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ขอมูลสรุป (Executive Summary) 

 
 

“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน การเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 

  



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

สวนท่ี 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

 
1. ขอมูลทัว่ไป 
 
ชื่อบริษัท : บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ประกอบกิจการโรงงานผลิตช้ินสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักไดแก 
เพลาขาง (Axle Shaft) ใหแกผูผลิตยานยนต (Original Equipment 
Manufacturer “OEM”) ทั้งในประเทศและตางประเทศ และลงทุนในบริษัท
อื่นที่ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นสวนยานยนตทําใหผลิตภัณฑของกลุม
บริษัทมีความหลากหลาย 

ที่ต้ังสํานักงานใหญและโรงงาน : เลขท่ี 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ตําบลบางโฉลง อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

ที่ต้ังโรงงานแหงใหม : เลขท่ี 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 
 
 
 
 

 

- 1 - 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

2. ปจจัยความเสี่ยง  
 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสําคัญในการนําการบริหารความเส่ียงมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
องคกร  ภายใตกรอบการบริหารความเส่ียงในระดับสากล โดยมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Enterprise Risk 
Management Committee) รับผิดชอบในการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเส่ียง   
ติดตามความเส่ียงท่ีสําคัญและการดําเนินการ เพื่อใหม่ันใจไดวาองคกรมีระบบการจัดการความเส่ียงอยางเพียงพอ
และเหมาะสม บริษัทฯไดดําเนินการตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริหารความเส่ียง  (Risk 
Management Roadmap ) ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธและแผนธุรกิจของบริษัทฯ อยางตอเน่ือง ไดแก การกําหนด
นโยบายบริหารความเส่ียง การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน และนําเขาสูการดําเนินงานท่ัวท้ังองคกร รวมถึงการกําหนด
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารและพนักงานใหชัดเจน เช่ือมโยงสูการประเมินผลงาน มีระบบการติดตาม
และรายงานความเส่ียงอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดคุณภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในการปฏิบัติการสําหรับการ
บริหารจัดการความเส่ียง ต้ังแต การวิเคราะห ประเมิน จัดทําแผน ติดตามและประเมินผล นอกจากนี้ บริษัทฯมุงม่ันให
มีการพัฒนาระบบการทํางานใหมีความเช่ือมโยงกระบวนการบริหารความเส่ียงเขากับการทําแผนกลยุทธ การกําหนด
แผนงบประมาณขององคกร เพื่อใหการกําหนดกลยุทธไดมีการคํานึงความเส่ียงสามารถจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลอง
กับศักยภาพในการดําเนินธุรกิจและระดับความเส่ียงที่ยอมรับไดขององคกร ตลอดจนมีการขยายผลการบริหารความ
เส่ียงอยางเปนระบบไปสูงานโครงการและการลงทุนตาง ๆ           

 
ปจจัยเส่ียง  ป 2552  

จากลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต  และสภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงไปอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน ทําใหไมอาจหลีกเล่ียงความเส่ียงบางประการ ที่หากเกิดขึ้นแลวอาจจะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
หรือการดําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญได  จากการดําเนินงานตามกระบวนการบริหารความเส่ียงในป  
2552 ที่ผานมาพบวามีปจจัยความเส่ียงหลัก ๆ สามารถจําแนกตามประเภทของความเส่ียงได ดังนี้                

                                       
1. ความเส่ียงดานกลยุทธ 

 ความเส่ียงจากความไมแนนอนของสภาพเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ 

ในป 2552  ที่ผานมาบริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกท่ีไดสงผลกระทบรุนแรงตอ
อุตสาหกรรมยานยนตไทย บริษัทฯ ในฐานะผูผลิตชิ้นสวนยานยนตก็ไดรับผลกระทบอยางหลีกเล่ียงไมได ยอดขาย
ของบริษัทฯ มีการปรับตัวลดลงประมาณรอยละ 26 ซึ่งลดลงนอยกวาการหดตัวของอุตสาหกรรมยานยนตไทยที่
ลดลงประมาณรอยละ 30 จากนโยบายการกระจายการลงทุนของบริษัทฯ ที่มีเปาหมายรายไดไมไดพึ่งลูกคารายใด
รายหน่ึงมากนัก ประกอบกับการเพ่ิมสัดสวนรายไดของผลิตภัณฑที่ไมใชชิ้นสวนยานยนตแตยังคงใชความ
เช่ียวชาญในขบวนการผลิตที่มีอยูของบริษัท  โดยในป 2552 บริษัทฯมีสัดสวนการขายชิ้นสวนรถยนตตอสัดสวนการ
ขายที่ไมใชชิ้นสวนรถยนตเทากับ 95:5 
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สําหรับคาดการณในป 2553 ภาวะเศรษฐกิจของโลกยังคงอยูในภาวะที่เปราะบางอยูมาก ไมวาจะเปน
เศรษฐกิจของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป หรือญี่ปุน แมวาจะมีสัญญาณของการฟนตัวแตก็อยูบนพื้นฐานของความไม
แนนอนที่คอนขางสูง นอกจากน้ันราคานํ้ามัน อัตราการวางงานและประสิทธิผลของนโนบายกระตุนเศรษฐกิจของ
ประเทศตาง ๆ ประกอบกับภาวะการเมืองของประเทศไทยยังมีปญหา จะยังคงสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก
ในระยะส้ันและระยะกลางตอไป ทั้งน้ี บริษัทฯไดมีการติดตามปจจัยภายนอกท่ีสําคัญ รวมถึงการติดตามสถาณ
การณขอมูลของลูกคาอยางใกลชิด 

จากกรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบริษัทฯนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานเพื่อมุงสู
เปาหมายการดําเนินธุรกิจท่ีอยูบนพื้นฐานของความพอดี คือ ไมประมาท พอประมาณ มีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกัน
ในตัวท่ีดี โดยใหความสําคัญกับความสมดุลทั้งในดานการเงิน ลูกคา กระบวนการดําเนินงาน และ ผลลัพธดานการ
บริหารองคกร  ซึ่งจะพิจารณาถึงความเปนไปได ความมีเหตุมีผล  ความพอประมาณอยางสมดุล  และมีความเส่ียงท่ี
ยอมรับได  จากหลักบริหารนี้ จะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหกับองคกรในอนาคตตอไป 

 
ความเส่ียงดานการเงิน 2. 

 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน 

จากการขยายการลงทุนของบริษัทฯ ทําใหตองมีการนําเขาเคร่ืองจักรและอุปกรณจากตางประเทศ รวมท้ัง
การท่ีตองนําเขาวัตถุดิบ (เหล็ก) ทั้งจากการส่ังซื้อผานตัวแทนจําหนายในประเทศ และซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ     
ซึ่งบริษัทฯอาจไดรับผลกระทบดานตนทุนจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนได ป 2552 บริษัทฯมีการนําเขา
เคร่ืองจักร อุปกรณ และเหล็ก คิดเปนมูลคารอยละ 40 ของมูลคาการซื้อโดยรวม ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบและสราง
สมดุลของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนสกุลเงินตางประเทศ โดยมีนโยบายการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน
ผานการซื้อสัญญาซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียนลวงหนา หรือ Forward Contract นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายเพิ่ม
ยอดขายจากการสงออกไปยังตางประเทศ ซึ่งจะสามารถชวยลดความเส่ียงท่ีเกิดจากอัตราแลกเปล่ียนได ทั้งนี้ อัตรา
แลกเปล่ียนท่ีเปนสกุลเงินหลัก ในการส่ังซื้อวัตถุดิบและการสงออก เปนดอลลารสหรัฐฯ และเงินเยนญี่ปุน ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปล่ียน เปนส่ิงที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได  และถือวาเปนความเส่ียงของธุรกิจท่ีตองมีการ
จัดการอยางตอเน่ือง และมีการติดตามตามการเคล่ือนไหวอยางใกลชิด  

 
ความเส่ียงจากการปฏิบัติการ 3. 

3.1  ความเส่ียงจากความผันผวนดานราคาและจากแหลงวัตถุดิบ 

จากการที่วัตถุดิบหลักท่ีใชในการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทคือเหล็ก ซึ่งคิดเปนรอยละ 35 ของตนทุนขาย
รวม และประมาณรอยละ 75 ของมูลคาเหล็กที่ส่ังซื้อทั้งหมดเปนการนําเขาจากตางประเทศ เน่ืองจากการไมสามารถ
ผลิตภายในประเทศได ดังนั้นหากมีการปรับเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กก็จะสงผลตอตนทุนการผลิตและความสามารถใน
การแขงขันของบริษัทฯ แตในป 2552 ที่ผานมา ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกมีการปรับลดลงประมาณรอยละ 20 เม่ือ
เทียบกับป 2551 จากปริมาณความตองการเหล็กในตลาดโลกที่ลดลงซึ่งเปนผลตอเนื่องจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลก       
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แมวาราคาวัตถุดิบมีการปรับตัวลดลงในภาพรวมก็ตาม แตความเคล่ือนไหวของราคาเหล็กในตลาดโลก 
ซึ่งเปนไปตามกลไกการตลาด และเปนส่ิงที่บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได และถือวายังคงเปนความเส่ียงของธุรกิจท่ี
ตองบริหารจัดการอยางตอเนื่อง จากการท่ีบริษัทฯมีการปรับปรุงระบบการจัดการความเส่ียงดานราคาในปที่ผาน ๆ มา  
ในดานการติดตามขอมูลขาวสารดานความเคล่ือนไหวของราคาเหล็กของตลาดโลกอยางตอเนื่องและใกลชิด การ
วิเคราะหแนวโนมภาวะความตองการ และกําลังการผลิตของตลาดในแตละชวงเวลา ทําใหบริษัทฯสามารถนําขอมูล
ดังกลาวมาสนับสนุนการตัดสินใจหรือการเจรจาตอรองราคา การกําหนดราคาคงท่ี ไดมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังมี
แผนงานในการสรรหาแหลงวัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพไดตามมาตรฐานและตนทุนที่แขงขันไดอยางตอเนื่อง เพื่อลด
ความเส่ียงตอตนทุนของบริษัทฯ  

 
3.2  ความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

 ความเส่ียงจากการถูกฟองรองจากผูบริโภค เนื่องจากปญหาดานคุณภาพสินคาและอาจทํา
ใหตองถูกชดใชคาเสียหายตามกฎหมาย Product Liability 

ในป 2552 ที่ผานมา ประเทศไทยไดประกาศใชพระราชบัญญัติความรับผิดตอความเสียหายท่ีเกิด
จากสินคาไมปลอดภัย หรือ Product Liability Law ซึ่ง พรบ.นี้ จะเปดโอกาสใหผูใชรถยนตฟองรองเรียกคาเสียหาย
จากบริษัทผูจําหนายรถยนตได หากพบวาสินคาที่ไมปลอดภัยน้ัน ๆ ถูกผลิตโดยผูผลิตรายใด ผูผลิตอาจตองเสีย
คาปรับตามคําวินิจฉัยของศาล โดยคาปรับจะประเมินตามมูลคาความเสียหายของเหตุการณที่เกิดขึ้น  

ดวยเหตุผลดานความเส่ียงดังกลาว ซึ่งมีระดับผลกระทบที่บริษัทฯยอมรับไมได บริษัทฯจึงให
ความสําคัญในระดับกลยุทธขององคกรที่พนักงานทุกคนตองปฎิบัติตามระบบรับรองคุณภาพ ISO/TS 16949 อยาง
เครงครัด การจัดการกระบวนการผลิตใหสามารถตรวจสอบไดในแตละจุด รวมถึงการตรวจสอบขั้นสุดทายกอนสงมอบ
สินคาใหกับลูกคา เพื่อใหเกิดสินคาที่มีคุณภาพเปนเลิศ โดยการยอมใหเกิดของเสียนอยที่สุดตามเปาหมายที่ลูกคา
ยอมรับได และมีเปาหมายของงานเคลมจากลูกคาตองเปนศูนย (Zero Claims)  

 

 ความเส่ียงดานความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และชุมชน 

จากลักษณะของธุรกิจและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต หากไมมีระบบการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยท่ีดี ก็อาจสงผลใหเกิดอันตรายและความสูญเสียตาง ๆ ซึ่งมีผลกระทบตอพนักงาน และผูมีสวน
ไดสวนเสียได รวมถึงในประเด็นส่ิงแวดลอมก็อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน และชุมชนรอบขางได          

ในดานความปลอดภัย ที่ผานมาบริษัทฯมีนโยบายที่มุงมั่นใหการดําเนินงานตาง ๆ มีความสอดคลอง
หรือมีมาตรฐานสูงกวาขอกําหนดของกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ ต้ังแตกระบวนการออกแบบโครงสรางพื้นฐานการ
ผลิต ระบบการผลิต ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝาระวังภัย รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ มุงเนนการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยการจัดการฝกอบรมดานความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่องเปนประจํา เพื่อใหพนักงานทราบถึงวิธีการปองกันอุบัติเหตุและการปฏิบัติงาน
อยางปลอดภัย รวมถึงการแกไขสถานการณในภาวะฉุกเฉินตาง ๆ ไดเปนอยางดี นอกจากนี้ บริษัทฯยังไดสงเสริมใหมี
กิจกรรมการปองกันความเส่ียงทางดานความปลอดภัยและส่ิงแวดลอมอยางตอเน่ือง เชน สนับสนุนใหพนักงานมีสวน
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รวมในการทํากิจกรรม รวมถึงการปรับปรุงสภาพการทํางานใหมีความปลอดภัยอยางตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของ
พนักงานทุกระดับในการคนหาอันตรายในกิจกรรม Completely Check Completely Find out (CCCF) มีเปาหมาย 
100 % สวนอุบัติเหตุขั้นรุนแรงและการเสียชีวิตเปนศูนย นอกจากนี้ ไดดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดอื่น ๆ ที่เก่ียวของอยางเครงครัด รวมถึงสงเสริมจิตสํานึกดานความปลอดภัย อาชี
วอนามัยท้ังในงานและนอกงาน กิจกรรมเตรียมความพรอมและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตอเหตุการณตาง ๆ เชน 
การฝกซอมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ เปนตน 

ดานส่ิงแวดลอม ชุมชน และสังคม บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการตรวจวัด ติดตามคุณภาพอากาศ 
น้ําเสียภายในบริษัทฯ และเฝาระวังคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่รอบ ๆบริษัทฯ เปนประจําอยาง
ตอเนื่อง บริษัทฯมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดานการจัดการส่ิงแวดลอมและมลพษิ และนําผลมาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานในดานตาง ๆ อาทิ เทคโนโลยีอนุรักษพลังงาน การติดต้ังระบบดักฝุนและกําจัดฝุน และ 
ติดต้ังระบบบําบัดนําเสียจากกระบวนการผลิต กิจกรรมลดของเสียท้ังจากกระบวนการผลิตและการใชงานทั่วไป เปน
ตน ซึ่งการดําเนินการดังกลาวบริษัทฯ ไดมีการจัดทําเปนคูมือการดําเนินงานไวอยางชัดเจน โดยบงบอกถึงหนาท่ีความ
รับผิดชอบของหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมไปถึงการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับประเด็นปญหา
ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยที่ทุกพื้นที่ตองดําเนินการ นอกจากน้ี คณะผูบริหารยังไดเขารวมในการตรวจประเมิน
โรงงาน (Management Shop floor) เปนประจําทุกเดือน เพื่อใหคําแนะนําในการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน และให
ม่ันใจไดวาการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานสามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว  
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3. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 
 

3.1 ประวัติความเปนมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ 

ความเปนมาของธุรกิจบริษัทในกลุมบริษัทสมบูรณ  

บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SAT“) กอต้ังเม่ือวันที่ 14 กันยายน 
2538 ดวยทุนจดทะเบียน 80 ลานบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยมีผลิตภัณฑหลักคือ เพลาขาง 
(Axle Shaft) มีโรงงานและสํานักงานต้ังอยูเลขท่ี 129 หมูที่ 2 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ตําบลบางโฉลง อําเภอบาง
พลี จังหวัดสมุทรปราการ ตอมาในป 2547 ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 226 ลานบาท โดยเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม 
และไดแปลงสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2548 ดวยทุนจดทะเบียน 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  
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ 

 มีนาคม 2550 SBM ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป (Metal Machine Parts) 
ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งช้ินสวนโลหะ โดยมีกําลังการผลิตปละ
ประมาณ 222,000 ชิ้น 

 เมษายน 2550 SBM ไดยายเคร่ืองจักรทั้งหมดจากโรงงานเชาไปยังอาคารโรงงานแหงใหม ที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง 

 พฤษภาคม 2550 1) SBM ในสวนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยองไดรับการรับรองระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอม ISO 14001:2004 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 

 2) บริษัทฯ ในสวนนิคมอีสเทิรนซีบอรด ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 
16949:2002 จากบริษัท TUVNORD 

 3) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเขาซื้อกิจการ ICP จากผูถือหุนเดิม ทํา
ใหบริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99% และชําระเงินทั้งส้ิน 165 ลานบาท และเพิ่ม
ทุนอีก 35 ลานบาท โดย ICP เปนผูผลิตช้ินสวนงานเหล็กหลอท่ีมีกําลังการผลิต 24,000 
ตันตอป เม่ือรวมกับกําลังการผลิตของ SBM ที่ 12,000 ตันตอป ทําใหกําลังการผลิต
รวมเพิ่มขึ้นเปน 36,000 ตันตอป 

 4) SBM ไดรับการสงเสริมการลงทุนใหโยกยายสถานประกอบการ ไปยังนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เพื่อทําการผลิตชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป (Metal Machine Parts) 
ประเภท 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะรวมทั้งช้ินสวนโลหะ โดยมีกําลังการผลิตปละ
ประมาณ 1,114,800 ชิ้น 
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 กรกฎาคม 2550 1) ผูถือหุนไดมีมติในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2550 อนุมัติใหบริษัทฯเขาซ้ือ
กิจการ ICP ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ 

2) SBM ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการชุบแข็ง (Hardening) ประเภท 4.12 กิจการ
ชุบแข็ง โดยมีกําลังการผลิตปละประมาณ 316,800 ชิ้น 

3) SBM ในสวนนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO/TS 
16949:2002 จากบริษัท TUVNORD 

 ธันวาคม 2550 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให BSK ขยายกําลังการผลิตสปริงขด (Coil Spring) 
บนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เปนเงิน 230 ลานบาท เพื่อใชในการ
ซื้อที่ดิน เคร่ืองจักร อุปกรณ และกอสรางอาคารโรงงาน ซึ่งมีกําลังการผลิต 1,800,000 ชิ้น
ตอป เม่ือรวมกับกําลังการผลิตเดิม 1,200,000 ชิ้นตอปแลว ทําใหกําลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้น
เปน 3,000,000 ชิ้นตอป 

รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจําป 2550 

 QA Improvement Activity: Team Member Division 2 from Toyota Cooperation 
Club (BSK):  

 ชนะเลิศการจัดสงของกลุม C จาก Toyota Motor (Thailand) Co., Ltd. (BSK) 

 QA Improvement Activity: 3rd RUNNER UP from Hino Motors Manufacturing 
(Thailand) Ltd. (SBM) 

 The 21st QCC Contest Activity 2007 from Hino Motors Manufacturing (Thailand) 
Ltd. (SBM) 

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

 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให BSK ลงทุนสรางโรงงานแหงใหม เพื่อขยายกําลัง
การผลิต Coil Spring ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 286 ลาน
บาท ซึ่งเร่ิมทําการผลิตไปแลวเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2552 

 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให ICP ซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัด
ระยอง เพื่อรองรับการขยายกําลังการผลิตในอนาคต เปนเงินลงทุน 104 ลานบาท 

 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนโครงการจัดต้ังศูนยทดสอบและจัดหา
เคร่ืองทดสอบระบบจานเบรก – ดุมเบรก ที่ สํานักงานใหญ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เปนเงินลงทุน 55 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะเร่ิมทดลองใชในไตรมาส 3 ป 2552 

 มีนาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft (ในสวน
ของ Forging Line) ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 163 
ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถทําการผลิตไดในส้ินป 2552  
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 เมษายน 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสรางคลังสินคา ที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 21.5 ลานบาท 

 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ติดต้ังระบบสารสนเทศ ERP (Enterprise 
Resource Planning) เปนเงินลงทุน 47.75 ลานบาท 

 พฤษภาคม 2551 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ขยายกําลังการผลิต Axle Shaft สําหรับ
รถบรรทุกขนาดใหญ ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง เปนเงินลงทุน 
259.76 ลานบาท ทั้งนี้ บริษัทฯไดพิจารณาทบทวนโครงการ โดยใหมีการลงทุนเฉพาะใน
เคร่ืองจักรบางสวน 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 ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี จังหวัด
ระยอง เปนเงินลงทุน 104 ลานบาท 

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

 ตุลาคม 2551  บริษัทฯ ไดรับโลเกียรติคุณองคกรท่ีมีกิจกรรมพัฒนาสังคมดีเดน ป 2551 จากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจําป 2551 

 Best Quality Award from Honda& Direct Delivery Award from Isuzu (SBM) 

 กุมภาพันธ 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติให BSK ลงทุนเคร่ืองทดสอบสําหรับผลิตภัณฑสปริง 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เปนเงินลงทุน 60 ลานบาท และลงทุนโครงการ
ผลิตใบมีดพรวนดิน เปนเงินลงทุน 135 ลานบาท ใหกับบริษัท สยามคูโบตาอินดัสตรี 
จํากัด ซึ่งไดเร่ิมผลิตไปเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 

2) คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติใหบริษัทฯและบริษัทยอยชะลอโครงการลงทุน เน่ืองจาก
ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมรถยนต 
2.1 โครงการลงทุนสรางโรงหลอผลิตงานหลอชิ้นสวนแหงใหม ที่นิคมอุตสาหกรรม

อมตะซิต้ี จังหวัดระยอง มูลคาโครงการลงทุนรวม 1,219 ลานบาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติโครงการและแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ
เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2551 
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2.2 โครงการรวมลงทุนกับบริษัท KUSE IRON WORKS CO., LTD. (KUSE) ประเทศ
ญี่ปุน เพื่อกอต้ังบริษัทใหม มูลคาโครงการลงทุนรวม 19.60 ลานบาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติโครงการ และแจงสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพย
เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 

 พฤษภาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SAT ลงทุนโครงการผลิตเพลาขาง (ทุปขึ้นรูป) 
สําหรับรถบรรทุก/ เคร่ืองยนตการเกษตรใหกับบริษัท คูโบตาแทรกเตอร จํากัด เปนเงินลงทุน 
81 ลานบาท คาดวาจะเร่ิมผลิตไดเดือนกุมภาพันธ 2553  

 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทฯไดเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯในเรื่องการปรับ
กําหนดการชําระเงินกูยืมสถาบันการเงินออกไปอีก 1 ป และปลอดชําระเงินตนต้ังแตวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2552 ถึง 30 กรกฎาคม 2553 โดยมีเง่ือนไขการจายเงินปนผลในชวง Grace 
Period เพื่อรักษาสภาพคลองทางการเงินของบริษัทฯในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ และเตรียม
ความพรอมสําหรับโครงการลงทุนในอนาคต 

 สิงหาคม 2552 1) นายทรัพย บานดาน พนักงานสังกัด BSK ไดรับรางวัลชนะเลิศ Golden Award – 
Thailand Kaizen Award 2009 จากสมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซึ่งไดนํา
ชื่อเสียงมาใหกับบริษัทฯ 

  2) SBM ไดรับรางวัลระดับทองแดง (ไมมีอุบัติเหตุจากการทํางานถึงขั้นหยุดงานต้ังแต 
1,000,000 – 2,999,999 ชั่วโมงการทํางาน จากกระทรวงแรงงาน 

 กันยายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนในการผลิต Bracket Injection  
Pump เปนเงิน 42 ลานบาทใหกับบริษัท นิสสัน มอเตอร ไทยแลนด จํากัด และลงทุน
ขยายกําลังการผลิตกลึงขึ้นรูปชิ้นสวนรถไถ เปนเงิน 228 ลานบาทใหกับบริษัท สยาม คู
โบตา แทรกเตอร จํากัด คาดวาทั้ง 2 โครงการจะเริ่มผลิตไดเดือนพฤษภาคม 2553 นี้ 

 2) บริษัทในกลุมสมบูรณทั้ง 3 บริษัท ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรับเลือกจากกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ใหเปนสถานประกอบการดีเดนดานแรงงานสัมพันธและ
สวัสดิการแรงงาน 

 3) SAT และ BSK ไดรับเกียรติบัตรมาตรฐานความรับผิดชอบของผูประกอบการ
อุตสาหกรรมตอสังคม พ.ศ. 2552 (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 ตุลาคม 2552  บริษัทฯในกลุมสมบูรณ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในการดําเนินการจัดทําระบบบริหาร
จัดการคุณภาพชีวิตการทํางาน (MS-QWL) อยางตอเนื่องต้ังแตป พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน 

 พฤศจิกายน 2552 1) คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติให SBM ลงทุนสายการประกอบ Assy Front& 
Rear เปนเงิน 121.20 ลานบาทใหกับบริษัท สยาม คูโบตา แทรกเตอร จํากัด ซึ่งคาดวา
จะเร่ิมผลิตไดในเดือนกันยายน 2553 และการขยายการลงทุนกอสรางอาคารโรงงานที่
ระยอง  เปนเงิน 52 ลานบาทเพื่อรองรับการเติบโต โดยอาคารโรงงานหลังใหมนี้จะแลว
เสร็จในเดือนมีนาคม 2553 
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 2) บริษัทฯไดรับไดรับรางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน
นักลงทุนสัมพันธ และประกาศนียบัตรบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR จากงาน SET 
Awards 2009 ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมกับวารสารการเงิน
ธนาคาร 

 3) คณะกรรมการบริษัทฯไดรับรางวัลคณะกรรมการแหงป – ดีเดน ประจําป 2551/52 จาก
โครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป 2551/52 ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมบริษัทจด
ทะเบียน และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย 

4) บริษัทในกลุมสมบูรณ ไดแก SAT SBM และ BSK ไดรับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย 
(มรท.8001-2546) ระดับสมบูรณ ขั้นริเร่ิม จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

รางวัลที่ไดรับจากลูกคา ประจําป 2552 

 QA Improvement Activity: 1st RUNNER UP from Toyota Co-Operation Club (BSK) 

 The 27th QCC Presentation Contest 2009 from Toyota Co-Operation Club (BSK) 

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

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

 
3.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

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

การดําเนินงานของบริษัทในกลุม มีนโยบายเติบโตไปกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร
และ ผูมีสวนไดเสีย โดยมีผลิตภัณฑที่แตกตางกัน  ในดานการดําเนินงานนั้นแตละบริษัทจะมีการดําเนินงานเสมือน
เปนหนวยธุรกิจ (Business Unit “BU”) ขององคกร โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีหนาท่ีในการกําหนดนโยบายรวม 
เพื่อใหบริษัทในกลุมแตละบริษัทนําไปปฏิบัติใช ซึ่งผูบริหารในแตละสายงาน จะตองรายงานการปฏิบัติงานตอ
กรรมการผูอํานวยการ ทั้งนี้ในดานการดําเนินงานแตละบริษัทมีการกําหนด เปาหมาย กลยุทธการดําเนินธุรกิจ และมี
การติดตามผลรวมกัน โดยจัดใหมีการประชุมเปนประจําในการประชุมผูบริหารของกลุมบริษัท (Executive 
Committee)  
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทสมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงถือหุนในบริษัทที่เกี่ยวของนี้เกินรอยละ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว 
อุตสาหกรรม จํากัด 

SBM 

บ. บางกอกสปริง 
อินดัสเตรียล จํากัด 

BSK 

99.99% 99.99% 

บ
21.25% 

. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จาํกัด* 

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

 

 

2.90% 

1.80% 

 

26.67% 25.92% 10.00% 37.41% 

บ. สมบูรณ โฮลด้ิง จํากัด  ตระกูลกิตะพาณิชย  ผูถือหุนรายยอย Thailand Equity Fund  

บ. สมบูรณ แอดวานซ  
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

SAT 

100% 

20.0% 

บ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง 
โปรดักส จํากัด 

ICP 

99.99% 
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ผลิตภัณฑของกลุมบริษัท 

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)  

Spicer Axle South Africa (South Africa) 

PT.INTI Ganda Perdana (Indonesia) 

บริษัท สมบูรณหลอเหล็ก
เหนียวอุตสาหกรรม จาํกัด 

(SBM) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดุม (Drum Brake) 

ทอรวมไอเสีย (Exhaust Manifold)  

จานไฟ&ดุมลอชวยแรง (Fly Wheel 
Comp & Fly Wheel) 

แทนยึด (Bracket) 

กระปุกเกียร (Gear Box) 

 

รถกระบะ &  รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ &  รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 
 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถแทรคเตอร 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย)  

บจ. ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอริ่ง 

Auto Alliance Thailand Co., Ltd.,  

บจ. ฮีโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรริ่ง 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย) 

บจ. สยามคูโบตาอุตสาหกรรม 

บจ. สยาม คโูบตา แทรกเตอร 

บริษัท บางกอกสปริง                  
อินดัสเตรียล จํากัด  

(BSK) 

แหนบแผน (Leaf Spring)  

เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

สปริงขดขึ้นรูปรอน (Hot Coil Spring) 

วาลว (Valve) พุชรอด (Push Rod) และ 
Rotary Blade 

เครื่องมือท่ีใชในการผลิต (Tooling, Jig 
Fixture และ Mold) 

รถกระบะ & รถบรรทุก  

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.(Japan) 

Renault Samsung (Korea) 

บจ. สยามคูโบตาอุตสาหกรรม 

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล      
แคสต้ิง โปรดักส จํากัด 

(ICP) 

จานเบรก (Disc Brake)  

เบรกดุม (Drum Brake) 

เพลาลูกเบ้ียว (Camshaft) 

ดุมลอชวยแรง (Fly Wheel) 

ทอรวมไอเสีย (Exhaust Manifold) 

ฝาครอบลอชวยแรง (Housing Fly 
Wheel) 

รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ 

รถกระบะ & รถยนตผูโดยสาร 

รถกระบะ 

รถแทรคเตอร 

 

บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

บจ. อีซูซุ มอเตอร (ประเทศไทย 

บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

บจ. ฮีโน มอเตอร แมนูแฟคเจอรริ่ง 

บจ. สยามคูโบตาอุตสาหกรรม 

 

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑหลักของบริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด จะขายผานบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด เปนสวนใหญ 
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นอกเหนือจาก 3 บริษัทยอยท่ีไดกลาวมาแลว กลุมบริษัทสมบูรณมีเงินลงทุนในบริษัทอื่น ๆ ที่ดําเนินธุรกิจ
เก่ียวของกับการผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ง SBM และ BSK เปนบริษัทผูลงทุน โดยเงินลงทุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

% ลงทุน บริษัทท่ีเกี่ยวของ ทุนชําระแลว 
(ลานบาท) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด  150.00 20.00 ผลิตและจําหนายช้ินสวนยานยนต แกนพวงมาลัย ปมนํ้า ปมนํ้ามัน 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 732.60 2.90 ผลิตและจําหนายช้ินสวนยานยนตประเภทระบบเบรก 

บริษัท สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด 300.00 1.80 ผลิตและจําหนายช้ินสวนยานยนต เชน ลูกหมาก คันชัก และคันสง (Tie Rod End) 

บริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด 72.00 21.25 ผลิตและจําหนายสินคาประเภททรายเคลือบเรซินสําหรับงานหลอ 

 

3.3 โครงสรางรายไดแยกตามผลิตภัณฑ  

โครงสรางรายไดของบริษัทฯ และบริษัทยอย แยกตามผลิตภัณฑหลักในป 2552 ป 2551 และป 2550
สามารถจําแนกไดดังนี้ 

ผลิตภัณฑ ดําเนิน 
การโดย 

งบการเงิน 
ป 2552 

งบการเงิน 
ป 2551 

งบการเงิน 
ป 2550 

  

% การถือ
หุนของ
บริษัท รายได % รายได % รายได % 

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

แหนบแผน BSK 99.99 461 11 643 11 578 11 

จานเบรกและเบรกดุม SBM 99.99 471 11 700 12 650 13 

เหล็กกันโคลง BSK 99.99 331 8 383 6 365 7 

สปริงขด BSK 99.99 310 7 388 7 270 5 

ทอรวมไอเสีย SBM 99.99 152 3 251 4 277 5 

จานไฟและดุมลอชวยแรง SBM 99.99 263 6 418 7 251 5 

ชิ้นสวนเคร่ืองยนตการเกษตร SBM 99.99 234 5 - - - - 

อื่นๆ*   698 16 1,185 20 860 17 

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

รายไดอื่นๆ   52 1 121 2 114 2 
รวมรายได    4,348 100 5,935 100 5,093 100 

หมายเหตุ     

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

บริษัทในกลุมสมบูรณ มีวิสัยทัศนในการเปนผูผลิตช้ินสวนยานยนตที่เปนเลิศในดานคุณภาพในภูมิภาค
อาเซียน ที่ใหบริการลูกคาอยางครบวงจรและเติบโตไปพรอมกับลูกคา โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร ผู
ถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย มุงเนนใหมีระบบธรรมาภิบาล การจัดการบริหารความเส่ียง มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ดี และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯมีแนวทางในการบริหารงานองคกร และกําหนดวัตถุประสงคกลยุทธ ตัวชี้วัด รวมถึงเปาหมายของ
การดําเนินธุรกิจที่อยูบนพื้นฐานของความพอดี คือ ไมประมาท พอประมาณ มีเหตุมีผลและการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับความสมดุลทั้งในดานการเงิน  ลูกคา กระบวนการ
ดําเนินงาน และ ผลลัพธดานการบริหารองคกร  ซึ่งจะพิจารณาถึงความเปนไปได (Feasible) ความมีเหตุมีผล 
(Reasonable) ความพอประมาณอยางสมดุล (Balance) และมีความเส่ียงท่ียอมรับได (Fair risk) โดยกระบวนการ
ตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของการการวิเคราะห เปรียบเทียบการดําเนินงานท้ังภายในและภายนอกองคกร 
(Benchmarking) รวมถึงประเมินความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด (Stakeholder analysis) มีการ
ดําเนินการวัด วิเคราะห และปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกร อยางตอเนื่อง  

ทั้งนี้ หลักการบริหารสําคัญที่องคกรถือปฏิบัติ ที่จะชวยสงเสริมใหเกิดความสมดุลและย่ังยืนภายใต
สภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอด และนําองคกรเพ่ือใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มอยางตอเนื่อง มีหลัก 6 
ประการ ไดแก 

 
การกําหนดพันธกิจและวิสัยทัศของผูนําระดับสูงขององคกร  (Organization leadership) 1.  

กลุมบริษัทสมบูรณ มีการนําและทําใหองคกรมีการพัฒนาอยางย่ังยืน โดยการตัดสินใจที่เกิดจากการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การแขงขัน และจุดแขงจุดออน ตามกระบวนการวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจ
ประจําปของบริษัทฯ ซึ่งอยูบนพื้นฐานของการพิจารณาถึงความสามารถทําใหเกิดความย่ังยืนแกองคกร ความมุงม่ัน
ในการปฏิบัติ ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดําเนินงานน้ันตองเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ
ที่เก่ียวของและมีจริยธรรม  นอกจากนี้ มีการกําหนดและดําเนินงานตามระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอ
สังคม (Organizational governance and Social responsibility) กิจกรรม CSR และการพัฒนาชุมชน กิจกรรมการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจประเมินภายใน ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวยังสามารถเอื้อประโยชนตอการดําเนินธุรกิจ
ในดานการสรางช่ือเสียง ภาพลักษณ และความเชื่อม่ันของนักลงทุน อันเปนการดําเนินงานท่ียึดหลักคุณธรรม ความ
สมดุล และพอเพียง ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพสูง ลดความเส่ียง และมี
การวางแผนอยางระมัดระวัง ไมไดมุงหวังผลกําไรสูงสุด (Maximized profit) แตเปนการสรางผลตอบแทนอยางย่ังยืน
บนความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด 

 
2.  การบริหารงานดานลูกคาและการตลาด (Customer management) 

เพื่อสรางขีดความสามารถการแขงขันในระยะยาว บริษัทฯมุงเนนการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองตอความตองการของลูกคาอยางตอเนื่อง มีสวนรวมในการออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ รวมถึงการแสวงหาโอกาสใหม ๆ ในการขยายทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ โดยใชความเช่ียวชาญที่
มีอยูตอยอดไปสูผลิตภัณฑอื่น ๆ ที่มีมูลคาเพิ่ม นอกจากนี้ ในชวงต้ังแตปลายป 2551 ถึงป 2552 ซึ่งเปนชวงภาวะ
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วิกฤตเศรษฐกิจ บริษัทฯมุงเนนรักษาสภาพคลองและความแข็งแกรงทางการเงิน การมุงพัฒนากระบวนการทํางาน
ภายใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความพรอมกับการกลับมาของการเติบโตในอนาคต  

เพื่อนําไปสูการเติบโตและความย่ังยืนขององคกร บริษัทฯมีการจัดทําแผนการตลาด เพื่อใหสอดรับกับ
โครงสรางการดําเนินธุรกิจ (Business Model) จุดแข็ง และความสามารถในการแขงขัน รวมถึงโอกาสที่จะดําเนิน
ธุรกิจในอนาคตทั้งในตลาดหลัก คือ กลุมธุรกิจยานยนต (Auto parts) และการกระจายความเส่ียงสูกลุมที่ไมใชรถยนต 
(Non-auto parts) โดยมีการกําหนดกลุมเปาหมายลูกคา สวนของตลาด การรับขอมูล การเขาถึง และการจัดการกับ
ขอมูลปอนกลับจากลูกคาที่ชัดเจน ส่ิงสําคัญของการกําหนดกลยุทธของบริษัทฯ คือการการประเมินความตองการ 
และทิศทางของลูกคาและตลาดเปนปจจัยสําคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ถือวาการแขงขันที่ต้ังอยูบนคุณภาพของผลิตภัณฑ 
ประสิทธิภาพการดําเนินงานจะชวยสงเสริมใหการดําเนินงานท่ียั่งยืน สรางคุณคาและตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกคาไดมากท่ีสุด โดยปจจัยสูความสําเร็จหลักของธุรกิจ คือ “QCDEM” ไดแก คุณภาพผลิตภัณ (Quality)  ตนทุนการ
ดําเนินงาน (Cost) การสงมอบสินคาหรือบริการ (Delivery) ความเช่ียวชาญดานวิศวกรรม (Engineering capability) 
และความมีประสิทธิผลทางการบริหารกระบวนการ (Process management) โดยปจจัยดังกลาวจะเก่ียวของกับผูมี
สวนไดสวนเสียทุกฝายโดยเฉพาะพนักงานซึ่งจะเปนกลุมที่เปนหัวใจสําคัญในการผลักดันใหเกิดความสําเร็จอยาง
ย่ังยืน สรางความพึงพอใจใหแกลูกคาและผูเก่ียวของอื่นๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกคา และ
พนักงาน อยางสม่ําเสมอ เพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัทฯ ใหดีขึ้นอยางตอเนื่องทุกป 

บริษัทฯสนับสนุนพนักงานใหมีการเรียนรู สงเสริมการพัฒนากระบวนการวิจัยและพัฒนากระบวนการ 
ผลิตภัณฑ ใหตอบสนองตอความตองการ และทันตอการเปล่ียนแปลงของตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้กิจกรรมการ
สรางความสัมพันธกับลูกคา เปนนโยบายสําคัญที่บริษัทดําเนินการอยางตอเนื่อง มีกระบวนการในการสราง รักษา 
และพัฒนาความสัมพันธ เพื่อตอบสนองตอความคาดหวังของลูกคา โดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญและประสบการณ
โดยตรงท่ีจะเขาถึงกลุมลูกคาโดยเฉพาะชาวตางชาติ (เชน ญี่ปุน) ไดเปนอยางดี  

 
3.  การกําหนด และดําเนินการตามกระบวนการวางแผนกลยุทธขององคกร (Strategic and business 

planning) 

บริษัทฯมีกระบวนการดําเนนิงานอยางเปนระบบสําหรับการกําหนดความทาทายและความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธที่จะเปนขอมูลในการกําหนดแผนธุรกิจท้ังระยะส้ันและระยะยาว (1-3 ป) และเช่ือมโยงสูการวางแผนงบประมาณ 
การลงทุน การวางแผนกําลังพล การกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และการคาดการณผลการดําเนินงานในรอบ 3 ป  

บริษัทฯ มีการติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานตามกลยุทธรายเดือน เพื่อติดตามการวัดวิเคราะหผล
การดําเนินงาน รวมถึงการทบทวน และปรับเปล่ียนกลยุทธ เม่ือสถานการณเปล่ียนไป   

บริษัทฯ มีการส่ือสารวิสัยทัศน คานิยม และผลดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความผูกพัน และความรวมมือทั่วทั้ง
องคกรผานกระบวนการที่เรียนวา “จับเขาคุย” ซึ่งเปนเวทีเปดใหมีการพูดคุย แลกเปล่ียนแนวความคิด หรือขอมูลที่เปน
ประโยชนระหวางผูบริหารกับพนักงานทุกระดับ และเปนกระบวนการสําหรับการส่ือสาร ถายทอดกลยุทธภายใน
องคกรสูการปฏิบัติในทุกระดับอีกดวย 
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สําหรับโครงการในการลงทุน บริษัทฯมีหลักในการลงทุนโดยมีทีมศึกษาความเปนไปไดของการลงทุน 
(Feasibility study) ที่อยูบนพื้นฐานของกําลังความสามารถดานการเงิน ความเปนไปไดทางการตลาด และความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร (Economic profit) โดยไมเกิดปญหาตอสภาพคลองของบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอท่ีจะไม
เดือดรอน และพยายามรักษาอัตราสวนหนี้ตอทุนไมใหเกิน 1.5 รวมท้ังพิจารณาถึงเหตุผลของการลงทุนนั้นจะเปน
โอกาสในอนาคตที่จะสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดขึ้นแกองคกร และใหมีการเติบโตอยางระมัดระวัง เปนการกระจายความส่ี
ยง ซึ่งจะเปนการสรางภูมิคุมกันและความย่ังยืนแกองคกรในระยะยาว ดวยความมีเหตุมีผล คํานึงถึงผลประโยชนที่จะ
เกิดขึ้นกับผูเก่ียวของทุกฝาย 

เพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันที่ดี บริษัทฯมีแผนการจัดการเพื่อปองกันการขาดสภาพคลองในระยะยาว       
(5-10 ป) โดยการเตรียมแผนในการกระจายความเส่ียงดวยการพิจารณาถึงอุตสาหกรรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ภาคอุตสาหกรรมรถยนต เชน ดานระบบการขนสง (Logistics) เคร่ืองจักรกลการเกษตร สําหรับการลงทุนในเคร่ืองจักร
ใหมจะพิจารณาความสามารถในการผลิตที่หลากหลายของเคร่ืองจักรนั้นๆ (Multi purpose) เพื่อกระจายความเส่ียงท่ี
ไมใชการลงทุนเพื่อผลิตสินคาใดสินคาหนึ่งโดยเฉพาะ แตสามารถปรับเปล่ียนไปผลิตช้ินสวนอื่นๆ ไดตามความ
ตองการ นอกเหนือจากชิ้นสวนรถยนต และตองไมใชการลงทุนที่กระจายกําลังการผลิตเพื่อขายผลิตภัณฑที่
หลากหลายท่ัวไปอยางกวางขวางแตตองไดพิจารณาถึงความพอประมาณและสอดคลองกับความสามารถหลัก (Core 
competency) ใน 4 กระบวนการหลัก คือ Casting, Forging, Machining  และ Spring 

 
4.  การบริหารกระบวนการ (Process management) 

บริษัทฯ กําหนดระบบงาน ทั้งในดานการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง เพื่อทําใหประสบความสําเร็จและ
ย่ังยืนได ตาม Core process ของบริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มผลผลิต (Productivity improvement) อยางตอเนื่อง
ซึ่งแสดงถึงการสรางความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ คุณภาพลิตภัณพ การลดตนทุน ลดของเสีย ขอบกพรอง
ตางๆ จากกระบวนการ ที่สําคัญ บริษัทฯ ไดมุงเนนในการจัดการและปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดี
ย่ิงขึ้นดวยการลงทุนพัฒนาระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เพื่อสนับสนุนใหการทํางานอยาง
ประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองตอการบริการลูกคาท่ีรวดเร็ว ในทุกกระบวนการทํางานเปนไปอยาง
เปนระบบ (PDCA Cycle) และมีกระบวนการในการเรียนรู (Knowledge management) และปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอยางตอเน่ือง (Change Management) 

 บริษัทฯ ไดกําหนดความสามารถหลักขององคกร (Core competency) โดยมุงเนนกระบวนการหลักของ
กลุมบริษัท คือ กระบวนการ Casting, Machining, Forging และ Spring โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน ภารกิจ 
สภาพแวดลอมในการแขงขัน และแผนปฏิบัติการขององคกร ทั้งนี้ บริษัทฯ สงเสริมใหมีศูนยการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ (R&D Center) และกระบวนการมีผลตอการสงมอบคุณคาแกลูกคา โดย
ความเช่ียวชาญหลักดังกลาว จะเปนภูมิคุมกันความเส่ียงขององคกรที่สามารถดึงมาใชใหเกิดประโยชนได เชน บริษัทฯ 
มีความเช่ียวชาญในงานเหล็กหลอ (Casting) สามารถทําตลาดในเชิงรุกไปสู อุตสาหกรรมภาคเกษตร (เชน Kubota)  
อุตสาหกรรมอาหาร   ภาคการขนสง(Logistics) เพื่อกระจายความเส่ียงท่ีปจจุบันพึ่งการขายชิ้นสวนรถยนตกับ OEM 
เปนหลัก 
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เพื่อสรางภูมิคุมกันที่เหมาะสมและเตรียมการใหพรอมตอสถานะการณฉุกเฉิน หรือสภาะแวดลอมที่จะ
เปล่ียนแปลงไป บริษัทฯ มีการจัดทําและทดสอบแผนงาน ที่จะตอบสนองตอภัยพิบัติ หรือภาวะฉุกเฉินตางๆ มีการ
จัดทําระบบงาน หรือสถานท่ีในการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉินตางๆ เชน ภัยธรรมชาติ โรคระบาด หรือความสูญหาย
ดานขอมูลขาวสาร เปนตน 
 

5.  บริหารทรัพยากรบุคคล (Human resource management) 

บริษัทฯใหความสําคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งในการสรางความผูกพัน จัดการ และพัฒนา
บุคลากรใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับภารกิจ กลยุทธ และแผนปฏิบัติการโดยรวมขององคกร เพื่อกอใหเกิดผล
การดําเนินงานท่ีดี โดยใหครอบคลุมถึง การวางแผน และพัฒนาบุคลากร (HRD) พัฒนาระบบ Career path และ 
Succession plan พัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานที่จูงใจโดยสัมพันธกับกลยุทธและผลประกอบการ (EP; 
Economic profit)   

ในดานการสงเสริมการพัฒนา และการใชความรูในองคกร บริษัทฯ ไดพัฒนาระบบ KM ขึ้นมาเพื่อเปน
ชองทางในการสราง ถายทอด และเก็บองคความรูใหอยูกับองคกรอยางย่ังยืน มีระบบการสรางความผูกพันของ
บุคลากร ซึ่งเปนกลยุทธหลักหนึ่งของบริษัทฯ ที่จะสงเสริมการเพิ่มคุณคาแกบุคลากร มีการสรางระบบการวัดผล
การปฏัติงานที่สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานท่ีดี (Performance) และสมดุลกับคุณสมบัติสวนบุคคล (Competency) 
รวมทั้งมุงม่ันใหงานสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจขององคกรและสอดคลองกับตัววัดผลทางกลยุทธ (KPI Incentive) 
โดยใหความสําคัญทั้งการดําเนินงานแบบความเปนผูประกอบการในการตัดสินใจ และความเปนมืออาชีพในการ
ดําเนินงานของกระบวนการตางๆ 

ดานการพัฒนาบุคลากร บริษัทฯ ใหโอกาสในการพัฒนา สงเสริมการใชความรู จัดการความกาวหนาใน
อาชีพ (Career path) รวมถึงการวางแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession plan) สรางสภาพแวดลอมของบุคลากร
ที่เอื้อตอการดําเนินงานใหมีประสิทธิผล มีการประเมินความตองการ สรางขีดความสามารถและอัตรากําลังคน เพื่อ
สามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง เม่ือสถานะการรเปล่ียนแปลงไป รวมถึงการสรางบรรยากาศในการทํางานที่มี
สุขอนามัยและความปลอดภัยท่ีดีแกพนักงาน 

ในภาวะวิกฤติซึ่งอาจจะทําใหองคกรขาดกําลังบุคลากรที่สําคัญตอการดําเนินงานใหตอเนื่อง บริษัทฯมีการ
วางแผนกําลังสํารอง (Manpower bank) เพื่อวัตถุประสงคในการสรางทีมงานใหมีศักยภาพ และพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากร เพ่ือปองกันความเส่ียงท่ีอาจจะขาดบุคลากรในการดําเนินงานใหตอเนื่องในอนาคตเมื่อ
สถานการณกลับสูภาวะปกติ ซึ่งจะเปนแนวทางหนึ่งในการสรางภูมิคุมกันที่ดีและเตรียมความพรอมรับกับ
สถานะการณที่จะเปล่ียนแปลงไป เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและย่ังยืน 
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6. การพัฒนาการเรียนรู และการจัดการความรูขององคกร (Learning and knowledge management) 

 เพื่อใหมีระบบการเรียนรู การปรับปรุงระบบและผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง บริษัทฯมีระบบการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําเดือน (Executive monthly meeting) มีการทบทวนกลยุทธโดย
ฝายบริหาร เพื่อประเมินขีดความสามรถในการบรรลุวัถุประสงคและเปาหมายเชิงกลยุทธ และตามแผนงานท่ีกําหนด
ไว มีการวิเคราะหผล ทบทวน และปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนระบบ ทั้งในระดับปฏิบัติการประจําวัน (Routine 
operation) และผลการดําเนินงานในภาพรวมขององคกร รวมไปถึงมีการจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของการ
ปรับปรุง หรือการตัดสินใจในดําเนินการใดๆ  

สําหรับโครงการลงทุน ไดจัดใหมีการประชุมติดตามงานอยางตอเนื่องทุกไตรมาส โดยผูบริหารโครงการ 
(Project owners) รวมกับผูเก่ียวของ ทั้งนี้จะประเมินถึงผลการดําเนินงานท่ีคืบหนาเทียบกับแผนงานที่วางไว รวมถึงมี
การประเมินความเส่ียงของโครงการ เพื่อรับทราบประเด็นปญหา หรือความเส่ียงเพ่ือใหมีการเตรียมความพรอม
ปองกัน หรือแกปญหาไดทันตอเหตุการณ 

บริษัทฯมีการจัดการสารสนเทศและความรูขององคกรอยางเปนระบบ ผานระบบ ERP (Enterprise 
resource planning) โดยการพัฒนาระบบท่ีเขาถึงได มีการจัดเตรียมพรอมสําหรับภาวะฉุกเฉินดานสารสนเทศ 
(Disaster recovery plan; DRP) เพื่อใหม่ันใจวาขอมูลขาวสารของบริษัทฯ มีความปลอดภัย และพรอมใชงานอยู
เสมอ นอกจากน้ียังสงเสริมใหพัฒนาศูนยการเรียนรูขึ้น (KM Center) เพื่อดําเนินกิจกรรมดานการจัดการองคความรู 
และการเรียนรูรวมกันของพนักงาน เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนความรู การจัดเก็บ และการตอยอดองคความรูที่จะ
นําองคกรไปสูการตัดสินใจในการดําเนินงานดานตาง ๆที่อยูบนพื้นฐานของการใชความรู และการพัฒนาอยางตอเนื่อง  



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 

4. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ 
 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ 

 ผลิตภัณฑของกลุมบริษัทสมบูรณซึ่งดําเนินการผลิตโดยบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังตอไปนี้  

1. เพลาขาง (Axle Shaft) 

เพลาขาง (Axle Shaft) เปนผลิตภัณฑหลักของกลุมบริษัทสมบูรณผลิตโดย SAT มี
รายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 33 ของรายไดจากการขายของกลุมบริษัท
สมบูรณรวมในป 2552 และบริษัทฯดําเนินธุรกิจผลิตเพลาขางในประเทศไทยเปนราย
แรก และเปนรายใหญที่สุดในปจจุบัน 

 
 
เพลาขางเปนเพลาเหล็กท่ีตอจากหองเฟองทายไปยังจานลอหลังท้ังขางซายและขวา 
เพ่ือถายทอดแรงขับทางหองเฟองทาย เปนอุปกรณที่ใชสําหรับรถกระบะ กลุมลูกคาท่ี
สําคัญของกลุมบริษัทคือกลุมลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต (OEM) ไดแก   
บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. อีซูซุ (ประเทศไทย) Auto Alliance 
Thailand Co., Ltd.  บจ. โตโยตามอเตอร (ประเทศไทย) มีการสงออกไปที่บริษัท ดา
นา (ประเทศแอฟริกาใต) Spicer Axle South Africa และ PT.INTI Ganda Perdana 
(Indonesia) 

 
นอกเหนือไปจากสัญญาซ้ือขายที่มีกับลูกคาแลว บริษัทฯ มีการทําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค 

(Technical Assistance ”TA”) กับ Gohsyu Corporation สําหรับกระบวนการผลิตงานทุบขึ้นรูป (Forging) และ กับ 
Ibara Seiki Co., Ltd. สําหรับกระบวนการผลิตงานกลึง (Machining) เพ่ือการผลิตเพลาขาง มาต้ังแตป 2538 เร่ือยมา
จนถึงปจจุบัน  โดย TA ทั้งสองรายน้ีเปนผูมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยีดังกลาวจากประเทศญี่ปุน ทําใหผลิตภัณฑที่
ไดจากการผลิตเปนไปตามมาตรฐานความตองการของลูกคา และสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคาไดเปนอยางดี 

2. แหนบแผน (Leaf Spring) 

ผลิตภัณฑแหนบแผนผลิตโดย BSK โดยใน ป 2552 มีสัดสวนรายไดรอยละ 13 ของ
รายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทสมบูรณ ทั้งนี้ กลุมลูกคาของแหนบแผนมีทั้ง
ลูกคาผูประกอบยานยนต (OEM) และผูคาชิ้นสวนอะไหล (REM) ลูกคาหลักท่ีสําคัญ
ไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย)  บจ. ยงก่ี (1995) และสงออกไปยัง
ประเทศญี่ปุน Mitsubishi Steel Manufacturing.Ltd. 

 
 
แหนบแผนมีลักษณะการซอนกันหลาย ๆ ชั้น ยึดติดกันดวยสะดือแหนบ เปนอุปกรณ
ซึมซับแรงกระแทกในระบบกันสะเทือนระหวางโครงรถยนต (Chassis) กับเพลารถซึ่ง
แข็งแรงและทนทาน เหมาะสําหรับใชกับรถบรรทุก และรถกระบะ 
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ผูผลิตแหนบแผนในประเทศท่ีสําคัญรายอื่น ๆ เชน NHK Spring (Thailand) และกลุมสามมิตร 
มอเตอร  

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

 

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

 

 

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

จานเบรกและเบรกดุมมีรายไดรวมจากการขาย คิดเปนสัดสวนรอยละ 12 ของรายไดจากการขายของ
กลุมบริษัทสมบูรณรวมในป 2552 สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร ซึ่ง SBM มีการจําหนายใหกับ
ลูกคาประเภทผูประกอบยานยนต OEM ลูกคาหลักที่สําคัญไดแก บจ. ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) บจ. มิตซูบิชิ 
มอเตอรส (ประเทศไทย) และ บจ. อีซูซุ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด เปนตน SBM มีการทําสัญญาซ้ือขายกับลูกคา
เหลานี้ในลักษณะรายปและมีการตอสัญญาเปนรายปโดยอัตโนมัติในชวง Model Life 

4. ทอรวมไอเสีย (Manifold Exhaust) 

 
ทอรวมไอเสียเปนหนึ่งในผลิตภัณฑหลักของ SBM มีสัดสวนรายไดรอยละ 4 ของ
รายไดจากยอดขายรวมของกลุมบริษัทในป 2552 
 
ทอรวมไอเสียเปนเหล็กหลอ ลักษณะคลาย ๆ ทอ 4-6 (ตามจํานวนลูกสูบ) ตอมา
รวมกันกอนปลอยออกไปสูทอไอเสีย ทําหนาที่ระบายไอเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมของ
เคร่ืองยนต สามารถใชไดกับรถกระบะ และรถยนตผูโดยสาร โดยมีลูกคาหลักท่ีสําคัญ
คือ บจ. Auto Alliance Thailand, Co., Ltd. (Mazda& Ford) บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส 
(ประเทศไทย) และ บจ. สยามออโตโมบิล 
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5. เหล็กกันโคลง (Stabilizer Bar) 

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดรอยละ 8 ของรายไดจากการขายรวมในป 2552 
ลูกคาหลักท่ีสําคัญไดแก บจ. มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) บจ. ฮอนดา ออโต
โมบิล (ประเทศไทย) , บจ. โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) และบจ. สยามนิสสัน 
ออโตโมบิล จํากัด 

  
เหล็กกันโคลงเปนเหล็กสปริงแทงกลมยาว ดัดเปนรูปรางเพื่อยึดเขากับโครงรถ ซาย
จรดขวา เปนตัวประคองใหการเขาโคงสามารถยึดเกาะถนนไดดีย่ิงขึ้น 

6. สปริงขด (Coil Spring) 

 

ผลิตโดย BSK มีสัดสวนรายไดประมาณรอยละ 7 ของรายไดจากการขายรวมในป 
2552 ลูกคาหลักท่ีสําคัญไดแก 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 

 
4.2 การตลาดและภาวะการแขงขัน 

4.2.1 กลยุทธทางการตลาด 

 บริษัทฯดําเนินธุรกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตมากกวา 48 ป ไดรับความเชื่อถือและยอมรับจาก
ลูกคามาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะวากลุมบริษัทใหความสําคัญกับลูกคาเปนอันดับแรก และไดดําเนินกลยุทธดาน
การตลาดมาอยางตอเนื่องคือ Q C D E M  

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

2) C (Cost) - ตนทุนที่สามารถตอบสนองตอตลาดและแขงขันได กลุมบริษัทมีการบริหารตนทุนอยาง
มีประสิทธิภาพ มีการกระบวนการพัฒนาปรับปรุงดานตนทุนอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาระดับตนทุน
ใหสามารถแขงขันได 
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3) D (Delivery) - การสงมอบที่ตรงเวลา บริษัทฯมีการพัฒนาระบบงาน Logistics โดยมีแผนติดต้ัง
ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาใหสงมอบ
ตรงเวลาได รอยละ 100  

4) E (Engineering) - ความสามารถเชิงวิศวกรรม บริษัทฯมีการพัฒนาความสามารถเชิงวิศวกรรมทั้ง
ทางดานการออกแบบ การทํา Tooling กระบวนการวิธีการประเมินเชิงวิศวกรรมอยางตอเนื่อง ทั้งนี้
กลุมบริษัทยังมีพันธมิตรทางธุรกิจกับผูใหความชวยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance 
“TA”) จากประเทศญี่ปุนเพื่อใหความม่ันใจวากลุมบริษัทจะมีการผลิตสินคาที่มีคุณภาพ ไดรับการ
ถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงอยูตลอดเวลา 

5) M (Management) – ความสามารถดานการบริหารจัดการ บริษัทฯมีความสามารถดานการบริหาร
จัดการที่สามารถตอบสนองตอการแขงขันทางธุรกิจและสภาวะท่ัวไปทางเศรษฐกิจไดดี โดยใช
แนวคิดใหม ๆ และการบริหารการจัดการความเส่ียง (Risk Management) ที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 

 
4.2.2 กลุมลูกคาเปาหมาย 

1. ผูประกอบยานยนต (Original Equipment Manufacturer “OEM”)  

 ปจจุบันเปนกลุมลูกคาหลัก ประกอบไปดวยผูผลิตรถยนตคายญี่ปุนในประเทศ ไดแก มิตซูบิชิ, 
โตโยตา, ฮอนดา, อีซูซุ, นิสสัน และฮีโน เปนตน และ กลุมลูกคาในตางประเทศเชน ประเทศญี่ปุน, ประเทศแอฟริกาใต,   
ซึ่งกลุมบริษัทมีนโยบายท่ีจะสรางความพึงพอใจกับลูกคากลุมนี้ใหมีมากขึ้นโดยเนนกลยุทธ “QCDEM” เปนหลักดังที่
กลาวมาแลว ปจจุบันมียอดขายประมาณรอยละ 97 ของยอดขายรวม 

2.  ผูคาอะไหลรถยนต (Replacement Equipment Manufacturer “REM”)  

  กลุมบริษัทมีลูกคาท่ีเปนผูคาอะไหลรายใหญดําเนินกิจการมานานจนเปนที่รูจักของรานคา
อะไหลปลีกท่ัวประเทศเปนอยางดี คือบริษัท ยงก่ี (1995) จํากัด ผลิตภัณฑหลักที่จําหนายในตลาดน้ีคือแหนบแผน  
ปจจุบันมียอดขายประมาณรอยละ 3 ของยอดขายรวม 

 
4.2.3 ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะการแขงขัน 

สถาณการณของวิกฤตทางการเงินของโลก ที่เร่ิมจากประเทศสหรัฐอเมริกา ต้ังแตปลายป 2551 
นั้น สงผลตอทุกอุตสาหกรรม รวมไปถึงอุตสาหกรรมรถยนตและช้ินสวนดวย ซึ่งจะเห็นไดวายอดผลิตรถยนตในป 
2552 ลดลงเหลือเพียง 999,378 คัน หรือลดลงรอยละ 28 อีกทั้งต้ังแตป 2550 เปนตนมา ประเทศไทยเร่ิมมีการผลิต
เพื่อการสงออกในสัดสวนที่เพิ่มมากกวาการผลิตเพื่อขายภายในปะเทศ ทําใหไดรับผลกระทบมากโดยเฉพาะการ
สงออกรถยนต  ทางคายรถยนตตางๆมีการดําเนินการ โดยใชวิธีการลดการผลิตลดลง เพ่ือใหสามารถระบายสินคาคง
คลัง แตในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2552 นั้นเร่ิมมีการผลิตเพื่อรองรับการส่ังซื้อเพิ่มมากขึ้น และแนวโนมของ
อุตสาหกรรมเร่ิมมีการฟนตัวโดยเฉพาะการขายรถยนตภายในประเทศ ทําใหภาพรวมท้ังป 2552 ลดลงนอยกวาที่มี
การคาดการณไว 
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สภาวการณแขงขันของผูประกอบช้ินสวนยานยนต 

  จากสภาวะการลดลงของยอดผลิตรถยนต สงผลใหผูประกอบการผลิตช้ินสวนตางๆ ตองมีการปรับตัว 
เพื่อใหมีสภาพคลองในการดําเนินการ โดยพยายามลดตนทุนใหไดมากที่สุดเพื่อใหกิจการดํารงอยูได แตในทั้งน้ี
ผูประกอบการจะตองพยายามรักษาระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินคาใหคงที่และดีขึ้น เน่ืองจากภายในป 2553 
การแขงขันมีแนวโนมท่ีจะสูงขึ้น จากการเปดเสรีทางการคาในกลุมประเทศอาเซียน (AFTA) ซึ่งสินคาในกลุมของ
ชิ้นสวนรถยนต ก็ถูกรวมอยูในการลดอัตราภาษีนี้ดวย และการพัฒนาความสามารถในการผลิตของประเทศจีน, การ
ขยายตลาดรถยนตของประเทศอินเดีย ซึ่งก็จะสงผลตอการขยายตัวของผูผลิตช้ินสวนจากประเทศอนิเดียดวย 

สถานการณภาพรวมของอุตสาหกรรมรถยนตในชวงที่ผานมา แมจะลดลงอยางมากในชวง 3 ไตรมาสแรก
ของป แตก็มีการปรับเพิ่มขึ้นในชวงไตรมาสสุดทาย ทําใหปจจุบัน ป 2552 ยอดผลิตรถยนตโดยรวมทั้งหมดมีจํานวน 
999,378 คัน ลดลงจากปกอนรอยละ 28.30 แบงเปนรถยนตนั่งสวนบุคคลจํานวน 313,442 คัน คิดเปนสัดสวนรอยละ 
31.36 และมีอัตราลดลงรอยละ 21.90 รถกระบะขนาด 1 ตัน (รวมรถกระบะเอนกประสงค) จํานวน 670,737 คัน คิด
เปนสัดสวนรอยละ 67.12 และลดลงรอยละ 31.18 และรถเพื่อการพาณิชยอื่น ๆ จํานวน 15,199 คัน คิดเปนสัดสวน
รอยละ 1.52 และลดลงรอยละ 14.57  

อยางไรก็ตาม ในป 2552 ยอดขายรถยนตภายในประเทศลดลงจากป 2551 ซึ่งมียอดขาย 615,270 คัน 
ลดลงเหลือ 548,871 คัน หรือลดลงจากปกอนรอยละ 10.79  เน่ืองจากปญหาทางดานสภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก 
และในระดับประเทศ ปญหาการวางงานที่มีตัวเลขที่สูงขึ้น และปญหาทางดานการเมืองซ่ึงสงผลตอความเชื่อมั่นของ
ผูบริโภค ทําใหยอดขายรถยนตภายในประเทศมีอัตราลดลงตอเนื่องเปนปที่ 4 ติดตอกัน แตเม่ือเปรียบเทียบกับ
สถานการณการสงออกนั้น พบวามีอัตราการลดลงที่นอย เพราะผลกระทบหลักเกิดขึ้นในประเทศในแถบอเมริกาและ
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ยุโรป นอกจากนั้นรูปแบบพฤติกรรมของผูบริโภคมีทิศทางที่เปล่ียนไป ตอเนื่องจากปที่ผานมา ซึ่งหันมาใชรถยนตนั่ง
สวนบุคคลมากย่ิงขึ้น โดยดูไดจากอัตราการลดลงของรถยนตนั่งสวนบุคคล ลดลงจากปที่ผานมาเพียงรอยละ 0.02 
ในขณะท่ีรถกระบะขนาด 1 ตันลดลงถึงรอยละ 17.64 

ทางดานการสงออกไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหาทางดานเศรษฐกิจของโลก ซึ่งเร่ิมลดลงต้ังแตในชวง
เดือนพฤศจิกายน 2551 เปนตนมา และเห็นไดอยางชัดเจนต้ังแตเดือน มีนาคม 2552 เร่ิมลดลงถึงรอยละ 40 จากป 
2551 เน่ืองจากตอนตนปยังคงมียอดส่ังซื้อลวงหนาเหลืออยู โดยกลุมประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากการสงออกมาก
ที่สุดไดแก ประเทศในกลุมยุโรป, ประเทศในทวีปอเมริกาและแอฟริกา ตามลําดับ โดยมีตัวเลขการสงออกรวมจํานวน 
535,596 คัน ลดลงจากป 2551 ซึ่งมียอดอยูที่ 775,652 ถึงรอยละ 30.95   

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนตไทย นอกเหนือจากการท่ีตองปรับตัวเอง เพื่อรับมือสถานการณที่เกิดขึ้นแลว แตยัง
ตองเตรียมตัวในการพัฒนา และเพิ่มระดับคุณภาพของสินคาใหไดอยางตอเนื่อง เพราะย่ิงมีความผันผวนทางดาน
เศรษฐกิจมากขึ้น ผูประกอบรถยนตยอมตองมีความตองการในการสรรหาผูผลิตที่มีตนทุนที่ถูกกวาและมีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น และหากเร่ิมมีการฟนตัวในอนาคตก็ตองคํานึงถึงการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นและการแขงขันที่เพิ่มขึ้นดวย 

 
4.3 การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

4.3.1 กําลังการผลิต 

   บริษัทฯ และบริษัทยอย มีกําลังการผลิตและการใชกําลังการผลิตจําแนกตามผลิตภัณฑดังตอไปนี้ 

กําลังการ
ผลิต 

กําลังการ
ผลิต 

กําลังการ
ผลิต 

อัตรา % 
การใชกําลัง
การผลิต 

อัตรา % 
การใชกําลัง
การผลิต 

บริษัท 
ผลิตภัณฑ 

ผูผลิต 
ป 2550 ป 2551 ป 2552 

อัตรา % 
การใชกําลัง
การผลิต 

เพลาขาง SAT 2,624,999 77.22 2,215,214 99.7 2,348,010 97.1 
เพลาแหนบ SAT 10,824 84.3 10,824 80 10,824 107 
จานเบรก  SBM 1,100,000 85 1,100,000 85 1,100,000 84 
เบรกดุม  SBM 770,000 85 770,000 85 770,000 75 
ทอรวมไอเสีย SBM 550,000 85 550,000 85 540,100 90 
จานไฟและ SBM 130,000 85 130,000 85 134,163 90 
ดุมลอชวยแรง 
ตัวจับยึด SBM 1,000,000 85 1,000,000 85 962,000 80 
อื่น ๆ SBM 1,500,000 85 1,500,000 85 - - 
แหนบแผน (ตัน/ป) BSK 17,400 53 17,400 82 18,000  79.40  
เหล็กกันโคลง  BSK 1,320,000 47 1,320,000 59 1,320,000  40.06  
สปริงขดขึ้นรูปรอน BSK 3,000,000 38 3,000,000 50 1,200,000  82.29  

หมายเหตุ 

- กําลังการผลิตคํานวณจากเวลา 550 ชั่วโมงตอเดือน  
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4.3.3 การจัดหาวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักท่ีสําคัญในการผลิตของกลุมบริษัทคือเหล็ก ซึ่ง มีการจัดหาอยู 2 ลักษณะ คือ 

1. เหล็กที่ไมสามารถผลิตไดภายในประเทศ บริษัทฯและบริษัทยอยจะจัดซ้ือจัดหาโดยตรงจาก
ผูผลิตในตางประเทศ หรือส่ังซื้อผานตัวแทนจําหนายในประเทศ ซึ่งเหล็กประเภทนี้ไดแก เหล็กคารบอนสูงทอนกลม 
(High carbon steel round bar) เหล็กสปริงเสนแบนและกลม (Spring  steel Flat Bar, Spring steel Round Bar) 
ซึ่งลูกคาเปนผูกําหนดทั้งประเภท คุณสมบัติ (Specification) และแหลงที่ผลิตของเหล็ก เพื่อเปนการควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยกลุมบริษัท  โดยวัตถุดิบกลุมนี้มีมูลคาประมาณรอยละ 75 ของวัตถุดิบหลัก 

2. เหล็กที่สามารถจัดหาไดภายในประเทศ ซึ่งเปนรายการวัตถุดิบที่สําคัญอีกรายการ คือ เศษ
เหล็กอัด (Steel Scrap) ซึ่งเปนการซ้ือจากผูประกอบการภายในประเทศ และบางสวน ลูกคาที่เปนผูผลิตรถยนตเปนผู
จัดหาให ซึ่งสําหรับวัตถุดิบในกลุมนี้มีมูลคาประมาณรอยละ  25 ของวัตถุดิบหลัก 

 ในป 2552 บริษัทฯมีการบริหารและพัฒนาความสัมพันธทางธุรกิจ และการพัฒนาผลิตภัณฑกับ
ผูผลิตและผูขายวัตถุดิบอยางตอเนื่องเนื่องมาจากป 2551 เพื่อพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบ การผลิตและเงื่อนไขในการ
ดําเนินธุรกิจตางรวมกัน อีกท้ังยังคงดําเนินการสรรหาแหลงวัตถุดิบทดแทนอยางตอเนื่องจากภูมิภาคตางๆ เพื่อใหได
วัตถุดิบทดแทนที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีตนทุนตํ่าเพื่อเปนการพัฒนาแหลงวัตถุดิบสํารองในกรณีฉุกเฉินและลด
ความเส่ียงทางดานตนทุน และยังคงพัฒนาดานการติตตามขอมูลขาวสาร ความเคล่ือนไหวของราคาเหล็กของ
ตลาดโลกอยางตอเนื่องและใกลชิด เพื่อรวบรวมใชในการวิเคราะหแนวโนมภาวะความตองการ และกําลังการผลิตของ
ตลาดในแตละชวงเวลา โดยมีแหลงขอมูลเชนจากขอมูลของกลุมลูกคา และจากกลุมผูผลิตทั้งในและตางประเทศที่
เปนพันธมิตรกับทางบริษัทฯ    ขอมูลจากบริษัทฯ วิเคราะหขอมูลทางการตลาดของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศสิงค
โปร  เปนตน ทําใหสามารถนําขอมูลดังกลาวมาสนับสนุนการตัดสินใจหรือการเจรจาดานราคาและปริมาณการส่ังซอ
ในแตละชวงเวลาไดถูกตองแมนยํามากขึ้น จนขอมูลเปนที่ยอมรับทั้งผูผลิตวัตถุดิบ ผูขายวัตถิบ และลูกคาที่เปนผูผลิต
รถยนต ทําใหม่ันใจไดวา บริษัทฯจะไมประสบปญหาในเร่ืองของการจัดหาวัตถุดิบ ที่จะสงผลกระทบในเชิงลบตอผล
ประกอบการของบริษัทฯ  

 
 

4.3.4 งานที่ยังไมไดสงมอบ 

-ไมมี- 
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การวิจัยและพัฒนา 
 

 
 “ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน การเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
 

5.1 ทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
2552  มีรายละเอียดดังนี ้

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกจิ 
(หนวย : ลานบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลคาทางบัญชี 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2552 
ลักษณะกรรมสิทธิ ์
หรือภาระผูกพนั 

     ที่ดิน 
ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 
เน้ือท่ี 99-3-79.7 ไร เจาของ 545.32 
ตําบลบางโฉลง 
อําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 
เน้ือท่ี 8-2-49.5 ไร เจาของ 51.74 

 
 
 
จํานวน  2,469.25  ลานบาท  จํานอง
เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงิน 

ตําบลปลวกแดง อําเภอปลวกแดง   
54.86  จังหวัดระยอง  เน้ือท่ี 21-3-76.9 ไร เจาของ 

ตําบลมาบยางพร   
 

 
 

173.36  
อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 
เน้ือท่ี 83 ไร เจาของ 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง    

36.41  จังหวัดระยอง  เน้ือท่ี 16-2-20 ไร เจาของ 
เจาของ 731.73  อาคารและส่ิงปลูกสราง 

  
83.30 

 

ที่ดิน 
ตําบลมาบยางพร อําเภอปลวกแดง เจาของ  
จังหวัดระยอง เน้ือท่ี 49 ไร 

เจาของ 2,154.25 เครื่องจักรและอุปกรณ จํานวน  2,497.45  ลานบาท จํานอง
เปนหลักประกันเงินกูยืมระยะยาวกับ
สถาบันการเงิน 

เจาของ 11.61 - อุปกรณอื่นๆ 
เจาของ 6.33 - ยานพาหนะ 
เจาของ           405.42  - งานระหวางกอสราง 

  4,254.33  รวม 
จํานวน  4,966.70 ลานบาท จํานอง
เปนหลักประกนัเงินกูยืมระยะยาว
กับสถาบันการเงิน 

หมายเหตุ:  นอกเหนือไปจากสินทรัพยตามท่ีไดระบุในตาราง สินทรัพยหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ไดแก ที่ดินในจังหวัดโคราช พะเยา 
เชียงราย ที่ดินขางโรงงานที่ไมไดใชประโยชน  
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5.2 สรุปสาระสัญญาความชวยเหลือทางเทคนคิ 

บริษัทฯและบริษัทยอยมีการทําสัญญาซ้ือขายสินคากับลูกคา และมีการทําสัญญาที่สําคัญอื่น ไดแก
สัญญาความชวยเหลือทางเทคนิค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

บริษัท 
คูสัญญาทาง

เทคนิค 
วันที่เริ่มสัญญา วันส้ินสุดของสัญญา รายละเอียดของการชวยเหลือ 

Gohsyu 
Corporation 

13 กรกฎาคม 2547 12 กรกฎาคม 2557 กระบวนการผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป บริษัทฯ 
 

Ibara Seiki 10 มีนาคม 2553*มีนาคม 2548 9  กระบวนการผลิตงานกลึง 

SBM Ibara Seiki 8 กุมภาพันธ 2547 7 กุมภาพันธ 2557 กระบวนการผลิตงานกลึง 

มิถุนายน 2553*ICP Takeda Corp 10 มิถุนายน 2548 9  กระบวนการผลิตงานหลอ 
หมายเหตุ: * อยูระหวางเจรจาการตอสัญญา 

 
การท่ีกลุมบริษัททําสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคกับคูสัญญาเหลานี้อยางตอเนื่องน้ัน เน่ืองจาก 

คูสัญญาเหลานี้ มีความเช่ียวชาญในการจัดการกระบวนการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับของผูประกอบ
รถยนต อีกท้ัง การท่ีกลุมบริษัทมีความชวยเหลือทางเทคนิคดังกลาว ถือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมลูกคาได
อีกดวย 

กลุมบริษัทมีนโยบายในการตอสัญญาความชวยเหลือทางเทคนิคสําหรับกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑที่
กลุมบริษัทประเมินวายังตองมีความพึ่งพิงทางเทคนิค ในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑใน
อนาคต  

 
5.3 นโยบายการลงทุนและการบริหารงานในบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวของ (Waiting) 

บริษัทยอย 

บริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยซึ่งเปนผูผลิตช้ินสวนรถยนต ทั้ง 3 บริษัทในสัดสวนการถือหุน   
รอยละ 99.99, 99.99 และ 100 (ตามลําดับ) โดยมีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 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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เม่ือวันท่ี 25  กรกฎาคม  2550  บริษัทฯ ไดเขาซื้อกิจการของบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แคสติ้ง โปรดักส 
จํากัด (บริษัทยอย) ทั้งหมดโดยการซื้อหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 15 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ในราคาหุน
ละ 11 บาท รวมเปนเงิน 165 ลานบาท  ทั้งนี้จากการอนุมัติโดยมติพิเศษที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนใหเขาซื้อหุนสามัญ 
เม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 และในวันเดียวกันน้ี ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เพิ่มทุนในบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล แค
สต้ิง โปรดักส จํากัด เปนจํานวนเงิน  35 ลานบาท บริษัทยอยไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันที่ 
20 สิงหาคม 2550 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนที่มุงเนนในธุรกิจที่เก่ียวเน่ืองและเปนธุรกิจที่สนับสนุนธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 
โดยบริษัทฯ จะทําการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการลงทุน ในแงของผลตอบแทน  การสงเสริมธุรกิจปจจุบันของ
บริษัทฯ และความเปนไปไดในการเติบโตของธุรกิจ 

ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินลงทุนระยะยาวในบริษัทยอยทั้งสามบริษัท กลาวคือ ภายหลังจากการเสนอขายหุน
ตอประชาชนท่ัวไป 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 นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เขาไปเปน
กรรมการในบริษัท BSK  และ จํานวน 3 คน คือ นายยงยุทธ กิตะพาณิชย นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย และนายยง
เกียรต์ิ กิตะพาณิชย เปนกรรมการใน บริษัท SBM  รวมถึง นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย และ นางสาวนภัสร กิตะ
พาณิชย เปนกรรมการในบริษัท ICP 

BSK และ SBM ใหกรรมการตัวแทน 1 คน เขาเปนกรรมการของบริษัทรวมและบริษัทที่เก่ียวของท้ัง 4 
บริษัทดังนี้ 

บริษัทรวม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนๆ ในบริษัทรวมโดยมีรายละเอียดดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออก
และเรียก
ชําระแลว 
(ลานบาท) 

สัดสวนการถือ
หุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงิน
ลงทุน 

วิธีสวนไดเสีย 
(ลานบาท) 

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด  ผลิตและจําหนายอะไหลรถ 150.00 20.00 84.46 
บริษัท ซึชโิยช ิสมบูรณ โคเตท แซนด 
จํากัด  

ผลิตและจําหนายสินคา
ประเภททรายเคลือบพลาสติก
และทรายอบแหง 

72.00 21.25 30.00 

   114.46 รวม 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

จํานวน 30.00 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2552 จํานวน 1.35 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ซึซิโยชิ สมบูรณโคเตท แซนด จํากัด และงบการเงิน
สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่จัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด มีมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย จํานวน    
84.46 ลานบาท และมีสวนแบงกําไรสําหรับป 2552 จํานวน 8.49 ลานบาท คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวด  หก
เดือนส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2552 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีบริษัท ยามาดะ สมบูรณ จํากัด และงบการเงิน
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งจัดทําขึ้นโดยฝายบริหารและไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทยอย มีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ๆ ในบริษัทที่เก่ียวของโดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

บริษัท ธุรกิจ 

ทุนที่ออกและ
เรียกชําระ
แลว (ลาน
บาท) 

สัดสวนการ
ถือหุน 

(รอยละ) 

มูลคาเงินลงทุน 
(ลานบาท) 

บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ 
จํากัด 

ผลิตและจําหนายชิ้นสวน  
ยานยนตประเภทระบบเบรก 

732.60 2.90 21.25 

บริษัท สมบูรณ โซมิค แมนแูฟคเจอร่ิง 
จํากัด  

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

300.00 1.80 5.40 

รวม    26.65 
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โครงการในอนาคต  
 
 
“ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการรายงาน การเปดเผย

ขอมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย ไดยกเลิกหัวขอนี้” 
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6. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ บริษัทยอย และบริษัทรวม ไมมีขอพิพาททางกฎหมายอยางมีนัยสําคัญ 
ที่มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 
5 ของสวนของผูถือหุน  
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7. โครงสรางเงนิทุน 
 

7.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ  

บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 300 ลานบาท แบงออกเปนหุนสามัญ 300 ลานหุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท  

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

7.2 ผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันที่ 16 มีนาคม 2553  

ผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1. บริษัทสมบูรณ โฮลดิ้ง จํากัด 79,999,200 26.67 
2. ตระกูล กิตะพาณิชย   77,759,400 25.92 
3. กองทุนเพื่อการรวมลงทุน 30,000,000 10.00 
4. นายสุทธิพงษ เวศยวรุตม 11,380,000 3.79 
5. MR. KENNETH RUDY KAMON 9,715,200 3.24 
6. SOMERS (U.K.) LIMITED 9,113,100 3.04 
7. บริษัทหลักทรัพย ภัทร จํากัด (มหาชน) 7,937,700 2.65 
8. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-THAI FOCUSED EQUITY FUND LTD. 7,879,900 2.62 
9. AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX 7,811,800 2.60 
10. นายบํารุง ศรีงาน 4,011,900 1.34 

หมายเหตุ: 
- นักลงทุนหลักของกองทุนเพื่อการรวมลงทุนประกอบดวย International Finance Corporation (IFC), 

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

 
7.3 นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสํารอง
ตามกฎหมายแลว ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับแผนการลงทุนและแผนการใชเงินของบริษัทฯดวย 

บริษัทยอยกําหนดนโยบายการจายเงินปนผลโดยจะพิจารณาจากปจจัยดังกลาวขางตนเชนเดียวกัน  
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8.  การจัดการ 
8.1 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 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แผนกโครงการ BPI 

รองกรรมการผูอํานวยการ 
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

ฝายพัฒนาบุคลากร 

ฝายธุรการและกิจกรรม 
เพื่อสังคม 

ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนกตรวจสอบภายใน 

ฝายพนักงานสัมพันธ 
 

ฝายพัฒนากระบวนการผลิต 

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ 

และสรรหาวาจาง

ประสานงานโครงการลงทน 

   



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

โครงสรางการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการจํานวน 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ โดยมี
รายชื่อและขอบเขต อํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

 
8.1.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการอิสระ 
4. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ 
5. นายอัจฉรินทร สารสาส กรรมการอิสระ 
6. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ 
7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 

นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 8. 
9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 
10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

หมายเหตุ: 
- นายอัจฉรินทร สารสาส ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ แทนนายรังสิน สืบแสง ต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552  

 
กรรมการผูมีอาํนาจลงนามผกูพันบริษัทฯ 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายยงยุทธ กิตะพาณิชย  นายวีระยุทธ กิตะ
พาณิชย  นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย  และ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย   โดยกรรมการสองในส่ีคนนี้ลงลายมือชื่อ
รวมกันและประทับตราสําคัญของบริษัทฯ   
 
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกํากับดูแลใหการ
บริหารจัดการเปนไปตามนโยบายแนวทางและเปาหมาย ที่จะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุน อยูในกรอบของการ
มี จริยธรรมที่ดี และคํานึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย 

 คณะกรรมการมีหนาท่ีปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู
ถือหุน โดยปฏิบัติหนาที่ดวยความซ่ือสัตยสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของผูถือหุน ทั้งในปจจุบันและใน
ระยะยาว ทั้งน้ี รวมทั้งการปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย 
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 ในการปฏิบัติหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูแตงต้ังกรรมการผูอํานวยการ (President) ใหเปน
ผูรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 ในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการกําหนดใหเร่ืองดังตอไปนี้ 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. การซ้ือและจําหนายสินทรัพย การซื้อกิจการและเขารวมในโครงการรวมทุนที่ไมขัดกับเกณฑของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีมูลคาเกินจํานวนท่ีมอบอํานาจใหกรรมการผูอํานวยการ 
6. การทําธุรกรรมหรือการกระทําใดๆ อันมีผลกระทบที่ สําคัญตอฐานะทางการเงิน ภาระหนี้ สิน 

ยุทธศาสตรการทําธุรกิจ และช่ือเสียงของบริษัทฯ 
7. การทําสัญญาใดๆ ที่ไมเ ก่ียวกับการทําธุรกิจปกติ และสัญญาท่ีเก่ียวกับการทําธุรกิจปกติที่ มี

ความสําคัญ 
8. การทํารายการเก่ียวโยงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวมกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน สวนท่ีไมเขา       

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 
9. ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลใหโครงสรางเงินทุนของบริษัทฯ มีอัตราสวนหนี้สินตอทุนเกิน 1.5 : 1 
10. การจายเงินปนผลระหวางกาล 
11. การเปล่ียนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสําคัญเก่ียวกับการบัญชี การบริหารความเส่ียง และการควบคุม

ภายใน 
12. การวาจางกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
13. การกําหนดและการเปล่ียนแปลงอํานาจอนุมัติที่มอบใหกรรมการผูอํานวยการ และผูบริหารระดับสูง 
14. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจําปของ

ผูบริหารและพนักงาน 
15. การเสนอแตงต้ังและการส้ินสุดสถานภาพของกรรมการ เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
16. การมอบอํานาจหนาที่ใหประธานกรรมการ กรรมการผูอํานวยการ หรือกรรมการบริษัทฯ คนใดคนหน่ึง 

รวมถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแกไขการมอบอํานาจหนาที่ดังกลาว ทั้งน้ีตองไมขัดกับกฎเกณฑ
ขอกําหนดตลาดหลักทรัพย และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย 

17. การแตงต้ังและกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย 
18. การจัดใหมีและกํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการตามหลักการกํากับดูแลกิจการ 
19. การแตงต้ังกรรมการในบริษัทยอย   
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20. การดําเนินการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทฯ 

 
8.1.2 คณะกรรมการบริหาร มีกรรมการอิสระเปนประธานฯ ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ ประธานกรรมการ 
2. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
3. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ 
4. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

1. กล่ันกรอง 
- นโยบาย ทิศทาง กลยุทธในการทําธุรกิจและโครงสรางการบริหารงาน ตลอดจนหลักเกณฑในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการแขงขัน  
- แผนธุรกิจ และงบประมาณประจําปของบริษัทฯ 
- โครงการลงทุน ทุกโครงการ 

2. อนุมัติ หรือไมอนุมัติ  
- โครงการลงทุนในวงเงินไมเกิน 50 ลานบาท โดยโครงการลงทุนนั้นตองเปนโครงการลงทุนที่

เก่ียวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และมีอัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (IRR) ไมนอย
กวารอยละ 15 เวนแตเปนโครงการลงทุนเพื่อการบํารุงรักษา ปรับปรุงประสิทธิภาพ หรือทดแทน
เคร่ืองจักร 

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

3. ติดตามและกํากับการดําเนินการ 
- แผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการท่ีอยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทฯ 
- ผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ 
- ผลการดําเนินงานดานบริหารความเส่ียงขององคกร 
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4. รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
 - ผลการดําเนินงานทางการเงินประจําเดือน 
 - รายการที่คณะกรรมการบริหาร อนุมัติหรือไมอนุมัติ 

5. ดําเนินการอื่น ๆตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
 
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ประกอบดวยกรรมการอิสระท้ังคณะ ไดแก 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายปญจะ เสนาดิสัย ประธานกรรมการ 
2. นายอัจฉรินทร สารสาส กรรมการ 
3. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายวิศรุต  บุญโต  เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

หมายเหตุ: 

- นายอัจฉรินทร สารสาส ดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบฯ แทนนายรังสิน สืบแสง ต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป 
  

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

1. สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองตามควร ตามมาตรฐานการบัญชี และใหมีการเปดเผยอยาง
เพียงพอ 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
พิจารณาถึงความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทฯใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของ 

4. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการกระทําท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใหเปนไปตาม
กฎระเบียบที่เก่ียวของ 

5. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง(Risk Management) ของบริษัท
ฯ   

6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาความเปนอิสระ
ของผูสอบบัญชี และมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีอยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยไมมีฝายจัดการเขารวม 

7. ใหความเห็นชอบการแตงต้ัง โยกยาย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของหนวยงาน
ตรวจสอบภายใน 
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8. จัดทํารายงานกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของ
บริษัทฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยมีรายละเอียดขั้นตํ่าในประเด็นสําคัญ 
ดังนี้ 

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

9. ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอํานาจเชิญผูบริหาร หรือพนักงานของ
บริษัทฯที่เก่ียงของมาใหความเห็น รวมประชุม หรือสงเอกสารตามที่เห็นวาเก่ียวของจําเปน 

10. ใหมีอํานาจวาจางท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาใหความเห็นหรือคําปรึกษาในกรณีจําเปน   โดย
บริษัทฯ เปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

11. พิจารณาทบทวนขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและประเมินผลการปฏิบั ติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบฯประจําทุกป 

12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ใหคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส 
14. ดําเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบเบ้ืองตนแกสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ

ผูสอบบัญชี ในกรณีที่ผูสอบบัญชีไดแจงเหตุอันควรสงสัยใหคณะกรรมการตรวจสอบฯไดรับทราบ โดย
ใหดําเนินการภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูสอบบัญชีแลว 

15. รับทราบสําเนารายงานของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่ไดรายงานถึงการมีสวนไดเสียของตน 
หรือของบุคคลที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
หรือบริษัทยอย ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศ
กําหนด 

16. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมทางธุรกิจ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเปน
ประจํา อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

17. พิจารณาแตงต้ังคณะทํางาน เพ่ือทําหนาที่สนับสนุนการกํากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ไดตามความ
เหมาะสม 
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8.1.4 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร มีกรรมการอิสระเปนประธานฯ 
ประกอบดวย 

ช่ือ – นามสกุล ตําแหนง 

1. นายไพฑูรย ทวีผล ประธานกรรมการ 
2. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 
3. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กรรมการ 
 

ทั้งนี้มี นายวสันต ชวเจริญพันธ เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 

หมายเหตุ: 

- นายไพฑูรย ทวีผล ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ แทนนายรังสิน สืบแสง ต้ังแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 

คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป  
 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. กําหนดนโยบายตาง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้ 
1.1 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการในการสรรหากรรมการ และกรรมการผูอํานวยการ 
1.2 นโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจายคาตอบแทนและผลประโยชนอื่นที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการชุดยอย และกรรมการผูอํานวยการ        
2. คัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาดังนี้ 

2.1 กรรมการ 
2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอยตาง ๆ ที่ไดรับมอบอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบโดยตรง

จากคณะกรรมการบริษัทฯ 
2.3 กรรมการผูอํานวยการและรองกรรมการผูอํานวยการ สําหรับตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ 

มอบใหกรรมการผูอํานวยการพิจารณาเบื้องตน เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาฯ ใหความเห็นชอบ 
และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา   

3. ดูแลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีขนาดและองคประกอบที่เหมาะสมกับองคกร รวมทั้งการปรับเปล่ียนให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 

4. ดูแลใหกรรมการและกรรมการผูอํานวยการ ไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบ
ที่ไดรับมอบหมาย     

5. กําหนดแนวทาง นําเสนอ และใหความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูอํานวยการ เพื่อพิจารณาปรับคาตอบแทนและการจายเงินรางวัลจูงใจประจําป 

6. ติดตามการทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน ของตําแหนง กรรมการผูอํานวยการและรองกรรมการ
ผูอํานวยการ เสนอคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
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7. รายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทฯ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
8. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

 
ผูบริหาร ประกอบดวย 8.1.5 

1. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการผูอํานวยการ และรักษาการ  
   รองกรรมการผูอํานวยการ - สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 
2. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย  รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร 
3. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส  - สายการขายและ

การตลาด 
4. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย รองกรรมการผูอํานวยการ - สํานักกรรมการผูอํานวยการ 
5. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายการเงินและบัญชี 

นายวสันต ชวเจริญพันธ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายปฏิบัติการ SBM/ ICP 6. 
7. นายภากร ทองเจริญ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายปฏิบัติการ SAT/ BSK 
8. นายวิชัย ศรีมาวรรณ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ 
9. นางจิราพร ศรีสมวงษ  รองกรรมการผูอํานวยการ - สายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ขอบเขต อํานาจ หนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

1. จัดทํานโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณประจําปของ 
บริษัทฯ และบริษัทยอย เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

2. ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางยุทธศาสตรการทําธุรกิจ เปาหมาย แผนงานและงบประมาณ  
ประจําปของบริษัทฯ และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติ 

3. รายงานผลงานและผลประกอบการประจําเดือนและไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทยอยเทียบกับแผน
และงบประมาณ ใหคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบพรอมเสนอขอแนะ 

4. อนุมัติคาใชจายและเงินลงทุนที่ไมไดอยูในงบประมาณประจําปไดไมเกิน 1 ลานบาทตอคร้ัง โดยตอง
รายงานใหคณะกรรมการทราบ 

5. เร่ืองอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย 

ทั้งน้ี การใชอํานาจหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการไมรวมถึง (ตองไมขัดแยงกับกฎเกณฑของ ก.ล.ต.) 
อํานาจในการอนุมัติรายการที่ทําใหกรรมการผูอํานวยการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมท้ังรายการท่ีกําหนดใหขอความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผูถือหุน เชน รายการที่เก่ียวโยงกัน หรือการไดมาหรือ
จําหนายไป ซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนตน 
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การประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการผูอํานวยการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูอํานวยการเปนประจําทุกป 
โดยใชเปาหมายและหลักเกณฑในการประเมินที่เช่ือมโยงกับความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร เพื่อพิจารณากําหนด
คาตอบแทน และเงินรางวัลจูงใจท่ีเหมาะสม  
 
โครงสรางคณะกรรมการและองคประกอบของคณะกรรมการ 

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

กรรมการอิสระ มีจํานวนรอยละ 50 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. นายสรรเสริญ วงศชะอุม 
2. นายปญจะ เสนาดิสัย 
3. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ 

นายอัจฉรินทร  สารสาส 4. 
5. นายไพฑูรย ทวีผล 

 
คํานิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้ 

1. ถือหุนไมเกินรอยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัทฯ บริษัทยอย หรือบริษัทรวม ทั้งนี้ ให
นับหุนที่ถือโดยผูเก่ียวของดวย 

2. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการบริหารงานในทางปกติธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทยอย 
หรือบริษัทรวม  หรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ รวมท้ังไมเปนกรรมการที่มีอํานาจลงนามผูกพัน  
บริษัทฯ ลูกจาง พนักงาน หรือที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือผู
ถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

3. เปนกรรมการที่ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงินและ
บริหารงาน 

4. เปนกรรมการที่ไมใชผูสอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม นติิบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
5. เปนกรรมการท่ีไมไดเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอป จาก

บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 
6. เปนกรรมการที่ไมใชเปนผูที่เก่ียวของหรือญาติสนิทของผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 
7. เปนกรรมการที่ไมไดรับการแตงต้ังขึ้นเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการของบริษัทฯ หรือ 

ผูถือหุนรายใหญ 
8. สามารถปฏิบัติหนาท่ี แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหนาท่ีที่ไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯไดโดยอิสระ 
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8.2 การสรรหากรรมการและผูบริหาร 

เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 
วิธีการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน เปน
ผูสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมเขารับการคัดเลือก โดยบุคคลที่เหมาะสมจะถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  
ซึ่งจะเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการสรรหาคัดเลือก ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสถานการณของ
บริษัทฯในชวงเวลาน้ัน 

ป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯไดสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเขาดํารงตําแหนงกรรมการ โดยพิจารณาจาก
ขนาดโครงสรางและองคประกอบที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ความรู ความสามารถของกรรมการที่หลากหลาย เชน 
ความเขาใจในอุตสาหกรรม ความสามารถเฉพาะดานที่เปนประโยชนกับบริษัทฯ   ประสบการณ การอุทิศเวลาและ
ความพยายามในการปฏิบัติหนาที่และความเขาใจในวัฒนธรรมองคกร เพื่อเสริมสรางใหบริษัทฯ มีคณะกรรมการที่
เขมแข็งมากย่ิงขึ้น 

 
8.3 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร  

คณะกรรมการบริษัทฯไดสงเสริม สนับสนุน ใหมีการฝกอบรม และการใหความรูที่เกี่ยวของแกกรรมการและ
ผูบริหาร เพื่อใหมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง อาทิเชน สงเสริมใหมีการพบปะระหวางกรรมการและ
ผูบริหารระดับสูง เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สงเสริมใหจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารระดับ
กรรมการผูอํานวยการ รองกรรมการผูอํานวยการ ฯลฯ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ         
ติดตามการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงานของกรรมการผูอํานวยการ  และรองกรรมการผูอํานวยการ  เพื่อม่ันใจไดวา
บริษัทฯ มีผูบริหารที่มีความรู ความสามารถเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดใหมีแผนพัฒนาศักยภาพผูบริหาร เพื่อจดัทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน
ประกอบดวย กรรมการผูอํานวยการ และรองกรรมการผูอํานวยการทุกสายงาน 

2. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ พิจารณากําหนดความรู ความสามารถ(Competency)  
ประสบการณของแตละตําแหนงงาน เพื่อคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามที่กําหนด สามารถสืบ
ทอดงานของแตละตําแหนงงานได 

3. กรรมการผูอํานวยการ ประเมินการปฏิบัติงานและความรู ความสามารถของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง 
เทียบกับระดับ Competency ที่ตองการ เพื่อจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap 

4. มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (Executive HR) ทําหนาที่ดูแลติดตามการอบรม และพัฒนา
ความรู ความสามารถของผูสืบทอดตําแหนงรองกรรมการผูอํานวยการ 

5. กรรมการผูอํานวยการ จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ ความรับผิดชอบของผูบริหารที่มีคุณสมบัติสอดคลอง             
และมอบหมายใหผูบริหารระดับรองกรรมการผูอํานวยการ   เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อใหมี
ความเขาใจ  ประสบการณ และความพรอมในการบริหารองคกรตอไปในอนาคต 

6. กรรมการผูอํานวยการ รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผูบริหาร
ที่มีคุณสมบัติสอดคลอง ตอคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนปละ  2  คร้ัง 
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7. คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทําแผนการสืบทอดดตําแหนงงานของ
กรรมการผูอํานวยการ และรองกรรมการผูอํานวยการ เปนประจํา           และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ 
ทราบ ปละ 2 คร้ัง   
 

8.4 คาตอบแทน 

8.4.1 คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 (1) คาตอบแทนรวมที่เปนตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรูปของเบี้ยประชุมและบําเหน็จกรรมการ 
  เปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 6,964,042.26 บาท รายละเอียดดังนี้ 

เบี้ยประชุม (บาท) บริษัทยอย             

SBM BSK ICP 

 
 คณะ 

บําเหน็จ
กรรมการ 

คณะ กรรมการ 
คณะ คณะ 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจ 

สรรหา
และคา
ตอบ 

กรรมการ
บริษัท 

กรรมการ 
ป 2551 

บริหาร 
สอบฯ 

แทนฯ 

คาตอบแทน
รวม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กรรมการที่พนจากตําแหนงระหวางป 2552 แตไดรับคาตอบแทนในป 2552 

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

รวม 6,964,042.26 

หมายเหตุ: 

- นายอัจฉรินทร สารสาส ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบฯ ต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 
- บําเหน็จกรรมการ เปนการคํานวณจายจากผลการดําเนินงานในป 2551 ที่จายในป 2552 
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(2) คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส 
 

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

เงินเดือนรวม 9 26,132,933.33 10 22,493,956.67 
โบนัสรวม 9 5,552,857.16 9 7,754,199.48 

รวม  31,685,790.49  30,248,156.15 

หมายเหตุ:  - ป 2552 ประกอบดวยผูบริหาร 9 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายาชิ
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางจิราพร ศรีสม
วงษ และนายภากร ทองเจริญ  

 - ป 2551 ประกอบดวยผูบริหาร 10 คน คือ นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นายโยชิทะกะ โอบายาชิ
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นายชํานาญ ธรรมเจริญ (ลาออกระหวางป) นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญ
พันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นางจิราพร ศรีสมวงษ (เขาระหวางป) และนายภากร ทองเจริญ (เขาระหวางป)                

 
8.4.2 คาตอบแทนอ่ืน 

 (1) เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  

ในรอบป 2552 บริษัทฯไดสมทบเงินเขากองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกผูบริหารของบริษัทฯดังนี้  
   

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

เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 8 621,196.50 8 520,953.00 

หมายเหตุ: - ป 2552 ผูบริหาร 8 คน ไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นาย
วรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ นายภากร ทองเจริญ และนางจิราพร ศรีสมวงษ  

- ป 2551 ผูบริหาร 8 คน ไดแก นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย นาย
ชํานาญ ธรรมเจริญ (ลาออกระหวางป) นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ นายวสันต ชวเจริญพันธ นายวิชัย ศรีมาวรรณ และ
นางจิราพร ศรีสมวงษ (เขาระหวางป) 
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 (2) การถือครองหุนของคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

หุนสามัญ (หุน) 
ช่ือ – สกุล 

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิม (ลด) 

1.   นายสรรเสริญ วงศชะอุม - - - 

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

3.   นายปญจะ เสนาดิสัย 20,000 20,000 - 

4.   นายสบสันต์ิ  เกตุสุวรรณ - - - 

5.   นายอัจฉรินทร สารสาส - - - 

6.   นายไพฑูรย ทวีผล - - - 

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

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

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

10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม - - - 

11. นายโยชิทะกะ โอบายาชิ - - - 

12. นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ - - - 

13. นายวสันต ชวเจริญพันธ - - - 

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

15. นางจิราพร ศรีสมวงษ - - - 

16. นายภากร ทองเจริญ - - - 

หมายเหตุ: 
- ขอมูลจากรายงานการถือครองหลักทรัพยของกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 
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8.5 การกํากับดูแลกิจการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดนําหลักเศรษกิจพอเพียงกับการดําเนินธุรกิจอยางย่ังยืน มาใชเปน
แนวทางในการดําเนินธุรกิจ เพื่อสรางภูมิคุมกันในการดําเนินธุรกิจ ใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่ดีของ
หลักการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และเพ่ือใหเปนองคกรธรรมาภิบาลที่แทจริง บริษัทฯไดสงเสริมให
พนักงานทุกระดับทั้งทั้งองคกร มีความรู ความเขาใจ มีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซ่ือสัตยสุจริต โดยการจดัอบรมติดตอกันเปนปที่ 3  

คณะกรรมการบริษัทฯไดกําหนดคูมือ“นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และ คูมือ “จริยธรรมธุรกิจ
และขอพึงปฏิบัติในการทํางาน” แจกจายใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ พรอมกับ
เผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th สวนของ “ธรรมาภิบาล” เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน 
หรือผูที่สนใจ สามารถดาวนโหลดคูมือดังกลาวได 

ป 2552 บริษัทฯไดรับการประเมินผลตามโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2009) ในระดับ “ดีเลิศ”    
ติดตอกันเปนปที่ 2 และไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป – ดีเดน ประจําป 2551/52 จาก
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 นอกจากนี้ บริษัทฯไดรับรางวัลจากงาน SET Awards ประจําป 2552 ไดแก รางวัลรายงาน
บรรษัทภิบาลดีเดน (Top Corporate Governance Report Awards) รางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดานนัก
ลงทุนสัมพันธ (IR Excellent Awards) และไดรับประกาศนียบัตรบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR 
(Corporate Social Responsibility)  
 
ตลอดป 2552 บริษัทฯไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งครอบคลุมเน้ือหา 5 หมวด สรุปไดดังนี้ 

1. สิทธิของผูถือหุน 

ในป 2552 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานตาง ๆของผูถือหุน เชน สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอน หลักทรัพย แลว 
บริษัทฯยังไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เปนการสงเสริมการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี้ 

 บริษัทฯเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ถึง
คณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุม ระหวางวันที่ 19 มีนาคม 2552 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2552 โดย
แจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมทั้งประกาศหลักเกณฑ 
และระบุขั้นตอน ที่ชัดเจนไวในเว็บไซตของบริษัทฯท่ี www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมูลนักลงุทน” 
ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน” 

บริษัทฯไดใหความสําคัญและเคารพสิทธิของผูถือหุน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
บริษัทฯจัดประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 ในวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยมีกรรมการเขารวม
ประชุมครบทั้ง 10 คน นอกจากน้ี ยังมีผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผูแทนของผูสอบบัญชี จากบริษัท
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด และท่ีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี 
จํากัด เขารวมประชุมในคร้ังนี้ดวย 
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 บริษัทฯนําหนังสือนัดประชุมท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และหลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนสง
คําถามท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการบริษัทฯลวงหนากอนวันประชุม ไปเผยแพรไวที่  
www.satpcl.co.th สวนของ “ขอมูลนักลงทุน” ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน” เพ่ือใหผูถือหุนไดศึกษา
ขอมูลกอนวันประชุม 30 วัน (Post วันที่ 19 มีนาคม 2552) โดยแจงผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 

  บริษัทฯ ไมไดเพิ่มวาระการประชุม หรือเปล่ียนแปลงขอมูลสําคัญ โดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 อีกทั้งยังใหสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคําถามใน
ที่ประชุมกอนลงมติใด ๆ ซึ่งรายละเอียดไดมีการบันทึกไวในรายงานการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 
2552 

 บริษัทฯแจงกฎเกณฑและวิธีการในการเขารวมประชุมผูถือหุน พรอมใหขอมูลสําหรับแตละวาระการ
ประชุมอยางเพียงพอตอการตัดสินใจ ใหผูถือหุนทราบในหนังสือนัดประชุม 

  คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดใหมีการจัดทํารายงานการประชุมใหแลวเสร็จและเผยแพรผานเว็บไซต ของ
บริษัทฯภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได โดยไม
จําเปนตองรอใหถึงการประชุมคร้ังตอไป  

 
2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายท่ีจะปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือ
หุนรายยอย นักลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง  

ในป 2552 บริษัทฯไดรับผลการประเมินคุณภาพการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป จากสมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทย รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ใน
ระดับ “ดีเย่ียม” ติดตอกันเปนปที่ 3 

 ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําป 2552 บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุน เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการ เปนการลวงหนา ระหวางเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม 2552 และไดแจงใหผูถือหุนทราบผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยฯ พรอม
ทั้งเผยแพรหลักเกณฑของเร่ืองดังกลาวไวในเว็บไซตของบริษัทฯที่  www.satpcl.co.th สวนของขอมูล
นักลงทุน ภายใตหัวขอ “ประชุมผูถือหุน”   

 บริษัทฯไดแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่ผูถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงไดเองในแตละวาระ ไปพรอมกับหนังสือนัดประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวย
ตนเอง สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 
พรอมท้ังเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ  เพื่อใหผูถือหุนสามารถดาวนโหลดไดอีกดวย ในการประชุม
สามัญผูถือหุนป 2552 มีผูถือหุนจํานวน 8 ราย มอบอํานาจใหกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯเสนอเปนผูรับ
มอบอํานาจใหออกเสียงแทน 

 บริษัทฯใชระบบคอมพิวเตอรในการลงทะเบียนและตรวจนับคะแนนเสียงของผูถือหุน รวมท้ังมีการใช
บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความรวดเร็ว และอํานวยความสะดวกใหผูถือหุน 
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 คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดขอหามไมใหมีการใชโอกาสหรือขอมูลที่ไดจากการเปนกรรมการ ผูบริหาร 
หรือพนักงาน ในการหาประโยชนสวนตน หรือทําธุรกิจท่ีแขงขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง รวมทั้ง
ไมใชขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ หรือใหขอมูลภายในแกบุคคลอื่น
เพื่อประโยชนในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการและผูบริหารจะตองมีการรายงานการถือ
หลักทรัพยคร้ังแรกและรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  

 คณะกรรมการบริษัทฯไดอนุมัติหลักเกณฑ เพื่อกําหนดใหกรรมการบริษัทฯ บริษัทยอย และผูบริหาร 
รายงานการมีสวนได เ สียของตนเองและบุคคลท่ีมีความเ ก่ียวของ  ตามมาตรา  89/14 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551 ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2552  

เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการ วาดวยการดําเนินงานอยางโปรงใส เปนธรรม และ
สามารถตรวจสอบได บริษัทฯไดขยายผลการรายงานการมีสวนไดเสียไปยังพนักงานระดับจัดการ ของ
บริษัทฯและบริษัทยอย ต้ังแตผูจัดการแผนกขึ้นไป รวมถึงบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 69 ราย ซึ่งมี 1 
รายที่มีการทํารายการสวนไดเสียกับบริษัทฯ โดยไดขึ้นทะเบียนไวแลว 

 
3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

บริษัทฯดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสิทธิและมุงม่ันที่จะสรางความเปนธรรมแกผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดย
กําหนดไวในคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทํางาน เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบริหาร 
และพนักงานของบริษัทฯ เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งครอบคลุมหลักปฏิบัติที่สําคัญ ไดแก ความรับผิดชอบ
ตอผูถือหุน ความขัดแยงทางผลประโยชนและการรักษาขอมูลอันเปนความลับ ความรับผิดชอบตอทรัพยสิน
ของบริษัทฯ การปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสีย การติดตามและดูแลใหมีการปฏิบัติตาม จริยธรรมทางธุรกิจและรับ
ขอรองเรียน เชน 

 มีการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ และบริษัทยอย ในการใหคาตอบแทน
และสวัสดิการท่ีเหมาะสมและถูกตองตามกฎหมาย และมีการใหผลประโยชนอื่น เชน โบนัส โดย
พิจารณาจากผลงาน 

 ปฏิบัติตอเจาหนี้ตามเง่ือนไข หรือขอตกลงทางการคา โดยที่ผานมามีการปฏิบัติตามขอตกลงเงื่อนไข
การกูยืมตามขอตกลงกับธนาคารพาณิชย และหรือสถาบันการเงินมาโดยตลอด 

 เอาใจใสในการบริการและรับผิดชอบตอลูกคา รวมถึงการรักษาความลับของลูกคา 

 ปฏิบัติกับคูแขงตามกรอบการแขงขันที่สุจริต 

 รับผิดชอบตอสภาพแวดลอม ชุมชน และสังคมเปนอยางดี 

 สนับสนุนและใหความรวมมือที่ดีกับภาครัฐและหนวยงานที่เก่ียวของอยางสม่ําเสมอ 

 บริษัทฯกําหนดใหมีชองทางการรับขอรองเรียนดานธรรมาภิบาลและจริยธรรมธุรกิจ จากพนักงาน ผาน 
เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบายสงเสริมความรวมมือระหวางบริษัทฯกับผูมีสวนไดเสีย ในการสราง
เสริมผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จึงกําหนดกลไกคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแสตอคณะกรรมการ
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บริษัทฯ ในประเด็นเก่ียวกับการทําผิดกฎหมาย ความถูกตองของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุม
ภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผานอีเมลกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
ไดโดยตรง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเว็บไซตของบริษัทฯ สวนของธรรมาภิบาล หัวขอ “การแจง
เบาะแสการทําผิด” โดยในป 2552 ไมมีขอรองเรียนแตอยางใด 

 บริษัทฯมีมาตรการคุมครองพนักงาน ที่ใหขอมูลแกทางการกรณีมีการทําผิดกฎหมาย หรือผิด
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จะไดรับความคุมครอง ซึ่งบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม ไมวาจะเปนการเปล่ียนตําแหนงงาน ลักษณะงาน สถานท่ีทํางาน ส่ังพักงาน ขมขู    
เลิกจาง อันเนื่องมาจากสาเหตุแหงการแจงเบาะแส  

 
4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส 

 บริษัทฯใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลทางการเงินและสารสนเทศสําคัญอื่น ๆ อยางถูกตอง 
ครบถวน ทันเวลา โปรงใส และเปนไปตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพยฯ กําหนด โดยในป 2552 บริษัทฯไมไดรับคําส่ังจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ใหแกไข
งบการเงิน หรือเอกสารที่เก่ียวของแตอยางใด ทั้งนี้ ขอมูลสําคัญ ๆของบริษัทฯ  เชน งบการเงิน นโยบาย
การกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ นโยบายความรับผิดชอบตอสังคมและสวนรวม บทวิเคราะห
จากนักวิเคราะหสถาบันตาง ๆ รายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําป การประชุมผูถือหุน 
รายช่ือผูถือหุนรายใหญ คณะกรรมการบริษัท ขาวบริษัทฯที่ไดเผยแพรผานตลาดหลักทรัพยฯ และขาว
เก่ียวกับอุตสาหกรรมยานยนต ไดนําไปเผยแพรไวในเว็บไซตของบริษัทฯ เพ่ือการเขาถึงขอมูลไดสะดวก
ของผูถือหุน นักลงทุน และผูมีสวนไดเสียทุกกลุม 

 รายช่ือกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดยอย รวมท้ังบทบาทหนาท่ี และวาระการดํารงตําแหนง 
รายละเอียดตามหัวขอการจัดการ หนา 33 ถึงหนา 39 และประวัติของกรรมการแตละทาน รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 1 

 คาตอบแทนของกรรมการและผูบริหาร 
ในการพิจารณาคาตอบแทน ของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับ
ระดับที่ปฏิบัติอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหนาท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการ  โดยการพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการอยูในอํานาจอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู
ถือหุน สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯกําหนด ซึ่ง
เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผูบริหารแตละคน รายละเอียด
คาตอบแทนป 2552 ที่บริษัทฯไดจายใหแกกรรมการและผูบริหารตามรายละเอียดขอ 8.3 คาตอบแทน 
หนา 42 ถึง หนา 43 

 คณะกรรมการไดแตง ต้ังนายธนกฤต  เพิ่มพูนขันติสุข  เปนเลขานุการบริษัท  และเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯและการประชุมผูถือหุน การจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทําหนังสือเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุม จัดทําเอกสารเก่ียวกับการประชุม รวมท้ัง จัดเก็บเอกสารที่สําคัญของ
กรรมการและผูบริหาร เชน ทะเบียนกรรมการ รายงานการมีสวนไดเสีย พรอมท้ังดูแลและใหคําแนะนํา
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ตอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเร่ืองกฎหมายและขอบังคับตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติของคณะกรรมการ
เปนไปตามกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพยฯ และกฎหมายที่
เก่ียวของไดกําหนดไว 

 

 การปฏิบัติงานในปที่ผานมาของคณะกรรมการชุดยอย สามารถอางอิงไปแหลงขอมูลอื่น ดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวย กรรมการจํานวน 4 คน โดยมีกรรมการอิสระ เปนประธาน
กรรมการ มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป ตามวาระการดํารงตําแหนงการเปนกรรมการบริษัท ซึ่ง
รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบริหาร รวมถึงบทบาทหนาท่ี ตามที่ระบุในหัวขอการจัดการ หนา 35 ถึง 
หนา 36 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ในป 2552 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมท้ังหมด 15 คร้ัง เพื่อพิจารณาอนุมัติและกล่ันกรอง
เร่ืองตาง ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร ดังนี้ 

ช่ือกรรมการ การเขารวมประชุม 

นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ 15/15 
นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 15/15 
นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 15/15 
นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม 15/15 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล  
- รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลในรายงานประจําป 2552  

 คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ  
–  รายงานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯในรายงานประจําป 2552  

 คุณภาพของรายงานทางการเงิน 
รายละเอียดตามหัวขอ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินในรายงาน
ประจําป 2552 

 ความสัมพันธกับผูลงทุน 

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใหความสําคัญตองานนักลงทุนสัมพันธเปนอยางมาก โดยมีสวนรวมใน
การพบปะ ใหขอมูล และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห และนักขาว อยาง
สมํ่าเสมอ  โดยบริษัทฯมีแผนกนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations) ขึ้นนับต้ังแต เขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน นักวิเคราะห นักขาว และผูสนใจทั่วไป สามารถเขาถึง
ขอมูลบริษัทฯที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส และทันตอเหตุการณ ไดอยางเทาเทียมกัน โดยเฉพาะขอมูล
สําคัญที่จะมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ และสามารถนําขอมูลเหลานั้น ไปประกอบการ
ตัดสินใจการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลตอมูลคาที่แทจริงของบริษัทฯในที่สุด  
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บริษัทฯ ไดมีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและขาวสารตางๆตามแนวทางและกฎเกณฑที่สํานักงาน 
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนด ผานชองทางตางๆ  
อยางหลากหลาย เชน การใชชองทางการส่ือสารและการเผยแพรขอมูลตาง ๆ ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  การเปดโอกาสใหนักลงทุน หรือนักวิเคราะห เขาเย่ียมชมกิจการของบริษัทฯ (Site Visit) หรือ
พูดคุยกับผูบริหารของบริษัทฯ (Company Visit) การเปดโอกาสใหนักขาวจากทั้งสํานักขาวไทยและ
ตางประเทศ เขาพบและสัมภาษณ การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) ของบริษัทฯ 
ใหแกสาธารณชนอยางสมํ่าเสมอ  การจัดประชุมรวมกับนักวิเคราะห เพื่อติดตามการผลดําเนินงานของ
บริษัทฯ และแนวโนมของอุตสาหกรรมทุกไตรมาส การมีชองทางการส่ือสารใหนักลงทุนสามารถสอบถาม
ขอมูลบริษัทฯ ผาน IR Contact ไดทั้งทางโทรศัพท และจดหมายอิเลคทรอนิคส รวมถึงการเผยแพรขอมูล
ขาวสารผาน Company Website (www.satpcl.co.th) ซึ่งมีการปรับปรุงขอมูลสวนของ IR อยางสม่ําเสมอ 
ทั้งในสวนของงบการเงิน  รายงานประจําป แบบ 56-1  เอกสารประกอบการนําเสนอขอมูลบริษัทฯ บท
วิเคราะหหลักทรัพย และอ่ืนๆ 

ทั้งนี้ ในป 2552 ที่ผานมา บริษัทฯมีกิจกรรมในการนําเสนอขอมูลทั้งทางตรงและทางออม ดังนี้ 

การนําเสนอขอมูลตอนักลงทุน (Road Show) ภายในประเทศ 1 คร้ัง ซึ่งจัดโดย บริษัทหลักทรัพย 
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

1. 

2. การประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting) จํานวน 4 คร้ัง 
3. การเขาเย่ียมชมกิจการของบริษัท (Site Visit) หรือพูดคุยกับผูบริหารของบริษัทฯ (Company Visit) 

ของนักวิเคราะห และ นักลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและจากตางประเทศ จํานวน 21 คร้ัง และการ
รับสายผาน Conference Call จาํนวน 4 คร้ัง 

4. การนําเสนอขอมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผูลงทุนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(Opportunity Day) จํานวน 4 คร้ัง  

5. การออกเอกสารขาวผลประกอบการ (Earning Release) จํานวน 4 คร้ัง  
6. การเผยแพรขาว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุน หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่

สําคัญ 
การใหขอมูล และตอบขอซักถามของนักลงทุน และส่ือมวลชนท่ีติดตอทางจดหมายอิเลคทรอนิคส 
ที่ 

7. 
ir@somboon.co.th  และ ทางโทรศัพท 0-2728-8596 อยางสม่ําเสมอ  
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดใหประธานกรรมการเปนบุคคลคนละคนกับกรรมการผูอํานวยการ โดยมี
บทบาท อํานาจ และหนาที่ที่แบงแยกออกจากกันอยางชัดเจน ตามรายละเอียดหนา 39 

 คณะกรรมการบริษัทฯแตงต้ังนายปญจะ เสนาดิสัย ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
เน่ืองจากเห็นวาเปนกรรมการอิสระท่ีมีประสบการณในการสอบทานงบการเงิน และกรรมการอิสระท้ัง 5 
คน มีคุณสมบัติตามนิยามท่ีบริษัทฯกําหนดขึ้น ดังรายละเอียดหนา 40 

 คณะกรรมการบริษัทฯประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีจํานวน
กรรมการท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ 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  

 กรณีที่ตําแหนงกรรมการบริษัทฯวางลง คณะกรรมการบริษัทฯทั้งคณะ สามารถเสนอช่ือบุคคลผาน
คณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ เพื่อรวบรวมใหคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาอนุมัติแตงต้ัง
ตอไป ซึ่งในป 2552 กรรมการทุกคนไดมีการเสนอชื่อบุคคล เพื่อแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วาง 1 
คน คือ นายอัจฉรินทร สารสาส 

 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีสวนรวมกับฝายบริหาร ในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย 
แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางคณะกรรมการ
บริษัทฯและผูบริหารระดับสูง ในวันที่ 17 กันยายน 2552 ณ โรงแรมคอรทยารด กรุงเทพฯ  

 คณะกรรมการบริษัทฯมีสวนรวมในการพิจารณาแกไขรวมกับฝายบริหาร ในเร่ืองแผนกลยุทธ แผนงาน 
และโครงการ ที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทฯที่ไมเปนไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณ โดยผานคณะกรรมการบริหาร เพื่อ
ติดตามและกํากับการดําเนินการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งดานการเงิน การปฏิบัติงาน การ
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอบังคับ  และระเบียบที่เก่ียวของ รวมทั้งจัดใหมีการบริหารความ
เส่ียงท่ีเหมาะสมเพียงพอ ตลอดจนจัดใหมีกลไกลการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอใน
การปกปองรักษาและดูแลทรัพยสิน มีแผนกตรวจสอบภายใน ซึ่งเปนหนวยงานอิสระท่ีรายงานตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหนวยงาน ทั้งนี้คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯไดรวมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 18 
กุมภาพันธ 2553 และเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ 
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ดานบริหารความเส่ียง คณะกรรมการดูแลใหบริษัทฯมีระบบบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอ และการ
ติดตามการบริหารความเส่ียงอยางสม่ําเสมอ โดยบริษัทฯไดจัดใหมีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
(Risk Management Committee) เพื่อพิจารณาการบริหารความเส่ียงในทุกดานใหมีความเหมาะสม 
และมอบหมายให ติดตาม ดูแล วิเคราะหการบริหารความเส่ียงในระดับปฏิบัติแตละฝายงาน ผาน Risk 
Champion และใหรายงานผลการบริหารความเส่ียงตามแผนทุกไตรมาสตอกรรมการผูอํานวยการและ
คณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการชุดยอย 
คณะกรรมการบริษัทฯ  ได มีการแตง ต้ังคณะกรรมการชุดยอย  ไดแก  คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร โดยไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่ไวอยางชัดเจน (รายละเอียดปรากฏในหนา 35 ถึงหนา 39)  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
คณะกรรมการบริษัทฯมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเปนการลวงหนาท้ังป และจะ
ประชุมกันมากกวา 6 คร้ังในแตละป รวมท้ังมีการประชุมกรณีพิเศษตามความจําเปน ในการประชุมแต
ละคร้ังมีการกําหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพ่ือทราบและวาระเพ่ือพิจารณา มีเอกสาร
ประกอบการประชุมที่ครบถวน เพียงพอ และจัดสงใหกับคณะกรรมการลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพ่ือให
คณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ในการประชุมกรรมการทุกคน
สามารถอภิปรายและแสดงความเห็นไดอยางเปดเผย โดยมีประธานกรรมการเปนผูประมวลความเห็น
และขอสรุปที่ ไดจากท่ีประชุม  บันทึกการประชุมจัดทําเปนลายลักษณอักษรโดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทฯ และหลังจากท่ีผานการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไวที่ตูเอกสาร ชั้น 2 
อาคาร 11 สํานักงานใหญ สําหรับกรรมการและผูที่เก่ียวของตรวจสอบได 

บริษัทฯมีนโยบายใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมีโอกาสประชุมระหวางกันเอง เพ่ืออภิปรายปญหาตาง ๆ
เก่ียวกับการจัดการท่ีอยูในความสนใจ โดยไมมีฝายจัดการรวมดวย อยางนอยปละ 1 คร้ัง และแจงให
กรรมการผูอํานวยการทราบถึงผลการประชุม ในป 2552 มีการประชุมเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2552 โดย
กรรมการทุกคนแสดงความเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานของฝายบริหาร การเตรียมความพรอมเพื่อการ
แขงขันในอนาคต  และการเตรียมแผนพัฒนาบุคลากร  ทั้งนี้  ประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริหาร ไดแจงผลการหารือใหกรรมการผูอํานวยการรับทราบแลว  
 
 

โดยในป 2552 บริษัทฯไดมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
15 คร้ัง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 5 คร้ัง และ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทน 3  
คร้ัง โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชุมของกรรมการแตละทาน ดังนี้ 
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การเขารวมประชุม/ การประชุมทั้งหมด(คร้ัง) 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรม คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ บริษัทฯ การบริหาร สรรหาและ
คาตอบแทนฯ 

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

กรรมการบริหาร 
9/ 9 15/ 15 - - 

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 

9/ 9 - 5/ 5 3/ 3 

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

9/ 9 15/ 15  -  - 

5. นายอัจฉรินทร สารสาส กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบฯ 0/ 9 - 0/ 5 - 
6. นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบฯ 

/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
คาตอบแทนฯ 

9/ 9 - 5/ 5 0/ 3 

7. นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย กรรมการ/ กรรมการบริหาร 9/ 9 15/ 15 - - 
8. นายยงเกียรต์ิ กิตะพาณิชย กรรมการ 9/ 9 - - - 
9. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กรรมการ 9/ 9 - - - 
10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม กร รมกา ร /  ก ร รมกา รบ ริห า ร / 

กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ 
9/ 9 15/ 15 - 3/ 3 

หมายเหตุ:   
- นายอัจฉรินทร สารสาส ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบฯ ต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552  
- นายไพฑูรย ทวีผล ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2553 

 
 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการบริษัทฯไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อทบทวน

วาไดมีการกํากับดูแลใหมีการกําหนด และ/ หรือ ดําเนินการตาง ๆไดอยางเพียงพอ และใชเปนขอมูล
สนับสนุนฝายบริหารนําไปปรับปรุง/ พัฒนา การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 การพัฒนากรรมการและผูบริหาร 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม 
คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหมทุกคน เพ่ือสรางความรูความเขาใจ
ในธุรกิจ และการดําเนินการดานตาง ๆของบริษัทฯ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการ ขณะเดียวกันก็มีนโยบายที่จะเสริมสรางความรูและมุมมองใหม ๆใหกับกรรมการทุกคน
ทั้งในแงการกํากับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ฯลฯ เพื่อ
ชวยสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้ เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2553 
บริษัทฯไดปฐมนิเทศ นายอัจฉรินทร สารสาส ซึ่งเปนกรรมการใหมและเปนกรรมการอิสระ  
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 การพัฒนาความรู 
คณะกรรมการบริษัทฯสงเสริม สนับสนุน ใหกรรมการ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัท เขารับการ
อบรมสัมมนาจากหลักสูตรตาง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือองคกรอิสระตาง ๆ เพ่ือเสริมสราง
ความรู ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  

 ทั้งน้ี ในป 2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดสัมมนาเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง...กับการ
ดําเนินธุรกิจในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ” และจัดใหมีการพบปะลูกคาหลักของบริษัทฯ เพื่อรับทราบ
ปญหาอุปสรรค และการพัฒนาธุรกิจใหเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งจัดใหมีการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนอิสระเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางองคกร 

 
8.6 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

บริษัทฯมีนโยบายมิใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในนําขอมูลภายในไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตนและผูอื่น โดยบริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1. บริษัทฯ ใหความรูแกกรรมการและผูบริหาร เพื่อใหรับทราบถึงกฎเกณฑของการใชขอมูลภายใน หนาท่ี
ในการรายงานการซ้ือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย ของตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะ รวมถึงบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2551  และท่ี
แกไขเพิ่มเติม และตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

2. กรรมการและผูบริหารมีหนาที่จัดทําและสงรายงานการถือหลักทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยของ
ตน คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยตองรายงานดังนี้ 

- รายงานการถือหลักทรัพยคร้ังแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแตวันปดการเสนอขาย
หลักทรัพยตอประชาชน หรือวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหาร 

- รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอนหรือ
รับโอนหลักทรัพย ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทําการนับต้ังแตมีการซ้ือ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย
นั้น และใหสงสําเนารายงานการถือหลักทรัพยดังกลาวใหแกบริษัทฯ ภายในวันท่ีสงรายงาน
ดังกลาวใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

3. ประกาศใหทราบทั่วกันวา กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานท่ีรับทราบขอมูลภายในท่ีมีนัยสําคัญที่อาจ
สงผลตอการเปล่ียนแปลงของราคาซ้ือขายหลักทรัพย จะตองระงับการซ้ือหรือขายหลักทรัพยของบริษัทฯ  
ในชวง 1 เดือนกอนที่บริษัทฯ จะมีการประกาศผลการดําเนินงาน (กําหนดเวลาในการประกาศผลการ
ดําเนินงาน คือ 45 วันนับจากวันส้ินไตรมาส และ 60 วันนับจากวันส้ินงวดบัญชี) หรือขอมูลภายในน้ันจะ
เปดเผยตอสาธารณชน  
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4. บริษัทฯกําหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯและบริษัทยอยไวที่ฝายเลขานุการบริษัท เพื่อ
ควบคุมการดําเนินงานใด ๆ ใหเปนไปอยางถูกตอง โปรงใส และตรวจสอบได 

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบวากรรมการหรือผูบริหารฝาฝนนโยบายบริษัทฯ  และทําใหบริษัทฯ 
ไดรับความเส่ือมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหนวยงานกํากับดูแลที่เก่ียวของเพื่อ
ดําเนินการตามกฎหมาย 
 

8.7 บุคลากร 
 
จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีดังนี้ 

 

จํานวน (คน) 
บริษัท 

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

1.  บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 509 669 
2.  บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด 914 792 
3.  บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด 415 436 
4.  บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสต้ิง โปรดักส จํากัด 242 254 
 รวม 2,080 2,151 
 

 

จํานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย แบง
ออกตามสายงานหลักไดดังนี้ 

จํานวน (คน) 
ฝายงาน 

31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

1.  แผนกผลิต/ ปฏิบัติการวิศวกรรม-Jig Shop 1,228 1,237 
2.  แผนกวิศวกรรม 113 114 
3.  แผนกซอมบํารุง/ รับประกันคณุภาพ/ วางแผนการผลิต 343 379 
4.  แผนกคลังสินคา และแผนกจัดซื้อ  ฝายจัดหา 121 143 
5.  สายงานทรัพยากรบุคคลและธุรการ  (รวมบุคคล BU) 70 75 
6.  ฝายบัญชีและฝายการเงิน 46 49 
7.  สายงานขายและการตลาด 
8.  ฝายพัฒนาคุณภาพ/ ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ/  
     ฝายพัฒนากระบวนการผลิต 

24 
42 

22 

39 

9.   ฝายบริหารจัดการ/ ฝายบริหารสายปฏิบัติการ 
10. แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ / แผนก BPI 

83 
10 

84 
 9 

 รวม  2,080  2,151 

หมายเหตุ: บริษัทฯไมมีสหภาพแรงงานและไมมขีอพิพาทดานแรงงานใดๆ ในระยะ 5 ปที่ผานมา 
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ผลตอบแทนพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2552 มีจํานวนเงินรวม 549,058,282 บาท 
ลดลงจาก 672,099,243 ลานบาท ในป 2551 โดยคาตอบแทนใหแกพนักงานของกลุมบริษัทน้ันอยูในรูปเงินเดือน 
โบนัส สวัสดิการ เงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพและคาตอบแทนอื่นๆ โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการต้ัง
กองทุนสํารองเล้ียงชีพเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2547 

นโยบายพัฒนาบุคลากร 

สรางและดูแลบุคลากรภายในองคกรใหเกิดความพึงพอใจ ทั้งในดานผลตอบแทนและบรรยากาศในการ
ทํางาน โดยพัฒนาขีดความสามารถตามความตองการของแตละหนวยงาน เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของ
องคกร ในดานคุณภาพผลิตภัณฑ ตนทุนท่ีแขงขันได การสงมอบตรงเวลา ความรูเชิงวิศวกรรมการผลิต รวมถึงการ
จัดการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคาและผูมีสวนไดเสียขององคกร (Q C D E M) 

1. พัฒนายกระดับศักยภาพใหสอดคลองกับกลยุทธขององคกร 

มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธ  โดยกระจายทั่วถึงทุกระดับตําแหนง ตลอดจนเห็น
ความสําคัญในตําแหนงเชิงกลยุทธที่สามารถเปนพลังขับเคล่ือนเพ่ือตอบสนองกลยุทธขององคกรท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว  โดยใชแนวคิดในการสราง SBG’s DNA ภายใต Slogan: “ทํางานดวยการสรางคุณคาอยางมีความสุข  
สนุกกับการพัฒนาอยางตอเนื่อง” ดวยการสรางสรรคคุณภาพงานเพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของ
ลูกคา จากการทํางานดวยแนวคิด 1. Smile @ Change 2. Best Quality 3. Growth by Team Learning ใหบรรลุ
เปาหมาย สามารถแขงขันไดในอนาคต และในสวนของตําแหนงผูบังคับบัญชาที่ตองเนนการพัฒนาในการสรางภาวะ
ผูนํา การบริหารงาน การวางแผน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน รวมถึง การสรางบรรยากาศในการทํางานท่ี
เอื้อตอความคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อใหตอบสนองตามแผนที่เช่ือมโยงกลยุทธขององคกร ใหบรรลุเปาหมายขององคกรใน
ดาน Q C D E M 

2. การพัฒนาความพรอมดานการบริหารและภาวะผูนํา 

มุงเนนการยกระดับการพัฒนาภาวะผูนําผูบริหารทุกระดับ รวมถึง การมอบหมายงานการกระจาย
อํานาจ เพ่ือความรวดเร็วในการจัดการเชิงกลยุทธ และมีความคิดในเชิงริเร่ิมสรางสรรค  อีกท้ังมีการเตรียมพัฒนา
ศักยภาพผูบริหารท้ังในระดับสูงและระดับกลางใหมีความพรอมในการรับสภาวะการเปล่ียนแปลง (Change) อัน
อาจจะเกิดขึ้นดวยปจจัยภายในและภายนอก  

นอกจากน้ี สําหรับผูบริหารระดับสูงและระดับกลาง (ผูจัดการ ผูจัดการทั่วไป และรองกรรมการ
ผูอํานวยการ) ยังไดรับ การจัดทําแผนสืบทอดตําแหนงงาน (Succession Plan) ดวยการประเมินภายใตระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน Performance Management System (PMS) เพี่อคนหาผูบริหารที่เปนดาวเดน (Talent 
People) และเขาสูโปรแกรมการพัฒนาระดับบริหาร (Management Development Program) ซึ่งในโปรแกรมน้ี
ผูบริหารจะไดรับการพัฒนาท้ังความรูดานการบริหาร การศึกษาดูงานท้ังในและตางประเทศ 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 
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3. การพัฒนาบุคลากรภายใตการบริหารจัดการความรู (Knowledge Management) เพ่ือนําไปสูการเปน
องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

การจัดการความรู (Knowledge Management) กอใหเกิดการแลกเปล่ียน/ 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
เกิดท้ังในแบบทีมการเรียนรูในสายอาชีพเดียวกัน และทีมการเรียนรูขามสายงาน (Cross 
Functional Team) 

3.4 ดําเนินการประเมินตนเองในแนวทาง Knowledge Management Assessment เพื่อนํา
กระบวนการจัดการความรูเขาสูการเปนสวนหน่ึงในกลยุทธองคการ 

 
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) 
เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพดานภาวะผูนําของผูบังคับบัญชาระดับตน และ เนนใหพนักงานมีความรูทักษะ และ
ความสามารถแบบมืออาชีพ เพื่อความพรอมในการตอบสนองลูกคาในดาน QCD โดยพนักงานทุกระดับจะไดรับการ
พัฒนา จากขั้นความสามารถในระดับการเรียนรู สูขั้นที่มีความรูและทักษะเหมาะสมในการใชงานในแตละอาชีพ และ
สุดทายจะไดรับการพัฒนาจนมีความเปนผูมีศักยภาพ มีประสบการณเพียงพอตอการเล่ือนระดับที่สูงขึ้น 

โดยในทุกป กําหนดใหมีการสอบวัดระดับความรูและการประเมินระดับความสามารถตามแบบจําลองระดับ
ความสามารถ (Competency Model) เพื่อหาชองวางในการพัฒนาความสามารถของพนักงานทุกระดับซึ่งเปน
กระบวนการที่ถูกพัฒนาอยางเปนระบบและอยางตอเนื่องเพื่อกการเจริญเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืนขององคการ
ตอไป 
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9. การควบคุมภายใน 
 

คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดประชุมคร้ังที่ 1/2553 วันที่ 26 กุมภาพันธ 2553 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
เขารวมประชุม เพื่อใหความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยอางอิง 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย  

คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณาและสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งขอเสนอแนะการ
ตรวจสอบภายใน ซึ่งมุงเนนการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการใหพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง มีประสิทธิผล รวมทั้ง
ใหมีการติดตามและดําเนินการแกไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เปนสาระสําคัญ โดยเฉพาะประเด็นสําคัญของ
ปจจัยความเส่ียงที่อาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และรายการที่เก่ียวโยงซ่ึงอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชน ตองเปนรายการขอเท็จจริงทางการคาอันเปนธุรกิจปกติทั่วไปอยางสมเหตุสมผล และเปนผลประโยชน
สูงสุดตามนโยบายบริษัทฯ ดานการดูแลทรัพยสิน บริษัทฯมีระบบปองกันที่ดี ไมพบรายการทุจริตหรือการนําทรัพยสิน
ของบริษัทฯ ไปใชโดยมิชอบ ผลการสอบทานเปนไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว สอดคลองกับขอกําหนดกฎหมายของ
ภาครัฐและนโยบายการกํากับดูแลกิจการ ในสวนการหารือกับผูสอบบัญชี เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน เห็น
วาเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และระบบควบคุมภายใน มีความเพียงพอ ไมมีขอบกพรองท่ีเปนสาระสําคัญ  และมี
ความเห็นวาบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และครอบคลุมทั้งทางดานองคกรและสภาพแวดลอมการ
บริหารความเส่ียง การปฏิบัติงานของฝายบริหาร ดานระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล และมีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง  สรุปสาระสําคัญดังนี้  
 

1. องคกร และสภาพแวดลอม 

บริษัทฯมีการกําหนดเปาหมายการดําเนินธุรกิจโดยมีการกําหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณ
ประจําป 2552 และตัวชี้วัด ในการเพิ่มสภาพคลองและความแข็งแกรงดานการเงิน เพื่อสรางความม่ันคงทางธุรกิจ  
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา ใหเกิคดวามพึงพอใจสูงสุด การพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
ตลอด Supply Chain ตลอดจนการพัฒนาบุคคลกร เพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ การปรับคาจาง และ
การจายเงินรางวัลจูงใจ ประจําป 2552 ใชคาเฉล่ียอางอิงกับตลาดโดยเปนบริษัทที่อยูในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน
จํานวน 8 บริษัท รวมทั้งไดมีการปรับปรุงการประเมินผลงานในสวนท่ีเปนการประเมินจากความสามารถและ
พฤติกรรมของพนักงานตามวัฒนธรรมองคกร ใหสอดคลองกับพฤติกรรมขององคกร    เพื่อกอใหเกิดประโยชนดานการ
พัฒนาคุณภาพทางการปฏิบัติงานใหดีย่ิงขึ้น 

บริษัทฯกําหนดโครงสรางการบังคับบัญชาแยกตามสายงานท่ีสอดคลองกับกลยุทธการดําเนินธุรกิจ  
และการกํากับดูแลกิจการ โดยมีแผนกตรวจสอบภายในเปนหนวยงานอิสระ รายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ
รวมทั้งไดสงเสริม สนับสนุน นโยบายการกํากับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ใหมีความชัดเจนโปรงใส มีการกําหนด
นโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คํานึงถึงความเปนธรรมตอพนักงาน ลูกคา คูคา รวมถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน 
สังคมและส่ิงแวดลอม  โดย ไดจัดทําคูมือนโยบายกํากับดูแลกิจการ และคูมือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งจัดทํา
นโยบายความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) ซึ่งใหความสําคัญกับการรักษาผลประโยชนของนักลงทุนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน การเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน โปรงใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายใน
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ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเส่ียงที่ไดมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ โดยไดประกาศใชใน
ไตรมาส 3/2551   รวมทั้งมีการจัดอบรมช้ีแจงใหพนักงานรับทราบ  

บริษัทฯมีการมุงในในการพัฒนาขบวนการผลิตใหไดสินคาที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 
รวมทั้งใหความสําคัญอยางมากตอการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯไดการรับรองระบบคุณภาพ “ISO/TS 
16949”และ “ISO 14001” ซึ่งมีหนวยงานที่แยกอิสระจากสายการผลิต ทําหนาที่ในการตรวจสอบติดตามใหมีการ
ปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนด ตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ ในสวนของการทําธุรกรรมดานการการเงิน และ จัดซ้ือ จัดจางนั้น 
บริษัทฯกําหนดใหพนักงานและผูบริหารปฏิบัติตาม “คูมืออํานาจดําเนินการ” และ “คูมือควบคุมการ จัดซ้ือ-จัดจาง” ซึ่ง
กําหนดไวเปนลายลักษณอักษร โดยระบุไวชัดเจนถึงหลักเกณฑ เง่ือนไข และอํานาจในการอนุมัติจายเงิน และการทํา
สัญญาจัดซ้ือจัดจาง  เพื่อใหมีความรอบคอบ รัดกุมและปองกันการทุจริตในธุรกรรมที่เก่ียวของกับการเงิน  

 

2. การบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯกําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียงเปนนโยบายสําคัญ โดยไดแตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ซึ่งประกอบดวย กรรมการและผูบริหารระดับสูง ทําหนาที่ในการประเมินปจจัยเส่ียงท้ังจากปจจัย
ภายนอกไดแก สภาพเศรษฐกิจ นโยบายภาครัฐ และความผันผวนของราคาวัตถุดิบ  และปจจัยภายใน ที่มีผลกระทบ
ตอเปาหมายและการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกําหนดผูรับผิดชอบความเส่ียงในหนวยงานตาง ๆ พรอมทั้ง
มอบหมายใหการบริหารความเส่ียงเปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคน มีการวางแผนและกําหนดมาตรการบริหาร
ความเส่ียง มีการประเมินปจจัยความเส่ียง ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและเปาหมายของบริษัทฯ จัดใหมี
การติดตามการบริหารความเส่ียงของหนวยงานตาง ๆภายในองคกร โดยเนนใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของบริษัทฯ
รวมทั้งการจัดการการใหความรูกับพนักงานทุกระดับใหมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารความ
เส่ียงใหมากย่ิงขึ้น ซึ่งผลการปฏิบัติไดมีการรายงานตอคณะคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯได
ติดตามการปฏิบัติ และพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของการบริหารความเส่ียง  

ในป 2552 บริษัทฯไดมีการรายงานผลการประเมินความเส่ียงระดับองคกรที่ไดระบุเหตุการณความ
เส่ียงเร่ืองปญหาเศรษฐกิจ โดยสาเหตุมาจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกและปญหาความไมเสถียรภาพ
ทางดานการเมืองของประเทศ ผลการประเมินพบวา มีความเส่ียงสูงขึ้นจากระดับ 8 เปนระดับ 10  จึงไดมีการกําหนด
มาตรการในการเพิ่มสภาพคลองและรักษาความแข็งแกรงดานการเงิน การตอบสนองความตองการของลูกคา เพ่ือให
เกิดความพอใจสูงสุด การพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพตลอด Supply Chain ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ 

 

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย 3 คณะ ประกอบดวยคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและคาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร ซึ่ง
คณะกรรมการทั้ง 3 คณะ ไดปฏิบัติงานภายใตขอบเขต อํานาจหนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย ในการควบคุมการปฏิบัติงาน
ของฝายบริหารดังนี้  
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(1) การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและวงเงินอนุมัติของผูบริหารทุกฝายและทุกระดับไวอยาง
ชัดเจน และเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดตําแหนงผูมีอํานาจอนุมัติ วงเงิน การส่ังการ 
การกอหนี้ และการชําระหนี้ ไวเปนลายลักษณอักษร รวมท้ัง ไดมีการทบทวนความเหมาะสม
อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

(2) จัดทําระบบการปฏิบัติงานและอํานาจหนาที่ในการอนุมัติ ตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
และโครงสรางองคกร  
กําหนดใหมีการจัดทํารายการขอกฎหมาย หรือขอบังคับที่เก่ียวของกับบริษัทฯ เพ่ือควบคุมให
ทุกหนวยงานมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด       

(3)  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจําป    
เพื่อใหครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเส่ียงสูง รวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผูที่มีสวน
เก่ียวของกับบริษัทฯ ทําใหบริษัทฯ ม่ันใจวาหนวยงานตาง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอ   ทั้งดานการเงิน 
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบฯได
พิจารณาประเด็นสําคัญและปญหาท่ีตรวจพบจากการตรวจสอบ โดยไดเสนอแนะใหฝายบริหารดําเนินการแกไข และ
ใหมีการรายงานผลการแกไข  มาตรการปองกันมิใหเกิดปญหาเดิมขึ้นอีก 

กรณีที่มีการทําธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ อันอาจจะนํามาซ่ึงความ
ขดัแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทฯ กับกิจการหรือบุคคลที่เก่ียวของกับบริษัทฯ นั้น ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะตองผาน
ขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯเชนเดียวกับธุรกรรมปกติ และผูที่เก่ียวของกับการทํารายการจะตองทํา
หนาท่ีพิจารณาวาการทํารายการมีความสมเหตุสมผล และเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของ
บริษัทและผูถือหุน เสมือนเปนรายการท่ีกระทํากับบุคคลภายนอก และถูกตองตามกฎหมาย โดยธุรกรรมอันอาจจะ
นํามาซ่ึงความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยผูมีสวนไดเสียดังกลาวจะไมมีสิทธิออกเสียง 

 

4. ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอมูล 

ในการเสนอเร่ือง ใหคณะกรรมการพิจารณา บริษัทฯไดจัดใหมีขอมูลที่สําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ 
เพื่อใหคณะกรรมการใชประกอบการตัดสินใจโดยการจัดทํารายงานเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการและเหตุผล 
พรอมเอกสารประกอบขอเท็จจริง จัดสงขอมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเปนการลวงหนา 7 วัน โดยมีเลขานุการ
บริษัทฯ ซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนําดานขอบังคับและกฎเกณฑตาง ๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจน
ประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางในการจัดทําและ
จัดเก็บเอกสารสําคัญ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน ไวอยางเปนระบบ เพื่อใหผูถือหุน
สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการได        

ในสวนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีตาง ๆ นั้น บริษัทฯจะมีการจัดเก็บ
ไวอยางครบถวน เปนหมวดหมูทุกรายการ เพ่ือความโปรงใสและเพื่อเปนขอมูลในการปฏิบัติงานโดยไมเคยไดรับแจง
จากผูสอบบัญชีวามีขอบกพรองในเรื่องนี้  
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คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณารวมกับผูสอบบัญชี แผนกตรวจสอบภายใน และผูเก่ียวของ
เก่ียวกับการจัดทํางบการเงินของบริษัทฯทุกไตรมาส เพื่อใหมีความม่ันใจวา บริษัทฯมีการใชนโยบายบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการเปดเผยขอมูลอยางเหมาะสม 

ในระหวางป 2552 บริษัทไดดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ โดยนํา “โปรแกรมระบบการ
บริหารทรัพยากรทั่วทั้งองคกร (ERP)” เพื่อพัฒนาระบบงานวางแผนทรัพยากร ใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนการเพิ่ม
ศักยภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดรับกับความตองการดานธุรกิจ 

 

5. ระบบการติดตาม 

บริษัทฯไดมีการติดตามผลการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยมีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯในป 2552 รวม 9 คร้ัง และมีระบบการติดตามการปฏิบัติงานเปนลําดับชั้น ต้ังแตคณะกรรมการ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหาร เพื่อติดตามเปาหมายและกํากับการดําเนินการตามแผนกลยุทธ  
แผนงาน และโครงการ ที่อยูในแผนธุรกิจประจําป ที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯเปนประจําทุกเดือน พรอม
ทั้งแกไขปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นและปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป และเม่ือพบวา
ผลการดําเนินการมีความแตกตางจากเปาหมายที่กําหนดไว ไดกําหนดใหผูรับผิดชอบนําเสนอรายงาน เพื่อทบทวน
การปฏิบัติงานและการวิเคราะหสาเหตุตลอดจนรวมพิจารณาเพื่ออนุมัติแผนการแกไขปญหา และใหรายงานการ
ปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

บริษัทฯจัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอโดย
ผูรับผิดชอบในฝายงานเอง และมีแผนกตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบอยางเปนอิสระ เพื่อรายงานขอบกพรองท่ี
เปนสาระสําคัญที่ตรวจพบตอคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมรวม 5 
คร้ัง ทั้งนี้ บริษัทฯไดกําหนดใหเลขานุการบริษัทเสนอรายงานการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจ ใหคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทราบอยางนอยปละ 4 คร้ัง 
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10. รายการระหวางกัน 

10.1  บริษัทฯ และบริษัทยอยมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ระหวางป 2551 และ ระหวางป 2552 ดังตอไปนี้ 

10.1.1 บริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จํากัด (SBM)    
 

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2551 ป 2552  

รายการคาปกติ    

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

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาว SBM  333.39 265.64 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

3. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น SBM 30.00 90.00 ตามสัญญากูเงิน 

4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก SBM  23.05 16.76 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่,อัตรา MLR- อัตราคงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป   

5. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให SBM 1.20 0.02 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ SBM 

6. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก SBM 17.07 13.70 ราคาใกลเคียงทุน /  SBM ใชสาธารณูปโภคของ SAT 

7. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก SBM 66.76 68.53 ราคาใกลเคียงทุน / เปนการใหบริการแก SBM 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10.1.2 บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จํากัด (BSK)   
  

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 
(ลานบาท) 

เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2551 ป 2552  

รายการคาปกติ    

1. SAT ซื้อ Jig Fixture จาก BSK  7.02 1.94 ราคาใกลเคียงทุน (ป 2551: ราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มเฉลี่ยรอยละ 15 - 20) / SAT ตองมีการใช Jig Fixture ใน
กระบวนการผลิตอยางตอเนื่อง และ BSK มีความสามารถในการผลิตที่สามารถรองรับความตองการของ SAT ได 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืม BSK  303.00 263.00 ตามสัญญากูเงิน / ผลจากการปรับโครงสรางกลุมบริษัท (รายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน) 

3. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น ICP  - 50.00 ตามสัญญากูเงิน  

4. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก BSK 20.48 15.12 คิดดอกเบี้ยในอัตราคงที่ ,อัตรา MLR- อัตราคงที่ตอป และอัตรา MMR ตอป   

5. SAT จายชําระคาสาธารณูปโภคให BSK 2.21 1.25 ราคาใกลเคียงทุน / SAT ใชสาธารณูปโภคของ BSK 

6. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก BSK 2.62 0.98 ราคาใกลเคียงทุน / BSK ใชสาธารณูปโภคของ SAT 

7. SAT รับชําระคาธรรมเนียมบริหารจัดการจาก BSK  49.32 45.62 ราคาใกลเคียงทุน / เปนการใหบริการแก BSK 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 7 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

 

 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 - 64 - 

 

 

 

 

10.1.3 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส จํากัด (ICP)    

 
ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของรายการ 

(ลานบาท) 
เงื่อนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2551 ป 2552  

รายการคาปกติ    

1. SAT ขายเศษวัสดุ ให ICP 3.37 1.99 ราคาตลาด / เปนการเพิ่มรายไดใหกับ SAT จากการขายเศษวัตถุดิบที่เปนสวนสูญเสียตามปกติของการผลิต 

2. SAT เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะสั้น ICP  40.00 123.00 ตามสัญญากูเงิน  

3. SAT รับดอกเบี้ยเงินกูยืมจาก ICP 1.34 2.38 คิดดอกเบี้ยในอัตรา MMR ตอป   

4. SAT รับชําระคาสาธารณูปโภคจาก ICP 0.32 0.02 ราคาใกลเคียงทุน / ICP ใชสาธารณูปโภคของ SAT 

หมายเหตุ: รายการที่ 1 – 4 เปนรายการที่ผูสอบบัญชีระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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10.1.4 กลุมกิตะพาณิชย เปนกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนของบริษัทฯ    
   

ลักษณะรายการที่สําคัญ ยอดคงคาง/มูลคาของ
รายการ (ลานบาท) 

เงือนไขราคา/ความจําเปน 

 ป 2551 ป 2552  

รายการคาปกติ    

1. BSK มีรายไดจากการขายสินคาแหนบ ใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  133.94 92.93 การตั้งราคาขายสินคาใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัดเปนการตั้งราคาบวกกําไรขั้นตนโดย
คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาแลววาเปนรายการซื้อขายในลักษณะการประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ ซึ่งเงื่อนไขราคาเปนเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป / เปนการขยายฐานลูกคา
ของกลุมบริษัทเนื่องจากบริษัทดังกลาวเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

2. SAT มีรายไดจากการขายสินคาเพลาขางใหกับบริษัท ยงกี่ (1995) จํากัด  6.62 6.49 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการขายสินคาเปนครั้งคราวใหกับบริษัท
ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 

3. ICP มีซื้อทรายอบแหงจากบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด  1.70 4.64 ขายในราคาตลาดเทียบเคียงกับบริษัทอื่น / ลักษณะการขายสินคาเปนครั้งคราวใหกับบริษัท
ดังกลาวซึ่งเปนผูดําเนินธุรกิจชั้นนําในตลาด REM 
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11. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
 

11.1 งบการเงิน 

11.1.1 สรุปรายงานของผูสอบบัญชี 

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

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

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยและงบการเงินรวม สําหรับงบการเงินประจํางวดปบัญชี 
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ไดแก นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3970 จาก 
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 
  โดยสามารถสรุปรายงานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีไดดังนี้ 

  งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551  

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

 งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

  ผูสอบบัญชีไมพบส่ิงที่เปนเหตุใหเช่ือวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการตรวจสอบของผูสอบบัญชี 

 

 

 

 

 

 

   - 66 - 



                                              บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 

 

ตารางสรุปงบการเงนิ 

ตารางที่ 1 – 1  ตารางสรุปงบกําไรขาดทุนจากงบการเงินรวม                         หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม 
รายการ 

2552 2551 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 4,295,430 5,814,397 
รายไดอื่น 46,121 120,414 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 6,227 (23,558) 

รวมรายได 4,347,778 5,911,253 

คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 3,528,267 4,655,011 
คาใชจายในการขายและบริหาร 350,205 373,838 

รวมคาใชจาย 3,878,472 5,028,849 

กําไรกอน คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 469,306 882,404 
คาใชจายทางการเงิน (114,435) (132,827) 
สวนแบงกําไรจากลงทุนในบริษัทรวม 9,837 22,717 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (50,269) (137,617) 

กําไรสุทธิสําหรับป 314,439 634,677 

กําไรจากการดําเนินงาน1 304,602 611,960 

หมายเหตุ 

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

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
รายการ 

2552 2551 

รายได   
รายไดจากการขายและบริการ 1,437,608 2,007,280 
รายไดอื่น 197,967 212,714 
กําไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปล่ียน 579 (688) 

รวมรายได 1,636,154 2,219,306 

คาใชจาย   
ตนทุนการขายและบริการ 1,103,536 1,493,616 
คาใชจายในการขายและบริหาร 233,845 264,755 

รวมคาใชจาย 1,337,381 1,758,371 

กําไรกอน คาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได 298,773 460,935 
คาใชจายทางการเงิน (76,089) (94,655) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล (20,420) (35,442) 

กําไรสุทธิสําหรับป 202,265 330,838 

กําไรจากการดําเนินงาน1 202,265 330,838 
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ตารางที่ 2 – 1 ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินรวม                                  หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม 
รายการ 

2552 2551 

  สินทรัพย 

  สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 194,645 125,073 
เงินลงทุนชั่วคราว - - 
ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 973,701 986,209 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  364,185 591,550 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 62,186 126,941 

1,594,717 1,829,773 รวมสินทรัพยหมุนเวียน 

  สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  114,467 110,920 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น – สุทธิ  26,651 26,650 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 4,254,332 4,176,743 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 201,744 216,383 

4,597,194 4,530,696 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 

6,191,911 6,360,469 รวมสินทรัพย 

  หนี้สิน 

  หนี้สินหมุนเวียน 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 215,450 385,655 
เจาหนี้การคา – สุทธิ  705,421 868,403 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 442,101 513,332 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 238,177 334,168 

1,601,149 2,101,558 รวมหนี้สินหมุนเวียน 

  หนี้สินไมหมุนเวียน 

เงินกูยืมระยะยาวอื่น 1,644,193 1,695,464 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 78,393 2,605 

1,722,586 1,698,069 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 

3,323,735 3,799,627 รวมหนี้สิน 

  สวนของผูถือหุน 

ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
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งบการเงินรวม 
รายการ 

2552 2551 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย1 625,222 632,326 
กําไร (ขาดทุน) สะสม 1,858,391 1,543,953 

รวมสวนของผูถือหุน 2,868,176 2,560,842 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,191,911 6,360,469 
 

ตารางที่ 2 – 2  ตารางสรุปงบดุลจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ                       หนวย: พันบาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
รายการ 

2552 2551 

สินทรัพย   
สินทรัพยหมุนเวียน   
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 104,390 35,553 
เงินลงทุนชั่วคราว - - 
ลูกหน้ีการคา – สุทธิ 340,875 356,593 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ  98,336 128,775 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 386,748 352,697 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 930,349 873,618 

สินทรัพยไมหมุนเวียน   
เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคล/กิจการท่ีเก่ียวของ 420,886 420,886 
เงินลงทุนบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย  1,252,018 1,252,018 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ 1,278,022 1,322,077 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 20,180 33,809 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,971,106 3,028,790 

รวมสินทรัพย 3,901,455 3,902,408 

หนี้สิน   
หนี้สินหมุนเวียน   
เจาหนี้การคา – สุทธิ  250,149 289,547 
เงินกูยืมระยะยาวครบกําหนดชําระภายในหนึ่งป 258,606 361,288 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 55,845 142,292 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 564,600 793,127 

หนี้สินไมหมุนเวียน   
เงินกูยืมระยะยาว 1,305,174 1,279,629 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 4,630 3,299 
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งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
รายการ 

2552 2551 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 1,309,804 1,282,928 

รวมหนี้สิน 1,874,405 2,076,055 

สวนของผูถือหุน   

ทุนจดทะเบียน 300,000 300,000 
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 84,563 84,563 
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทและบริษัท
ยอย1 

64,261 65,828 

ากําไร (ขาดทุน) สะสม 1,578,227 1,375,962 

สวนของผูถือหุน 2,027,050 1,826,353 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,901,455 3,902,408 
 

 

ตารางที่ 3  ตารางสรุปงบกระแสเงินสดจากงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และงบการเงินรวม          หนวย: พันบาท 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 
รายการ 

2552 2551 2552 2551 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 1,008,517 914,783 445,238 528,172 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (517,077) (1,019,401) (219,134) (205,959) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงนิ (421,867) 15,970 (157,267) (356,077) 

เงินสดและรายการเงินเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธ ิ 69,572 (88,648) 68,837 (33,864) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ตนงวด  125,073 213,722 35,553 69,417 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด – ปลายงวด  194,645 125,073 104,390 35,553 
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ตารางที่ 4   ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินรวม 

งบการเงินรวม 
อัตราสวน 2550 

 
2551 

 
2552 

 

   อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.11 0.87 1.00 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 0.75 0.53 0.73 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.80 0.51 0.54 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.92 6.17 4.38 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 61 58 82 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 8.54 8.96 7.38 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 42 40 49 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 5.60 5.82 4.48 
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 64 62 80 
วงจรเงินสด (วัน) 39 37 51 

   อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 
อัตรากําไรขั้นตน (%) 22.03% 19.94% 17.86% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 14.37% 13.20% 9.98% 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 2.23% 2.02% 1.43% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 151.55% 119.19% 235.15% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 11.61% 10.70% 7.23% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 28.49% 27.55% 11.58% 

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน (Efficiency Ratio) 
 

2550 2551 2552 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 11.68% 10.93% 5.01% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 28.24% 26.62% 17.74% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 1.01 1.02 0.69 

   อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.00 0.89 0.74 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.42 1.48 1.16 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 10.82 9.24 9.97 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 1.03 0.55 1.09 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 0.30 0.33 - 

   อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio) 
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 17.10% 16.77% - 26.12% 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 12.70% 19.90% - 24.20% 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 20.71% 3.55% 3.97% 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) 33.56% 7.36% - 50.46% 
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ตารางที่ 5  ตารางอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
2550 

 
2551 

 
2552 

 อัตราสวน 

   อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio) 
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.25 1.10 1.65 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา) 1.00 0.51 0.80 
อัตราสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.79 0.72 0.66 
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา (เทา) 5.35 5.43 4.02 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 67 66 90 
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 8.27 10.61 9.72 
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 44 34 37 
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหน้ี (เทา) 5.39 5.38 4.09 
ระยะเวลาชําระหน้ี (วัน) 67 67 88 
วงจรเงินสด (วัน) 44 33 39 

2550 
 

2551 
 

2552 
 อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) 

อัตรากําไรขั้นตน (%) 26.25% 25.59% 23.24% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน  (%) 21.46% 21.20% 19.36% 
อัตรากําไรสุทธิอื่น (%) 9.98% 9.58% 12.13% 
อัตราสวนเงินสดตอการทํากําไร(%) 128.77% 124.13% 159.95% 
อัตรากําไรสุทธิ (%) 14.03% 14.90% 12.36% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน  (%) 17.05% 18.97% 10.50% 

   อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  (%) 7.49% 8.67% 5.18% 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร  (%) 40.14% 41.38% 27.79% 
อัตราการหมุนของสินทรัพย (เทา) 0.53 0.58 0.42 

   อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio) 
อัตราสวนหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.03 0.90 0.77 
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 1.24 1.14 0.92 
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 5.93 7.01 6.95 
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 0.93 0.56 1.22 
อัตราการจายเงินปนผล (เทา) 0.64 0.63 - 

   อัตราสวนวิเคราะหการเติบโต (Growth Ratio) 
อัตราการเติบโตของยอดขาย  (%) 15.44% 11.30% - 28.38% 
อัตราการเติบโตของตนทุนขายและบริการ  (%) 8.16% 12.30% - 26.12% 
อัตราการเติบโตของคาใชจายในการขายและบริหาร  (%) 33.17% 0.61% 10.55% 
อัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ  (%) 3.01% 17.68% - 38.86% 
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11.2  คําอธิบายและวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงาน 

11.2.1 ภาพรวมของการดําเนนิงานทีผ่านมา 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ดําเนินธุรกิจผลิตช้ินสวนรถยนต โดยรายไดหลักของกลุมบริษัทมาจาก
การขายผลิตภัณฑชิ้นสวนรถยนต เชน เพลาขาง แหนบแผน จานเบรก เบรกดุม เหล็กกันโคลง และเหล็กสปริงขด เปน
ตน โดยเปนการจําหนายใหกับโรงงานประกอบรถยนต (Original – Equipment Manufacturer) ที่อยูในประเทศเปน
สวนใหญ โดยในชวงคร่ึงปแรก อุตสาหกรรมยานยนตไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย สงผลให
ผูบริโภคชะลอการซื้อลงตามภาวะวิกฤตการณการเงินโลก แตในชวงคร่ึงปหลังมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้ง
ตลาดภายในประเทศและการสงออก จากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ สงผลดีตอผลการดําเนินงานของบริษัทฯเพิ่มขึ้น
อยางมาก จึงทําใหผลการดําเนินงานท้ังปของบริษัทฯ ลดลงสอดคลองกับภาคอุตสาหกรรมรถยนตรวม ที่มีปริมาณ
การผลิตลดลงรอยละ 28 

 
ผลการดําเนินงาน 11.2.2 

รายได 

ในป 2552 บริษัทฯ มีรายไดรวมเทากับ  4,348 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,587 ลานบาทหรือคิดเปนรอย
ละ 27 แบงเปนรายไดจากการขายสินคาจํานวน 4,295 ลานบาท รายไดอื่นๆ จํานวน 53 ลานบาท        

จากการท่ีบริษัทฯ มีรายไดจากการขายลดลงเปนผลมาจากภาคอุตสาหกรรมรถยนตที่ลดปริมาณการผลิต
ลง สงผลใหปริมาณการส่ังซื้อผลิตภัณฑที่ลดลงของลูกคา ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศ  

จากงบการเงินรวม พบวารายไดตามสายผลิตภัณฑ ในป 2552 และป 2551 มีรายไดจากการขายสินคา
ของบริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) มาจากการขายเพลาขางเปนสวนใหญจํานวน 1,438  ลาน
บาทและ 2,007 ลานบาท(ตามลําดับ) รายไดจากการขายสินคาของบริษัท สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม 
จํากัด มาจากการขายจานเบรกและเบรกดุมเปนสวนใหญรวมจํานวน 1,593 ลานบาทและ 2,195 ลานบาท
(ตามลําดับ) และ รายไดจากการขายสินคาของบริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล มาจากการขายแหนบแผนเปนสวน
ใหญจํานวน  1,244  ลานบาทและ 1,638 ลานบาท(ตามลําดับ) 

 
ตนทุนและคาใชจาย    

ตนทุนขายและบริการ 

ในป 2552 บริษัทฯ มีตนทุนขาย 3,528 ลานบาท ลดลงจากปกอน 1,127 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 24 
ตามสัดสวนการขายที่ลดลง เม่ือพิจารณาสัดสวนตนทุนขายตอยอดขายป 2552 คิดเปนรอยละ 82  เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 2 เน่ืองจากบริษัทฯ ตองรับภาระในสวนของตนทุนคงที่ในชวงครึ่งปแรกที่ไมสามารถปรับลดไดตามสัดสวนของ
ยอดขายที่ลดลงเปนอยางมาก 
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คาใชจายจากการขายและบริหาร  

บริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารในป 2552 เทากับ 350 ลานบาท  โดยลดลงจากปกอน 24  ลาน

บาทหรือคิดเปนรอยละ 6  เน่ืองจากบริษัทฯ ควบคุมคาใชจายอยางรัดกุม และการลดคาใชจายท่ีไมจําเปนลง เพื่อ
รองรับสภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ  

คาใชจายทางการเงิน 

บริษัทฯ มีตนทุนทางการเงินในป 2552 เทากับ 114 ลานบาท  ลดลงจากปกอน 18 ลานบาทหรือคิดเปน
รอยละ 14  เน่ืองจากอัตราดอกเบ้ียลอยตัวเฉล่ียลดลงจากปกอน คิดเปนรอยละ 1  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในป 2552 บริษัทฯ มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล 50 ลานบาท ลดลงจากปกอน 87 ลานบาทหรือคิดเปนรอย
ละ 63 เน่ืองจากการไดรับผลกระทบจากผลการดําเนินงานในปที่ปรับลดลงจากสภาวะเศรษฐกิจ เปนสําคัญ 

กําไรจากการดําเนินงาน 

บริษัทฯ  มีกําไรจากการดําเนินงานโดยไมรวมสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวม   คาใชจายทาง
การเงิน และ  ภาษีเงินได ในป 2552 จํานวน 469 ลานบาท โดยลดลงจากปกอน 413 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 47 
จากปริมาณรายไดจากการขายสินคาที่ลดลงอยางมากเปนหลัก  

กําไรสุทธิ 

ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 314 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 7 ของรายไดจากการขายสินคา ตํ่า
กวาป 2551 ที่มีกําไรสุทธิ เทากับ 635 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 11 ของรายไดจากการขายสินคา สัดสวนกําไรตอ
รายไดจากการขายสินคาลงลดรอยละ 4 เน่ืองจากในป 2552 ไดรับผลกระทบจากปริมาณรายไดจากการขายสินคาท่ี
ลดลง 

 
11.2.3     ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 
เม่ือพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 

2551 เทากับ 6,192 ลานบาท และ 6,360 ลานบาท (ตามลําดับ) ลดลง 168 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 3 สาเหตุ
หลักมาจากการลดลงของสินคาคงเหลือ โดยปรับลดระยะเวลาการเก็บสินคาคงคลังใหสอดคลองกับสภาวะการณใน
ปจจุบัน  

 ลูกหน้ีการคา 
บริษัทฯ มียอดลูกหน้ีการคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 974 ลานบาท และเทากับ 986 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 การลดลงของลูกหนี้เนื่องจากจํานวนสินคามีการปรับตัวลดลงเล็กนอย โดยยอดลูกหนี้
การคาสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สะทอนระยะเวลาการเก็บหนี้เฉล่ียประมาณ 65 วัน ซึ่งเก็บหนี้ชากวาป 2551 
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เล็กนอย เน่ืองจากกลุมลูกคารายใหญที่มียอดขายเพิ่มขึ้นเปนกลุม โรงงานประกอบรถยนต ซึ่งมีเครดิตเทอมคอนขาง
แนนอน 

 เงินลงทุน 

เม่ือพิจารณางบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีเงินลงทุนสุทธิในบริษัทท่ีเก่ียวของ
จํานวน 141 ลานบาท ซึ่งเปนการลงทุนใน บริษัทยามาดะ สมบูรณ จํากัด บริษัท นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ จํากัด 
บริษัทสมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด และบริษัท ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด จํากัด ซึ่งบริษัทฯ มีตนทุนเงิน
ลงทุนในบริษัทดังกลาว เทากับ 73 ลานบาท  

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 4,254 ลานบาท และป 2551 มี
จํานวน 4,177 ลานบาท  เพ่ิมขึ้น 77 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 2  ซึ่งเปนผลจากการท่ีบริษัทยอย ซื้อที่ดิน กอสราง
อาคารโรงงาน และ เคร่ืองจักรใหมเพ่ือขยายกําลังการผลิตเพิ่ม ที่โรงงาน จ.ระยอง สงผลใหมีทรัพยสินถาวรเพิ่มขึ้น  

บริษัทฯมีสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอยไวในสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เทากับ 625 ลานบาท และ 632 ลานบาท ตามลําดับ สําหรับ
สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยมีการตัดจําหนายตามระยะเวลาใชงานท่ีเหลือของสินทรัพยแตละประเภท โดยใน
ระหวางป 2552 มีการตัดจําหนายสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวม 7 ลานบาท 

หนี้สิน 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 3,324 ลานบาท โดยแบงเปนหนี้สินระยะส้ัน เทากับ 
1,601 ลานบาท และหนี้สินระยะยาว เทากับ 1,723 ลานบาท ซึ่งตํ่ากวาปกอน 476 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 13  
เน่ืองจากเจาหนี้การคาลดลง 163 ลานบาท และเจาหน้ีซื้อทรัพยสินจากการลงทุนในสินทรัพยถาวรลดลง 49 ลานบาท  
เงินกูยืมระยะส้ันจากการนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศลดลง 94 ลานบาท  และภาระหน้ีสินจากเงินกูยืมสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโรงงานใหมของบริษัทยอย และการลงทุนเพิ่มสายการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทยอย
หนึ่งแหง  จํานวน 172 ลานบาท แตในขณะเดียวกันมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 305 ลานบาท 

สวนของผูถือหุน 

 โครงสรางเงินทุน 

บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 เทากับ 2,868 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 
307 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 12   

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีโครงสรางเงินทุนประกอบดวยหน้ีสินรวม 3,324 ลานบาท
และสวนของผูถือหุน 2,868 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนประมาณ 1.16 เทา   
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การวิเคราะหงบกระแสเงินสด 

จากงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  บริษัทฯ มีกระแส
เงินสดรับจากการดําเนินงานสุทธิ จํานวน  1,009  และ 915 ลานบาท (ตามลําดับ) กระแสเงินสดจายจากกิจกรรม
ลงทุน 517 และ  1,019 ลานบาท (ตามลําดับ) เปนผลมาจากจากการซ้ือที่ดิน กอสรางอาคารและซ้ือเคร่ืองจักรใหมที่
จังหวัดระยองในป 2551 จํานวน 521 ลานบาท และ ป 2551 จํานวน 1,002 ลานบาท  เพ่ือรองรับการขยายงานใน
โครงการตางๆ ของบริษัทฯเปนหลัก  และมีกระแสเงินสดจายจากกิจกรรมจัดหาเงินในป 2552 จํานวน 422 ลานบาท 
เปนผลมาจากการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 305 ลานบาท เงินกูยืมระยะส้ันจากการนําเขาวัตถุดิบตางประเทศ 
93 ลานบาท และเงินกูยืมระยะส้ันในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน 65 ลานบาท แตในขณะเดียวกันมีการกูยืมจากสถาบัน
การเงิน 172 ลานบาท และในป 2551 มีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินจํานวน 16 ลานบาท เปนผลมาจาก
การกูยืมสถาบันการเงิน 532 ลานบาท เงินกูยืมระยะส้ันจากการนําเขาวัตถุดิบตางประเทศ 192 ลานบาท แตใน
ขณะเดียวกันมีการจายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว 430 ลานบาท และการจายเงินปนผล 210 ลานบาท     

 
ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

จากปญหาวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นอยางรุนแรงในสหรัฐอเมริกา ไดขยายตอไปยังทวีปยุโรป และทวีป  
อื่น ๆ สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีถดถอย เปนผลกระทบตอภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง 
การหดตัวของตลาดรถยนตของประเทศไทย ทําใหยอดขายโดยรวมท้ังในประเทศและการสงออกรถยนตลดลงในปที่
ผานมานั้น อยางไรก็ดี บริษัทฯไดเตรียมมาตรการและกําหนดแผนกลยุทธเพื่อรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้น โดยการเพิ่ม
รายได ปรับลดตนทนุการผลิตและลดคาใชจายตาง ๆ ไปพรอมกัน ในสวนของการเพิ่มรายไดมาจากขยายการผลิตเพื่อ
รองรับตลาดใหม ๆ จากยานยนตเพื่อการเกษตร สําหรับการปรับลดตนทุนการผลิตโดยจัดหาแหลงวัตถุดิบใหม การ
วางแผนการผลิตอยางรัดกุมเพื่อประหยัดคาใชจายพลังงานและคาใชจายการผลิตอื่น รวมท้ังการยายสายการผลิต
บางสวนไปผลิตที่จังหวัดระยอง เพื่อใหสามารถใชสิทธิประโยชนจากการไดรับสงเสริมการลงทุน อีกท้ังมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยการเพิ่มความสามารถในการออกแบบเชิงวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนา เพื่อลดตนทุนการผลิตและเปน
ที่ยอมรับของผูผลิตยานยนต อยางตอเนื่องและเขมงวดย่ิงขึ้น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจอยางสูงสุด ซึ่งกลยุทธที่บริษัทฯไดวาง
ไวและวิสัยทัศนในการบริหารงานอยางมืออาชีพจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน สรางความเชื่อม่ันทางการเงิน 
ประกอบกับไดดําเนินการในแนวของบรรษัทภิบาลมาตลอด ทําใหม่ันใจไดวา บริษัทฯสามารถดําเนินงานไดอยาง
ม่ันคง มีความแข็งแกรงเพียงพอ พรอมที่จะผานวิกฤตการณเศรษฐกิจโลกไปได 

 

 



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

 
12. ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
 -ไมมี- 
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บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  

สวนท่ี 2 

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองวา 
ขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   นอกจากนี้ 
บริษัทขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป ไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปนสาระสําคัญท้ัง
ของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว และบริษัทได
แจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบฯของ
บริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ี
อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทได
มอบหมายให นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย เปนผูลงลายมือช่ือกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือช่ือของ 
นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย กํากับไว   ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว
ขางตน” 

 

  



อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท

นายสรรเสริญ วงศชะอุม 62  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 ประธานกรรมการ/ University of Bridgeport, USA 2551 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. หลักทรัพยบัวหลวง

กรรมการอิสระ  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร 2551 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ บมจ. เทเวศประกันภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กําหนดคาตอบแทน/ กรรมการอิสระ

 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2551 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ดิ เอราวัณ กรุป

รุนท่ี 37 กรรมการอิสระ

 อบรมหลักสูตร Role of the 2549 - 2551 รัฐมนตรีชวยวาการ กระทรวงคมนาคม

Chairman 2546 - 2549 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

 อบรมหลักสูตร Finance for 2546 - 2547 ศาสตราภิชาน คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

Non-Finance Directors 2545 - 2549 ท่ีปรึกษา สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ

 อบรมหลักสูตร Director มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

Accreditation Program 2545 - 2549 ท่ีปรึกษา โครงการ ธ ประสงคใด

สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

2542 - 2545 เลขาธิการ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย 58  Mini MBA, ม.ธรรมศาสตร 2.22% 2547 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ/ กรรมการใน บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการ/ รองประธาน  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร คณะกรรมการบริหาร

กรรมการ และการบัญชี จุฬาลงกรณ 2541 - ปจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. ซึชิโยชิ สมบูรณ โคเตท แซนด

 กรรมการในคณะกรรมการ มหาวิทยาลัย 2541 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. ยามาดะ สมบูรณ

บริหาร  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 2537 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม รุนท่ี 9 2537 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

ผูกพันบริษัทฯ  อบรมหลักสูตร Director 

Certification Program

 อบรมหลักสูตร Role of the 

Chairman 

นายปญจะ เสนาดิสัย 60  Master of Business 0.007% 2550 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ Administration Suffolk University 2549 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการ (USA) และธรรมาภิบาล

ตรวจสอบและธรรมาภิบาล  อบรมหลักสูตร Director 2548 - ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไพลอน

 กรรมการสรรหาและ Certification Program 2547 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

คาตอบแทนฯ  อบรมหลักสูตร Audit 2547 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. เดวา พร็อพเพอรต้ี

Committee Program 2549 - 2552 กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ธนาคารออมสิน

 อบรมหลักสูตร Role of กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

Compensation Committee 2547 - 2550 ประธานคณะกรรมการพิจารณา บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

ผลตอบแทนฯ

2547 - 2549 กรรมการตรวจสอบ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

2546 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. รสา พรอพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท

2545 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ บมจ. ทรีนิต้ี วัฒนา

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง
ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

วุฒิทางการศึกษา

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเก่ียวกับ กรรมการ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

เอกสารแนบ 1 (1 of 4)



อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท
ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

2543 - 2547 กรรมการ บจก. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

2542 - 2549 กรรมการ/ ท่ีปรึกษา/ กรรมการพิจารณา บมจ. ซีวีดี เอ็นเตอรเทนเมนท

ผลตอบแทนฯ

2536 - 2550 กรรมการ/ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ บมจ. เอสเอ็มซี มอเตอรส

2526 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เคซีอี อิเลคทรอนิกส

นายสบสันติ์ เกตุสุวรรณ 64  วศ.บ. (เกียรตินิยม) อุตสาหการ ไมมี 2551 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการอิสระ  M.A.B. General Management, 2552 - ปจจุบัน ท่ีปรึกษา บจ. นอริตาเก (ประเทศไทย) จํากัด

U of Southern California 2546 - 2550 ที่ปรึกษาคณะจัดการ บมจ. ปูนซิเมนตไทย

 M.S. Industrial & System 2542 - 2546 กรรมการผูจัดการใหญ บจ. ปูนซีเมนตไทยอุตสาหกรรม

Engineering, U of Southern 2545 - 2547 ประธานกลุมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

California 2541 - 2543 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 International Senior Management

Program (ISMP), Harvard 

Business School

 อบรมหลักสูตร Finance for

Non-Finance Directors

 อบรมหลักสูตร Audit Committee

Program

 อบรมหลักสูตร Director

Certification Program

นายอัจฉรินทร สารสาส 66  ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ไมมี 2552 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและ การบริหารอุตสาหกรรม กรรมการอิสระ

ธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยเคนซิงต้ัน ไมมี ปจจุบัน ท่ีปรึกษาอิสระ ดานการพัฒนาประสิท-

 กรรมการอิสระ สหรัฐอเมริกา ธิภาพ ดวยหลักการ CWQA และ TQM

ปจจุบัน วิทยากรพิเศษ ดานการพัฒนาคุณภาพ

ปจจุบัน ประธานกิตติมศักด์ิ กลุมอุตสาหกรรมยานยนต

ปจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันยานยนต

ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการกํากับโครงการ สถาบันยานยนต

ระบบรับรองความสามารถบุคลากร

ในอุตสาหกรรมยานยนต

ปจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

ปจจุบัน ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

ปจจุบัน ท่ีปรึกษา (เฉพาะโครงการ CWQA) กลุมบริษัท Cobra International

2549 - 2552 กรรมการอํานวยการ บจ. ซัมมิท ออโตซีท อินดิสตรี

2547 - 2549 กรรมการผูอํานวยการ บจ. ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี

นายไพฑูรย ทวีผล 59  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ไมมี 2553 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหาและ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 ประธานคณะกรรมการสรรหา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คาตอบแทนฯ

และคาตอบแทน  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ(บัญชี) 2551 - ปจจุบัน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการตรวจสอบและ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรรมการอิสระ

ธรรมาภิบาล  ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการ 2551 - ปจจุบัน กรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 กรรมการอิสระ สอบบัญชี ม.ธรรมศาสตร 2547 - ปจจุบัน กรรมการอํานวยการ โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย

 อบรมหลักสูตร Director 2545 - ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา

Accreditation Program กรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 1 (2 of 4)



อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท
ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

 อบรมหลักสูตร Director 2546 - 2548 กรรมการผูจัดการ บจ. บีที ท่ีปรึกษาธุรกิจ

Certification Program 2534 - 2548 ประธานและเลขาธิการ สหพันธนักบัญชีอาเซียน

 อบรมหลักสูตร Audit Committee

Program

 อบรมหลักสูตร Role of the

Chairman

 อบรมหลักสูตร Chartered 

Director Program

 อบรมหลักสูตร Monitoring 

Fraud Risk Management 

นายวีระยุทธ กิตะพาณิชย 52  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 3.47% 2547 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการ Eckert Technology Institute   ผูอํานวยการ

 กรรมการบริหาร (Germany) 2537 - ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  อบรมหลักสูตร Director 2537 - ปจจุบัน กรรมการ/ ประธานบริหาร บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

ผูกพันบริษัทฯ Accreditation Program 2537 - ปจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. นิชินโบะ สมบูรณ ออโตโมทีฟ 

 กรรมการผูอํานวยการ 2537 - ปจจุบัน กรรมการ/ รองประธานบริหาร บจ. สมบูรณ โซมิค แมนูแฟคเจอริ่ง 

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย 47  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบัน 2.22% 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

  กรรมการ บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  Master of Industrial Engineering, บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

ผูกพันบริษัทฯ Waseda University (Japan) 2550 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

 รองกรรมการผูอํานวยการ  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 2549 - 2550 รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

บริหาร เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ- ปฏิบัติการบริษัทยอย

จอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 2548 - 2549 รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 อบรมหลักสูตร Director 2547 - 2548 รองประธานฝายปฏิบัติการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

Accreditation Program 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 อบรมหลักสูตร Finance for

Non-Finance Directors

 อบรมหลักสูตร Director 

Certification Program

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย 45  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  สถาบัน 1.73% 2550 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการ บัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร สํานักกรรมการผูอํานวยการ

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

ผูกพันบริษัทฯ  Bachelor of Business 2550 - ปจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 รองกรรมการผูอํานวยการ Administration in Finance and 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

สํานักกรรมการผูอํานวยการ Management (BBA), Simon 2547 - 2549 ผูจัดการท่ัวไปฝายการตลาดและ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

fraser University (Canada) พัฒนาธุรกิจ

 อบรมหลักสูตร Director 2540 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

Accreditation Program

นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม 44  Master of Business ไมมี 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร

 กรรมการ Administration, University of 2551 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เอเชียซอฟท คอรปอเรช่ัน

 กรรมการในคณะกรรมการ Pennsylvania (USA) 2550 - ปจจุบัน กรรมการสรรหาและคาตอบแทนฯ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

บริหาร  Master of Science, Operation 2549 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 กรรมการสรรหาและ Research, University of 2549 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอเชียบุคส

คาตอบแทนฯ Michigan   (USA) 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. เมอรเมด มาริไทม

เอกสารแนบ 1 (3 of 4)



อายุ % 
(ป) การถือหุน

ในบริษัทฯ ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท
ช่ือ-สกุล/ ตําแหนง

ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง
วุฒิทางการศึกษา

 ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟา 2549 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. อีซ่ีบาย

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา 2547 - ปจจุบัน กรรมการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

เจาคุณทหารลาดกระบัง 2546 - ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บจ. อัลตัส แอดไวซอรี่

 อบรมหลักสูตร Director 

Accreditation Program

นายโยชิทากะ โอบายาชิ 56  Bachelor of Machinery 2547 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการอาวุโส บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

  รองกรรมการผูอํานวยการ Engineering, National Nagoya สายการขายและการตลาด

อาวุโส สายการขายและ Technical University (Japan) 2547 - 2549 รักษาการ รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

การตลาด สายปฏิบัติการ

2539 - 2547 รองประธานบริหารการตลาด บจ. บางกอกสปริง อินดัสเตรียล

นายวรพจน ฉัตรชัยกุลศิริ 52  M.A. Executive Master of 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

 รองกรรมการผูอํานวยการ Accountancy จุฬาลงกรณ 2547 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

สายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย สายการเงินและบัญชี

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ 2547 - 2549 รองกรรมการอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

การบัญชี ม.ธรรมศาสตร การเงินและบริหาร

2545 - 2547 ผูอํานวยการบริหาร บจ. บางกอกปริงอินดัสเตรียล

นายวิชัย ศรีมาวรรณ 48  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต 0.02% 2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

  รองกรรมการผูอํานวยการ สาขาการจัดการคุณภาพ สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ

สายจัดหาและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2550 - 2551 รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

    ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร สายจัดซ้ือและโลจิสติกส

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2548 - 2549 ผูจัดการท่ัวไป ฝายนโยบายและแผนงาน บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

2547 - 2548 ผูจัดการท่ัวไป ฝายพัฒนาคุณภาพ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

2543 - 2547 ผูอํานวยการ ฝายวิจัยและพัฒนา บจ. บางกอกสปริงอินดัสเตรียล

นายวสันต ชวเจริญพันธ 46  Master of Science in Business 2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

  รองกรรมการผูอํานวยการ and Administration, Strayer สายปฏิบัติการ SBM/ ICP

สายปฏิบัติการ SBM/ ICP College (USA) 2550 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. อินเตอรเนช่ันแนล แคสต้ิง โปรดักส

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 2550 - 2551 รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

2545 - 2549 กรรมการผูจัดการ บจ. สมบูรณหลอเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม

นายภากร ทองเจริญ 48  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร 2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

 รองกรรมการผูอํานวยการ เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยี สายปฏิบัติการSAT/ BSK

สายปฏิบัติการ SAT/ BSK พระจอมเกลา เจาคุณทหาร 2547 - 2551 ผูจัดการโรงงาน บจ. โพลีมาเทค (ไทยแลนด)

ลาดกระบัง

 Mini MBA ม.อีสเทิรนเอเชีย

นางจิราพร ศรีสมวงษ 43  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 2551 - ปจจุบัน รองกรรมการผูอํานวยการ บมจ. สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี

รองกรรมการผูอํานวยการ มหาบัณฑิต University of สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ San Francisco, USA 2547 - 2551 ผูจัดการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ บจ. ไทโก อิเลคทรอนิกส

   ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรและ ประจําประเทศไทยและมาเลเซีย

การบัญชี จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 (4 of 4)



บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
 

 เอกสารแนบ 2 (1 of 1)  

 

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย 

บริษัทยอย บริษัทรวม 

รายชื่อ SA
T 

SB
H 

SB
M 

BS
K 

IC
P 

TS
C 

YS
C 

NS
A 

SS
MC

 

1. นายสรรเสริญ  วงศชะอุม X         
2. นายยงยุทธ  กิตะพาณิชย /, V X, / / /  /, O /   
3. นายปญจะ  เสนาดิสัย /, //         
4. นายสบสันต์ิ เกตุสุวรรณ /, ///         
5. นายอัจฉรินทร  สารสาส /, //         
6. นายไพฑูรย  ทวีผล /, //         
7. นายวีระยุทธ  กิตะพาณิชย /, P / /, O /, O    /, O /, O 
8. นายยงเกียรต์ิ  กิตะพาณิชย /, O / /, O /, O X     
9. น.ส. นภัสร  กิตะพาณิชย /, O / /, O /, O /     

10. นายสุระศักด์ิ เคารพธรรม /         
11. นายบุญศรี กิตะพาณิชย   X X      
12. นางกษมน กิตติอําพน   /       
13. นายโยชิทะกะ 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 แมนูแฟคเจอร่ิง 
ICP บจ. อินเตอร เนชันแนล แคสติ้ง โปรดักส   
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เอกสารแนบ 3: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

เรียน ผูถือหุน บริษัท สมบูรณแอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 

คณะกรรมการตรวจสอบฯประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 คน 1 ในน้ัน เปนผูมี
ความรูและประสบการณดานการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบฯปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ในป 2552 คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีการประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง และไดรายงานผลการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการบริษัทฯเปนประจําทุกไตรมาส กรรมการตรวจสอบฯ แตละคนไดเขารวมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้ 

นายปญจะ  เสนาดิสัย ประธานกรรมการตรวจสอบฯ  เขารวมประชุม 5/5 คร้ัง 
นายไพฑูรย ทวีผล กรรมการตรวจสอบฯ  เขารวมประชุม  5/5 คร้ัง 
นายรังสิน  สืบแสง                กรรมการตรวจสอบฯ  เขารวมประชุม 3/5 คร้ัง 

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 9/2552 วันที่ 16 ธันวาคม 2552 ไดมีมติแตงต้ัง  
นายอัจฉรินทร สารสาส เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ของบริษัทฯ  
แทน นายรังสิน สืบแสง ที่ถึงแกกรรม โดยมีผลต้ังแตวันที่ 16 ธันวาคม 2552 เปนตนไป 

การประชุมในบางครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบฯไดหารือกับกรรมการผูจัดการ ฝายบริหาร ผูสอบบัญชี ผู
ตรวจสอบภายใน ตามวาระอันสมควร ซึ่งการประชุมทุกคร้ัง คณะกรรมการตรวจสอบฯไดรายงานแสดงความเห็นและให
ขอเสนอแนะอยางอิสระโดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

 

ความถูกตอง ครบถวน และเช่ือถือไดของรายงานทางการเงิน 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2552 รวมกับฝายบริหารและผูสอบบัญชีเพ่ือให
ความเห็นชอบตอรายงานทางการเงินไดจัดทําขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป และสอบทานการเปดเผยขอมูลสําคัญ รายการท่ีเก่ียวของกัน และรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนอยางครบถวนเพียงพอและเช่ือถือได รวมทั้งไดหารือเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารเขา
รวม เพื่อรับทราบประเด็นปญหาท่ีพบจากการสอบบัญชี  ตลอดจนพิจารณาและเสนอความเห็นตอแผนการตรวจสอบ
และผลการตรวจสอบของผูสอบบัญชีกอนเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณา 
 

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

กํากับดูแลงานตรวจสอบภายในใหปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ โดยใชวิธีการประเมินความเส่ียง
และระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานของ COSO ตลอดจนพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจําป 
และรายงานผลการตรวจสอบ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะทั้งตอแผนกตรวจสอบภายในและฝายบริหาร เพื่อใชประโยชน
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตลอดจนไดพิจารณาและใหการสนับสนุนดานอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 
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คณะกรรมการตรวจสอบฯไดพิจารณาถึงผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบในเร่ืองที่สําคัญตาม

แผนการตรวจสอบประจําป พรอมกับใหขอสังเกตเพื่อพิจารณาดําเนินการ โดยเสนอใหฝายบริหาร  เรงปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผูตรวจสอบภายในตรวจพบ   
 

การปฏิบัติตามขอกําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบฯไดสอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯอยาง
สมํ่าเสมอ โดยมีความเห็นวา รายการที่บริษัทฯตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจท่ีไดสอบทานน้ัน มีความเพียงพอ 
และไดใหฝายบริหารติดตามสาระสําคัญของการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย(ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2551 และใหรายงานเพื่อทราบและพิจารณาอยางใกลชิด 
 

การเปดเผยขอมูลของรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

พิจารณาการทํารายการระหวางกัน และการเปดเผยขอมูลรายการที่เก่ียวโยงกัน ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินประจําป และรายไตรมาส ตลอดจนใหความเห็นโดยอิสระตอรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ในการ
ลงทุนในโครงการสําคัญตาง ๆ ของบริษัทฯและบริษัทยอย   
 

 การคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี 

ในการคัดเลือกผูสอบบัญชีประจําป2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดเห็นชอบใหบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เปนผูสอบบัญชีของบมจ.SAT และบริษัทยอย โดยไดพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติของ
สํานักงานสอบบัญชีรายอื่นและรายปจจุบัน ในเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติงานและคาสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมท้ังการ
ประเมินผลกระทบที่เก่ียวกับการเปล่ียนสํานักงานสอบบัญชีอยูในระดับที่ยอมรับได จึงไดเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อใหนําเสนอแตงต้ัง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ประจําป 2553 ตอที่ประชุมผูถือหุน โดยมีคาตอบแทนเมื่อรวมกับบริษัทยอย เปน
จํานวนเงิน 3.4 ลานบาท และผูสอบบัญชีไมไดใหบริการอื่นแกบริษัทในกลุม 
 

การกํากับดูแลกิจการที่ด ี

สงเสริมและติดตามความคืบหนาของกระบวนการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอ
สังคมยางตอเนื่อง รวมทั้งใหแนวทางและขอเสนอแนะที่จําเปนเพื่อการพัฒนา ซึ่งในปนี้บริษัทฯไดรับรางวัล SET 
Awards 2009 ในดานรายงานบรรษัทภิบาลดีเดน (Top Corporate Governance Report Awards) และไดรับการ
เสนอช่ือเขาชิงรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเดนดาน CSR 
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การบริหารความเส่ียง 

สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง (Risk Management) ของบริษัทฯ
ใหมีกระบวนการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบมาตรฐานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล โดยได
แสดงความเห็นตอการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯในปที่ผานมา ในเร่ืองความเส่ียงจากความไมแนนอนของสภาพ
เศรษฐกิจท่ีถดถอยและสงผลกระทบตอยอดขาย ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน ราคาวัตถุดิบ การชดใช
คาเสียหายจากผลิตภัณฑ (Warranty Claim) และความเส่ียงดานความปลอดภัย ส่ิงแวดลอม และชุมชน    
 

ความเห็นตอการปฏิบัติหนาที่ตามกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

 จากการประเมินผลผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบฯประจําป 2552 เม่ือวันท่ี 18 
กุมภาพันธ 2553 คณะกรรมการตรวจสอบฯไดประเมินในเร่ืององคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ การ
ฝกอบรมและทรัพยากร การประชุมและกิจกรรม ความสัมพันธกับหัวหนาผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชีและผูบริหาร 
ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบฯในอนาคต ซึ่งผลการประเมินโดยรวมสรุปวา ไดปฏิบัติงานอยาง
เพียงพอในระดับนาพอใจ   

คณะกรรมการตรวจสอบฯ เห็นวา บริษัทฯมีกระบวนการจัดทําและการเปดเผยขอมูลในรายงานทางการ
เงินที่เหมาะสมและเช่ือถือได รวมทั้งมีการบริหารความเส่ียงและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอ โดยมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนใหบริษัทฯมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางย่ังยืน 

 
 
 

    นายปญจะ  เสนาดิสัย 
            ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

      กุมภาพันธ 2553 
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