd.  บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) และ กลุมบริษัท มิตซูบิชิ 
(ประเทศญี่ปุน)  

 

 นอกเหนือไปจากสัญญาซื้อขายที่มีกับลูกคาแลว บริษัทฯ มีการทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 
(Technical Assistance ”TA”) กับ Gohsyu Corporation สําหรับกระบวนการผลิตงานทุบขึ้นรูป (Forging) มาตั้งแต
ป 2538 และ กับ Ibara Seiki Co., Ltd. สําหรับกระบวนการผลิตงานกลึง (Machining) เพื่อการผลิตเพลาขางและ
เพลาแหนบ มาตั้งแตป 2538 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน (เพลาแหนบเปนอีกผลิตภัณฑหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งมีสัดสวนรายได
ประมาณรอยละ 1 ของรายไดจากการขายรวมในป 2548) โดย TA ทั้งสองรายนี้เปนผูมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี
ดังกลาวจากประเทศญี่ปุน ทําใหผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตเปนไปตามมาตรฐานความตองการของลูกคา และสราง
ความเชื่อม่ันใหกับลูกคาไดเปนอยางดี 

2. แหนบแผน (Leaf Spring) 

ผลิตภัณฑแหนบแผนผลิตโดย BSK โดยใน ป 2549 มีสัดสวนรายได 
รอยละ 15 ของรายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทสมบูรณ ทั้งนี้ กลุมลูกคาของ
แหนบแผนมีทั้งลูกคาผูประกอบยานยนต (OEM) และผูคาชิ้นสวนอะไหล (REM) 
ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  บจ. ยงกี่ (1995) 
และสงออกไปยังประเทศญี่ปุนและกลุมลูกคาแถบยุโรป 
 
แหนบแผนมีลักษณะการซอนกันหลายๆ ชั้น ยึดติดกันดวยสะดือแหนบ เปนอุปกรณ
ซึมซับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหวางโครงรถยนต (Chassis) กับเพลารถซึ่ง
แข็งแรงและทนทาน เหมาะสําหรับใชกับรถบรรทุก และรถกระบะ 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 

 สวนที่ 2 - 11 

ผูผลิตแหนบแผนในประเทศที่สําคัญรายอื่นๆ เชน  NHK Spring (Thailand) และกลุมสามมิตร มอเตอร โดย
กลุมบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดของแหนบแผนในตลาด OEM ประมาณรอยละ 20 ทั้งนี้ BSK มีสัญญารับความ
ชวยเหลือทางเทคนิคจาก Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd. ซึ่งทําใหกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑของ 
BSK ไดรับความเชื่อม่ันจากลูกคาเปนอยางดี 

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

 

จานเบรก (Disc Brake) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทผลิตโดย SBM  
จานเบรกเปนจานเหล็กหลอ กลึง/เจียรหนาจานทั้ง 2 ขางของหนาจาน เพื่อใหผาเบรก
ที่ติดอยูกับกานเบรกจับหนาจาน เพื่อทําหนาที่หยุดการหมุนของลอ เวลาเหยียบเบรก 
ปกติจะใชกับลอหนา (บางรุนสามารถใชจานเบรกทั้ง 4 ลอ)  

 
เบรกดุม (Drum Brake) เปนอีกผลิตภัณฑหลักของกลุมสมบูรณผลิตโดย SBM  
เบรกดุมเปนจานเบรกอีกแบบที่กลึงผิวขับผาเบรกแบบดามแผนดันจากทางดานใน
เพื่อทําหนาที่หยุดการหมุนของลอ(มักจะใชกับลอหลัง) 

จานเบรกและเบรกดุมมีรายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 6 และรอยละ 8 ตามลําดับ ของรายไดจาก
การขายของกลุมบริษัทสมบูรณรวมในป 2549 สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร ซึ่ง SBM มีการ
จําหนายใหกับลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต OEM ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศ
ไทย)  บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  เปนตน SBM มีการทําสัญญาซื้อขายกับลูกคาเหลานี้ในลักษณะรายป
และมีการตอสัญญาเปนรายปโดยอัตโนมัติในชวง Model Life 

4. ทอรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

ทอรวมไอเสียเปนหนึ่งในผลิตภัณฑหลักของ  SBM มีสัดสวนรายไดรอยละ 5 ของ
รายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทในป 2549 
 
ทอรวมไอเสียเปนเหล็กหลอ ลักษณะคลายๆ ทอ 4-6 (ตามจํานวนลูกสูบ) ตอมา
รวมกันกอนปลอยออกไปสูทอไอเสีย ทําหนาที่ระบายไอเสียที่เกิดจากการเผาไหมของ
เครื่องยนต สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร โดยมีลูกคาหลักที่สําคัญ
คือ  บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda&Ford)   บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอรส (ประเทศไทย) และ บจ. สยามออโตโมบิล 
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5. จานไฟและดุมลอชวยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel) 

จานไฟและดุมลอชวยแรง (Fly Wheel Comp & Fly Wheel) เปนอีกผลิตภัณฑที่
ผลิตโดย SBM มีสัดสวนรายไดรอยละ 4 ของรายไดจากการขายในป 2549 ลูกคา
หลักที่สําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) และ บจ. ฮอนดา ออโตโม
บิล (ประเทศไทย) 
 
ดุมลอชวยแรง เปนจานขนาดใหญ ติดอยูกับเพลาขอเสือของเครื่องยนต เพื่อใหแรง
เฉ่ือยในการหมุนของเพลา ขับดันรอบการหมุนใหหมุนตอไป เพื่อใชจุดระเบิดในรอบ
ตอๆไป 

ในดานความชวยเหลือทางเทคนิคการผลิต ปจจุบัน SBM มีสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับ Ibara 
Seiki Co., Ltd. ประเทศญี่ปุน ในดานการออกแบบกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และการพัฒนา
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง 

6. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar)  

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดรอยละ 6 ของรายไดจากการขายรวมในป 2549 
ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) และ บจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) 
 
เหล็กกันโคลงเปนเหล็กสปริงแทงกลมยาว ดัดเปนรูปรางเพื่อยึดเขากับโครงรถ ซาย
จรดขวา เปนตัวประคองใหการเขาโคงสามารถยึดเกาะถนนไดดียิ่งขึ้น 

7. สปริงขด (Coil Spring)  

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 5 ของรายไดจากการขายรวมในป 
2549 ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) และ บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) 
 

 

สปริงขดสามารถแบงไดเปนสปริงขดขึ้นรูปรอนและสปริงขดขึ้นรูปเย็น โดยเปน
เหล็กสปริงที่ขดเปนมวนๆ ใชรับแรงกระแทกคูกับ Shock-Absorber 
 

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑที่ไดกลาวมาแลวนั้น  กลุมบริษัทสมบูรณยังมีผลิตภัณฑอื่นๆที่สําคัญ ไดแก 
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) วาลว (Valve) พุชรอด (Push Rod) แทนยึด (Bracket) และผลิตภัณฑที่เปนงานหลอ
อื่นๆ จาก SBM ซึ่งมีผลิตภัณฑทั้งส้ินรวมกันกวา 30 รายการ 
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3.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 กลยุทธทางการตลาด 

 กลุมบริษัทสมบูรณดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต  ทั้งทางดานผลิตและจําหนายมานาน
มากกวา 60 ป ไดรับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกคามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะวากลุมบริษัทใหความสําคัญกับลูกคา
เปนอันดับแรก และไดดําเนินกลยุทธดานการตลาดมาอยางตอเนื่องคือ QCDEM  

1) Q (Quality) คุณภาพสินคาอยูในระดับมาตรฐานสากล    กลุมบริษัทมีระบบมาตรฐานคุณภาพในระดับ
สากลโดยไดรับประกาศนียบัตร ISO/TS 16949 และ ISO14001 

2) C (Cost) ตนทุนที่สามารถตอบสนองตอตลาดและแขงขันได         กลุมบริษัทมีการบริหารตนทุนอยางมี
ประสิทธิภาพ      มีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงดานตนทุนอยางตอเนื่อง    เพื่อรักษาระดับตนทุนให
สามารถแขงขันได 

3) D (Delivery)  การสงมอบที่ตรงเวลา      กลุมบริษัทมีการพัฒนาระบบงาน   Logistics  โดยติดตั้งระบบ 
Enterprise Resource Planning (ERP)    เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหสงมอบตรงเวลาได 
รอยละ 100  

4) E (Engineering)  ความสามารถเชิงวิศวกรรม     กลุมบริษัทมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรมทั้ง
ทางดานการออกแบบ การทํา Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้กลุม
บริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใหความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance “TA”) จาก
ประเทศญี่ปุนเพื่อใหความมั่นใจวากลุมบริษัทจะมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดรับการถายทอด
เทคโนโลยีชั้นสูงอยูตลอดเวลา 

5) M (Management) ความสามารถดานการบริหารจัดการ กลุมบริษัทมีความสามารถดานการบริหาร
จัดการที่สามารถตอบสนองตอการแขงขนัทางธุรกิจและสภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจไดดี โดยใชแนวคิด
ใหมๆและการบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk Management)ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 1. ผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ปจจุบันเปนกลุมลูกคาหลัก 
ประกอบไปดวยผูผลิตรถยนตคายญี่ปุนในประเทศ ไดแก Mitsubishi, Toyota, Honda, Isuzu, Nissanเปนตน และ 
กลุมลูกคาในตางประเทศเชน ประเทศญี่ปุน และประเทศในกลุมอาเซียน ซึ่งกลุมบริษัทมีนโยบายที่จะสรางความพึง
พอใจกับลูกคากลุมนี้ใหมีมากขึ้นโดยเนนกลยุทธ QCDEM เปนหลักดังที่กลาวมาแลว ปจจุบันมียอดขายประมาณรอย
ละ 95 ของยอดขายรวม 
 2. ผูคาอะไหลรถยนต (Replacement Equipment Manufacturer “REM”) กลุมบริษัทมีลูกคาที่
เปนผูคาอะไหลรายใหญดําเนินกิจการมานานจนเปนที่รูจักของรานคาอะไหลปลีกทั่วประเทศเปนอยางดี คือบริษัท ยง
กี่ (1995) จํากัด ผลิตภัณฑหลักที่จําหนายในตลาดนี้คือแหนบแผน และยังมีการสงออกโดยตรงไปยังกลุมลูกคาผูคา
อะไหลตางประเทศอีกดวย เชน ประเทศในกลุมอาเซียน เปนตน ปจจุบันมียอดขายประมาณรอยละ 5 ของยอดขาย
รวม 
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3.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน 

 หลังจากวิกฤติเศรษฐกิจตั้งแตป 2542 เปนตนมา อุตสาหกรรมยานยนตของไทยมีการฟนตัวอยาง
ตอเนื่องและมีแนวโนมที่จะขยายตัวเปนอยางมากในอนาคตเนื่องจากประเทศไทยมีปจจัยเกื้อหนุนหลายประการ เชน
แรงงานมีความชํานาญสูงเนื่องจากประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนตมานานมากกวา 20 ป  รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนตโดยมีการดําเนินการกิจกรรมสนับสนุนผูประกอบยานยนตและผูผลิตชิ้นสวนในดาน
ตางๆมากมาย  อุตสาหกรรมมีการขยายตัวอยางกวางขวางตอเนื่อง ครอบคลุมในหลายๆผลิตภัณฑ ทําให Local 
Content มีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสามารถรองรับความตองการของผูผลิตรถยนตไดเปนอยางดี และรัฐบาลยังมี
ขอตกลงทําเขตการคาเสรีแบบทวิภาคี (Free Trade Area “FTA”) กับหลายๆประเทศที่เปนคูคารายใหญ ทําใหผูผลิต
ชิ้นสวนยานยนตไดรับผลประโยชนจากการสงออกรถยนตและชิ้นสวนยานยนตที่มากขึ้น  
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ยอดผลิต ยอดสงออก ยอดขายในประเทศ  
 
ภาวการณแขงขันของผูประกอบชิ้นสวนยานยนต 

ปจจุบันสภาวะการตลาดของอุตสาหกรรมรถยนตมีแนวโนมการเจริญเติบโตที่สูงตอเนื่องกันมา
หลายป    แตในป 2549 ยอดขายภายในประเทศลดลงจากป 2548 ซึ่งมียอดขาย 703,405 คัน ลดลงเหลือ 682,161 
คัน  หรือลดลงจากปกอน 3% เนื่องจากปญหาทางดานการเมือง, คาน้ํามันที่สูงขึ้น, ภัยธรรมชาติ และความไมสงบ
เรียบรอยภายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  

โดยมีตัวเลขการผลิตรวมทั้งหมดอยูที่ 1,188,044 คัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.57 แบงเปน
รถยนตนั่ง สวนบุคคล 298,819 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 25.15 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.64 รถกระบะขนาด 1 ตัน 
868,118 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.07   เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 5.49        และรถเพื่อการพาณิชยอื่นๆอีก 
21,107 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.78 ลดลงจากปกอนรอยละ 14.87 ทางผูประกอบรถยนตตลอดจนผูผลิตชิ้นสวน
ตางก็ชะลอการลงทุนเพื่อดูสถานการณ  
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ผูประกอบการตางชาติ
J/V

ตางชาติ
ถือหุนสวนใหญ

287 บริษัท

ไทยถือ
หุนสวนใหญ

68 บริษัท

ไทย

354 บริษัท

ผูผลิตชิ้นสวนรายยอย

ผูประกอบยานยนต
(รถยนต 15 ราย และ มอเตอรไซต 5 ราย)

Tier 1
709 ราย

Tier 2,3 และตํ่ากวา
1,100 ราย

ผูประกอบการ
ขนาดใหญ

ผูประกอบการ
ขนาดเล็ก

ผูประกอบการตางชาติ
J/V

ตางชาติ
ถือหุนสวนใหญ

287 บริษัท

ไทยถือ
หุนสวนใหญ

68 บริษัท

ไทย

354 บริษัท

ผูผลิตชิ้นสวนรายยอย

ผูประกอบยานยนต
(รถยนต 15 ราย และ มอเตอรไซต 5 ราย)

Tier 1
709 ราย

Tier 2,3 และตํ่ากวา
1,100 ราย

ผูประกอบการ
ขนาดใหญ

ผูประกอบการ
ขนาดเล็ก

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจะตองพยายามเพิ่มระดับคุณภาพของสินคาใหไดระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของลูกคา อีกทั้งยังตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตลงเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตใหกับลูกคาไดอีกทอดหนึ่ง จึงจะสามารถรักษาความสามารถในการ
แขงขันใหเหนือกวาคูแขงได 

นอกจากนี้ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตยังตองมีแผนธุรกิจเพื่อรองรับแรงกดดันจากการเรงพัฒนา
คุณภาพของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตจากประเทศจีนและอินเดียซึ่งมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวา ดังนั้นเพื่อความอยูรอด
ของผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทยตองเรงพัฒนาสินคาใหขึ้นสูอีกระดับหนึ่งคือใหมีมูลคาเพิ่ม หรือพัฒนาความสามารถ
ในการออกแบบไมวาจะใชการถายทอดเทคโนโลยีจาก TA หรือรวมมือกับผูประกอบยานยนตโดยตรง 
 

 โครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตไทย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ที่มา : สถาบันยานยนต 
  

อุตสาหกรรมยานยนตไทยสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ผูประกอบรถยนตและรถจักรยานยนต (15 รายเปนผูประกอบรถยนต 5 รายเปนผูประกอบจักรยานยนต)  

2. ผูผลิตช้ินสวนยานยนต  Tier 1 ที่เปน Direct OEM Supplier ซึ่งมีจํานวนทั้งส้ิน 709 ราย โดย 287 ราย
เปนผูประกอบการจากตางประเทศ 68 รายเปนผูประกอบการรวมระหวางตางชาติและชาวไทย และอีก 354 
รายเปนผูประกอบการชาวไทย ในอีกดานหนึ่ง 386 รายเปนผูผลิตชิ้นสวนสําหรับรถยนต 201 รายเปนผูผลิต
สําหรับรถจักรยานยนต และที่เหลืออีก 122 รายสามารถผลิตชิ้นสวนเพื่อจําหนายทั้งรถยนตและรถ 
จักรยานยนต  

3. ผูผลิตช้ินสวนยานยนต Tier 2,3 ซึ่งเปนกลุมผูทําหนาที่หาวัตถุดิบใหกับผูผลิต Tier 1  หรือรับจางผลิต
ใหกับผูผลิต Tier 1 ซึ่งผูผลิตที่อยูในกลุมนี้ก็อาจจะถูกจัดใหอยูใน Tier 1 ไดเชนกันในบางผลิตภัณฑ ซึ่งใน
กลุมนี้มีจํานวนทั้งส้ินมากกวา 1 พันรายและสวนใหญเปนผูประกอบการชาวไทย 
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  ในอีกดานหนึ่งผูผลิตชิ้นสวนยานยนตสามารถจําแนกผลิตภัณฑไดตามกลุมของการใชงานของ
ชิ้นสวนได  8 กลุม คือกลุมชิ้นสวนเครื่องยนต กลุมชิ้นสวนอุปกรณไฟฟา กลุมช้ินสวนระบบถายทอดกําลังและ
ขับเคลื่อน กลุมชิ้นสวนระบบกันสะเทือนและเบรก กลุมชิ้นสวนตัวถัง กลุมตกแตงภายใน กลุมแมพิมพ และกลุมอื่นๆ  

  เปนที่นาสังเกตวาในสวนของผูผลิตช ิ้นสวน Tier 1 ที่เปนผูประกอบการชาวไทยมีสัดสวนที่
คอนขางมากนั้นตองมีการจางผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค (TA) จากประเทศเจาของเทคโนโลยีเขามา ทั้งนี้ เทคโนโลยี
ที่ใชในการประกอบรถยนตในไทยยังเปนเทคโนโลยีที่มาจากตางประเทศทั้งส้ิน TA จึงถือเปนกลยุทธทางการตลาดที่
สําคัญที่ชวยสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาวาจะไดรับสินคาในระดับมาตรฐาน 
 
 ภาวะการแขงขันของผูประกอบชิ้นสวนยานยนต 

 จากภาวะการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนตสงผลใหความตองการชิ้นสวนยาน
ยนตเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน ภาวะการแขงขันระหวางผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตภายในประเทศโดยรวม
ในชวง 3 ปที่ผานมาเริ่มทวีความรุนแรงขึ้น อยางไรก็ตาม จากการที่ขนาดของธุรกิจที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องใน
ระดับสูงจึงทําใหการแขงขันโดยรวมในปจจุบันยังไมมีความรุนแรงมากนัก 

 ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตองพยายามรักษาระดับคุณภาพของสินคาใหไดระดับตามมาตรฐาน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักในการตัดสินใจซื้อของลูกคา และผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการ
ผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิตลงเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตใหกับลูกคาไดอีกทอดหนึ่ง จึงจะสามารถรักษาความสามารถ
ในการแขงขันใหเหนือกวาคูแขงได 

นอกจากนี้ผูผลิตชิ้นสวนในประเทศยังตองเตรียมพรอมเพื่อรับแรงกดดันจากการเรงพัฒนาคุณภาพ            
อุตสาหกรรมยานยนตของผูประกอบการในประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งมีแหลงวัตถุดิบและตนทุนแรงงานที่ถูกกวา 
ดังนั้นเพื่อความอยูรอดในระยะยาวผูประกอบการผลิตชิ้นสวนในประเทศจะตองมีการพัฒนาสินคาไปอีกระดับหนึ่ง 
โดยเปนการพัฒนาสินคาใหมีมูลคาเพิ่ม แทนการขายเปนชิ้นสวนแตเพียงอยางเดียว หรือเขารวมวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑกับ TA หรือกับลูกคาผูประกอบยานยนตโดยตรง ซ่ึงเปนทิศทางที่ผูประกอบการยานยนตใหความสนใจอยู 
ในขณะนี้  

3.3       การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 กําลังการผลิต 

  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑดังตอไปนี้ 
ผลิตภัณฑ บริษัทผูผลิต 2546 % 2547 % 2548 % 2549 % 

เพลาขาง SAT 1,024,320 88 1,211,760 96 1,637,106 105 2,348,010 85 
เพลาแหนบ SAT 10,824 91 10,824 143 10,824 98 10,824 88 
จานเบรก  SBM 911,435 72 974,372 99 1,002,482 86 1,104,152 85 
เบรกดุม  SBM 451,554 80 510,200 99 821,272 79 1,002,266 65 
ทอรวมไอเสีย SBM 230,618 74 226,370 93 291,874 108 546,448 89 
จานไฟและดุมลอ 
ชวยแรง 

SBM 104,305 74 104,002 109 118,895 80 113,429 100 
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ผลิตภัณฑ บริษัทผูผลิต 2546 % 2547 % 2548 % 2549 % 

ตัวจับยึด SBM 175,485 76 176,346 119 339,116 101 1,008,504 96 
แหนบแผน (ตัน/ป) BSK 19,020 73 19,020 71 19,020 64 19,020 70 
เหล็กกันโคลง  BSK 393,455 75 393,45 82 1,593,455 27 1,593,455 37 
สปริงขดขึ้นรูปรอน BSK 507,660 53 1,200,000 28 1,560,000 38 1,560,000 49 
สปริงขดขึ้นรูปเย็น BSK 5,013,360 59 5,013,360 60 5,013,360 43 5,013,360 23 
วาลว และ พุชรอด BSK 1,269,180 44 1,269,180 51 1,269,180 57 1,269,180 50 

หมายเหตุ 
 1. กําลังการผลิตคํานวณจากเวลา 550 ช่ัวโมงตอเดือน 
 2. กําลังการผลิตผลิตภัณฑบางรายการของ SBM ลดลงเนื่องจากผลของ Cycle Time ไมเทากัน 

 
3.3.2 ขั้นตอนการผลิต 

 การผลิตสินคาแตละชนิดของกลุมบริษัทเปนการผลิตตามแบบ (Specification) ที่ไดมีการกําหนด
จากลูกคาผูประกอบยานยนต โดยเริ่มจากการที่ลูกคาสง Drawing ของผลิตภัณฑที่ตองการมาใหฝายขาย เพื่อใหกลุม
บริษัทศึกษาความเปนไปไดของการผลิต จัดเตรียมความพรอมของเครื่องจักรในการผลิต และเสนอราคาซื้อขาย และ
หากตกลงกันได ก็จัดทําเปนสัญญาซื้อขายสินคาในลําดับถัดมา และมีการตอสัญญายาวไปเทากับ Model Life ของ
รถยนตรุนนั้นๆ    

 เพื่อใหการผลิตเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ลูกคาผูประกอบยานยนตจะมีการจัดทําประมาณการ
การผลิตรถยนตประจํา 6 เดือนและสงใหกลุมบริษัท ซึ่งฝายผลิตของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะไดมีการวางแผนการ
ผลิตใหสอดคลองกับแผนการผลิตรถยนตของลูกคาดังกลาว และวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบใหเหมาะสมได โดยที่
ลูกคาจะมีการยืนยันยอดสั่งซื้อเปนรายเดือนอีกครั้ง  

ขั้นตอนการผลิตของบริษัทและบริษัทยอยฯ แยกตามประเภทผลิตภัณฑหลักไดดังนี้ 

 ในทุกสายการผลิตบริษัทฯ และบริษัทยอยจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคากอนที่จะทําการสงมอบ
ใหกับลูกคา โดยในปจจุบันการสงมอบสินคาจัดทําใน 2 วิธีคือ 1) สงมอบใหลูกคาที่สถานที่ของลูกคาโดยการจาง

เพลาขาง วัตถุดิบ ทุบข้ึนรูป งานกลึง ชุบแข็งผิว กลึง,เจียร,เจาะ

เบรก & 
งานหลออืน่ๆ วัตถุดิบ หลอม หลอข้ึนรูป กลึง,เจียร,เจาะ

แหนบ วัตถุดิบ ตัด,เจาะ และ
เจียนปลาย

เผา และ
ดัดข้ึนรูป ชุบแข็ง ขัดผิว, ประกอบ 

และพนสี

เหล็กกัน
โคลง วัตถุดิบ ตัด เผา และ

ดัดข้ึนรูป ชุบแข็ง ขัดผิว,ประกอบ
และพนสี

แหนบ

เหล็กกันโคลง

สปริงขด วัตถุดิบ เผา มวนข้ึนรูป
และชุบแข็ง ขัดผิว พนสี สปริงขด

เพลาขาง

ประกอบ เบรก & 
งานหลออืน่ๆ

เพลาขาง วัตถุดิบ ทุบข้ึนรูป งานกลึง ชุบแข็งผิว กลึง,เจียร,เจาะ

เบรก & 
งานหลออืน่ๆ วัตถุดิบ หลอม หลอข้ึนรูป กลึง,เจียร,เจาะ

แหนบ วัตถุดิบ ตัด,เจาะ และ
เจียนปลาย

เผา และ
ดัดข้ึนรูป ชุบแข็ง ขัดผิว, ประกอบ 

และพนสี

เหล็กกัน
โคลง วัตถุดิบ ตัด เผา และ

ดัดข้ึนรูป ชุบแข็ง ขัดผิว,ประกอบ
และพนสี

แหนบ

เหล็กกันโคลง

สปริงขด วัตถุดิบ เผา มวนข้ึนรูป
และชุบแข็ง ขัดผิว พนสี สปริงขด

เพลาขาง

ประกอบ เบรก & 
งานหลออืน่ๆ
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บริษัทขนสง 2 แหงที่มีความนาเชื่อเพื่อการสงมอบที่ตรงเวลา และ 2) ลูกคามารับของเองที่โรงงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 
  ในป 2547 BSK หนึ่งในกลุมบริษัทสมบูรณ ไดเริ่มนําการบริหารระบบการผลิต Just in Time (JIT) เขามาใช
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งคาดวาจะเปนอีกจุดเริ่มตนหนึ่งที่จะชวยทําใหกลุมบริษัทสมบูรณมีการ
บริหารเรื่องการผลิตและตนทุนการผลิตไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 

  วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตของกลุมบริษัท ไดแก เหล็กแทงทอนกลม (Round Bar) เหล็กแบน 
(Flat Bar) ซึ่งลูกคาผูผลิตรถยนต เปนผูกําหนดชนิด (Specification) และแหลงที่มาของเหล็ก เพื่อเปนการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งเหล็กดังกลาวทั้งหมดเปนเหล็กที่ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ โดยบริษัทฯ และบริษัท
ยอยจัดซื้อโดยตรงกับผูผลิตในตางประเทศ หรือส่ังซื้อผานตัวแทนจําหนายที่มีอยูทั้งในประเทศและในตางประเทศ 
สําหรับวัตถุดิบที่สําคัญอีกรายการคือเศษเหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่งเปนการซื้อจากผูประกอบการภายในประเทศ 

  ในป 2549 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการสั่งซื้อเหล็กที่มาจากตางประเทศประมาณรอยละ 80 (สวน
หนึ่งเปนการซื้อผานตัวแทนนําเขาในประเทศไทย) สวนที่เหลืออีกรอยละ 20 เปนเหล็กและเศษเหล็กจากในประเทศ 
โดยคูคาที่สําคัญไดแก บริษัท Metal One Service Asia (ประเทศไทย), Sunflag Iron And Steel จากประเทศอินเดีย 
Nippon Steel, PT MSM INDO และ Sumitomo จากประเทศญี่ปุน เปนตน ซึ่งบางรายเปนตัวแทนจําหนายเหล็ก
ใหกับผูผลิตรถยนตซึ่งเปนลูกคาของกลุมบริษัท และบางรายเปนผูจําหนายวัตถุดิบที่กลุมบริษัทจัดหาเพิ่มเติมซึ่งมี
เหล็กที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหลงวัตถุดิบและการบริหาร
ตนทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด สําหรับเศษเหล็กจะซื้อจากผูประกอบการภายในประเทศหลายราย อยางไรก็ตามกลุม
บริษัทไมมีการสั่งวัตถุดิบจากรายใดเกินกวารอยละ 50 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบ*** 

  การซื้อสินคาจากตัวแทนจําหนายเหล็กของผูผลิตรถยนต ทําใหม่ันใจไดวาจะมีปริมาณเหล็กที่
ตองการเพื่อใชในการผลิตใหกับลูกคาตามที่กําหนด นอกจากนี้ยังสามารถตอรองราคาขายสินคากับลูกคาไดเมื่อราคา
วัตถุดิบมีการปรับสูงขึ้นจึงไมสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการมากนัก 

  นอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบอื่นๆ เชน ทราย เพื่อใชในการทําแบบแมพิมพของโรงหลอ ของ SBM และ
สารเคมี เชน คารบอน  แม็กนีเซียม และ ซิลิคอน ซึ่งใชในทุกบริษัท เปนตน 
 

3.3.4 ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

  บริษัทฯ มีเปาหมายทางธุรกิจ ภายใตความมุงมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  และกฎระเบียบดาน
ส่ิงแวดลอมโดยเครงครัด เพื่อลดการใชพลังงาน   ลดของเสีย ลดมลพิษ และปองกันผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รวมถึง
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  

  บริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายและกําหนดแผนงาน โดยมีมาตรการเพื่อใหสอดคลองตามขอกําหนด 
และกฎหมายดานสิ่งแวดลอม      เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยสรุป ไดดังนี้ 
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                      บริษัทฯ ไดทําการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม   เชน     น้ําที่ผานการบําบัดจากระบบบําบัดน้ําเสีย  
คุณภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน  รวมถึงการวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนรอบขาง        เพื่อหามาตรการ
ปองกัน  แกไข  และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด  และตามขอกําหนดของระบบการ
ดานสิ่งแวดลอม  (ISO 14001:2004)     ซึ่งไดมีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ           โดยหนวยงานที่ดําเนินการตรวจ
สภาพแวดลอมในพื้นที่ปฏิบัติงาน  และตรวจวัดสภาพแวดลอมใหกับชุมชน คือ  บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอรวิส 
จํากัด และ บริษัท เคมแม็ก แอนดไฟทเปอร จํากัด ซึ่งการตรวจคุณภาพสิ่งแวดลอมดังกลาว      จะทําการตรวจวัดเปน
ประจําตลอดทั้งป เชน การตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ผานการบําบัด ทําการตรวจวัดทุกสัปดาห      เพื่อเฝาระวังรวมทั้งการ
ตรวจวัดสภาพแวดลอมในการทํางาน (แสง,เสียง,ความรอน) เปนประจําทุกป เพื่อจัดทํารายงานผลการวิเคราะหใหกับ
สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด  ปละ 1 ครั้ง     

          บริษัทฯมีการจัดการสิ่งแวดลอมตามมาตรฐานระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอม(ISO14001:2004) 
โดยไดรับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO (สรอ)  และไดระบุแผนงานดานการพัฒนาความรูเกี่ยวกับ
มาตรฐานตาง ๆ  ใหกับพนักงาน      เพื่อใหสามารถประเมินประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมเบื้องตน  พรอมทั้งกําหนดแผน
แกไขปองกันได  โดยมีการตรวจประเมินดานสิ่งแวดลอม ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก   ซึ่งเปนองคกรที่ไดรับ
มาตรฐานตามระบบที่เกี่ยวของ 

 นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลแลว บริษัทฯ ยังไดมีการกําหนดตัวชี้วัด
ดานสิ่งแวดลอม เพื่อใชประเมินผลงานดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น    
 
ผลกระทบตอชุมชน 
 
           บริษัทฯ ตระนักถึงผลกระทบจากสิ่งแวดลอมในการดําเนินธุรกิจที่มีตอชุมชน       จึงไดกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับชุมชน  ภายใต  โครงการ “เยี่ยมชุมชนเพื่อติดตามปญหาดานสิ่งแวดลอมที่ชุมชนไดรับ”      และการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใหกับชุมชนที่อยูรอบขางทุก 2 เดือน 

 
          การดําเนินโครงการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่อง เพื่อใหชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น       โดยชุมชนมีสวนรวม
ตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ  เชน โครงการ SBG รวมสรางพลังแผนดิน    เปนโครงการรวมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการ ,โครงการหนวยแพทยเคลื่อนที่ รวมกับ อบต.บางโฉลง เปนตน 
 

3.3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
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4. การวิจัยและพัฒนา 

ในป 2549 ทางบริษัท ฯ ในกลุมสมบูรณ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
ผลิตภัณฑหลัก ทั้งในกลุมของชิ้นสวนประกอบยอยและชุดประกอบ ทั้งในตลาดหลักคือ OEM และในตลาดรองคือ 
Aftermarket โดยรวมกับองคกรภายนอกซึ่งเปนทีมอาจารยผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณจากมหาวิทยาลัยรัฐบาล 

การวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ในกลุมสมบูรณ ในป 2549 มีการดําเนินการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑและ
พัฒนากระบวนการผลิต ทั้ง 2 ดาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาดานกระบวนการผลิต 

ในป 2549 ทางทีมเพิ่มผลผลิตสวนกลาง หรือทีม IPP (Innovation Productivity Project )และทีมงาน
อนุรักษพลังงาน ไดรวมกับทีมงานของแตละบริษัท ทําโครงการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ในดานตนทุนและกําลังการผลิตเพื่อใหสามารถตอบสนองกับลูกคาที่มีการเพิ่มยอดซื้อเขามาใน 2549 โครงการเพิ่ม
ผลผลิตและลดตนทุนจะแบงเปน 2 สวนหลักคือสวนที่เปนโครงการที่ตองมีการวิเคราะห และหาแนวทางพัฒนาจะเปน
โครงการที่ทางทีมเพิ่มผลผลิตสวนกลางดําเนินการรวมกับทีมของโรงงาน  สวนโครงการที่เจาของพื้นที่รูถึงปญหาและ
สาเหตุแลว ก็จะนําไปสูการปฏิบัติไดเลย โดยภาพรวมของการทําโครงการรวม ทําใหสามารถลดตนทุนโดยรวมของ
บริษัทฯ ได 16 ลานบาท ซึ่งเปนโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิต 8 ลานบาท และประหยัดพลังงาน 8 ลานบาท ทําให
สามารถรองรับการปรับขึ้นคาไฟฟาของการไฟฟาและการปรับขึ้นคาแรงงานได  

สําหรับป 2550 บริษัทฯมีโครงการเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนเชิงนวัตกรรม ดวยการคัดเลือกบุคลากรที่มี
ศักยภาพไปเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ ที่ประเทศญี่ปุน และโครงการอนุรักษพลังงานที่มุงเนนการนําเทคโนโลยีดาน
ประหยัดพลังงานที่ทันสมัยเขามาใชในกระบวนการผลิต โดยรวมกับสถาบันการศึกษาของภาครัฐบาล 

2. การพัฒนาและสรางสรรคผลิตภัณฑ 

ในดานการพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทฯ ทางบริษัท ฯ ในกลุมสมบูรณ ไดดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย และ
พัฒนาผลิตภัณฑโดยเนนที่ 1. ผลิตภัณฑเสริมประสิทธิภาพของแหนบรถบรรทุกขนาดเล็ก ใหมีคุณสมบัติเหมาะสมตอ
การขับขี่ในเชิงโดยสาร และไดดําเนินการจดสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐไวแลว 2. วางวิธีการและแบบแผนในการออกแบบคา
ทางวิศวกรรมสําหรับ Coil spring เพื่อการขายในตลาดสินคาทดแทน (REM หรือ Aftermarket) ที่มีมูลคาทางการขาย
สูงกวา OEM และ 3. การดําเนินการศึกษาชิ้นสวนตางๆ ของ Front corner brake module ในชิ้นสวนของ Hub และ 
Knuckle (ตอยอดจากการศึกษาเฉพาะชิ้น Disc brake ในปที่ผานมา) โดยวางกระบวนการในการกําหนดเงื่อนไข 
ภาระกรรมของผลิตภัณฑ แลวจําลองผลกระทบดวย CAE FEA Simulation และการทดสอบใน Lab test เพื่อยืนยัน
ผลการคํานวณและการทดสอบตรงกัน จากนั้นจึงจัดกระบวนการทดสอบจริงภาคสนาม ตามเงื่อนไขที่กําหนด  

เพื่อยืนยัน สรุปผลครั้งสุดทาย ทําใหไดองกความรูในระดับหนึ่ง ที่จะสามารถนําไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑที่เปน
ชิ้นสวนของ Corner brake module ไดตอไป 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549  มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
(หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาทางบัญช ี
ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2549 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์
หรือภาระผูกพนั 

ที่ดิน      
ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 
เนื้อที ่99-3-79.7 ไร เจาของ 590.25 
ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 
เนื้อที ่8-2-49.5 ไร เจาของ 51.74 

อาคารและสิ่งปลูกสราง เจาของ 189.62 

จํานวน 2,000 ลานบาท1)  
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ที่ดิน    
ตําบลปลวกแดง  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่21-3-76.9 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

38.40 - 
เครื่องจกัรและอุปกรณ เจาของ 1,723.68 จํานวน 1,282 ลานบาท จํานอง

เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะ
ยาวกับสถาบนัการเงิน 

อุปกรณอื่นๆ เจาของ 12.61 - 
ระบบสาธารณูปโภค เจาของ 107.83 - 
ยานพาหนะ เจาของ 10.01 - 
งานระหวางกอสราง เจาของ           149.03  - 

รวม   2,873.18  
จํานวน 3,282 ลานบาท จํานอง
เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะ
ยาวกับสถาบนัการเงิน 

หมายเหตุ 
1) นอกเหนือไปจากสินทรัพยตามที่ไดระบุในตาราง มูลคาจดจํานองจํานวน 2,000 ลานบาท ยังรวมถึงสินทรัพยรายการอื่นๆ ที่ไมไดเปน
สินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินในจังหวัดโคราช พะเยา เชียงราย ที่ดินขางโรงงานที่ไมไดใชประโยชน และอาคารชุดที่ 
“The Village” บางนาตราด-กม.1 
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5.2 สรุปสาระสัญญาความชวยเหลือทางเทคนคิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการทําสัญญาซื้อขายสินคากับลูกคา และมีการทําสัญญาที่สําคัญอื่น ไดแกสัญญา
ความชวยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท คูสัญญาทางเทคนิค วันที่เริ่มสัญญา วันส้ินสุดของสัญญา รายละเอียดของการ
ชวยเหลือ 

บริษัทฯ Gohsyu Corporation 13 กรกฎาคม 2547 12 กรกฎาคม 2552 งานทุบขึ้นรูปของเพลาขาง 
บริษัทฯ Ibara Seiki 10 มีนาคม 2548 9 มีนาคม 2553 งานกลึงเพลาขาง และ Inner 

Shaft 
  1 สิงหาคม 2545 31 กรกฎาคม 2550 งานกลึงเพลาขาง และ Inner 

Shaft 
SBM Ibara Seiki 8 กุมภาพันธ 2547 7 กุมภาพันธ 2552 ดูแลดานงานกลึงของ

ผลิตภัณฑตางๆ ของบริษัท  
BSK Mitsubishi Steel 

Manufacturing 
30 พฤษภาคม 2545 29 พฤษภาคม 2551  

 
แหนบแผน สปริงขด และ
เหล็กกันโคลง  

 
การที่กลุมบริษัททําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับคูสัญญาเหลานี้อยางตอเนื่องนั้น เนื่องจาก 

คูสัญญาเหลานี้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของผูประกอบ 
รถยนต อีกทั้งการที่กลุมบริษัทมีความชวยเหลือทางเทคนิคดังกลาวถือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมลูกคาได
อีกดวย 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการตอสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคสําหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่
กลุมบริษัทประเมินวายังตองมีความพึ่งพิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใน
อนาคต 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

  สวนที่ 2 - 23

 5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ 
บริษัทยอย 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ทั้ง 2 บริษัทในสัดสวนการถือหุน   
รอยละ 99.99 มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 1,314.88 ลานบาท   โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออกและ
เรียกชําระ
แลว (ลาน
บาท) 

มูลคาเงินลงทุน
วิธีราคาทุน 
(ลานบาท) 

มูลคาเงินลงทุน
วิธีสวนไดเสีย 

(ลานบาท) 

SBM ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวน
รถยนต 

160.00 535.99 524.69 

BSK ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวน
รถยนต 

130.00 519.99 790.19 

รวม   1,055.98 1,314.88 
 
วันที่ 2 มีนาคม 2549 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนลดทุน

กับกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้จากการอนุมัติโดยมิติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ใหลดทุนจด
ทะเบียนจาก 640 ลานบาท เปน 160 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จาก
มูลคาหุนละ 1,000 บาท เปนมูลคาหุนละ 250 บาท และนําเงินลดทุนจํานวน 480 ลานบาท ไปชดเชยกับขาดทุน
สะสมของบริษัทยอย  ในขณะเดียวกันที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจํานวน 456,000 
หุนมูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาทโดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ และนําเงินทั้งส้ินจากการเพิ่มทุนไปชําระหนี้
เงินกูยืม บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 

วันที่ 2 มีนาคม 2549 บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย ทั้งนี้จากการอนุมัติโดยมติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ใหลดทุนจด
ทะเบียนจาก 520  ลานบาท เปน 130 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จาก
มูลคาหุนละ 1,000 บาท เปนมูลคาหุนละ 250 บาท และนําเงินลดทุนจํานวน 250 ลานบาท ไปชดเชยกับขาดทุน
สะสมของบริษัทยอย  ในขณะเดียวกันที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทไดมีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจํานวน 414,000 
หุนมูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาทโดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ และนําเงินทั้งส้ินจากการเพิ่มทุนไปชําระหนี้
เงินกูยืม บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548   

เมื่อวันที่ 24  มีนาคม  2549  บริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ไดเสร็จส้ินการชําระ
บัญชี  ทั้งนี้จากการอนุมัติโดยมติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 และไดจด
ทะเบียนการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 27  ตุลาคม 2548  

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนที่มุงเนนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะทําการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ในแงของผลตอบแทน  การสงเสริมธุรกิจปจจุบันของ
บริษัทฯ และความเปนไปไดในการเติบโตของธุรกิจ 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

  สวนที่ 2 - 24

ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสองบริษัท กลาวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษาสัดสวน
การเปนผูถือหุนใน 2 บริษัทยอยดังกลาว 

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 จึงทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมการบริหารงานและ
กําหนดทิศทางของบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปจจุบัน SBM และ BSK มีคณะกรรมการที่มี
กรรมการ 5 คน      ซึ่งบริษัทฯ ไดใหกรรมการของบริษัทฯ   จํานวน 4 คน  คือ  นายยงยุทธ   กิตะพาณิชย    นายวีระ
ยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เขาไปเปนกรรมการในบริษัท BSK  
และ จํานวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย และนายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย เปน
กรรมการใน บริษัท SBM 

BSK และ SBM ใหกรรมการตัวแทน 1 คน เขาเปนกรรมการของบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของทั้ง 4 บริษัท
ดังนี้ 

บริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการถือ
หุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงิน
ลงทุน 

วิธีสวนได
เสีย 

(ลานบาท) 
บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด  ผลิตและจําหนายอะไหลรถ 150.00 20.00 50.63 
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด 
จํากัด  

ผลิตและจําหนายสินคา
ประเภททรายเคลือบ
พลาสติกและทรายอบแหง 

72.00 21.25 27.58 

รวม    78.21 

 ในเดือนเมษายน 2549  บริษัท  บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (บริษัทยอย)      ไดซื้อหุนในบริษัท ยา
มาดะ สมบูรณ จํากัด จํานวน 12,000 หุน เปนเงิน 2 ลานบาท ภายหลังการซื้อหุน บริษัทยอยมีสัดสวนการถือหุนใน
บริษัทดังกลาวเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 และถือเปนบริษัทรวม บริษัทยอยไดปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัท
ดังกลาวจากวิธีราคาทุนเปนวิธีสวนไดเสีย และไดปรับยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบโดยถือเสมือนใชวิธีสวน
ไดเสียตั้งแตเริ่มแรก การปรับปรุงดังกลาวเปนผลใหกําไรสุทธิรวมและกําไรสุทธิเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เพิ่มขึ้นจํานวน 2.7 ลานบาท 1.6 ลานบาท ตามลําดับ ผลสะสมของการปรับปรุงบัญชี
เงินลงทุนดังกลาวจากอดีตถึงตนป 2548 จํานวน 17.8 ลานบาท ไดแสดงไวในหัวขอ “ปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงิน
ลงทุนจากวิธีราคาทุนเปนวิธีสวนไดเสียเนื่องจากการเปลี่ยนสถานะบริษัทที่ลงทุนเปนบริษัทรวม” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

  สวนที่ 2 - 25

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
จํานวน 27.6 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2549 จํานวน 7.3 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด และงบการเงิน
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน    
50.6 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2549 จํานวน 4.1 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด  หกเดือน
ส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2549  ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด และงบการเงินสําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวน
การถือหุน 
(รอยละ) 

มูลคาเงิน
ลงทุน 

(ลานบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโม
ทีฟ จํากัด 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน 
ยานยนตประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอ
ร่ิง จํากัด 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนต เชน ลูกหมาก คัน
ชัก และคันสง(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 
 

ในเดือนมิถุนายน  2549 บริษัทยอย สองแหงไดขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม 
(ประเทศไทย) จํากัด และ บริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส (ประเทศไทย) จํากัด ในราคาหุนละ 88.41 บาท และ 20.71 
บาท ตามลําดับ รวมเปนเงิน 12.8 ลานบาท และ 1.8 ลานบาท ตามลําดับ กําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวได
รวมอยูในผลการดําเนินงานสําหรับปที่แลว 



 

  
 สวนที่ 2 - 26 

 
6. โครงการในอนาคต 
  

บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนการผลิตชิ้นสวน
ประกอบ และชิ้นสวนยอยสําเร็จรูปที่ใชในกระบวนการทุบขึ้นรูป การหลอเหล็ก โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ โดยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และมีมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ เนนการผลิตชิ้นสวนที่มี
คุณภาพ ราคาเปนที่ยอมรับ และสงมอบตรงเวลา  

 บริษัทฯ อยูในระหวางการดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการขยายกําลังการผลิตงานหลอเหล็ก 
เนื่องจากแนวโนมความตองการของลูกคาในอีก 2-3 ปขางหนา คาดวาความตองการของลูกคาจะสูงถึง 33,000 ตัน/ป 
ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ มีกําลังการผลิต 11,400 ตัน/ป 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดําเนินงานเพื่อศึกษาความเปนไปไดในการผลิตชิ้นสวนประกอบ (Module) ใหกับ
ลูกคาประกอบรถยนตรายหนึ่ง โครงการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการยกระดับขีดความสามารถของบริษัทฯ ในการผลิต
ชิ้นสวนยอยในกระบวนการหลอเหล็ก และกระบวนการทุบขึ้นรูปที่มีความแมนยําสูงขึ้น และประกอบเปน Module ซึ่ง
คาดวาผลตอบแทนการลงทุนในโครงการนี้จะใหผลตอบแทนในระดับที่ดี 
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7. ขอพิพาททางกฎหมาย 
 

บริษัทฯ  บริษัทยอย และบริษัทรวมไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
อยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
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8. โครงสรางเงนิทุน 
 
8.1  หลักทรัพยของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 300 ลานหุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท  

 บริษัทฯ ไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ หรือโครงการออก
และเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือมี
การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่มีหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิง 
 
8.2  ผูถือหุน 

 รายชื่อผูถือหุน ที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีดังนี้ 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1.  บริษัทสมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด 79,999,200 26.67 
2.  กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 1) 30,000,000 10.00 
3.  นางมาลินี กิตะพาณิชย 19,982,700 6.66 
4.  Morgan Stanley & Co International Limited 13,049,800 4.35 
5.  Northust Nominees Limited-Northern Trust  Guernesy Clients 12,628,900 4.21 
6.  นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 10,310,100 3.44 
7.  Somers (U.K.) Limited 10,000,000 3.33 
8.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 7,972,600 2.66 
9.  นายวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย 6,905,900 2.30 
10.  State Street Bank And Trust Company for Australia 6,700,000 2.23 
11.  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 6,660,900 2.22 
12. นายบุญศรี กิตะพาณิชย 6,660,900 2.22 
13. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 6,660,900 2.22 
14. ผูถือหุนรายยอยอื่น ๆ 82,468,100 27.49 
 รวม 300,000,000 100.00 
1) นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการวมลงทุนประกอบดวย International Finance Corporation (IFC), California Public 

Employees’ Retirement System (CalPERS), Asian Development Bank (ADB), กระทรวงการคลัง  เปนตน 
 

8.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารอง
ตามกฎหมายแลว ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัทฯ ดวย 

 บริษัทยอยกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาจากปจจัยดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน  
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9.  การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางการจัดการ  



บรษิัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 สวนที ่2 - 30 
 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยมี
รายช่ือและขอบเขตอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 
9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ   

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 9 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการ  
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย รองประธานกรรมการ 
3. นายปญจะ เสนาดิสยั กรรมการอิสระ 
4. นายรังสิน สืบแสง1) กรรมการอิสระ 
5. นายวรนิต จารุมาศ กรรมการอิสระ 
6. นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม2) กรรมการ 
7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
8. นายยงเกยีรติ์ กติะพาณิชย กรรมการ 
9. นางสาวนภัสร กติะพาณิชย กรรมการ 
ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิม่พูนขันติสุข3)  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
1) ดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระเม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 แทนศาสตราจารยหริัญ รดศีรี ที่ลาออกเมื่อวนัที่ 1 กันยายน 

2549 
2) ตัวแทนจากกองทุนเพื่อการรวมลงทุน 
3) ไดรับแตงต้ังเปนเลขานุการคณะกรรมการบรษิัท แทน นายชาํนาญ ธรรมเจริญ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรของ

บรษิัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 
 
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  
นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย  และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย   โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ   
 
ขอบเขตและอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ  

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการมี 
จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
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 คณะกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผูถือหุน 
โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งในปจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ 
รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการ (President) ใหเปนผูรับผิดชอบการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 
คณะกรรมการกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ใหความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ และ
พิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป 

3. การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป 

4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอ่ืนๆ ที่ไมใชงบลงทุน
โครงการรวมเกินรอยละ 10 

5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหกรรมการผูอํานวยการ 

6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตรการ
ทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 

7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่มีความสําคัญ 

8. การทํารายการเกี่ยวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สวนที่ไมเขา       
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 1.5 : 1 

10. การจายเงินปนผลระหวางกาล 

11. การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน 

12. การวาจางกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 

13. การกําหนดและการเปลี่ยนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
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14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของ
ผูบริหารและพนักงาน 

15. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 

16. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการผูอํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคน
หนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑ
ขอกําหนดตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

17. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 

18. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

19. การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย   

20. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ 
 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบดวยกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน 1 ทานมีความรูและประสบการณทางการเงินดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายปญจะ เสนาดิสยั1) ประธานกรรมการ 
2. นายรังสิน  สืบแสง2) กรรมการ 
3. นายวรนิต  จารุมาศ กรรมการ 
ทั้งนี้มี นายวิศรุต  บุญโต3)  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
1) ดํารงตําแหนงประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 (เดิมดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ) 
2) ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 แทนศาสตราจารย หิรัญ รดีศรี ซึ่งลาออกเมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2549 
3) ไดรับแตงต้ังเปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2549 

 
ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองตามควรตามมาตรฐานการบัญชี และใหมีการเปดเผยอยางเพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท 
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4. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง         
ผลประโยชน รวมท้ังพิจารณาการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองครบถวน 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัทฯ   

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และประชุม กับผูสอบบัญชี
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยไมมีผูอ่ืนเขารวมประชุม 

7. ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

8. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป ของบริษัทฯ   

9. ใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของฝายตรวจสอบภายใน 

10. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่
เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

11. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปนโดยบริษัทฯ เปน
ผูรับผิดชอบคาใชจาย 

12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจําทุกป 

13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
 

9.1.3 คณะกรรมการบริหาร 1 )  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 1/2547 วันที่ 29 กรกฎาคม 2547 แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการ 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
4. นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม2) กรรมการ 

1) เปลี่ยนจาก “คณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามงาน” เปน “คณะกรรมการบริหาร” เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549  

2) ดํารงตาํแหนงกรรมการบริหาร เมื่อวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 
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ขอบเขตและอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กลั่นกรอง 

- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการทําธุรกิจและโครงสรางการบริหารงานตลอดจนหลักเกณฑ  

- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัท 

- โครงการลงทุนที่มีขนาดการลงทุนเกิน 100 ลานบาท และเปนโครงการลงทุนที่คณะกรรมการบริษัทฯ
ไมไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ 

2. อนุมัติ หรือไมอนุมัติ  

- โครงการลงทุนในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท โดยโครงการลงทุนนั้นตองเปนโครงการลงทุนที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไมนอยกวารอยละ 15 
เวนแตเปนโครงการลงทุนเพื่อการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทนเครื่องจักร 

- การเปดและปดบัญชีของบริษัทฯในสถาบันการเงินตาง ๆ 

- การแตงตั้งผูบริหารระดับระดับรองกรรมการผูอํานวยการอาวุโสและรองกรรมการผูอํานวยการ 

- ตัดบัญชีสินทรัพยที่เสื่อมสภาพ 

- การขายสินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงานไมเกิน 20 ลานบาท/รายการ 

3. ติดตาม และกํากับการดําเนินการ 

- แผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการที่อยูในแผนธุรกิจประจําปที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 

 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน 

 - รายการที่คณะกรรมการบริหารอนุมัติ หรือไมอนุมัติ 

5. ดําเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 
9.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2548 วันที่ 21 กุมภาพันธ 2548 แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน โดยมีกรรมการอิสระเปนประธาน ดังนี้ 
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ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายปญจะ เสนาดิสยั ประธานกรรมการ 
2. นายวรนิต จารุมาศ กรรมการ 
3. นายสุระศกัดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 
ทั้งนี้มี นายวรพจน  ฉัตรชัยกุลศิริ  เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ขอบเขตและอาํนาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. กําหนดภาพรวมของการกําหนดคาตอบแทนสําหรับ กรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการ
ผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส รองกรรมการผูอํานวยการ และกรรมการผูจัดการ
บริษัทยอย นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

 

2. เสนอคาตอบแทนประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 
 

3. เสนอคาตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการชุดยอย ท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
 

4. เสนอคาตอบแทนกรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส รองกรรมการผูอํานวยการ 
และ กรรมการผูจัดการบริษัทยอย 

 

คาตอบแทนในที่น้ีรวมถึง เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนัสหุน และผลประโยชน ท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ 
 

9.1.5 ผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ผูบริหารของบริษัทฯ มีจํานวน 8 ทาน ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการผูอํานวยการ 
2. นายยงเกยีรติ์ กติะพาณิชย รองกรรมการผูอาํนวยการบริหาร 
3. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ รองกรรมการผูอาํนวยการอาวโุส สายการขายและการตลาด 
4. นายชํานาญ ธรรมเจริญ รองกรรมการผูอาํนวยการ สายปฏิบัตกิาร 
5. นายวรพจน  ฉัตรชัยกุลศิริ รองกรรมการอํานวยการ สาย การเงินและบัญชี 
6. นายวสันต ชวเจริญพันธ 
7. นางสาวนภัสร กติะพาณิชย 1) 
8. นายวิชัย ศรมีาวรรณ 2) 

รองกรรมการผูอํานวยการ สายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 
รองกรรมการผูอํานวยการ สํานกักรรมการผูอํานวยการ  
รองกรรมการผูอํานวยการ สายจดัซื้อและโลจิสตกิส 

1) ดํารงตาํแหนงรองกรรมการผูอาํนวยการ สาํนักกรรมการผูอํานวยการ เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2550 
2) ดํารงตาํแหนงรองกรรมการผูอาํนวยการ สายจัดซื้อและโลจิสติกส เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 
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ขอบเขตและอํานาจหนาท่ีของกรรมการผูอํานวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการอนุมัติ 

2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ  
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทียบกับแผนและ
งบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพรอมเสนอขอแนะ 

4. อนุมัติคาใชจายและเงินลงทุนที่ไมไดอยูในงบประมาณประจําปไดไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง โดยตอง
รายงานใหคณะกรรมการทราบ 

5. เรื่องอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ทั้งนี้การใชอํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการไมรวมถึง (ตองไมขัดแยงกับกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) อํานาจใน
การอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการอํานวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหที่ตองขอความเห็นของจากที่ประชุม
คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุน เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจําหนายไป ซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ  
และบริษัทยอย เปนตน 
 
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

 กรรมการและผูบริหาร 

ในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) ในการคัดเลือกบุคคลที่จะ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการบริษัทฯ ปจจุบันการแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ และการเสาะหาผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ 
จะพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเช่ือถือ  

ตามขอบังคับบริษัทฯ มีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นฐานอยูในประเทศไทย 

ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม 
(1/3) โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่ออกแบงใหตรงเปน สาม
สวนไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปหลังๆ ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออก
จากตําแหนง  
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โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

  การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทน
กรรมการดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตกรณีที่วาระของกรรมการดังกลาวเหลือนอยกวาสองเดือน  

ทั้งนี้หากตําแหนงกรรมการวางลงจนจํานวนกรรมการเหลือนอยกวาจํานวนที่เปนองคประชุมใหกรรมการที่
เหลืออยู จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดนั้นภายในหนึ่งเดือน นับตั้งแตวันที่
จํานวนกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม 

บุคคลซ่ึงไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนนั้น
โดยตองมีมติของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางนอย 3 คน และมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 

 กรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกตั้งจากกรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ และ
มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป 

 กรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยเลือกตั้งจาก
กรรมการจํานวนหนึ่งของบริษัทฯ  
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9.3 คาตอบแทน 
9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 (1) คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 
  เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,500 บาท รายละเอียดดังนี ้

เบี้ยประชมุ (บาท) บริษัทยอย           

ชื่อกรรมการ 
บําเหน็จ
กรรมการ 
ป 2548 

คณะ 
กรรมการ
บริษทั 

คณะ 
กรรมการ 
บรหิาร 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะ 
กรรมการ 
พิจารณา
ผลตอบแทน 

BSK SBM 
คาตอบแทน

รวม 

1 นายชีระ ภาณพุงศ 300,000 345,000 540,000 - - - - 1,185,000 

2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  250,000 287,500 360,000 - - 72,000 72,000 1,041,500 

3 นายปญจะ เสนาดิสัย 200,000 230,000 - 195,000 108,000 - - 733,000 

4 นายรังสิน สืบแสง - 37,000 - 20,000 - - - 57,000 

5 นายวรนิต จารมุาศ 200,000 210,000 - 200,000 77,000 - - 687,000 

6 นายวีระยทุธ กิตะพาณิชย 200,000 230,000 120,000  - - 72,000 72,000 694,000 

7 นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 200,000 220,000 -  - - 72,000 72,000 564,000 

8 นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 200,000 230,000 - - - 72,000 - 502,000 

9 นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 200,000 230,000 30,000 - 77,000 - - 537,000 

 รวม 1,750,000 2,019,500 1,050,000 415,000 262,000 288,000 216,000 6,000,500 

หมายเหตุ 
1) ศาสตราจารยหิรญั รดีศร ี ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ถงึวนัท่ี 31 

สิงหาคม 2549 ไดรับคาตอบแทนรวม 847,500 บาท 
2) นายรังสิน สืบแสง ดํารงตาํแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตั้งแตวันที่ 10 พฤศจกิายน 2549 
3) นายสรุะศักดิ์ เคารพธรรม  ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารต้ังแตวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2549 

(2) คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส 
 

หนวย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2548 จํานวนราย พ.ศ. 2549 

เงินเดือนรวม 6 1,363,405 6 1,411,720 
โบนัสรวม 6 4,051,876 6 3,082,027 

รวม  5,415,281  4,493,747 

หมายเหต:ุ  ประกอบดวยผูบริหาร 6 ราย คือ คุณวีระยุทธ กิตะพาณิชย คุณยงเกยีรติ์ กิตะพาณิชย คุณโยชทิะกะ โอบายาชิ 
คุณชํานาญ ธรรมเจริญ คุณวรพจน ฉัตรชัยกุลศริิ และคุณวสันต ชวเจริญพันธ 
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        9.3.2 คาตอบแทนอื่น 
 (1) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 ในรอบป 2549 บริษัทฯไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯดังนี้ 
   

หนวย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2548 จํานวนราย พ.ศ. 2549 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 5 386,897.40 5 399,927.60 

หมายเหต:ุ ประกอบดวยผูบริหาร 5 ราย คือ คุณวีระยุทธ กิตะพาณิชย คุณยงเกยีรติ์ กติะพาณิชย คุณชํานาญ ธรรมเจริญ 
คุณวรพจน ฉัตรชัยกลุศิริ และคณุวสันต ชวเจริญพันธ 

 (2) การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เปนดังนี้ 

หุนสามัญ (หุน) 
ชื่อ – สกุล 

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 เพิ่ม (ลด) 

1. นายชีระ ภาณุพงศ - - - 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 6,660,900 6,660,900 - 
3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 10,440,100 10,310,100 (130,000) 
4. นายปญจะ เสนาดสิัย - - - 
5. นายวรนิต จารุมาศ - - - 
6. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - - - 
7. นายรังสิน สืบแสง - - - 
8. นายยงเกยีรติ ์กิตะพาณิชย 6,660,900 6,660,900 - 
9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 5,180,900 5,180,900 - 
10. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ - - - 
11. นายชํานาญ ธรรมเจริญ - 40,000 40,000 
12. นายวรพจน ฉัตรชยักลุศิริ - - - 
13. นายวสันต ชวเจริญพันธ - - - 
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9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของการ 
กํากับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ        และความเชื่อมั่นของผู 
ถือหุน โดยมีนโยบายปฏิบัติตามหลักการของการกํากับดูแลกิจการ 15 ขอ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ดังนี้ 

1. นโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการ เพื่อใหครอบคลุมหลัก
สําคัญที่สอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีจํานวน 15 ขอของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไวเปน
ลายลักษณอักษรและไดมีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่  3/2547 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2547 โดยไดครอบคลุม
ในเรื่อง สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ความขัดแยงทางผลประโยชน และจริยธรรมธุรกิจ โดยจะดูแลให
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กําหนดไวอยางเครงครัด นอกจากนี้
คณะกรรมการยังกําหนดใหมีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติดังกลาวเปนประจําเพื่อใหเหมาะสม
กับเวลาและสถานการณ สอดคลองกับความคาดหวังของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียอยูเสมอ 

ในเดือนตุลาคม 2549 คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาอนุมัติใหนําหลักการกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมทางธุรกิจที่ถือปฏิบัติอยูแลวไปปรับปรุงและเรียบเรียงใหเปนคูมือฉบับปรับปรุงใหมตามแนวทาง
หลักการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. ผูถือหุน: สิทธิและความเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน โดยผูถือหุนมีสิทธิพื้นฐานเทา
เทียมกัน ทั้งสิทธิในการไดรับใบหุนและสิทธิการโอน สิทธิในการเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ในที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงในนโยบายที่สําคัญของบริษัทฯ  และในเรื่องที่คณะกรรมการตอง
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และสิทธิในสวนแบงกําไร  

3. สิทธิของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ 

 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดังนี้ 
- ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไขหรือขอตกลงทางการคาโดยที่ผานมามีการปฏิบัติตามขอตกลงเงื่อนไขการ     

กูยืมตามขอตกลงกับธนาคารพาณิชย และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด 
- เอาใจใสในการบริการและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา 
- สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
- มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการใหคาตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหผลประโยชนอ่ืน เชน โบนัส โดย
พิจารณาจากผลงาน 
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- ปฏิบัติกับคูแขงตามกรอบการแขงขันที่สุจริต 
- รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ชุมชน และสังคมเปนอยางดี  

4. การประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดใหมีการอํานวยความสะดวกแกผูถือหุนทั้งในดานวัน เวลา สถานที่ประชุม 
การจัดสงขอสนเทศที่ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา โดยบริษัทฯ มีการจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 7 วัน การสนับสนุนใหผูถือหุนเขารวมประชุม ใชสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน หรือใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของ
บริษัทหรือผูแทนของผูถือหุนในกรณีที่ไมสามารถเขารวมประชุมได รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความ
คิดเห็น ขอคําอธิบาย หรือตั้งคําถามใดๆ ไดอยางเทาเทียมกัน  ตลอดจนมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม และ
ขอคิดเห็นที่สําคัญไวในรายงานการประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังจัดใหมีการจัดทํารายงานการ
ประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดโดยไม
จําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน 
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยทําหนาที่ใน

การใหความเห็นชอบการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่
นําเสนอโดยผานการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท และจัดใหมีกลไกในการกํากับควบคุมดูแล 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายบริหารวาเปนไปตามแนวทางและเปาหมายที่วางไวทั้งระยะสั้น
และระยะยาวเพื่อประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

  คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการใหเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานประจําของ
บริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกําหนด ไดมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการ
อํานวยการไวชัดเจน 

6. ความขัดแยงของผลประโยชน 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนและ
ไดดูแลรายการดังกลาวดวยความระมัดระวัง และเพื่อปองกันการเกิดความขัดแยงของผลประโยชน บริษัทฯ จึงมี
มาตรการดูแลการเกิดรายการดังตอไปนี้ 

- รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน : หากมีรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
บริษัทฯ จะดําเนินการตามกฎระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของในฐานะที่บริษัทฯ เปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย  

- การดูแลการใชขอมูลภายใน :   คณะกรรมการยังกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมลูทีไ่ดจาก
การเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ  
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หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือ
ใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหาร
จะตองมีการรายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรกและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตามมาตรา 59 
ในพระราชบัญญัตหิลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

7. จริยธรรมธุรกิจ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดูแลใหมั่นใจวาผูมีสวนไดเสียทุกกลุมไดรับการคุมครองสิทธิและ
การปฏิบัติดวยดี โดยไดจัดทําแนวทางการปฏิบัติสําหรับ กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน อยางชัดเจนไวในคูมือ
จริยธรรมธุรกิจและกําหนดใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนที่จะตอง
รับทราบ ทําความเขาใจ และปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวอยางเครงครัด โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุก
ระดับข้ันปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดี และมีหนาที่สงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามขอประพฤติปฏิบัติที่
กําหนดไว 

8. การถวงดุลของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปจจุบันมี
จํานวน 9 ทาน โดยกรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 ทาน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 5 ทาน ในจํานวนนี้เปน
กรรมการตัวแทน 1 ทาน กรรมการอิสระ 4 ทาน ซ่ึงมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

9. การรวมหรือแยกตําแหนง 

 เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และสรางดุลยภาพในในการบริหาร คณะกรรมการ
กําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูอํานวยการ โดยมีบทบาท อํานาจ และหนาที่ที่
แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน 

10. คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 

 ในการพิจารณาคาตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่
ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ  โดยการ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหาร
เปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละทาน โดยในป 2548 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร เปนผูพิจารณานําเสนอ 

11. การประชุมคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการเปนการลวงหนาทั้งป และจะประชุมกันไมนอย
กวา 6 ครั้งในแตละป รวมทั้งมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน ในการประชุมแตละคร้ังมีการกําหนดวาระ
การประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ 
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และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ
กอนเขารวมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมี
ประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากท่ีประชุม บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณ
อักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการและหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับ
กรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได  

โดยในป 2549  บริษัทฯ ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง,  ประชุมคณะกรรมการบริหาร 22 ครั้ง,  ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 11 ครั้ง  และ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 5 ครั้ง  โดยมี
รายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดงันี้ 

หมายเหตุ: - ศาสตราจารยหิรญั รดีศรี ดํารงตําแหนงรองและประธานกรรมการตรวจสอบ ถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2549 เขารวม 
  ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 7 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง 
 - นายรังสิน สืบแสง เขารับตําแหนงเมือ่วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2549 
 - นายสรุะศักดิ์ เคารพธรรม ดาํรงตําแหนงกรรมการบรหิาร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 

12. คณะอนุกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ  ไดแก , คณะกรรมการตรวจสอบ , 
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร โดยไดมีการกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน (รายละเอียดปรากฏในหนา 2- 34, 2-35, 2 – 36 และ 2- 37) 

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการอื่น เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง) 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 
คณะกรรม 
การบรหิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
พิจารณา

ผลตอบแทนฯ 
1. นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการ 11 / 11 22 / 22 - - 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย รองประธานกรรมการ 11 / 11 22 / 22 - - 
3. นายปญจะ เสนาดิสัย ก ร ร ม ก า ร /  ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 

11 / 11 - 10 / 11 5 / 5 

4.  นายรังสิน สืบแสง กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 2 / 11 -  1 / 11 - 
5. นายวรนิต  จารุมาศ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 
9 / 11 - 11 / 11 5 / 5 

6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 11 / 11 22 / 22 - - 
7. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 10 / 11 - - - 
8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 11 / 11 - - - 
9. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน 
11 / 11 1 / 22 - 5 / 5 
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13. ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 
                                คณะกรรมการบริษัทจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การ 
                ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบที่เกี่ยวของ           รวมจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ 
                เหมาะสมเพียงพอ      ตลอดจนจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปอง 
                รักษาและดูแลทรัพยสิน              มีฝายตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนหนวยงานอิสระที่รายงานตรงตอคณะกรรมการ 
                ตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันประเมิน 
                ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2550 และเห็นวาบริษัทมีระบบการ 
                ควบคุมภายในที่เพียงพอ 
                                ดานบริหารความเสี่ยง            บริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับบริหารซึ่งมี 
                กรรมการผูอํานวยการเปนประธาน ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดูแลใหมีการประเมินปจจัย 
                ความเสี่ยงและติดตามตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามแผน โดยในป 2549 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น  
                5 ครั้ง ซ่ึงบริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําหนาที่สอบทานและติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สําคัญ 
                อยางตอเนื่อง 

14. รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบในความถูกตองของงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม่ําเสมอ และใชดุลยพินิจอยาง
ระมัดระวังในการจัดทํา รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายใหคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการอิสระ เปนผูดูแล
รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน  

15. ความสัมพันธกับผูลงทุน 

 บริษัทฯ ไดจัดใหมีผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธเพื่อดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศทั้งทาง
การเงินและไมใชทางการเงิน ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงตอความเปนจริง เชื่อถือได 
ทันเวลา และแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แทจริงของบริษัทฯ เพื่อ
ทําหนาที่สื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน และนักวิเคราะหหลักทรัพยทั่วไปอยางเทาเทียมกัน  

 นางสาวจิตตรี ศรีขาว เปนผูดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ หมายเลขโทรศัพทติดตอ  0-2728-8500 ตอ 
8596  หรือ e-mail : jittree.s@somboon.co.th  ,  www.satpcl.co.th 
 

9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

  บริษัทฯ มีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใช 
                เพื่อประโยชนสวนตนและผูอ่ืน โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 
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1. บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาที่ใน
การรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน คู
สมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดย
ตองรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือรับ
โอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพยนั้น และ
ใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายในวันที่สงรายงานดังกลาวใหแก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  ในชวง 
1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการดําเนินงาน 
คือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือขอมูลภายในนั้นจะเปดเผยตอ         
สาธารณชน  

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัทฯ  และทําใหบริษัทฯ ไดรับ
ความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย 

 
9.6 บุคลากร 
 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้นดังนี้ 
 

จํานวน (คน) 
บริษัท 

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 
1.  บริษัทฯ 472           519 
2.  บริษัทสมบูรณหลอเหลก็เหนียวอตุสาหกรรม จํากัด 739      805 
3.  บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 458     474 
 รวม 1,669     1,798 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และ บริษัทยอย มีจํานวนพนักงานทั้งสิ้น ซึ่งแบง
ออกตามสายงานหลักไดดังนี้ 

จํานวน (คน) 
ฝายงาน 

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2549 
1.  ฝายผลิต 917 968 
2.  ฝายวิศวกรรมและซอมบํารุง   186   207 
3.  ฝายบุคคลและธุรการ 35 34 
4.  ฝายบัญชีและการเงิน 26 26 
5.  ฝายขายและฝายการตลาด 35 40 
6.  ฝายวิจัยและพัฒนา 30 31 
7.  ฝายบริหาร 104 115 
8.  ฝายอื่นๆ 336 377 
 รวม 1,669 1,798 

 บริษัทฯ ไมมีสหภาพแรงงานและไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ   4   ปที่ผานมา  
 

ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2549 มีจํานวนเงินรวม 489 ลานบาท (12 เดือน)   
เพิ่มขึ้นจาก 431 ลานบาท ในป 2548 โดยคาตอบแทนใหแกพนักงานของกลุมบริษัทนั้นอยูในรูปเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2547 

 นโยบายการพฒันาพนักงาน 

 พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามรถใหมคีวามพรอมในการดําเนนิตาม
กระบวนการและโครงสรางของธุรกิจบริษัท 
  
 บริษัทฯและบริษัทยอยมกีลยุทธในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯในกลุมสมบูรณ เพื่อใหตอบสนองนโยบายและ
การปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันในกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ( REM ) 
โดยมรกลยุทธตอไปนี้ 

 1) Technical knowledge Management (Engineering & Technology Transfer) 
                        โดยเนนการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมการผลิต ตลอดจนการออกแบบวิจัยและพัฒนา
ผลิต ( Research & Development) 

 2) Managerial knowledge Management  
                        เนนการพัฒนาบุคลากรในระดับจัดการและระดับบริหารใหมีศักยภาพในเชิงการจัดการเชิงกลยุทธ มุงเนน
เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงสูการสรางนวัตกรรมที่ยั่งยืน 
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 3) Management trainee  
                        เนนการเตรียมความพรอมของผูดํารงตําแหนงผูจัดการที่มีศักดิ์ภาพสูและรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
ตลอดจนใหการฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานตามหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และบริษัทฯ จัดใหมี
การอบรมเพื่อใหพนักงานมีความรู ความเขาใจระบบงานและวัฒนธรรมองคกร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 

 1. การจัดอบรมภายใน (In – House training) โดยการหาความจําเปนในการฝกอบรม (Training need) 
  ตามมาตรฐานสายงานอาชีพในระบบ  Skill  Management  Process      ซึ่งจะประเมินความสามารถ 
  จากการทดสอบความรู  และการปฏิบัติงานจริง    เพื่อจะนํามาวิเคราะหหาความจําเปนในการฝกอบรม 
  ตามตําแหนงแตละอาชีพ     และจัดหลักสูตรเฉพาะดานทางเทคนิค (Technical) และ หลักสูตรทั่วไป  
   หลักสูตร Productivity / Quality Improvement เปนรายกลุมงานและรายบุคคล 

 2. จัดการ สมัมนาอบรม เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ความคิดตามสายงาน 

 3. การจัดการความรู   (Knowledge Management)        เพื่อใหเกิดการแลกเปลีย่น / การถายโอนความรู 
  ภายในองคกร    และการจัดเก็บความรูในระบบการผลิตเฉพาะดานที่สงผลกระทบตอ Key Process  
  และ Core Product 

 4. ติดตามวดัผล  ประเมินผลหลังการฝกอบรม      ใหเปนไปตามวตัถุประสงคของการฝกอบรม และจัดทํา 
  ระบบขอมูลดานการฝกอบรมของพนักงานเปนรายบุคคล       (IDP – Individual Development Plan)  
  โดยขอมูลดังกลาวสามารถเชื่อมโยงไปสูแผนความกาวหนาในสายงานในอนาคต ( Career path ) 
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10. การควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดประชุมครั้งที่ 2/2550   วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550      โดยมี 
คณะกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม  เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ  และความเหมาะสมของระบบการ 
ควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจง และรายงานการตรวจสอบภายในในรอบป พ.ศ. 2549 ให 
คณะกรรมการรบริษัทฯรับทราบ  สรุปไดวา 

  คณะกรรมการตรวจสอบ    ไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ  พรอมทั้งขอเสนอ 
แนะการตรวจสอบภายใน   ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง  มี
ประสิทธิผล  รวมทั้งใหมีการติดตามและดําเนินการแกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ  โดยเฉพาะ
ประเด็นสําคัญของปจจัยความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน     รายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน    เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และเปน
ผลประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ   การดูแลทรัพยสิน  มีระบบปองกันที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือการนํา
ทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ   ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สอดคลองกับขอกําหนด
กฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ     ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมิน
ระบบการควบคุมภายใน        เห็นวาเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไมมี
ขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  
 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยใหความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1. องคกร และสภาพแวดลอม 

              บริษัทฯ ไดปรับปรุงผังโครงสรางองคกรเพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม  และ 
สอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะยาว และการขยายงาน     และ กําหนดโครงสราง
การบังคับบัญชาแยกตามสายงาน ที่สอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ  และการกํากับดูแลกิจการ โดยมีฝาย
ตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ     รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ  

               บริษัทฯ มีการปรับปรุงการประเมินผลงานในสวนที่เปนการประเมินจากพฤติกรรมของพนักงานตาม
วัฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมขององคกร    เพื่อกอใหเกิดประโยชนดานการพัฒนาคุณภาพทางการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น   สงเสริมสนับสนุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ       และจริยธรรมธุรกิจ  ใหมีความชัดเจน
โปรงใส   มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน  คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา  คูคา  รวมถึง
ความรับผิดชอบตอผูถือหุน  สังคมและสิ่งแวดลอม    

 
2. การบริหารความเสี่ยง 

                บริษัทฯ กําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญโดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ในการประเมินปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท  และกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงในหนวยงานตาง ๆ   พรอมทั้งมอบหมายใหการบริหาร
ความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการ
ประเมินปจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจ   และเปาหมายของบริษัทฯ   จัดใหมีการติดตาม
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การบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร           และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง   รวมทั้งไดจัดใหมีการอบรม       เพื่อสนับสนุนใหการทํางานขององคกร
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง            ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการติดตามการปฏิบัติ    และพิจารณา
ความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง อยางใกลชิด 
 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

           คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการยอย 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน   คณะกรรมการบริหาร     ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3   คณะ ไดปฏิบัติงานภายใต
ขอบเขตหนาที่               และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายอยางเครงครัด      และเหมาะสมในดานบริหาร          
ตลอดจนความรับผิดชอบของผูบริหาร    และผูปฏิบัติงานแตละระดับปรับ  ปรุงตารางอํานาจอนุมัติของฝายบริหาร
แตละระดับใหเหมาะสม มีความชัดเจน      จัดทําคูมือปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร  ติดตามดูแลการดําเนินงาน
ของบริษัท และบริษัทยอยอยางสม่ําเสมอ   จัดทําคูมือสอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและขอกําหนดของ
หนวยงานกํากับดูแล   คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป           
ชวยใหแผนการตรวจสอบครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง      รวมทั้งครอบคลุมถึงความ
คาดหวังของผูที่มีสวนเกี่ยงของกับบริษัทฯ ซึ่งทําใหบริษัทฯ           ม่ันใจวาหนวยงานตาง ๆ  มีการควบคุมภายใน   
ในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงในการดําเนินงานทุกดาน  ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน  การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญและปญหาที่ตรวจพบจาก
การตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก  และติดตามอยางใกลชิด  ซึ่งมีรายงานใหฝายบริหาร
และผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ      และพิจารณาปรับปรุงแกไขปญหาที่ตนเหตุและจัดทํามาตรการ
ปองกันมิใหเกิดปญหาเดิมขึ้นอีก 

         
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

              บริษัทฯ  ไดนําระบบ Enterprise Resource Planning มาใชในการบริหารจัดการดานการผลิตและการ
รายงานทางการเงนิ เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการบริหารจัดการระบบงานสารสนเทศของบริษัทฯ    
ใหมีประสิทธิภาพและทันเวลาตอการใชประกอบการตัดสินใจของฝายบริหาร  

                นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ไดแกเอกสาร
ประกอบการประชุมที่มีขอมูลที่จําเปนและเพียงพอตอการพิจารณาเขาประชุม และมีการจัดทําบันทึก และสรุป
ความเห็นของที่ประชุมไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  ทุกครั้ง และจัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสาร
สําคัญตาง ๆ ทั้งรายงานการประชุมคณะกรรมการ       ตลอดจนเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ครบถวน และเปน
หมวดหมู สามารถสืบคนไดโดยงาย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชีฝายตรวจสอบภายใน และผูเกี่ยวของเกี่ยวกับการ
จัดทํางบการเงินของบริษัททุกไตรมาสเพื่อใหมีความมั่นใจวาบริษัทฯมีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม 
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5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในป 2549 รวม 11 ครั้ง โดยบริษัทฯ  มีระบบการติดตามการ
ปฏิบัติงานเปนลําดับชั้นตั้งแตคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะผูบริหาร จนถึงระดับฝายงาน โดยไดกําหนดใหมีการ
รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไวทุกเดือน และเมื่อพบวาผลการดําเนินการมีความ
แตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวไดกําหนดใหผูรับผิดชอบนําเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการ
วิเคราะหสาเหตุตลอดจนรวมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแกไขปญหา และใหรายงานการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2549 มีการประชุมรวม 11 ครั้ง บริษัทฯ จัดใหมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ     โดยผูรับผิดชอบในฝายงานเอง และมีฝายตรวจสอบ
ภายในทําการตรวจสอบอยางเปนอิสระเพื่อรายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่ตรวจพบตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาส่ังการใหมีการแกไขในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งใหมีการรายงาน
การแกไขขอบกพรองตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง 

อีกทั้งบริษัทฯมีการจัดประชุมผูบริหาร โดยมีการประชุมผูบริหารอยางสม่ําเสมอทุกเดือนเพื่อพิจารณาและ
ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหารใหเปนไปตามเปาหมาย 
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11. รายการระหวางกัน 
11.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2548 และ ระหวางป 2549 ดังตอไปนี้ 

  11.1.1 บริษัทเอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด (SATAT)    

วันที่ 26  ตุลาคม  2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ SATAT ไดมีมติพิเศษใหเลิกบริษัท โดยไดจดทะเบียนการเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 27 ตุลาคม  2548  
และ เสร็จสิ้นการชําระบัญชี  วันที่ 24 มีนาคม 2549  

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2548 ป 2549  
รายการคาปกติ    

1. SAT ซื้อวัตถุดิบ (เหล็ก) จาก SATAT 2.93 - ราคาใกลเคียงทุน 
2. SAT ซื้อสินคา (Finished Goods) จาก SATAT 15.99 - ราคาใกลเคียงทุน    
3. SAT ขายวัตถุดิบ (เหล็ก) ให SATAT 1.50 - ราคาใกลเคียงทุน 
4. SAT ขายวัสดุสิ้นเปลืองให SATAT 13.28 - ราคาใกลเคียงทุน  
5. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SATAT 1.31 - คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5,MOR และ MLR-1.25% ตอป (2548: รอยละ 4.5, MOR และ MLR ตอป)  
6. SAT รับคาเชาจาก SATAT  3.7 - คาเชาเดือนละ 0.4 ลานบาท (คาเชาพื้นที่อาคารโรงงานคิดเปนตารางเมตรละ 200 บาท) / SAT มีพื้นที่ในโรงงาน

เหลือและเปนการลดคาใชจายในการขนสงเนื่องจาก SAT มีการรับจางทุบขึ้นรูปใหกับ SATAT อยางตอเนื่อง 
7.SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SATAT  9.30 - คาบริการเดือนละ 1.03 ลานบาท / เปนการใหบริการแก SATAT 
รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)    

8. SAT รับโอนกิจการจาก SATAT  95.52 - ตามมูลคาสุทธิของสินทรัพยและหนี้สิน ณ  วันที่ 10 ตุลาคม 2548 

หมายเหตุ:  รายการที่ 1– 8 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 11.1.2 บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จํากัด (SBM)    

วันที่ 17  ตุลาคม  2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ SBM (บริษัทยอย) ไดมีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ลานบาทเปน 640 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 456,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ และนําเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกลาวชําระหนี้เงินกูยืมแกบริษัทฯ  โดย
บริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 
ลานบาทเปน 160 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 บาทเปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 480 
ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย  และบริษัทยอยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2549 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2548 ป 2549  
รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให SBM  - 4.40 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 
2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม SBM  557.00 499.00 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SBM  38.81 25.44 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5,MOR และ MLR-1.25% ตอป (2548: รอยละ 4.5, MOR และ MLR ตอป  
4. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให SBM 0.67 1.03 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ SBM 
5. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก SBM - 12.80 ราคาใกลเคียงทุน /  SBM ใชสาธารณูปโภคของ SAT 
6. SAT จายชําระคาเชาให SBM  1.2 คาเชาเดือนละ 0.10 ลานบาท / เปนการใหเชาเครื่องจักรแก SBM 
7. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 44.40 55.08 คาบริการเดือนละ 4.59 ลานบาท / เปนการใหบริการแก SBM 
รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)    

8. SAT ซื้อหุนจากการเพิ่มทุนของ SBM  456.00 - ราคาตามมูลคาหุน หุนละ 1,000 บาท 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 8 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11.1.3 บริษัทบางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด (BSK)    

วันที่ 17  ตุลาคม  2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ BSK (บริษัทยอย) ไดมีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 106 ลานบาทเปน 520 ลานบาท โดยออกหุนสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 414,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ  และนําเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกลาวชําระหนี้เงินกูยืมแกบริษัทฯ  โดย
บริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจด
ทะเบียนจาก 520 ลานบาทเปน 130 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 บาทเปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงิน
ลดทุนจํานวน 390 ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย  และบริษัทยอยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2548 ป 2549  
รายการคาปกติ    

1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK  5.71 4.83 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 6 (ป 2548: ราคาใกลเคียงทุน) / SAT ตองมีการใช Jig Fixture ใน
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับความตองการของ SAT ได 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม BSK  503.00 463.00 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก BSK 39.30 22.93 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5,MOR และ MLR-1.25% ตอป (2548: รอยละ 4.5, MOR และ MLR ตอป)  
4. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให BSK 18.18 1.57 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ BSK 
5. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก BSK  0.37 ราคาใกลเคียงทุน / BSK ใชสาธารณูปโภคของ SAT 
6. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM  34.80 42.48 คาบริการเดือนละ 3.54 ลานบาท / เปนการใหบริการแก SBM 
รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)    
7. SAT ซื้อหุนจากการเพิ่มทุนของ SBM  414.00 - ราคาตามมูลคาหุน หุนละ 1,000 บาท 
หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 11.1.4 กลุมกิตะพาณิชย เปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัทฯ      

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของ
รายการ (ลานบาท) 

เงือนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2548 ป 2549  
รายการคาปกติ    

1. BSK มีรายไดจากการขายสินคาแหนบ ใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  155.95 147.26 การตั้งราคาขายสินคาใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัดเปนการตั้งราคาบวกกําไรขั้นตนโดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลววาเปนรายการซื้อขายในลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขราคาเปนเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป / เปนการขยายฐานลูกคาของ
กลุมบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

2. SAT มีรายไดจากการขายสินคาเพลาขางใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  7.15 4.01 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการขายสินคาเปนครั้งคราวใหกับบริษัท
ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

3. SBM ซื้องานหลอจาก บริษัทอาซาฮี เทค เม็ททอลส (ประเทศไทย) จํากัด 72.43 - ซื้อในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / เปนการซื้อสินคาที่กําลังการผลิตของ SBM ไม
เพียงพอ 
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12 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 
12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี 

  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ไดแก นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 
จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดแก นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 
จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแก นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 
จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังนี้ 

   งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
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ตารางสรุปงบการเงิน 

ตารางที่ 1 – 1 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินรวม             หนวย  : พันบาท 

งบการเงินรวม รายการ 
2549 2548 (ปรับปรุงใหม) 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 4,252,052 3,868,406 
รายไดอื่น 112,908 116,288 
สวนแบงกําไรจากลงทุนในบริษัทรวม 9,991 32,831 
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 14,302 7,857 
รวมรายได 4,389,253 4,025,382 
คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 3,444,983 3,077,304 
คาใชจายในการขายและบริหาร 303,500 287,157 
รวมคาใชจาย 3,748,483 3,364,461 
กําไรกอน ดอกเบีย้จายและภาษีเงนิได 640,770 660,921 
ดอกเบีย้จาย (94,238) (92,412) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (103,931) (125,743) 
กําไรสุทธิสําหรับป 442,601 442,766 
กําไรจากการดําเนินงาน1 630,779 628,090 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ         หนวย  : พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ รายการ 
2549 2548 (ปรับปรุงใหม) 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 1,562,245 1,480,828 
รายไดอื่น 202,791 200,098 
สวนแบงกําไรจากบริษัทยอย 218,786 256,806 
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่น 2,260 9,332 
รวมรายได 1,986,082 1,947,064 
คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 1,229,636 1,224,029 
คาใชจายในการขายและบริหาร 203,638 153,952 
รวมคาใชจาย 1,433,274 1,377,981 
กําไรกอน ดอกเบีย้จายและภาษีเงนิได 552,808 569,083 
ดอกเบีย้จาย (87,465) (85,945) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (22,742) (40,372) 
กําไรสุทธิสําหรับป 442,601 442,766 
กําไรจากการดําเนินงาน1 334,022 312,277 

หมายเหต ุ
1. กําไรจากการดําเนินงาน เทากบักําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได โดยไมรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทยอย 
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ตารางที่ 2 – 1  ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม    หนวย : พันบาท 
งบการเงินรวม รายการ 

2549 2548 (ปรับปรุงใหม) 
สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 183,586 286,161 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 784,532 754,205 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  461,416 397,913 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 44,757 52,607 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,474,291 1,490,886 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 78,208 69,987 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ  26,650 34,560 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ 2,873,178 2,737,081 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 208,802 208,643 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,186,838 3,050,271 

รวมสินทรัพย 4,661,129 4,541,157 

หนี้สิน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบญัชธีนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 799 823 
เจาหนี้การคา – สุทธิ  742,303 796,190 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 297,899 123,990 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 153,268 211,863 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,194,269 1,132,866 

หนี้สินไมหมุนเวยีน   
เงินกูยืมระยะยาวอื่น 1,558,715 1,758,613 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 13,112 17,100 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,571,827 1,775,713 

รวมหนี้สิน 2,766,096 2,908,579 

สวนของผูถือหุน   
ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย1 802,349 847,495 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 708,121 400,520 
รวมสวนของผูถือหุน 1,895,033 1,632,578 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,661,129 4,541,157 
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ตารางที่ 2 – 2 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ             หนวย : พันบาท 
งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ รายการ 

2549 2548 (ปรับปรุงใหม) 
สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 109,082 169,715 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 306,322 321,072 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  168,891 99,359 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 328,588 268,207 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 912,883 858,353 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของ 708,386 870,510 
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  1,314,878 1,222,738 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธ ิ 1,104,947 1,043,215 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 787 688 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,128,998 3,137,151 

รวมสินทรัพย 4,041,881 3,995,504 
หนี้สิน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เจาหนี้การคา – สุทธิ  228,084 290,718 
เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทยอย - 95,520 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 297,899 123,990 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 49,981 79,021 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 575,964 589,249 

หนี้สินไมหมุนเวยีน   
เงินกูยืมระยะยาว 1,558,715 1,758,613 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 12,169 15,064 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,570,884 1,773,677 

รวมหนี้สิน 2,146,848 2,362,926 
สวนของผูถือหุน   
ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย1 802,349 847,495 
ากําไร (ขาดทุน) สะสม 708,121 400,520 
สวนของผูถือหุน 1,895,033 1,632,578 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,041,881 3,995,504 
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ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงนิสดจากงบการเงนิเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม          หนวย  : พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 
รายการ 

2549 
2548 (ปรับปรุง

ใหม) 2549 
2548 (ปรับปรุง

ใหม) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 496,893 544,289 207,997 193,718 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (419,962) (838,540) (104,235) (554,672) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (179,506) 384,808 (164,395) 426,432 
เงินสดและรายการเงินเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (102,575) 90,557 (60,633) 65,478 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ตนงวด  286,161 195,604 169,715 104,237 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ปลายงวด  183,586 286,161 109,082 169,715 
 

 

 

ตารางที่ 4   ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินรวม 

 
งบเสมือนรวม

กิจการ งบการเงินรวม 

อัตราสวน 
2547 1 

 
2547 2 

 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)     
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 0.99 1.00 1.32 1.23 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.74 0.74 0.92 0.81 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) N/A 0.26 0.47 0.43 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.99 3.78 5.34 5.53 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72 95 67 65 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.55 7.25 9.10 8.02 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 38 50 40 45 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.37 3.53 4.84 5.13 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 82 102 74 70 
วงจรเงินสด (วัน) 27 43 33 40 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability
Ratio)     

อัตรากําไรขั้นตน (%) 25.08 % 25.01 % 20.45 % 18.98 % 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 21.84 % 23.15 % 13.83 % 12.63 % 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 7.45 % 9.01 % 3.90 % 3.13 % 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) N/A 45.62 % 101.70 % 92.56 % 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 22.75 % 18.44 % 11.00 % 10.08 % 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 256.30 % 160.03 % 44.66 % 25.09 % 
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อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio) 

2547 1 
 

2547 2 
 

2548 
(ปรับปรุง) 

2549 
 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 21.23 13.25 % 10.91 % 9.62 % 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) N/A 26.85 % 24.82 % 24.23 % 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.93 0.72 0.99 0.95 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)     
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 6.51 6.54 1.16 0.98 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 9.21 9.21 1.78 1.46 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) N/A 4.55 8.25 7.38 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) N/A 0.08 1.08 1.62 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) N/A 0.16 0.14 0.31 

อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio)     
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 20.51 % N/A 27.37 % 9.92 % 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 25.18 % N/A 35.23 % 11.95 % 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) (32.63) % N/A 0.37 % 5.41 % 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) 233.28 % N/A (40.74) % (0.04) % 

หมายเหตุ : 1. งบเสมือนรวมกิจการ หมายถึง การจัดทํางบการเงินรวมเสมือนวามีการรวมผลประกอบการ 
                             และซื้อกิจการตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2547) 
              2. งบการเงินรวม เปนการจัดทําตามการซื้อกิจการบริษัทยอยจริง ณ 30 เมษายน 2547 
                              (1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2547) 
 
 
 
ตารางที่ 5   ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราสวน 
2547 

 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.05 1.46 1.58 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.95 1.24 1.27 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.31 0.33 0.36 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.38 5.54 4.98 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 82 65 72 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 15.09 17.14 9.17 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 24 21 39 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 3.97 5.17 4.74 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 91 70 76 
วงจรเงินสด (วัน) 15 16 36 
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อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability
Ratio) 

2547 
 

2548 
(ปรับปรุง) 

2549 
 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 25.77 % 17.34 % 21.29 % 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 72.80 % 35.70 % 33.93 % 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 36.96 % 23.95 % 21.34 % 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 25.64 % 36.64 % 39.24 % 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 39.20 % 22.74 % 22.29 % 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 152.13 % 44.66 % 25.09 % 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)    

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 26.44 % 12.76 % 11.01 % 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 102.27 % 62.34 % 52.67 % 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.67 0.56 0.49 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 6.40 1.21 0.98 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 7.41 1.45 1.13 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.00 3.72 3.64 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.06 0.20 0.53 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 15.78 % 13.55 % 30.50 % 

อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio)    
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 35.45 % 97.42 % 5.50 % 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 31.44 % 119.84 % 0.46 % 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 22.54 % 126.07 % 32.68 % 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) 1001.85 % (5.08) % (0.04) % 

 

 
12.2 คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

               12.2.1   ภาพรวมของการดําเนนิงานที่ผานมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต   โดยรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจากการขายผลิตภัณฑ
ชิ้นสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน จานเบรกและเบรกดุม เปนตน  โดยเปนการจําหนายใหกับโรงงานประกอบรถยนต 
(Original – Equipment Market) ที่อยูในประเทศเปนหลัก  ภาวะโดยรวมปจจัยดานราคาน้ํามันยังคงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา    เสถียรภาพดานคาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคาอยางตอเนื่อง   ปจจัยทางการเมือง และความไมสงบทางภาคใตยัง
เปนปจจัยลบตอภาคอุตสาหกรรม    แตในภาคอุตสาหกรรมยานยนตทั่วโลกยังมีการเติบโตอยางตอเนื่อง   ซึ่งสงผลดีตอ
ผูประกอบการในประเทศไทยเนื่องจากการเปนศูนยกลางในการผลิตรถยนตเพ่ือสงออก ซึ่งปจจัยดังกลาวนี้ยังคงชวยกระตุน
การเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนตในประเทศ   จึงทําใหความตองการในชิ้นสวนสําหรับประกอบรถยนตนั้นเพิ่มขึ้น   สงผลดีตอ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ    ในขณะที่ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นสงผลโดยตรงตอตนทุนการผลิต  แตเพราะทาง
บริษัทฯ ยังคงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง เชน การลดการสูญเสีย  การลด  Cycle 
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Time และปรับสายการผลิตเพื่อเพ่ิมกําลังการผลิต ตลอดจนไดรับประโยชนจากขนาดการผลิต (Economy of Scale)  จึงทําให
บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาระดับของกําไรสุทธิได 

 12.2.2 ผลการดําเนินงาน 

รายได 

 ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ  4,389 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 364 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 9 
แบงเปนรายไดจากการขายสินคาจํานวน 4,252 ลานบาท รายไดอื่นๆ จํานวน 127 ลานบาท  และรายไดจากสวนแบงกําไรจาก
เงินลงทุนในบริษัทรวม 10 ลานบาท      

 จากการที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายที่ปรับตัวดีขึ้นเปนผลมาจากทั้งปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑที่เพ่ิมขึ้นของ
ลูกคา และราคาขายตอหนวยของสินคาบางรายการที่สูงขึ้น จากการปรับราคาขายเพื่อใหสอดคลองกับราคาของตนทุนวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น 

 จากงบการเงินรวม พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2549 และป 2548 มีรายไดจากการขายสินคาของบริษัท 
สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มาจากการขายเพลาขางเปนสวนใหญจํานวน 1,518 ลานบาทและ 1,395 ลาน
บาท(ตามลําดับ) รายไดจากการขายสินคาของบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด มาจากการขายจานเบรก
และเบรกดุมเปนสวนใหญจํานวน 413 ลานบาทและ 365 ลานบาท(ตามลําดับ) และ รายไดจากการขายสินคาของบริษัท 
บางกอกสปริงอินดัสเตรียล มาจากการขายแหนบแผนเปนสวนใหญจํานวน 635 ลานบาทและ 613 ลานบาท(ตามลําดับ) 

ตนทุนและคาใชจาย    

ตนทุนขายและบริการ 

ในป 2549 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 3,445 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 368 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12 ตามสัดสวน
การขายที่เพ่ิมขึ้น เมื่อพิจารณาสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายป 2549 คิดเปนรอยละ 81 เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 1 เนื่องจาก
ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง และภาวะราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก ขณะที่บริษัทไดมีการขยายโรงงานที่
ระยอง 2 แหง สงผลใหมีคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปกอน  

 

คาใชจายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2549 เทากับ 303 ลานบาท  โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน16 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 6 เนื่องจากการปรับขึ้นเงินเดือนประจําปและการเพิ่มขึ้นของพนักงานระดับผูบริหาร รวมถึงการเพิ่มกําลังคนของ
หนวยงานสนับสนุนจากการขยายโรงงานที่จังหวัดระยอง 2 แหง   

• ดอกเบีย้จาย 

บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2549 เทากับ 94 ลานบาท  เพ่ิมขึ้นจากปกอน 2 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2  
เนื่องจากบริษัทฯ มีวงเงินกูเพ่ิมขึ้น 100 ลานบาท ในไตรมาสที่ 2 ของป 2549 สําหรับโครงการขยายกําลังการผลิต Axle Shaft ( 
Line G) ของบริษัทสมบูรณ แอ็ดวานซเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ตอป     และวงเงินกู 174 ลาน
บาท  เพ่ือลงทุนในโรงงานแหลงใหมที่  จังหวัดระยอง  ของบริษัทยอย (บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด)   
ณ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ เบิกเงินกูดังกลาวจํานวน 28 ลานบาท  อัตราดอกเบี้ย  MLR-1.25% ตอป 
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ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในป 2549 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 104 ลานบาท ลดลงจากปกอน 22 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 18 
เนื่องจากในปนี้บริษัทฯ ไดสิทธิการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 25 
รวมถึงบริษัทมีสาขาที่จังหวัดระยอง ซึ่งไดรับสิทธิประโยชนจาก BOI โดยไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

กําไรจากการดําเนินงาน 

 บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไมรวมสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย   ดอกเบี้ยจาย และ  ภาษีเงิน
ได ในป 2549 จํานวน 631 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 3 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.5   จากรายไดจากการขายสินคา
เปนหลัก 
 

กําไรสุทธิ 

 ในป 2549 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 443 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 10 ของรายไดจากการขายสินคา ซึ่งใกลเคียง
กับป 2548 ที่มีกําไรสุทธิ เทากับ 443 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11 ของรายไดจากการขายสินคา สัดสวนกําไรตอรายไดจาก
การขายสินคาลงลดรอยละ 1 เนื่องจากตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและคาใชจายในการขายและบริหารที่เพ่ิมขึ้น 

12.2.3 ฐานะทางการเงนิ 

 สินทรัพย 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 
เทากับ 4,661 ลานบาท และ 4,541 ลานบาท (ตามลําดับ) เพ่ิมขึ้น 120 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3 สาเหตุหลักมาจากการ
เพ่ิมขึ้นของ สินทรัพยถาวร  บริษัทฯ ไดซื้อที่ดินที่จังหวัดระยองเพิ่ม และดําเนินการกอสรางอาคารโรงงาน เพ่ือขยายโรงงานของ
บริษัทและเครื่องจักรใหมสําหรับการลงทุนในโครงการขยายสายงานการผลิตเพื่อรองรับความตองการและปริมาณการสั่งซื้อ
ของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นของกลุมบริษัท และลูกหนี้การคา รวมถึงสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นเนื่องจากปริมาณยอดขายที่สูงขึ้น 

• ลูกหนี้การคา 

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 784 ลานบาท   และเทากับ 754 ลานบาท ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เนื่องจากจํานวนและราคาของสินคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยอดลูกหนี้การคา
สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สะทอนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยประมาณ 66 วัน ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับป 2548 ทั้งนี้ 
ระยะเวลาการชําระหนี้เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากกลุมลูกคารายใหญ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเปนกลุม OEM ซึ่งมีเครดิตเทอม
คอนขางแนนอน 

• เงินลงทุน 

ป 2549  เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียที่บันทึกในงบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
เทากับ 1,315 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียที่บันทึกในงบดุลเฉพาะ
บริษัท เทากับ 1,223 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 92 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8  โดย 

วันที่ 17  ตุลาคม  2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัท
ยอย) ไดมีมติพิเศษอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 184 ลานบาทเปน 640 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 456,000 
หุน มูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ และนําเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกลาวชําระหนี้
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เงินกูยืมแกบริษัทฯ  โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลานบาทเปน 160 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลง
มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 บาทเปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 
480 ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย  และบริษัทยอยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2  
มีนาคม  2549 

วันที่ 17  ตุลาคม  2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด(บริษัทยอย) ไดมีมติ
พิเศษอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 106 ลานบาทเปน 520 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 414,000 หุน มูลคาตรา
ไวหุนละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ  และนําเงินทั้งสิ้นจากการเพิ่มทุนดังกลาวชําระหนี้เงินกูยืมแก
บริษัทฯ  โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ลานบาทเปน 130 ลานบาท โดยการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 บาทเปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลด
ทุนจํานวน 390 ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย  และบริษัทยอยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อ
วันที่ 2 มีนาคม 2549 

ซึ่งในระหวางปมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท ไดแก บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ 2 บริษัทจาก 
1,160 ลานบาท เปน 290 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอยจากมูลคาหุนละ 1,000 
บาท เปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 870 ลานบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอยทั้ง 2 แหง  
บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  

ในระหวางป ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย)ไดมีมติพิเศษใหเลิก
บริษัท โดยบริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 และเสร็จสิ้นการชําระ
บัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวของจํานวน 105 ลาน
บาท ซึ่งเปนการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด  บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด บริษัทสมบูรณ โซมิค 
แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด และบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ มีตนทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาว ในป 
2549 เทากับ 73 ลานบาท ลดลงจากป 2548 เทากับ 23 ลานบาท เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2549 บริษัทยอยสองแหงไดขาย
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท อาซาฮี เทค เม็ททอลส (ประเทศไทย) จํากัด 
ในราคาหุนละ 88.41 บาท และ 20.71 บาท ตามลําดับ รวมเปนเงิน 12.8 ลานบาท และ 1.8 ลานบาท ตามลําดับ กําไรจากการ
ขายเงินลงทุนดังกลาวไดรวมอยูในผลการดําเนินงานสําหรับป 2548 

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 2,873 ลานบาท และป 2548 มีจํานวน 
2,737 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 136 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5 ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทฯ กอสรางอาคารโรงงาน และ เครื่องจักร
ใหมเพ่ือขยายกําลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จ.ระยอง  

ทั้งนี้ บริษัทฯมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2549 ประมาณ 802 ลานบาท ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯไดมีการประเมินมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณในป 2546 สําหรับ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมีการตัดจําหนายตามระยะเวลาใชงานที่เหลือของสินทรัพยแตละประเภท 
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หนี้สิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 2,766 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินระยะสั้น เทากับ 1,194 ลาน
บาท และหนี้สินระยะยาว เทากับ 1,572 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาปกอน 143 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 5  เนื่องจากบริษัทฯ ได
ชําระหนี้เงินกูยืมระยะยาว เปนจํานวนรวม 26 ลานบาท และเจาหนี้การคากิจการลดลง 54 ลานบาท รวมถึงหนี้สินอื่นลดลง 63 
ลานบาท จากการจายคืนเงินประกันและคากอสรางอาคารโรงงานตามโครงการขยายสายการผลิตที่ระยองในปกอน 14 ลาน
บาท และตั้งโบนัสคางจายลดลง 24 ลานบาท ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายลดลง 8 ลานบาท         

สวนของผูถอืหุน 

• โครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 1,895 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 262 ลานบาทหรือ
คิดเปนรอยละ 16  โดยบริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรประจําป 2548 สวนที่เหลือแกผูถือหุนจํานวน 75 ลานบาท 
บริษัทฯจาย    เงินปนผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล รวมเปนเงิน 60 ลาน
บาท บริษัทฯจายเงินปนผลในวันที่ 13 กันยายน 2549 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 2,766 ลานบาทและสวนของผู
ถือหุน 1,895 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.45 เทา   

 

การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 
 จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับ
จากการดําเนินงานสุทธิ จํานวน  497 และ 544 ลานบาท (ตามลําดับ) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนติดลบ 420 และ 839 
ลานบาท (ตามลําดับ) เปนผลมาจากการซื้อสินทรัพยถาวรในป 2549 จํานวน 420 ลานบาท และ ป 2548 จํานวน 824 ลาน
บาท  เพ่ือรองรับการขยายงานในโครงการตางๆ ของบริษัทเปนหลัก  และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบในป 
2549 จํานวน 180 ลานบาท เปนผลมาจากการจายเงินปนผล  และในป 2548 มีกระแสเงินสัดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินเปน
บวก  385 ลานบาท จากการออกจําหนายหุนเพิ่มทุน  

ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

                 ปจจัยสําคัญที่สนับสนุน การเติบโตของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  คือ ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐฯ  และ
ภายในป 2553  รัฐบาลมีเปาหมายใหประเทศไทยประกอบรถยนตใหได 1.8 ลานคัน ซึ่งในปจจุบันบริษัทผูผลิตรถยนตรายใหญ
ตางๆ ไดมีการยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย โดยที่กลุมบริษัทไดเพ่ิมโอกาสและศักยภาพดานการตลาดดวยการขยายการ
ลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดรถยนตในอนาคตเชนกัน อยางไรก็ตาม ประเทศไทยไดทําการตกลงทําเขตการคาเสรี 
(FTA) กับหลายๆ ประเทศ จึงถือเปนชองทางใหผูผลิตจากตางประเทศในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนตเขามาแขงขันในเรื่อง
ของตนทุนที่ตํ่ากวาได  โดยบริษัทฯ ไดวางแผนกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในดานตนทุน โดยนําการบริหารหวง
โซอุปทานมาประยุกตใช  รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่ม โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบเชิง
วิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา เพ่ือลดตนทุนการผลิตลง และเปนที่ยอมรับของผูผลิตยานยนตระดับโลก นอกจากนั้นแลว  
บริษัทฯ ไดวางกลยุทธเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนตโดยไดวางแผนกลยุทธในการเพิ่มประสิทธิภาพการ



   สวนที่ 2 - 67

แขงขัน โดยการสรางความแข็งแกรงดานการเงิน การยกระดับความสัมพันธกับลูกคา การพัฒนาองคกรใหเปนที่ยอมรับของผูมี
สวนไดเสียตอองคกร  โดยดําเนินการในแนวทางของบรรษัทภิบาล และปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการตามหลักเกณฑใหม
ของตลาดหลักทรัพยฯ  ซึ่งตองคํานึงถึงระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  

ปจจัยอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบในทางบวกตอบริษัทฯ คือ  ในระหวางป 2548 บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีสําหรับโครงการขยายกําลังการผลิตเพลาขาง (Axle Shaft) ที่จังหวัดระยอง เปนระยะเวลา 8 ป โดยสิทธิประโยชนดังกลาว
จะหมดอายุลงในป 2556  นอกจากนั้น ในป 2549 อัตราภาษีเงินไดของบริษัทอยูในอัตรารอยละ 25 จากอัตราปกติรอยละ 30 
เนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

 

 

 

 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 สวนที่ 2 - 68 

 
13. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 -ไมมี- 



บรษิัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

สวนที ่3 - 1 

สวนที ่3 

การรบัรองความถูกตองของขอมูล 
 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะ
กรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวา ขอมูลดังกลาวถูกตอง
ครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสาํคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่ประกอบในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลใน
สวนที่เปนสาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกลาว และขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2549 ตอผูสอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน 
รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกันขาพเจาได
มอบหมายให นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 

 
ชื่อ    ตําแหนง    ลายมือชื่อ 

 

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

 2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย รองประธานกรรมการ ......................................................... 
 

 3. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย กรรมการ/  ......................................................... 
      รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

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

 5. นายวรพจน  ฉัตรชัยกุลศิริ รองกรรมการผูอํานวยการ   ......................................................... 
      สายการเงินและบัญชี  



บรษิัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

สวนที ่3 - 2 

ชื่อ    ตําแหนง    ลายมือชื่อ 
 
ผูรับมอบอํานาจ 

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

 

“ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว และดวยความระมัดระวังในฐานะกรรมการ
บริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอันควรสงสัยวาขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลที่ควรตอง
แจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองที่เปนชุดเดียวกันขาพเจาได
มอบหมายให นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลไว” 
 

ชื่อ   ตําแหนง     ลายมือชื่อ 
 

 1. นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการ ......................................................... 

 

 2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ ......................................................... 

 

 3. นายรังสิน สืบแสง กรรมการ ......................................................... 

 

 4. นายวรนิต จารุมาศ กรรมการ ......................................................... 

 

 5. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ ......................................................... 

 
ผูรับมอบอํานาจ 

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



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม 
 
 
 
 
 
  
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 1 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ / 
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2537  - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บมจ. อมตะ คอรปอเรชั่น นิคมอุตสาหกรรม 

2537 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อมตะ (เวียดนาม) นิคมอุตสาหกรรม 

2535 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ   บมจ. ทุนเท็กซ (ประเทศไทย)  ประกอบธุรกิจเสนใย
ประดิษฐ 

2535 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ   บมจ. ทุนเท็กซ ปโตรเคมีคอล ผลิตภัณฑปโตรเคมี 

2535 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ   บจ. ทีพีที ยูทิลิตี้  ผลิตไฟฟา 

    

    

    

    

1. นายชีระ   ภาณุพงศ        
    ประธานกรรมการ/ ประธาน 
    กรรมการบริหาร 

74 Master of Science (Economics), 
School of Economics and Political 
Science, University of London 
(United Kingdom) 
 
Bachelor of Commerce 
(Accountancy), Hons:  University of 
Leeds (United Kingdom) 
 
ธรรมศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
Industrial Project Evaluation  
Course, Economic Development 
Institute, IBRD  
 
ปริญญาบัตรวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร วปอ.  รุนที่ 20 
 
อบรมหลักสูตร ประธานกรรมการ 
2000 และ หลักสูตร DAP  สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ไมมี ไมมี 

    

                                                           
* ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร หมายถึง ความสัมพันธทางสายโลหิต หรือ ความสัมพันธโดยการสมรส หรือ ความสัมพันธโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 2 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2541 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท 
แซนด 

ผลิตและจําหนายสินคา
ประเภททรายเคลือบ
พลาสติก 

2541 – ปจจุบัน  กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนต 

2541 – ปจจุบัน  กรรมการ บจ. อาซาฮี เทค เม็ททอลส ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
เหล็กหลอ 

2541 – ปจจุบัน  กรรมการ บจ. อาซาฮี เทค อลูมิเนียม ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนตที่ทําจากอลูมิเนียม
หรืออลูมิเนียมอัลลอย 

2538 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2537 – ปจจุบัน กรรมการ 

 
บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว   
อุตสาหกรรม    

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2. นายยงยุทธ   กิตะพาณิชย 
    รองประธานกรรมการ/      
   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   
   ผูกพันบริษัทฯ/กรรมการบริหาร 

  
 

55 Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาบัตร วิทยาลัยปองกัน       
ราชอาณาจักร (วปอ.) 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย 

2.22% เปนพี่ชายของ  
คุณวีระยุทธ  
กิตะพาณิชย 
คุณยงเกียรติ์  
กิตะพาณิชย และ 
คุณนภัสร  
กิตะพาณิชย 
 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล  ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 
 
 
 
 
 

        



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 3 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2549  - ปจจุบัน 
 

กรรมการ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 - ปจจุบัน 
 

ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547  - 2549 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2548  - ปจจุบัน 
 

กรรมการ / ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ไพลอน 
 

รับเหมากอสรางงานฐาน
ราก 

2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
2546 - ปจจุบัน 
 

กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวล 
ลอปเมนท 

พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
 

2546 - ปจจุบัน 
 

ที่ปรึกษา 
 

บจ. เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด) ใหบริการทางดานฟลม
ภาพยนตร 

2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ ประธานคณะ
กรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา ถือหุนลงทุนในบรษิัทตางๆ 
ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยและ
ดานที่ปรึกษาทางการเงิน 

2542 – 2549 กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ 
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 

บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท ผูถือลิขสิทธิ์การใหเชา และ
จัดจําหนาย ภาพยนตร
ตางประเทศ  

2540 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. บี เอ็ม เอส การอบรม สัมมนา 
2536 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน 
บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส ตัวแทนจําหนายรถยนต และผู

ใหบริการหลังการขาย 

3. นายปญจะ   เสนาดิสัย 
    กรรมการ/ ประธาน 
    กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน 
    กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

58 Master of Business Administration 
(MBA), Suffolk University (USA) 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP และ 
DCP สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ไมมี ไมมี 

2526 – ปจจุบัน กรรมการ/ ที่ปรึกษา บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส ผลิตชิ้นสวนอีเลคทรอนิคส 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 4 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายรังสิน สืบแสง 
    กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

57 Master of Business Administration 
(Finance) 

ไมมี ไมมี 2549 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

  St.Louis University, U.S.A.   2547 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. สวีเดนมอเตอรส ยานยนต 

  ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  2547 - ปจจุบัน กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอ
เรอรส 

ผลิตแผนลามิเนต 

     2546 - ปจจุบัน กรรมการ/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย การสื่อสาร 

     2545 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร – รัฐวิสาหกิจ 

     2545 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. บัตรกรุงไทย สินเชื่อเพื่อผูบริโภค 

     2542 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. วาไทยอุตสาหกรรม สิ่งทอ 

     2532 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สราญชลดีเวลล็อปเมนท อสังหาริมทรัพย 

         

 
 
 
 

        



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 5 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – ปจจุบัน บจ. จี. วาย. เฮลท โปรดักส กรรมการ จําหนายวัสดุดานสุขภาพ 
2545 – ปจจุบัน  กรรมการ บจ. จี.อี.แอล เจนเนอรัล 

เอนจิเนียริ่ง เซอรวิส  
รับเหมาและใหบริการงาน
กอสราง 

2540 – ปจจุบัน  กรรมการ บจ. เยนเนอรัล  
อารคิเตกเชอรัล พรีคาสท 
คอนกรีต  

ผลิตและติดตั้งแผนผนัง
คอนกรีต   
สําหรับอาคาร 

5. นายวรนิต  จารุมาศ 
    กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

      กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

55 ปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
Mississippi State University 
 
ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร FN, DAP 
และ ACP สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

ไมมี ไมมี 

2536 – ปจจุบัน  
 

กรรมการ / รองกรรมการ 
ผูจัดการ 

บมจ. เจนเนอรัล  
เอนจิเนียริ่ง 

รับเหมากอสรางผลิตและ
ขายวัสดุอุปกรณใชในงาน
กอสราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 6 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการบริหาร 
/ กรรมการผูอํานวยการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานบริหาร บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว   
อุตสาหกรรม    

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ / ประธานบริหาร บจ. บางกอกปริงอินดัสเตรียล  ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2537 – ปจจุบัน กรรมการ / รองประธาน

บริหาร 
บจ. นิชินโบะ สมบูรณ             
ออโตโมทฟี  

กิจการผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะประเภทระบบ
เบรกรถยนต 

6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 
  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม     
  ผูกพันบริษัทฯ/ กรรมการบริหาร 
  /กรรมการผูอํานวยการ 
     

49 ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
Eckert Technology Institute   
(Germany) 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

3.44% เปนนองชายของ 
คุณยงยุทธ  
กิตะพาณิชย 
เปนพี่ชายของ  
คุณยงเกียรติ์  
กิตะพาณิชย 
คุณนภัสร  
กิตะพาณิชย 
 2537 – ปจจุบัน กรรมการ / รองประธาน

บริหาร 
บจ. สมบูรณ โซมิค  
แมนูแฟคเจอริ่ง  

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนต 

     2537 – 2547 กรรมการ / ประธานบริหาร บจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 7 

 
ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 - 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 

ถือหุน 
ความสัมพันธทาง

ครอบครัว
ระหวางผูบรหิาร* 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการ
ผูอํานวยการบริหาร 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 - 2549 กรรมการ / รองกรรมการ
อํานวยการอาวุโส – ปฏิบัติการ
บริษัทยอย 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 - 2549 รักษาการกรรมการผูจัดการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2541 – ปจจุบัน  กรรมการ / รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม    

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2541 – ปจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริหาร บจ. บางกอกปริงอินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 
    กรรมการ ผูมีอํานาจลงนาม       
    ผูกพันบริษัทฯ/ รองกรรมการ   
    ผูอํานวยการบริหาร 

 
 

44 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 
 
Master of Industrial Engineering, 
Waseda University (Japan) 
   
ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP, 
DAP, FN และ Finance Skill 
Update for Directors สมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.22% เปนนองชายของ 
คุณยงยุทธ  
กิตะพาณิชย และ  
คุณวีระยุทธ  
กิตะพาณิชย 
เปนพี่ชายของ 
คุณนภัสร  
กิตะพาณิชย 

2546 – 2547 กรรมการ / รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 8 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 - 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการ
ผูอํานวยการ สํานักกรรมการ
ผูอํานวยการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 – ปจจุบัน กรรมการ  บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 

2547 – 2549 กรรมการ /  
ผูจัดการทั่วไป -  ฝายการตลาด
และพัฒนาธุรกิจ  

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2540 – 2546  กรรมการ /     
ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ 

บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 
 

8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 
   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
   ผูกพันบริษัทฯ/ รองกรรมการ 
   ผูอํานวยการ สํานักกรรมการ 

    ผูอํานวยการ 

42 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
Bachelor of Business 
Administration in Finance and 
Management (BBA),  
Simon Fraser University   
(Canada) 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 
 

1.73% เปนนองสาวของ  
คุณยงยุทธ  
กิตะพาณิชย 
คุณวีระยุทธ  
กิตะพาณิชย และ 
คุณยงเกียรติ์  
กิตะพาณิชย 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 9 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2549 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร 
 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2549 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียบุคส คาปลีกและคาสงหนังสือ
ตางประเทศ 

2549 – ปจจุบัน กรรมการ 
 

บมจ. เมอรเมด มาริไทม ผูใหงานบริการเฉพาะทางนอก
ชายฝง 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสซี่บาย จํากัด (มหา
ขน) 

ใหสินเชื่อสวนบุคคล 

2547 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการ
พิจารณา ผลตอบแทนฯ 
 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

9.   นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 
      กรรมการ / กรรมการบริหาร 
     กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

41 
 

Master of Business 
Administration, University of 
Pennsylvania (USA) 
 
Master of Science, Operation  
Research, University of 
Michigan (USA) 
 
ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  
เจาคุณทหารลาดกระบัง 
 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

ไมมี ไมมี 

2546 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่ ประกอบกิจการบริการ รับเปนที่
ปรึกษาและใหคําแนะนําในการ
ประกอบธุรกิจดานตาง ๆ 

         

         

         

         



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 10 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน  รองกรรมการ
ผูอํานวยการอาวุโส สาย
การขายและการตลาด  

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2549  รักษาการรองกรรมการ
อํานวยการ – ปฏิบัติการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

10.  นายโยชิทะกะ โอบายาชิ         
       รองกรรมการผูอํานวยการ 
       อาวุโส สายการขายและ 
       การตลาด 

 

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

ไมมี ไมมี 

2539 – 2547  รองประธานบริหาร – 
การตลาด  

บจ. บางกอกสปริง  
อินดัสเตรียล 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

11.  นายชํานาญ ธรรมเจริญ 
       รองกรรมการผูอํานวยการ 
       สายปฏิบัติการ 

50 Certificate of Management 
Development, University of 
Pennsylvania  

0.013% 
 

ไมมี 2550 – ปจจุบัน รองกรรมการ
ผูอํานวยการ สาย
ปฏิบัติการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

   
ปริญญาตรี  วิศวกรรมไฟฟา 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลั 

  2547 – 2549 รองกรรมการอํานวยการ 
– สํานักงานกรรมการ
อํานวยการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

     2546 - 2547 ผูจัดการทั่วไป บจ. ลาฟารจสยาม รูฟฟง ผลิตกระเบื้องหลังคาดินเผา 

     2544 – 2545 กรรมการผูจัดการ บจ. สยามอุตสาหกรรมยิปซัม 
(สระบุรี) 

ผลิตแผนฝา-ผนัง ยิปซัม 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 11 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน รองกรรมการ
ผูอํานวยการ สาย
การเงินและบัญชี 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2549 รองกรรมการ
อํานวยการ – การเงิน
และบริหาร 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

12. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ 
      รองกรรมการผูอํานวยการ  
      สายการเงินและบัญชี 

48 M.A. Executive Master of 
Accountancy  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ปริญญาตรี  คณะพาณิชยศาสตร 
และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ไมมี ไมมี 

2545 - 2547 ผูอํานวยการบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
13.  นายวสันต  ชวเจริญพันธ 
       รองกรรมการผูอํานวยการ  
       สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 

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

ไมมี ไมมี 2550 – ปจจุบัน  รองกรรมการ
ผูอํานวยการ สาย
ทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  2545 – 2549  กรรมการผูจัดการ บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

 
 

    2543 - 2544 ผูจัดการทั่วไป บจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

     2540 - 2542 ผูจัดการทั่วไป 
สํานักงานกลาง
บริหารและทรัพยากร
บุคคล 

บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

     2539 - 2540 ผูจัดการฝาย
ทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

บจ. คารเธยลีสแพลน เชาซื้อ 

         



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 1 - 12 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ป (2545 ถึง 2549) ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ คุณวุฒิการศึกษา สัดสวนการ 
ถือหุน 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัว

ระหวางผูบรหิาร* 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

14.  นายวิชัย  ศรีมาวรรณ 
       รองกรรมการผูอํานวยการ  
       สายจัดซื้อและโลจิสติกส 

45 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

0.024% 
 

ไมมี 2550 – ปจจุบัน  รองกรรมการ
ผูอํานวยการ สาย
จัดซื้อและโลจิสติกส 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  2548 - 2549 ผูจัดการทั่วไป ฝาย
นโยบายและวางแผน 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

     2547 – 2548  ผูจัดการทั่วไป ฝาย
พัฒนาคุณภาพ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

     2543 - 2547 ผูอํานวยการฝายวิจัย
และพัฒนา 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ 
เทคโนโลยี 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 2 
ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

 เอกสารแนบ 2 - 1 

 

ชื่อบริษัท 
นายชีระ  
ภาณุพงศ 

นายยงยุทธ 
กิตะพาณิชย 

นายปญจะ  
เสนาดสิัย 

นายวรนิต  
จารุมาศ 

นายวีระยุทธ 
กิตะพาณิชย 

นายยงเกียรติ์
กิตะพาณิชย 

น.ส. นภัสร 
กิตะพาณิชย 

นายสุระศักดิ์
เคารพธรรม 

นายรังสนิ 
สืบแสง 

ร.อ. บุญศร ี 
กิตะพาณิชย 

นางกษมน  
กิตตอิําพน 

นายโยชทิะกะ
โอบายาช ิ

นายชาํนาญ 
ธรรมเจริญ 

นายวรพจน 
ฉัตรชยักุลศิริ

นายวสันต 
ชวเจรญิพันธ

นายวชิัย 
ศรีมาวรรณ 

1. บริษัทฯ  CB, / / CA,/, // /, // /, /// /, /// /, /// / /, //    III III III III III 
    บริษัทยอย                 

2. บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม  /   /, /// /, ///    CB /      
3. บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล  /   /, /// /, /// /   CB       

    บริษัทที่เกี่ยวของ                 
4. บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด   /,III               
5. บจ. ยามาดะ สมบูรณ  /               
6. บจ. อาซาฮี เทค เม็ททอลส (ประเทศไทย)  /,III               
7. บจ. อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย)  /,III               
8. บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ     /,III            
9. บจ.  สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง     /,III            
10. บจ.  สมบูรณ โฮลดิ้ง  CB, /   / / /          
11. บจ. อาซาฮี สมบูรณ ชิปโปโมลด  /               

 
หมายเหตุ :-     CB  ประธานกรรมการบริษัท  ,     CA  ประธานกรรมการตรวจสอบ   ,     /  กรรมการ,     //  กรรมการตรวจสอบ ,     ///   ผูบริหาร   


