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 สวนที่ 1 
ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ

ผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก เพลาขาง (Axle Shaft) มีกําลังการผลิต 2,215,214 ชิ้นตอป โดยมี
โรงงานและสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี จงัหวัด
สมุทรปราการ และมีโรงงานสาขาตั้งอยู เลขที่ 300/10 นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิรน ซีบอรด หมู 1 ตําบลตาสิทธิ์ อําเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง อยูที่จังหวัดสมุทรปราการ บริษัทฯมีบริษัทยอย และมีโรงงานสาขา ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรม 
อีสเทิรน ซีบอรด จังหวัดระยอง ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตเชนเดียวกัน ทําใหผลิตภัณฑของกลุมบริษัทฯ มี
ความหลากหลายและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี 

1. บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดย
ใชกระบวนการหลอเหล็ก และกลึงสําเร็จรูป โดยมีผลิตภัณฑหลัก ไดแก จานเบรก เบรกดุม และ 
จานไฟและดุมลอชวยแรง มีกําลังการผลิตรวม 5,900,000 ชิ้นตอป 

2. บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (BSK) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑ
หลัก ไดแก แหนบแผน มีกําลังการผลิต 17,400 ตันตอป และสปริงขด เหล็กกันโคลง มีกําลังการ
ผลิตรวม 4,320,000 ชิ้นตอป 

3. บริษัท อินเตอรเนชันแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด (ICP) ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมี
ผลิตภัณฑหลัก ไดแก จานเบรก เบรกดุม เพลาลูกเบี้ยว ดุมลอชวยแรง ทอรวมไอเสีย กระปุกเกียร 
ฝาครอบลอชวยแรง เปนตน มีกําลังการผลิตรวม 24,000 ตันตอป  

บริษัทฯมีนโยบายจําหนายผลิตภัณฑ ใหกับผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer 
“OEM”) และผูคาชิ้นสวนอะไหล (Replacement Equipment Manufacturer “REM”) ทั้งในและตางประเทศโดยในป 
2551 บริษัทฯมี กลุมลูกคา OEM และ REM ในสัดสวน 94: 6 และยอดขายในประเทศและตางประเทศในสัดสวน 94:6  

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2551 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 มีรายไดรวม 
จํานวน 5,935 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 857 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 16.88 และมีผลกําไรสุทธิรวม
จํานวน 634.6 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 7.36 มีสินทรัพยรวม 6,360 ลานบาท  หนี้สินรวม 3,800 ลานบาท 
และ สวนของผูถือหุนรวม 2,560 ลานบาท 

ปจจุบัน บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 300 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 300 
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท หุนทั้งหมดไดออกและชําระเต็มมูลคาแลว 

กลุมบริษัทมีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน ที่ใหบริการลูกคาอยาง
ครบวงจรและเติบโตไปกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย มุงเนนใหมี
ระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 
(ผูลงทุนควรอานรายละเอียดของขอมูลในสวนที่ 2 กอนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย) 
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สวนที่ 2 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
1. ขอมูลทัว่ไป 
 
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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2. การบรหิารความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 
 

2.1 การบริหารความเสี่ยง 

ในป 2551 บริษัทฯ ไดมีการศึกษาและจัดทําแผนแมบทการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Road Map) เพื่อยกระดับการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามมาตรฐานสากล ภายใตการกํากับดูแลรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Enterprises Risk Management Committee) เพื่อกําหนดนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยง ดูแล ติดตามใหมีการบริหารจัดการในเหตุการณความเสี่ยงสําคัญที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายในการดําเนินธุรกิจทั้งระดับกลยุทธและระดับปฏิบัติการอยางเหมาะสมและทั่วทั้งองคกร        
รวมถึงการเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเขากับการวางแผนธุรกิจเพื่อใหสอดคลองตอสภาพแวดลอมของ
องคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปและสามารถสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดแกผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจ 

 
2.2 ปจจัยเส่ียง 

ในการดําเนินธุรกิจยอมที่จะมีความเสี่ยง ซึ่งแมวาบริษัทฯ ไดใหความสําคัญในการจัดใหมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับมาตรฐานสากลก็ตาม แตดวยปจจัยภายนอกทั้งสภาพเศรษฐกิจและความมั่นคง
ทางการเมืองและลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ทําใหไมอาจหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบางประการที่
หากเกิดขึ้นแลว อาจสงผลตอการบรรลุเปาหมายในการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญได 

ปจจัยความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย ที่เปนประเด็นสําคัญมีดังนี้  

1. ความเส่ียงจากความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยและสงผลกระทบตอยอดขาย 

ในป 2551 ไตรมาส 4 ที่ผานมา ไดเกิดปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและเริ่มสงผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศ จากเหตุการณดังกลาว บริษัทฯไดรับผลกระทบตอยอดขายทําใหในไตรมาส 4 ของป 
2551 ยอดขายลดลงรอยละ 8.6 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ของปเดียวกัน  

จากสถานการณดังกลาว ไดมีการติดตามปจจัยเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมถึงทําการทบทวนกลยุทธใน
การดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับสถานการณและเหตุการณความเสี่ยงดังกลาว โดยการมุงเนนรักษาฐานลูกคาและ
ฐานผลิตภัณฑที่กระจายไปในลูกคาหลายราย หาโอกาสการขายผลิตภัณฑในตางประเทศใหมากขึ้น และขยาย
ผลิตภัณฑที่ไมใชกลุมชิ้นสวนยานยนตโดยใชความเชี่ยวชาญที่บริษัทฯมี เชน ชิ้นสวนในเครื่องยนตการเกษตร ซึ่งจะ
ชวยลดระดับผลกระทบตอยอดขายของบริษัทฯไมใหรุนแรงได 

นอกจากนี้บริษัทฯ ไดเตรียมความพรอมในการบริหารจัดการในชวงวิกฤต เชน การลดตนทุนการผลิต 
การบริหารสินคาคงคลังใหมีประสิทธิภาพสูงสุด การลดคาใชจายที่ไมจาํเปน การชะลอโครงการการลงทุน การพัฒนา
บุคลากรใหสามารถตอบสนองตอภาวการณเปล่ียนแปลง รวมทั้งการเตรียมพรอมรับการแขงขันไดเมื่อสถานการณเขา
สูภาวะปกติ เชน การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อรักษาขีดความสามารถการแขงขันในระยะยาว 
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2. ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 

ในป 2551 ที่ผานมา สถานการณคาเงินบาทมีความผวนคอนขางมาก ในขณะที่บริษัทฯมีการนําเขา
เครื่องจักร อุปกรณ และวัตถุดิบ (เหล็ก) ทั้งจากการสั่งซื้อผานตัวแทนจําหนายในประเทศ และซื้อโดยตรงจาก
ตางประเทศ ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายในการลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อสรางสมดุล
ของสินทรัพย และหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ  

ป 2551 บริษัทฯมกีารนําเขาเครื่องจักรและอุปกรณ คิดเปนรอยละ 90 ของมูลคารวม และเปนการ
นําเขาเหล็ก คิดเปนรอยละ 58 ของปริมาณการซื้อโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบและสรางสมดุลของสินทรัพยและ
หนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ บริษัทฯมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดวยการซื้อสัญญาซื้อ
ขายอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา หรือ Forward Contract เพื่อลดระดับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
แตอยางไรก็ตาม ในหลักปฏิบัติปกติ บริษัทฯ สามารถปรับราคาขายใหสอดคลองกับตนทุนการผลิตที่เปล่ียนแปลงไป
ตามการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได 

อยางไรก็ตาม ในระยะยาวบริษัทฯมีนโยบายเพิ่มสัดสวนของยอดขายจากการสงออกไปตางประเทศ  
ซึ่งจะสามารถชวยลดความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนได ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยนที่เปนสกุลเงินหลัก ในการสั่งซื้อ
วัตถุดิบและการสงออก เปนดอลลารสหรัฐฯ และเงินเยนญี่ปุน 

 
3. ความเส่ียงจากความผันผวนทางดานราคาและจากแหลงวัตถุดิบ 

บริษัทฯ มีวัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต คือ เหล็ก ซึ่งคิดเปนรอยละ 42 ของตนทุนขายรวม และ
ประมาณรอยละ 83 ของมูลคาเหล็กที่ส่ังซื้อทั้งหมดเปนการนําเขาจากตางประเทศ เนื่องจากไมสามารถผลิต
ภายในประเทศได ในป 2551 ราคาวัตถุดิบตนน้ํา เชน สินแร และ ถานหิน ที่เปนวัตถุดิบสําหรับโรงงานถลุงเหล็กมี
ความผันผวนและปรับราคาเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก สงผลกระทบตอราคาเหล็กสําเร็จรูปในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นดวย 
กอนที่จะปรับลดราคาลงในชวงปลายป 2551 โดยราคาเหล็กสําเร็จรูปในตลาดโลก มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณรอยละ 35 เมื่อเทียบกับป 2550   

อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณดังกลาว โดยมีระบบการ
ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กและราคาของวัตถุดิบสําคัญที่ใชผลิตเหล็กของตลาดโลกอยางตอเนื่อง การ
ประเมินสถานการณความตองการและอัตราการใชกําลังการผลิตของตลาดในแตละชวงเวลา การบริหารจัดการสินคา
คงคลัง ควบคูไปกับการควบคุมงบประมาณดานราคาวัตถุดิบและการพัฒนาความสัมพันธ ความรวมมือในการพัฒนา
ผลิตภัณฑกับผูผลิตเหล็ก นอกจากนี้ ไดมีบริหารจัดการดานราคา โดยการเจรจาขอปรับราคาขายสินคากับลูกคาเมื่อมี
การปรับเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กเพื่อมิใหมีผลกระทบตอกําไรขั้นตนของบริษัทฯ 

 
4. ความเส่ียงจากการชดใชคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim)  

ณ ส้ินป 2551 บริษัทฯมีลูกคาเรียกรองเพื่อขอชดเชยคาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim) 
เปนเงินรวมประมาณรอยละ 0.02 เมื่อเทียบกับยอดขายของป 2551 ซึ่งความเสียหายดังกลาวไมมีนัยสําคัญ อยางไรก็
ตาม จากการที่บริษัทฯและบริษัทยอย ไดรับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO/TS 16949 ซึ่งเปนระบบ
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มาตรฐานคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนโดยเฉพาะ และมาตรฐานดังกลาว ยังไดรับการยอมรับจาก
ลูกคาซึ่งเปนผูประกอบยานยนตระดับโลก   

นอกจากนี้ บริษัทฯมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม อยางสม่ําเสมอและเขมงวด จากผูตรวจสอบ
ภายในและผูตรวจสอบภายนอก ทําใหม่ันใจไดวากระบวนการและขั้นตอนในการดําเนินงาน การกํากับดูแลดาน
คุณภาพผลิตภัณฑไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ซึ่งบริษัทฯ เชื่อม่ันวาจะสามารถรักษาความพึงพอใจ
ของลูกคาดานคุณภาพผลิตภัณฑไวไดตลอดไป 

 
5. การดําเนินงานดานความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และชุมชน 

การดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนตของบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในการเกิดอันตรายและความสูญเสีย
ตาง  ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทฯได บริษัทฯจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกําหนด
นโยบายความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และชุมชนที่ชดัเจน  โดยใหความสําคัญตั้งแตกระบวนการออกแบบ โครงสราง
พื้นฐานการผลิต ระบบการผลิต ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝาระวังภัย รวมถึงมีการจัดการขั้นตอน
การปฏิบัติงานและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ มีการใหความรู ความเขาใจกับพนักงานทุกคนดวยการจัดการฝกอบรม
ดานความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม อยางตอเนื่องเปนประจํา  

นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดสงเสริมใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อปองกันความเสี่ยงทางดานความปลอดภัย
และส่ิงแวดลอม อยางตอเนื่อง อาทิเชน กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงและการคนหาและขจัดอันตราย โดยสนับสนุน
ใหพนักงานมีสวนรวมในการคนหาและประเมินอันตราย รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทํางานใหมีความปลอดภัย
อยางตอเนื่อง กิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 
กิจกรรมการสรางจิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ทั้งในงานและนอกงาน กจิกรรมเตรียมความพรอมและ
ตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตอเหตุการณตาง ๆ เชน การฝกซอมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เปนตน 

สําหรับการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ชุมชน และสังคมนั้น บริษัทฯมีการตรวจวัดและติดตามคุณภาพ
อากาศ น้ําเสียภายในบริษัทฯ และเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่รอบ ๆ เปนประจําอยาง
ตอเนื่อง และมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษ ซึ่งไดมีการนํามาปรบัปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของแผนกตาง ๆ อาทิ เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน การติดตั้งระบบดักฝุนและกําจัดฝุน 
และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียจากกระบวนการผลิต กิจกรรมลดของเสียทั้งจากกระบวนการผลิตและการใชงานทั่วไป 
เปนตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาว บริษัทฯไดมีการจัดทําเปนคูมือการดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยบงบอกถึงหนาที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมไปถึงการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับประเด็น
ปญหาสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่ทุกพื้นที่ตองดําเนินการ นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดกําหนดใหผูบริหารระดับสูง
ตรวจประเมินโรงงาน (Management Shop floor) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดอยางเครงครัด 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

3.1 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 

ปจจุบัน บริษัทฯมีบริษัทยอยจํานวน 3 บริษัท ไดแก 1) บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 
(“SBM”) 2) บริษัทบางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (“BSK”) และ 3) บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลแคสติ้งโปรดักส จํากัด 
(“ICP”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนใน 3 บริษัทยอยสัดสวนรอยละ 99.99  
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญในปที่ผานมา 

• กุมภาพันธ 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft (ในสวน
ของ Machining Line H) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 
269.60 ลานบาท ซึ่งเริ่มทําการผลิตไปแลวเมื่อเดือนธันวาคม 2551 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให BSK ลงทุนสรางโรงงานแหงใหม เพื่อขยายกําลัง
การผลิต Coil Spring ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 286 ลาน
บาท ซึ่งเริ่มทําการผลิตไปแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให ICP ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ระยอง เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคต เปนเงินลงทุน 104 ลานบาท 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนโครงการจัดตั้งศูนยทดสอบและจัดหา
เครื่องทดสอบระบบจานเบรก  – ดุมเบรก ที่ สํานักงานใหญ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เปนเงินลงทุน 55 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะเริ่มทดลองใชในไตรมาส 3 ป 2552 

• มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft (ในสวน
ของ Forging Line) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 163 
ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถทําการผลิตไดในส้ินป 2552  

• เมษายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสรางคลังสินคา ที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 21.5 ลานบาท 

• พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ติดตั้งระบบสารสนเทศ ERP (Enterprise 
Resource Planning) เปนเงินลงทุน 47.75 ลานบาท 
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• พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft สําหรับ
รถบรรทุกขนาดใหญ ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 
259.76 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯไดพิจารณาทบทวนโครงการ โดยใหมีการลงทุนเฉพาะใน
เครื่องจักรบางสวน และใหชะลอการลงทุนสําหรับสายการผลิตงานกลึง (Machining Line) 
ออกไป จนกวาสถานการณอุตสาหกรรมรถยนตจะมีแนวโนมที่ดีขึ้น 

• พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนขยายกําลังการผลิต Hub Front ที่
สํานักงานใหญ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เปนเงินลงทุน 14.18 ลานบาท 

• พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดรับรางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย ระดับจังหวัด  
• กันยายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสายการผลิตผลิตภัณฑใหม 

Differential Case และ Differential Case Bearing ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ระยอง เปนเงินลงทุน 104 ลานบาท 

• กันยายน 2551 บริษัทในกลุมสมบูรณทั้ง 3 บริษัท ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรับเลือกจากกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานใหเปนสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน 

 ตุลาคม 2551  บริษัทฯ ไดรับโลเกียรติคุณองคกรที่มีกิจกรรมพัฒนาสังคมดีเดน ป 2551 จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจําป 2551 
•  Best Quality Award from Honda& Direct Delivery Award from Isuzu (SBM) 
•  Quality Award: Excellent in zero defects from MMTh (BSK) 
•  Quality Award: Excellent in zero defects from MMTh (SAT) 

 
3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

บริษัทฯและบริษัทยอย ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนสําหรับอุตสาหกรรมยานยนต เชน รถยนตนั่ง รถกระบะ    
รถบรรทุกและอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา โดยกลุมลูกคาหลักไดแกผูประกอบยานยนต (Original Equipment 
Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศ และตางประเทศซึ่งมีการทําสัญญาซื้อขายระยะยาว และผูคาชิ้นสวนอะไหล 
(Replacement Equipment Manufacturer “REM”) 

การดําเนินงานของแตละบริษัทในกลุม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก
องคกรและ ผูมีสวนไดเสีย โดยมีผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  ในดานการดําเนินงานนั้นแตละบริษัทจะมีการดําเนินงาน
เสมือนเปนหนวยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององคกร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
รวม เพื่อใหบริษัทในกลุมแตละบริษัทนําไปปฏิบัติใชซึ่งหมายถึง SAT, SBM, BSK และ ICP ซึ่งผูบริหารในแตละสาย
งานสาย จะตองรายงานการปฏิบัติงานตอกรรมการผูอํานวยการ ฯ ทั้งนี้ในดานการดําเนินงานแตละบริษัทมีการ
กําหนด เปาหมาย กลยุทธการดําเนินธุรกิจ และมีการติดตามผลรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจําในการ
ประชุมผูบริหารของกลุมบริษัท (Executive Committee)  
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือในบริษัทที่เกี่ยวของนี้เกินรอยละ 10 

 
 

ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณ 

บริษัท ผลิตภัณฑหลัก ประเภทลูกคา ลูกคาหลัก 

บริษัท สมบูรณ 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)  
บริษัท สมบูรณหลอเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม 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% 26.01% 10.00% 37.32% 
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 

บริษัท บางกอกสปริง                  
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      
แคสติ้ง โปรดักส จํากดั 

(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. มิตซูบิชิ 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 กลุมบริษัทสมบูรณมีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ดําเนินธุรกิจ
เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ง SBM และ BSK เปนบริษัทผูลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
บริษัทท่ีเกี่ยวของ ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 
% ลงทุน ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด  150.00 20.00 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนต แกนพวงมาลัย ปมนํ้า ปมนํ้ามัน 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 732.60 2.90 ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยานยนตประเภทระบบเบรก 

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

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด 72.00 21.25 ผลิตและจําหนายสินคาประเภททรายเคลือบเรซินสําหรับงานหลอ 
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3.3 โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ 

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอยแยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2551 และป 2550 สามารถ
จําแนกไดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ดําเนิน 
การโดย 

งบการเงิน 
ป 2551 

งบการเงิน 
ป 2550 

  

% การถือ
หุนของ
บริษัท รายได % รายได % 

เพลาขาง SAT  1,846 31 1,728 34 
แหนบแผน BSK 99.99 643 11 578 11 
จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 700 12 650 13 
เหล็กกันโคลง BSK 99.99 418 7 365 7 
สปริงขด BSK 99.99 388 7 270 5 
ทอรวมไอเสีย SBM 99.99 383 6 277 5 
จานไฟและดุมลอชวยแรง SBM 99.99 251 4 251 5 
อื่นๆ*   1,185 20 860 17 
รวมรายไดจากการขายสินคา   5,814 98 4,979 98 
รายไดอื่นๆ   121 2 114 2 
รวมรายได    5,935 100 5,093 100 

หมายเหตุ     
* ผลิตภัณฑอื่น ๆ อาทิเชน เพลาแหนบ วาลว พุชรอด แทนยึด และผลิตภัณฑอื่นๆ ทั้งสิ้นรวมกันกวา 20 รายการ 
 

 3.4  เปาหมายในการดําเนนิธุรกิจ   

บริษัทฯ มีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน ที่ใหบริการลูกคาอยางครบ
วงจรและเติบโตไปพรอมกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนน
ใหมีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเสี่ยง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

 เพื่อสรางขีดความสามารถการแขงขันในระยะยาว บริษัทฯมุงเนนการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีการ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง มีสวนรวมในการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม ๆ ในการขยายทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยใชความเชี่ยวชาญที่
มีอยูตอยอดไปสูผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มีมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ ในชวงป 2552 ซึ่งเปนภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทฯมุงเนน
รักษาสภาพคลองและความแข็งแกรงทางการเงิน การมุงพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  

พรอมกันนี้ บริษัทฯ มุงเนนการพัฒนาบุคลากร โดยสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเพื่อสรางนวัตกรรม
ใหเกิดขึ้นในองคกร มีการจัดการเรียนรูภายใน (Knowledge Management; KM) เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในแตละสายงาน โดยเฉพาะในงานวิศวกรรม และการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ สงเสริมการคิด
สรางสรรครวมกันระหวางสายงาน และจัดโปรแกรมพัฒนาการทํางานเปนทีมอยางตอเนื่อง  
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4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณซึ่งดําเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังตอไปนี้  

1. เพลาขาง (Axle Shaft) 

 

เพลาขาง (Axle Shaft) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทสมบูรณผลิตโดย SAT มี
รายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 33 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท
สมบูรณรวมในป 2551 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) และมีการสงออกไปที่บริษัท 
ดานา (ประเทศแอฟริกาใต) DANA (South Africa)  

 
นอกเหนือไปจากสัญญาซื้อขายที่มีกับลูกคาแลว บริษัทฯ มีการทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 

(Technical Assistance ”TA”) กับ Gohsyu Corporation สําหรับกระบวนการผลิตงานทุบขึ้นรูป (Forging) มาตั้งแต
ป 2538 และ กับ Ibara Seiki Co., Ltd. สําหรับกระบวนการผลิตงานกลึง (Machining) เพื่อการผลิตเพลาขาง มา
ตั้งแตป 2538 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน  โดย TA ทั้งสองรายนี้เปนผูมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีดังกลาวจากประเทศ
ญี่ปุน ทําใหผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตเปนไปตามมาตรฐานความตองการของลูกคา และสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ลูกคาไดเปนอยางดี 

2. แหนบแผน (Leaf Spring) 

ผลิตภัณฑแหนบแผนผลิตโดย BSK โดยใน ป 2551 มีสัดสวนรายไดรอยละ 14 ของ
รายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทสมบูรณ ทั้งนี้ กลุมลูกคาของแหนบแผนมีทั้ง
ลูกคาผูประกอบยานยนต (OEM) และผูคาชิ้นสวนอะไหล (REM) ลูกคาหลักที่สําคัญ
ไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  บจ. ยงกี่ (1995) และสงออกไปยัง
ประเทศญี่ปุน 
 
แหนบแผนมีลักษณะการซอนกันหลาย ๆ ชั้น ยึดติดกันดวยสะดือแหนบ เปนอุปกรณ
ซึมซับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหวางโครงรถยนต (Chassis) กับเพลารถซึ่ง
แข็งแรงและทนทาน เหมาะสําหรับใชกับรถบรรทุก และรถกระบะ 
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ผูผลิตแหนบแผนในประเทศที่สําคัญรายอื่น ๆ เชน NHK Spring (Thailand) และกลุมสามมิตร 
มอเตอร โดยกลุมบริษัทมีสวนแบงทางการตลาดของแหนบแผนในตลาด OEM ประมาณรอยละ 17 

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

 

 
จานเบรก (Disc Brake) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทผลิตโดย SBM จานเบรก
เปนจานเหล็กหลอ กลึง/ เจียรหนาจานทั้ง 2 ขางของหนาจาน เพื่อใหผาเบรกที่ติดอยู
กับกานเบรกจับหนาจาน เพื่อทําหนาที่หยุดการหมุนของลอ เวลาเหยียบเบรก ปกติจะ
ใชกับลอหนา (บางรุนสามารถใชจานเบรกทั้ง 4 ลอ)  

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

จานเบรกและเบรกดุมมีรายไดรวมจากการขาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 ของรายไดจากการขายของ
กลุมบริษัทสมบูรณรวมในป 2551 สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร ซึ่ง 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 2551 
 
ทอรวมไอเสียเปนเหล็กหลอ ลักษณะคลาย ๆ 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 2551 ลูกคา
หลักที่สําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) และ บจ. ฮอนดา ออโตโม
บิล (ประเทศไทย) 
 
ดุมลอชวยแรง เปนจานขนาดใหญ ติดอยูกับเพลาขอเสือของเครื่องยนต เพื่อใหแรง
เฉ่ือยในการหมุนของเพลา ขับดันรอบการหมุนใหหมุนตอไป เพื่อใชจุดระเบิดในรอบ
ตอ ๆไป 

ในดานความชวยเหลือทางเทคนิคการผลิต ปจจุบัน SBM มีสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับ 
Ibara Seiki Co., Ltd. ประเทศญี่ปุน ในดานการออกแบบกระบวนการผลิตที่สามารถผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และการ
พัฒนากระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง 

6. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดรอยละ 7 ของรายไดจากการขายรวมในป 2551 
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 7 ของรายไดจากการขายรวมในป 
2551 ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา 
ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) บจ. สยามนิสสัน ออ
โตโมบิล จํากัด และ Renault Samsung Motors CO., LTD. (Korea) 
 

 

สปริงขดสามารถแบงไดเปนสปริงขดขึ้นรูปรอนและสปริงขดขึ้นรูปเย็น โดยเปน
เหล็กสปริงที่ขดเปนมวน ๆ ใชรับแรงกระแทกคูกับ Shock-Absorber 
 

นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑที่ไดกลาวมาแลวนั้น กลุมบริษัทสมบูรณยังมีผลิตภัณฑอื่น ๆที่สําคัญไดแก 
เพลาแหนบ (Trunnion Shaft) วาลว (Valve) พุชรอด (Push Rod) แทนยึด (Bracket) และผลิตภัณฑที่เปนงานหลอ
อื่น ๆ จาก SBM และ ICP ซึ่งมีผลิตภัณฑทั้งส้ินรวมกันกวา 20 รายการ 
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4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.2.1 กลยุทธทางการตลาด 

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

1) Q (Quality) - คุณภาพสินคาอยูในระดับมาตรฐานสากล กลุมบริษัทมีระบบมาตรฐานคุณภาพใน
ระดบัสากลโดยไดรับประกาศนียบัตร 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) - ความสามารถเชิงวศิวกรรม 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 

 
4.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย 

 1. ผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  
  ปจจุบันเปนกลุมลูกคาหลัก ประกอบไปดวยผูผลิตรถยนตคายญี่ปุนในประเทศ ไดแก มิตซูบิชิ, 
โตโยตา, ฮอนดา, อีซูซุ, นิสสัน เปนตน และ กลุมลูกคาในตางประเทศเชน ประเทศญี่ปุน และประเทศในกลุมอาเซียน 
ซึ่งกลุมบริษัทมีนโยบายที่จะสรางความพึงพอใจกับลูกคากลุมนี้ใหมีมากขึ้นโดยเนนกลยุทธ QCDEM เปนหลักดังที่
กลาวมาแลว ปจจุบันมยีอดขายประมาณรอยละ 94 ของยอดขายรวม 

 2.  ผูคาอะไหลรถยนต (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  
  กลุมบริษัทมีลูกคาที่เปนผูคาอะไหลรายใหญดําเนินกิจการมานานจนเปนที่รูจักของรานคา
อะไหลปลีกทั่วประเทศเปนอยางดี คือบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด ผลิตภัณฑหลักที่จําหนายในตลาดนี้คือแหนบแผน 
และยังมีการสงออกโดยตรงไปยังกลุมลูกคาผูคาอะไหลตางประเทศอีกดวย เชน ประเทศในกลุมอาเซียน เปนตน 
ปจจุบันมียอดขายประมาณรอยละ 6 ของยอดขายรวม 
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4.2.3 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 

ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตองพยายามรักษาระดับคุณภาพของสินคาใหไดระดับตามมาตรฐาน ซึ่งเปนปจจัย
หลักในการตัดสินใจซื้อของลูกคา และผูประกอบการชิ้นสวนยานยนตตองมีการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อ
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ลดตนทุนการผลิตลงเพื่อชวยลดตนทุนการผลิตใหกับลูกคาไดอีกทอดหนึ่ง จึงจะสามารถรักษาความสามารถในการ
แขงขันใหเหนือกวาคูแขงได 

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

สถานการณภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนตในชวงที่ผานมา มีการเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง โดยใน
ปจจุบัน ป 2551 ยอดผลิตรถยนตโดยรวมทั้งหมดมีจํานวน 1,393,742 คัน เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 8.26 แบงเปน
รถยนตนั่งสวนบุคคลจํานวน 401,309 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 28.79 หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 27.22 รถกระบะ
ขนาด 1 ตัน (รวมรถกระบะเอนกประสงค) จํานวน 974,642 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.93 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.77 
และรถเพื่อการพาณิชยอื่น ๆ จํานวน 17,791 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.28 หรือลดลงรอยละ 24.34  

อยางไรก็ตาม ในป 2551 ยอดขายรถยนตภายในประเทศลดลงจากป 2550 ซึ่งมียอดขาย 631,251 คัน 
ลดลงเหลือ 615,270 คัน หรือลดลงจากปกอนรอยละ 2.53  เนื่องจากปญหาทางดานการเมืองที่ตอเนื่องจากปที่ผาน
มา ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในชวงไตรมาส 1 ถึง ไตรมาส 3 สงผลตอความเชื่อม่ันของผูบริโภค ทําใหยอดขายรถยนต
ภายในประเทศมีอัตราลดลงตอเนื่องเปนปที่ 3 ติดตอกัน นอกจากนั้น ความตองการของผูบริโภคภายในประเทศไทย
ในป 2551 นั้น ยังเปล่ียนแปลงไป โดยมีการซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคลมากขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับบอดจําหนาย
รถยนตนั่งในป 2550 นั้น พบวาสูงขึ้นรอยละ 32 แตยอดจําหนายรถยนตประเภทอื่นลดลง ทําใหยอดขาย
ภายในประเทศโดยรวมลดลง 

แมวายอดขายรถยนตภายในประเทศจะลดลง แตยอดสงออกรถยนตกลับมีอัตราการเจริญเติบโตสูงขึ้น 
แมวาจะไมสูงมากเทากับการเจริญเติบโตในป 2550 ก็ตาม เนื่องจากความตองการรถยนตในตลาดโลกมีอัตราที่สูงขึ้น  
ในชวงไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 และเริ่มชะลอตัวลดลงในชวงไตรมาสที่ 4 เนื่องจากปญหาทางดานเศรษฐกิจและ
การเงิน ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสงผลกระทบถึงกลุมประเทศอื่นๆ ทั้งในกลุมประเทศยุโรป, ญี่ปุนและประเทศ
อื่นๆ แตบางสวนก็สงผลกระทบที่ดีตอการสงออกรถยนตในประเทศไทย เนื่องจากมีการยายฐานการผลิตมาที่ประเทศ
ไทยแทน ทําใหยอดสงออกรถยนตมีปริมาณสูงกวายอดขายรถยนตภายในประเทศไทยเปนปที่สองติดตอกัน โดยมี
ตัวเลขการสงออกจํานวน 732,379 คัน เพิ่มขึ้นจากป 2550 ซึ่งมียอดอยูที่ 657,119 ถึงรอยละ 11.45  

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

4.3.1 กําลังการผลิต 

   บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑดังตอไปนี้ 

ผลิตภัณฑ บริษัทผูผลิต 2551 % 2550 % 2549 % 
เพลาขาง SAT 2,215,214 99.7 2,348,010 97.1 2,348,010 85 
เพลาแหนบ SAT 10,824 80 10,824 107 10,824 88 
จานเบรก  SBM 1,100,000 85 1,100,000 84 1,104,152 85 
เบรกดุม  SBM 770,000 85 770,000 75 1,002,266 65 
ทอรวมไอเสีย SBM 550,000 85 540,100 90 546,448 89 
จานไฟและดุมลอ 
ชวยแรง 

SBM 130,000 85 134,163 90 113,429 100 

ตัวจับยึด SBM 1,000,000 85 962,000 80 1,008,504 96 
อื่น ๆ SBM 1,500,000 85     
แหนบแผน (ตัน/ป) BSK 17,400 82 18,000  79.40  19,020 70 
เหล็กกันโคลง  BSK 1,320,000 59 1,320,000  40.06  1,593,455 37 
สปริงขดขึ้นรูปรอน BSK 3,000,000 50 1,200,000  82.29  1,560,000 49 

หมายเหต ุ
- กําลังการผลิตคํานวณจากเวลา 550 ชั่วโมงตอเดือน  

 
4.3.2 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 

 

4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ  

วัตถุดิบหลักที่สําคัญในการผลิตของกลุมบริษัท ไดแก เหล็กคารบอนสูงทอนกลม (Round Bar) 
เหล็กสปริงเสนแบนและกลม (Spring Flat Bar, Spring Round Bar) ซึ่งลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนต เปนผูกําหนดชนิด 
(Specification) และแหลงที่มาของเหล็ก เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยกลุมบริษัท  ซึ่ง
เหล็กดังกลาวทั้งหมดเปนเหล็กที่ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ  เนื่องจากไมสามารถผลิตไดในประเทศ โดยบริษัทฯ
และบริษัทยอย ทําการจัดซื้อโดยตรงจากผูผลิตในตางประเทศ และสวนหนึ่งส่ังซื้อผานตัวแทนจําหนายที่มีอยูทั้งใน
ประเทศและในตางประเทศ โดยวัตถุดิบกลุมนี้มีมูลคาประมาณรอยละ 80 ของวัตถุดิบหลัก สําหรับวัตถุดิบที่สําคัญอีก
รายการคือ เศษเหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่งเปนการซื้อจากผูประกอบการภายในประเทศ และบางสวนลูกคาที่เปน
ผูผลิตรถยนตเปนผูจัดหาให ซึ่งสําหรับวัตถุดิบในกลุมนี้มีมูลคาประมาณรอยละ 20 ของวัตถุดิบหลัก 

 ในป 2551 บริษัทฯมีการบริหารและพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑกับ
ผูผลิตและผูขายวัตถุดิบอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบและเงื่อนไขในการดําเนินธุรกิจรวมกัน อีกทั้ง
เปนการพัฒนาแหลงวัตถุดิบสํารองในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งไดพัฒนาการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล ตลอดจนการ
วิเคราะหขอมูล เพื่อใชในการเจรจาตอรองกับผูผลิต ผูขายวัตถุดิบ และลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนต จนขอมูลเปนที่
ยอมรับทั้งผูผลิต ผูขาย และลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนต ทําใหม่ันใจไดวา บริษัทฯจะไมประสบปญหาในเรื่องของการ
จัดหาวัตถุดิบ ที่จะสงผลกระทบในเชิงลบตอผลประกอบการของบริษัทฯ โดยคูคาเหล็กที่สําคัญของบริษัทฯ ไดแก 
บริษัท Metal One Service Thailand และบริษัท Summit Advance Material ซึ่งเปนบริษัทตัวแทนจัดหาวัตถุดิบ 
รวมถึงบริษัท Sunflag Iron And Steel จากประเทศอินเดีย บริษัท PT MSM INDO จากประเทศอินโดนีเซีย บริษัท 
Nippon steel และบริษัท Sumitomo จากประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตเหล็กโดยตรง เปนตน 

 

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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4.3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
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5. การวิจัยและพัฒนา 
 

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

เพื่อเปนการพัฒนาขีดความสามารถอยางตอเนื่อง บริษัทฯมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ไดแกฝาย
พัฒนากระบวนการผลิต (Process Development Department) และฝายพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development 
Department) เพื่อศึกษาการออกแบบทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ และกระบวนการผลิตรวมกับลูกคาที่มีนโยบายใน
การทํา R&D ในประเทศ ซึ่งทั้ง 2 สายงานจะประสานงานและทําโครงการรวมกัน อีกทั้ง บริษัทฯยังใหความสําคัญใน
การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในดานการออกแบบ และพัฒนาใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญใหมากยิ่งขึ้น 
โดยการเขารวมการศึกษาดูงาน และฝกอบรมรวมกับผูเชี่ยวชาญเฉพาะผลิตภัณฑหลักทั้งในประเทศและตางประเทศ 

หนวยงานพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ ไดเริ่มโครงการ จัดตั้งศูนยทดสอบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ/ กระบวนการผลิตขึ้นที่สํานักงานใหญ จังหวัดสมุทรปราการ โดยเนนในสวนงานออกแบบและทดสอบ
ผลิตภัณฑเบรก ซึ่งกําลังจะติดตั้งเครื่องทดสอบ ออกแบบและทดสองสปริง รวมทั้งเหล็กกันโคลง ภายในชวงกลางป 
2552 ซึ่งจะรวมไปถึงการมีขีดความสามารถในการทดสอบและพัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตดวย 
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6. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ  
 

6.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2551  มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
(หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์ มูลคาทางบัญช ี
ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2551 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์
หรือภาระผูกพนั 

ที่ดิน      
ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 
เนื้อที ่99-3-79.7 ไร เจาของ 545.31 
ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 
เนื้อที ่8-2-49.5 ไร เจาของ 51.74 

 จํานองเปนหลกัประกันเงินกูยืมระยะ
ยาวกับสถาบนัการเงิน 

ที่ดิน    
ตําบลปลวกแดง  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่21-3-76.9 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

54.86 
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะ
ยาวกับสถาบนัการเงิน 

ตําบลมาบยางพร  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่72-1-33.5 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

173.36 

จํานวน 68.99 ลานบาท จํานองเปน
หลักประกันเงินกูยืมระยะยาวกบั
สถาบันการเงิน 

ตําบลมาบยางพร  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่16-2-20 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

36.41 
จํานองเปนหลักประกันเงินกูยืมระยะ
ยาวกับสถาบนัการเงิน 

ตําบลมาบยางพร  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เนื้อที ่21-0-0 ไร 

 
 

เจาของ 

 
 

35.70  
อาคารและสิ่งปลูกสราง เจาของ 690.68  
เครื่องจกัรและอุปกรณ เจาของ 2,081.13 จํานวน 1,589.41 ลานบาท จํานอง

เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงิน 

อุปกรณอื่นๆ เจาของ 18.63 - 
ยานพาหนะ เจาของ 10.00 - 
งานระหวางกอสราง เจาของ           478.32  - 

รวม   4,176.74  
จํานวน 2,346.72 ลานบาท จํานอง
เปนหลักประกนัเงินกูยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ  นอกเหนือไปจากสินทรัพยตามที่ไดระบุในตาราง สินทรพัยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินในจังหวัดโคราช พะเยา 
เชียงราย ที่ดินขางโรงงานที่ไมไดใชประโยชน  
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6.2 สรุปสาระสัญญาความชวยเหลือทางเทคนคิ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทําสัญญาซื้อขายสินคากับลูกคา และมีการทําสัญญาที่สําคัญอื่น ไดแก
สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

บริษัท 
คูสัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เริ่มสัญญา วันส้ินสุดของสัญญา รายละเอียดของการชวยเหลือ 

Gohsyu 
Corporation 

13 กรกฎาคม 2547 12 กรกฎาคม 2552 กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป บริษัทฯ 
 

Ibara Seiki 10 มีนาคม 2548 9 มีนาคม 2553 กระบวนการผลิตงานกลึง 
SBM Ibara Seiki 8 กุมภาพันธ 2547 7 กุมภาพันธ 2552 กระบวนการผลิตงานกลึง 
ICP Takeda Corp 10 มิถุนายน 2548 9 มิถุนายน 2553 กระบวนการผลิตงานหลอ 

 
การที่กลุมบริษัททําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับคูสัญญาเหลานี้อยางตอเนื่องนั้น เนื่องจาก 

คูสัญญาเหลานี้ มีความเชี่ยวชาญในการจัดการกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของผูประกอบ
รถยนต อีกทั้ง การที่กลุมบริษัทมีความชวยเหลือทางเทคนิคดังกลาว ถือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมลูกคาได
อีกดวย 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการตอสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคสําหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่
กลุมบริษัทประเมินวายังตองมีความพึ่งพิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใน
อนาคต  

 
6.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ 

บริษัทยอย 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยซึ่งเปนผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ทั้ง 3 บริษัทในสัดสวนการถือหุน   
รอยละ 99.99, 99.99 และ 100 (ตามลําดับ) โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 
1,252.02 ลานบาท   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท ธุรกิจ 
ทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลว 

(ลานบาท) 

มูลคาเงินลงทุนวิธี
ราคาทุน 

(ลานบาท) 
SBM ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 160.00 535.99 
BSK ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 130.00 519.99 
ICP ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต 185.00 196.03 
รวม   1,252.02 
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เมื่อวันที่ 25  กรกฎาคม  2550  บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส 
จํากัด (บริษัทยอย) ทั้งหมดโดยการซื้อหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 15 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุน
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 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนที่มุงเนนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะทําการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ในแงของผลตอบแทน  การสงเสริมธุรกิจปจจุบันของ
บริษัทฯ และความเปนไปไดในการเติบโตของธุรกิจ 

ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสามบริษัท กลาวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุน
ตอประชาชนทั่วไป และการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว บริษทัฯ ยังคงมีนโยบายรักษา
สัดสวนการเปนผูถือหุนใน 3 บริษัทยอยดังกลาว 

และจากการที่บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 และ 100 จึงทําใหบริษัทฯ สามารถควบคุมการ
บริหารงานและกําหนดทิศทางของบริษัทยอยใหเปนไปในทิศทางเดียวกับบริษัทฯ โดยปจจุบัน SBM, BSK และ ICP มี
คณะกรรมการที่มีกรรมการ 5 คน      ซึ่งบริษัทฯ ไดใหกรรมการของบริษัทฯ   จํานวน 4 คน  คือ  นายยงยุทธ   กิตะ
พาณิชย    นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เขาไปเปน
กรรมการในบริษัท BSK  และ จํานวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย และนายยง
เกียรติ์ กิตะพาณิชย เปนกรรมการใน บริษัท SBM  รวมถึง นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะ
พาณิชย เปนกรรมการในบริษัท ICP 

BSK และ SBM ใหกรรมการตัวแทน 1 คน เขาเปนกรรมการของบริษัทรวมและบรษิัทที่เกี่ยวของทั้ง 4 
บริษัทดังนี้ 

บริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นๆ ในบริษัทรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการถือ
หุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงิน
ลงทุน 

วิธีสวนไดเสีย 
(ลานบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด  ผลิตและจําหนายอะไหลรถ 150.00 20.00 82.27 
บริษัท ซึชโิยช ิสมบูรณ โคเตท แซนด 
จํากัด  

ผลิตและจําหนายสินคา
ประเภททรายเคลือบพลาสติก
และทรายอบแหง 

72.00 21.25 28.65 

รวม    110.92 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

จํานวน 28.65 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2551 จํานวน 1.2 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด และงบการเงิน
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน    
82.27 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2551 จํานวน 21.50 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด  หก
เดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2551 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด และงบการเงิน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอื่น ๆ ในบริษัทที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระ
แลว (ลาน
บาท) 

สัดสวนการ
ถือหุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุน 
(ลานบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทฟี 
จํากัด 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน  
ยานยนตประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบูรณ โซมิค แมนแูฟคเจอริ่ง 
จํากัด  

ผลิตและจําหนายชิ้นสวนยาน
ยนต เชน ลูกหมาก คันชัก และ
คันสง(Tie Rod End) 

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 
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7. โครงการในอนาคต 
 

บริษัทฯมีเปาหมายในการเปนผูผลิตชิ้นสวนยานยนตชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน โดยมุงเนนการผลิตชิ้นสวน
ประกอบ และชิ้นสวนยอยสําเร็จรูปที่ผานกระบวนการทุบขึ้นรูปรอน การหลอเหล็ก การกลึงขึ้นรูป การชุบแข็ง และงาน
สปริง โดยการขยายตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ มีฐานลูกคาและฐานผลิตภัณฑที่กระจายไปในลูกคาหลาย
รายและผลิตภัณฑดวยการเพิ่มผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย โดยใชความเชี่ยวชาญที่มีอยู สรางมูลคาเพิ่มใน
ผลิตภัณฑ ทั้งผลิตภัณฑกลุมชิ้นสวนยานยนตและผลิตภัณฑที่ไมใชกลุมชิ้นสวนยานยนต 

บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการเตรียมความพรอมในโครงการ การผลิตชิ้นสวนในเครื่องยนตการเกษตร ใหกับ
บริษัท คูโบตา แทรกเตอร จํากัด โดยใชกระบวนการหลอเหล็กและการกลึงขึ้นรูป โดยใชพื้นที่โรงงานที่นิคมอมตะซิตี้ 
จังหวัดระยอง เพื่อพรอมในการผลิต Mass Production ในไตรมาส 1 ของป 2552 โครงการนี้ใชเงินลงทุนรวม
ประมาณ 265 ลานบาท สงผลใหกําลังการผลิตของการกลึงขึ้นรูปเพื่องานหลอเหล็กเพิ่มขึ้นจาก 350,000 ชิ้นตอป 
เปน 850,000 ชิ้นตอป โครงการนี้นอกจากจะสรางรายไดใหแกบริษัทฯ แลว ยังเปนการตอบสนองกลยุทธของบริษัทฯที่
จะสรางมูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑโดยใชความเชี่ยวชาญที่มีอยู ขยายสูผลิตภัณฑที่ไมใชกลุมชิ้นสวนยานยนต ทั้งนี้
บริษัทฯอยูระหวางศึกษาชิ้นสวนอื่นๆในเครื่องยนตการเกษตรกับลูกคา  

อยางไรก็ตามเพื่อรองรับการแขงขันทางธุรกิจในอนาคต บริษัทฯไดใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดในรูปแบบตางๆ เพื่อยกระดับเทคโนโลยีการออกแบบ สราง
มูลคาเพิ่มในผลิตภัณฑ และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี เชน โครงการในการออกแบบเพลา
ขาง (Axle shaft) โดยความรวมมือกับผูเชี่ยวชาญจากญี่ปุน พัฒนา simulation software ในการทดสอบ rotary 
bending เพื่อชวยในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดังกลาว บริษัทอยูระหวางดําเนินการติดตั้งเครื่องทดสอบ
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ Disc และ Drum brake ใชเงินลงทุนประมาณ 60 ลานบาท เพื่อทดสอบประสิทธิภาพ 
ความรอน เสียง และการสั่นของ Disc และ Drum Brake เพื่อใชในแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ และเพื่อเปนการ
พัฒนาผลิตภัณฑตอไปในอนาคตซึ่งจะพรอมใชงานในไตรมาส 1 ของป 2552  นอกจากนี้ บริษัทฯไดลงทุนสรางศูนย
ทดสอบสปริงขด (Coil Spring) ใชเงินลงทุนประมาณ 55 ลานบาท เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนี้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเปน
การเตรียมการสรางความแข็งแกรงในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสามารถแขงขันไดในอนาคตตอไป 
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8. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ไมมีขอพิพาททางกฎหมายอยางมีนัยสําคัญ 
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 
5 ของสวนของผูถือหุน  
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9. โครงสรางเงนิทุน 
 

9.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ  

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 300 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท  

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

9.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 
1.  บริษัทสมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด 79,999,200 26.67 
2.  ตระกูล กิตะพาณิชย   78,024,800 26.01 
3.  กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 30,000,000 10.00 
4.  บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 18,015,700 6.01 
5.  Morgan Stanley & Co International Limited 12,671,200 4.22 
6.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 9,215,300 3.07 
7.  American International Assurance Company, Limited-Apex  6,607,000 2.20 
8.  GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 3,790,496 1.26 
9.  THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 2,910,800 0.97 
10.  น.ส. นงคราญ ไกรนิตย 2,815,000 0.94 
11. ผูถือหุนรายยอยอื่น ๆ 55,950,504 18.65 
 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 

 
9.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารอง
ตามกฎหมายแลว ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัทฯดวย 

บริษัทยอยกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาจากปจจัยดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน  
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10.  การจัดการ 
10.1 ผังการบริหาร SAT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รองกรรมการผูอาํนวยการ 
สายปฏิบัติการ SAT/ BSK 

ฝายปฏิบัติการ SAT 

ฝายปฏิบัติการ BSK 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 

กรรมการผูอํานวยการ 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ฝายนโยบายและแผนงาน 

เลขานุการบริษัทฯ 

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายปฏิบัติการ SBM/ ICP 

ฝายปฏิบัติการ SBM 

ฝายปฏิบัติการ ICP 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายจดัหาและพัฒนาคณุภาพ 

ฝายจัดหา 

ฝายพัฒนาคุณภาพ 

รองกรรมการผูอํานวยการอาวโุส 
สายการขายและการตลาด 

ฝายขายและบริการ 

ฝายการตลาดและ 
พัฒนาธุรกิจ 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายการเงิน บัญช ี

ฝายการเงิน 

ฝายบัญชี 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ 

แผนกโครงการ BPI 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

ฝายพัฒนาบุคลากร 

ฝายธุรการและกิจกรรม 
เพื่อสังคม 

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝายพัฒนากระบวนการผลิต 

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 

ประสานงานโครงการลงทุน 

แผนกตรวจสอบภายใน 

ฝายพนักงานสัมพันธ 
และสรรหาวาจาง 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- 29 - 
 
 
 

บริษัทฯไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารใหม เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2552 ประกอบดวย
คณะกรรมการจํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ โดยมีรายชื่อและอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 
10.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 
4. นายรังสิน สืบแสง กรรมการอิสระ 
5. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ 
6. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ 
7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
8. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณชิย กรรมการ 
9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
หมายเหตุ: 

- นายสรรเสริญ วงศชะอุม ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายชีระ ภาณุพงศ ต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 2551  
- นายไพฑูรย ทวีผล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2551 

 
กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 

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

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการ
มี จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 คณะกรรมการมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู
ถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งในปจจุบันและใน
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ระยะยาว ทั้งนี้ รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 

 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูแตงตั้งกรรมการผูอํานวยการ (President) ใหเปน
ผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหเรื่องดังตอไปนี้ เปนอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 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. การเสนอแตงตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
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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 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพื่อสรางความรูความเขาใจในธุรกิจ
และการดําเนินงานดานตาง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ขณะเดียวกันก็มี
นโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหม ๆ ใหกับกรรมการทุกคน ทั้งในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะ
อุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ฯลฯ เพื่อชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพของ
กรรมการ 

 
10.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเปนประธานฯ ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
4. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
หมายเหตุ: 

- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กล่ันกรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการทําธุรกิจและโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน  
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
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- โครงการลงทุน ทุกโครงการ 
2. อนุมัติ หรือไมอนุมัติ  

- โครงการลงทุนในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท โดยโครงการลงทุนนั้นตองเปนโครงการลงทุนที่
เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไมนอย
กวารอยละ 15 เวนแตเปนโครงการลงทุนเพื่อการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทน
เครื่องจักร 

- การเปดและปดบัญชีของบริษัทฯ ในสถาบันการเงินตาง ๆ 
- ตัดบัญชีสินทรัพยที่เส่ือมสภาพ 
- การขายสินทรัพยที่ไมใชในการดําเนินงานไมเกิน 10 ลานบาท/รายการ 

3. ติดตามและกํากับการดําเนินการ 
- แผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ผลการดําเนินงานดานบริหารความเสี่ยงขององคกร 

4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน 
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไมอนุมัติ 
5. ดําเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
10.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งคณะ ไดแก 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการ 
2. นายรังสิน สืบแสง กรรมการ 
3. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายวิศรุต  บุญโต  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหตุ: 

- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เมื่อดํารง
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการบริหาร ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 และคณะกรรมการบริษัทแตงตั้งนาย
ไพฑูรย ทวีผล เปนกรรมการ ในคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
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อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองตามควร ตามมาตรฐานการบัญชี และใหมีการเปดเผยอยาง
เพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พิจารณาถึงความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการกระทําที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง(Risk Management) ของบริษัทฯ   
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้ง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเปนอิสระ

ของผูสอบบัญชี และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 ครั้ง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม 
7. ใหความเห็นชอบการแตงตั้ง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ

ภายใน ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 

8. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นต่ําในประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 

(1) ความถูกตอง เชื่อถือได ของรายงานทางการเงิน 
(2) ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
(3) การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรัพยฯ ขอกําหนดของ ต.ล.ท. หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(4) ความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 
(5) รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 
(6) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และการเขารวมประชุมของแตละทาน 
(7) ความเห็นหรือขอสังเกตที่ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ 
(8) รายการอื่นใดที่ผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ 

9. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทฯที่เกี่ยงของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเกี่ยวของจําเปน 

10. ใหมีอํานาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปน   โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯประจําทุกป 

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
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14. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ
ผูสอบบัญชี ในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดแจงเหตุอันควรสงสัยใหคณะกรรมการตรวจสอบฯไดรับทราบ โดย
ใหดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีแลว 

15. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ไดรายงานถึงการมีสวนไดเสียของตน 
หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด 

16. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเปน
ประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

17. พิจารณาแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อทําหนาที่สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ไดตามความ
เหมาะสม 

 
10.1.4 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีกรรมการอิสระเปนประธานฯ 

ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายรังสิน สืบแสง ประธานกรรมการ 
2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 
3. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายวสันต ชวเจริญพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

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

2. คัดเลือกและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการผูอํานวยการ เมื่อครบวาระหรือมี
ตําแหนงวางลง สําหรับตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ มอบใหกรรมการผูอํานวยการพิจารณา และ
นําเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา 

3. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน และประเมินผลการทํางานของกรรมการผูอํานวยการ ทั้งนี้ 
ตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ มอบใหกรรมการผูอํานวยการ ติดตาม ประเมินผล และเสนอ
คณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเห็นชอบ กอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- 35 - 
 
 
 

4. กําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับ กรรมการ ผูบริหารระดับสูง ไดแก กรรมการผูอํานวยการ รอง
กรรมการผูอํานวยการ และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

5. เสนอคาตอบแทน กรรมการในคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดยอย และผูบริหารระดับสูง 
ไดแก กรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการ ที่ไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย
คาตอบแทนดังกลาวใหรวมถึง เบี้ยประชุม เงินเดือน โบนัส หุน และผลประโยชนที่เกี่ยวของอื่น ๆ  

6. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
7. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 
10.1.5 ผูบริหาร ประกอบดวย 

1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการผูอํานวยการ และรักษาการ  
   รองกรรมการผูอํานวยการ - สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
2. นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย  รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 
3. นายโยชิทากะ โอบายาช ิ รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส  - สายการขายและ

การตลาด 
4. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย รองกรรมการผูอํานวยการ - สํานักกรรมการผูอํานวยการ 
5. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายการเงินและบัญชี 
6. นายวสันต ชวเจริญพันธ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายปฏิบัติการ SBM/ ICP 
7. นายภากร ทองเจริญ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายปฏิบัติการ SAT/ BSK 
8. นายวิชัย ศรีมาวรรณ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 
9. นางจิราพร ศรีสมวงษ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
หมายเหตุ: 

- นางจิราพร ศรีสมวงษ ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ สายเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน 
2551 

- นายภากร ทองเจริญ ดํารงตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ  ต้ังแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 
 

อํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ  
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทียบกับแผน
และงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพรอมเสนอขอแนะ 
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4. อนุมัติคาใชจายและเงินลงทุนที่ไมไดอยูในงบประมาณประจําปไดไมเกิน 1 ลานบาทตอครั้ง โดยตอง
รายงานใหคณะกรรมการทราบ 

5. เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

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

 
การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจําทุกป 
โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพื่อพิจารณากาํหนด
คาตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจที่เหมาะสม  
 
โครงสรางคณะกรรมการและองคประกอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ โดยปจจุบันมีกรรมการ
จํานวน 10 คน ประกอบดวย กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 7 คน กรรมการที่เปนผูบริหาร 3 คน ในจํานวนกรรมการทั้ง
คณะ โดยบริษัทฯมีกรรมการอิสระจํานวน 5 คน 

กรรมการอิสระ มีจํานวนรอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม 
2. นายปญจะ เสนาดสัิย 
3. นายรังสิน สืบแสง 
4. นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 
5. นายไพฑูรย ทวีผล 

 
คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้ 
1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ ให

นับหุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของดวย 
2. ไมเปนกรรมการที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย 

หรือบริษัทรวม  หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมทั้งไมเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน  
บริษัทฯ ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
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3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ
บริหารงาน 

4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 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 
 

10.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ทําหนาที่สรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ครบวาระ 
หรือทดแทนตําแหนงที่วางลง โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้ 

1. พิจารณาจากโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯมี
คณะกรรมการที่เขมแข็ง 

2. พิจารณาผูดํารงตําแหนงกรรมการจากบุคคลที่มีความรูความสามารถ ซื่อสัตย สุจริต มีประสบการณใน
ธุรกิจที่ เกี่ยวของ เพื่อใหตรงกับความตองการของบริษัทฯ  และตามขอกําหนดของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และเมื่อคณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาแลว มีความเหมาะสม จะเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให
ความเห็นชอบ และขออนุมัติแตงตั้งเปนกรรมการตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนตอไป 

สําหรับการคัดเลือกบุคคลเขาดํารงตําแหนงผูบริหาร คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯจัดใหมีการ
ติดตามความคืบหนาแผนสืบทอดตําแหนงที่ครอบคลุมตําแหนงกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง เพื่อให
ม่ันใจวา บริษัทฯมีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ สามารถสืบทอดตําแหนงที่สําคัญตอไปในอนาคต 
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10.3 คาตอบแทน 

10.3.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 (1) คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 
  เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 7,615,049.81 บาท รายละเอียดดังนี้ 

เบี้ยประชุม (บาท) บริษัทยอย             

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท 
บําเหน็จ
กรรมการ 
ป 2550 

คณะ 
กรรมการ
บริษัท 

คณะ 
กรรมการ 
บริหาร 

คณะ 
กรรมการ
ตรวจ 
สอบฯ 

คณะ 
กรรมการ 
สรรหา
และคา
ตอบ 
แทนฯ 

BSK SBM ICP 

 
 
คาตอบแทน

รวม 

1 นายสรรเสริญ วงศชะอุม - 409,800 - - - - - - 409,800.00 

2 นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  330,396.45 356,250 360,000 - - 48,000 48,000 - 1,142,646.45 

3 นายปญจะ เสนาดิสัย 264,317.16 285,000 - 180,000 45,000 - - - 774,317.16 

4 นายรังสิน สบืแสง 264,317.16 285,000 - 120,000 67,500 - - - 736,817.16 

5 นายสบสันต์ิ เกตสุุวรรณ 88,105.72 285,000 360,000 30,000 37,500 - - - 800,605.72 

6 นายไพฑูรย ทวีผล - 215,000 - 90,000 - - - - 305,000.00 

7 นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 264,317.16 285,000 - - - 48,000 48,000 - 645,317.16 

8 นายยงเกยีรต์ิ กิตะพาณิชย 264,317.16 285,000 - - - 48,000 48,000 60,000 705,317.16 

9 นางสาวนภัสร กติะพาณิชย 264,317.16 285,000 - - - 48,000 - 48,000 645,317.16 

10 นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 264,317.16 270,000 360,000 - 60,000 - - - 954,317.16 

กรรมการที่ลาออกระหวางป 2550 แตไดรับคาตอบแทนสวนทีเ่ปนบําเหนจ็กรรมการในป 2551 

1 นายชีระ ภาณุพงศ 363,436.10 - - - - - - - 363,436.10 

2 นายวรนิต จารุมาศ 132,158.58 - - - - - - - 132,158.58 

รวม 7,615,049.81 
หมายเหตุ: 

- นายสรรเสริญ วงศชะอุม ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 2551 
- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ลาออกจากตําแหนงกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ และกรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ 

เมื่อดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 
- นายไพฑูรย ทวีผล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2551 และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง กรรมการ

ตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 
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(2) คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส 
 

หนวย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2551 จํานวนราย พ.ศ. 2550 

เงินเดือนรวม 10 22,493,956.67 8 21,771,480.00 
โบนัสรวม 9 7,754,199.48 8   7,704,226.00 

รวม  30,248,156.15  29,475,706.00 

หมายเหตุ:  - ป 2551 ประกอบดวยผูบริหาร 10 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายา
ชิ นายชํานาญ ธรรมเจริญ (ลาออกระหวางป) นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ 
นางสาวนภัสร กติะพาณิชย นางจิราพร ศรีสมวงษ (เขาระหวางป) และนายภากร ทองเจริญ (เขาระหวางป)                

 - 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 

 
10.3.2 คาตอบแทนอื่น 

 (1) เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 ในรอบป 2551 บริษัทฯไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯดังนี้ 
   

หนวย : บาท จํานวนราย พ.ศ. 2551 จํานวนราย พ.ศ. 2550 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 8 520,953 7 539,132.40 

หมายเหตุ: - ป 2551 ผูบริหาร 8 คน ไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย นายชํานาญ ธรรมเจริญ (ลาออก
ระหวางป) นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย และ
นางจิราพร ศรีสมวงษ (เขาระหวางป) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

- 40 - 
 
 
 

 (2) การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551  

หุนสามัญ (หุน) 
ช่ือ – สกุล 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 เพ่ิม (ลด) 

1.   นายสรรเสริญ วงศชะอุม - - - 
2.   นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 6,660,900 6,660,900 - 
3.   นายปญจะ เสนาดิสัย 20,000 20,000 - 
4.   นายรังสิน สืบแสง - - - 
5.   นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ - - - 
6.   นายไพฑูรย ทวีผล - - - 
7.   นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 10,410,100 10,410,100 - 
8.   นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 6,660,900 6,660,900 - 
9.   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 5,180,900 5,180,900 - 
10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม - - - 
11. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ - - - 
12. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ - - - 
13. นายวสันต ชวเจริญพันธ - - - 
14. นายวิชัย  ศรีมาวรรณ 50,000 70,000 (20,000) 
15. นางจิราพร ศรีสมวงษ - - - 
16. นายภากร ทองเจริญ - - - 

หมายเหตุ: 
- ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 

 
10.4 การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใหผูถือหุนมีสวนในการดูแลกิจการ และใหความเห็นเกี่ยวกับ
การดําเนินกิจการมากขึ้น จึงไดอนุมัติคูมือ “นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และ คูมือ “จริยธรรมธุรกิจและ
ขอพึงปฏิบัติ ในการทํางาน” เมื่อวันที่  14 สิงหาคม  2551 เผยแพร ไว ในเว็บไซตของบริษัทฯ  ที่ 
www.satpcl.co.th สวนของ “ธรรมาภิบาล” เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน หรือผูที่สนใจ สามารถดาวนโหลดคูมือ
ดังกลาวได ทั้งนี้ บริษัทฯยังไดจัดทําคูมือทั้ง 2 เลม แจกจายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใชเปน
แนวปฏิบัติ 
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 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2551 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล มีมติใหกําหนดโครงสรางและ
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะทํางานธรรมาภิบาล เพื่อใหสอดคลองกับหลักปฏิบัติที่ดีของนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการ โดยมีหนาที่ในการสงเสริม เผยแพร นโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและขอ
พึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อกระตุนใหพนักงานทุกระดับมีสวนรวม และสงผลในทางปฏิบัติ ศึกษา ปรับปรุง 
ประเมิน ทบทวน เสนอแนะ หลักเกณฑ ใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับกฎหมาย รวมทั้ง ดูแลใหมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิ
บาล อยางนอยปละ 4 ครั้ง 

 จากผลการสํารวจตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําป 2551 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2008) ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย จัดทําขึ้น ซึ่งการสํารวจปรากฏวา บริษัทฯไดรับคะแนนตามหลักเกณฑการประเมินที่ 92 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเปน 1 ใน 22 บริษัท ที่อยูในระดับ “ดีเลิศ” จากบริษัทจดทะเบียนที่ทําการ
สํารวจรวม 448 บริษัท 
 
ตลอดป 2551 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด สรุปไดดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน 

ในป 2551 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตาง ๆของผูถือหุน เชน สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอน หลักทรัพย แลว 
บริษัทฯยังไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

• บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ถึง
คณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุม ระหวางวันที่ 24 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 โดย
แจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ 
และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัทฯที่ www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมูลนักลงุทน” 
ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน” 

• บริษัทฯไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
บริษัทฯจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 ในวันที่ 24 เมษายน 2551 โดยมีกรรมการเขารวม
ประชุมครบทั้ง 9 คน อีกทั้งกรรมการที่จะขอแตงตั้งเพิ่มอีก 1 คน คือ นายไพฑูรย ทวีผล ก็ไดใหเกียรติ
เขารวมสังเกตการณในที่ประชุม และตอบขอซักถามของผูถือหุน นอกจากนี้ ยังมีผูบริหารระดับสูงของ
บริษัทฯ ผูแทนของผูสอบบัญชี จากบริษัทสํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และที่ปรึกษากฎหมาย 
จากสํานักงานกฎหมายสยามซิตี้ เขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

• บริษัทฯนําหนังสือนัดประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสง
คําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯลวงหนากอนวันประชุม ไปเผยแพรไวที่  
www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมูลนักลงทุน” ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน” เพื่อใหผูถือหุนไดศึกษา
ขอมูลกอนวันประชุม 30 วัน(Post วันที่ 24 มีนาคม 2551) โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 
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• บริษัทฯมอบใหบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ 
เปนผูจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหแกผูถือหุนลวงหนากอนวันประชุม 10 วัน 

•  บริษัทฯ ไมไดเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 อีกทั้งยังใหสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามใน
ที่ประชุมกอนลงมติใด ๆ ซึ่งรายละเอียดไดมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
2551 

• บริษัทฯแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน พรอมใหขอมูลสําหรับแตละวาระการ
ประชุมอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม 

•  คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานเว็บไซต ของ
บริษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได โดยไม
จําเปนตองรอใหถึงการประชุมครั้งตอไป 

•   ในป 2551 บริษัทฯไดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2550 ในอัตราหุนละ 0.70 บาท  หรือคิด
เปนรอยละ 35.52 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯกําหนดไว (ไม
นอยกวารอยละ 30 ของกําไรสทุธิ หลักจากหักภาษี) 

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือ
หุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง  

ในป 2551 บริษัทฯไดรับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป จากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมกับ สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และ สมาคมสงเสริมบริษัท
จดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยมีคะแนนรวม 107.5 คะแนน จากคะแนนเต็มทั้งหมด 110 คะแนน (คะแนน
เต็ม 100 คะแนน และคะแนนโบนัส 10 คะแนน) โดยมีคะแนนเต็มทั้ง 3 หมวด คือ กอนวันประชุม วันประชุม และหลัง
วันประชุม นอกจากนี้ ยังมีการปฏบัติดานอื่น ๆ เชน 

• ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2551 บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการ เปนการลวงหนา ระหวางเดือน
พฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2551 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 
พรอมทั้งเผยแพรหลักเกณฑของเรื่องดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯที่  www.satpcl.co.th สวนของ
ขอมูลนักลงทุน ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน”   

• บริษัทฯไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงไดเองในแตละวาระ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวย
ตนเอง สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
พรอมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดอีกดวย ในการประชุม
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สามัญผูถือหุนป 2551 มีผูถือหุนจํานวน 23 ราย มอบอํานาจใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง
เปนกรรมการอิสระที่บริษัทฯเสนอเปนผูรับมอบอํานาจใหออกเสียงแทน 

• บริษัทฯใชระบบคอมพิวเตอรในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของผูถือหุน รวมทั้งมีการใช
บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุน 

• คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจที่แขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้ง
ไมใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น
เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงานการถือ
หลักทรัพยครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 โดยเลขานุการบริษัท ไดจัดทําหนังสือเวียนแจงใหกรรมการ
และผูบริหารระดับสูงที่เกี่ยวของไดรับทราบและถอืปฏิบัติอยางเครงครัด 

 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิและมุงมั่นที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดย
กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน ความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ ความรับผิดชอบตอทรัพยสิน
ของบริษัทฯ การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย การติดตามและดูแลใหมีการปฏิบัติตาม จริยธรรมทางธุรกิจและรับ
ขอรองเรียน เชน 
• มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการใหคาตอบแทน

และสวัสดิการที่เหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหผลประโยชนอื่น เชน โบนัส โดย
พิจารณาจากผลงาน 

• ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเงื่อนไข หรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมามีการปฏิบัติตามขอตกลงเงื่อนไข
การกูยืมตามขอตกลงกับธนาคารพาณิชย และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด 

• เอาใจใสในการบริการและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา 
• ปฏิบัติกับคูแขงตามกรอบการแขงขันที่สุจริต 
• รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ชุมชน และสังคมเปนอยางดี 
• สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีกับภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 
• บริษัทฯกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ จากพนักงาน ผาน 

เลขานุการบริษัท 
• คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสีย ในการสราง

เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงกําหนดกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุม
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ภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผานอีเมลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ไดโดยตรง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซตของบริษัทฯ สวนของขอมูลการลงทุน ภายใตหัวขอ 
“ขาวบริษัท” โดยในป 2551 ไมมีขอรองเรียนแตอยางใด 

• บริษัทฯมีมาตรการคุมครองพนักงาน ที่ใหขอมูลแกทางการกรณีมีการทําผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะไดรับความคุมครอง ซึ่งบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม ไมวาจะเปนการเปลี่ยนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน ส่ังพักงาน ขมขู    
เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงเบาะแส  

 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

• บริษัทฯใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลทางการเงินและสารสนเทศสําคัญอื่น ๆ อยางถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนด โดยในป 2551 บริษัทฯไมไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไข
งบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวของแตอยางใด ทั้งนี้ ขอมูลสําคัญ ๆของบริษัทฯ  เชน งบการเงิน นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม บทวิเคราะห
จากนักวิเคราะหสถาบันตาง ๆ รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป การประชุมผูถือหุน 
รายชื่อผูถือหุนรายใหญ คณะกรรมการบริษัท ขาวบริษัทฯที่ไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยฯ และขาว
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต ไดนําไปเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อการเขาถึงขอมูลไดสะดวก
ของผูถอืหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

• รายช่ือกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย รวมทั้งบทบาทหนาที่ และวาระการดํารงตําแหนง 
รายละเอียดตามหัวขอการจัดการ หนา 29 ถึงหนา 35 และประวัติของกรรมการแตละทาน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1 หนา 77 ถึง หนา 85 

• คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
ในการพิจารณาคาตอบแทน ของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับ
ระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการ  โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู
ถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน รายละเอียด
คาตอบแทนป 2551 ที่บริษัทฯไดจายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรายละเอียดขอ 10.3 คาตอบแทน 
หนา 38 ถึง หนา 39 

• คณะกรรมการไดแตงตั้ งนายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติ สุข  เปนเลขานุการบริษัท  และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯและการประชุมผูถือหุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รวมทั้ง จัดเก็บเอกสารที่สําคัญของ
กรรมการและผูบริหาร เชน ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสวนไดเสีย พรอมทั้งดูแลและใหคําแนะนํา
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ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติของคณะกรรมการ
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่
เกี่ยวของไดกําหนดไว 

 
• การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการชุดยอย สามารถอางอิงไปแหลงขอมูลอื่น ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการจํานวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ เปนประธาน
กรรมการ มีวาระ การดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระการดํารงตําแหนงการเปนกรรมการบริษัท ซึ่ง
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร รวมถึงบทบาทหนาที่ ตามที่ระบุในหัวขอการจัดการ หนา 31 ถึง 
หนา 32 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ในป 2551 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งหมด 16 ครั้ง เพื่อพิจารณาอนุมัติและกลั่นกรอง
เรื่องตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

ช่ือกรรมการ การเขารวมประชุม หมายเหต ุ

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 8/16 
ไดรับแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการบริหาร 
ตั้งแตวันที่ 1 พ.ค. 51 

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 15/16 ลาประชุม 1 ครั้ง 
นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 16/16  
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 15/16 ลาประชุม 1 ครั้ง 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรายงานประจําป 2551  

 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ  
–  รายงานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯในรายงานประจําป 2551  

• คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
รายละเอียดตามหัวขอ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําป 2551  

• ความสัมพันธกับผูลงทุน 
ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใหความสําคัญตองานนักลงทุนสัมพันธเปนอยางมาก อีกทั้งยังมีสวนรวม

ในการพบปะ และใหขอมูลกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยางสม่ําเสมอ  และไดจัดใหมี
แผนกนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อใหบริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผูถือหุน นักลงทุน 
นักวิเคราะห นักขาว และผูสนใจทั่วไป ไดอยางมีประสิทธิผลในทุกชวงเวลา อันจะสงผลตอเนื่องใหผูถือหุน
และนักลงทุนไดรับขอมูลขาวสารที่สงผลตอมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯอยางทันกาล และสามารถนําไป
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ประเมินการลงทุนในบริษัทฯไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ทั้งนี้บริษัทฯใหความสําคัญตอการรายงานขอมูล
ทางการเงิน รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน สมํ่าเสมอ ทันตอเวลา โปรงใสและทั่วถึง 
ตลอดจนขอมูลสําคัญ ๆที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบรษิัทฯ  

บริษัทฯ ไดเผยแพรขอมูลขาวสารแกผูลงทุนและผูที่มีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯตางๆอยางครบถวน เชน 
การใชชองทางการสื่อสาร และการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การเปด
โอกาสใหนักลงทุน หรือนักวิเคราะห เขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือพูดคุยกับผูบริหารของ
บริษัทฯ (Company Visit) เปดโอกาสใหนักขาวจากทั้งสํานักขาวไทยและตางประเทศ เขาพบและสัมภาษณ 
การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ ใหแกสาธารณชนอยางสม่ําเสมอ  การ
จัดประชุมรวมกับนักวิเคราะหเพื่อติดตามการผลดําเนินงานของบริษัทฯ และแนวโนมของอุตสาหกรรมทุก
ไตรมาส มีชองทางใหนักลงทุนสามารถสอบถามขอมูลบริษัทฯ ผาน IR Contact ไดทั้งทางโทรศัพท และ 
Email รวมไปถึงการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน Company Website ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลสวนของ IR บน 
Website อยางสม่ําเสมอ ทั้งในสวนของงบการเงิน  Annual Report  แบบ 56-1  Presentation บทวิเคราะห
หลักทรัพย และอื่นๆ 

ทั้งนี้ ในป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้ 
1. การนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 2 ครั้ง และตางประเทศ 2 ครั้ง 
2. การประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) จํานวน 3 ครั้ง 
3. การเขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผูบริหารของบริษัทฯ (Company Visit) 

จํานวน 18 ครั้ง 
4. การนําเสนอขอมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(Opportunity Day) จํานวน 4 ครั้ง  
5. การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) จํานวน 4 ครั้ง  
6. การเผยแพรขาว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่

สําคัญ 
7. การใหขอมูล และตอบขอซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชนที่ติดตอทางจดหมายอิเลคทรอนิคส 

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

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูอํานวยการ โดยมี

บทบาท อํานาจ และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน ตามรายละเอียดหนา 35 ถึง หนา 36 
• คณะกรรมการบริษัทฯแตงตั้งนายปญจะ เสนาดิสัย ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เนื่องจากเห็นวาเปนกรรมการอิสระที่มีความรูดานการเงิน และกรรมการอิสระทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติตาม
นิยามที่บริษัทฯกําหนดขึ้น ดังรายละเอียดหนา 36 ถึง หนา 37 
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• คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีจํานวน
กรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ ในปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 10 คน ซึ่งเปนกรรมการ
ที่เปนผูบริหารจํานวน 3 คน กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร 7 คน ในจํานวนนี้เปนกรรมการตัวแทน 1 คน 
กรรมการอิสระ 5 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป และไมจํากัดจํานวนวาระการดํารง
ตําแหนง 

• กรรมการบริษัทฯ ทั้ง 10 คน ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียนไมเกิน 5 บริษัท เปนไปตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการ รายละเอียดการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทจดทะเบียน สามารถดูไดจาก
เอกสารแนบ 1 หนา 77 ถึงหนา 85 

• กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทฯวางลง คณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ สามารถเสนอชื่อบุคคลผาน
คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เพื่อรวบรวมใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ตอไป ซึ่งในป 2551 กรรมการทุกคนไดมีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วาง 1 
คน คือ นายสรรเสริญ วงศชะอุม และแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 1 คน คือ นายไพฑูรย ทวีผล 

• คณะกรรมการบริษัทฯไดมีสวนรวมกับฝายบริหาร ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการ
บริษัทฯและผูบริหารระดับสูง ระหวางวันที่ 25-27 กันยายน 2551 ณ โรงแรมแกรนดไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพฯ  

• คณะกรรมการบริษัทฯมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขรวมกับฝายบริหาร ในเรื่องแผนกลยุทธ แผนงาน 
และโครงการ ที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทฯที่ไมเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ โดยผานคณะกรรมการบรหิาร เพื่อ
ติดตามและกํากับการดําเนินการ และในป 2551 คณะกรรมการบริษัทฯยังไดหารือรวมกับฝายบริหาร
เพื่อวางมาตรการรองรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

• คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดใหมีการบริหารความ
เส่ียงที่เหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกปองรักษาและดูแลทรพัยสิน มีฝายตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระที่รายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯไดรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ 2551 และเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
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ดานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการดูแลใหบริษัทฯมีระบบบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และการ
ติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
(Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเสี่ยงในทุกดานใหมีความเหมาะสม 
และมอบหมายให ติดตาม ดูแล วิเคราะหการบริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติแตละฝายงาน ผาน Risk 
Champion และใหรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนทุกไตรมาสตอกรรมการผูอํานวนการและ
คณะกรรมการบริหาร 

• คณะกรรมการชุดยอย 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการ
และผูบริหาร โดยไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน (รายละเอียดปรากฏในหนา 31 ถึง
หนา 35)  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทฯมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนาทั้งป และจะ

ประชุมกันมากกวา 6 ครั้งในแตละป รวมทั้งมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเปน ในการ
ประชุมแตละครั้งมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา มี
เอกสารประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 
7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในการประชุม
กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผู
ประมวลความเห็นและขอสรุปที่ไดจากที่ประชุม บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากที่ผานการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวที่ตู
เอกสาร ชั้น 2 อาคาร 11 สํานักงานใหญ สําหรับกรรมการและผูที่เกี่ยวของตรวจสอบได 

 บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสประชุมระหวางกันเอง เพื่ออภิปรายปญหา
ตาง ๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
และแจงใหกรรมการผูอํานวยการทราบถึงผลการประชุม ในป 2551 มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2551 โดยกรรมการทุกคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของฝายบริหาร และ
กลาวชมเชยฝายบริหารในการสรางความเติบโตขององคกรไดเปนที่นาพอใจ และประธาน
กรรมการไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบ ทั้งนี้ ประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริหาร ไดแจงผลการหารือใหกรรมการผูอํานวยการรับทราบแลว  

 
โดยในป 2551  บริษัทฯไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 ครั้ง,  ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร 16 ครั้ง,  ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 8 ครั้ง  และ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทน 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 
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หมายเหตุ:   
- คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เกิดจากรวมคณะกรรมการชุดยอย ระหวาง คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ 

และ คณะกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล โดยใหคณะกรรมการธรรมาภิบาลไปรวมอยูกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีผล
ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 

- นายสรรเสริญ วงศชะอุม ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 2551  
- นายปญจะ เสนาดิสัย ดํารงตําแหนงกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 และดํารงตําแหนง

กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 
- นายไพฑูรย ทวีผล ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ ต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2551 และไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ

ตรวจสอบฯ แทนนายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 
- นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ  

• ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ ต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 
• ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ต้ังแตวันที่ 12 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551  
• ดํารงตําแหนงกรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล ต้ังแตวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2551 
• ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 
 

 
 
 
 

การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมด(ครั้ง) 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คณะกรรมการ 

บริษัทฯ 
คณะกรรม 
การบริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและ
คาตอบแทนฯ 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 9/ 11 - - - 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย ร อ ง ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร / 

กรรมการบริหาร 
11/ 11 15/ 16 - - 

3. นายปญจะ เสนาดิสัย ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /  ป ร ะ ธ า น
คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ฯ / 
กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

11/ 11 - 8/ 8 3/ 4 

4. นายรังสิน สืบแสง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ฯ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา
และคาตอบแทนฯ 

11/ 11 -  8/ 8  4/ 4 

5. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ /  ป ร ะ ธ า น
คณะกรรมการบริหาร 

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

6. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ 9/ 11 - 6/ 8 - 
7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ กรรมการบริหาร 11/ 11 16/ 16 - - 
8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 11/ 11 - - - 
9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 11/ 11 - - - 
10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กร รมกา ร /  ก ร รมกา รบ ริ ห า ร / 

กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 
10/ 11 15/ 16 - 4/ 4 
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• การประเมินผลงานตนเอง 
 จากการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นวาควรจัดใหมีกิจกรรมระหวางกรรมการ

และผูบริหาร เพื่อสรางสัมพันธที่ดี ทั้งนี้ ในป 2551 ฝายบริหารไดดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ โดยมี
กรรมการและผูบริหารระดับสูงเขารวม เชน เยี่ยมชมธุรกิจในกลุมบริษัท และกลุมอุตสาหกรรมชิ้นสวน
ยานยนต จัดเสวนาเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย    
(ฉบับแกไข) และจัดสัมมนาภายใตวิกฤตเศรษฐกิจ กับผลกระทบตออุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต เมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2551   

• การปฐมนเิทศกรรมการใหม 
 ในป 2551 ฝายบริหารไดเชิญนายสรรเสริญ วงศชะอุม และนายไพฑูรย ทวีผล ซึ่งเปนกรรมการใหม   

มาประชุมรวมกัน และใหกรรมการผูอํานวยการบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจ
ของ บริษัทฯและบริษัทยอย โดยมีเลขานุการบริษัทเปนผูจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ นอกจากนั้น 
กรรมการใหมทั้ง 2 ทาน ยังไดไปเยี่ยมชมโรงงาน ทั้งสํานักงานใหญ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงงานที่
จังหวัดระยอง เพื่อใหเขาใจการดําเนินงานของบริษัทฯไดมากขึ้น ทั้งนี้ กรรมการใหมทั้ง 2 ทาน เปนผูมี
ความรู ความสามารถ และไดผานการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหนาที่การเปนกรรมการ รายละเอียดตาม
ประวัติการอบรมหนา 77 และ หนา 80-81 ตามลําดับ 

• บริษัทฯสงเสริมและสนับสนุนใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารับการอบรมสัมมนาจาก
หลักสูตรตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระตาง ๆ เพื่อเสริมสรางความรู ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
10.5 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่รับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนและผูอื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาที่
ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  และที่
แกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของตน 
คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพยครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 
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- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตมีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย
นั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายในวันที่สงรายงาน
ดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. กรรมการ และผูบริหาร 4 รายแรกนับจากกรรมการผูอํานวยการ มีหนาที่ตองจัดทํารายงานการมีสวนได
เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของตอประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 มากไปกวานั้น คณะกรรมการบริษัทฯ
ไดมีนโยบายใหพนักงานระดับบริหาร ตําแหนงผูจัดการทั่วไป และผูจัดการแผนก ตองจัดทํารายงานการ
มีสวนไดเสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความโปรงใส เปนธรรม 
และเทาเทียมกัน โดยรายงานใหคณะกรรมการตรวจสอบฯรับทราบรายไตรมาส 

4. 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 
 

10.6 บุคลากร 
 
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้ 

 

จํานวน (คน) 
บริษัท 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
1.  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 669           651 
2.  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนยีวอุตสาหกรรม จํากัด 792      737 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 436     418 
4.  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด 254     233 
 รวม 2,151  2,039 
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จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบง
ออกตามสายงานหลักไดดังนี้ 

จํานวน (คน) 
ฝายงาน 

31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
1.  แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop 1,237 1,153 
2.  แผนกวิศวกรรม 114  109 
3.  แผนกซอมบํารุง/ รับประกันคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 379 340 
4.  ฝายโลจิสติกส และฝายจัดซื้อ 143 146 
5.  สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ 75 84 
6.  ฝายบัญชีและฝายการเงิน 49 47 
7.  สายงานขายและการตลาด 
8.  ฝายพัฒนาคุณภาพ/ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ/  
     ฝายพัฒนากระบวนการผลิต 

22 

39 
25 

37 
 

9.   ฝายบริหารจัดการ/ ฝายบริหารสายปฏิบัติการ 
10. ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11. อื่น ๆ 

84 
 9 
- 

84 
- 

14 
 รวม  2,151 2,039 

หมายเหตุ: บริษัทฯไมมีสหภาพแรงงานและไมมขีอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปที่ผานมา 
 

ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2551 มีจํานวนเงินรวม 672,099,243 บาท 
เพิ่มขึ้นจาก 583,298,129 ลานบาท ในป 2550 โดยคาตอบแทนใหแกพนักงานของกลุมบริษัทนั้นอยูในรูปเงินเดือน 
โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 

นโยบายพัฒนาบุคลากร 

สรางและดูแลบุคลากรภายในองคกรใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งในดานผลตอบแทนและบรรยากาศในการ
ทํางาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน 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
เปาหมาย สามารถแขงขันไดในอนาคต และในสวนของตําแหนงผูบังคับบัญชาที่ตองเนนการพัฒนาในการสรางภาวะ
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ผูนํา การบริหารงาน การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึง การสรางบรรยากาศในการทํางานที่
เอื้อตอความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อใหตอบสนองตามแผนที่เชื่อมโยงกลยุทธขององคกร ใหบรรลุเปาหมายขององคกรใน
ดาน Q C D E M 

2. การพัฒนาความพรอมดานการบริหารและภาวะผูนํา 
มุงเนนการยกระดับการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารทุกระดับ รวมถึง การมอบหมายงานการกระจาย

อํานาจ เพื่อความรวดเร็วในการจัดการเชิงกลยุทธ และมีความคิดในเชิงริเริ่มสรางสรรค  อีกทั้งมีการเตรียมพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารทั้งในระดับสูงและระดับกลางใหมีความพรอมในการรับสภาวะการเปลี่ยนแปลง (Change) อัน
อาจจะเกิดขึ้นดวยปจจัยภายในและภายนอก  

นอกจากนี้ สําหรับผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง (ผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป และรองกรรมการ
ผูอํานวยการ) ยังไดรับ การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) ดวยการประเมินภายใตระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) เพี่อคนหาผูบริหารที่เปนดาวเดน (Talent 
People) และเขาสูโปรแกรมการพัฒนาระดับบริหาร (Management Development Program) ซึ่งในโปรแกรมนี้
ผูบริหารจะไดรับการพัฒนาทั้งความรูดานการบริหาร การศึกษาดูงานทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนการไดรับการ
สอนแนะ (Coaching) จากผูบริหารที่เปน Role Model ภายใตโครงการ Mentoring Program ซึ่งคุณสมบัติของผูสืบ
ทอดตําแหนงงาน ตองไดรับผลการประเมินของระบบ Succession Plan อยูใน Succession Frame work ที่ 1-3 จาก 
9 Frame work 

3. การพัฒนาบุคลากรภายใตการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) เพื่อนําไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 
การจัดการความรู (Knowledge Management) กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน/ การถายโอนความรู ภายใน

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

3.1 จัดทําโครงสรางการบริหารความรู และรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ และถายทอดองคความรูภายใต
กิจกรรมการจัดการความรู (Knowledge Management) 

3.2 พัฒนาและสงเสริมการเรียนรู โดยผานชองทางหองสมุด และ KM Website 
3.3 พัฒนากระบวนการเรียนรู ภายใตการเรียนรูรวมกันเปนทีมจากพนักงานในสายงานอาชีพเดียวกัน 

(Team Based Learning) โดยเนนสรางองคความรูและถายโอนความรูสูผูปฏิบัติซึ่งไดออกแบบให
เกิดทั้งในแบบทีมการเรียนรูในสายอาชีพเดียวกัน และทีมการเรียนรูขามสายงาน (Cross 
Functional Team) 

3.4 ดําเนินการประเมินตนเองในแนวทาง Knowledge Management Assessment เพื่อนาํ
กระบวนการจัดการความรูเขาสูการเปนสวนหนึ่งในกลยุทธองคการ 
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กระบวนการกําหนดเสนทางในการพัฒนาบุคลากร 

การกําหนดความตองการในการฝกอบรม (Training Needs) ในการพัฒนาบุคลากร โดยใหสอดคลองกับ
ทิศทางกลยุทธขององคกร และ ความสามารถที่กําหนดไวเปนมาตรฐานในแตละอาชีพ (Occupation Standard) ซึ่ง
ความตองการดังกลาว จะถูกนํามาวิเคราะหและจัดทําเปนแผนการพัฒนาบุคลากรตามความสามารถรายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) โดยแบงระดับความสามารถตามระดับความรับผิดชอบหรือตําแหนงงาน ให
สอดคลองกับระดับความสามารถ (Competency Model) ขององคกร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเนนการพัฒนาพนักงานภายใตระบบการฝกสอนหนางาน (On the Job Training) 
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบงัคับบัญชาระดับตน และ เนนใหพนักงานมีความรูทักษะ และ
ความสามารถแบบมืออาชีพ เพื่อความพรอมในการตอบสนองลูกคาในดาน QCD โดยพนักงานทุกระดับจะไดรับการ
พัฒนา จากขั้นความสามารถในระดับการเรียนรู สูขั้นที่มีความรูและทักษะเหมาะสมในการใชงานในแตละอาชีพ และ
สุดทายจะไดรับการพัฒนาจนมีความเปนผูมีศักยภาพ มีประสบการณเพียงพอตอการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 

โดยในทุกป กําหนดใหมีการสอบวัดระดับความรูและการประเมินระดับความสามารถตามแบบจําลองระดับ
ความสามารถ (Competency Model) เพื่อหาชองวางในการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับซ่ึงเปน
กระบวนการที่ถูกพัฒนาอยางเปนระบบและอยางตอเนื่องเพื่อกการเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนขององคการ
ตอไป 
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11. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดประชุม ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 โดยมีคณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯเขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน 
โดยอางอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งขอเสนอแนะการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง  มีประสิทธิผล  รวมทั้ง
ใหมีการติดตามและดําเนินการแกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของ
ปจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และรายการที่เกี่ยวโยง ซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ตองเปนรายการขอเท็จจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และเปนผลประโยชน
สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ ดานการดูแลทรัพยสิน บริษัทฯมีระบบปองกันที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือการนําทรัพยสิน
ของบริษัทฯไปใชโดยมิชอบ ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของ
ภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ     ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชี  เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน 
เห็นวา เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอ ไมมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ  
และมีความเห็นวา บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและครอบคลุมทั้งทางดานองคกรและสภาพแวดลอม 
การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล และมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

1. องคกร และสภาพแวดลอม 
บริษัทฯ มีการวางเปาหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน สมเหตุสมผล และวัดผลได โดยแบงตัวชี้วัด

ออกเปน 3 ระดับ มีการปรับปรุงการประเมินผลงานในสวนที่เปนการประเมินจากพฤติกรรมของพนักงานตาม
วัฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมขององคกร เพื่อกอใหเกิดประโยชนดานการพัฒนาคุณภาพทางการ
ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น โดยมีการกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และการวางแผนงบประมาณ เพื่อใหการดําเนินงานมีความ
สอดคลองและบรรลุเปาหมายที่วางไว 

บริษัทฯ กําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาแยกตามสายงาน ที่สอดคลองกับกลยุทธการดําเนิน
ธุรกิจ  และการกํากับดูแลกิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ  

บริษัทฯ มีการปรับปรุงการประเมินผลงานในสวนที่เปนการประเมินจากความสามารถและ
พฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมขององคกร เพื่อกอใหเกิดประโยชนดานการ
พัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น บริษัทฯไดสงเสริม สนับสนุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรม
ธุรกิจ ใหมีความชัดเจน โปรงใส มีการกําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน 
ลูกคา คูคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน สังคม และส่ิงแวดลอม โดยไดจัดทําคูมือนโยบายกาํกับดูแลกิจการ 
และคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน รวมทั้งจัดทํานโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ซึ่งให
ความสําคัญกับการรักษาผลประโยชนของนักลงทุนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน การเปดเผย
ขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบ
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บริหารความเสี่ยงที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยไดประกาศใชในไตรมาส 3/2551   รวมทั้งมีการจัดอบรมช้ีแจง
ใหพนักงานรับทราบเพื่อปลูกจิตสํานึกในการเปนองคกรธรรมาภิบาล 

บริษัทฯมีความมุงมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตใหไดสินคาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับ
สากล รวมทั้งใหความสําคัญอยางมากตอการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม โดย บริษัทฯไดการรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 
16949” และ “ISO 14001” และมีหนวยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทําหนาที่ในการตรวจสอบ ติดตามใหมีการ
ปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนด  

การทําธุรกรรมดานการเงิน และ จัดซื้อ จัดจาง บริษัทฯกําหนดคูมือ  “อํานาจดําเนินการ” และคูมือ 
“ควบคุมการจัดซื้อ-จัดจาง” กําหนดเปนลายลักษณอักษรไวชัดเจนถึงหลักเกณฑ เงื่อนไข และอํานาจในการอนุมัติ
จายเงิน และการทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหมีความรอบคอบ รัดกุมและปองกันการทุจริตในธรุกรรมที่เกี่ยวของกับ
การเงิน  

 

2. การบริหารความเสี่ยง 
บริษัทฯกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเปนนโยบายสําคัญ โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ในการประเมินปจจัยเสี่ยง ทั้งจากปจจัย
ภายนอก ไดแก สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และปจจัยภายใน ที่มีผลกระทบ
ตอเปาหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกําหนดผูรับผิดชอบความเสี่ยงในหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้ง
มอบหมายใหการบริหารความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหาร
ความเสี่ยง มีการประเมินปจจัยความเสี่ยง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ จัดใหมี
การติดตามการบริหารความเสี่ยงของหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร และรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง รวมทั้งไดจัดใหมีการอบรม เพื่อสนับสนุนใหการทํางานขององคกร
สามารถดําเนินไปไดอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯไดติดตามการปฏิบัติ และพิจารณาความเพียงพอ
และเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยง อยางใกลชิด ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยเนนให
สอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทฯ รวมทั้งการจัดการใหความรูกับพนักงานทุกระดับ ใหมีความเขาใจและตระหนัก
ถึงความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงใหมากยิ่งขึ้น 

ในป 2551 บริษัทฯไดมีการประเมินระบบการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทที่ปรึกษาอิสระ ผลการ
ประเมินพบวา บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีกรอบการบริหารความเสี่ยงชัดเจน มีนโยบายเปนลายลักษณ
อักษร และมีการบังคับใชทั่วทั้งองคกร มีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบสําหรับผูบริหารและพนักงาน มีการ
ติดตามและรายงานความเสี่ยงอยางตอเนื่อง รวมทั้ง มีหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ผลักดันใหมีการนําการบริหารความ
เส่ียงไปปฏิบัติ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่ง
คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
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(1) บริษัทฯ ไดมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงินอนุมัติของผูบริหารทุกฝายและทุก
ระดับไวอยางชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ วงเงิน  
การสั่งการ การกอหนี้ และการชําระหนี้ ไวเปนลายลักษณอักษร รวมทั้ง  คณะกรรมการ
บริษัท ฯ (โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบฯ) ไดมีการทบทวนความเหมาะสมอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง 

(2) จัดทําระบบการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่ในการอนุมัติรวม 16 ระบบ  
(3)  บริษัทฯไดสํารวจกฎหมาย หรือขอบังคับที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ รวม 143 ฉบับ และไดจัดทํา

คูมือการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย       

นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป    
เพื่อใหครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯมั่นใจวา หนวยงานตาง ๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานที่เพียงพอที่จะ
ตอบสนองความเสี่ยงในการดําเนินงานทุกดาน ทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ 
ระเบียบ กฎเกณฑ   ตาง ๆ รวมถึงไดพิจารณาประเด็นสําคัญและปญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยผูตรวจสอบ
ภายในและผูตรวจสอบภายนอก มีการติดตามอยางใกลชิด และรายงานใหฝายบริหารและผูบริหารของหนวยงานที่
เกี่ยวของทราบ เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาและจัดทํามาตรการปองกันมิใหเกิดปญหาเดิมขึ้นอีก 

กรณีที่มีการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ อันอาจจะนํามาซึ่งความขัดแยง
ทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษทัฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะตองผานขั้นตอน
การอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯเชนเดียวกับธุรกรรมปกติ และผูที่เกี่ยวของกับการทํารายการจะตองทําหนาที่
พิจารณาวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ
และผูถือหุน เสมือนเปนรายการที่กระทํากับบุคคลภายนอก และถูกตองตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะนํามาซึ่ง
ความขัดแยงทางผลประโยชน   

 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล 
บริษัทฯไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญเพื่อใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการ

จัดทํารายงานเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พรอมเอกสารประกอบขอเท็จจริง จัดสงขอมูลเพื่อศึกษา
ประกอบการตัดสินใจเปนการลวงหนา 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนําดานขอบังคับและ
กฎเกณฑตาง ๆของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 ที่คณะกรรมการบริษัทฯจะตองทราบ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ประสานงานใหมีการ
ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เปนศูนยกลางในการจัดทําและจัดเก็บเอกสาร ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือ
นัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการ
ประชุมผูถือหุน เปนระยะเวลา 5 ป โดยจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมผูถือหุนไว
อยางเปนระบบ ในสวนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ นั้น บริษัทฯจะมีการจัดเก็บไว
อยางครบถวน เปนหมวดหมูทุกรายการ เพื่อความโปรงใสและเพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติงาน  
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คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี ฝายตรวจสอบภายใน และผูเกี่ยวของ
เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อใหมีความมั่นใจวา บริษัทฯมีการใชนโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม 

ในระหวางป 2551 ถึง ป 2552 บริษัทฯไดดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยนํา 
“โปรแกรมระบบการบริหารทรัพยากรทั่วทั้งองคกร (ERP)” เพื่อพัฒนาศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับ
ความตองการดานธุรกิจ  

 

5. ระบบการติดตาม 
บริษัทฯ ไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยมีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯในป 2551 รวม 11 ครั้ง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเปนลําดับชั้นตั้งแต
คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหาร เพื่อติดตามเปาหมายและกํากับการดําเนินการตาม
แผนกลยุทธ  แผนงาน และโครงการ ที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เปนประจําทุก
เดือน พรอมทั้งแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป 
และเมื่อพบวาผลการดําเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว ไดกําหนดใหผูรับผิดชอบนําเสนอรายงาน
เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานและการวิเคราะหสาเหตุ ตลอดจนรวมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแกไขปญหา และให
รายงานการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

ในป 2551 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบฯรวม 8 ครั้ง บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสอบ
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอ โดยผูรับผิดชอบในฝายงานเอง และมีแผนกตรวจสอบภายใน
ทําการตรวจสอบอยางเปนอิสระเพื่อรายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญที่ตรวจพบตอคณะกรรมการตรวจสอบฯและ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาสั่งการใหมีการแกไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งใหมีการรายงานการ
แกไขขอบกพรอง รายงานเหตุการณหรือขอสงสัยในกรณีที่มีสาระสําคัญ ตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบริษัทฯ  

ทั้งนี้ บริษัทฯไดกําหนดใหเลขานุการบริษัท เสนอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ  ทราบ อยางนอยปละ 4 ครั้ง 
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12. รายการระหวางกัน 

12.1  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2550 และ ระหวางป 2551 ดังตอไปนี้ 

12.1.1 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM)    
 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2550 ป 2551  
รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให SBM  4.28 3.71 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 
2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาว SBM  478.06 333.39 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
3. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น SBM - 30.00 ตามสัญญากูเงิน 
4. SAT จายชําระคาสินคาและบริการให SBM 0.12 - ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 30 
5. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SBM  29.68 23.05 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ,อัตรา MLR- อัตราคงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป   
6. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให SBM 0.71 1.20 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ SBM 
7. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก SBM 14.46 17.07 ราคาใกลเคียงทุน /  SBM ใชสาธารณูปโภคของ SAT 
8. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 58.85 66.76 ราคาใกลเคียงทุน / เปนการใหบริการแก SBM 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 8 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (BSK)   
  

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2550 ป 2551  
รายการคาปกติ    

1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK  4.94 7.02 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 30 (ป 2550: ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 25) / SAT 
ตองมีการใช Jig Fixture ในกระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับ
ความตองการของ SAT ได 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม BSK  383.00 303.00 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก BSK 24.75 20.48 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ,อัตรา MLR- อัตราคงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป   
4. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให BSK 2.45 2.21 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ BSK 
5. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก BSK 1.56 2.62 ราคาใกลเคียงทุน / BSK ใชสาธารณูปโภคของ SAT 
6. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK  41.04 49.32 ราคาใกลเคียงทุน / เปนการใหบริการแก BSK 
หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 6 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12.1.3 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด (ICP)    

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

 
ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 

(ลานบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2550 ป 2551  
รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให ICP 1.70 3.37 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 
2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น ICP  - 40.00 ตามสัญญากูเงิน  
3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก ICP - 1.34 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MMR ตอป   
4. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก ICP - 0.32 ราคาใกลเคียงทุน / ICP ใชสาธารณูปโภคของ SAT 

รายการที่เกิดเพียงครั้งเดียว (Non-Recurring Items)    
5. SAT ซื้อกิจการจาก ICP 161.03 - ราคาซื้อขายที่ตกลงกัน 
หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 5 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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12.1.4 กลุมกิตะพาณิชย เปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัทฯ    
   

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของ
รายการ (ลานบาท) 

เงือนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2550 ป 2551  
รายการคาปกติ    

1. BSK มีรายไดจากการขายสินคาแหนบ ใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  129.79 133.94 การตั้งราคาขายสินคาใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัดเปนการตั้งราคาบวกกําไรขั้นตนโดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลววาเปนรายการซื้อขายในลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปกติของบริษัท ซึ่งเงื่อนไขราคาเปนเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป / เปนการขยายฐานลูกคาของ
กลุมบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

2. SAT มีรายไดจากการขายสินคาเพลาขางใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  8.32 6.62 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการขายสินคาเปนครั้งคราวใหกับบริษัท
ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

3. ICP มีซื้อทรายอบแหงจากบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด  - 1.7 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการขายสินคาเปนครั้งคราวใหกับบริษัท
ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 
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13. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี 

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

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดป
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ไดแก นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 
จาก บริษทั สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดแก นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 
  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังนี้ 

  งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 
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ตารางสรุปงบการเงนิ 

ตารางที่ 1 – 1  ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินรวม                         หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม รายการ 
2551 2550 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 5,814,397 4,979,278 
รายไดอื่น 120,414 92,047 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (23,558) 6,216 
รวมรายได 5,911,253 5,077,541 
คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 4,655,011 3,882,422 
คาใชจายในการขายและบริหาร 373,838 359,204 
รวมคาใชจาย 5,028,849 4,241,626 
กําไรกอน คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 882,404 835,915 
คาใชจายทางการเงิน (132,827) (124,202) 
สวนแบงกําไรจากลงทุนในบริษัทรวม 22,717 15,116 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (137,617) (135,689) 
กําไรสุทธิสําหรับป 634,677 591,140 
กําไรจากการดําเนินงาน1 611,960 576,024 

หมายเหต ุ

1  กําไรจากการดําเนินงาน เทากบักําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได โดยไมรวมสวนแบงกําไรจากบริษัทรวม 
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ตารางที่ 1 – 2 ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ                     หนวย: พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการ 
2551 2550 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 2,007,280 1,803,486 
รายไดอื่น 212,714 199,575 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน (688) 356 
รวมรายได 2,219,306 2,003,417 
คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 1,493,616 1,329,993 
คาใชจายในการขายและบริหาร 264,755 262,742 
รวมคาใชจาย 1,758,371 1,592,735 
กําไรกอน คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 460,935 410,682 
คาใชจายทางการเงิน (94,655) (105,848) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (35,442) (23,699) 
กําไรสุทธิสําหรับป 330,838 281,135 
กําไรจากการดําเนินงาน1 330,838 281,135 
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ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม                                  หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม รายการ 
2551 2550 (ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 125,073 213,722 
เงินลงทุนชั่วคราว - 15,031 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 986,209 897,335 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  591,550 447,922 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 126,941 102,909 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,829,773 1,676,919 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  110,920 92,466 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ  26,650 26,650 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 4,176,743 3,277,724 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 216,383 179,212 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 4,530,696 3,576,052 

รวมสินทรัพย 6,360,469 5,252,971 

หนี้สิน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 385,655 131,022 
เจาหนี้การคา – สุทธิ  868,403 731,693 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 513,940 420,183 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 337,532 227,065 
รวมหนี้สินหมนุเวียน 2,105,530 1,509,963 

หนี้สินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาวอื่น 1,691,492 1,683,397 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 2,605 13,668 
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,694,097 1,697,065 

รวมหนี้สิน 3,799,627 3,207,028 

สวนของผูถือหุน   
ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
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งบการเงินรวม รายการ 
2551 2550 (ปรับปรุงใหม) 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย1 632,326 542,118 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 1,543,953 1,119,262 
รวมสวนของผูถือหุน 2,560,842 2,045,943 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,360,469 5,252,971 

 
ตารางที่ 2 – 2  ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ                       หนวย: พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการ 
2551 2550 (ปรับปรุงใหม) 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 35,553 69,418 
เงินลงทุนชั่วคราว - 15,032 
ลูกหนี้การคา – สุทธิ 356,593 367,997 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  128,775 152,666 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 352,697 244,762 
รวมสินทรัพยหมุนเวียน 873,618 849,875 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคล/กิจการที่เกี่ยวของ 420,886 636,556 
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  1,252,018 1,252,018 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 1,322,077 976,668 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 33,809 11,478 
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,028,790 2,876,720 

รวมสินทรัพย 3,902,408 3,726,595 
หนี้สิน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เจาหนี้การคา – สุทธิ  289,547 265,246 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 361,288 332,013 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 142,292 81,756 
รวมหนี้สินหมนุเวียน 793,127 679,015 

หนี้สินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาว 1,279,629 1,371,372 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 3,299 14,918 
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งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการ 
2551 2550 (ปรับปรุงใหม) 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,282,928 1,386,290 
รวมหนี้สิน 2,076,055 2,065,305 
สวนของผูถือหุน   
ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัท
ยอย1 

65,828 21,617 

ากําไร (ขาดทุน) สะสม 1,375,962 1,255,110 
สวนของผูถือหุน 1,826,353 1,725,934 
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,902,408 3,791,239 

 

 

ตารางที่ 3  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม          หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ รายการ 
2551 2550  2551 2550 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 914,783 1,028,381 528,172 498,323 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (1,019,401) (573,671) (205,959) (76,407) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 15,970 (424,575) (356,077) (461,580) 
เงินสดและรายการเงินเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ (88,648) 30,136 (33,864) (39,664) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ตนงวด  213,722 183,586 69,418 109,082 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ปลายงวด  125,073 213,722 35,554 69,418 
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ตารางที่ 4   ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินรวม 

งบการเงินรวม 
อัตราสวน 2549 

 
2550 

(ปรับปรุง) 
2551 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.23 1.11 0.87 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.81 0.75 0.53 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.43 0.80 0.54 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.53 5.92 6.71 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 65 61 58 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 8.02 8.54 8.96 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 45 42 40 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 5.13 5.60 5.82 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 70 64 62 
วงจรเงินสด (วัน) 40 39 37 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)    
อัตรากําไรขั้นตน (%) 18.98 % 22.03% 19.94% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 12.63 % 14.37% 13.20% 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 3.13 % 2.23% 2.02% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 92.56 % 151.55% 126.75% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 10.08 % 11.61% 10.70% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 25.09 % 28.49% 26.36% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio) 
 2549 2550 2551 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 9.62 % 11.68% 10.74% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 24.23 % 28.24% 25.90% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.95 1.01 1.00 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.03 1.00 1.01 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.46 1.42 1.48 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 7.38 10.82 9.36 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.83 1.03 0.92 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 0.31 0.30 0.33 

อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio)    
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 9.92 % 17.10% 16.77% 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 11.95 % 12.70% 19.90% 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 5.41 % 20.71% 3.55% 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) (0.04) % 33.56% 7.36% 
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ตารางที่ 5  ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

อัตราสวน 
2549 

 
2550 

(ปรับปรุง) 
2551 

 
อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)    
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.58 1.25 1.10 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.27 1.00 0.87 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.36 0.79 0.72 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 4.98 5.35 5.54 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 72 67 65 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 9.17 8.27 10.61 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 39 44 34 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 4.74 5.39 5.38 
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 76 67 67 
วงจรเงินสด (วัน) 36 44 32 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
2549 

(ปรับปรุง) 
2550 

 
2551 

 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 21.29 % 26.25% 25.59% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 23.07 % 21.46% 21.20% 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 13.99 % 9.98% 9.58% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 57.71 % 128.77% 124.11% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 15.03 % 14.03% 14.90% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 16.70 % 17.05% 18.97% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)    
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 7.02 % 7.49% 8.67% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 71.68 % 41.37% 39.19% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.47 0.53 0.58 

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio)    
อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.14 1.03 0.90 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.31 1.24 1.14 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 3.64 5.93 6.95 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.77 0.93 0.94 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 0.49 0.64 0.63 

อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio)    
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 5.50 % 15.44% 11.30% 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 0.46 % 8.16% 12.30% 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 32.68 % 33.17% 0.61% 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) (38.36) % 3.01% 17.68% 
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13.2  คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

13.2.1 ภาพรวมของการดําเนนิงานทีผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจผลิตชิ้นสวนรถยนต โดยรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจาก
การขายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เปน
ตน โดยเปนการจําหนายใหกับโรงงานประกอบรถยนต (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูในประเทศเปน
สวนใหญ โดยในชวงครึ่งปแรก อุตสาหกรรมยานยนตมีการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งตลาดภายในประเทศและการ
สงออก สงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯเพิ่มขึ้น แมวาชวงครึ่งปหลังผลของภาะวิกฤตทางการเงินใน
สหรัฐอเมริกาและทวีปอื่น ๆเริ่มเกิดขึ้น สงผลใหชวงไตรมาสที่ 4 ของป สภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มถดถอยลง และ
เสถียรภาพดานคาเงินบาทที่มีแนวโนมออนคาลง ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง แตปจจัยดานราคาน้ํามัน
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น รวมถึงบริษัทฯมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลผลิต
อยางตอเนื่อง เชน การลดการสูญเสีย การลด Cycle Time และปรับสายการผลิตเพื่อเพิ่มกําลังการผลิต ตลอดจน
ไดรับประโยชนจากขนาดการผลิต (Economy of Scale) จึงทําใหบริษัทฯสามารถแสดงผลการดําเนินงานที่สูงขึ้น 

 
13.2.2 ผลการดําเนินงาน 

รายได 

ในป 2551 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ  5,935 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 858 ลานบาทหรือคิดเปนรอย
ละ 17 แบงเปนรายไดจากการขายสินคาจํานวน 5,814 ลานบาท รายไดอื่นๆ จํานวน 120 ลานบาท        

จากการที่บริษัทฯ มีรายไดจากการขายที่ปรับตัวดีขึ้นเปนผลมาจากทั้งปริมาณการสั่งซื้อผลิตภัณฑที่
เพิ่มขึ้นของลูกคา และราคาขายตอหนวยของสินคาบางรายการที่สูงขึ้น จากการปรับราคาขายเพื่อใหสอดคลองกับ
ราคาของตนทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงการจําหนายผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มขึ้นจากปกอน 

จากงบการเงินรวม พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2551 และป 2550 มีรายไดจากการขายสินคา
ของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มาจากการขายเพลาขางเปนสวนใหญจํานวน 2,007 ลาน
บาทและ 1,803 ลานบาท(ตามลําดับ) รายไดจากการขายสินคาของบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จํากัด มาจากการขายจานเบรกและเบรกดุมเปนสวนใหญรวมจํานวน 700 ลานบาทและ 650 ลานบาท(ตามลําดับ) 
และ รายไดจากการขายสินคาของบริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล มาจากการขายแหนบแผนเปนสวนใหญจํานวน 
643 ลานบาทและ 578 ลานบาท(ตามลําดับ) 

 
ตนทุนและคาใชจาย    

ตนทุนขายและบริการ 

ในป 2551 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 4,655 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 773 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 20 
ตามสัดสวนการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายป 2551 คิดเปนรอยละ 80 เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 2 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากราคาวัตถุดิบเหล็กที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะการณของตลาดโลก รวมถึง
คาเงินบาทที่ผันผวนอยางรุนแรงในระหวางป 
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คาใชจายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2551 เทากับ 374 ลานบาท  โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 15 ลาน
บาทหรือคิดเปนรอยละ 4 เนื่องจากคาใชจายจัดสงสินคาและคาเชายานพาหนะที่เพิ่มขึ้น 20 ลานบาท เนื่องจากคา
น้ํามันที่มีความผันผวนและราคาที่ปรับสูงขึ้นในระหวางป   

คาใชจายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2551 เทากับ 133 ลานบาท  เพิ่มขึ้นจากปกอน 9 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 7  เนื่องจากมีการ เบิกวงเงินกูใหม 523 ลานบาท  เพื่อลงทุนในโรงงานแหลงใหมที่  จังหวัดระยอง  ของบริษัท
ยอย ( บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด) และการลงทุนสายการผลิตใหมที่ จังหวัดระยอง ของบริษัท และ
บริษัทยอย(บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด)  ในอัตราดอกเบี้ย MLR-อัตราคงที่ตอป และ อัตรา
คงที่ตอป   

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในป 2551 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 138 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 2 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 1 เนื่องจากการไดรับสิทธิประโยชนประหยัดภาษีจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน เปนสําคัญ 

กําไรจากการดําเนินงาน 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไมรวมสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม   คาใชจายทาง
การเงิน และ  ภาษีเงินได ในป 2551 จํานวน 882 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปกอน 46 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 6 
จากรายไดจากการขายสินคาเปนหลัก รวมถึงรายไดอื่นป 2551 ในสวนของการกลับรายการคาเผื่อดอยคาของ
ทรัพยสิน จํานวน 27 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3  

กําไรสุทธิ 

ในป 2551 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 635 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11 ของรายไดจากการขายสินคา 
สูงกวาป 2550 ที่มีกําไรสุทธิ เทากับ 591 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12 ของรายไดจากการขายสินคา สัดสวนกําไร
ตอรายไดจากการขายสินคาลงลดรอยละ 1 เนื่องจากในป 2551 ไดรับผลกระทบจากตนทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นและ
คาเงินบาทที่ผันผวนในระหวางป 
 

13.2.3     ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 

2550 เทากับ 6,360 ลานบาท และ 5,253 ลานบาท (ตามลําดับ) เพิ่มขึ้น 1,107 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 21 
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยถาวร โดยซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นที่จังหวัดระยอง และกอสรางอาคารโรงงาน เพื่อ
รองรับเครื่องจักรใหม ในการขยายสายงานการผลิตเพื่อรองรับผลิตภัณฑใหมและเพิ่มกําลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้น และ
ลูกหนี้การคา รวมถึงสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตามราคาขายและตนทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น  
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• ลูกหนี้การคา 
บริษัทฯ มียอดลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 986 ลานบาท และเทากับ 897 ลานบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้เนื่องจากจํานวนและราคาของสินคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยยอด
ลูกหนี้การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สะทอนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียประมาณ 60 วัน ซึ่งเก็บหนี้เร็วขึ้นกวา
ป 2550 เล็กนอย เนื่องจากกลุมลูกคารายใหญที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเปนกลุม โรงงานประกอบรถยนต ซึ่งมีเครดิตเทอม
คอนขางแนนอน 

• เงินลงทุน 

ในป 2550 บริษัทฯ ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบ
การเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย ซึ่งกําหนดใหแกไขการ
บันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย ที่กิจการมีอํานาจควบคุม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธี
ราคาทุน ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯ ไดปรับงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอนที่นํามาแสดง
เปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดย
ตลอด   เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนที่บันทึกในงบดุลเฉพาะของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 1,252 ลานบาท ดวยจํานวนที่เทากัน 

ระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญของบริษัท 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 (หุน
สามัญ 18.5 ลานหุนมูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ในระหวางงวดบริษัทฯ ไดมีการหักเงินประกันการซื้อหุนไวจํานวน 
4 ลานบาท คงเหลือเงินลงทุนในบริษัทยอยดังกลาว มีจํานวนสุทธิ 161 ลานบาท 

เมื่อพิจารณางบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทที่เกี่ยวของ
จํานวน 138 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 
บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด และบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ มีตนทุนเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาว เทากับ 73 ลานบาท  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ในป 2551 บริษัทฯ และบริษัทยอยสองแหง ไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการ
แสดงมูลคาของเครื่องจักรจากวิธีราคาที่ตีใหมเปนวิธีราคาทุน เนื่องจากฝายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยสอง
แหง เห็นวาวิธีการใหมเปนแนวทางที่กําหนดใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง ที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ และสะดวกในการถือปฏิบัติ ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯ และบริษัทยอยสองแหง 
ไดปรับยอนหลังงบการเงินงวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ ไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
แสดงมูลคาเครื่องจักรตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด   โดยไมมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุน แตมีผลกระทบตองบดุล 
สงผลใหมูลคาเครื่องจักรของบริษัทฯ และบริษัทยอยสองแหง  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ลดลง เทากับ 65 ลานบาท 
และ 143 ลานบาท ตามลําดับ 
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ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จํานวน 4,177 ลานบาท และป 2550 มี
จํานวน 3,278 ลานบาท  เพิ่มขึ้น 899 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 27 ซึ่งเปนผลจากการที่บริษัทยอย ซื้อที่ดิน กอสราง
อาคารโรงงาน และ เครื่องจักรใหมเพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จ.ระยอง รวมถึงบริษัทฯ และบริษัทยอย
อีกหนึ่งแหง ลงทุนเครื่องจักรใหมเพ่ือขยายกําลังการผลิตที่โรงงาน จ.ระยอง  สงผลใหมีทรัพยสินถาวร
เพ่ิมขึ้น 1,342 ลานบาท 

ทั้งนี้ ในระหวางป 2551 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินและอาคารโดยผูประเมินราคาอิสระและ
ไดปรับปรุงมูลคาสินทรัพย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหเปนราคาประเมินใหม โดยบันทึกมูลคาที่ดินและอาคาร 
เพิ่มขึ้นสุทธิ 93 ลานบาทในบัญชีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในขณะเดียวกันมี
การบันทึกมูลคาเพิ่มขึ้นของอาคารที่เคยรับรูราคาลดลง เปนคาเผื่อดอยคาทรัพยสินในปกอนๆ  จํานวน 27 ลานบาท 
ในบัญชีรายไดจากการกลับรายการคาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน 

บริษัทฯมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เทากับ 632 ลานบาท และ 542 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมีการตัดจําหนายตามระยะเวลาใชงานที่เหลือของสินทรัพยแตละประเภท โดยใน
ระหวางป 2551 มีการตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวม 3 ลานบาท 

หนี้สิน 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 3,800 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินระยะสั้น เทากับ 
2,102 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว เทากับ 1,698 ลานบาท ซึ่งมากกวาปกอน 593 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 18  
เนื่องจากเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้น 137 ลานบาท จากราคาของวัตถุดิบและวัสดุในการผลิตมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น เจาหนี้ซื้อ
ทรัพยสินจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น 124 ลานบาท  เงินกูยืมระยะสั้นจากการนําเขาวัตถุดิบจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้น 197 ลานบาท  และภาระหนี้สินจากเงินกูยืมสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงงานใหม
ของบริษัทยอย และการลงทุนเพิ่มสายการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทยอยหนึ่งแหง  จํานวน 523 ลานบาท แตใน
ขณะเดียวกันมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 430 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 

• โครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 2,561 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
515 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 25  โดยบริษัทฯ มีมติใหจายเงินปนผลจากกําไรประจําป 2550 สวนที่เหลือแกผูถือ
หุนจํานวน 120 ลานบาท บริษัทฯจาย    เงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล รวม
เปนเงิน 90 ลานบาท บริษัทฯจายเงินปนผลในวันที่ 12 กันยายน 2551 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหนี้สินรวม 3,800 ลานบาท
และสวนของผูถือหุน 2,561 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.48 เทา   
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การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิ จํานวน  915 และ 1,028 ลานบาท (ตามลําดับ) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนติด
ลบ 1,019 และ 574 ลานบาท (ตามลําดับ) เปนผลมาจากจากการซื้อที่ดิน กอสรางอาคารและซื้อเครื่องจักรใหมที่
จังหวัดระยองในป 2551 จํานวน 1,002 ลานบาท และ ป 2550 จํานวน 487 ลานบาท  เพื่อรองรับการขยายงานใน
โครงการตางๆ ของบริษัทเปนหลัก  และมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2551 จํานวน 16 ลานบาท เปน
ผลมาจากการกูยืมสถาบันการเงิน 532 ลานบาท เงินกูยืมระยะสั้นจากการนําเขาวัตถุดิบตางประเทศ 192 ลานบาท 
แตในขณะเดียวกันมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 430 ลานบาท และการจายเงินปนผล 210 ลานบาท  และในป 
2550 มีกระแสเงินสัดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบ  425 ลานบาท จากการจายเงินปนผล  180 ลานบาท และจาย
ชําระคืนเงินกูยืมสถาบันการเงิน 325 ลานบาท 

 
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

จากปญหาวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ไดขยายตอไปยังทวีปยุโรป และทวีป  
อื่น ๆ ในเวลาตอมา สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย เปนผลกระทบตอภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมตาง ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การหดตัวของตลาดรถยนตของประเทศไทย ทําใหยอดขายโดยรวมทั้งในประเทศและการสงออก
รถยนตลดลง ที่แตละคายรถไดประกาศลดกําลังการผลิตลงราวรอยละ 30-50 ไปแลว ซึ่งสงผลกระทบผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ แตอยางไรก็ดี บริษัทฯไดเตรียมมาตรการและกําหนดแผนกลยุทธเพื่อรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น 
โดยการเพิ่มรายได ปรับลดตนทุนการผลิตและลดคาใชจายตาง ๆ ไปพรอมกัน ในสวนของการเพิ่มรายไดมาจากขยาย
การผลิตเพื่อรองรับตลาดใหม ๆ จากยานยนตเพื่อการเกษตร สําหรับการปรับลดตนทุนการผลิตโดยจัดหาแหลง
วัตถุดิบใหม การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยปรับลดกําลังคน จํานวนวันทํางานและการทํางานลวงเวลา ให
เหมาะสมกับสภาวะกระบวนการผลิตที่ลดลง การวางแผนการผลิตอยางรัดกุมเพื่อประหยัดคาใชจายพลังงานและ
คาใชจายการผลิตอื่น รวมทั้งการยายสายการผลิตบางสวนไปผลิตที่จังหวัดระยอง เพื่อใหสามารถใชสิทธิประโยชน
จากการไดรับสงเสริมการลงทุน อีกทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการเพิ่มความสามารถในการออกแบบเชิงวิศวกรรม 
การวิจัยและพัฒนา เพื่อลดตนทุนการผลิตและเปนที่ยอมรับของผูผลิตยานยนต อยางตอเนื่องและเขมงวดยิ่งขึ้น 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาให
เกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด ซึ่งกลยุทธที่บริษัทฯไดวางไวและวิสัยทัศนในการบริหารงานอยางมืออาชีพจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแขงขัน สรางความเชื่อม่ันทางการเงิน ประกอบกับไดดําเนินการในแนวของบรรษัทภิบาลมาตลอด 
ทําใหม่ันใจไดวา บริษัทฯสามารถดําเนินงานไดอยางมั่นคง มีความแข็งแกรงเพียงพอ พรอมที่จะผานวิกฤตการณ
เศรษฐกิจโลกไปได 
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14. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 -ไมมี- 
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สวนที ่2 

การรบัรองความถูกตองของขอมูล 
 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญทั้ง
ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมท้ังควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทได
แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2552 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯของ
บริษัทแลว ซ่ึงครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได
มอบหมายให นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน” 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2551  - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง ธุรกิจหลักทรัพย 

2551 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. เทเวศประกันภัย ธุรกิจประกันภัย 

2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป  ธุรกิจโรงแรม 

2546 – ปจจุบัน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สถาบันการศึกษา 

2546 – 2549 ประธานกรรมการ   บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง ธุรกิจหลักทรัพย 

2546 - 2548 ประธานกรรมการบริหาร   บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง ธุรกิจหลักทรัพย 

2545 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา 

2545 - ปจจุบัน ที่ปรึกษา โครงการ ธ ประสงคใด สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 

บริหารจัดการทรัพยสิน 
สวนพระมหากษัตริย 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม 
-   กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการ 

 

61 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
    University of Bridgeport, USA 
-   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร  
    รุนที่ 37 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Role of the Chairman  

Program (RCP) รุนที่ 8/2003 
- หลักสูตร Finance for Non-Finance 

Directors (FND)  รุนที่ 17/2005 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 42/2005 
 

ไมมี 

2545 - 2549 กรรมการอิสระ   บมจ. เทเวศประกันภัย ธุรกิจประกันภัย 

2547 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ / 
กรรมการบริหาร 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2541 – ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด ผลิตและจําหนายสินคา
ประเภททรายเคลือบ
พลาสติก 

2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 
- กรรมการ และรองประธาน
กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

 

57 -   Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาาวิทยาลัย 

-   วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร รุนที่ 9 
 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2.22% 

2541 – ปจจุบัน  กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ ผลิตและจําหนายชิ้นสวน
ยานยนต 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ 
 

บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม    

ผลิตชิ้นสวนยานยนต  
*   เปนพี่ชายของบุคคลในลําดับที่ 
7, 8 และ 9 

- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุนที่ 2/2000 

- หลักสูตร Role of the Chairman 
Program (RCP) รุนที่ 7/2000 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล  ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2549  - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2548  - ปจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. ไพลอน 
 

รับเหมากอสรางงานฐาน
ราก 

2547 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2547 - 2550 ประธานคณะกรรมการพิจารณา

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 

3.   นายปญจะ เสนาดิสัย 
-   กรรมการอิสระ 
-  ปร ะ ธ านคณะก ร รมกา ร
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

-   กรรมการสรรหาและ
คาตอบแทนฯ           

   

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

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-  หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 20/2002  
-   หลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP) รุนที่ 2/2004 
-   หลักสูตร Role of Compensation 

Committee (RCC) รุนที่ 2/2007  

0.007% 

2545 – ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ 

บมจ. ทรีนีตี้ วัฒนา 
 

ถือหุนลงทุนในบรษิัทตางๆ 
ดําเนินธุรกิจหลกัทรัพยและ
ดานที่ปรึกษาทางการเงิน 

    2542 – 2549 กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ กรรมการ
พิจารณาผลตอบแทนฯ 

บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท ผูถือลิขสิทธิ์การใหเชา และ
การจัดจําหนาย ภาพยนตร
ตางประเทศ 

    2536 – 2550 กรรมการ/ กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทนฯ 

บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส 
 

ตัวแทนจําหนายรถยนต และผู
ใหบริการหลังการขาย 

    2526 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เคซีอี อิเลคทรอนิกส ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2550 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา               
และคาตอบแทนฯ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2549 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล 

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 - 2551 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ 
ประธานกรรมการกําหนดกลยุทธและ
นโยบายทางดาน IT 

ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคาร – รัฐวิสาหกิจ 

2545 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ. บัตรกรุงไทย สินเชื่อเพื่อผูบริโภค 

4.   นายรังสิน สืบแสง 
-   กรรมการอิสระ 
-   กรรมการตรวจสอบและ    
    ธรรมาภิบาล 
-  ประธานกรรมคณะกรรมการ
สรรหาและคาตอบแทนฯ 

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

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP) รุนที่ 3/2004 
-   หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 11/2004 
-   หลักสูตร Role of Compensation 

Committee (RCC)  รุนที่ 3/2007  

ไมมี 

2542 - 2551 กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. วาไทยอุตสาหกรรม สิ่งทอ 

 
 
 

   2532 - 2551 กรรมการบริหาร บจ. สราญชลดีเวลล็อปเมนท อสังหาริมทรัพย 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2551 – ปจจุบัน  ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 – ปจจุบัน  กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 - 2551 กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
คณะกรรมการผลตอบแทนฯ/ 
กรรมการสรรหาและธรรมาภิบาล 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – ปจจุบัน  กรรมการ/ ที่ปรึกษาสมาคม
อุตสาหกรรมปูนซีเมนตไทย 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  องคกรเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

2546 – ปจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. สยามโมลดิ้งพลาสเตอร วัตถุดิบทําถวย/ ชาม 
 

2546 – 2550 ที่ปรึกษาฝายจัดการ บมจ. ปูนซิเมนตไทย เคมีภัณฑ/ กระดาษ/ 
ซีเมนต/ ผลิตภัณฑกอสราง/ 
จัดจําหนาย 

2546 – 2550 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บจ. สยามแซนิทารี่แวร สุขภัณฑและอุปกรณ 

    

5.   นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ 
-   กรรมการอิสระ 
-   ประธานคณะกรรมการ
บริหาร 

 
 

63 
 
 

-   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) 
-   หลักสูตร Finance for Non – 

Finance Director  (FND) รุนที่ 
37/2007 

-   หลักสูตร Audit Committee 
Program (ACP) รุนที่ 19/2007 

-   หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุนที่ 97/2007 

ไมมี 
 
 

    

2551 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 6.   นายไพฑูรย ทวีผล 
-   กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

 
 

58 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ไมมี 

2551 – ปจจุบัน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การศึกษา 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 - ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย การศึกษา 

2545 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ใหเชาและใหบริการพื้นที่
คาปลีกภายในศูนยการคา 

2546 - 2548 กรรมการผูจัดการ บจ. บีที ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาธุรกิจ 

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 4/2003 
-   หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 38/2003 
-   หลักสูตร Audit Committee 

Program (ACP) รุนที่ 6/2005 
-   หลักสูตร Role of the Chairman 

(RCP) รุนที่ 11/2005 
-   หลักสูตร Chartered Director 

Program (CDP) รุนที่ 3/2008 

2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพันธนักบัญชีอาเซียน  

2547 – ปจจุบัน  กรรมการ/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการผูอํานวยการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม    

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

7.   นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 
-   กรรมการ 
-   กรรมการบริหาร 
-   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

-   กรรมการผูอํานวยการ 
 
 
 

51 
 
 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
Eckert Technology Institute   
(Germany) 

 
 
 

3.47% 
 
 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. บางกอกปริงอินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2537 – ปจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ  
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
 
 

 
*    เปนนองชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 2 และ เปนพี่ชายของบุคคลใน
ลําดับที่ 8 และ 9 

 การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 29/2004     
 

 

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

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 

8.   นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 
-   กรรมการ 
-   รองกรรมการผูอํานวยการ
บริหาร 

-   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 

*   เปนนองชายของบุคคลในลําดับ
ที่ 2, 7 และเปนพี่ชายของบุคคล
ในลําดับที่ 9 

 

46 -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

-   Master of Industrial Engineering, 
Waseda University (Japan) 

-   ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา  เจา
คุณทหารลาดกระบัง 

 
การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 28/2004 
- หลักสูตร Finance for Non-Finance 

Directors (FND) รุนที่ 15/2005 
- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 53/2005 

2.22% 

2541 – ปจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. บางกอกปริงอินดัสเตรียล 
 

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 

9.   นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 
-   กรรมการ 
-   กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัทฯ 

-   รองกรรมการผูอํานวยการ 
สํานักกรรมการผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 
*     เปนนองสาวของบุคคลในลําดับ

ที่ 2, 7 และ 8 

44 -   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) รุนที่ 28/2004 
 
 

1.73% 

2540 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2551 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร เครื่องปรับอากาศและ
ชิ้นสวน 

2551 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท คอรปอเรชั่น ความบันเทิงทาง Internet 
2550 – ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2549 – ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2549 – ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุคส คาปลีกและคาสงหนังสือ

ตางประเทศ 
2549 – ปจจุบัน กรรมการ 

 
บมจ. เมอรเมด มาริไทม ผูใหงานบริการเฉพาะทาง     

นอกชายฝง 

10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 
-   กรรมการ 
-   กรรมการบริหาร 
-   กรรมการสรรหาและ
คาตอบแทนฯ 

 
 

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

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

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา สถาบัน
เทคโนโลยี พระจอมเกลา เจาคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
 

ไมมี 

2549 - ปจจุบัน กรรมการ บริษัท อีซี่บาย จํากัด (มหาชน) ใหสินเชื่อสวนบุคคล 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2547 – ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต   การอบรมจากสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
-   หลักสูตร Director Accreditation  

Program (DAP) รุนที่ 9/2004 

 
2546 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่ ที่ปรึกษาดานการเงินและ

การลงทุน 

2547 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส สาย
การขายและการตลาด  

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2549  รักษาการรองกรรมการอํานวยการ – 
ปฏิบัติการ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

11. นายโยชิทากะ โอบายาชิ 
-   รองกรรมการผูอํานวยการ
อาวุโส สายการขายและ
การตลาด 

55 -  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 สายการเงิน

และบัญชี 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2549 รองกรรมการอํานวยการ   การเงินและ
บริหาร 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ  เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

12. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ 
-   รองกรรมการผูอํานวยการ   
สายการเงินและบัญชี 

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

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

ไมมี 

2545 - 2547 ผูอํานวยการบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ   

สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 - 2551 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 

13. นายวิชัย ศรีมาวรรณ 
-   รองกรรมการผูอํานวยการ   
สายจัดหาและพัมนา
คุณภาพ 

47 -   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการจัดการคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

-   ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

0.02% 

2543 - 2547 ผูอํานวยการฝายวิจัยและพัฒนา บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
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ประสบการณทํางานในระยะ 5 ป ยอนหลัง 
ชื่อ-สกุล / ตําแหนง อายุ วุฒิทางการศึกษา 

% การ 
ถือหุน 

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2551 – ปจจุบัน  รองกรรมการผูอํานวยการ     สาย
ปฏิบัติการ SBM/ ICP 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส ผลิตชิ้นสวนยานยนต 
2550 – 2551  รองกรรมการผูอํานวยการ     สาย

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

14. นายวสันต ชวเจริญพันธ 
-   รองกรรมการผูอํานวยการ   
สายปฏิบัติการ SBM/ ICP 

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

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไมมี 

2545 – 2549 กรรมการผูจัดการ บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2551 – ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ สาย
ปฏิบัติการ SAT/ BSK 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

2547 – 2551 ผูจัดการโรงงาน บจ. โพลีมาเทค (ไทยแลนด) ผลิตชิ้นสวนยานยนต 

15. นายภากร ทองเจริญ 
-   รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายปฏิบัติการ SAT/ BSK 

47 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร
เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 

- Mini MBA  
    มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย 

ไมมี 

    

2551 – ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ  
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี 
 

ผลิตชิ้นสวนยานยนต 16. นางจิราพร ศรีสมวงษ 
-   รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

42 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
University of San Francisco, USA 

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและการ
บัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

ไมมี 

2547 – 2551 ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําประเทศไทย และมาเลเซีย  

บจ. ไทโก อิเลคทรอนิกส ผลิตชิ้นสวนอิเลคทรอนิกส 
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

บริษัทยอย บริษัทรวม 

รายชื่อ SA
T 

SB
H 

SB
M 

BS
K 

ICP
 

TS
C 

YS
C 

NS
A 

SS
MC

 

1. นายสรรเสริญ  วงศชะอุม X         
2. นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย /, V X, / / /  /, O /   
3. นายปญจะ  เสนาดิสัย /, //         
4. นายรังสิน  สืบแสง /, //         
5. นายสบสันติ์  เกตุสุวรรณ /, ///         
6. นายไพฑูรย  ทวีผล /, //         
7. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย /, P / /, O /, O    /, O /, O 
8. นายยงเกียรติ์  กิตะพาณิชย /, O / /, O /, O X     
9. น.ส. นภัสร  กิตะพาณิชย /, O / /, O /, O /     

10. นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม /         
11. นายบุญศรี กิตะพาณิชย   X X      
12. นางกษมน กิตติอําพน   /       
13. นายโยชิทากะ โอบายาชิ O         
14. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ O    /     
15. นายวสันต ชวเจริญพันธ O    /     
16. นายวิชัย ศรีมาวรรณ O    /     
17. นางจิราพร ศรีสมวงษ O         
18. นายภากร ทองเจริญ O         

 
 หมายเหตุ: สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 

X ประธานกรรมการ      //    กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ O ผูบริหาร 
V    รองประธานกรรมการ    ///    กรรมการอิสระ  

/    กรรมการ      P    กรรมการผูอํานวยการ 

สัญลักษณตําแหนงของคณะกรรมการและผูบริหาร 
SAT บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี  TSC บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด  
SBH บจ. สมบูรณ โฮลดิ้ง YSC บจ. ยามาดะ สมบูรณ 
SBM บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว NSA บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ 
BSK บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล SSMC บจ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง 
ICP บจ. อินเตอร เนชันแนล แคสติ้ง โปรดักส   
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เอกสารแนบ 3 อื่น ๆ 

 
 
 
 
 
  
 


	satta
	sattb
	sattc
	sattd
	satte
	sattf
	sattg
	satth
	satti
	sattj
	sattk
	sattl
	sattm
	sattn
	satto
	sattp
	sattq
	sattr
	satts
	sattt

