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 สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

บริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2548 
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต 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. บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดย
ใชกระบวนการหลอเหล็ก และกลึงสําเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก จานเบรก เบรกดุม และ 
จานไฟและดุมลอชวยแรง 

2. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (BSK) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑ
หลัก ไดแก แหนบแผน สปริงขด และ เหล็กกันโคลง 

3. บริษัท อินเตอรเนชันแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด (ICP) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมี
ผลิตภัณฑหลัก ไดแก จานเบรก เบรกดุม เพลาลูกเบี้ยว ดุมลอชวยแรง  ทอรวมไอเสีย กระปุกเกียร 
ฝาครอบลอชวยแรง เปนตน 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2550 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 มีรายไดรวม 
จํานวน 5,093 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 704 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.02 และมีผล
กําไรสุทธิรวมจํานวน 591 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอนรอยละ 33.71 มีทรัพยสินรวม 5,461 ลานบาท  
หนี้สินรวม 3,207 ลานบาท และ สวนของผูถือหุนรวม 2,254 ลานบาท 

ลูกคาที่สําคัญ คือ ผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”) ซึ่งเปนผูผลิตรถยนต 
ชั้นนํา และมีมาตรฐานของสินคาในระดับสูง นอกจากนี้มีการจําหนายใหผูคาชิ้นสวนอะไหล (Replacement 
Equipment Manufacturer “REM”) ซึ่งกลุมบริษัทมีสัดสวนรายได OEM ตอ REM เทากับ 97:3 และมีสัดสวน
ยอดขายในประเทศตอตางประเทศเทากับ 96:4 

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

ปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

 กลุมบริษัทมีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน ที่ใหบริการลูกคาอยางครบ
วงจรและเติบโตไปกับลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนดานการปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจน ยึดมั่นปฏิบัติ
ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และมุงเนนการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคม 

(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดของขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

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

เพลาขาง (Axle Shaft) ใหแกผูผลิตยานยนต (Original Equipment 
Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและตางประเทศ และลงทุนในบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตทําใหผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทมีความหลากหลายมากขึ้น 

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

ที่ตั้งโรงงานแหงใหม : เลขที่ 300/100 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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1. การบรหิารความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 
 

1.1 การบริหารความเสี่ยง 

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งตองเผชิญกับความเสี่ยง
ตาง ๆ ซึ่งประกอบดวย ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปในอุตสาหรรม และความเสี่ยงเฉพาะบริษัท ดังนั้น 
เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายมากที่ สุด บริษัทฯจึงไดให
ความสําคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกรอยางเปนระบบ ตาม
มาตรฐานและกรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization 
of the Treadway Commission โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารระดับ
กรรมการผูอํานวยการ เปนประธานคณะกรรมการฯ และผูบริหารระดับรองกรรมการผูอํานวยการทุกทานเปนคณะ
กรรมการฯ รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ภายใตการสอบทานกรอบการบริหารความเสี่ยง 
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทํางานจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหม่ันใจไดวาบริษัทฯมีกระบวนการ
จัดการความเสี่ยงดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนผูกําหนดแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและพันธกิจบริษัทฯ โดยกําหนดใหมีการบริหารความเสี่ยงในทุกประเด็น ที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของบริษัทฯ กําหนดใหมีผูรับผิดชอบและมีขั้นตอนการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงอยาง
ชัดเจน และใหมีการดําเนินการอยางตอเนื่องในทุกสวนงาน เพื่อใหเชื่อม่ันไดวาการดําเนินงานของบริษัทฯจะสามารถ
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว 

 
1.2 ปจจัยเส่ียง 

แมบริษัทฯจะไดใหความสําคัญในการจัดใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 
รวมทั้งจากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ทําใหไมอาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบางประการ ที่หาก
เกิดขึ้นแลว อาจสงผลตอการบรรลุเปาหมายหรือการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญได 

ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย สามารถสรุปไดดังนี้  

1. ความเส่ียงดานการเงิน 

1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  

เนื่องจากบริษัทฯมีการนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ และวัตถุดิบ (เหล็ก) โดยสั่งซื้อผานตัวแทน
จําหนายในประเทศ และซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อสรางสมดุลของสินทรัพย และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ 

ป 2550 บริษัทฯมีการนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ และปริมาณการสั่งซื้อเหล็กคิดเปนรอยละ 
90 และ รอยละ 16.56 ของปริมาณการซื้อโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบและสรางสมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่
เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทฯมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยการซื้อสัญญาซื้อขายอัตรา
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แลกเปลี่ยนลวงหนา หรือ Forward Contract อีกทั้งยังสามารถลดคาใชจายและมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 
6.21 ลานบาท 

นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายเพิ่มยอดขายจากการสงออกไปยังตางประเทศ ซึ่งจะสามารถ
ชวยลดความเสี่ยงที่ เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได  ทั้ งนี้  อัตราแลกเปลี่ยนที่ เปนสกุลเงินหลักในการสั่งซื้อ                        
วัตถุดิบและการสงออกเปนดอลลารสหรัฐฯ และเงินเยนญี่ปุน 

1.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2550 เปนตนไป เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยหนี้ระยะยาวสวนใหญของกลุม
บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอางอิงประเภทเอ็มแอลอาร ไปเปนอัตราดอกเบี้ยอางอิงประเภทเอ็ม
แอลอาร ลบดวยรอยละ 1.75 ตอป จนกระทั่งหมดอายุของสัญญา หรอืวันที่ 31 มีนาคม 2556 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังคงมีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
ดอกเบี้ย โดยการติดตามภาวะตลาดเงินในประเทศตลอดเวลา เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาทางเลือกใชเครื่องมือ
ทางการเงินอื่น ๆเพิ่มเติม เชน สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate SWAP) เพื่อปรับสัดสวนของอัตรา
ดอกเบี้ยใหอยูในอัตราที่เหมาะสมตอไป 

 
2. ความเส่ียงจากความผันผวนทางดานราคาและจากแหลงวัตถุดิบ 

บริษัทฯมีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต คือเหล็ก ซึ่งคิดเปนรอยละ 35 ของตนทุนขายรวม และ
ประมาณรอยละ 95 ของมูลคาเหล็กที่ส่ังซื้อทั้งหมด เปนการนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากไมสามารถผลิต
ภายในประเทศได ในป 2550 ราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 5-15 เมื่อเทียบกับป 2549 เนื่องจากความ
ตองการในตลาดโลกมีมากกวากําลังการผลิต และราคาวัตถุดิบตนน้ํา เชน สินแร และ ถานหิน ที่เปนวัตถุดิบสําหรับ
โรงงานถลุงเหล็ก ปรับราคาขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตไตรมาสที่ 2 ของป 2550 จากเหตุการณเหลานี้ ทําใหสงผลกระทบ
ตอตนทุนการผลิตของบริษัทฯก็จริง แตบริษัทฯสามารถควบคุมความเสี่ยงจากสถานการณดังกลาวไดโดย 2 วิธี  

วิธีแรก ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบเปนเงื่อนไขของโครงสรางราคาในการซื้อขายกับลูกคา
ของบริษัทฯอยูแลว ดังนั้นเมื่อวัตถุดิบมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น บริษัทฯสามารถปรับราคากับลูกคาไดโดยปริยายสวน
หนึ่ง 

วิธีที่สอง สายงานจัดซื้อและโลจิสติกสไดติดตามความเคลื่อนไหวราคาเหล็กของตลาดโลกอยาง
ตอเนื่องและใกลชิด ซึ่งรวมถึงการติดตามภาวะความตองการ และกําลังการผลิตของตลาดในแตละชวงเวลาดวย โดย
การติดตามไดทั้งจากขอมูลของกลุมลูกคา และกลุมผูผลิตทั้งในและตางประเทศที่เปนพันธมิตรกับทางบริษัทฯ      
รวมถึงการใชขอมูลจากบริษัทฯวิเคราะหขอมูลทางการตลาดของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศสิงคโปร เพื่อเปน
ฐานขอมูลในการวิเคราะหคาดการณเกี่ยวกับราคาเหล็กของแตละแหลงในแตละชวงเวลาไดอยางถูกตอง  แมนยํามาก
ขึ้น ทําใหบริษัทฯสามารถจัดซื้อจัดหาเหล็กในแตละชวงเวลาไดอยางเหมาะสม และอยูในงบประมาณที่ไดตกลงซื้อ
ขายกับลูกคาไว 

ดังนั้น โดยภาพรวมราคาตนทุนเหล็กของป 2550 ของบริษัทฯ ถูกควบคุมใหอยูในงบประมาณราคา
ที่ตั้งไว ในขณะเดียวกันในป 2551 ทางสายงานจัดซื้อและโลจิสติกสไดคาดการณวา ภาวะความตองการเหล็กใน



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

 - 5 - 

ตลาดโลกและราคาวัตถุดิบตนน้ําของอุตสาหกรรมเหล็ก ยังคงปรับเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นในป 2551 ทางสายงาน
จัดซื้อและโลจิสติกสจึงไดมีแผนงานในการรวมเปนพันธมิตรระยะยาวกับโรงงานผลิตเหล็กในอินเดีย ที่มีศักยภาพ
สามารถผลิตเหล็กไดตั้งแตวัตถุดิบตนน้ํา จนถึงเปนเหล็กสําเร็จรูปตามที่บริษัทฯตองการได และยังเปนเจาของแหลง
สินแร และแหลงถานหินที่เปนวัตถุดิบตนน้ําที่ใชในการผลิตเองดวย เพื่อเปนการลดความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของ
ราคาเหล็กในตลาดโลก ในขณะเดียวกันแผนงานในป 2551 ของสายงานจัดซื้อและโลจิสติกส ยังคงแผนงานในการ
สรรหาแหลงวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐาน และตนทุนต่ําอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศจีนและยุโรป
ตะวันออก เปนตน เพื่อลดความเสี่ยงตอตนทุนของบริษัทฯในป 2551 แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอนุมัติใหเปล่ียนแหลงซื้อ
จากลูกคา แตถาใชแหลงวัตถุดิบจากญี่ปุนเหมือนเดิม และมีการปรับ ทางลูกคาก็จะอนุมัติตามที่ผูขายไดปรับขึ้น โดย
จะไมมีผลกระทบตอกําไรจากราคาที่ปรับขึ้นดังกลาว เนื่องจากลูกคาชวยเหลือและทางภายในองคกรเองก็มุงเนนการ
เพิ่ม Yield และลดปญหาของเสียภายในเองควบคูกันไป 

 
3. ความเส่ียงจากการชดใชคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim) 

ณ ส้ินป 2550 บริษัทฯมีลูกคาเรียกรองเพื่อขอชดเชยคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim)  
คงคางทั้งส้ินเปนเงินรวมประมาณรอยละ 0.053 เมื่อเทียบกับยอดขายของป 2550 ทั้งนี้ ความเสียหายดังกลาวไมได
เปนปจจัยหลักของลูกคาในการพิจารณาตัดสินใจส่ังซื้อสินคาในอนาคตจากบริษัทฯ และไมสงผลตอฐานะทางการเงิน
ของบริษัทฯและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม จากการที่กลุมบริษัทฯไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ
คุณภาพ ISO/TS 16949 ซึ่งเปนระบบมาตรฐานคุณภาพในผลิตภัณฑชิ้นสวนยานยนตโดยเฉพาะ และมาตรฐาน
ดังกลาว ยังไดรับการยอมรับจากลูกคาซึ่งเปนผูประกอบยานยนตระดับโลก 

บริษัทฯมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม อยางสม่ําเสมอ และเขมงวด ทั้งจากผูตรวจสอบภายในและ
ผูตรวจสอบภายนอก และเพื่อใหม่ันใจไดวากระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงาน การกํากับดูแลดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯเชื่อม่ันวาจะสามารถรักษาความพึงพอใจของลูกคา
ดานคุณภาพผลิตภัณฑไวไดในระดับที่ดีจนถึงระดับดีมากตอไป 

 
4. ความเส่ียงจากการสูญเสียรายไดเนื่องจากการเขามาของคูแขงขันรายใหม 

เนื่องจากบริษัทฯอาจมีความเสี่ยงจากการมีคูแขงรายใหมที่ยายฐานการผลิตจากตางประเทศเขาสู
อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนของไทย  โดยกลุมคูแขงเหลานี้ มีเงินทุน เทคโนโลยี และความสัมพันธที่ดีกับ
ผูประกอบการตางชาตทิี่มีฐานการผลิตในประเทศไทยอยูกอนแลว อยางไรก็ตาม ปจจัยสําคัญที่ทําใหบริษัทฯ สามารถ
รักษาความสามารถในการแขงขันในตลาดได คือคุณภาพของผลิตภัณฑ ราคาซึ่งเปนที่ยอมรับของลูกคา  การสงมอบ
ที่ตรงตอเวลา และการบริหารจัดการที่ทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจตลอดมา ตลอดจนความไดเปรียบจากการประหยัด
ตอขนาด (Economy of Scale) ในการผลิตที่จะชวยใหตนทุนของกลุมบริษัทฯสามารถแขงขันได รวมถึงแผนการลงทุน
ในงานวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑใหสอดคลองตอความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง ก็จะสรางความ
เชื่อม่ันและความพึงพอใจใหแกผูคาไดเปนอยางดี นอกจากนั้น บริษัทฯไดศึกษาและกําหนดแผนงานเพื่อขยายฐาน
การตลาดไปยังภูมิภาคตาง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในตลาดภายในประเทศดวย 
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5. การดําเนินงานดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดลอม 

ดวยจิตสํานึกของการเปนบริษัทฯผลิตชิ้นสวนยานยนตที่มีธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบตอ
สังคม  ชุมชน และสิ่งแวดลอม และดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โดยมิไดคํานึงถึงเพียงเฉพาะผลประกอบการทาง
ธุรกิจ     หากยังใหความสําคัญกับการควบคุม ปองกัน และลดผลกระทบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ส่ิงแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นตอพนักงาน ผูรับเหมา ผูมาติดตอ ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของอยางจริงจัง ไมวาจะเปนการ
ควบคุมความเสี่ยงดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน การปองกันและผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชนและสังคม เพื่อใหเกิดดุลยภาพในการขับเคลื่อนองคกรตามแนวทางการ
บริหารงานอยางมีจริยธรรมอยางยั่งยืน 

 
ความรับผิดชอบตอพนักงานและลูกจาง 

บริษัทฯตระหนักเสมอวาสุขภาพและอนามัยในการทํางานของพนักงาน มีความสําคัญและคุณคายิ่งตอการ
ดําเนินธุรกิจ จึงไดกําหนดนโยบายสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร และผลักดันใหมีการดําเนินการกิจกรรม ตาง ๆ
มากมายอยางจริงจัง เกี่ยวกับโครงการปองกันและผลกระทบดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน อันไดแก  

- กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและการคนหา และขจัดอันตราย โดยสนับสนุนใหพนักงานมีสวนรวม
ในการคนหาและประเมินอันตราย รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทํางานใหมีความปลอดภัยอยาง
ตอเนื่อง 

- กิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
- กิจกรรมที่สงเสริมจิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยทั้งในงานและนอกงาน 
- กิจกรรมเตรียมความพรอมและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตอเหตุการณตางๆ เชน การฝกซอมดับเพลิง 

และอพยพหนีไฟ เปนตน 
 

ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ชุมชนและสังคม 

บริษัทฯไดใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม โดยนําระบบการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) เขามาดําเนินการอยางจริงจังตั้งแตป 2542 ทั้งนี้เพื่อควบคุม ปองกัน และลดกระทบ
จากความเสี่ยงดานปญหาสิ่งแวดลอมตอชุมชนและสังคม เชน ปญหามลภาวะดานเสียง ฝุน และน้ํา เปนตน โดยมี
การควบคุมใหเปนไปตามเกณฑกําหนดของกฎหมาย มีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ น้ําเสียภายในบริษัทฯ 
และเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่รอบ ๆ เปนประจําอยางตอเนื่อง อีกทั้ง บริษัท ในกลุม
สมบูรณใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ ซึ่งไดมีการนํามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของแผนกตาง ๆ อาทิ เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน การติดตั้งระบบดักฝุนและกําฝุนและ 
ติดตั้งระบบบําบัดนําเสียจากกระบวนการผลิต กิจกรรมลดของเสียทั้งจากกระบวนผลิตและการใชงานทั่วไป เปนตน 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือ และมีสวนรวมกับชุมชน 
สังคมเปนประจําทุกป   
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

2.1 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท 

 ความเปนมาของธุรกิจบริษัทในกลุมบริษัทสมบูรณ 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) กอตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 
2538 ดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักคือ เพลาขาง 
(Axle Shaft) มีโรงงานและสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ตอมาในป 2547 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม 
และไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548 ดวยทนุจดทะเบียน 300 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญจํานวน 300 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

เดิมบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท ไดแก 1) บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จํากัด (“SBM”) 2) บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (“BSK”) และ 3) บริษัท เอสเอที แอคเซิล 
เทคโนโลยี จํากัด (“SATAT”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนใน 3 บริษัทยอยสัดสวนรอยละ 99.99 ตอมาในป 2549 บริษัทฯไดโอน
กิจการของบริษัท เอสเอที  แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด เขามาในบริษัทฯ เนื่องจากดําเนินธุรกิจผลิตเพลาขางเหมือนกัน  
และในป 2550 บริษัทฯไดเขาซื้อกิจการบริษัท อินเตอรเนชั่นแนลแคสติ้งโปรดักส จํากัด (“ICP”) โดยถือหุนในสัดสวน
รอยละ 99.99 ทําใหปจจุบันบริษัทฯมีบริษัทยอยรวมทั้งส้ิน 3 บริษัท 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในชวง 5 ปที่ผานมา 

ป 2546 - บริษัทฯ, SBM และ BSK มีการแกไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ทํากับเจาหนี้ ในป 2543 และ 
ป 2544 จากผลของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและการลอยตัวของคาเงินบาท 

ป 2547 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

เดือนกุมภาพันธ SBM ไดตออายุสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับ Ibara Seiki 
Company Limited (Japan) 
เดือนมีนาคม กลุมบริษัทสมบูรณมีการปรับโครงสรางธุรกิจและทําการรีไฟแนนซ  ผูถือหุน
ตระกูลกิตะพาณิชยไดจัดตั้งบริษัท สมบูรณโฮลดิ้ง จํากัด เพื่อเขาซื้อหุนของบริษัทฯ จาก 
SATAT 
บริษัทฯ เขาซื้อ SBM และ BSK จากบุคคลในตระกูลกิตะพาณิชย และซื้อ SATAT จากกลุมผู
ถือหุนเดิม โดยบริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนทั้ง 3 บริษัทรอยละ 99.99 
ในระหวางการจัดโครงสรางการถือหุน บริษัทฯไดดําเนินการกูยืมเงินกับเจาหนี้ใหม โดย
บริษัทฯ เปนผูทําสัญญากับเจาหนี้ใหมในฐานะผูกูพรอมชําระหนี้คืนใหกับเจาหนี้เดิมของ 
SBM, BSK และ SATAT ทั้งหมด เนื่องจากเงื่อนไขสัญญาเงินกูกับเจาหนี้ใหมทําใหบริษัทฯ 
มีความยืดหยุนในการบริหารงานและขยายธุรกิจในอนาคตมากยิ่งขึ้น 
เดือนพฤษภาคม หลังจากที่บริษัทสมบูรณโฮลดิ้ง จํากัด เขาซื้อบริษัทฯ แลวบริษัทฯ เพิ่มทุน
จดทะเบียนจาก 80 ลานบาทเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม 
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- 

เดือนมิถุนายน กองทุนเพื่อการรวมลงทุนซื้อหุนจากผูถือหุนของบริษัทฯ และเปนผูถือหุนใหญ
ในสัดสวนรอยละ 13.27 ของบริษัทฯ 
เดือนมิถุนายน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติโครงการขยายกําลังการผลิตเพลาขาง ที่
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงิน 444.68 ลานบาท เพื่อใชในการซื้อ
ที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ และกอสรางอาคารโรงงานสํานักงาน โดยมีกําลังการผลิต Forging 
67,000 ชิ้น/เดือน และ Machining 30,000 ชิ้นตอเดือน 

 - เดือนกรกฎาคม ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแปลงสภาพบริษัทฯ เปนบริษัทมหาชน จํากัด พรอม
กับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 226 ลานบาท เปน 300 ลานบาท โดยการออกหุน
สามัญจํานวน 74 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เสนอขายใหกับประชาชน 

 - 
 
- 
 
 
- 

เดือนกรกฎาคม บริษัทฯไดตออายุสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคการทุบขึ้นรูปกับ 
Gohsyu Corporation (Japan) 
เดือนพฤศจิกายน SBM ไดขยายกําลังการผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป (Metal Machine Parts) 
ไปยังนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยในชวงแรกเปนการเชาอาคารโรงงาน
สําเร็จรูปในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
เดือนธันวาคม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติโครงการขยายกําลังการผลิตเพลาขางที่
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง ซึ่งเปนโครงการตอขยายจากโครงการเดิม 
มูลคาโครงการ 164 ลานบาท มีกําลังการผลิต Machining 30,000 ชิ้นตอเดือน 

ป 2548 - 
 
- 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 

เดือนมกราคม บริษัทฯ ไดรับเงินเพิ่มทุนจากหุนเพิ่มทุนใหม 74 ลานหุน จํานวน 928 ลาน
บาท และเขาเปนบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เดือนมีนาคม โรงงานแหงใหมของบริษัทฯ ที่จังหวัดระยองเริ่มดําเนินการผลิตในเชิงพาณิชย 
เดือนมีนาคม บริษัทฯไดตออายุสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคงานกลึงขึ้นรูปกับ Ibara 
Seiki Company Limited (Japan) 
เดือนเมษายน บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเพลาขับลอหลัง (Rear Axle 
Shaft) ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ โดยมีกําลังการผลิต Forging ปละ
ประมาณ 864,000 ชิ้น และ Machining ปละประมาณ 345,600 ชิ้น 
เดือนมิถุนายน บริษัทฯ, SBM, BSK ในสวนสมุทรปราการไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 
ISO/TS 16949:2002 จากบริษัท TUVNORD (กอนหนานี้บริษัทฯไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพ QS 9000) 
เดือนกันยายน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติโครงการขยายกําลังการผลิตเพลาขางที่
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง มูลคาโครงการ 165 ลานบาท มีกําลังการ
ผลิต Machining 30,000 ชิ้นตอเดือน 
เดือนตุลาคม  บริษัทฯรับโอนกิจการโดยการซื้อทรัพยสินและรับโอนหนี้สินทั้งหมดของ 
SATAT 
เดือนตุลาคม เพิ่มทุน SBM จาก 184 ลานบาท เปน 640 ลานบาท และเพิ่มทุน BSK จาก 
106 ลานบาท เปน 520 ลานบาท 
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- 
 

เดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ซื้อที่ดินจํานวน 83 ไรเพื่อ
ขยายโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง มูลคา 141.10 ลานบาท 

ป 2549 - เดือนมกราคม บริษัทฯไดรับเลือกเปนบริษัทที่คํานวณดัชนี SET 100  
 - 

 
 
- 

เดือนกุมภาพันธ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM กอสรางอาคารโรงงานพรอม
สํานักงาน ขนาด 70*120 เมตร ในวงเงิน 105 ลานบาท บนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะ
ซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อใชสําหรับติดตั้ง Machining Line 
เดือนกุมภาพันธ บริษัทฯไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเพลาขับลอหลัง (Rear 
Axle Shaft) ประเภท 4.8 กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ โดยมีกําลังการผลิตปละประมาณ 
357,000 ชิ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ป 2550 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

เดือนมีนาคม SBM ลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลานบาท เหลือ 160 ลานบาท และ 
BSK ลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ลานบาท เหลือ 130 ลานบาท เพื่อชดเชยยอดขาดทุน 
สะสมของทั้งสองบริษัท 
เดือนเมษายน BSK ไดลงนามรวมกับ Yamada Manufacturing Company Limited 
(Japan) และ  H P D Company Limited ในการซื้อหุนสามัญของบริษัท ยามาดะสมบูรณ 
จํากัด จาก Yamada Manufacturing Company Limited (Japan) ทําใหสัดสวนการถือหุน
สามัญของ BSK เพิ่มจากเดิมรอยละ 19.2 เปนรอยละ 20 
เดือนมิถุนายน SBM ไดลงนามกับ Asahi Tec Corporation (Japan) ในการจําหนายหุน
สามัญของบริษัท อาซาฮี เทค เมททอล (ประเทศไทย) จํากัด ที่ SBM ถืออยูทั้งหมดในสัดสวน
รอยละ 0.99 ใหกับ Asahi Tec Corporation (Japan) 
เดือนมิถุนายน BSK ไดลงนามกับ Asahi Tec Corporation (Japan) ในการจําหนายหุน
สามัญของบริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จํากัด ที่ BSK ถืออยูทั้งหมดใน
สัดสวนรอยละ 0.66 ใหกับ Asahi Tec Corporation (Japan)  
เดือนมิถุนายน บริษัทฯ, SBM, BSK ในสวนสมุทรปราการไดรับการรับรองระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
เดือนมีนาคม SBM ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป (Metal 
Machine Parts) ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งชิ้นสวนโลหะ โดยมีกําลัง
การผลิตปละประมาณ 222,000 ชิ้น 
เดือนเมษายน SBM ไดยายเครื่องจักรทั้งหมดจากโรงงานเชาไปยังอาคารโรงงานแหงใหม ที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง 
เดือนพฤษภาคม SBM ในสวนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยองไดรับการรับรอง
ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม ISO 14001:2004 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 
เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ในสวนนิคมอีสเทิรนซีบอรด ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 
16949:2002 จากบริษัท TUVNORD 
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- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

เดือนพฤษภาคม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเขาซื้อกิจการ ICP จากผูถือ
หุนเดิม ทําใหบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99% และชําระเงินทั้งส้ิน 165 ลานบาท 
และเพิ่มทุนอีก 35 ลานบาท โดย ICP เปนผูผลิตชิ้นสวนงานเหล็กหลอที่มีกําลังการผลิต 
24,000 ตันตอป เมื่อรวมกับกําลังการผลิตของ SBM ที่ 12,000 ตันตอป ทําใหกําลังการผลิต
รวมเพิ่มขึ้นเปน 36,000 ตันตอป 
เดือนพฤษภาคม SBM ไดรับการสงเสริมการลงทุนใหโยกยายสถานประกอบการ ไปยังนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เพื่อทําการผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป (Metal Machine 
Parts) ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งชิ้นสวนโลหะ โดยมีกําลังการผลิตปละ
ประมาณ  1,114,800 ชิ้น 
เดือนกรกฎาคม ผูถือหุนไดมีมติในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 อนุมัติใหบริษัทฯ
เขาซื้อกจิการ ICP ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ 
เดือนกรกฎาคม SBM ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการชุบแข็ง (Hardening) ประเภท 
4.12 กิจการชุบแข็ง โดยมีกําลังการผลิตปละประมาณ 316,800 ชิ้น 
เดือนกรกฎาคม SBM ในสวนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 
ISO/TS 16949:2002 จากบริษัท TUVNORD 
เดือนธันวาคม คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให BSK ขยายกําลังการผลิตสปริงขด 
(Coil Spring) บนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เปนเงิน 230 ลานบาท 
เพื่อใชในการซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ และกอสรางอาคารโรงงาน ซึ่งมีกําลังการผลิต 
1,800,000 ชิ้นตอป เมื่อรวมกับกําลังการผลิตเดิม 1,200,000 ชิ้นตอปแลว ทําใหกําลังการ
ผลิตรวมเพิ่มขึ้นเปน 3,000,000 ชิ้นตอป 

 
2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

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

การดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุม มีนโยบายมุงหวังการทํากําไรสูงสุด โดยมีผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  
ในดานการดําเนินงานนั้นแตละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือนเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององคกร 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายรวม เพื่อใหบริษัทในกลุมแตละบริษัทนําไปปฏิบัติใชซึ่ง
หมายถึง SAT, SBM, BSK และ ICP ซึ่งผูบริหารของบริษัทยอยจะตองรายงานการปฏิบัติงานตอรองกรรมการ
ผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ ซึ่งเปนผูดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของบริษัทยอยทั้ง 3 บริษัท โดยจะรายงานตอ
กรรมการผูอํานวยการของบริษัทฯ ทั้งนี้ในดานการดําเนินงานผูบริหารของแตละบริษัทมีการกําหนด เปาหมาย กลยุทธ
การดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจําในการประชุมผูบริหารของกลุมบริษัท 
(Executive Committee)  
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือในบริษัทที่เกี่ยวของนี้เกินรอยละ 10 

 
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. โตโยตา มอเตอรส 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) 
 
 
 
 

   

 

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% 27.38% 10.00% 35.95% 
บ. สมบูรณ โฮลด้ิง จํากัด  ตระกูลกิตะพาณิชย  ผูถือหุนรายยอย Thailand Equity Fund  

บ. สมบูรณ แอดวานซ  
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

SAT 

100% 

20.0% 

บ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง 
โปรดักส จํากัด 

ICP 

99.99% 
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บริษัท ผลิตภัณฑหลัก ประเภทลูกคา ลูกคาหลัก 

บริษัทบางกอกสปริง                  
อินดัสเตรียล จํากัด  

(BSK) 

แหนบแผน (Leaf Spring)  

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

สปริงขดขึ้นรูปรอน (Hot 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) 

บจ. โตโยตามอเตอรส ประเทศไทย 

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. สยามนิสสัน ออโตโมบิล 

บจ. ยงกี่ (1995)  

Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd. 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แค
สติ้ง โปรดักส จํากัด 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดุม (Drum Brake) 

เพลาลูกเบี้ยว (Camshaft) 

ดุมลอชวยแรง (Fly Wheel) 

ทอรวมไอเสีย (Exhaust Manifold) 

กระปุกเกียร (Gear Box) 

ฝาครอบลอชวยแรง (Housing Fly 
Wheel) 

รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ 

รถแทรคเตอร 

รถแทรคเตอร 

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย 

บจ. มิตซบิูชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคูโบตา อินดัสเตรียล 

บจ. สยามคูโบตา แทรคเตอร 

บจ. ฮีโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรริ่ง 

 

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑหลักของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด จะขายผานบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด เปนสวนใหญ 

 

นอกเหนือจาก 3 บริษัทยอยที่ไดกลาวมาแลว กลุมบริษัทสมบูรณมีเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ ที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ง SBM และ BSK เปนบริษัทผูลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
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 
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2.3 โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2550 และป 2549 สามารถ
จําแนกไดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ดําเนิน 
การโดย 

งบการเงิน 
ป 2550 

งบการเงิน 
ป 2549 

  

% การถือ
หุนของ
บริษัท รายได % รายได % 

เพลาขาง SAT  1,729 34 1,518 35 
แหนบแผน BSK 99.99 705 14 635 14 
จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 531 10 413 9 
เหล็กกันโคลง BSK 99.99 274 5 245 6 
สปริงขด BSK 99.99 266 5 207 5 
ทอรวมไอเสีย SBM 99.99 244 5 195 4 
จานไฟและดุมลอชวยแรง SBM 99.99 198 4 165 4 
อื่นๆ*   1,032 20 874 20 
รวมรายไดจากการขายสินคา   4,979 98 4,252 97 
รายไดอื่นๆ   114 2 137 3 
รวมรายได    5,093 100 4,389 100 

หมายเหต ุ    
* ผลิตภัณฑอื่นๆ อาทิเชน เพลาแหนบ วาลว พุชรอด แทนยึด และผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งส้ินรวมกันกวา 20 รายการ 
 

 2.4  เปาหมายในการดําเนนิธุรกิจ   

บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน ที่ใหบริการลูกคาอยางครบ
วงจรและเติบโตไปกับลูกคา โดยการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูง ดวยการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ราคา
แขงขันได การสงมอบตรงเวลา เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาแบบเชิงรุก และใหความสําคัญกับความ
ปลอดภัยของพนักงาน รวมทั้งความรับผิดชอบตอสังคม 

นอกจากนี้ บริษัทฯมุงเนนการเพิ่มขีดความสามารถในดานการออกแบบผลิตภัณฑ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต การลดตนทุนดวยการปรับปรุงกระบวนการ และการพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อ
สรางนวัตกรรมใหเกิดขึ้นในองคกร 

ทั้งนี้ บริษัทฯยังไดแสวงหาโอกาสใหมๆ ในการขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยใชความ
เชี่ยวชาญที่มีอยูในกระบวนการผลิตปจจุบัน ตอยอดไปสูผลิตภัณฑอื่นที่มีมูลคาเพิ่ม และมีนโยบายการลงทุนเพื่อ
ขยายกําลังการผลิต การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเขาซื้อหุนหรือซื้อกิจการของบริษัทอื่น โดยพิจารณาจาก
แนวโนมการขยายตัวของธุรกิจ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา  สรางมูลคาเพิ่ม
และความคุมคาทางเศรษฐศาสตรอีกดวย 
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3.   การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

3.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณซึ่งดําเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังตอไปนี้  

1. เพลาขาง (Axle Shaft) 

 

เพลาขาง (Axle Shaft) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทสมบูรณผลิตโดย SAT มี
รายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 34 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท
สมบูรณรวมในป 2550 และบริษัทฯดําเนินธุรกิจผลิตเพลาขางในประเทศไทยเปนราย
แรก และเปนรายใหญที่สุดในปจจุบัน 
 
เพลาขางเปนเพลาเหล็กที่ตอจากหองเฟองทายไปยังจานลอหลังทั้งขางซายและขวา 
เพื่อถายทอดแรงขับทางหองเฟองทาย เปนอุปกรณที่ใชสําหรับรถกระบะ กลุมลูกคาที่
สําคัญของกลุมบริษัทคือกลุมลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต (OEM) ไดแก  
บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย) Auto Alliance 
Thailand Co., Ltd.  บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) กลุมบริษัท มิตซูบิชิ (ประเทศ
ญี่ปุน)  

 
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 14 ของรายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทสมบูรณ ทั้งนี้ กลุมลูกคาของ
แหนบแผนมีทั้งลูกคาผูประกอบยานยนต (OEM) และผูคาชิ้นสวนอะไหล (REM) 
ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  บจ. ยงกี่ (1995) 
และสงออกไปยังประเทศญี่ปุน 
 
แหนบแผนมีลักษณะการซอนกันหลายๆ ชั้น ยึดติดกันดวยสะดือแหนบ เปนอุปกรณ
ซึมซับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหวางโครงรถยนต (Chassis) กับเพลารถซึ่ง
แข็งแรงและทนทาน เหมาะสําหรับใชกับรถบรรทุก และรถกระบะ 
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ผูผลิตแหนบแผนในประเทศที่สําคัญรายอื่นๆ เชน  NHK Spring (Thailand) และกลุมสามมิตร 
มอเตอร โดยกลุมบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดของแหนบแผนในตลาด OEM ประมาณรอยละ 20 ทั้งนี้ BSK มี
สัญญารับความชวยเหลือทางเทคนิคจาก Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd. ซึ่งทําใหกระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑของ 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) 

จานเบรกและเบรกดุมมีรายไดรวมจากการขาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของรายไดจากการขายของ
กลุมบริษัทสมบูรณรวมในป 2550 สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร ซ่ึง SBM มีการจําหนายใหกับ
ลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต OEM ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอรส (ประเทศไทย)  และ บจ. อีซูซุ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน SBM มีการทําสัญญาซื้อขายกับลูกคา
เหลานี้ในลักษณะรายปและมีการตอสัญญาเปนรายปโดยอัตโนมัติในชวง Model Life 

4. ทอรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

ทอรวมไอเสียเปนหนึ่งในผลิตภัณฑหลักของ  SBM มีสัดสวนรายไดรอยละ 5 ของ
รายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทในป 2550 
 
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 2550 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 และการ
พัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง 

6. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดรอยละ 5 ของรายไดจากการขายรวมในป 2550 
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 
2550 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 20 รายการ 
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3.2   การตลาดและภาวะการแขงขัน 

3.2.1 กลยุทธทางการตลาด 

 กลุมบริษัทสมบูรณดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรถยนต  ทั้งทางดานผลิตและจําหนายมานาน
มากกวา 60 ป ไดรับความเชื่อถือและยอมรับจากลูกคามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะวากลุมบริษัทใหความสําคัญกับลูกคา
เปนอันดับแรก และไดดําเนินกลยุทธดานการตลาดมาอยางตอเนื่องคือ Q C D E M  

1) Q (Quality) - คุณภาพสินคาอยูในระดับมาตรฐานสากล กลุมบริษัทมีระบบมาตรฐานคุณภาพใน
ระดับสากลโดยไดรับประกาศนียบัตร ISO/TS 16949 และ ISO14001 

2) C (Cost) - ตนทุนที่สามารถตอบสนองตอตลาดและแขงขันได กลุมบริษัทมีการบริหารตนทุนอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงดานตนทุนอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาระดับตนทุน
ใหสามารถแขงขันได 

3) D (Delivery) - การสงมอบที่ตรงเวลา กลุมบริษัทมีการพัฒนาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดตั้ง
ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหสงมอบ
ตรงเวลาได รอยละ 100  

4) E (Engineering) - ความสามารถเชงิวิศวกรรม กลุมบริษัทมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรม
ทั้งทางดานการออกแบบ การทํา Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอยางตอเนื่อง 
ทั้งนี้กลุมบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใหความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
“TA”) จากประเทศญี่ปุนเพื่อใหความมั่นใจวากลุมบริษัทจะมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงอยูตลอดเวลา 

5) M (Management) - ความสามารถดานการบริหารจัดการ กลุมบริษัทมีความสามารถดานการ
บริหารจัดการที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันทางธุรกิจและสภาวะทั่วไปทางเศรษฐกิจไดดี โดย
ใชแนวคิดใหม ๆ และการบริหารการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

 
3.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 1. ผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  
  ปจจุบันเปนกลุมลูกคาหลัก ประกอบไปดวยผูผลิตรถยนตคายญี่ปุนในประเทศ ไดแก มิตซูบิชิ, 
โตโยตา, ฮอนดา, อีซูซุ, นิสสัน เปนตน และ กลุมลูกคาในตางประเทศเชน ประเทศญี่ปุน และประเทศในกลุมอาเซียน 
ซึ่งกลุมบริษัทมีนโยบายที่จะสรางความพึงพอใจกับลูกคากลุมนี้ใหมีมากขึ้นโดยเนนกลยุทธ QCDEM เปนหลักดังที่
กลาวมาแลว ปจจุบนัมียอดขายประมาณรอยละ 97 ของยอดขายรวม 

 2.  ผูคาอะไหลรถยนต (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  
  กลุมบริษัทมีลูกคาที่เปนผูคาอะไหลรายใหญดําเนินกิจการมานานจนเปนที่รูจักของรานคา
อะไหลปลีกทั่วประเทศเปนอยางดี คือบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด ผลิตภัณฑหลักที่จําหนายในตลาดนี้คือแหนบแผน 
และยังมีการสงออกโดยตรงไปยังกลุมลูกคาผูคาอะไหลตางประเทศอีกดวย เชน ประเทศในกลุมอาเซียน เปนตน 
ปจจุบันมียอดขายประมาณรอยละ 3 ของยอดขายรวม 
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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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สภาวการณแขงขันของผูประกอบชิ้นสวนยานยนต 

จากภาวะการขยายตัวอยางตอเนื่องของอุตสาหกรรมรถยนตสงผลใหความตองการชิ้นสวนยานยนตเพิ่ม
สูงขึ้นในทิศทางเดียวกัน ภาวะการแขงขันระหวางผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตภายในประเทศโดยรวมในชวง 3 ปที่
ผานมาเริ่มรุนแรงขึ้น อยางไรก็ตาม จากการที่ขนาดของธุรกิจที่มีการขยายตัวอยางตอเนื่องในระดับสูงจึงทําใหการ
แขงขันโดยรวมในปจจุบันยังไมมีความรุนแรงมากนัก 
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ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตองพยายามรักษาระดับคุณภาพของสินคาใหไดระดับตามมาตรฐาน ซึ่งเปนปจจัย
หลักในการตัดสินใจซื้อของลูกคา และผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อ
ลดตนทุนการผลิตลงเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตใหกับลูกคาไดอีกทอดหนึ่ง จึงจะสามารถรักษาความสามารถในการ
แขงขันใหเหนือกวาคูแขงได 

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

สถานการณภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนตในชวงที่ผานมา มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยใน
ปจจุบัน ป 2550 ยอดผลิตรถยนตโดยรวมทั้งหมดมีจํานวน 1,287,346 คัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.36 แบงเปน
รถยนตนั่งสวนบุคคลจํานวน 315,444 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.50 หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 5.56 รถกระบะ
ขนาด 1 ตัน (รวมรถกระบะเอนกประสงค) จํานวน 948,388 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 73.67 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.39 
และรถเพื่อการพาณิชยอื่น ๆ จํานวน 23,514 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.83 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.75  

อยางไรก็ตาม ในป 2550 ยอดขายรถยนตภายในประเทศลดลงจากป 2549 ซึ่งมียอดขาย 682,161 คัน 
ลดลงเหลือ 631,251 คัน หรือลดลงจากปกอนรอยละ 7.49 เนื่องจากปญหาทางดานการเมืองที่ตอเนื่องจากปที่ผานมา 
ราคาน้ํามันที่สูงขึ้น สงผลตอความเชื่อม่ันของผูบริโภค ทําใหยอดขายรถยนตภายในประเทศมีอัตราลดลงตอเนื่องเปน
ปที่ 2 ติดตอกนั 

แมวายอดขายรถยนตภายในประเทศจะลดลง และคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นก็ตาม ยอดสงออกรถยนตกลับมี
อัตราการเจริญเติบโตอยางสูง เนื่องจากความตองการรถยนตในตลาดโลกมีอัตราที่สูงขึ้น อีกทั้งผูผลิตรถยนตตางๆมี
การขยายชองทางการสงออกไปยังประเทศตางๆมากขึ้น โดยกําหนดใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการสงออก ทําให
ยอดสงออกรถยนตมีปริมาณสูงกวายอดขายรถยนตภายในประเทศไทยเปนปแรก โดยมีตัวเลขการสงออกจํานวน 
690,110 คัน เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 28.04  

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตยังคงตองพยายามพัฒนา และเพิ่มระดับคุณภาพของสินคาใหไดอยางตอเนื่อง เพื่อ
เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เนื่องจากรูปแบบของการแขงขัน จะเปนการแขงขันในระดับโลกมากขึ้น 
ตามนโยบายของผูผลิตรถยนตที่จะมีการคัดเลือกผูผลิตจากประเทศตาง ๆทั่วโลก เพื่อใหสินคาที่ไดมีตนทุนที่ลดลง
และสามารถนําไปใชสําหรับรถยนตของตนเองทั่วโลก 
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3.3   การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

3.3.1 กําลังการผลิต 

   บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑดังตอไปนี้ 

ผลิตภัณฑ บริษัทผูผลิต 2548 % 2549 % 2550 % 
เพลาขาง SAT 1,637,106 105 2,348,010 85 2,348,010 97.1 
เพลาแหนบ SAT 10,824 98 10,824 88 10,824 107 
จานเบรก  SBM 1,002,482 86 1,104,152 85 1,100,000 84 
เบรกดุม  SBM 821,272 79 1,002,266 65 770,000 75 
ทอรวมไอเสีย SBM 291,874 108 546,448 89 540,100 90 
จานไฟและดุมลอ 
ชวยแรง 

SBM 118,895 80 113,429 100 134,163 90 

ตัวจับยึด SBM 339,116 101 1,008,504 96 962,000 80 
แหนบแผน (ตัน/ป) BSK 19,020 64 19,020 70 18,000  79.40  
เหล็กกันโคลง  BSK 1,593,455 27 1,593,455 37 1,320,000  40.06  
สปริงขดขึ้นรูปรอน BSK 1,560,000 38 1,560,000 49 1,200,000  82.29  

หมายเหตุ 
1. กําลังการผลิตคํานวณจากเวลา 550 ช่ัวโมงตอเดือน 
2. กําลังการผลิตผลิตภัณฑบางรายการของ SBM ลดลงเนื่องจากชิ้นสวนใหมที่ไดรับ ใชเวลาในกระบวนการผลิตมากขึ้น ทําให

จํานวนชิ้นที่ผลิตไดตอช่ัวโมงลดลง 
3.         กําลังการผลิตของผลิตภัณฑ เหล็กกันโคลง และสปริงขดขึ้นรูปรอน ลดลงในป 2550 เนื่องจาก Product Mix ของลูกคาบางรายใช 

Cycle Time ตางกัน                  
4. BSK ไดหยุดดําเนินธุรกิจผลิตภัณฑสปริงขดขึ้นรูปเยน็ และขายเครื่องอุปกรณเครื่องจักร เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2551 เนื่องจากไมมี

การเติบโตของยอดขาย ประกอบกับผลอัตรากําไรขั้นตนติดลบมาตลอด 3 ปที่ผานมา 
 

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  
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ขั้นตอนการผลิตของบริษัทฯและบริษัทยอยฯ ยกตามประเภทผลิตภัณฑหลักไดดังนี้ 

 
ในทุกสายการผลิต บริษัทฯและบริษัทยอยจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสินคากอนที่จะทําการสงมอบ

ใหกับลูกคา โดยในปจจุบันการสงมอบสินคาจัดทําใน 2 วิธีคือ 1) สงมอบใหลูกคาที่สถานที่ของลูกคาโดยการจาง
บริษัทขนสง 2 แหงที่มีความนาเชื่อเพื่อการสงมอบที่ตรงเวลา และ 2) ลูกคามารับของเองที่โรงงานของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย 

ในป 2547 BSK หนึ่งในกลุมบริษัทสมบูรณ ไดเริ่มนําการบริหารระบบการผลิต Just in Time (JIT) เขามา
ใชเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ซึ่งคาดวาจะเปนอีกจุดเริ่มตนหนึ่งที่จะชวยทําใหกลุมบริษัทสมบูรณมี
การบริหารเรื่องการผลิตและตนทุนการผลิตไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

3.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ  

 วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตของกลุมบริษัท ไดแก เหล็กแทงทอนกลม (Round Bar) เหล็กแบน 
(Flat Bar) ซึ่งลูกคาผูผลิตรถยนต เปนผูกําหนดชนิด (Specification) และแหลงที่มาของเหล็ก เพื่อเปนการควบคุม
คุณภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งเหล็กดังกลาวทั้งหมดเปนเหล็กที่ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ  เนื่องจากไมสามารถ
ผลิตไดในประเทศโดยบริษัทฯและบริษัทยอยจัดซื้อโดยตรงกับผูผลิตในตางประเทศ และสวนหนึ่งส่ังซื้อผานตัวแทน
จําหนายที่มีอยูทั้งในประเทศและในตางประเทศ สําหรับวัตถุดิบที่สําคัญอีกรายการคือเศษเหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่ง
เปนการซื้อจากผูประกอบการภายในประเทศและบางสวนลูกคาผูผลิตรถยนตเปนผูจัดหาให 

ในป 2550 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการสั่งซื้อเหล็กที่มาจากตางประเทศประมาณรอยละ 90-95  
(รอยละ 50 ของยอดสั่งซื้อเหล็กเปนการซื้อผานตัวแทนจําหนายและนําเขาในประเทศไทย) สวนที่เหลืออีกรอยละ 5-10 
เปนเศษเหล็กอัดจากในประเทศ สําหรับเศษเหล็กอัดประมาณรอยละ 15-20 ของปริมาณเศษเหล็กอัดโดยรวม ทาง
ลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนตเปนผูจัดหาให คูคาเหล็กที่สําคัญาของบริษัทฯไดแก บริษัท Metal One Service Thailand, 
Summitadvance Material, Sunflag Iron And Steel จากประเทศอินเดีย, PT MSM INDO จากประเทศอินโดนีเซีย, 
Nippon steel และ Sumitomo จากประเทศญี่ปุน เปนตน ซึ่งบางรายเปนตัวแทนจําหนายเหล็กใหกับผูผลิตรถยนตซึ่ง
เปนลูกคาของกลุมบริษัท และบางรายเปนผูจําหนายวัตถุดิบที่กลุมบริษัทจัดหาเพิ่มเติมซึ่งมีเหล็กที่มีคุณสมบัติ
สอดคลองกับความตองการของลูกคา เพื่อกระจายความเสี่ยงของแหลงวัตถุดิบและการบริหารตนทุนใหเกิดประโยชน

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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สูงสุด สําหรับเศษเหล็กจะซื้อจากผูประกอบการภายในประเทศหลายราย อยางไรก็ตาม กลุมบริษัทฯไมมีการสั่ง
วัตถุดิบจากรายใดเกินกวารอยละ 50 ของมูลคาการสั่งซื้อวัตถุดิบ 

การซื้อสินคาจากตัวแทนจําหนายเหล็กของผูผลิตรถยนต ทําใหม่ันใจไดวาจะมีปริมาณเหล็กที่
ตองการเพื่อใชในการผลิตใหกับลูกคาตามที่กําหนด นอกจากนี้ยังสามารถตอรองราคาขายสินคากับลูกคาไดเมื่อราคา
วัตถุดิบมีการปรับสูงขึ้นจึงไมสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการของบริษัทฯ 
 

3.3.4 ความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม  

บริษัทฯในกลุมสมบูรณใหความสําคัญกับความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม โดยนําระบบ
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม (ISO14001) เขามาดําเนินการอยางจริงจังตั้งแตป 2542 ทั้งนี้เพื่อควบคุม ปองกัน และ
ลดกระทบจากความเสี่ยงดานปญหาสิ่งแวดลอมตอชุมชนและสังคม เชน ปญหามลภาวะดานเสียง ฝุน และน้ําเปนตน 
โดยมีการควบคุมใหเปนไปตามเกณฑกําหนดของกฎหมาย มีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพอากาศ น้ําเสียภายใน
บริษัทฯ และเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่รอบ ๆเปนประจําอยางตอเนื่อง อีกทั้ง บริษัทฯ ใน
กลุมสมบูรณใหมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ ซึ่งไดมีการนํามาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของแผนกตาง ๆ อาทิ เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน การติดตั้งระบบดักฝุนและกําฝุนและ 
ติดตั้งระบบบําบัดนําเสียจากกระบวนการผลิต กิจกรรมลดของเสียทั้งจากกระบวนผลิตและการใชงานทั่วไป เปนตน 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีการเผยแพรขอมูลการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม และใหความรวมมือ และมีสวนรวมกับชุมชน 
สังคมเปนประจําทุกป   
 

3.3.5 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
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4. การวิจัยและพัฒนา 
 

บริษัทฯใหความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ และพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตงาน
หลอเหล็ก งานทุบขึ้นรูป งานกลึง และงานสปริงของบริษัทฯ อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
บริษัทฯ ใหมีตนทุนที่แขงขันได และพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของลูกคาซึ่งเปนผูประกอบรถยนตเปน
หลักที่ไดใชประเทศไทยในการเปนฐานการผลิตรถยนต โดยเฉพาะรถกระบะขนาด 1 ตัน และ รถยนต ECO-CAR     
ในอนาคต 

บริษัทฯมีหนวยงานพัฒนากระบวนการผลิต (Process Development Department) และพัฒนา
ผลิตภัณฑ (Product Development Department) เพื่อศึกษาการออกแบบทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ และ
กระบวนการผลิตรวมกับลูกคาที่มีนโยบายในการทํา R&D ในประเทศ ซึ่งทั้ง 2 หนวยงานจะประสานงานและทํา
โครงการรวมกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง บริษัทฯใหความสําคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในดานการออกแบบ 
และพัฒนาใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญใหมากยิ่งขึ้น โดยการเขารวมการศึกษาดูงาน และฝกอบรมรวมกับ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ 

นอกจากนี้ บริษัทฯไดจัดงบประมาณเพื่อจัดตั้งศูนยการออกแบบและทดสอบผลิตภัณฑหลัก เพื่อเปนการ
ตอบสนองตอความเชื่อม่ันของลูกคา เพื่อเปนการลดการพึ่งพาภาครัฐบาล และเปนการลดคาใชจายในการสง
ผลิตภัณฑไปทดสอบในตางประเทศ  
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5.   ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 

5.1   ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
(หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาทางบัญช ี
ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2550 

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 487.83 

จํานวน 2,000 ลานบาท1)  
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ที่ดิน    
ตําบลปลวกแดง  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่21-3-76.9 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

38.40 
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ตําบลมาบยางพร  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่40-1-28.4 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

68.99 
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

ตําบลมาบยางพร  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่16-2-20 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

33.10 
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

เครื่องจกัรและอุปกรณ เจาของ 2,013.64 จํานวน 1,670 ลานบาท 
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืม
ระยะยาวกับสถาบันการเงิน 

อุปกรณอื่นๆ เจาของ 12.56 - 
ยานพาหนะ เจาของ 14.63 - 
งานระหวางกอสราง เจาของ           174.73  - 

รวม   3,485.87  

จํานวน 3,670 ลานบาท 
จํานองเปนหลกัประกันเงิน
กูยืมระยะยาวกบัสถาบัน
การเงิน 

 
หมายเหตุ 1) นอกเหนือไปจากสินทรัพยตามที่ไดระบุในตาราง มูลคาจดจํานองจํานวน 2,000 ลานบาท ยังรวมถึงสินทรัพยรายการอื่นๆ 

ที่ไมไดเปนสินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินในจังหวัดโคราช พะเยา เชียงราย ที่ดินขางโรงงานที่ไมไดใช
ประโยชน  
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5.2   สรุปสาระสัญญาความชวยเหลือทางเทคนคิ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทําสัญญาซื้อขายสินคากับลูกคา และมีการทําสัญญาที่สําคัญอื่น ไดแก
สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

บริษัท 
คูสัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เริ่มสัญญา วันส้ินสุดของสัญญา รายละเอียดของการชวยเหลือ 

Gohsyu 
Corporation 13 กรกฎาคม 2547 12 กรกฎาคม 2552 งานทุบขึ้นรูปของเพลาขาง บริษัทฯ 

 
Ibara Seiki 10 มีนาคม 2548 9 มีนาคม 2553 งานกลึงเพลาขาง และเพลาแหนบ 

SBM Ibara Seiki 8 กุมภาพันธ 2547 7 กุมภาพันธ 2552 
ดูแลดานงานกลึงของผลิตภัณฑตางๆ 

ของบริษัท 

BSK 
Mitsubishi Steel 
Manufacturing 30 พฤษภาคม 2545 29 พฤษภาคม 2551 แหนบแผน สปริงขด และเหล็กกันโคลง 

ICP Takeda Corp 10 มิถุนายน 2548 9 มิถุนายน 2553 
ดูแลงานหลอเหล็ก (Iron Casting) 

ตาง ๆของบริษัทฯ 
 

การที่กลุมบริษัททําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับคูสัญญาเหลานี้อยางตอเนื่องนั้น เนื่องจาก 
คูสัญญาเหลานี้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของผูประกอบ 
รถยนต อีกทั้งการที่กลุมบริษัทมีความชวยเหลือทางเทคนิคดังกลาวถือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมลูกคาได
อีกดวย 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการตอสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคสําหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่
กลุมบริษัทประเมินวายังตองมีความพึ่งพิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใน
อนาคต 
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5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ 
 

บริษัทยอย 

บริษัทฯมีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนตทั้ง 3 บริษัทในสัดสวนการถือหุน   
รอยละ 99.99, 99.99 และ 100 (ตามลําดับ) โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
เทากับ 1,763.44 ลานบาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 
(ลานบาท) 

มูลคาเงินลงทุน
วิธีราคาทุน 
(ลานบาท) 

มูลคาเงินลงทุน
วิธีสวนไดเสีย 

(ลานบาท) 

SBM ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 160.00 535.99 696.41 
BSK ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 130.00 519.99 887.43 
ICP ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 185.00 196.03 179.60 
รวม   1,252.02 1,763.44 

 
วันที่ 2 มีนาคม 2549 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัทยอย) ไดจดทะเบียนลด

ทุนกับกระทรวงพาณิชย ทั้งนี้จากการอนุมัติโดยมิติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ใหลดทุน
จดทะเบียนจาก 640 ลานบาท เปน 160 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย 
จากมูลคาหุนละ 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  

เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2550  บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส 
จํากัด (บริษัทยอย) ทั้งหมดโดยการซื้อหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 15 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุน
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ละ 11 บาท รวมเปนเงิน 165 ลานบาท  ทั้งนี้จากการอนุมัติโดยมติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหเขาซื้อหุนสามัญ 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 และในวันเดียวกันนี้ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แค
สติ้ง โปรดักส จํากัด เปนจํานวนเงิน  35 ลานบาท บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 
20 สิงหาคม 2550 

บริษัทฯมีนโยบายการลงทุนที่มุงเนนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะทําการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ในแงของผลตอบแทน  การสงเสริมธุรกิจปจจุบันของ
บริษัทฯ และความเปนไปไดในการเติบโตของธุรกิจ 

ปจจุบัน บริษัทฯมีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสามบริษัท กลาวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุน
ตอประชาชนทั่วไป และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายรักษา
สัดสวนการเปนผูถือหุนใน 3 บริษัทยอยดังกลาว 

และจากการที่บริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และ 100 จึงทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมการ
บริหารงานและกําหนดทิศทางของบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปจจุบัน SBM, BSK และ ICP มี
คณะกรรมการที่มีกรรมการ 5 คน ซึ่งบริษัทฯ ไดใหกรรมการของบริษัทฯจํานวน 4 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย    
นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เขาไปเปนกรรมการในบริษัท 
BSK  และ จํานวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย และนายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย  
เปนกรรมการใน บริษัท SBM รวมถึง นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เปนกรรมการใน
บริษัท ICP 

BSK และ SBM ใหกรรมการตัวแทน 1 คน เขาเปนกรรมการของบริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของทั้ง 4 
บริษัทดังนี้ 

บริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 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 65.03 
บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด 
จํากัด  

ผลิตและจําหนายสินคา
ประเภททรายเคลือบ
พลาสติกและทรายอบแหง 

72.00 21.25 27.44 

รวม    92.47 
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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 เพิ่มขึ้นจํานวน 2.7 ลาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย
จํานวน 27.4 ลานบาท และมีสวนแบงขาดทุนสําหรับป 2550 จํานวน 0.1 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด และงบการเงิน
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน    
65.0 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2550 จํานวน 14.4 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด  หก
เดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2550  ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด และงบการเงิน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวน
การถือหุน 
(รอยละ) 

มูลคาเงิน
ลงทุน 

(ลานบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ  
ออโตโมทีฟ จํากัด 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน 
ยานยนตประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบูรณ โซมิค 
 แมนูแฟคเจอริ่ง 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 
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6. โครงการในอนาคต 

บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนการผลิต
ชิ้นสวนประกอบ และชิ้นสวนยอยสําเร็จรูปที่ผานกระบวนการทุบขึ้นรูปรอน การหลอเหล็ก การกลึงขึ้นรูป การชุบแข็ง 
และงานสปริง โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ดวยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และมี
มูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ เนนการผลิตชิ้นสวนที่มีคุณภาพ ราคาแขงขันได และสงมอบตรงเวลา  

บริษัทฯจะดําเนินการกอสรางโรงงานแหงใหมที่นิคมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ในป 2551 เพื่อรองรับคํา
ส่ังซื้อผลิตภัณฑสปริงขด (Coil Spring) เนื่องจากสายการผลิตปจจุบันไมเพียงพอรองรับคําส่ังซื้อของลูกคาเดิม และ
คําส่ังซื้อจากลูกคาใหมที่จะมีในอนาคตอันใกล ซึ่งโครงการนี้ใชเงินลงทุนประมาณ 230 ลานบาท สงผลใหกําลังการ
ผลิตของสปริงขดเพิ่มขึ้นจาก 1,200,000 ชิ้นตอป เปน 3,000,000 ชิ้นตอป โครงการนี้นอกจากจะสรางรายไดใหแก
บริษัทฯ แลว ยังเปนการรักษาความเชื่อม่ันและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดเปนอยางดีอีกดวย 

เพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
โดยอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดในรูปแบบตางๆ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ สรางมูลคาเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

นอกจากนี้ บริษัทฯยังอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดในการขยายกําลังการผลิตเพลาขาง (Axle 
Shaft) ซึ่งเปนผลิตภัณฑหลักที่สรางรายไดใหกับบริษัทฯ สูงสุด เพื่อรองรับยอดการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตันที่เพิ่มขึ้น 
จากการที่ผูประกอบยานยนตไดลงทุนขยายกําลังการผลิตเพื่อการสงออก และบริษัทฯ ตองการรักษาความเปนผูนําใน
การผลิตเพลาขางที่ใหญที่สุดในภูมิภาคอาเซียน 

 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญและที่มีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผู
ถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
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8. โครงสรางเงนิทุน 
 

8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ  

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 300 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท  

บริษัทฯไมมีหุนประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกตางจากหุนสามัญ เชน หุนบุริมสิทธิ หรือโครงการออก
และเสนอขายหุนหรือหลักทรัพยแปลงสภาพใหกองทุนรวมเพื่อผูลงทุนซึ่งเปนคนตางดาว (Thai Trust Fund) หรือมี
การออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพยอางอิงที่มีหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยอางอิง 
 

8.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1.  ตระกูล กิตะพาณิชย  * 82,142,100 27.38 
2.  บริษัทสมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด 79,999,200 26.67 
3.  กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 30,000,000 10.00 
4.  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 15,789,700 5.26 
5.  Morgan Stanley & Co International Limited 14,315,100 4.77 
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 12,254,100 4.09 
7.  GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 7,527,300 2.51 
8.  American International Assurance Company, Limited-Apex  6,607,000 2.20 
9.  City Bank Nominees Singapore PTE Ltd-CTSL A/C 9301-OAM  4,500,000 1.50 
10.  บริษัท อยุธยา อลิอันซ  ซี.พี. ประกันชีวิต  จํากัด (มหาชน) 2,589,367 0.86 
11. ผูถือหุนรายยอยอื่น ๆ 44,276,133 14.76 
 รวม 300,000,000 100.00 
หมายเหตุ: 

- ผูลงทุนสามารถดูขอมูลผูถือหุนที่เปนปจจุบันไดจากเว็บไซตของบริษัทฯกอนการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
- นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการรวมลงทุนประกอบดวย International Finance Corporation (IFC), 

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

 
8.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารอง
ตามกฎหมายแลว ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัทฯดวย 

บริษัทยอยกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาจากปจจัยดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน  
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9.  การจัดการ 
 
9.1 โครงสรางการจัดการของบรษิัทฯ  

ณ วันที่ 16 มกราคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

กรรมการผูอํานวยการ 

รองกรรมการผูอํานวยการ/ 
สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

แผนกตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

ฝายนโยบายและแผนงาน 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายการเงินและบัญชี 

ฝายการเงิน 

ฝายบัญชี 

(รก.) รอง กก. ผอ. 
สายปฏิบัติการ 

ฝายปฏิบัติการ SAT 

ฝายปฏิบัติการ SBM 

ฝายปฏิบัติการ BSK 

ฝายปฏิบัติการ ICP 

ฝายพัฒนา
คุณภาพ 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายจัดซื้อและโลจิสติกส 

ฝายจัดซื้อ 

ฝายโลจิสติกส 

แผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 

ฝายพัฒนา
กระบวนการผลิต 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

ฝายทรัพยากรบุคคล 

ฝายพัฒนาบุคลากร 

ฝายพนักงานสัมพันธและ
สรรหาวาจาง 

ฝายธุรการและกิจกรรม
เพื่อสังคม 

รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส 
สายการขายและการตลาด 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 

ฝายขายและการตลาด 

เลขานุการบริษัทฯ 
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โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยมีรายชื่อและอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 
9.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย รองประธานกรรมการ และ 

รักษาการแทนประธานกรรมการ 
2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 
3. นายรังสิน สืบแสง กรรมการอิสระ 
4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ 
5. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 
6. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
7. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย กรรมการ 
8. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
หมายเหตุ: 

- ตําแหนงประธานกรรมการอยูระหวางการสรรหา 
- นายวรนิต จารุมาศ ลาออกจากการเปนกรรมการอิสระ ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 
- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระแทน นายวรนิต จารุมาศ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2550  
- นายชีระ ภาณุพงศ ลาออกจากการเปนกรรมการและประธานกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 

 
กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  นายวีระยุทธ กิตะ
พาณิชย  นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย  และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย   โดยกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ   
 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการ
มี จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 
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 คณะกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู
ถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งในปจจุบันและใน
ระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการเปนผูแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการ (President) ใหเปนผูรับผิดชอบการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้เปนอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ ใหความเห็นชอบ 

1. นโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงาน และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย 

2. ผลงานและผลประกอบการประจําเดือน และประจําไตรมาสของบริษัทฯ เทียบกับแผนและงบประมาณ 
และพิจารณาแนวโนมระยะตอไปของป 

3. การลงทุนในโครงการที่ไมมีในงบประมาณประจําป 
4. การใชเงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ไดรับอนุมัติไวรวมรอยละ 5 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไมใชงบ

ลงทุนโครงการรวมเกินรอยละ 10 
5. การซื้อและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนที่มอบอํานาจใหกรรมการผูอํานวยการ 
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ  อันมีผลกระทบที่ สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้ สิน 

ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัทฯ 
7. การทําสัญญาใดๆ  ที่ไมเกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาที่ เกี่ยวกับการทําธุรกิจปกติที่ มี

ความสําคัญ 
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 
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของ

ผูบริหารและพนักงาน 
15. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ 
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16. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 
รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว ทั้งนี้ตองไมขัดกับกฎเกณฑ
ขอกําหนดตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

17. การแตงตั้งและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 
18. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
19. การแตงตั้งกรรมการในบริษัทยอย   
20. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ 
 

การปฐมนิเทศกรรมการใหม 

คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ
และการดําเนินงานดานตาง ๆของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มี
นโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหม ๆใหกับกรรมการทุกคน ทั้งในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ฯลฯ เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของ
กรรมการ 

 
9.1.2 คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารประกอบดวย 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ และ รักษาการแทนประธานกรรมการ 
2. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหตุ: 

- นายชีระ ภาณุพงศ ลาออกจากการเปนประธานกรรมการบริหาร ต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2550 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กล่ันกรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการทําธุรกิจและโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน  
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
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- โครงการลงทุนที่มีขนาดการลงทุนเกิน 100 ลานบาท และเปนโครงการลงทุนที่คณะกรรมการ
บริษัทฯไมไดมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูอํานวยการเปนผูอนุมัติ 

2. อนุมัติ หรือไมอนุมัติ  
- โครงการลงทุนในวงเงินไมเกิน 100 ลานบาท โดยโครงการลงทุนนั้นตองเปนโครงการลงทุนที่

เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไมนอย
กวารอยละ 15 เวนแตเปนโครงการลงทุนเพื่อการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทน
เครื่องจักร 

- การเปดและปดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินตาง ๆ 
- การแตงตั้งผูบริหารระดับรองกรรมการผูอํานวยการบริหาร รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส  และ

รองกรรมการผูอํานวยการ 
- ตัดบัญชีสินทรัพยที่เส่ือมสภาพ 
- การขายสินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงานไมเกิน 20 ลานบาท/รายการ 

3. ติดตามและกํากับการดําเนินการ 
- แผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจาํเดือน 
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไมอนุมัติ 
5. ดําเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
9.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งชุด ไดแก 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
1. นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการ 
2. นายรังสิน สืบแสง  กรรมการ 
3. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการ 

ทั้งนี้มี นายวิศรุต  บุญโต  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ: 

- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ไดรับแตงตั้งดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2550 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองตามควรตามมาตรฐานการบัญชี และใหมีการเปดเผยอยาง
เพียงพอ 

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

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. สอบทานและใหความเห็นตอการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง         
ผลประโยชน รวมทั้งพิจารณาการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวใหมีความถูกตองครบถวน 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัท
ฯ   

6. พิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และประชุม กับ ผู สอบ
บัญชีอยางนอยปละหนึ่งครั้ง โดยไมมีผูอื่นเขารวมประชุม 

7. ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยตรวจสอบ
ภายใน 

8. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจําป ของ
บริษัทฯ   

9. ใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของฝายตรวจสอบภายใน 
10. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของบริษัท

ที่เกี่ยวของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 
11. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปนโดยบริษัทฯ 

เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 
12. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบประจําทุกป 
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายดวยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัทฯทราบทุกไตรมาส 

 
9.1.4 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีกรรมการอิสระเปนประธานฯ ประกอบดวย 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 
3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 
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ทั้งนี้มี นายวสันต ชวเจริญพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการพิจาณาผลตอบแทนฯ 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. กําหนดภาพรวมของการกําหนดคาตอบแทนสําหรับ กรรมการและผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการ
ผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส รองกรรมการผูอํานวยการ 
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติ 

2. เสนอคาตอบแทนประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ 
3. เสนอคาตอบแทนประธานกรรมการและกรรมการชุดยอย ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 
4. เสนอคาตอบแทนกรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร รองกรรมการผูอํานวยการ

อาวุโส และรองกรรมการผูอํานวยการ 

คาตอบแทนในที่นี้รวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัสหุน และผลประโยชน ที่เกี่ยวของอื่น ๆ 

9.1.5 คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ซึ่งมีกรรมการอิสระเปนประธานฯ ประกอบดวย 

ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 

 1. นายรังสิน สืบแสง     ประธานกรรมการ 
 2. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการ 
 3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 

ทั้งนี้ มีนายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล  

คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตั้งแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 
2550 เปนตนไป 

 
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

1. พิจารณาหลักเกณฑ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดํารงตําแหนง
กรรมการ และกรรมการผูอํานวยการ สําหรับตําแหนงรองรองกรรมการผูอํานวยการ มอบใหกรรมการ
ผูอํานวยการ  พิจารณาเบื้องตน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯใหความเห็นชอบ และเสนอ
คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา 

2. คัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ เมื่อครบวาระหรือมีตําแหนงวางลง    
สําหรับตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ มอบใหกรรมการผูอํานวยการพิจารณา และนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเห็นชอบกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา 
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3. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงและประเมินผลการทํางานของกรรมการผูอํานวยการ  ทั้งนี้ 
ตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ มอบใหกรรมการผูอํานวยการ ติดตามและประเมินผล และเสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา 

4. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมทางธุรกิจ  และการปฏิบัติตามนโยบายเปนประจํา 
อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
9.1.6 ผูบริหาร 

ผูบริหาร ประกอบดวย 

1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย  กรรมการผูอํานวยการ 
2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย  รองกรรมการผูอํานวยการ และ 
     รักษาการรองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ 
3. นายโยชิทากะ โอบายาชิ รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส  - สายการขายและ

การตลาด 
4. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายการเงินและบัญชี 
5. นายวสันต ชวเจริญพันธ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
6. นายวิชัย ศรีมาวรรณ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายจัดซื้อและโลจิสติกส 
7. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย  รองกรรมการผูอํานวยการ - สํานักกรรมการผูอํานวยการ 
หมายเหตุ: 

- นายชํานาญ  ธรรมเจริญ รองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ 
ต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2551. 

 
อํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของบริษัท
ฯ และบริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ  
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทียบกับแผน
และงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพรอมเสนอขอแนะ 

4. อนุมัติคาใชจายและเงินลงทุนที่ไมไดอยูในงบประมาณประจําปไดไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง โดยตอง
รายงานใหคณะกรรมการทราบ 

5. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
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ทั้งนี้ การใชอํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการไมรวมถึง (ตองไมขัดแยงกับกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) 
อํานาจในการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูอํานวยการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งรายการที่กําหนดใหขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน เชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือ
จําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน 

 
กรรมการอิสระ มีจํานวนรอยละ 37.5 ของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดวย 
1. นายปญจะ เสนาดิสัย 
2. นายรังสิน สืบแสง 
3. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
 
คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ ให

นับหุนที่ถอืโดยผูเกี่ยวของดวย 
2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย 

หรือบริษัทรวม  หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท
ฯ ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผูถือหุน
รายใหญของบริษัท 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ
บริหารงาน 

4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษทัฯ บริษัทยอย บริษัทรวม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
5. เปนกรรมการที่ไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก

บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เกี่ยวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงตั้งขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ หรือ 

ผูถือหุนรายใหญ 
8. สามารถปฏิบัติหนาที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯไดโดยอิสระ 
 
9.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

การแตงตั้งกรรมการของบริษัทฯ และการเสาะหาผูบริหาร คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาจาก
ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ  

ตามขอบังคับบริษัทฯ มีคณะกรรมการไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นฐานอยูในประเทศไทย 
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ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม 
โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงกอน ถาจํานวนกรรมการที่ออก แบงเปนสามสวน
ไมได ใหกรรมการออกตามจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะออกจากตําแหนงในปแรกและปที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากกัน สวนในปหลังๆ ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผู
ออกจากตําแหนง  

โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

  การประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนที่ตนถือ 
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณี

ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นใหผูเปนประธานเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหคณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 เขาเปน
กรรมการแทนกรรมการดังกลาวในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตกรณีที่วาระของกรรมการดังกลาวเหลือ
นอยกวาสองเดือน  

ทั้งนี้หากตําแหนงกรรมการวางลงจนจํานวนกรรมการเหลือนอยกวาจํานวนที่เปนองคประชุมใหกรรมการที่
เหลืออยู จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางทั้งหมดนั้นภายในหนึ่งเดือน นับตั้งแตวันที่
จํานวนกรรมการวางลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม 

บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
นั้นโดยตองมีมติของคณะกรรมการไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู 

  ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการพนตําแหนงกอนถึงวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 สําหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหารคณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาลจัดใหมี
การติดตามความคืบหนาแผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
เพื่อใหม่ันใจวา บริษัทฯมีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต 
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9.3 คาตอบแทน 

9.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 (1) คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 
  เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 7,854,420 บาท รายละเอียดดังนี้ 

เบี้ยประชุม (บาท) บริษัทยอย             

ชื่อกรรมการ 
บําเหน็จ
กรรมการ 
ป 2549 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจ 
สอบ 

คณะ 
กรรมการ 
พิจารณา
ผลตอบ 
แทนฯ 

BSK SBM ICP 

 
 
คาตอบแทน

รวม 

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

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

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

4 นายสบสันต์ิ เกตสุุวรรณ - 85,000 - 30,000 45,000 - - - 160,000 

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

6 นายยงเกยีรต์ิ กิตะพาณิชย 205,000 300,000 - - - 48,000 48,000 10,000 611,000 

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

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

หมายเหตุ: 
- นายชีระ ภาณุพงศ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ไดรับ

คาตอบแทนรวม 1,215,000 บาท และไดรับคาตอบแทนในฐานะที่ปรึกษาบริษัทรวม 1,155,000 บาท 
- นายวรนิต จารุมาศ ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจาณาผลตอบแทนฯ ถึงวันที่ 30 

มิถุนายน 2550 ไดรับคาตอบแทนรวม 415,000 บาท 
- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ต้ังแต

วันที่ 1 กันยายน 2550 

(2) คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส 
 

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

เงินเดือนรวม 8 21,771,480.00 6 19,582,090.00 
โบนัสรวม 8   7,704,226.00 6 6,657,768.44 

รวม  29,475,706.00  26,239,858.44 

หมายเหตุ:  - ป 2550 ประกอบดวยผูบริหาร 8 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายาชิ 
นายชํานาญ  ธรรมเจริญ  นายวรพจน  ฉัตรชัยกุลศิ ริ  นายวสันต  ชวเจริญพันธ  นายวิ ชัย  ศรีมาวรรณ  และ               
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 
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 - ป 2549 ประกอบดวยผูบริหาร 6 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายาชิ 
นายชํานาญ ธรรมเจริญ นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ   

 
9.3.2 คาตอบแทนอื่น 

 (1) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 ในรอบป 2550 บริษัทฯไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯดังนี้ 
   

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

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 7 539,132.40 5 500,699.40 

หมายเหตุ: - ป 2550 ผูบริหาร 7 คน ไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายชํานาญ ธรรมเจริญ      
นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ และนางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 

 - ป 2549 ผูบริหาร 5 คนไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย นายชํานาญ ธรรมเจริญ       
นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ และนายวสันต ชวเจริญพันธ 

 
 (2) การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  

หุนสามัญ (หุน) 
ช่ือ – สกุล 

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 เพ่ิม (ลด) 

1. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 6,660,900 6,660,900 - 
2. นายปญจะ เสนาดิสัย 20,000 - 20,000 
3. นายรังสิน สืบแสง - - - 
4. นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ - - - 
5. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 10,410,100 10,310,100 100,000 
6. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 6,660,900 6,660,900 - 
7. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 5,180,900 5,180,900 - 
8. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - - - 
9. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ - - - 
10. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ - - - 
11. นายวสันต ชวเจริญพันธ - - - 
12. นายวิชัย  ศรีมาวรรณ 70,000 - 70,000 
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หมายเหตุ: 
- ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 
- นายชํานาญ ธรรมเจริญ ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2551 ไดถือครองหลักทรัพย

ของ SAT ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2550 จํานวน 40,000 หุน 
 
9.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคัญของ
การกํากับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความโปรงใส ขีดความสามารถในการแขงขันของกิจการ และความเชื่อม่ันของ
ผูถือหุน โดยไดกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 เพื่อใหสอดคลองกับ
หลักการกํากับดูแลกิจการ สําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติหลักเกณฑสําหรับหัวขอที่ยังไมได
กําหนดไว และอนุมัติเรื่องที่ยังไมเคยนําเสนอสําหรับหลักการเพิ่มเติมสําหรับป 2551 ของตลาดหลักทรัพย 
รายละเอียดแบงเปน 5 หมวด ดังนี้ 
 

1. สิทธิของผูถือหุน 

ในป 2550 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตาง ๆของผูถือหุน เชน สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอน หลักทรัพย สิทธิ
ในการไดรับสวนแบงผลกําไรจากบริษัทฯแลว บริษัทฯยังไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมการใชสิทธิของผู
ถือหุน ดังนี้ 

• บริษัทฯไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดในป 
2550 บริษัทฯจัดประชุมสามัญผูถือหุนวันที่ 24 เมษายน 2550 และจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน 1 ครั้ง 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 อยางไรก็ตาม การประชุมผูถือหุนทั้ง 2 ครั้ง กรรมการเขารวมประชุมไม
ครบทั้ง 9 คน เนื่องจากติดภารกิจสําคัญ (การประชุมทั้ง 2 ครั้ง มีกรรมการเขารวมประชุม 8 คน รายชื่อ
กรรมการที่เขารวมประชุมดูไดจากรายงานการประชุมผูถือหุน ซึ่งอยูในเว็บไซตของบริษัทฯ) 

• บริษัทฯนําหนังสือนัดประชุมไปเผยแพรไวที่  www.satpcl.co.th/investor_news เพื่อใหผูถือหุนได
ศึกษาขอมูล กอนวันประชุม 30 วัน สวนรายงานการประชุมผูถือหุนที่จัดในป 2550 ทั้ง 2 ครั้ง ไดนําไป 
Post ไวหลังวันประชุม 14 วัน  

• บริษัทฯมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 
เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน 

•  บริษัทฯ ไมไดเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
ในการประชุมผูถือหุน ป 2550 ที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้ง อีกทั้งยังใหสิทธิในการซักถามคณะกรรมการบริษัทฯใน
ที่ประชุมซึ่งรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานการประชุมผูถือหุน 

• บริษัทฯแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน พรอมใหขอมูลสําหรับแตละวาระการ
ประชุมอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม 
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•  คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานเว็บไซต ของ
บริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได โดยไม
จําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป 

ตลอดป 2550 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ยกเวนเรื่องตอไปนี้ 
1) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 บริษัทยังไมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับ

วาระการประชุมถึงคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุม เนื่องจากอยูระหวางการจัดทําขอมูลเสนอ
คณะกรรมการเพื่ออนุมัติในหลักการ ทั้งนี้บริษัทฯจะดําเนินการเรื่องดังกลาวในการประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําป 2551 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติหลักเกณฑไวแลว ดังนี้ 

 1. ผูถือหุนเสนอคําถามพรอมกับใหขอมูลของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ชื่อ ที่อยู เบอรโทรศัพท โทรสาร และอีเมล (ถามี) ที่ติดตอไดของผูถือหุน 
- คําถามในวาระที่ประสงคจะสอบถาม และขอมูลประกอบ (ถามี) 

2. ชองทางที่บริษัทฯเปดรับคําถาม 
- ทางเว็บไซตของบริษัทฯ 
- ทางโทรสารหมายเลข 0-2728-8517 
- ทางอีเมลสํานักเลขานุการบริษัทฯที่ thanakit.p@somboon.co.th  

3. ชวงเวลาที่เปดรับคําถาม 
- ผูถือหุนสามารถสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมผูถือหุน เปนการลวงหนาไมนอยกวา 

10 วัน กอนประชุมผูถือหุน โดยผานเว็บไซตของาบริษัทฯ 
4. เลขานุการบริษัทฯจะเปนผูรวบรวมคําถาม และสงใหกรรมการผูอํานวยการพิจารณาตามลําดับ 
5. การตอบคําถามกรณีที่ผูถือหุนสงคําถามลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน บริษัทฯจะพิจารณาตอบ

คําถามที่ไดรับจากผูถือหุน โดยตอบในวันที่ประชุมผูถือหุน 
 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือ
หุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง เชน 

• บริษัทฯไดแนบหนังสือมอบฉันทะไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวม
ประชุมดวยตนเอง สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน  และในการประชุมสามัญผูถือหุนป 2550 มีผูถือหุนจํานวน 71 ราย มอบอํานาจให
ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอํานาจใหออกเสียงแทน 

• คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
รวมทั้งไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแก
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บุคคลอื่นเพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงาน
การถือหลักทรัพยครั้งแรกและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ตลอดป 2550 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ยกเวนเรื่องตอไปนี้ 
1) ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2550 บริษัทฯยังไมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสวนนอย เสนอเรื่อง

เพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ เปนการลวงหนา 
เนื่องจากอยูระหวางการจัดทําขอมูลเสนอคณะกรรมการเพื่ออนุมัติในหลักการ  ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 15 
พฤศจิกายน 2550  บริษัทฯไดดําเนินการเผยแพรหลักเกณฑของเรื่องดังกลาวขางตน ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทไดอนุ มัติแล ว เมือ วันที่  14  พฤศจิกายน  2550 เผยแพร ไว ใน เว็บไซตของบริษัทฯที่  
www.satpcl.co.th/investor_news เพื่อใหผูถือหุนสวนนอยไดมีโอกาสเสนอวาระการประชุมและ
กรรมการ เปนการลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ป 2551  

 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมดังนี้ 
• ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไข หรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมามีการปฏิบัติตามขอตกลงเงื่อนไข

การกูยืมตามขอตกลงกับธนาคารพาณิชย และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด 
• เอาใจใสในการบริการและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา 
• สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
• มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการใหคาตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหผลประโยชนอื่น เชน โบนัส โดย
พิจารณาจากผลงาน 

• ปฏิบัติกับคูแขงตามกรอบการแขงขันที่สุจริต 
• รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ชุมชน และสังคมเปนอยางดี  
• คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสีย ในการสราง

เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงกําหนดกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผานอีเมลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ไดโดยตรง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ภายใต
หัวขอ “การแจงเบาะแสการทําผิด” 
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ตลอดป 2550 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ยกเวนเรื่องตอไปนี้ 
1) บริษัทฯอยูระหวางจัดทํามาตรการชดเชย กรณีที่ผูมีสวนไดเสียไดรับความเสียหายจากการที่บริษัทฯ

ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของผูมีสวนไดเสีย โดยจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 2 ป 2551 
 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 
 ประสิทธิภาพของกระบวนการเปดเผยขอมูลตามขอกําหนดของการเปนบริษัทจดทะเบียน 
• ในป 2550 นอกเหนือจากการเปดเผยขอมูลสําคัญของบริษัทฯ ทั้งขอมูลทางการเงิน และขอมูลที่

มิใชขอมูลทางการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑที่สํานักงาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดแลว     บริษัทฯยังไดเปดเผยขอมูลอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความ
โปรงใสในการดําเนินธุรกิจ เชน เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหาร
ระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทนรายคนที่ไดรับจากการเปนกรรมการใน
คณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และรายงานนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ และผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย เปนตน ทั้งนี้ ยกเวน การเปดเผยขอมูลงบการเงินป 
2549 เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ 2550 สงขอมูลผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ โดยที่ไมมี
คํารับรองของผูสอบบัญชี จึงถูกตลาดหลักทรัพยฯขึ้นเครื่องหมาย “H” เปนเวลาประมาณ 20 นาที 
และไดรับการปลดเครื่องหมายดังกลาว หลังจากที่ไดดําเนินการสงคํารับรองของผูสอบบัญชีให
ตลาดหลักทรัพยฯแลว 

 การทําหนาที่ของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย 
• รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งบทบาทหนาที่ และวาระการดํารง

ตําแหนง รายละเอียดตามหัวขอการจัดการ หนา 32 ถึงหนา 38 และประวัติของกรรมการแตละ
ทาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 หนา 78 ถึง หนา 86 

• คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
ในการพิจารณาคาตอบแทน ของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาจากการเปรียบเทียบ
กับระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการ  โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติ
ของที่ประชุมผูถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการ
บริษัทฯกําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
แตละคน โดยในป 2548 คณะกรรมการไดแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร เปนผูพิจารณานําเสนอ รายละเอียด จํานวนคาตอบแทนในป 2550 ที่บริษัทฯไดจายใหแก
กรรมการและผูบริหารตามรายละเอียดขอ 9.3 คาตอบแทน หนา 41 

• การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการชุดยอย สามารถอางอิงไปแหลงขอมูลอื่น ดังนี้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  – รายงานคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําป 2550  
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 คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ  
 –  รายงานคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนในรายงานประจําป 2550  

 คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
รายละเอียดตามหัวขอ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําป 2551  

 ความสัมพันธกับผูลงทุน 
บริษัทฯใหความสําคัญตอการรายงานขอมูลทางการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง 

ครบถวน สมํ่าเสมอ ทันตอเวลา โปรงใสและทั่วถึง ตลอดจนขอมูลสําคัญ ๆที่จะมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยของบริษัทฯ โดยการเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆดังกลาวแกผูลงทุนและผูที่เกี่ยวของ ผานชอง
ทางการสื่อการ และการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมี
เจาหนาที่ดูแลงานผูลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) เพื่อใหบริษัทฯสามารถสื่อสารขอมูลกับผูลงทุน 
นักวิเคราะห ผูถือหุน ผูส่ือขาว และผูที่สนใจทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น อันจะสงผลตอเนื่องถึงผูถือหุน
ที่จะไดรับประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯ และนําไปใชประโยชนในการลงทุนใน
บริษัทฯไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดจัดประชุมรวมกับนักวิเคราะหและผูลงทุน เพื่อ
เผยแพรขอมูลผลประกอบการทุก ๆไตรมาส และการสรุปภาพรวม แนวโนมของภาวะอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในป 
2550 ที่ผานมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้ 

1. การนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 2 ครั้ง และตางประเทศ 1 ครั้ง 
2. การประชมุนักวิเคราะห (Analyst Meeting) จํานวน 2 ครั้ง 
3. การเยี่ยมกิจการ (Site Visit) เปนกลุมหรือคณะ จํานวน 3 ครั้ง 
4. การนําเสนอขอมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(Opportunity Day) จํานวน 4 ครั้ง  
5. การเผยแพรขาว (Press Releases) เปนครั้งคราวในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรม

ทางธุรกิจที่สําคัญ  
6. การใหขอมูล และตอบขอซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดตอทางจดหมายอิเลคทรอนิคส 

(อีเมล) ที่ ir@somboon.co.th  และ โทรศัพทอยางสม่ําเสมอ   

ตลอดป 2550 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเรื่องตอไปนี้ 
1) การเปดเผยนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ยังไมครบถวนสมบูรณ เนื่องจากอยูในชวง

ปรับปรุงขอมูล ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนการดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2551 ซึ่งผูถือหุน
สามารถดูไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 ความเปนอิสระจากฝายบริหารของคณะกรรมการ 
• เพื่อให เปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ  และสรางดุลยภาพในในการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูอํานวยการ 
โดยมีบทบาท อํานาจ และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน ตามรายละเอียดหนา 38 

• คณะกรรมการบริษัทฯเห็นวากรรมการอิสระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทฯกําหนดขึ้น 
ดังรายละเอียดหนา 39 ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นวา นายปญจะ เสนาดิสัย เปนกรรมการอิสระที่มี
ความรูดานการเงิน จึงไดแตงตั้งใหเปนประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 
• คุณสมบัติ – ทักษะ ประสบการณ  ความสามารถเฉพาะดาน 

คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีจํานวน
กรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปจจุบันมีกรรมการบริษัทฯจํานวน 8 คน โดย
กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 4 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 4 คน ในจํานวนนี้เปนกรรมการ
ตัวแทน 1 คน กรรมการอิสระ 3 คน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติแตงตั้งนายธนกฤต เพิ่มพูน
ขันติสุข เปนเลขานุการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 

• จากหลักการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเสนอแนะใหกรรมการรายใดรายหนึ่งควรดํารงตําแหนงกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัทนั้น ปรากฏวา มีกรรมการอิสระ 1 ทาน คือ นายปญจะ เสนาดิสัย 
เปนกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกวา 5 บริษัท แตทั้งนี้ ณ ส้ินป 2550 นายปญจะ เสนาดิสัย ได
ลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท ทําใหการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
จดทะเบียนของนายปญจะ เสนาดิสัย เปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการแลว ทั้งนี้ รายละเอียด
การดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถดูไดจากเอกสารแนบ 1 หนา 78 ถึงหนา 86 

 กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทฯวางลง กรรมการทุกคนสามารถเสนอชื่อบุคคลมายังฝายบริหารของ
บริษัทฯ เพื่อรวบรวมใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป 

 ประสิทธิภาพในการทําหนาที่ของ Board 
• คณะกรรมการบริษัทฯไดมีสวนรวมกับฝายบริหาร ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ 

เปาหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวาง
คณะกรรมการบริษัทฯและผูบริหารระดับสูงในเดือน สิงหาคม 2550 ณ สวนสามพราน จังหวัด
นครปฐม  

• การกํากับดูแลฝายบริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทฯมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขรวมกับฝายบริหาร ในเรื่องแผนกลยุทธ 
แผนงาน และโครงการ ที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 
และผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯที่ไมเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ โดย
ผานคณะกรรมการบริหาร เพื่อติดตามและกํากับการดําเนินการ 
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 ระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การ
ปฏิบัติงาน การดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
จัดใหมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบและ
ถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกปองรักษาและดูแลทรัพยสิน มีฝายตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 และเห็นวา
บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

ดานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการดูแลใหบริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และ
การติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกดาน
ใหมีความเหมาะสม ละมอบหมายให ติดตาม ดูแล วิเคราะหการบริหารความเสี่ยงในระดับ
ปฏิบัติแตละฝายงาน ผาน Risk Champion และใหรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผน
ทุกไตรมาสตอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 

• คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการและผูบริหาร และ
คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน 
(รายละเอียดปรากฏในหนา 34 ถึงหนา 38)  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนาทั้งป 

และจะประชุมกันมากกวา 6 ครั้งในแตละป รวมทั้งมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน 
ในการประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อ
พิจารณา มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการ
ลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขา
รวมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยาง
เปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม บันทึก
การประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยเลขานุการคณะกรรมการและหลังจากที่ผานการ
รับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวพรอมสําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

 บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสประชุมระหวางกันเอง เพื่ออภิปราย
ปญหาตาง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย อยางนอยป
ละ 1 ครั้ง และแจงใหกรรมการผูอํานวยการทราบถึงผลการประชุม ในป 2550 มีการประชุม
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เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 โดยมีประเด็นสําคัญในการหารือเกี่ยวกับ (1) การดําเนินการ และ
การประสานงานกับฝายบริหาร และ (2) การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ กรรมการที่ไมเปนผูบริหารทั้งคณะ ไดแจงผลการหารือใหกรรมการ
ผูอํานวยการรับทราบ และดําเนินการภายในไตรมาส 1 ป 2551 

โดยในป 2550  บริษัทฯไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 12 ครั้ง,  ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร 22 ครั้ง,  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง  และ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ
และผูบริหาร 3 ครั้ง  โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 
 

หมายเหตุ:   
- นายชีระ ภานุพงศ ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 11 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหาร 22 ครั้ง 
- นายวรนิต จารุมาศ ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ถึงวันที ่30 มิถุนายน 

2550 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนฯ 1 ครั้ง 

- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ต้ังแต
วันที่ 1 กันยายน 2550 

 
 
 
 
 

การเขารวมประชุม/การประชุมทั้งหมด(ครั้ง) 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 
คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
พิจารณา

ผลตอบแทนฯ 
1. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร / 

กรรมการบริหาร 
12 /12 22 / 22 - - 

2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ /  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ /  กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ 

12 /12 - 7/ 7 3 / 3 

3. นายรังสิน สืบแสง กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 12 /12 -  7 / 7   - 
4. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/  

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร พิ จ า รณ า
ผลตอบแทนฯ 

3 /12 - 2 / 7 2 / 3 

5. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ กรรมการบริหาร 12 /12 22 / 22 - - 
6. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 12 /12 - - - 
7. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 12 /12 - - - 
8. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กร รมกา ร /  ก ร รมกา รบ ริ ห า ร / 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 
11 /12 22 / 22 - 3 / 3 
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• การประเมินผลงานตนเอง 
 คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯเปน

ประจําทุกป เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน และการกํากับดูแลใหมีการกําหนด และ/หรือ 
ดําเนินการปรับปรุงแกไขไดอยางเพียงพอ โดยในป 2550 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และสรุปผลการประเมินไดวา กรรมการเห็นควรมีสวนรวมใน
เรื่อง (1) การกําหนดกลยุทธและการวางแผนธุรกิจ และ (2) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ใหมากขึ้น ซึ่งฝายบริหารรับทราบและนําไปดําเนินการเรียบรอยแลว 

• การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 
 คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารทําหนาที่แนะนํากรรมการใหมใหรูจักบริษัทฯ โดยในป 

2550 ฝายบริหารไดเชิญนายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ซึ่งเปนกรรมการใหมมาประชุมรวมกัน และให
กรรมการผูอํานวยการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและ
บริษัทยอย โดยมีเลขานุการบริษัทฯเปนผูจัดทําสรุปเอกสารที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น นายสบสันติ์ 
เกตุสุวรรณ ยังไดไปเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งสํานักงานใหญ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่จังหวัด
ระยอง เพื่อใหเขาใจการดําเนินงานของบริษัทฯไดมากขึ้น นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ไดเขาอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ โดยบริษัทฯออกคาใชจาย รายละเอียดตาม
ประวัติการอบรม หนา 81 

ตลอดป 2550 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ยกเวนเรื่องตอไปนี้ 
1) คณะกรรมการบริษัทฯไดรับทราบแบบประเมินตนเอง เรื่องการกําหนดจํานวนวาระที่จะดํารงตําแหนง

ของกรรมการติดตอกันไดนานที่ สุด แตเนื่องจากเห็นวา กรรมการบริษัทฯชุดปจจุบัน มีความรู 
ความสามารถ และมีความเขาใจในธุรกิจและการดําเนินงานของบริษัทฯเปนอยางดีแลว จึงยังไมมีการ
กําหนดในเรื่องดังกลาว 

2) คณะกรรมการบริษัทฯไดมีนโยบายใหฝายบริหารจัดทําแผนสืบทอดงาน และนําเสนอปละ 2 ครั้ง ซึ่งอยู
ระหวางการดําเนินการ ทั้งนี้ ฝายบริหารรับทราบและจะดําเนินการใหแลวเสร็จและนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทฯในไตรมาส 2 ป 2551 

 
9.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนและผูอื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาที่
ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  และที่
แกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน 
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้ 

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

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย
นั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายในวันที่สงรายงาน
ดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในที่มีนัยสําคัญที่อาจ
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย จะตองระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพยของบริษัท
ฯ  ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผล
การดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี) หรือขอมูลภายใน
นั้นจะเปดเผยตอสาธารณชน  

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัทฯ  และทําใหบริษัทฯ 
ไดรับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมาย 
 

9.6 บุคลากร 
 

 จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้ 
 

จํานวน (คน) 
บริษัท 

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
1.  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 651           519 
2.  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนยีวอุตสาหกรรม จํากัด 737      805 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 418     474 
4.  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด 233 - 
 รวม 2,039     1,798 
 

หมายเหตุ: ขอมูลป 2549 ไมรวมบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด 
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จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบง
ออกตามสายงานหลักไดดังนี้ 

จํานวน (คน) 
ฝายงาน 

31 ธันวาคม 2550 31 ธันวาคม 2549 
1.  แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop 1,153 1,001 
2.  แผนกวิศวกรรม 109   94 
3.  แผนกซอมบํารุง/ รับประกันคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 340 301 
4.  ฝายโลจิสติกส และฝายจัดซื้อ 146 100 
5.  สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ 84 84 
6.  ฝายบัญชีและฝายการเงิน 47 50 
7.  สายงานขายและการตลาด 
8.  ฝายพัฒนาคุณภาพ/ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ/  
     ฝายพัฒนากระบวนการผลิต 

25*1 

37 
40 
31 

9.   ฝายบริหารจัดการ/ ฝายบริหารสายปฏิบัติการ 
10. อื่น ๆ 

84 
14 

79 
18 

 รวม 2,039 1,798 

หมายเหตุ: 1. มีการโอนยายพนักงานจํานวน 12 คน ไปยังฝายโลจิสติกส เนื่องจากการปรับโครงสรางองคกรของบริษัทฯ 
 2. ขอมูลป 2549 ไมรวมบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด 
 3. บริษัทฯไมมีสหภาพแรงงานและไมมีขอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ   4   ปที่ผานมา 

 
ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2550 มีจํานวนเงินรวม 583,298,129 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 489,181,727.61 ลานบาท ในป 2549 โดยคาตอบแทนใหแกพนักงานของกลุมบริษัทนั้นอยูในรูปเงินเดือน 
โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 
 

นโยบายพัฒนาบุคลากร 

สรางและดูแลบุคลากรภายในองคกรใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งในดานผลตอบแทนและบรรยากาศในการ
ทํางาน โดยมีขีดความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันของ
องคกร ในดานคุณภาพผลิตภัณฑ ตนทุนที่แขงขันได การสงมอบตรงเวลา ความรูเชิงวิศวกรรมการผลิต รวมถึงการ
จัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคกร (Q C D E M) 

1. พัฒนายกระดับศักยภาพใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร 
มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร โดยเฉพาะในกลุมตําแหนงที่ มี

ความสําคัญตอองคกร สามารถเปนพลังขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองกลยุทธขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว     
โดยใชแนวความคิดในการเชิงนวัตกรรมและรวดเร็วตอการขับเคล่ือนองคกร (Speed & Innovation) ใหบรรลุ
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เปาหมาย สามารถแขงขันไดในอนาคต และในสวนของตําแหนงผูบังคับบัญชาที่ตองเนนการพัฒนาในการสรางภาวะ
ผูนํา การบริหารงาน การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึง การสรางบรรยากาศในการทํางานที่
เอื้อตอความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อใหตอบสนองตามแผนที่เชื่อมโยงกลยุทธขององคกร ใหบรรลุเปาหมายขององคกรใน
ดาน Q C D E M 

2. การพัฒนาภาวะผูนํา 
มุงเนนการยกระดับการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารทุกระดับ รวมถึง การมอบหมายงานการกระจาย

อํานาจ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการเชิงกลยุทธ และมีความคิดในเชิงริเริ่มสรางสรรค     

3. พัฒนาการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อนําไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning Organization) 
การจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน/ การถายโอนความรู ภายใน

องคกร และการจัดเก็บองคความรูในระบบการผลิตขององคกร โดยมุงเนนกระบวนการที่สงผลกระทบตอคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและความปลอดภัยของผลิตภัณฑตอผูใชงาน (Key Process and Safety Process) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ
หลัก (Product Champion) ขององคกร โดยการสรางกิจกรรมในดานตาง ๆ 

3.1 จัดทําโครงสรางการบริหารความรู และรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ และถายทอดองคความรูภายใต  
            กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management) 
3.2 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู โดยผานชองทางหองสมุด 
3.3 พัฒนากระบวนการเรียนรูภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมจากพนักงานในสายงานอาชีพ

เดียวกัน (Team Based Learning) โดยเนนสรางองคความรูและถายโอนความรูสูผูปฏิบัติ 
 

กระบวนการกําหนดหัวขอในการพัฒนาบุคลากร 

1. การกําหนดความตองการในการฝกอบรม (Training Needs) ในการพัฒนาบุคลากร โดยใหสอดคลอง
กับทิศทางกลยุทธขององคกร  

2. การพัฒนาบุคลากรตามความสามารถรายบุคคลโดยแบงระดับความสามารถตามระดับความ
รับผิดชอบหรือตําแหนงงาน ใหสอดคลองกับแบบจําลองระดับความสามารถ (Competency Model) 
ขององคกร (Individual Development Plan: IDP) 

3. การพัฒนาพนักงานตามการรองขอจากผูบังคับบัญชาตนสังกัด โดยการสัมภาษณถึงปญหา และขอควร
แกไขของแตละหนวยงาน    

4. การสอบวัดระดับความรูตามแบบจําลองระดับความสามารถ (Competency Model) เพื่อหาชองวางใน
การพัฒนา 
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10. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดชี้แจง และรายงานการตรวจสอบภายในในรอบป 2550 ใหคณะกรรมการบริษัทฯรับทราบ 
สรุปไดวา 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งขอเสนอแนะการ
ตรวจสอบภายใน   ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง  มีประสิทธิผล  รวมทั้ง
ใหมีการติดตามและดําเนินการแกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ  โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของ
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน รายการที่เกี่ยวโยงซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน    
เปนรายการจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และเปนผลประโยชนสูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ   
การดูแลทรัพยสิน  มีระบบปองกันที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือการนําทรัพยสินของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ   ผลการ
สอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแล
กิจการ     ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน เห็นวาเปนไปตามมาตรฐาน
การบัญชี มีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  

 
คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นตอระบบการควบคุมภายในเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยให

ความสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน   สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 
1. องคกร และสภาพแวดลอม 

เพื่อใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวเหมาะสม  และสอดคลองกับสภาพธุรกิจที่เปล่ียนแปลง รองรับ
แผนงานระยะยาว และการขยายงาน  และกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาแยกตามสายงาน ที่สอดคลองกับกลยุทธ
การดําเนินธุรกิจ  และการกํากับดูแลกิจการ โดยมีฝายตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทฯ กําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติของพนักงานทุก
ระดับ เปนตัวเลขที่วัดได โดยแบงตัวชี้วัดออกเปน 3 ระดับ มีการปรับปรุงการประเมินผลงานในสวนที่เปนการประเมิน
จากพฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมขององคกร    เพื่อกอใหเกิดประโยชนดาน
การพัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น   บริษัทฯไดสงเสริม สนับสนุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และ
จริยธรรมธุรกิจ ใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอ
พนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคมและสิ่งแวดลอม   

บริษัทฯ ไดดําเนินการปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการใหสอดคลองกับหลักการและแนวปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพยฯ ป 2549 (รายละเอียดสามารถดูไดที่หนา 43 ถึง หนา 51) สําหรับคูมือนโยบายกํากับดูแลกิจการ 
และคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทฯ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2551 โดยจะประกาศใชภายในไตรมาส 
3/2551 รวมทั้งจัดทํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) เพื่อประกาศใหผูถือหุน ลูกคา คูคา และพนักงานทราบ 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 - 56 -

2. การบริหารความเสี่ยง 

บริษัทฯกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ในการประเมินปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท และกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงในหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้งมอบหมายใหการบริหารความ
เส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปจจัย
ความเสี่ยง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ จัดใหมีการติดตามการบริหารความเสี่ยง
ของหนวยงานตาง ๆภายในองคกร และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
อยางตอเนื่อง รวมทั้งไดจัดใหมีการอบรม เพื่อสนับสนุนใหการทํางานขององคกรสามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง            
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดติดตามการปฏิบัติ และพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง 
อยางใกลชิด ทั้งนี้บริษัทจะจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยเนนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัท รวมทั้งการจัดการ
การใหความรูกับพนักงานทุกระดับใหมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงใหมากยิ่งขึ้น 

 
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 4 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมพิจารณาคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและธรรมภิบาล ซึ่ง
คณะกรรมการทั้ง 4 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต อํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย (1) บริษัทฯ ไดจัดทําอํานาจ
ดําเนินการโดยกําหนดตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ วงเงิน  การสั่งการ การกอหนี้ และการชําระหนี้ ไวเปนลายลักษณอักษร 
(2) จัดทําระบบการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่ในการอนุมัติรวม 16 ระบบ (3) บริษัทฯไดสํารวจกฎหมาย หรือขอบังคับ
ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ รวม 143 ฉบับ และไดจัดทําคูมือการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย      นอกจากนี้ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป    เพื่อใหครอบคลุมทุกกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูที่มีสวนเกี่ยงของกับบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ม่ันใจวา
หนวยงานตาง ๆมีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะตอบสนองความเสี่ยงในการดําเนินงานทุกดาน  ทั้ง
ดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ รวมถึงไดพิจารณาประเด็น
สําคัญและปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายนอก และติดตามอยาง
ใกลชิด และมีรายงานใหฝายบริหารและผูบริหารของหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาและจัดทํา
มาตรการปองกันมิใหเกิดปญหาเดิมขึ้นอีก 

 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 

บริษัทฯไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทํา
รายงานเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พรอมเอกสารประกอบขอเท็จจริง จัดสงขอมูลเพื่อศึกษา
ประกอบการตัดสินใจเปนการลวงหนา 7 วัน และกําหนดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อใหคําแนะนําดานกฎหมายและ
กฎเกณฑตาง ๆที่คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เปนศูนยกลางในการจัดทําและจัดเก็บเอกสารไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัด
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการ
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ประชุมผูถือหุน เปนระยะเวลา 5 ป จัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมผูถือหุน        
และจัดใหมีระบบการจัดเก็บเอกสารสําคัญทางบัญชีไวเปนหมวดหมู  สามารถสืบคนไดตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด   

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี ฝายตรวจสอบภายใน และผูเกี่ยวของ
เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อใหมีความมั่นใจวา บริษัทฯมีการใชนโยบายบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม 

 
5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯในป 2550 รวม 12 ครั้ง โดยบริษัทฯมีระบบการติดตามการ
ปฏิบัติงานเปนลําดับช้ันตั้งแตคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริหาร และผูบริหาร เพื่อติดตามเปาหมายและ 
กํากับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ  แผนงาน  และโครงการ  ที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ได รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุกเดือน และเมื่อพบวาผลการดําเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไวได
กําหนดใหผูรับผิดชอบนําเสนอรายงานเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะหสาเหตุตลอดจนรวมพิจารณาเพื่อ
อนุมัติแผนการแกไขปญหา และใหรายงานการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในป 2550 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง บริษัทฯ จัดใหมีการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ โดยผูรับผิดชอบในฝายงานเอง และมีแผนกตรวจสอบ
ภายในทําการตรวจสอบอยางเปนอิสระเพื่อรายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่ตรวจพบตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการใหมีการแกไขในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งใหมีการรายงานการแกไข
ขอบกพรอง รายงานเหตุการณหรือขอสงสัยในกรณีที่มีสาระสําคัญ ตอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทฯ  
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11. รายการระหวางกัน 

11.1  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2549 และ ระหวางป 2550 ดังตอไปนี้ 

11.1.1 บริษัทสมบูรณหลอเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จํากัด (SBM)    

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลานบาทเปน 160 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของ
บริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 บาทเปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 480 ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย  และบริษัทยอยจด
ทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2549 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2549 ป 2550  
รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให SBM  4.40 4.28 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 
2. SAT จายชําระคาสินคาและบริการให SBM - 0.12 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 30 
3. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม SBM  498.51 478.06 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SBM  25.44 29.68 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5,MLR-1.25% และ MLR-1% ตอป (2549: รอยละ 4.5, และ MLR-1.25% ตอป)  
5. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให SBM 1.03 0.71 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ SBM 
6. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก SBM 12.80 14.46 ราคาใกลเคียงทุน /  SBM ใชสาธารณูปโภคของ SAT 
7. SAT จายชําระคาเชาให SBM 1.2 - คาเชาเดือนละ 0.10 ลานบาท / เปนการใหเชาเครื่องจักรแก SBM 
8. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 55.08 58.85 คาบริการเดือนละ 4.90 ลานบาท / เปนการใหบริการแก SBM 

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

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 ลานบาทเปน 130 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของ
หุนสามัญของบริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 บาทเปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 390 ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย และ
บริษัทยอยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2549 ป 2550  
รายการคาปกติ    

1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK  4.83 4.94 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 30 (ป 2549: ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 10 - 20) / SAT 
ตองมีการใช Jig Fixture ในกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับ
ความตองการของ SAT ได 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม BSK  463.00 383.00 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก BSK 22.93 24.75 คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 4.5,MLR-1.25% และ MLR-1% ตอป (2549: รอยละ 4.5, และ MLR-1.25% ตอป)  
4. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให BSK 1.57 2.45 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ BSK 
5. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก BSK 0.37 1.56 ราคาใกลเคียงทุน / BSK ใชสาธารณูปโภคของ SAT 
6. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK  42.48 41.04 คาบริการเดือนละ 3.42 ลานบาท / เปนการใหบริการแก BSK 
หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11.1.3 บริษัทอินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด (ICP)    

วันที่ 24  กรกฎาคม  2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด ทั้งหมด
จํานวน 15 ลานหุน ในราคาหุนละ 11 บาท   และ ไดรับการโอนหุนดังกลาวเสร็จสิ้นใน วันที่ 25 กรกฎาคม 2550  

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2549 ป 2550  
รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให ICP - 1.70 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 
รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)    

2. SAT ซื้อกิจการจาก ICP - 161.03 ราคาซื้อขายที่ตกลงกัน 
หมายเหตุ:  รายการที่ 1– 2 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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11.1.4 กลุมกิตะพาณิชย เปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัทฯ      

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของ
รายการ (ลานบาท) 

เงือนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2549 ป 2550  
รายการคาปกติ    

1. BSK มีรายไดจากการขายสินคาแหนบ ใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  147.26 129.79 การตั้งราคาขายสินคาใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัดเปนการตั้งราคาบวกกําไรขั้นตนโดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลววาเปนรายการซื้อขายในลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขราคาเปนเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป / เปนการขยายฐานลูกคาของ
กลุมบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

2. SAT มีรายไดจากการขายสินคาเพลาขางใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  4.01 8.32 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการขายสินคาเปนครั้งคราวใหกับบริษัท
ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 
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12. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

12.1 งบการเงิน 

12.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี 

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

ผูสอบบัญชขีองบริษัทฯและบริษัทยอย และงบการเงินรวมสําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดแก นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 
จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย และงบการเงินรวมสําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดแก นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 
จาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 
โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังนี้ 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 
 
ตารางที่ 1 – 1 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินรวม                        หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม รายการ 
2550 2549 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 4,979,278 4,252,052 
รายไดอื่น 92,047 112,908 
สวนแบงกําไรจากลงทุนในบริษัทรวม 15,116 9,991 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,216 14,302 
รวมรายได 5,092,657 4,389,253 
คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 3,882,422 3,444,983 
คาใชจายในการขายและบริหาร 363,986 303,500 
รวมคาใชจาย 4,246,408 3,748,483 
กําไรกอน ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 846,249 640,770 
ดอกเบี้ยจาย (119,419) (94,238) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (103,931) (103,931) 
กําไรสุทธิสําหรับป 591,140 442,601 
กําไรจากการดําเนินงาน1 831,133 630,779 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ                      หนวย: พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการ 
2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 1,803,486 1,562,245 
รายไดอื่น 199,574 202,791 
สวนแบงกําไรจากการชําระบัญชีของบริษัทยอย - 49,115 
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 356 2,260 
รวมรายได 2,003,417 1,816,411 
คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 1,329,993 1,229,637 
คาใชจายในการขายและบริหาร 265,896 203,638 
รวมคาใชจาย 1,595,889 1,433,274 
กําไรกอน ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได 407,528 383,136 
ดอกเบี้ยจาย (102,694) (87,465) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (23,698) (22,742) 
กําไรสุทธิสําหรับป 281,135 272,929 
กําไรจากการดําเนินงาน1 407,527 334,021 

หมายเหตุ 

1. กําไรจากการดําเนินงาน เทากับกําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได โดยไมรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทยอย 
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ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม     หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม รายการ 
2550 2549 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 213,722 183,586 
เงินลงทุนชั่วคราว 15,031 - 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 897,335 784,532 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  447,922 461,416 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น                            102,909 44,757 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,676,919 1,474,292 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย 92,466 78,208 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ  26,650 26,650 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 3,485,872 2,873,178 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 179,211 208,801 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,784,199 3,186,837 

รวมสินทรัพย 5,461,118 4,661,129 

หนี้สิน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 131,022 89,387 
เจาหนี้การคา – สุทธิ  731,693 653,714 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 420,183 297,899 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 227,065 153,269 
รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,509,963 1,194,269 

หนี้สินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวอื่น 1,683,397 1,558,715 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 13,668 13,112 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,697,065 1,571,827 

รวมหนี้สิน 3,207,028 2,766,096 
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งบการเงินรวม รายการ 
2550 2549 

สวนของผูถือหุน   
ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัท
ยอย1 750,266 802,350 

กําไร (ขาดทุน) สะสม 1,119,261 708,121 
รวมสวนของผูถือหุน 2,254,090 1,895,033 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,461,118 4,661,129 

 
 
 

ตารางที่ 2 – 2  ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ                           หนวย: พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการ 
2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 69,418 109,082 
เงินลงทุนชั่วคราว 15,031 - 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 367,997 306,322 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  152,666 168,891 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 244,763 328,588 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 849,875 912,883 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของ 636,556 708,386 
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  1,252,018 1,055,984 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 1,041,311 1,104,947 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 11,478 787 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,941,364 2,870,104 

รวมสินทรัพย 3,791,239 3,782,987 
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งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการ 
2550 2549 (ปรับปรุงใหม) 

นี้สิน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เจาหนี้การคา – สุทธิ  265,246 228,084 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 332,013 297,899 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 81,756 49,981 
รวมหนี้สินหมนุเวียน 679,015 575,964 

หนี้สินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาว 1,371,372 1,558,715 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 14,918 12,169 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,386,290 1,570,884 

รวมหนี้สิน 2,065,305 2,146,848 
สวนของผูถือหุน   
ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัท
ยอย1 86,261 97,601 

ากําไร (ขาดทุน) สะสม 1,255,110 1,153,975 
สวนของผูถือหุน 1,725,934 1,636,139 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,791,239 3,782,987 
 
 
ตารางที่ 3 ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม                หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
รายการ 

2550 2549  2550 
2549  

(ปรับปรุงใหม) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 896,328 496,893 453,741 207,997 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (577,095) (419,962) (133,505) (104,235) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ (289,097) (179,506) (359,901) (164,395) 
เงินสดและรายการเงินเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
สุทธิ 30,136 (102,575) (39,664) (60,633) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ตนงวด  183,586 286,161 109,082 169,715 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ปลายงวด  213,722 183,586 69,417 109,082 
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ตารางที่ 4  ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวม 

อัตราสวน 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

 
2550 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.32 1.23 1.11 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.92 0.81 0.85 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.47 0.43 0.66 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.34 5.53 5.92 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 67 65 61 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.10 8.02 8.54 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 40 45 42 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.84 5.13 5.60 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 74 70 64 
วงจรเงินสด (วัน) 33 40 39 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    
อัตรากําไรขั้นตน (%) 20.45 % 18.98 % 22.03% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 13.83 % 12.63 % 14.27% 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 3.90 % 3.13 % 2.23% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 101.70 % 92.56 % 126.14% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.00 % 10.08 % 11.61% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 44.66 % 25.09 % 28.49% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

 
2550 

 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 10.91 % 9.62 % 11.68% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 24.82 % 24.23 % 28.24% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.99 0.95 1.01 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.23 1.03 1.00 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.78 1.46 1.42 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 8.25 7.38 9.64 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.20 0.83 1.03 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 0.14 0.31 0.30 
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 งบการเงินรวม 

อัตราสวน 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

 
2550 

 
อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio)    
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 27.37 % 9.92 % 17.10% 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 35.23 % 11.95 % 12.70% 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 0.37 % 5.41 % 22.32% 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) (40.74) % (0.04) % 33.56% 

 
ตารางที่ 5   ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราสวน 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

(ปรับปรุง) 
2550 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.46 1.58 1.25 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.24 1.27 1.00 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.33 0.36 0.72 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.54 4.98 5.35 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ีย (วัน) 65 72 67 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 17.14 9.17 8.27 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 21 39 44 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 5.17 4.74 5.39 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 70 76 67 
วงจรเงินสด (วัน) 16 36 44 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

(ปรับปรุง) 
2550 

 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 17.34 % 21.29 % 26.25% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 35.70 % 23.07 % 21.28% 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 23.95 % 13.99 % 9.98% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 36.64 % 57.71 % 118.21% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 22.74 % 15.03 % 11.17% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 44.66 % 16.70 % 13.31% 
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 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราสวน 
2548 

(ปรับปรุง) 
2549 

(ปรับปรุง) 
2550 

 
อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 12.76 % 7.02 % 5.91% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 62.34 % 71.68 % 34.59% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.56 0.47 0.53 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.21 1.14 0.99 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.45 1.31 1.20 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.72 3.64 5.65 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.20 0.77 0.92 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 13.55 % 49.46 % 80.42% 

อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio)    
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 97.42 % 5.50 % 15.44% 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 119.84 % 0.46 % 8.16% 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 126.07 % 32.68 % 34.77% 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) (5.08) % (38.36) % (18.00)% 
 

12.2  คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 
 

12.2.1 ผลการดําเนินงาน 

รายได 

ในป 2550 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ 5,093 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 704 ลานบาท หรือคิดเปนรอย
ละ 16 แบงเปนรายไดจากการขายสินคาจํานวน 4,979 ลานบาท รายไดอื่น ๆจํานวน 99 ลานบาท และรายไดจากสวน
แบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 15 ลานบาท 

จากการที่บริษัทฯมีรายไดจากการขายที่ปรับตัวดีขึ้นเปนผลมาจากทั้งปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑที่เพิ่มขึ้น
ของลูกคา และราคาขายตอหนวยของสินคาบางรายการที่สูงขึ้น จากการปรับราคาขายเพื่อใหสอดคลองกับราคาของ
ตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 

จากงบการเงินรวม พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2550 และป 2549 มีรายไดจากการขายสินคา
ของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มาจากการขายเพลาขางเปนสวนใหญจํานวน 1,729 ลาน
บาทและ 1,518 ลานบาท (ตามลําดับ) รายไดจากการขายสินคาของบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จํากัด มาจากการขายจานเบรกและเบรกดุมเปนสวนใหญจํานวน 531 ลานบาทและ 413 ลานบาท (ตามลําดับ) และ 
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รายไดจากการขายสินคาของบริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล มาจากการขายแหนบแผนเปนสวนใหญจํานวน 705 
ลานบาทและ 635 ลานบาท (ตามลําดับ) 

 
ตนทุนและคาใชจาย 

ตนทุนขายและบริการ 

ในป 2550 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 3,882 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 437 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13 
ตามสัดสวนการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายป 2550 คิดเปนรอยละ 78 ลดลงจากปกอน
รอยละ 3 เนื่องจากตนทุนคงที่ลดลงจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไดรับประโยชนจากการประหยัดของขนาด
การผลิต 

คาใชจายจากการขายและบริหาร 

บริษัทฯมคีาใชจายในการขายและบริหารในป 2550 เทากับ 363 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 60 ลาน
บาทหรือคิดเปนรอยละ 20 เนื่องจากไดรวมคาใชจายฯของโรงหลอที่บริษัทฯซื้อกิจการมา 15 ลานบาท คาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน เพิ่มขึ้น 37 ลานบาท, คาใชจายจัดสงสินคาและคาเชายานพาหนะที่เพิ่มขึ้น 9 ลานบาท เนื่องจาก
ปริมาณยอดขายที่เพิ่ม  

ดอกเบ้ียจาย 

บริษัทฯมีตนทุนทางการเงนิในป 2550 เทากับ 119 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 25 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 26 เนื่องจากมีการเบิกเงินกูจํานวน 146 ลานบาท และวงเงินกูเพิ่มขึ้น 100 ลานบาท เพื่อลงทุนในโรงงานแหลง
ใหมที่จังหวัดระยองของบริษัทยอย (บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด) อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% 
ตอป และ 5.8% ตอป ตามลําดับ รวมถึงภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินของบริษัทยอยแหงใหม (บริษัท อินเตอรเนชั่น
แนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด) ที่เขาซื้อกิจการโรงหลออีก 308 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR-1% ตอป 

ภาษีเงินไดนิตบุิคคล 

ในป 2550 บริษัทฯมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 136 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 32 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 30 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นมากเปนสําคัญ 

 
กําไรจากการดาํเนินงาน 

บริษัทฯมีกําไรจากการดําเนินงานโดยไมรวมสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทยอย ดอกเบี้ยจาย และ  
ภาษีเงินได ในป 2550 จํานวน 831 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 200 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 32 จากรายได
จากการขายสินคาเปนหลัก 

 
กําไรสุทธิ 

ในป 2550 บริษัทฯมีกําไรสุทธิเทากับ 591 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12 ของรายไดจากการขายสินคา 
สูงกวาป 2549 ที่มีกําไรสุทธิ เทากับ 443 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 10 ของรายไดจากการขายสินคา สัดสวนกําไร
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ตอรายไดจากการขายสินคาลงลดรอยละ 2 เนื่องจากในป 2550 ไดรับประโยชนจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น และในสวน
ของตนทุนขายที่ไดรับประโยชนจากการประหยัดของขนาดการผลิต 

 
12.2.2 ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 
2549 เทากับ 5,461 ลานบาท และ 4,661 ลานบาท (ตามลําดับ) เพิ่มขึ้น 800 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17 สาเหตุ
หลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยถาวร บริษัทฯไดซื้อที่ดินที่จังหวัดระยองเพิ่ม และดําเนินการกอสรางอาคาร
โรงงาน เพื่อขยายโรงงานของบริษัทและเครื่องจักรใหม สําหรับการลงทุนในโครงการขยายสายงานการผลิต เพื่อรองรับ
ความตองการและปริมาณการสั่งซื้อของลูกคาที่เพิ่มขึ้นของกลุมบริษัท และลูกหนี้การคา รวมถึงสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น
เนื่องจากปริมาณยอดขายที่สูงขึ้น รวมถึงการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอย สงผลใหมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น 516 ลาน
บาท 

ลูกหนี้การคา 

บริษัทฯมียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 897 ลานบาท และเทากับ 784 ลาน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เนื่องจากจํานวนและราคาของสินคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย
ยอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สะทอนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียประมาณ 61 วัน ซึ่งอยูในระดับ
เร็วกวาป 2549 4 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาการชําระหนี้เปล่ียนแปลงไป เนื่องจากกลุมลูกคารายใหญ ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
เปนกลุม OEM ซึ่งมีเครดิตเทอมคอนขางแนนอน 

เงินลงทุน 

ในป 2550 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 26/2549 เรื่องมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่องงบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งกําหนดใหแกไขการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวมในงบการเงิน เฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสีย มาเปนวิธี
ราคาทุน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอนที่
นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน
มาโดยตลอด เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนที่บันทึกในงบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
เทากับ 1,252 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนที่บันทึกในงบดุล
เฉพาะบริษัท เทากับ 1,056 ลานบาท เพิ่มขึ้น 196 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19  

วันที่ 17 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 
(บริษัทยอย) ไดมีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 184 ลานบาท เปน 640 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 456,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ และนําเงินทั้งส้ินจาก
การเพิ่มทุนดังกลาวชําระหนี้เงินกูยืมแกบริษัทฯ โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 640 ลาน
บาทเปน 160 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 บาท
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เปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 480 ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย  และ
บริษัทยอยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2  มีนาคม  2549 

วันที่ 17  ตุลาคม 2548 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตรียล จํากัด(บริษัทยอย) 
ไดมีมติพิเศษอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 106 ลานบาท เปน 520 ลานบาท โดยออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
414,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1,000 บาท โดยจัดสรรหุนเพิ่มทุนทั้งหมดใหบริษัทฯ และนําเงินทั้งส้ินจากการเพิ่มทุน
ดังกลาวชําระหนี้เงินกูยืมแกบริษัทฯ โดยบริษัทยอยไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 21 
ตุลาคม 2548 นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยไดมีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 520 
ลานบาทเปน 130 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอย จากมูลคาหุนละ 1,000 
บาทเปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 390 ลานบาทไปชดเชยกับขาดทุนสะสมของบริษัทยอย  และ
บริษัทยอยจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549 

ซึ่งในป 2549 มีการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัท ไดแก บริษัท สมบูรณหลอเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จํากัด และบริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด มีมติพิเศษอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ 2 
บริษัทจาก 1,160 ลานบาท เปน 290 ลานบาท โดยการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทยอยจาก
มูลคาหุนละ 1,000 บาท เปนมูลคาหุนละ 250 บาท โดยนําเงินลดทุนจํานวน 870 ลานบาท ไปชดเชยกับขาดทุนสะสม
ของบริษัทยอยทั้ง 2 แหง  บริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2549  

และในป 2549 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เอสเอที แอคเซิล เทคโนโลยี จํากัด (บริษัทยอย) ไดมี
มติพิเศษใหเลิกบริษัท โดยบริษัทยอยดังกลาวไดจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 
และเสร็จส้ินการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2549 

ระหวางป 2550 บริษัทฯไดซื้อหุนสามัญของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด จากผูถือหุน
เดิม ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุนละ 11 บาท รวมเปนเงิน 165 ลานบาท  และมีการเพิ่มทุนจํานวน 35 
ลานบาท มีผลให บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด มีทุนหุนสามัญที่ชําระแลว 185 ลานบาท         
(หุนสามัญ 18.5 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ในระหวางงวด บริษัทฯไดมีการหักเงินประกันการซื้อหุนไว
จํานวน 4 ลานบาท คงเหลือเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว มีจํานวนสุทธิ 161 ลานบาท 

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวของ
จํานวน 119 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 
บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด และบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ มีตนทุนเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาว ในป 2549 เทากับ 73 ลานบาท  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 3,486 ลานบาท และป 2549 มี
จํานวน 2,873 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 613 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 16 ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทยอย กอสรางอาคาร
โรงงาน และ เครื่องจักรใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จ.ระยอง รวมถึงการเขาซื้อกิจการในบริษัทยอย 
สงผลใหมีทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้น 507 ลานบาท 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 - 74 -

ทั้งนี้ บริษัทฯมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในสวนของผูถือหุนรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ประมาณ 750 ลานบาท ซึ่งเกิดจากที่บริษัทฯไดมีการประเมินมูลคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ในป 2546 สําหรับสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมีการตัดจําหนายตามระยะเวลาใชงานที่เหลือของสินทรัพยแต
ละประเภท 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,207 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินระยะสั้น เทากับ 
1,510 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว เทากับ 1,697 ลานบาท ซึ่งมากกวาปกอน 441 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 16  
เนื่องจากเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 78 ลานบาท จากจํานวนและราคาของวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 
เงินกูยืมระยะสั้นจากวงเงินเบิกเกินบัญชีและการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศเพิ่มขึ้น 53 ลานบาท และภาระหนี้สิน
เพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยแหงใหม (การซื้อกิจการโรงหลอ) จํานวน 307 ลานบาท  

สวนของผูถือหุน 

• โครงสรางเงินทุน 

 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 2,254 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
800 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 17 โดยบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรประจําป 2549 สวนที่เหลือแกผูถือหุน
จํานวน 75 ลานบาท บริษัทฯจายเงินปนผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 

 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล รวม
เปนเงิน 90 ลานบาท บริษัทฯจายเงินปนผลในวันที่ 20 กันยายน 2550 

 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 3,207 ลาน
บาทและสวนของผูถือหุน 2,254 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.42 เทา 

  
การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิ จํานวน 896 และ 497 ลานบาท (ตามลําดับ) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนติดลบ 
577 และ 420 ลานบาท (ตามลําดับ) เปนผลมาจากการซื้อสินทรัพยถาวรในป 2550 จํานวน 487 ลานบาท และ ป 
2549 จํานวน 421 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายงานในโครงการตาง ๆของบริษัทฯเปนหลัก และมีกระแสเงินสดรับ
จากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบในป 2550 จํานวน 289 ลานบาท เปนผลมาจากการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว และ
การจายเงินปนผล และในป 2549 มีกระแสเงินสัดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ 180 ลานบาท จากการจายเงินปน
ผล  
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13. ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 
 
 -ไมมี- 
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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 27 กุมภาพันธ 2551 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  
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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. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ ......................................................... 

 

 2. นายรังสิน สืบแสง กรรมการ ......................................................... 

 

 3. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการ ......................................................... 

 

 4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ ......................................................... 

 
ผูรับมอบอํานาจ 

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



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

 
เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
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 – 2547 กรรมการ บจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ 
 

บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม    

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล  ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

1.   นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 
-   กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการ 

-   กรรมการบริหาร 
-   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*    เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 

5, 6 และ 7 

56 -   Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-   ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-   ปริญญาตรี วิทยาลัยปองกัน 
ราชอาณาจักร (วปอ.) 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) 
 

2.22% 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปจจุบัน กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2549  - ปจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2548  - ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ไพลอน 
 

รับเหมากอสรางงานฐาน
ราก 

2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2547 - 2550 ประธานกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนฯ 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 - 2549 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พร็อพเพอรตี้ พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
2546 - ปจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท พัฒนาอสังหาริมทรัพย 
2546 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. เทคนิคคัลเลอร (ไทยแลนด) ใหบริการทางดานฟลม

ภาพยนตร 
2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
 

ถือหุนลงทุนในบรษิัทตางๆ 
ดําเนินธุรกิจหลักทรัพยและ
ดานที่ปรึกษาทางการเงิน 

2542 – 2549 กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ กรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนฯ 

บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท ผูถือลิขสิทธิ์การใหเชา และ
การจัดจําหนาย ภาพยนตร
ตางประเทศ 

2540 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. บี เอ็ม เอส การอบรม สัมมนา 
2536 – 2550 กรรมการ/ กรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนฯ 
บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส 
 

ตัวแทนจําหนายรถยนต และผู
ใหบริการหลังการขาย 

2.   นายปญจะ เสนาดิสัย 
-   กรรมการ 
-   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
-   กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ           

   

58 -   Master of Business Administration 
(MBA), Suffolk University (USA) 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP)  
-   หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP)  

ไมมี 

2526 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส ผลิตชิ้นสวนอีเลคทรอนิคส 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา               
และธรรมาภิบาล 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2549 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 -  2550 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สวีเดนมอเตอรส ยานยนต 

2547 – ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอรส ผลิตแผนลามิเนต 

2546 - ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถ ไอ-โมบาย การสื่อสาร 

2545 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ 
ประธานกรรมการกําหนดกลยุทธและ
นโยบายทางดาน IT 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร – รัฐวิสาหกิจ 

2545 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. บัตรกรุงไทย สินเชื่อเพื่อผูบริโภค 

2542 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. วาไทยอุตสาหกรรม สิ่งทอ 

3.   นายรังสิน สืบแสง 
-   กรรมการ 
-   กรรมการตรวจสอบ 
-   ประธานกรรมการสรรหรและ
ธรรมาภิบาล 

59 -   Master of Business Administration 
(Finance) St. Louis University, 
U.S.A. 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP) 
-   หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) 
-   หลักสูตร Role of the Chairman  

ไมมี 

2532 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร 
 
 

บจ. สราญชลดีเวลล็อปเมนท อสังหาริมทรัพย 

 
 
 

       



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- 81 - 

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปจจุบัน  กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ/ 
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร/ ที่ปรึกษาสมาคม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  องคกรเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

2546 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาฝายจัดการ บมจ. ปูนซิเมนตไทย เคมีภัณฑ/ กระดาษ/ 
ซีเมนต/ ผลิตภัณฑกอสราง/ 
จัดจําหนาย 

    

4.   นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ 
-   กรรมการ 
-   กรรมการตรวจสอบ 
-   ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ 

 
 

62 
 
 

-   วศ.บ. (เกียรตินิยม) อุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย 

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

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

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

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตรAudit Committee Program 

(ACP) 
-   หลักสูตร  Director Certification 

Program (DCP)   
-   หลักสูตร Finance for Non – 

Finance Director  
 

ไมมี 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
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 / รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ  
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ / รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง  ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 

5.   นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 
-   กรรมการ 
-   กรรมการบริหาร 
-   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

-   กรรมการผูอํานวยการ 
     

 
 
 
*    เปนนองชายของบุคคลในลําดับ

ที่ 1 และ เปนพี่ชายของบุคคล
ในลําดับที่ 6 และ 7 

50 
 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
Eckert Technology Institute   
(Germany) 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP)    
 
 

3.47% 
 
 

2537 – 2547 กรรมการ / ประธานบริหาร บจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี กิจการผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะประเภทระบบ
เบรครถยนต 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 – ปจจุบัน 
 

รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี  ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2549 
 

รองกรรมการอํานวยการอาวุโส  
ปฏิบัติการบริษัทยอย 

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 

6.   นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 
-   กรรมการ 
-    รองกรรมการผูอํานวยการ
บริหาร 

-   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

-  รักษาการรองกรรมการ
ผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ 

 
 
 
 
 
 
 

*   เปนนองชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 1, 5 และเปนพี่ชายของบุคคล
ในลําดับที่ 7 

45 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

-   Master of Industrial Engineering, 
Waseda University (Japan) 

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจา
คุณทหารลาดกระบัง 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) 
- หลักสูตร Finance for Non-Finance 

Director 
- หลักสูตร Finance Skill Update for 

Directors 
 
 

2.22% 

2546 – 2547 กรรมการ / รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ  
สํานักกรรมการผูอํานวยการ  

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - 

2547 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 

2547 – 2549 ผูจัดการทั่วไป -  ฝายการตลาดและ
พัฒนาธุรกิจ  

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2540 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2540 – 2546  ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 
 

7.   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 
-   กรรมการ 
-   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

-    รองกรรมการผูอํานวยการ 
สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 
 
*     เปนนองสาวของบุคคลในลําดับ

ที่ 1, 5 และ 6 

43 -    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร แหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

-    Bachelor of Business 
Administration in Finance and 
Management (BBA), Simon Fraser 
University (Canada) 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตร Director Accreditation  

Program  (DAP) 
 
 

1.73% 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร วัสดุอุตสาหกรรมและ
เครื่องจักร 

2550 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2549 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2549 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอเชียบุคส คาปลีกและคาสงหนังสือ

ตางประเทศ 
2549 – ปจจุบัน กรรมการ 

 
บมจ. เมอรเมด มาริไทม ผูใหงานบริการเฉพาะทาง     

นอกชายฝง 
2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสซี่บาย จํากัด (มหาชน) ใหสินเชื่อสวนบุคคล 
2547 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการพิจารณา

ผลตอบแทนฯ 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

8.   นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 
-   กรรมการ 
-   กรรมการบริหาร 
-   กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ 

-   กรรมการสรรหา                  
และธรรมาภิบาล 

 

42 - Master of Business 
Administration, University of 
Pennsylvania (USA) 

- Master of Science, Operation 
Research, University of Michigan 
(USA) 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลา เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) 

ไมมี 

2546 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่ ประกอบกิจการบริการ รับ
เปนที่ปรึกษาและให
คําแนะนําในการประกอบ
ธุรกิจดานตาง ๆ 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา % การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ 
ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส สาย
การขายและการตลาด  

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2549  รักษาการรองกรรมการอํานวยการ – 
ปฏิบัติการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

9.   นายโยชิทะกะ โอบายาชิ 
-    รองกรรมการผูอํานวยการ   
สายการขายและการตลาด 

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

ไมมี 

2539 – 2547  รองประธานบริหาร – การตลาด  บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2547 – ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ     สาย

การเงินและบัญชี 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2549 รองกรรมการอํานวยการ   การเงินและ
บริหาร 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ  เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

10. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ 
-    รองกรรมการผูอํานวยการ   
สายการเงินและบัญชี 

49 - M.A. Executive Master of 
Accountancy จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ไมมี 

2545 - 2547 ผูอํานวยการบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ   

สายจัดซื้อและโลจิสติกส 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2548 - 2549 ผูจัดการทั่วไป  
ฝายนโยบายและแผนงาน 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 - 2548 ผูจัดการทั่วไป  
ฝายพัฒนาคุณภาพ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

11. นายวิชัย ศรีมาวรรณ 
-    รองกรรมการผูอํานวยการ   
สายจัดซื้อและโลจิสติกส 

46 -   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-   ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

0.02% 

2543 - 2547 ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2550 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูอํานวยการ     สาย

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

12. นายวสันต ชวเจริญพันธ 
-    รองกรรมการผูอํานวยการ   
สายทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการ 

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

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไมมี 

2545 – 2549 กรรมการผูจัดการ บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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ชื่อบริษัท 

นายยงยุทธ 
กิตะพาณิชย 

นายปญจะ 
เสนาดิสัย 

นายรังสิน 
สืบแสง 

นายสบสันติ์  
เกตุสุวรรณ 

นายวีระยุทธ 
กิตะพาณิชย 

นายยงเกียรติ์ 
กิตะพาณิชย 

น.ส. นภัสร 
กิตะพาณิชย 

นายสุระศักดิ์ 
เคารพธรรม 

ร.อ. บุญศรี   
กิตะพาณิชย 

นางกษมน 
กิตติอําพน 

นายโยชิทะกะ 
โอบายาชิ 

นายวรพจน  
ฉัตรชัยกุลศิริ 

นายวสันต 
ชวเจริญพันธ 

นายวิชัย 
ศรีมาวรรณ 

1. บริษัทฯ  /, V /, // /, //  /, // /, P /, O /, O /   O O O O 
    บริษัทยอย               

2. บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม /    /, O /,O   X /     
3. บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล /    /, O /, O /  X      
4. บจ.อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส      X /    / / /  

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

 
หมายเหตุ :  
 - สัญญาลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 
  X  Chairman         //    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  

V    Vice Chairman         P    กรรมการผูอํานวยการ  
 /    Director        O    ผูบริหาร 

- นายชํานาญ ธรรมเจริญ ลาออกจากการเปนพนักงานของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2551 และลาออกจากการเปนกรรมการ บริษัท อินเตอรแนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด  
ตั้งแตวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) 
 

 

เอกสารแนบ 3 
เอกสารแนบอื่น ๆ 
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