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2561 / 2018 2560 / 2017 2559 / 2016

ข้อมูลจากงบการเงิน
Financial Statements

สินทรัพย์รวม
Assets

(ล้านบาท)

(Million Baht)
1,959.3 2,012.3 2,014.6

หนี้สินรวม
Liabilities

(ล้านบาท)

(Million Baht)
43.4 72.8 71.2

ส่วนของผู้ถือหุ้น
Shareholders’	equity

(ล้านบาท)

(Million Baht)
1,915.9 1,939.4 1,943.4

รำยได้จำกกำรขำย
Revenues	from	sales

(ล้านบาท)

(Million Baht)
2,246.5 2,357.8 2,500.1

ปริมำณขำย
Sale	volume

ตัน

(Mt )
116,748 136,844 173,330

ก�ำไรขั้นต้นจำกกำรขำยหลังปรับปรุงขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำ
ของสินค้ำคงเหลือ
Gross	profit	from	sales	after	Loss	from	diminution	in	
value	of	inventories

(ล้านบาท)

(Million Baht)
95.5 198.5 380.7

ภำษีเงินได้นิติบุคคล
Income	tax	expense

(ล้านบาท)

(Million Baht)
8.3 33.0 41.1

ก�ำไร	(ขำดทุน)	ส�ำหรับปีหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคล
Profit	(Loss)	for	the	year	after	Corporate	income	tax

(ล้านบาท)

(Million Baht)
33.1 131.9 268.1

อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratios

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
Debt-to-equity	ratio

(เท่า)

(Times)
0.02 0.04 0.04

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
Current	ratio

(เท่า)

(Times)
31.2 17.5 17.3

อัตรำผลก�ำไรสุทธิต่อยอดขำย
Return	on	net	sales

(ร้อยละ)

(%)
1.47 5.55 10.68

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
Return	on	equity

(ร้อยละ)

(%)
1.72 6.79 14.45

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
Return	on	assets

(ร้อยละ)

(%)
1.67 6.55 13.27

ก�ำไร	(ขำดทุน)	สุทธิต่อหุ้น
Earnings	per	share

(บาท)

(Baht)
0.03 0.12 0.24

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น
Book	value	per	share

(บาท)

(Baht)
1.69 1.71 1.72

ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน
Financial Overview
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ในปี	2561	ภำพรวมเศรษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำก
ปีก่อน	โดยผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศขยำยตวัเพิม่ขึน้จำกร้อยละ	
3.9	ในปี	2560	เป็นร้อยละ	4.2	ในปี	2561	โดยมีปัจจัยหนุนจำก
กำรขยำยตัวของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยว	 รวมถึงกำร
ลงทนุและกำรใช้จ่ำยภำครฐัทีม่กีำรขยำยตัวจำกปีก่อน	ในทำงกลบั
กัน	 สถำนกำรณ์รำคำเหล็กโลกก็ยังคงมีควำมผันผวนจำกผลของ
สงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน	 โดยที่รำคำเหล็ก
ทรงตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรก	 ก่อนที่จะมีกำรปรับตัวลดลง
อย่ำงต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลัง	 อุตสำหกรรมเหล็กเส้นซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ก็มีกำรปรับตัวลดลงจำกปีก่อน	โดยที่กำร
บริโภคเหล็กเส้นภำยในประเทศลดลงกว่ำร้อยละ	9	ในปี	2561

ภำยใต้สภำวกำรณ์ที่รำคำเหล็กที่มีควำมผันผวน	บริษัทฯ	จึง
ได้มุ่งเน้นกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกรำคำวตัถดุบิเพือ่รกัษำส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำขำยและต้นทุนวัตถุดิบ	(Metal	Spread)	เฉลี่ยให้อยู่
ในระดบัทีต้่องกำร	ซึง่ต้นทนุวตัถดุบิเหลก็แท่งเลก็	(Billet)	ทีถ่อืเป็น
วัตถุดิบหลักของกำรผลิตน้ันมีสัดส่วนต้นทุนมำกกว่ำร้อยละ	 80	
ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงต้องใช้ควำมระมัดระวังรอบคอบในกำรสั่งซื้อ
วัตถุดบิเหลก็แท่งเลก็	รวมถงึกำรบริหำรสนิค้ำคงคลงัให้อยูใ่นระดับ
ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับประมำณกำรกำรขำยเพื่อให้บรรลุ
ถึงผลกำรด�ำเนินงำนที่ได้ตั้งเป้ำหมำยเอำไว้	 ในส่วนของกำรขำย	
บริษทัฯ	ได้มุง่เน้นกำรเพิม่ยอดขำยโดยกำรเพิม่ผลติภณัฑ์ให้มคีรบ
ทกุขนำดทัง้ในส่วนของเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นข้ออ้อยเพือ่ตอบ
สนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำด	
อีกทั้งเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตจำกปริมำณกำรผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

รายงานคณะกรรมการ

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนในปี	 2561	 บริษัทฯ	 มีรำยได้จำก
กำรขำย	ลดลงร้อยละ	4.3	จำก	2,329	ล้ำนบำท	ในปี	2560	เป็น	
2,229	ล้ำนบำท	ในปี	2561	ทั้งนี้เป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยที่
ลดลงกว่ำ	19,000	ตัน	จำกควำมต้องกำรเหล็กภำยในประเทศที่
ลดลงดังกล่ำว	 อีกทั้งในช่วงขำลง	 รำคำขำยเหล็กเส้นก็มีกำรปรับ
ตวัลดลงในอตัรำทีเ่รว็กว่ำต้นทนุของวตัถดุบิเหลก็แท่งเลก็	(Billet)	
ท�ำให้ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำยของเหล็กเส้นและต้นทุนวัตถุดิบ
เหล็กแท่งเล็ก	 (Metal	Spread)	 เฉลี่ยของบริษัทฯ	ลดลงจำกตัน
ละ	3,223	บำท	ในปี	2560	เป็นตันละ	2,790	บำท	ในปี	2561	
ส่งผลให้บรษิทัฯ	มผีลกำรด�ำเนนิงำนของปี	2561	เป็นก�ำไรสทุธ	ิ33	
ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	ทีบ่รษัิทมกี�ำไรสทุธอิยู่ที	่132	ล้ำนบำท

	
อย่ำงไรก็ดี	 คณะกรรมกำรบริษัทฯ	 ได้พิจำรณำจำกผลกำร

ด�ำเนินงำน	ฐำนะกำรเงิน	และสภำพคล่องของบริษัทฯ	แล้ว	เห็น
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2562	 เพื่อพิจำรณำ
อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลทั้งปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.03	บำท	รวมเป็น
เงนิปันผลทีเ่สนอจ่ำยทัง้สิน้	33.975	ล้ำนบำท	ดงันัน้	หำกทีป่ระชมุ
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี	2562	อนุมตักิำรจ่ำยเงินปันผลตำมทีค่ณะ
กรรมกำรบริษัทฯ	เสนอมำในครั้งนี้	บริษัทฯ	ก็จะจ่ำยเงินปันผลให้
แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	ในวันที่	13	พฤษภำคม	2562	นี้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ	ขอถือโอกำสนี้	ขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้น	
ลูกค้ำ	 คู่ค้ำ	 พนักงำนทุกระดับชั้น	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย	 ที่ได้
ให้กำรสนับสนุนบริษัทฯ	 ด้วยดีตลอดมำ	 และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ	
จะได้รับกำรสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปในอนำคต

 
	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์
	 ประธำนกรรมกำร	

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
ประธานกรรมการ
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In	2018,	the	overall	Thai	economy	has	 increased	
from	 the	 previous	 year.	 The	 gross	 domestic	 product	
(GDP)	grew	from	3.9%	in	2017	to	4.2%	in	2018,	driven	
by	 the	expansion	of	 the	export	 and	 tourism	 sectors.	
Moreover,	 the	 government	 investment	 and	 spending	
has	also	expanded	from	the	previous	year.	The	world	
steel	price	situation	is	still	volatile	due	to	the	effects	
of	the	trade	war	between	the	United	States	and	China,	
with	the	steel	price	stabilizing	at	the	high	level	in	the	
first	half	of	the	year	before	continuing	to	decline	in	the	
second	half	of	the	year.	The	steel	bar	industry	which	is	
the	Company’s	major	product	was	also	declined	from	the	
previous	year	whereby	the	domestic	steel	consumption	
fell	by	more	than	9%	in	2018.	

Under	the	circumstances	showing	tendency	of	rising	
steel	price,	the	Company	focused	on	risk	management	
from	fluctuation	of	raw	material	price	in	order	to	maintain	
the	margin	between	the	price	of	final	product	and	raw	
material	to	be	in	the	level	we	want.	The	cost	of	billet	
which	is	our	main	material	for	production	occupies	over	
than	80%	of	our	total	cost	and	thus	the	Company	has	
to	be	extra	careful	in	purchasing	billet.	The	Company	
had	also	managed	inventory	to	be	in	the	appropriate	
level	in	accordance	with	the	sales	forecast	in	order	to	
achieve	the	target.	On	the	sales,	the	Company	focused	
on	increasing	the	sales	by	widening	the	product	range	
to	cover	all	size	for	both	the	round	bar	and	deformed	
bar	to	meet	customer	demand	and	increase	Company’s	
market	share.	It	is	also	the	reduction	of	production	cost	
as	the	production	rate	increases.	

Report of the Board of Directors

For	the	overall	operation	in	2018,	the	Company	had	
seen	the	decrease	in	income	for	4.3%	from	the	sales	
amount	of	Baht	2,329	Million	in	2017	to	Baht	2,229	Million	
in	2018.	This	was	due	to	the	decrease	of	sales	volume	of	
over	than	19,000	tons	as	a	result	of	declining	domestic	
demand	of	steel.	And	in	the	downtrend	of	the	steel	bar,	
its	price	has	decreased	at	a	faster	rate	than	the	cost	of	
billet,	resulting	in	the	margin	between	the	selling	price	
of	the	steel	bar	and	cost	of	billet	(Metal	Spread)	reduced	
from	Baht	3,223	in	2017	to	Baht	2,790	in	2018.	This	leads	
to	the	drop	in	operation	result	from	net	income	of	Baht	
132	Million	in	2017	to	Baht	33	Million	in	2018.	

However,	 the	 board	 of	 directors	 has	 considered	
the	result	of	operation,	financial	position,	and	liquidity,	
and	decided	to	propose	in	the	2019	general	meeting	
of	 shareholders	 to	approve	 the	dividend	payment	at	
0.03	Baht	per	share,	amounting	to	Baht	33.975	million.	
Therefore,	if	the	2019	general	meeting	of	shareholders	
approve	the	pay	out	of	dividend	as	proposed	the	Company	
will	pay	this	dividend	to	the	eligible	shareholders	on	this	
coming	13th	May	2019.	

The	 board	 of	 director	 would	 like	 to	 take	 this	
opportunity	to	show	our	appreciation	and	gratitude	for	
our	shareholders,	customers,	trading	partner,	staffs	of	
all	level	and	every	party	 involved	for	the	support	all	
along.	We	hoped	that	you	will	continue	to	support	us	
in	the	future.

 
 Mr. Taweesak Senanarong
	 Chairman	of	the	Board
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ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	 ครั้งที่	 7/2561	 เม่ือวันที่	 6	
สงิหำคม	2561	ได้พจิำรณำแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบส�ำหรบั
วำระใหม่	 โดยมีมติให้แต่งตั้งนำยธวัช	 ผลควำมดี	 กรรมกำรอิสระ	
เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน	นำยทวศีกัดิ	์เสนำณรงค์	ซึง่ขอลำออก
จำกต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	27	สิงหำคม	
2561	เป็นต้นไป	โดยกรรมกำรตรวจสอบที่แต่งตั้งใหม่มีวำระด�ำรง
ต�ำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	27	สิงหำคม	2561	ถึงวันที่	26	สิงหำคม	2564	

คณะกรรมกำรตรวจสอบ	บริษัท	 บำงสะพำนบำร์มิล	 จ�ำกัด
(มหำชน)	ประกอบด้วยกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระจ�ำนวน	3	ท่ำน	ทกุท่ำน
มคีณุสมบตัคิรบถ้วนและเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์	

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย
-	นำยคมกริช	ประชำกริช		 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
-	นำยชรินทร์	หำญสืบสำย		 กรรมกำรตรวจสอบ
-	นำยทวีศักดิ์	เสนำณรงค์		 กรรมกำรตรวจสอบ
	 (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่ำงวนัท่ี	1	มกรำคม	2561	ถงึวนัท่ี	26	สงิหำคม	2561)

-	นำยธวัช	ผลควำมดี	 กรรมกำรตรวจสอบ
	 (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่ำงวนัท่ี	27	สิงหำคม	2561	ถงึวนัท่ี	31	ธนัวำคม	2561)

ในปี	 2561	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติงำนภำยใต้
ขอบเขต	 หน้ำที่	 และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะ
กรรมกำรบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ก�ำหนดไว	้
ซึ่งเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่ง
ได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกฝ่ำยบริหำร	 ผู้ตรวจสอบภำยในและ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท	 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรประชุม
ร่วมกันจ�ำนวน	5	ครั้ง	โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหำร	ผู้ตรวจสอบ
ภำยในและผูส้อบบญัชีตำมควำมเหมำะสม	ในจ�ำนวนนีม้กีำรประชมุ
ร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำรด้วยจ�ำนวน	1	ครั้ง	ซึ่งสรุป
สำระส�ำคัญได้ดังนี้

1.	 รายงานทางการเงิน	

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงนิประจ�ำไตรมำส
และงบกำรเงินประจ�ำปี	 2561	 ของบริษัทร่วมกับฝ่ำยบริหำรและ
ผู้สอบบัญชี	 โดยพิจำรณำข้อมูลทำงบัญชี	 และกำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ได้มีกำรสอบถำมและรับฟังค�ำ
ช้ีแจงต่ำง	 ๆ	 รวมทั้งให้ค�ำเสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในประเด็น
ต่ำงๆ	ทีเ่กีย่วกบัรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัอย่ำงเพยีงพอ	ก่อนน�ำ
เสนอทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทเพือ่พจิำรณำอนุมติัให้เปิดเผยไป
ยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลกัทรพัย์	ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยงำนทำงกำร
เงนิของบรษิทั	จดัท�ำขึน้ตำมหลกักำรบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป	มคีวำม
ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ	เป็นที่เชื่อถือได้	

2.	 การควบคุมภายใน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำงำนร่วมกบัผูต้รวจสอบภำยใน
โดยดูแลสอบทำนรำยงำนตำมแผนกำรตรวจสอบ	 ตลอดจนควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน	 เพื่อป้องกันหรือลดควำม
เสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้ได้	นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำ
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในประจ�ำปี	 2561	 ของบริษัท	
โดยทบทวนจำกแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุม
ภำยใน	 ตำมแนวทำงที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด	คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ	ไม่มี
ข้อบกพร่องท่ีเป็นสำระส�ำคัญ	บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและ
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน	 ตลอดจนบุคลำกรของหน่วยงำนที่มี
ควำมเหมำะสมเพียงพอ	และมีประสิทธิผล

3.	 การปฏิบัติตามกฎหมาย	
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรสอบทำนข้อมูลตำมที่ได้รับ

รำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย์	ฯลฯ	กฎระเบยีบ	ข้อก�ำหนด	ค�ำสัง่ต่ำงๆ	ของหน่วย
งำนภำครัฐ	ตลอดจนกฎหมำยอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	
เหน็ว่ำบรษิทัได้มกีำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

นาย คมกริช ประชากริช
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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4.	 การบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ในกำรท�ำควำมเข้ำใจในวิธี
ประเมินควำมเสี่ยงของกิจกำรที่ผู้บริหำรจัดให้มีมำตรกำรรองรับ
ควำมเส่ียงทีม่สีำระส�ำคญั	พบว่ำบรษิทัมคีวำมสำมำรถทีจ่ะควบคุม
บรหิำรควำมเสีย่งทีแ่ปรผนัตำมสภำพแวดล้อม	ทัง้ปัจจยัภำยในและ
ปัจจัยภำยนอกตำมสภำพเศรษฐกิจ	 กฎหมำย	 กฎข้อบังคับต่ำงๆ	
อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพเพียงพอ	

5.	 รายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมกำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 เห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
ไปอย่ำงสมเหตุสมผล	 บริษัทได้ด�ำเนินกำรตำมเงื่อนไขทำงธุรกิจ
ปกติและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท	รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูล
อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

6.	 การพิจารณาแนวทางมาตรการต่อต้านการ 

	 ทุจริตและคอร์รัปชัน

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับทรำบกิจกรรมต่ำงๆ	 ในกำร
ด�ำเนนิกำรตำมมำตรกำรต่อต้ำนกำรทจุรติและคอร์รปัชนั	ซึง่บรษิทั
ได้รับกำรรับรองฐำนะกำรเป็นสมำชกิแนวร่วมปฏบัิติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต	เมื่อวันที่	21	สิงหำคม	2561	รวมถึงกำร
ให้ค�ำแนะน�ำแนวทำงในกำรฏิบัติต่ำงๆ	 ให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัท

7.	 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนในปีที่
ผ่ำนมำของบริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ได้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นท่ีน่ำพอใจ	 โดยค�ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ	 ควำม
เป็นอิสระ	 ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรและกำรให้ค�ำปรึกษำใน
มำตรฐำนกำรบัญชี	กำรสอบบัญชีและกำรรับรองงบกำรเงินได้ทัน
เวลำ	และควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทน	จึงมมีตใิห้ควำมเหน็ชอบ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพจิำรณำ	เพือ่เสนออนมุตัต่ิอทีป่ระชุม
ผู้ถือหุ้นในกำรแต่งตั้ง	นำงสำวอิศรำภรณ์	วิสุทธิญำณ	หรือนำงสำว
สุพรรณี	 ตริยำนันทกุล	 หรือนำงสำววธู	 ขยันกำรนำวี	 แห่งบริษัท	
ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี	2562

8.	 การประเมินตนเอง

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มกีำรประเมนิตนเอง	ตำมแนวทำง
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยมคีวำมเหน็ว่ำกำรปฏบัิติ
หน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหมำะสมสอดคล้องตำม
แนวทำงที่ก�ำหนด

โดยสรุปในปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยด้วย
ควำมรอบคอบอย่ำงเป็นอิสระ	 กำรแสดงควำมเห็นได้ยึดถือตำม
หลักควำมโปร่งใส	สำมำรถตรวจสอบได้	และมีควำมเห็นว่ำ	บริษัท
ได้จัดท�ำงบกำรเงินอย่ำงถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร
เงนิ	มรีะบบกำรควบคมุภำยใน	กำรตรวจสอบภำยใน	และกำรบริหำร
ควำมเสีย่งทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล	ส�ำหรบัรำยกำรทีเ่กีย่วโยง
กันที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 เป็นรำยกำรจริง
ทำงกำรค้ำที่เป็นปกติธุรกิจทั่วไป	บริษัทได้ถือปฏิบัติตำมกฎหมำย	
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องอย่ำงถูกต้อง	 ธุรกิจของบริษัทเป็นไป
ตำมแนวทำงหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

 
	 นายคมกริช	ประชากริช
	 ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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The	 Board	 of	 Director’s	meeting	No	 7/2018	 held	
on	6	August	 2018	 appointed	an	Audit	Committee	 for	
the	 new	 term	 and	 appointed	 independent	 director,	
Mr.	Tawat	Polquamdee	in	replacement	of	independent	
director,	Mr.	Taweesak	Senanarong,	who	resigned	from	
the	Audit	Committee	effective	from	27	August	2018.	The	
new	Audit	Committee’s	Term	is	from	27	August	2018	to	
26	August	2021.

The	Audit	Committee	of	Bangsaphan	Barmill	Public	
Company	Limited	consists	of	three	independent	member	
whose	qualifications	are	appropriate	and	in	compliance	
with	the	regulations	stipulated	by	the	Stock	Exchange	of	
Thailand	and	the	Securities	and	Exchange	Commission.	

The	Audit	Committee’s	member	consists	of:	
-	Mr.	Komkris	Prachakris	 Chairman
	 	 of	the	Audit	Committee
-	Mr.	Charin	Hansuebsai	 Audit	Committee
-	Mr.	Taweesak	Senanarong	 Audit	Committee
	 (During	the	period	from	1	January	2018	to	26	August	2018)

-	Mr.	Tawat	Polquamdee	 Audit	Commitee
	 (During	the	period	from	27	August	2018	to	31	December	2018)

	
In	2018	the	Audit	Committee	has	performed	under	

the	scope,	duties	and	responsibilities	as	assigned	by	the	
Company’s	Board	of	Directors	and	specified	in	the	Audit	
Committee	Charter,	in	accordance	with	the	regulations	of	
the	Stock	Exchange	of	Thailand	which	were	fully	cooperated	
by	the	Company’s	management,	internal	auditors	and	
auditor.	The	Audit	Committee	held	5	meetings	with	the	
Company’s	management,	internal	auditors	and	auditor	
as	 appropriate,	 including	 a	meeting	with	 the	 auditor	
without	the	management,	which	summarized	as	follows:

1. Financial Statements 

The	Audit	Committee	reviewed	the	quarterly	and	
annual	financial	statements	for	the	year	2018	together	
with	the	management	and	the	Auditor	by	considering	the	
accounting	information	and	compliance	with	the	financial	
reporting	 standard.	 The	 Audit	 Committee	 sufficiently	
inquired	and	obtained	the	explanation	as	well	as	made	
recommendations	and	comments	in	various	points	concerning	
the	Company’s	financial	reports	prior	to	submitting	to	
the	Board	of	Directors	for	approval	before	disclosure	to	
the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	the	Securities	and	
Exchange	Commission.	The	Audit	Committee	opined	that	
the	financial	statements	were	prepared	in	accordance	
with	the	general	accepted	accounting	principles,	accurate,	
sufficient	disclosure	and	reliable.	

2. Internal Control System 

The	Audit	Committee	jointly	worked	with	the	Internal	
Auditor	by	reviewing	the	report	based	on	the	audit	plan	
and	 reviewing	 the	 sufficiency	 of	 the	 Internal	 Control	
System	with	 aim	 to	 prevent	 possible	 risk.	 The	 audit	
committee	reviewed	the	internal	control	assessment	for	
the	year	2018	with	the	Assessment	Form	of	Sufficiency	
of	Internal	Control	System	prescribed	by	the	Securities	
and	Exchange	Commission	(SEC).	The	Audit	Committee	
opined	that	there	was	no	significant	flaw	from	operation.	
The	Company	had	suitable	sufficient	and	effective	Internal	
Control	 System	and	 Internal	 Audit	 System	as	well	 as	
appropriate	personnel.

Report of the audit committee

Mr. Komkris Prachakris
Chairman of the Audit Committee
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7.  Nomination of External Auditor

The	Audit	Committee	considered	performance	of	EY	
Office	Limited,	the	Company’s	auditor,	in	the	previous	
year	 that	satisfactorily	performed	 its	duties,	 reliability,	
independence,	capability	to	provide	service	and	consultation	
on	accounting	standards,	auditing	and	certification	of	the	
financial	statements	in	a	timely	manner	and	the	appropriate	
remuneration.	 The	Committee,	 therefore,	 resolved	 to	
propose	to	the	Company’s	Board	of	Directors	to	present	
to	the	Shareholders’	Meeting	on	the	appointment	of	Ms.	
Israporn	Wisutthiyan	or	Ms.	Supannee	Triyanantakul	or	
Ms.	Watoo	Kayankannavee	of	EY	Office	Limited	as	the	
Company’s	auditor	for	the	year	2019.

8. Self-Assessment

The	 Audit	 Committee	 performed	 self-assessment	
in	accordance	with	the	guideline	of	the	Stock	Exchange	
of	Thailand.	The	Audit	Committee	had	the	opinion	that	
the	Audit	Committee	practices	were	in	compliance	with	
such	guideline.

In	 conclusion,	 in	 2018	 the	 Audit	 Committee	 has	
performed	its	duties	independently	in	accordance	with	the	
scope	of	duties	and	responsibility.	Expression	of	opinion	
was	carried	out	based	on	the	principles	of	transparency	
and	 verifiable.	 The	 Audit	 Committee	 conclude	 that	
the	Company’s	financial	statements	were	prepared	 in	
accordance	with	financial	reporting	standard.	The	internal	
control,	 internal	 audit	 and	 risk	management	 systems	
were	adequate	and	effective.	As	for	related	transactions	
which	might	entail	conflict	of	interest,	there	were	actual	
transactions	that	arose	from	the	normal	course	of	business.	
Furthermore,	the	Company	was	in	compliance	with	the	
relevant	laws	and	regulations.	The	business	of	the	Company	
was	conducted	with	good	corporate	governance	of	the	
Stock	Exchange	of	Thailand.

 
 Mr. Komkris Prachakris
	 Chairman	of	the	Audit	Committee

3. Legal Compliance

The	Audit	Committee	 reviewed	the	 report	of	 the	
legal	 compliance	with	 regulations	 under	 Securities	
and	Exchange	Act,	regulation	of	the	Stock	Exchange	of	
Thailand,	rules,	regulations	and	orders	of	the	Government	
authorities	and	law	relating	to	Company’s	business	and	
opined	that	the	Company’s	operations	were	complied	
with	the	relevant	laws	and	regulations.	

4. Risk Management

The	Audit	Committee	was	responsible	to	understand	
the	risk	assessment	method	of	the	Company	which	the	
Management	had	arranged	the	measures	to	cope	with	
the	significant	risks.	It	was	found	that	the	Company	had	
the	ability	to	appropriately	and	effectively	control	and	
manage	the	risks	that	varied	according	to	the	environment	
from	both	internal	and	external	factors	such	as	economic	
situation,	laws	and	regulations.	

5. Related Party Transactions

The	Audit	Committee	considered	the	related	party	
transactions	 or	 transactions	with	 potential	 conflict	 of	
interest	and	found	that	such	transactions	were	carried	
out	 appropriately	with	 the	 normal	 business	 practices	
and	for	the	maximum	benefit	of	the	Company	and	the	
information	disclosure	is	accurate	and	complete.

6.  Considering the Anti-Corruption Guidelines

The	Audit	 Committee	 acknowledged	 all	 activities	
and	 executions	 related	 anti-corruption	measures	 of	
the	Company.	On	21	August	2018	,	the	Company	had	
been	certified	as	a	member	of	Thailand’s	Private	Sector	
Collective	 Action	 Coalition	 Against	 Corruption	 (CAC).	
The	Audit	Committee	also	provided	guidance	upon	risk	
assessment	in	associate	with	company’s	“the	Anti-Bribery	
and	Corruption	Policy”.	
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
ประธานกรรมการ 

Mr. Taweesak Senanarong
Chairman of the Board

นายฟาง จิน หลง
กรรมการ 

Mr. Fang, Jin-Long
Director

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ 

Mr. Win Viriyaprapaikit
Director
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นายคมกริช ประชากริช
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Komkris Prachakris
Chairman of the Audit Committee

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมการ 

Mr. Anuwat Chaikittivanich
Director

นายชรินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการตรวจสอบ 

Mr. Charin Hansuebsai
Audit Committee

นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการผู้จัดการ 

Mr. Lee, Yeh-Wen
Managing Director

นายธวัช ผลความดี
กรรมการตรวจสอบ 

Mr. Tawat Polquamdee
Audit Committee

นายหลี่ เจี้ยน หง
กรรมการ 

Mr. Lee, Chien-Hung
Director
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1.	 นายทวีศักดิ์	เสนาณรงค์

ประธำนกรรมกำร	และกรรมกำรอิสระ	

อำยุ	83	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	14	ปี	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำสถำบันศิลป์	โรม	อิตำลี

•	ปริญญำศิลปบัณฑิต	มหำวิทยำลัยศิลปำกร

•	ปริญญำดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหำวิทยำลัยศิลปำกร

•	ปริญญำบัตรวิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	(วปอ.	29)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

•	หลักสูตรประกำศนียบัตร

	 Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	26/2004)	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2544-ปัจจุบัน	 กรรมกำร

	 บริษัท	สหวิริยำเพลทมิล	จ�ำกัด	(มหำชน)

2542-2556	 กรรมกำร

	 บริษัท	ท่ำเรือประจวบ	จ�ำกัด

2542-2556	 กรรมกำร

	 บริษ ัท	สหวิริยำสตีลอินดัสตรี	จ�ำกัด		(มหำชน)

2542-2554	 กรรมกำร

	 บริษัท	เวสท์โคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

1. Mr. Taweesak Senanarong

Chairman	of	the	Board	and	Independent	Director	

Age	83	years

Family	Relation	among	Management:	None

Tenure:	14	years	

Shareholding	Equity:	None

Education

•	Bachelor’s	Degree	in	Art,	Rome,	Italy

•	Bachelor’s	Degree	in	Fine	Arts,	Silpakorn	University	

•	Honorary	Doctorate	Degree,	Silpakorn	University

•	Certificate,	Class	29,	National	Defense	College

Director Training Program

•	Certificate,

	 Director	Accreditation	Program	(DAP	Class	26/2004),	

	 Institute	of	Director

Work Experience

2001-Present	 Director,

	 Sahaviriya	Plate	Mill	Plc.

1999-2013		 Director,

	 Prachuap	Port	Co.,	Ltd.

1999-2013	 Director,

	 Sahaviriya	Steel	Industries	Plc.

1999-2011	 Director,

	 West	Coast	Engineering	Co.,	Ltd.

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	

รายละเอียดคณะกรรมการ
Directors’ Profile
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2.	 นายคมกริช	ประชากริช

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ	

อำยุ	54	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	7	ปี	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ประกำศนียบัตรกำรสอบบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

•	ปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ	สำขำกำรบัญชี	มหำวิทยำลัย

	 รำมค�ำแหง

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	

•	หลักสูตรประกำศนียบัตร

	 Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	96/2012)	

 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

•	หลักสูตรประกำศนียบัตร

	 Audit	Committee	Program	(ACP	รุ่นที่	40/2012)	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2540-ปัจจุบัน	 กรรมกำรและหุ้นส่วนส�ำนักงำน

	 บริษัท	เอ.พี.เค	ออดิท	จ�ำกัด

2534-ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร

	 บริษัท	ธรรมนำถ	จ�ำกัด

2554-ปัจจุบัน	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

	 บริษัท	สหวิริยำเพลทมิล	จ�ำกัด	(มหำชน)

2554-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	บี.เอส.	เมทัล	จ�ำกัด

2554-ปัจจุบัน	 กรรมกำร

	 บริษัท	สหวิริยำพำณิชย์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด	

2536-2540	 กรรมกำร

	 บริษัท	ส�ำนักงำน	พงษ์ธร	คมกริช	จ�ำกัด	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

2. Mr. Komkris Prachakris

Chairman	of	the	Audit	Committee

	 and	Independent	Director	

Age	54	years

Family	Relation	among	Management:	None

Tenure:	7	year	

Shareholding	Equity:	None

Education

•	Diploma	in	Auditing,	Thammasat	University

•	Bachelor’s	Degree,	Accounting,

	 Ramkhamhaeng	University

Director Training Program

•	Certificate,	Director	Accreditation	Program

	 (DAP	Class	96/2012),	Institute	of	Directors	

•	Audit	Committee	Program	(ACP	Class	40/2012),	

	 Institute	of	Directors

Work experience

1997-Present	 Director,	

	 Anakekij	Phongtorn	Komkris	Co.,	Ltd.

1991-Present	 Managing	Director,

	 Thammanat	Co.,	Ltd.

2011	-	Present	 Chairman	of	the	Audit	Committee,	

	 Sahaviriya	Plate	Mill	Plc.

2011-Present	 Director,	B.S.	Metal	Co.,	Ltd.

2011-Present	 Director,

	 Sahaviriya	Corporation	Co.,	Ltd.

1993-1997	 Director,

	 Phongtorn	Komkris	Co.,	Ltd.

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	
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3.	 นายชรินทร์	หาญสืบสาย	

กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ	

อำยุ	74	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	14	ปี	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำโทสำขำบริหำรธุรกิจ

	 University	of	Wisconsin	-	Madison,	U.S.A.

•	ปริญญำตรีรัฐศำสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	2)	

	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

•	ประกำศนียบัตรนักบริหำรระดับสูง	(นบส.1	รุ่นที่	18)	

	 ส�ำนักงำน	ก.พ.

•	ประกำศนยีบตัรชัน้สงูกำรบรหิำรภำครฐัและกฎหมำยมหำชน	

	 (ปรม.2)	สถำบันพระปกเกล้ำ

•	ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรเมืองกำรปกครอง

	 ในระบอบประชำธิปไตย	(ปปร.14)	สถำบันพระปกเกล้ำ

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	

•	หลักสูตรประกำศนียบัตร

	 Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	26/2004)	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

•	หลักสูตรประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	101/2008)	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2550-ปัจจุบัน	 กรรมกำรตรวจสอบ

	 บริษัท	สหวิริยำเพลทมิล	จ�ำกัด	(มหำชน)

2548-2551	 กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุสิถำบนัระหว่ำงประเทศ

	 เพือ่กำรค้ำและกำรพฒันำ	(องค์กำรมหำชน)

2546-2551	 ผูพ้พิำกษำสมทบในศำลทรพัย์สินทำงปัญญำ

	 และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

2547-2547	 ผูต้รวจรำชกำรกระทรวงพำณชิย์	(ระดบั	10)	

2545-2547	 ที่ปรึกษำกำรพำณิชย์ระดับ	10	

2543-2544	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรส่งออก

	 กระทรวงพำณิชย์

2539-2543	 รองอธิบดีกรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	

	 กระทรวงพำณิชย์

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

3. Mr. Charin Hansuebsai

Audit	Committee	and	Independent	Director
Age	74	years
Family	Relation	among	Management:	None
Tenure:	14	years	
Shareholding	Equity:	None

Education

•	Master’s	Degree	in	Business	Administration,
	 University	of	Wisconsin-Madison,	U.S.A.
•	Bachelor’s	Degree	in	Political	Science
	 (Second	honors),	Chulalongkorn	University
•	High-level	Executive	Certificate,	Class	18,
	 Office	of	the	Civil	Service	Commission
•	Certificate	of	Government	Organization	Management
	 and	Laws,	Class	2,	King	Prajadhipok’s	Institute
•	Certificate	Course	in	Politics	and	Governance	in	
	 Democratic	Systems,	Class	14,
	 King	Prajadhipok’s	Institute

Director Training Program

•	Certificate,	Director	Accreditation	Program
	 (DAP	Class	26/2004),	Institute	of	Directors	
•	Certificate,	Director	Certification	Program
	 (DCP	Class	101/2008),	Institute	of	Directors

Work Experience

2007-Present	 Audit	Committee,
	 Sahaviriya	Plate	Mill	Plc.
2005-2007	 Director,	International	Institute	for	
	 Trade	and	Development
2003-2007	 Associate	Judge,	Central	Intellectual	
	 Property	and	International	Trade	
	 Court
2004-2004	 Inspector	(Level	10),
	 Ministry	of	Commerce
2001-2004	 Advisor	(Level	10),
	 Ministry	of	Commerce
2000-2001	 Deputy	Director	General,
	 Export	Promotion	Department,	
	 Ministry	of	Commerce
1996-2000	 Deputy	Director	General,
	 Business	Economics	Department,	
	 Ministry	of	Commerce

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	
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4.	 นายฟาง	จิน	หลง

กรรมกำร	และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท

อำยุ	70	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	24	ปี	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ	5.72	(รวมคู่สมรส)	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	National	Chai-Yi	Commerce	&	Vocational

	 High	School

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน

2543-ปัจจุบัน	 Director,

	 Yuanta	United	Steel	Corporation

2543-2552	 President,

	 Leh	Ching	Industrial	Corporation

2546-2550	 Supervisor,

	 Yuanta	Core	Pacific	Securities

2543-2546	 Director,	Yuanta	Core	Pacific	Securities

2535-2543	 Supervisor,	United	Steel	Corporation

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

4. Mr. Fang, Jin-Long

Director	and	Authorized	Director

Age	70	years

Family	Relation	among	Management:	None

Tenure:	24	years	

Shareholding	Equity:	5.72%	(including	spouse’s	stake)

Education

•	National	Chai-Yi	Commerce	&	Vocational

	 High	School

Director Training Program:	None

Work Experience

2000-Present	 Director,

	 Yuanta	United	Steel	Corporation

2000-2009	 President,

	 Leh	Ching	Industrial	Corporation

2003-2007	 Supervisor,

	 Yuanta	Core	Pacific	Securities

2000-2003	 Director,

	 Yuanta	Core	Pacific	Securities

1992-2000	 Supervisor,	United	Steel	Corporation

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	
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5.	 นายวิน	วิริยประไพกิจ

กรรมกำร	และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท

อำยุ	48	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	7	ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ	0.0000044	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจ

	 ศศินทร์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	

•	ปรญิญำตร	ีสำขำวศิวกรรมอตุสำหกำร	มหำวทิยำลยัเคโอะ	

	 โตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

•	หลักสูตรประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	100/2008)	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

•	หลักสูตรประกำศนียบัตรประธำนกรรมกำรบริษัท

	 (RCP	รุ่นที่	20/2008)

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

•	หลักสูตรวิทยำกำรตลำดทุน	รุ่นที่	5

	 สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน

ประสบการณ์ทำางาน

2560-ปัจจุบัน	 กรรมกำร

	 บริษัท	สหวิริยำเพลทมิล	จ�ำกัด	(มหำชน)

2547-ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

	 บรษัิท	สหวริยิำสตลีอนิดสัตร	ีจ�ำกดั	(มหำชน)

2542-ปัจจุบัน	 กรรมกำร

	 บรษัิท	สหวริยิำสตลีอนิดสัตร	ีจ�ำกดั	(มหำชน)

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

5. Mr. Win Viriyaprapaikit

Director	and	Authorized	Director

Age	48	years

Family	Relation	among	Management:	None	

Tenure:	7	year	

Shareholding	Equity:	0.0000044%

Education

•	M.B.A.,	Sasin	Graduate	Institute	of	Business

	 Administration,	Chulalongkorn	University

•	Bachelor	Industrial	Engineering,	Keio	University,	

	 Tokyo,	Japan

Director Training Program

•	Certificate,	Director	Certificate	Program	(DCP,

	 Class	100/2008),	Institute	of	Directors

•	The	Role	of	the	Chairman	Program

	 (RCP	Class	20/2008),	Institute	of	Directors

•	Capital	Market	Academy	Leadership	Program

	 (CMA	5),	Capital	Market	Academy

Work Experience

2017-Present	 Director,	Sahaviriya	Plate	Mill	Plc.

2004-Present	 President	,	

	 Sahaviriya	Steel	Industries	Plc.

1999-Present	 Director	,

	 Sahaviriya	Steel	Industries	Plc.

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	
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6. Mr. Lee, Chien-Hung

Director

Age	48	years

Family	Relation	among	Management:	None

Tenure:	13	years	

Shareholding	Equity:	6.36%	

Education

•	Master	of	Science	in	Engineering	Business

	 Management,	University	of	Warwick	(UK)

Director Training Program:	None

Work Experience

2004-Present	 Project	Manager,

	 Heng	Huei	Construction	Development

2001-2004		 Sales	Assistant	Manager,	Runtop	Inc.

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	

6.	 นายหลี่	เจี้ยน	หง

กรรมกำร

อำยุ	48	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	13	ปี	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ	6.36	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	Master	of	Science	in	Engineering	Business

	 Management,	The	University	of	Warwick	(UK)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน

2547-ปัจจุบัน	 Project	Manager,

	 Heng	Huei	Construction	Development

2544-2547	 Sales	Assistant	Manager,	Runtop	Inc.

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
17



18

7.	 นายธวัช	ผลความดี

กรรมกำรตรวจสอบ	และกรรมกำรอิสระ

อำยุ	62	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	1	ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปรญิญำโท	สำขำรฐัประศำสนศำสตร์	จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั

•	ปริญญำตรี	สำขำวิศวกรรมเหมืองแร่	

	 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

•	หลักสูตรประกำศนียบัตรสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

	 Director	Certification	Program	(DCP	รุ่นที่	234/2017)	

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2558-2559	 เลขำธิกำร

	 ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม

2557-2558	 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม	

	 กระทรวงอุตสำหกรรม

2553-2557	 รองอธิบดีกรมอุตสำหกรรมพื้นฐำน

	 และกำรเหมืองแร่	กระทรวงอุตสำหกรรม

2553	 รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม

	 กระทรวงอุตสำหกรรม

2551-2553	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักบริหำรสิ่งแวดล้อม

	 กรมอุตสำหกรรมพื้นฐำนและกำรเหมืองแร่

2550-2551	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนอุตสำหกรรมพื้นฐำน

	 และกำรเหมืองแร่เขต	1	(สงขลำ)

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

7. Mr. Tawat Polquamdee

Audit	Committee	and	Independent	Director

Age	62	years

Family	Relation	among	Management:	None

Tenure:	1	year	

Shareholding	Equity:	None

Education

•	Master	Degree	in	Public	Administration,

	 Chulalongkorn	University

•	Bachelor	Degree	in	Mining	Engineering,

	 Prince	of	Songkla	University

Director Training Program

•	Certificate,	Director	Certification	Program

	 (DCP,	Class	234/2017),	Institute	of	Directors

Work Experience

2015-2016	 Secretary	General,	Industrial	Standard	

	 Organization,	Ministry	of	Industries

2014-2015	 Inspector,	Ministry	of	Industries	

2010-2014	 Deputy	Director	General,	

	 Department	of	Primary	Industries	

	 and	Mines,	Ministry	of	Industries

2010	 Deputy	Director	General,

	 Department	of	Industrial	Promotion,	

	 Ministry	of	Industries

2008-2010	 Director	Bureau	of	Environmental	

	 Management,	Department	of	Primary	

	 Industries	and	Mines

2007-2008	 Director	Office	of	Primary	Industries	

	 and	Mines,	Region	1	(Songkla)

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	
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8.	 นายอนุวัต	ชัยกิตติวนิช

กรรมกำร	และกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท	

อำยุ	48	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	3	ปี

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	-ไม่มี-	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำโท	สำขำกำรตลำด	(ภำคภำษำอังกฤษ)

	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

•	ปริญญำโท	สำขำเศรษฐศำสตร์ธุรกิจ

	 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์

•	ปริญญำตรี	สำขำเศรษฐศำสตร์	(ภำคภำษำอังกฤษ)	

	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์ทำางาน

2558-ปัจจุบัน	 กรรมกำรผู้จัดกำร

	 บริษัท	บริหำรจัดกำรสหวิริยำ	จ�ำกัด	

2546-2558	 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวำงแผนวิสำหกิจ

	 บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยำ	จ�ำกัด	

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

8. Mr. Anuwat Chaikittivanich

Director	and	Authorize	Director	

Age	48	years

Family	Relation	among	Management:	None

Tenure:	3	year	

Shareholding	Equity:	None	

Education 

•	Master	Degree	in	Marketing	(MIM)	(English	Program),	

	 Thammasat	University

•	Master	Degree,	School	Development	of	Economics	

	 Business	Economics	Program,	National	Institute	

	 Development	Administration	(NIDA)

•	Bachelor	Degree	(B.A.)	in	Economics

	 (English	Program),	Thammasat	University

Work Experience

2015-Present	 Managing	Director,

	 Sahaviriya	Management	Service	

	 Co.,	Ltd.

2003-2015	 President-Corporate	Planning,	

	 Sahaviriya	Steel	Group	Co.,	Ltd.

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	
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9.	 นายหลี่	เยะ	เหวิน

กรรมกำร,	กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท

และกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ	61	ปี	

ควำมสมัพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรด้วยกัน	:	-ไม่ม-ี

จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร	:	22	ปี	

สัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัท	:	ร้อยละ	2.78	

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	St.	John	&	St.	Mary’s	Institute	Certificate	

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

•	หลักสูตรประกำศนียบัตร

	 Director	Accreditation	Program	(DAP	รุ่นที่	26/2004)

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

	2534-2537	 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรจัดกำร

	 Taiwan	Iron	&	Steel	Manufacture

ประวัติการกระทำาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง :

	 -ไม่มี-

9 Mr. Lee, Yeh-Wen

Director,	Authorize	Director	and	Managing	Director

Age	61	years

Family	Relation	among	Management:	None

Tenure:	22	years	

Shareholding	Equity:	2.78%	

Education	

•	St.	John	&	St.	Mary’s	Institute	Certificate	

Director Training Program 

•	Certificate,	Director	Accreditation	Program

	 (DAP	Class	26/2004),	Institute	of	Directors

Work Experience

1991-1994	 Sales	and	Administration	Manager,	

	 Taiwan	Iron	&	Steel	Manufacture

Criminal offense record during the past 10 years: 

	 None	
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คณะกรรมการ

Board of Directors

 ผู้จัดการโรงงาน
นำยเสิ่ง	เจี้ยน	หง

Plant Department Manager
Mr. Sheng, Chien-Hong

ผู้ตรวจสอบ
ภายใน

Internal Audit 

ผู้จัดการ

ฝ่ายธุรการ

และการจัดการ
นำยทวี	ชัชวำลำ	(รักษำกำร)

Administrative 
Department Manager
Mr. Thavee Jatchavala 

(Acting)

ผู้จัดการฝ่ายขาย
นำยวีระศักดิ์	เหล่ำรักษำเกียรติ

Sales Department 
Manager

Mr. Veerasak Laoruksakiat

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และการเงิน
นำงสำวฉัตรวดี	คุ้มสนิท
Finance & Accounting 
Department Manager

Ms. Chatrawadee Kumsanit

กรรมการผู้จัดการ
นำยหลี่	เยะ	เหวิน
Managing Director
Mr. Lee, Yeh-Wen

รองกรรมการ

ผู้จัดการ (บริหาร)
นำยทวี	ชัชวำลำ

Executive Deputy 
Managing Director

Mr. Thavee Jatchavala

รองกรรมการ

ผู้จัดการ
นำยสำธิต	โกศินำนนท์

Deputy Managing Director
Mr. Sathit Kosinanondh

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

Audit 
Committee

โครงสร้างองค์กร
Company Structure

รองกรรมการ
ผู้จัดการ

นำยเฉิน	อู่	หัว
Deputy Managing

Director
Mr. Chen, Wu-Hua
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รายละเอียดคณะผู้บริหาร
Management’s Profile

1.	 นายหลี่	เยะ	เหวิน

กรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	St.	John	&	St.	Mary’s	Institute	Certificate

•	หลักสูตร	Director	Accreditation	Program

	 (DAP	รุ่นที่	26/2004)

	 สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2534-2537	 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและกำรจัดกำร

	 	 Taiwan	Iron	&	Steel	Manufacture

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ร้อยละ	2.78	

1. Mr. Lee, Yeh-Wen

Managing	Director

Education 

•	St.	John	&	St.	Mary’s	Institute	Certificate	

•	Director	Accreditation	Program

		 (DAP	Class	26/2004),	Institute	of	Directors

Work Experience

1991-1994	 Sales	and	Administration	Manager,	

		 	 Taiwan	Iron	&	Steel	Manufacture

Shareholding Equity:	 2.78%	

2.	 นายทวี	ชัชวาลา

รองกรรมกำรผู้จัดกำร	(บริหำร)	และ

รักษำกำรผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกำรและกำรจัดกำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำตรีรัฐศำสตร์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ	

	 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

•	ประกำศนียบัตรกำรบริหำรจัดกำรสมัยใหม่

	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประสบการณ์ทำางาน

2539-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	เอส.อี.ที.เทรดดิ้ง	จ�ำกัด	

2533-ปัจจุบัน	 กรรมกำร	บริษัท	บำงพระพัฒนำ	จ�ำกัด	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ร้อยละ	0.06

2. Mr. Thavee Jatchavala

Executive	Deputy	Managing	Director	and

Acting	Administrative	Department	Manager

Education	

•	Bachelor’s	Degree	in	International	Affairs,

		 Ramkhamhaeng	University

•	Certificate,	Modern	Business	Administration,	

		 Chulalongkorn	University

Work Experience

1996-Present	 Director,	S.E.T.	Trading	Co.,	Ltd.

1990-Present	 Director,	Bang	Phra	Pattana	Co.,	Ltd.

Shareholding Equity:	 0.06%	
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3.	 นายสาธิต	โกศินานนท์

รองกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยบญัชแีละกำรเงนิ	และเลขำนกุำรบรษิทั

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำตรี	สำขำบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

•	ปริญญำโท	สำขำบริหำรธุรกิจ	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์ทำางาน

2556-2557	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

	 	 บริษัท	เวสโคสท์	เอ็นจิเนียริ่ง	จ�ำกัด

2550-2555	 Financial	Controller

	 	 บริษัท		ไทโก้	อิเล็กทรอนิคส์	ดัลไมสัน	

	 	 (ประเทศไทย)	จ�ำกัด

2543-2549	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีบริหำร

	 	 บริษัท	เนชั่นแนล	สตำร์ช	แอนด์	เคมิเคิล	

	 	 (ประเทศไทย)	จ�ำกัด

2538-2542	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี	

	 	 บริษัท	โมโตโรล่ำ	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	-

3. Mr. Sathit Kosinanondh

Deputy	Managing	Director	Accounting	and

Finance	and	Company	Secretary

Education	

•	Bachelor’s	Degree	in	Accounting,

		 Thammasat	University

•	Master’s	Degree	in	Business	Administration,

		 Thammasat	University

Work Experience

	2013-2014	 Deputy	Managing	Director,

		 	 West	Coast	Engineering	Co.,	Ltd.

2007-2012	 Financial	Controller,	Tyco	Electronics	

		 	 Dulmison	(Thailand)	Co.,	Ltd.

2000-2006		 Management	Accounting	Manager,	

		 	 National	Starch	and	Chemical

		 	 (Thailand)	Co.,	Ltd.

1995-1999	 Accounting	Manager,	Motorola	

		 	 (Thailand	)	Co.,	ltd.

Shareholding Equity:	 -	

4.	 นายเฉิน	อู่	หัว

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	Ming	Xin	Industrial	College	(Taiwan)

ประสบการณ์ทำางาน

2539-2552	 ผู้จัดกำรฝ่ำยโรงงำน

	 	 บริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)

2536-2539	 ผู้จัดกำร	Sino-Holic	Co.,	Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	ร้อยละ	0.06	

4. Mr. Chen, Wu-Hua

Deputy	Managing	Director	

Education	

•	Ming	Xin	Industrial	College	(Taiwan)

Work Experience

199-2009	 Plant	Department	Manager,

		 	 Bangsaphan	Barmill	Public	Co.,	Ltd.	

1993-1996	 Manager,	Sino-Holic	Co.,	Ltd.

Shareholding Equity:	 0.06%	
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5.	 นายวีระศักดิ์	เหล่ารักษาเกียรติ

ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำตรี	สำขำกำรตลำด	มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำางาน

2543-2547		 รองผู้จัดกำรฝ่ำยขำย

	 	 บริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	

2539-2543		 ผู้จัดกำรแผนกขำย

	 	 บริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	-

5. Mr. Veerasak Laoruksakiat

Sales	Department	Manager	

Education 

•	Bachelor’s	Degree	in	Marketing,

		 Assumption	University

Work Experience

2000-2004	 Deputy	Sales	Department	Manager,	

		 	 Bangsaphan	Barmill	Co.,	Ltd.

1996-2000	 Sales	Section	Manager,

		 	 Bangsaphan	Barmill	Co.,	Ltd.

Shareholding Equity:	 -	

6.	 นาย	เสิ่ง	เจี้ยน	หง

ผู้จัดกำรฝ่ำยโรงงำน

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	China	Juntop	Institute	Technology	and	Commerce	

ประสบการณ์ทำางาน

2542-2552		 รองผู้จัดกำรฝ่ำยโรงงำน

	 	 บริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	

2541-2542		 ผู้ช่วยผู้จัดกำร

	 	 Samsung	Heavy	industry

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	-

6. Mr. Sheng, Chien-Hong

Plant	Department	Manager	

Education 

•	China	Juntop	Institute	Technology	and	Commerce	

Work Experience

1999-2009	 Assistance	Plant	Department	Manager,

		 	 Bangsaphan	Barmill	Public	Co.,	Ltd.

1998-1999	 Assistance	Camp	Manager,

		 	 Samsung	Heavy	industry

Shareholding Equity:	 -	
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7.	 นางสาวฉัตรวดี	คุ้มสนิท

ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

•	ปริญญำตรี	สำขำกำรบัญชี	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

ประสบการณ์ทำางาน

2549-2558	 รองผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

	 	 บริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :	-		

7. Ms. Chatrawadee Kumsanit

Finance	&	Accounting	Department	Manager

Education 

•	Bachelor’s	Degree	in	Accounting,

		 Thammasat	University

Work Experience

2006-2015	 Deputy	Finance	&	Accounting

		 	 Department	

Shareholding Equity:	 -
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ชื่อบริษัท บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท	 0107547000702

ลักษณะการประกอบธุรกิจ	 ผลิตและจ�ำหน่ำยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย

ส�านักงานใหญ่	 28/1	อำคำรประภำวิทย์	ชั้น	8	ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบำงรัก	

	 กรุงเทพมหำนคร	10500

	 โทรศัพท์	0	2630	0590-5	

	 โทรสำร	0	2236	6995-6

โรงงาน	 8	หมู่ที่	7	ถนนบ้ำนกลำงนำ-ยำยพลอย	ต�ำบลแม่ร�ำพึง	อ�ำเภอบำงสะพำน	

	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	77140

	 โทรศัพท์	0	3254	8384-9

	 โทรสำร	0	3254	8392

Website	 www.bsbm.co.th

ทุนจดทะเบียน	 จ�ำนวน	 1,132,500,000	 บำท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จ�ำนวน	 1,132,500,000	 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 1.00	 บำท

ทุนช�าระแล้ว	 จ�ำนวน	 1,132,500,000	 บำท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	 จ�ำนวน	 1,132,500,000	 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 	 1.00	 บำท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

-	หุ้นสามัญ	 บริษัท	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกัด

	 93	ถนนรัชดำภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง	กรุงเทพมหำนคร	10400

-	หุ้นกู้	 -

ผู้สอบบัญชี	 นำงสำวอิศรำภรณ์	วิสุทธิญำณ	

	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน	7480

	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อี	วำย	จ�ำกัด

	 ชั้น	33	อำคำรเลครัชดำ	193/136-137

	 ถนนรัชดำภิเษก	คลองเตย	กรุงเทพมหำนคร	10110

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	 -

ข้อมูลทั่วไป
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Name	 Bangsaphan Barmill Public Company Limited

Company Registration No.	 0107547000702

Type of Business	 A	producer	of	round	steel	bars	and	deformed	steel	bars

Head	office	 8th	Floor,	Prapawit	Bldg.,	28/1	Surasak	Road,	Silom

	 Bangrak,	Bangkok	10500

	 Tel.	0	2630	0590-5

	 Fax.	0	2236	6995-6

Factory	office	 8	Moo	7	Banklangna-Yaiploy	Road,	T.Maeramphueng

	 Bangsaphan,	Prachuabkirikhan	77140

	 Tel.	0	3254	8384-9

	 Fax.	0	3254	8392

Website	 www.bsbm.co.th

Registered Capital	 	 1,132,500,000	 Baht

Consisting of	 	 1,132,500,000	 Shares

Par Value	 	 1.00	 Baht

Paid-up Capital	 	 1,132,500,000	 Baht

Consisting of	 	 1,132,500,000	 Shares

Par Value	 	 1.00	 Baht

Other Reference Persons

Share Registrar

 - Ordinary Shares	 Thailand	Securities	Depository	Company	Limited

	 93	Ratchadaphisek	Road,	Dindaeng,	Bangkok	10400

 - Debentures	 -

Auditor	 Ms.	Israporn	Wisutthiyan

	 Certified	Public	Accountant	(Thailand)	No.	7480

	 E	Y	office	Limited

	 33rd	Floor,	Lake	Rajada	Office	Complex,	193/136-137	

	 Rajadapisek	Road,	Klongtoey,	Bangkok	10110

Debenture Holders’ Representative	 -

General Information
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บริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	ก่อตั้งเมื่อวันที่	11	พฤศจิกำยน	2537	ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	600	ล้ำนบำท	ปัจจุบัน
มีทุนจดทะเบียน	 (ณ	31	ธันวำคม	2561)	จ�ำนวน	1,132.5	ล้ำนบำท	ประกอบด้วยหุ้นสำมัญที่มีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	1	บำท	จ�ำนวน	
1,132.5	ล้ำนหุ้น	ซึ่งเรียกช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว	โรงงำนของบริษัทตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบำงสะพำน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	ได้รับกำรส่งเสริมกำร
ลงทนุจำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ	ตำมบตัรส่งเสริม	เลขที	่1186/2538	ตัง้แต่	30	มนีำคม	2538	และเพือ่ให้เหน็กำรเปลีย่นแปลง
และพัฒนำกำรที่ส�ำคัญของบริษัท	จึงได้สรุปเนื้อหำไว้โดยสังเขปดังนี้

พฤศจิกำยน	2537	 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท	ณ	วันที่	11	พฤศจิกำยน	2537	โดยมีทุนจดทะเบียน	600	ล้ำนบำท	เพื่อประกอบธุรกิจ
	 ผลิตเหล็กเส้นแบบรีดร้อน
มีนำคม	2538	 คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	อนุมัติกำรส่งเสริมฯ	ในกำรผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
ตุลำคม	2544	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรผลิต	ISO	9001:2000
มกรำคม	2548	 เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่ประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก	(IPO)	และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 รับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมษำยน	2548	 ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีเป็นครั้งแรกภำยหลังกำรเข้ำจดทะเบียนฯ	และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผล
	 ประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.05	บำท
ธันวำคม	2548	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2004
สิงหำคม	2549		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2549	ในอัตรำหุ้นละ	0.10	บำท
เมษำยน	2550	 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2550	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.10	บำท
สิงหำคม	2550		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2550	ในอัตรำหุ้นละ	0.06	บำท
เมษำยน	2551	 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2551	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.12	บำท
สิงหำคม	2551		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2551	ในอัตรำหุ้นละ	0.18	บำท
กันยำยน	2552	 ได้รับ	“เกียรติบัตรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม”	จำกกระทรวงอุตสำหกรรม
เมษำยน	2553	 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2553	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.08	บำท
สิงหำคม	2553		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2554	ในอัตรำหุ้นละ	0.06	บำท
กันยำยน	2553	 ได้รับ	“เกียรติบัตรธรรมำภิบำลสิ่งแวดล้อม”	เป็นปีที่สอง
ตุลำคม	2553	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรผลิต	ISO	9001:2008
เมษำยน	2554	 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2554	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.06	บำท
สิงหำคม	2554		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2554	ในอัตรำหุ้นละ	0.06	บำท
เมษำยน	2555	 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2555	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.02	บำท
สิงหำคม	2556		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2556	ในอัตรำหุ้นละ	0.03	บำท
เมษำยน	2557	 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2557	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.05	บำท
สิงหำคม	2557		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2557	ในอัตรำหุ้นละ	0.03	บำท
สิงหำคม	2559		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2559	ในอัตรำหุ้นละ	0.08	บำท
กุมภำพันธ์	2560	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรผลิต	ISO	9001:2015
กุมภำพันธ์	2560	 ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	ISO	14001:2015
เมษำยน	2560	 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2560	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้นละ	0.06	บำท
สิงหำคม	2560		 ที่ประชุมกรรมกำรบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลส�ำหรับปี	2560	ในอัตรำหุ้นละ	0.06	บำท
เมษำยน	2561		 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี	2561	มีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี	ในอัตรำหุ้น	ละ	0.05	บำท
สิงหำคม	2561	 บริษัทได้รับกำรรับรองฐำนะกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต	ผลิตตำมมำตรฐำนอุตสำหกรรมเลขที่	มอก.	20-2543	ส�ำหรับเหล็กเส้นกลม	
(Round	Steel	Bar)	โดยมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง	6	ถึง	25	มม.	มีควำมยำว	10	เมตร	และมีชั้นคุณภำพ	SR24	และตำมมำตรฐำน
อุตสำหกรรมเลขที่	มอก.	24-2548	ส�ำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย	(Deformed	Steel	Bar)	โดยมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง	10	ถึง	40	มม.	
มีควำมยำว	10	และ	12	เมตร	ประกอบด้วยชั้นคุณภำพ	3	ชั้น	คือ	SD30,	SD40	และ	SD50	ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษัท
เป็นวัสดุที่ส�ำคัญในโครงสร้ำงของงำนก่อสร้ำงทั่วไป

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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Bangsaphan	Barmill	Public	Company	Limited	was	established	on	11	November	1994,	with	Baht	600	million	
initial	registered	capital.	At	present,	its	fully	paid	registered	capital	(as	of	31	December	2018)	was	at	Baht	1,132.5	
million,	consisting	of	1,132.5	million	ordinary	shares	at	Baht	1	per	share	par	value.	The	production	plant	 is	 in	
Bangsaphan	District,	Prachuabkhirikhan	province.	It	received	promotional	privileges	from	the	Board	of	Investment,	
promotional	privilege	approval	No.	1186/2538	issued	on	30	March	1995.	The	Company’s	major	development	and	
progress	are	as	follows:

November	1994	 The	Company	was	registered	on	November	11,	1994	with	Baht	600	million	initial	registered	
	 capital	to	operate	hot-rolled	steel	bars	production	business.
March	1995	 The	Board	of	Investment	granted	promotional	privilege	to	the	Company	for	its	round	bars	
	 and	deformed	bars	production.
October	2001	 The	Company	was	granted	ISO	9001:2000	certification.
January	2005	 The	Company	made	an	initial	public	offering.	And	the	Stock	Exchange	of	Thailand	approved	
	 the	Company’s	shares	to	be	listed	on	the	SET.
April	2005	 The	first	annual	shareholders’	meeting	was	held	after	being	a	listing	company.	The	meeting	
	 approved	dividend	payment	of	Baht	0.05	per	share.
December	2005	 The	Company	was	granted	ISO	14001:2004	certification.
August	2006	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2006	
	 at	the	rate	Baht	0.10	per	share.	
April	2007	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.10	per	share.
August	2007	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2007	
	 at	the	rate	Baht	0.06	per	share.
April	2008	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.12	per	share.
August	2008	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2008	
	 at	the	rate	Baht	0.18	per	share.
September	2009	 Received	the	“Certificate	of	Good	Governance	in	Environmental	Management”	
	 from	the	Ministry	of	Industry.
April	2010	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.08	per	share.
August	2010	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2010	
	 at	the	rate	Baht	0.06	per	share.
September	2010	 Received	the	“Certificate	of	Good	Governance	in	Environmental	Management”
	 for	the	second	year.
October	2010	 The	Company	was	granted	ISO	9001:2008	certification.
April	2011	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.06	per	share.
August	2011	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2011
	 at	the	rate	Baht	0.06	per	share.
April	2012	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.02	per	share.
August	2013	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2013
	 at	the	rate	Baht	0.03	per	share.
April	2014	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.05	per	share.
August	2014	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2014
	 at	the	rate	Baht	0.03	per	share.
August	2016	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2016
	 at	the	rate	Baht	0.08	per	share.
February	2017	 The	Company	was	granted	ISO	9001:2015	certification.
February	2017	 The	Company	was	granted	ISO	14001:2015	certification.
April	2017	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.06	per	share.

Nature of Business
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โครงสร้างรายได้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

ผลิตภัณฑ์
2559 2560 2561

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

1.	 เหล็กเส้นข้ออ้อย 1,334.04 53.44 1,242.13 52.77 1,197.78 53.32

2.	 เหล็กเส้นกลม 1,126.88 45.15 1,086.68 46.17 1,031.16 45.90

3.	 เศษเหล็ก 35.18 1.41 25.06 1.06 17.61 0.78

รวมรายได้จากการขาย 2,496.10 100.00 2,353.86 100.00 2,246.55 100.00

	 จำกโครงสร้ำงกำรขำยเหล็กเส้นของบริษัทตำมตำรำงข้ำงบนนี้	 สัดส่วนกำรขำยเหล็กเส้นข้ออ้อยของบริษัทมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึน
จำกปีก่อน	หลังจำกที่ในปี	2558	บริษัทได้ด�ำเนินกำรติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับกระบวนกำรผลิตในส่วนของเหล็กเส้น
ข้ออ้อยแล้วเสร็จ	ท�ำให้บริษัทสำมำรถผลิตสินค้ำและท�ำตลำดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้มำกขึ้น	

ส�ำหรับวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ	เหล็กแท่งเล็ก	(Billet)	ขนำดควำมยำวที่พร้อมใช้คือ	6	เมตร	หน้ำตัดกว้ำงคูณยำว	100	x	100	
มม.	ถึง	150	x	150	มม.	สั่งน�ำเข้ำมำจำกประเทศผู้ผลิตทั่วโลก	เช่น	กลุ่มประเทศสหภำพโซเวียตเดิม	ตุรกี	เม็กซิโก	และจีน	เป็นต้น	เหล็ก
แท่งเล็ก	 (Billet)	 ซึ่งบริษัทเลือกใช้ส่วนใหญ่จะผลิตจำกสินแร่เหล็ก	 จึงมีคุณภำพท่ีสม�่ำเสมอท�ำให้สำมำรถควบคุมกำรสูญเสียระหว่ำง
กำรผลิตได้ดี	ประกอบกับกำรใช้ระบบ	Thermo	Mechanical	Treatment	(TMT)	ในกระบวนกำรผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเหล็กให้
มีควำมแข็งมำกขึ้นและใช้ระบบกำรลดควำมร้อนหรือผึ่งเย็นโดยกำรใช้อำกำศ	(Air	Cooling)	ในกำรลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่ออกจำก
แท่นรีดบนเตียงลดอุณหภูมิ	(Cooling	Bed)	จึงท�ำให้เนื้อเหล็กที่ได้มีคุณภำพที่สม�่ำเสมอทั่วทั้งเส้นตลอดจนถึงเนื้อเหล็กภำยใน

บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัคุณภำพของสนิค้ำและกระบวนกำรผลติ	กล่ำวคอื	นอกจำกจะได้กำรรบัรองคณุภำพตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์
อุตสำหกรรมหรือ	มอก.	แล้ว	บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต	ISO	9001	:	2015	ด้วย	สินค้ำของบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจำก
ทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้ในวงกำรอุตสำหกรรมก่อสร้ำงเป็นอย่ำงดี

	 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

•	 ตวัแทนจ�ำหน่ำย	ได้แก่	ยีป๊ั่ว	หรอืบรษิทัผูค้้ำส่งเหลก็ขนำดใหญ่	กลุม่นีจ้ะมยีอดสัง่ซือ้จำกบรษิทัคดิเป็นสดัส่วนถงึประมำณร้อยละ	
90	และมีค�ำสั่งซื้อเป็นประจ�ำทุกๆ	เดือน	ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ำที่ติดต่อค้ำขำยกันมำนำนแล้วและมีควำมสัมพันธ์ที่ดี	

•	 ร้ำนค้ำรำยย่อย	ผูร้บัเหมำหรอืผูป้ระกอบกำรอสงัหำริมทรพัย์	บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะใช้เงือ่นไขทำงกำรค้ำแบบระมดัระวงัเกีย่วกบั
กำรช�ำระเงินของลูกค้ำกลุ่มน้ี	 กำรขยำยตลำดในกลุ่มนี้มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำนที่ค่อนข้ำงสูง	 แต่ก็สำมำรถขำยสินค้ำได้ใน
รำคำที่ดีกว่ำเป็นกำรทดแทน	

	 กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�าคัญของบริษัท	ได้แก่

•	 เน้นกำรมชีนิดและขนำดสนิค้ำทีค่รบถ้วนตำมควำมต้องกำรของตลำด	เพิม่ควำมสะดวกในกำรสัง่ซ้ือสนิค้ำของลูกค้ำ	ณ	ทีแ่ห่งเดยีว

•	 รักษำชื่อเสียงในกำรเป็นผู้ผลิตที่น�ำเสนอสินค้ำที่มีคุณภำพ	จนเป็นที่ยอมรับมำอย่ำงต่อเนื่อง

•	 มีควำมรวดเร็วและควำมตรงต่อเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำ	

•	 ตั้งรำคำที่เหมำะสมโดยค�ำนึงถึงสภำวะตลำดและกำรแข่งขัน

•	 สร้ำงและกระชับควำมสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�ำหน่ำยของบริษัทอยู่เสมอ
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August	2017	 The	Board	of	Directors’	Meeting	approved	the	payment	of	interim	dividend	for	the	year	2017	
	 at	the	rate	Baht	0.06	per	share.
April	2018	 The	Annual	Shareholders’	Meeting	was	approved	final	dividend	payment	of	Baht	0.05	per	share.
August	2018	 The	Company	had	been	certified	as	a	member	of	Thailand’s	Private	Sector	Collective	Action	
	 Coalition	Against	Corruption	(CAC)

The	Company’s	core	products	are	steel	bars	for	construction.	Its	round	steel	bars	are	produced	according	to	
Thai	Industrial	Standard	20-2543	with	diameters	ranging	form	6	to	25	mm,	10	meters	in	length,	and	in	SR24	grade.	
Its	deformed	steel	bars	are	produced	according	to	Thai	Industrial	Standard	24-2548,	with	diameters	ranging	form	
10	to	40	mm,	10	and	12	meters	in	length,	and	in	SD30,	SD40	and	SD50	grades.	The	Company’s	steel	bar	products	
are	major	raw	materials	in	concrete	building	structure.

Revenue Structure

(unit:	million	Baht)

Product
2016 2017 2018

Amount % Amount % Amount %

1.	 Deformed	Bar 1,334.04 53.44 1,242.13 52.77 1,197.78 53.32

2.	 Round	Bar 1,126.88 45.15 1,086.68 46.17 1,031.16 45.90

3.	 Scrap 35.18 1.41 25.06 1.06 17.61 0.78

Total Revenue from sale 2,496.10 100.00 2,353.86 100.00 2,246.55 100.00

According	to	the	above	revenue	structure,	the	proportion	of	the	deformed	steel	bars	sales	increased	from	the	
previous	year	since	the	Company	has	completed	the	installation	of	machinery	to	enhance	the	production	process	
of	deformed	steel	bars	in	2015.	With	this	upgrade	production	process,	the	Company	can	produce	and	continually	
expand	the	market	for	the	deformed	steel	bars	sales.	

Major	raw	materials	are	billets.	The	length	to	be	used	is	six	meters	with	cross	section	ranging	from	100X100	
mm.	to	150X150	mm.	They	are	imported	from	various	countries	including	the	previous	Soviet	Union	Countries,	
Turkey,	Mexico	and	China,	for	example.	The	Company	majorly	uses	billets	produced	from	iron	ore.	Such	these	
billets	have	consistent	quality	standard,	enabling	the	Company	to	efficiently	control	and	minimize	production	waste.	
With	the	use	of	Thermo	Mechanical	Treatment	(TMT)	in	the	production	process,	the	Company	can	enhance	the	
properties	of	steel	to	a	more	solid	and	the	use	of	air	cooling	system	via	cooling	bed	in	its	production	line	ensures	
the	consistent	steel	quality	through	to	the	core.

With	product	quality	and	production	process	as	its	top	priority,	the	Company	has	received	industrial	standard	
certification	 as	well	 as	 ISO	 9001:2015.	 Such	 international	 standard	 certifications	 earned	 the	 Company	 a	 great	
recognition	from	buyer	and	user	in	the	construction	industry.

 The company’s key target customers comprise of two groups as follow:

•	 Distributors:	large-scale	distributors	with	high	volume	purchase	orders	account	for	90	percent	of	the	total	
purchase	orders.	Most	of	them	place	orders	on	monthly	basis.	They	have	been	the	Company’s	customers	
for	a	long	time	and	have	strong	relationship	with	the	Company.

•	 Retailers,	retailers,	contractors	and	real	estate	developers:	The	Company	adopts	a	special	trade	policy	on	
this	group	of	customers	by	paying	close	attention	to	payment	terms.	This	group	of	customers	causes	high	
administrative	expenses	but	the	Company	can	generate	higher	selling	prices.

 The company’s key strategies are as follow:

•	 Offering	a	variety	of	types	and	sizes	of	product	to	meet	with	diverse	market	demand	and	providing	maximum	
convenience	by	being	its	one-stop-shop	for	customers.

•	 Maintenance	its	ongoing-reputation	as	a	quality	product	manufacturer.
•	 Being	punctual	and	speedy	in	product	delivery.
•	 Setting	appropriate	prices	considering	market	condition	and	competition.
•	 Building	and	strengthening	good	relations	with	distributors.
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ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กเส้นในประเทศไทย

ในอตุสำหกรรมเหลก็เส้นของไทยนีม้ผีูผ้ลติจ�ำนวนหลำยสบิรำย	ส่วนใหญ่แต่ละรำยจะมขีนำดก�ำลงักำรผลติท่ีไม่สงูนัก	มท่ีีตัง้โรงงำน
กระจัดกระจำยอยูใ่นเขตภำคกลำงและภำคตะวนัออกเป็นหลกั	กำรใช้งำนเหลก็เส้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ในอตุสำหกรรมก่อสร้ำงโดย
กำรใช้งำนร่วมกับปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต	จึงพึ่งพำปัจจัยที่สนับสนุนภำคกำรก่อสร้ำงเป็นดัชนีชี้วัดควำมต้องกำรบริโภคเป็นส�ำคัญ	และ
โดยที่เหล็กเส้นนับเป็นสินค้ำโภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคมองว่ำสินค้ำของผู้ผลิตแต่ละรำยนั้นไม่แตกต่ำงกัน	กำรแข่งขันจึงเป็นไปในเชิง
ของรำคำเป็นหลกั	และโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ตลำดในประเทศในปัจจบุนันีม้กี�ำลงักำรผลติส่วนเกนิจ�ำนวนมำกเมือ่เทยีบกบัควำมต้องกำรใช้
ในประเทศไทย	ก็ยิ่งท�ำให้กำรแข่งขันมีควำมรุนแรงมำกขึ้น

ความต้องการใช้เหล็กเส้น

เนื่องจำกกำรผลิตเหล็กเส้นในประเทศไทยส่วนมำกเป็นกำรผลิตเพื่อใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่	จึงได้รับผลกระทบจำกปัจจัย
ต่ำงๆ	ที่ส่งผลต่อภำคกำรก่อสร้ำงในประเทศ	เช่น	นโยบำยของภำครัฐเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค	กำรชลประทำนและกำร
คมนำคมขนส่ง	 กำรลงทุนของภำคเอกชน	 กำรขยำยตัวของภำคอสังหำริมทรัพย์	 เป็นต้น	 นอกจำกนี้	 ยังมีผลกระทบของฤดูกำล
ต่อปริมำณกำรใช้เหล็กอีกด้วย	กล่ำวคือในฤดูฝนที่มีกำรชะลอตัวของงำนก่อสร้ำงก็จะท�ำให้ปริมำณกำรใช้เหล็กเส้นลดลงไปด้วย

ในปี	2561	ภำพรวมเศษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกร้อย
ละ	3.9	ในปี	2560	เป็นร้อยละ	4.2	ในปี	2561	โดยมีปัจจัยหนุนจำกกำรขยำยตัวของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยว	รวมถึง
กำรลงทนุและกำรใช้จำ่ยภำครัฐที่มกีำรขยำยตวัจำกปีก่อน	ในทำงกลบักนั	สถำนกำรณ์รำคำเหลก็โลกก็ยังคงมีควำมผันผวนจำกผล
ของสงครำมกำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน	โดยที่รำคำเหล็กทรงตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรก	ก่อนที่จะมีกำรปรับตัวลดลง
อย่ำงต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลัง	อุตสำหกรรมเหล็กเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	ก็มีกำรปรับตัวลดลงจำกปีก่อน	โดยที่กำร
บริโภคเหล็กเส้นภำยในประเทศลดลงกว่ำร้อยละ	9	ในปี	2561	

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

ปริมำณกำรบริโภคเหล็กเส้นในประเทศ	(พันตัน) 2,350 2,585 2,887

อัตรำกำรขยำยตัว	(ร้อยละ) -9.1 -10.5 2.7

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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Overview of the Steel Bars Industry in Thailand

There	are	several	steel	bars	manufacturers	in	Thailand.	Most	of	them	do	not	have	the	high	production	capacity	
and	are	mainly	located	 in	the	central	and	eastern	regions	of	the	country.	The	usages	of	steel	bar	 in	Thailand	
are	mostly	in	line	with	the	usages	of	cement	or	concrete	in	the	construction	industry.	Therefore,	it	relies	on	the	
factors	that	support	the	construction	sector,	which	are	the	significant	indicators	of	consumer	demand.	Since	steel	
bar	is	one	of	the	commodity	products	that	the	consumers	do	not	find	the	difference	from	each	manufacturer,	
therefore,	the	competition	is	mainly	focuses	on	the	price.	Especially	in	Thai	market	nowadays,	there	are	a	lot	of	
excess	production	capacities	over	the	domestic	demand	that	makes	the	competition	more	intense.

Demand for Steel Bars

Most	 of	 the	 steel	 bars	 are	mainly	 produced	 for	 domestic	 consumption.	 The	 impacts	 are	 then	 from	
various	factors	effecting	domestic	construction	sector	e.g.	government	policies	on	infrastructure,	irrigation	and	
transportation,	private	sector’s	investment,	real	estate	sector	expansion,	etc.	Moreover,	the	seasonality	also	
has	the	impact	on	the	consumption	volume	as	well	i.e.	rainy	season	has	an	impact	on	the	construction	work,	
resulting	in	a	decreasing	consumption	of	steel	bars.	

In	2018,	the	overall	Thai	economy	has	increased	from	the	previous	year.	The	gross	domestic	product	
(GDP)	grew	from	3.9%	in	2017	to	4.2	%	in	2018,	driven	by	the	expansion	of	the	export	and	tourism	sectors.	
Moreover,	the	government	investment	and	spending	has	also	expanded	from	the	previous	year.	The	world	
steel	price	situation	is	still	volatile	due	to	the	effects	of	the	trade	war	between	the	United	States	and	China,	
with	the	steel	price	stabilizing	at	the	high	level	in	the	first	half	of	the	year	before	continuing	to	decline	in	the	
second	half	of	the	year.	The	steel	bar	industry	which	is	the	Company’s	major	product	was	also	declined	from	
the	previous	year	whereby	the	domestic	steel	consumption	fell	by	more	than	9%	in	2018.	

2018 2017 2016

Domestic	consumption	volume	of	steel	bar	(Million	tons) 2,350 2,585 2,887

Growth	rate	(%)	 -9.1 -10.5 2.7

Industrial Situation and Competition
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ก�าลังการผลิตเหล็กเส้น

ตำมทีไ่ด้กล่ำวมำแล้วว่ำก�ำลงักำรผลติโดยรวมในประเทศยงัคงมอียูส่งูเกนิกว่ำควำมต้องใช้เป็นจ�ำนวนมำก	และมผีูผ้ลติจ�ำนวน
มำกรำยในอุตสำหกรรม	กอปรกับกำรลงทุนสร้ำงโรงงำนผลิตเหล็กเส้นใช้เงินลงทุนไม่มำกนักและสำมำรถหำเทคโนโลยีกำรผลิตได้
ง่ำย	จึงนับว่ำอุตสำหกรรมนี้มี	 Barrier	of	Entry	 ในระดับที่ต�่ำ	 เมื่อพิจำรณำจำกระดับกำรขยำยตัวของกำรบริโภคเหล็กเส้นของ
ไทยในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำแล้ว	 ก�ำลังกำรผลิตเหล็กเส้นภำยในประเทศที่มีอยู่ทั้งหมดนี้จะสำมำรถรองรับควำมต้องกำรบริโภค
ภำยในประเทศได้อีกหลำยปี	 อน่ึง	 ประเทศไทยมีมำตรกำรในกำรป้องกันกำรน�ำเข้ำเหล็กเส้นจำกต่ำงประเทศผ่ำนทำงมำตรกำร
ที่ไม่ใช่ภำษี	 โดยเหล็กเส้นที่จะจ�ำหน่ำยภำยในประเทศทั้งหมดต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	 (มอก.)	 จำก
ส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม	(สมอ.)	ของไทยก่อน

ส�ำหรับต้นทุนกำรผลิตเหล็กเส้นจะมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบท่ีค่อนข้ำงสูง	 โดยมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบหลักเหล็กแท่งเล็ก
พร้อมรีดต่อรำคำขำยของบริษัทในระดับที่เกินกว่ำร้อยละ	80	ดังนั้นกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำวัตถุดิบจึงมีผลต่อควำมสำมำรถใน
กำรท�ำก�ำไรของธุรกิจเป็นส�ำคัญ	กำรจัดหำวัตถุดิบที่เพียงพอในเวลำที่เหมำะสมและมีต้นทุนที่ได้เปรียบในกำรแข่งขันก็จะสำมำรถ
สร้ำงผลก�ำไรได้ดี	 ในขณะที่รำคำขำยนั้นจะเป็นไปตำมกลไกตลำดและไม่แตกต่ำงจำกรำยอื่นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 วัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
กำรผลิตเหล็กเส้นคือเหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต	 (Billet)	 ซ่ึงมีท้ังท่ีผลิตขึ้นภำยในประเทศจำกกำรน�ำเศษเหล็กมำผ่ำนกระบวนกำร
หลอมและหล่อเป็นบิลเล็ต	 และจำกกำรน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศที่มีทั้งจำกที่ได้จำกกำรหลอมเศษเหล็กและที่ผลิตจำกสินแร่เหล็ก
ผ่ำนโรงงำนถลุงเหล็ก

ภาวะการแข่งขัน

ด้วยสนิค้ำเหลก็เส้นเป็นสนิค้ำท่ีควบคมุด้วยมำตรฐำนผลติภณัฑ์	จงึนบัได้ว่ำมคีณุภำพและคณุสมบตัใินกำรใช้งำนไม่แตกต่ำงกนั	
กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมน้ีจึงเน้นที่นโยบำยเชิงรำคำเป็นหลัก	 ในสภำวะที่มีกำรแข่งขันสูงกลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำอำจถูกน�ำมำใช้
โดยค�ำนึงถึงกำรจัดกำรสภำพคล่องของธุรกิจมำกกว่ำผลก�ำไรต่อหน่วย	อย่ำงไรก็ดี	กำรรักษำสัมพันธ์ที่ดีทำงกำรค้ำกับคู่ค้ำถือเป็น
กลยุทธ์กำรตลำดที่ส�ำคัญของผู้ที่อยู่ในอุตสำหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน	 นอกเหนือไปจำกกำรรักษำมำตรฐำนของคุณภำพสินค้ำ	 ควำม
เชื่อถือได้ในกำรส่งมอบสินค้ำและกำรช�ำระค่ำสินค้ำ

ในปี	 2561	 อุตสำหกรรมเหล็กเส้นอยู่ในทิศทำงขำขึ้นตำมสภำวกำรณ์รำคำเหล็กโลก	 รำคำขำยเฉล่ียของเหล็กเส้นมีกำร
ปรับตัวสูงขึ้นจำกปีก่อน	ในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยของวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ตก็มีกำรปรับตัวสูงขึ้นในอัตรำที่สูงกว่ำ	จึงส่งผล
ให้ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำยกับต้นทุนวัตถุดิบหลักบิลเล็ตแคบลงจนท�ำให้ผู้ผลิตท�ำอัตรำก�ำไรต่อหน่วยได้ลดลง	 ผู้ผลิตแต่ละรำย
จึงเร่งสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้ำออกมำให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะขำยให้ได้ในปริมำณที่สูงที่สุด	แต่อย่ำงไรก็ตำม	รำคำเหล็กโลกก็ยัง
มีควำมผันผวนเป็นอย่ำงมำกผู้ผลิตจึงต้องมีกำรสั่งซื้อวัตถุดิบและบริหำรต้นทุนสินค้ำอย่ำงเหมำะสม
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Production Capacity

As	mentioned	earlier,	the	overall	domestic	production	capacity	from	the	large	number	of	manufacturers	
in	the	industry	is	far	higher	than	the	demand	in	the	country.	Barrier	to	enter	into	this	industry	is	considerably	
low	as	the	investment	required	for	the	construction	of	steel	bar	factory	is	not	too	high	and	the	production	
technology	is	easy	to	acquire.	Considering	the	level	of	expansion	in	steel	bar	consumption	over	the	recent	
years,	the	existing	domestic	production	capacity	can	respond	to	the	domestic	consumption	demand	for	the	
next	several	years.	Thailand	has	taken	some	safeguards	to	prevent	the	import	of	steel	bars	from	abroad	through	
the	non-tariff	measures.	All	the	steel	bars	distributed	in	the	country	must	first	be	certified	by	Thai	Industrial	
Standards	(TIS)	under	Thai	industrial	Standards	institute	(TISI).

The	raw	material	cost	represents	a	high	proportion	of	the	total	steel	bar	cost.	The	cost	of	billets	(main	
raw	material),	ready	for	rolling,	is	accounted	for	more	than	80%	of	the	selling	price.	Thereby,	the	change	in	
raw	material	price	significantly	affects	the	business	profitability.	Sufficient	raw	material	procurement	in	a	timely	
basis	and	at	the	competitive	costs	can	generate	good	profits	to	the	Company.	In	the	meantime,	selling	price	
is	determined	by	the	market	mechanism	which	is	not	significantly	different	from	other	competitors.	The	main	
raw	material	used	for	producing	steel	bars,	billet,	acquired	either	locally	from	smelting	scraps	then	casting	into	
billets	or	imported	from	abroad	(both	from	smelting	scraps	and	producing	from	iron	ores	in	the	blast	furnace).

Competition

Steel	bar	 is	the	controlled	product	under	 industrial	standards.	Therefore,	both	quality	and	properties	
of	the	products	are	not	much	different.	Competition	in	the	industry	is	mainly	focuses	on	pricing	strategy.	In	
the	high	competition	environment,	pricing	strategy	may	concentrate	more	on	liquidity	management	than	the	
profit	per	unit.	However,	maintaining	the	good	relationship	with	the	trading	partners	is	regarded	as	a	significant	
marketing	strategy	for	those	in	the	industry	as	well,	apart	from	maintaining	the	quality	standards,	reliability	
on	delivery	and	payment.

In	2018	steel	bar	industry	was	in	the	upward	trend	according	to	the	world	steel	price	situation,	the	average	
steel	bar	price	increased	from	last	year	but	the	average	cost	of	billet	increased	at	the	higher	rate.	As	a	result,	
the	gap	between	the	selling	price	and	the	cost	of	the	billet	has	been	narrowed	down,	causing	the	reduction	in	
the	profit	margin	of	each	manufacturer.	Therefore,	each	manufacturer	had	rushed	the	ordering	process	of	raw	
material	to	produce	the	products	as	quickly	as	possible	in	order	to	be	sold	in	the	highest	volume.	However,	
the	world	steel	price	was	still	fluctuate	and	unpredictable.	It	was	necessary	to	carefully	manage	the	ordering	
process,	stock	of	raw	material	and	cost	of	sales.

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
35



36

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก

เหลก็นบัเป็นสนิค้ำโภคภณัฑ์	(Commodity)	ชนดิหนึง่ทีมี่ควำมอ่อนไหวทำงด้ำนรำคำเช่นเดยีวกบัสนิค้ำโภคภณัฑ์อ่ืนๆ	อำท	ิน�ำ้มนั	
ถ่ำนหิน	 แร่โลหะ	 ในกำรผลิตเหล็กเส้นของบริษัทส่วนใหญ่ต้องน�ำเข้ำวัตถุดิบหลัก	 คือ	 เหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต	 (Billet)	 ที่มีสัดส่วน
มูลค่ำประมำณร้อยละ	90	ของต้นทุนขำยสินค้ำของบริษัท	ซึ่งส่วนใหญ่ในตลำดกำรค้ำปัจจุบันจะเป็นกำรตกลงซื้อขำยกันด้วยรำคำ	ณ	
ขณะใดขณะหนึ่ง	 (Spot	 price)	 และเนื่องจำกอำศัยกำรขนส่งสินค้ำโดยทำงเรือจำกประเทศผู้ผลิตในทวีปต่ำงๆ	 จึงท�ำให้ต้องใช้ระยะ
เวลำในกำรขนส่งถึงประมำณ	3	เดือน	นับจำกวันที่สั่งซื้อวัตถุดิบจนถึงวันรับเข้ำโรงงำนเพื่อน�ำมำแปรรูป	(รีดเป็นเหล็กเส้น)	รอจ�ำหน่ำย
ต่อไป	 ในช่วงเวลำระหว่ำงนี้นั้น	 รำคำเหล็กอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกที่คำดกำรณ์ไว้แต่เดิมมำก	 นับเป็นควำมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรด�ำเนินงำนโดยตรง	 อย่ำงไรก็ดี	 ในระยะหลังนี้มีควำมพยำยำมท่ีจะพัฒนำเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อป้องกันหรือชดเชยควำม
เสี่ยง	อันได้แก่สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ	เช่น	ที่ตลำด	London	Metal	Exchange	หรือตรำสำรอนุพันธุ์ในรูปแบบอื่นๆ	ซึ่งอำจน�ำมำใช้เป็น
เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงได้ในอนำคต

นอกจำกนี้	 ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำบริษัทมุ่งม่ันในกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนจ�ำหน่ำยบิลเล็ตทั่วโลก	 เพื่อควำมมั่นคง
ในกำรจัดหำวัตถุดิบในรำคำที่ยุติธรรมและพร้อมส่งมอบได้รวดเร็ว	 อีกทั้งมีกำรวำงแผนสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริมำณควำม
ต้องกำรใช้เหล็กเส้นในประเทศ	 เพื่อรักษำปริมำณสินค้ำคงเหลือในระดับที่เหมำะสมเพื่อลดควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ดังกล่ำว	อีกทั้งยังได้เริม่จัดหำวตัถุดิบเหล็กแท่งเล็กจำกผูผ้ลิตภำยในประเทศเพื่อช่วยเสริมให้กระบวนกำรผลิตมีควำมต่อเนื่องมำกยิง่ขึ้น

ความเสี่ยงจากการมีอุปทานส่วนเกินและการตัดราคา

ด้วยจ�ำนวนผู้ประกอบกำรและก�ำลังกำรผลิตโดยรวมภำยในประเทศที่มีอยู่จ�ำนวนมำกเกินกว่ำควำมต้องกำรใช้จริงไปมำก	ท�ำให้
ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตที่ค่อนข้ำงต�่ำ	อันมีผลต่อประสิทธิภำพและต้นทุนกำรผลิต	ผู้ผลิตแต่ละรำยจึงจ�ำเป็นที่จะต้อง
รักษำระดับกำรใช้อัตรำก�ำลังกำรผลิตให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอต่อควำมคุ้มค่ำในเชิงเศรษฐกิจ	 มีส่วนกดดันให้มีอุปทำนออกสู่ตลำด
ในระดับที่เกินกว่ำควำมต้องกำรใช้	ท�ำให้กำรตั้งรำคำขำยเป็นกลยุทธ์กำรขำยที่ยำกที่จะหลีกเลี่ยงได้	และในบำงช่วงเวลำ	เช่น	เศรษฐกิจ
ชะลอตัว	 มีควำมต้องกำรใช้เหล็กเส้นหดตัวลง	 ในขณะที่ผู้ผลิตบำงรำยอำจมีควำมจ�ำเป็นทำงด้ำนกระแสเงินสด	 ก็อำจต้องขำยสินค้ำ
ในรำคำต�่ำกว่ำคู่แข่ง	แม้ว่ำจะเป็นรำคำที่ต�่ำกว่ำต้นทุนที่แท้จริงก็ตำม

จำกเหตุดังกล่ำวท�ำให้บริษัทต้องปรับตัวโดยกำรลงทุนขยำยสำยกำรผลิตเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำด	6-9	มิลลิเมตร	
ซึ่งเป็นขนำดที่มีกำรแข่งขันน้อยและต้องอำศัยเทคโนโลยีกำรผลิต	ควำมเชี่ยวชำญ	และกำรลงทุนที่สูงขึ้น	แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้ำ
ที่มีอัตรำก�ำไรที่สูงขึ้นด้วย	 โดยเริ่มผลิตและจ�ำหน่ำยตั้งแต่ปลำยปี	 2547	 เป็นต้นมำ	แต่อย่ำงไรก็ตำม	 ในปี	 2558	บริษัทได้ด�ำเนินกำร
ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับกระบวนกำรผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยแล้วเสร็จ	ท�ำให้บริษัทสำมำรถผลิตสินค้ำและ
ท�ำตลำดในส่วนของเหลก็เส้นข้ออ้อยได้มำกขึน้	ส่งผลให้บรษิทัเป็นผูผ้ลติเหลก็เส้นทีม่กีำรผลติสนิค้ำครบทกุขนำดและทกุชัน้คณุภำพทีม่ี
ควำมต้องกำรใช้อยู่ในปัจจุบัน	

ส�ำหรบักำรน�ำเข้ำเหลก็เส้นจำกต่ำงประเทศนัน้ถกูจ�ำกดัโดยก�ำแพงทำงกำรค้ำประเภททีไ่ม่ใช่ภำษ	ี(Non-tariff	Barrier)	โดยกฎหมำย
บังคับให้สินค้ำเหล็กเส้นต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพสินค้ำจำกส�ำนักงำนมำตรฐำนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนกำรน�ำ
ออกจ�ำหน่ำย	แต่มำตรกำรดังกล่ำวก็สำมำรถปกป้องผู้ผลิตภำยในประเทศได้ในระดับหนึ่งเท่ำนั้น	เนื่องจำกยังคงมีกำรน�ำเข้ำเหล็กรำคำ
ถูกจำกต่ำงประเทศอยู่	
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Risk Factors

Risk from Fluctuation of steel prices

	 Steel	products	are	considered	as	one	of	the	commodity	which	is	sensitive	to	the	price	like	other	commodities	
such	as	oil,	coal	and	metals.	Billets,	the	main	raw	material	which	accounted	for	approximately	90	%	of	the	cost	of	
goods	are	mostly	imported.	Generally,	the	current	trading	market	transactions	are	executed	at	the	spot	price	and	
goods	are	shipped	by	sea	freight	from	the	manufacturers	in	various	continents.	It	takes	around	up	to	3	months	for	
shipping	the	imported	billets	for	further	production.	During	the	period	between	the	booking	date	and	the	billet	
received	date,	and	until	the	steel	bars	have	been	produced	(via	hot	rolling	process)	and	distributed,	prices	of	steel	
may	vary	from	the	previous	forecast.	This	is	the	most	direct	risk	that	effects	the	Company’s	operating	performance.	
However,	recently	there	is	an	effort	to	develop	financial	tools	to	protect	or	compensate	the	risk	namely	forward	
contracts	such	as	in	the	London	Metal	Exchange	or	other	forms	of	derivative	which	may	be	used	as	tool	for	risk	
protection	in	the	future.

	 Throughout	 the	 time,	 the	 Company	 committed	 to	 build	 the	 strong	 relationship	with	 the	worldwide	
distributors	of	billets	to	secure	the	supply	of	raw	material	at	the	fair	price	and	fast	delivery.	Moreover,	the	Company	
planned	to	purchase	the	raw	material	in	line	with	the	domestic	demand	for	steel	in	order	to	keep	inventories	at	
the	appropriate	level	to	reduce	the	risk	of	such	price	change.	In	addition,	the	Company	is	seeking	for	domestic	
billet	sources	to	help	ensure	the	smooth	and	continuous	production.

Risk from the excess supply and price competition

	 Due	to	the	overall	domestic	production	capacity	from	the	large	number	of	manufacturers	is	far	higher	
than	the	demand	in	the	country	therefore	most	of	the	manufacturers	utilize	their	capacity	at	the	low	level.	The	
low	volume	of	production	causes	inefficient	and	high	production	cost,	so	that	it	is	necessary	for	each	of	them	to	
produce	in	at	least	more	than	the	break-even	point.	This	creates	over	supply	in	the	market	and	price	cutting	is	
unavoidable	strategy.	In	some	interval	during	economic	slowdown	and	demand	contraction,	some	manufacturers	
of	steel	bars	may	have	to	sell	at	the	price	lower	than	others	and	even	below	their	costs	due	to	their	cash	flow	
necessities.

	 Based	on	the	above	reasons,	the	Company	has	to	adapt	itself	by	expanding	its	production	lines	to	produce	
round	steel	bars	with	diameter	of	6-9	mm	which	have	low	competition	and	requires	higher	production	technology,	
skill	and	investment	but	earn	higher	profit	margin.	The	production	and	sale	of	this	product	have	commenced	since	
late	2004.	However,	Company	has	completed	the	installation	of	machinery	to	enhance	the	production	process	of	
deformed	steel	bars	in	2015.	With	this	upgrade	production	process,	the	Company	can	produce	and	expand	the	
market	for	the	deformed	steel	bars	sales.

	 As	a	result,	the	Company	becomes	the	manufacturer	of	all	ranges	of	size	and	quality	of	steel	bars,	which	
are	currently	in	demand.	Moreover,	Company’s	production	lines	can	be	adjusted	to	produce	some	sizes	of	black	
shaft	for	usage	in	mechanical	industry	and	integrated	industries.

	 The	importation	of	steel	bars	is	limited	by	non-tariff	barrier	because	the	imported	steel	bars	are	forced	
to	get	the	quality	certification	from	the	Thailand	Industrial	Standards	Institute	before	sales	distribution.	However,	
such	measures	can	protect	domestic	manufacturers	to	a	certain	extent	only	because	there	are	still	cheap	steel	
bars	imported	from	abroad.
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ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

จำกกำรทีบ่รษิทัใช้วตัถดิุบหลักในกำรผลิตเป็นเหล็กแท่งเลก็	(Billet)	ทีต้่องน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ	จงึก่อให้เกดิภำระหนีส้นิในรปู
สกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	ดังนั้นบริษัทจึงต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงอันเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วย	กล่ำวคือ	บริษัทจะ
มีควำมเสี่ยง	ของอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงวันที่บริษัทตกลงสั่งซื้อวัตถุดิบกับวันที่บริษัทช�ำระเงินค่ำวัตถุดิบนั้น	ซึ่งก็หมำยควำมว่ำต้นทุน
ดังกล่ำวในรูปของเงินบำท	ยังคงมีควำมไม่แน่นอน	ณ	วันที่สั่งซื้อสินค้ำ	(ขณะที่บริษัทขำยสินค้ำในประเทศในรูปเงินบำท)	ส่งผลให้กำร
บริหำรส่วนต่ำงของต้นทุนและรำคำขำยมีควำมยำกล�ำบำกมำกขึ้น	

บริษทัตระหนกัถึงควำมส�ำคญัในกำรบรหิำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่นอย่ำงมปีระสทิธิภำพ	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในสภำวกำรณ์
ที่ค่ำเงินบำทมีควำมผันผวน	บริษัทมีกำรด�ำเนินนโยบำยจ�ำกัดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงเข้มงวดโดยอำศัยกำรซื้อขำยเงินตรำ
ต่ำงประเทศลว่งหน้ำ	หรือกำรแปลงภำระค่ำวตัถดุบิให้อยู่ในรปูของเงนิบำทโดยเรว็ที่สดุ	โดยทีบ่รษิัทมวีงเงินสนิเชือ่หมนุเวยีนทำงกำรคำ้
กบัธนำคำรพำณชิย์ทั้งในรูปของสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศและสกุลเงนิบำท	อกีทั้งมสีัญญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้	(Forward	
contract)	ด้วย	จำกนโยบำยดังกล่ำวบริษัทจึงไม่มีภำระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561
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Risk from the fluctuation of the foreign exchange rate

	 Using	imported	billet	as	a	key	raw	materials,	the	Company	has	trade	payable	in	foreign	currency.	Thus,	the	
Company	faced	the	risk	from	the	fluctuating	foreign	rate	comparing	the	rate	on	the	date	that	the	Company	agreed	
to	order	the	raw	materials	and	the	date	that	the	Company	had	to	pay	for	the	products.	That	means	the	costs	in	
Thai	Baht	are	subjected	to	fluctuate	at	the	order	date	(while	the	Company	sells	its	products	locally	in	Thai	Baht)	
and	causing	the	managing	of	the	metal	spread	even	more	complicated.

	 The	Company	realizes	the	importance	of	stability	in	the	management	of	foreign	exchange	risk	effectively,	
especially	in	circumstances	where	the	Baht	is	more	fluctuating.	Therefore,	the	Company	implemented	the	tight	
policy	to	limit	its	risk	from	foreign	currency	by	engaging	in	forward	contract	or	conversing	the	obligation	for	raw	
material	into	Thai	Baht	as	soon	as	possible.	The	Company	has	a	revolving	credit	facilities	with	a	commercial	bank	in	
the	form	of	foreign	currency,	Thai	Baht,	and	foreign	currency	forward	contract.	Based	on	this	policy,	the	Company	
has	no	debt	in	US	dollar	as	of	December	31,	2018.
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การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ

การผลิตและขายสินค้า	Special	Line

กำรแข่งขันที่รุนแรงในอุตสำหกรรมเหล็กเส้นน้ันเกิดจำกกำรที่ผู้ผลิตเหล็กเส้นมีก�ำลังกำรผลิตส่วนเกินเหลืออยู่เป็นจ�ำนวนมำก	
ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มองว่ำสนิค้ำของผูผ้ลติแต่ละรำยไม่มคีวำมแตกต่ำงกนัอย่ำงมนัียส�ำคญั	จึงท�ำให้กำรแข่งขันนัน้ส่วนมำก
ด�ำเนินไปด้วยกลยุทธ์ทำงด้ำนรำคำเป็นหลัก	 บริษัทจึงพิจำรณำจำกศักยภำพกำรผลิตและกำรจัดหำวัตถุดิบที่มีอยู่ในกำรเลือกให้ควำม
ส�ำคญักบัสนิค้ำทีมี่ผูผ้ลติน้อยรำยและมกีำรแข่งขนัท่ีต�ำ่กว่ำเมือ่เปรยีบเทยีบกับสนิค้ำทัว่ไป	ทัง้นีเ้นือ่งมำจำกกำรได้เปรยีบในเชงิต้นทนุกำร
แปรรูปจำกกำรลงทุนในเครื่องจักรส่วนขยำย	(Special	Line)	ของบริษัทในปี	2547	เพื่อผลิตสินค้ำในกลุ่ม	Special	Line	ที่มีอัตรำก�ำไร
ขั้นต้นสูงกว่ำสินค้ำในกลุ่มอื่นๆ	และสำมำรถปรับเพิ่มก�ำลังกำรผลิตและขยำยตลำดมำอย่ำงต่อเนื่อง	แต่อย่ำงไรก็ตำม	บริษัทก็เล็งเห็นถึง
ข้อจ�ำกัดของสินค้ำในกลุ่ม	Special	Line	ที่มีปริมำณกำรใช้อยู่ในวงจ�ำกัด	จำกกำรที่บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ให้สงูขึน้	ดงันัน้กำรมุง่เน้นท�ำกำรตลำดแต่สินค้ำในกลุ่มดงักล่ำวจงึไม่เพยีงพอ	ในปี	2558	บรษิทัจงึได้มกีำรปรบัปรงุสำยกำรผลติและเพิม่
กำรขำยในส่วนของสินค้ำในกลุ่ม	Normal	Line	 โดยเฉพำะในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยมำกขึ้น	จึงส่งผลให้สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำย
สินค้ำในกลุ่ม	Special	Line	ลดลงตำมล�ำดับจนกระทั่งเหลือเพียงร้อยละ	16.3	ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด	ณ	สิ้นปี	2561	

สัดส่วนปริมำณขำยของสินค้ำกลุ่มนี้เปรียบเทียบในช่วง	3	ปีที่ผ่ำนมำมีรำยละเอียดตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้

สัดส่วน	(ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

เหล็กเส้น	Special	Line 16.3 15.4 14.3

การผลิตตามความต้องการของพันธมิตรการค้า

ด้วยบริษัทมีก�ำลังกำรผลิตที่เหลืออยู่ค่อนข้ำงมำก	 ในปี	 2555	 จึงได้ท�ำข้อตกลงทำงกำรค้ำร่วมกันกับพันธมิตรรำยหนึ่งในกำรรับ
ผลิตสินค้ำเหล็กเส้นในตรำสินค้ำของพันธมิตรรำยน้ัน	ซึ่งเป็นตรำสินค้ำที่ได้รับควำมนิยมและเป็นที่เชื่อถือทำงด้ำนคุณภำพเป็นอย่ำงด	ี
จำกธุรกรรมนี้	บริษัทคำดว่ำนอกจำกจะเป็นกำรช่วยเพิ่มยอดขำยและรำยได้ให้แก่บริษัทอีกทำงหนึ่งแล้ว	ยังจะช่วยให้อัตรำกำรใช้ก�ำลัง
กำรผลิตของบริษัทสูงขึ้นและช่วยให้เกิดกำรประหยัดจำกขนำดผลิตได้อีกด้วย	ยิ่งไปกว่ำนั้นพันธมิตรรำยนี้มีควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน
อยู่ในระดับสูง	ปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้นจำกธุรกรรมนี้จึงมีควำมเสี่ยงต�่ำในกำรเรียกช�ำระค่ำสินค้ำ	

จำกกำรทีบ่รษิทัสำมำรถสร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัพนัธมติรกำรค้ำรำยนีม้ำโดยตลอด	ท้ังในแง่ของคุณภำพของสนิค้ำ	รำคำท่ีเหมำะสม	
ควำมรวดเร็ว	และตรงต่อเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำ	ท�ำให้พันธมิตรกำรค้ำรำยดังกล่ำวเพิ่มปริมำณกำรสั่งซื้อ	ประเภทและขนำดของเหล็ก
เส้นเป็นหลำยขนำด	 จึงมีผลให้สัดส่วนกำรขำยสินค้ำในกลุ่มนี้ขยำยตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก	 ดังสัดส่วนเปรียบเทียบกับปริมำณกำรขำยที่ได้
แสดงไว้ในตำรำงข้ำงล่ำงนี้

สัดส่วน	(ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

เหล็กเส้นตรำสินค้ำของพันธมิตรกำรค้ำ 39.5 35.1 23.2
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Significant Changes

Production and sales of Special line

The	aggressive	competition	in	the	steel	bar	industry	is	due	to	excessive	capacity	while	most	of	the	consumers	
view	that	the	products	of	each	manufacturer	are	not	significantly	different.	Therefore,	competition	is	mainly	on	
pricing	strategy.	Considering	the	existing	production	potential	and	raw	materials	procurement,	the	Company	focuses	
on	the	products	with	fewer	manufacturers	and	lower	competition	in	comparison	with	other	general	products.	The	
Company	has	gained	a	processing	cost	advantage	from	the	investment	in	the	Special	line	since	2004.	Gross	profit	
margin	from	this	Special	line	is	higher	than	other	product	lines,	while	increasing	production	capacity	and	market	
expansion	can	be	done	consistently.	However,	the	Company	realizes	the	limitations	of	this	Special	Line	market	
that	its	consumption	is	limited.	As	the	Company’s	target	is	to	increase	its	market	share,	thus,	the	focus	in	increasing	
only	the	Special	line	sales	is	not	enough	to	meet	that	target.	In	2015,	the	Company	had	the	project	to	improve	the	
production	line	and	increased	the	sales	of	Normal	Line	products,	both	round	bars	and	deformed	bars.	As	a	result,	
revenue	from	the	sales	of	the	Special	Line	dropped	to	only	16.3%	of	the	total	sales	at	end	of	2018.

The	proportion	of	sales	from	this	special	line	for	the	past	3	years	is	shown	below:

Proportion (% of total sales) 2018 2017 2016

Steel	Bar	from	Special	Line 16.3 15.4 14.3

Production Based on Trading Alliance’s Demand

Due	to	the	excessive	production	capacity,	in	2012,	the	Company	entered	into	a	joint	business	contract	with	one	
alliance	by	producing	steel	bars	under	the	alliance’s	brand	which	was	well	known	and	credible	in	term	of	quality.	
By	this	transaction,	the	Company	expected	that	it	would	not	only	increase	sales	and	revenues,	but	also	helped	
increasing	the	production	capacity	utilization	and	leading	to	the	economy	of	scale.	Furthermore,	this	alliance	has	
a	high	level	of	financial	reliability.	Therefore,	the	increase	in	sales	volume	from	this	transaction	incurs	a	low	risk	
from	payment	collection.	

The	Company	can	build	up	the	confidence	with	this	trading	alliance	from	time	to	time	in	terms	of	the	quality	
of	products,	reasonable	price,	fast	and	punctual	in	delivery.	Therefore,	this	alliance	has	increased	the	volume	of	
orders	and	the	sizes	of	the	steel	bar	produced.	As	a	result,	the	proportion	of	the	sales	from	this	alliance	has	been	
increased	over	the	past	two	years	as	shown	in	the	below	table:

Proportion (% of total sales) 2018 2017 2016

Steel	Bar	under	the	Trading	Alliance’s	Brand 39.5 35.1 23.2
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 เป้าหมายในระยะ 3 ถึง 5 ปี

อัตราผลก�าไรและเงินปันผล

ส�ำหรบัเป้ำหมำยในระยะ	3	ถงึ	5	ปี	บรษิทัได้มุง่เน้นทีก่ำรรกัษำควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรและควำมสำมำรถในกำรจ่ำยเงนิปันผล
แก่ผูถ้อืหุน้ให้ได้อย่ำงสม�ำ่เสมอตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบรษิทั	โดยท่ียงัคงรกัษำควำมแข็งแกร่งของฐำนะกำรเงินเช่นในปัจจบุนั
อย่ำงต่อเนื่อง	ทั้งนี้	ด้วยกำรด�ำเนินนโยบำยดังต่อไปนี้	

•	 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ	อย่ำงเหมำะสม	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำ	วัตถุดิบ	
และควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ	

•	 กำรจัดให้มีชนิดและขนำดสินค้ำที่ครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของตลำด	เพิ่มควำมสะดวกในกำรสั่งซื้อสินค้ำของลูกค้ำ	ณ	ที่แห่ง
เดียว

•	 กำรให้ควำมส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรำก�ำไรที่ดี	และมีผู้ผลิตน้อยรำย

•	 กำรรักษำสัมพันธ์กับผู้จัดหำวัตถุดิบ	และเพิ่มช่องทำงในกำรจัดหำวัตถุดิบ

•	 กำรใช้กลยุทธ์กำรตลำดที่เหมำะสม	หลีกเลี่ยงกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ	เป็นต้น

ปริมาณขายและส่วนแบ่งตลาด

บริษัทตระหนักดีถึงควำมส�ำคัญของกำรเพิ่มยอดขำย	 และส่วนแบ่งทำงกำรตลำด	 จึงได้วำงแนวนโยบำยที่จะรักษำสมดุลระหว่ำง
กำรมีอัตรำก�ำไรที่ดีและกำรมีปริมำณขำยที่เพิ่มขึ้น	 ดังจะเห็นได้จำกกำรที่บริษัทยังสำมำรถรักษำยอดขำยของปี	 2561	 ได้ในระดับท่ี
ใกล้เคียงกับปีก่อนในขณะที่ตลำดเหล็กโดยรวมหดตัวลง	 ซึ่งเป็นผลจำกกำรที่บริษัทมุ่งเน้นกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีครบทุกประเภท	 และ
ทุกขนำดทั้งในส่วนของเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย	 เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ	 ท�ำให้บริษัทยังสำมำรถรักษำส่วน
แบ่งทำงกำรตลำดของยอดขำยเหล็กเส้นได้ที่ร้อยละ	5	ในปี	2561	ทั้งนี้	บริษัทได้วำงเป้ำหมำยที่จะเพิ่มปริมำณกำรขำยในปี	2562	ให้มี
กำรเติบโตที่ร้อยละ	20	จำกปีก่อน	และเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดให้เป็นร้อยละ	6	

การผลิต

บริษัทมีกำรบริหำรกำรผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมและสอดคล้องกับประมำณกำรกำรขำย	 ซึ่งส่งผลให้มีต้นทุนคงที่ต่อหน่วยใน
ระดับที่ต�่ำ	 แต่อย่ำงไรก็ตำม	 อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตของบริษัทในปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับท่ีค่อนข้ำงต�่ำ	 เม่ือเทียบกับก�ำลังกำรผลิต
ที่มีอยู่	ซึ่งก�ำลังกำรผลิตนี้สำมำรถรองรับปริมำณผลิตที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกหลำยเท่ำตัวโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม

อย่ำงไรก็ดี	 บริษัทมีแผนกำรที่จะปรับปรุงกระบวนกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับสำยกำรผลิต	 และปรับปรุง
คุณภำพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น	ดังเช่น	ในปี	2558	บริษัทได้ด�ำเนินกำรติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มคุณสมบัติควำมแข็งของเหล็ก	โดยใช้เงิน
ลงทุนกว่ำ	50	ล้ำนบำท	ท�ำให้บริษัทสำมำรถลดต้นทุนวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภำพให้กับกระบวนกำรผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อย
ได้	ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จในปลำยปี	2558	ท�ำให้บริษัทสำมำรถผลิตสินค้ำและท�ำตลำดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อย
ได้มำกขึ้น
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3 to 5 Years Goal

Profitability and Dividend

The	Company’s	goals	within	the	next	3-5	years	will	focus	on	maintaining	profitability	and	ability	to	pay	dividend	
to	the	shareholders	consistently	in	compliance	with	the	Company’s	dividend	policies.	Moreover,	the	Company	has	
to	continually	maintain	the	current	strong	financial	position	by	implementing	the	following	policies:	

•	 Manage	risks	appropriately,	especially	the	risk	of	steel	price	fluctuation	and	foreign	exchange	rate	risk.

•	 Offering	a	variety	of	types	and	sizes	of	product	to	meet	with	diverse	market	demand	and	providing	maximum	
convenience	by	being	its	one-stop-shop	for	customers.

•	 Focus	on	good	profit	margin	products	with	a	few	manufacturers.

•	 Maintain	the	good	relationship	with	the	suppliers	and	increase	the	raw	material	procurement	channels.

•	 Implement	the	appropriate	marketing	strategies,	avoid	price	competition,	etc.

Sales Volume and Market Share

The	Company	realizes	the	importance	of	increasing	the	sales	volume	and	market	share	and	therefore	sets	up	
policies	to	maintain	a	good	balance	between	making	good	profit	margin	and	increasing	the	sales	volume.	In	2018	
the	Company	can	maintained	the	sales	value	at	the	same	level	as	the	previous	year	while	the	overall	steel	market	
had	declined.	This	was	due	to	the	sales	strategy	that	offer	the	variety	of	type	and	sizes	of	the	products	for	both	
round	steel	bars	and	deformed	steel	bars	in	order	to	meet	the	customers’	demand.	As	a	result,	the	Company	can	
maintained	the	market	share	of	the	steel	bars	sales	at	5%	in	2018.

The	Company	has	set	the	sales	volume	growth	target	in	2019	at	20%	from	the	previous	year	and	increase	its	
market	share	to	6%.

Production

The	Company	has	managed	the	production	plan	at	the	appropriate	level	and	in	line	with	the	sales	forecast.	
Although	the	higher	capacity	utilization	will	allow	the	economy	of	scales	to	reduce	the	fixed	cost	per	unit	but	
the	current	rate	of	the	capacity	utilization	of	the	Company	is	still	in	relatively	low	level	comparing	to	the	existing	
capacity.	The	current	capacity	can	accommodate	the	increase	in	production	volume	in	several	folds	without	the	
additional	investment.

However,	the	Company	has	planned	to	continuously	improve	its	production	process	and	the	quality	of	product.	
In	2015,	the	Company	has	carried	out	the	installation	of	machinery	to	enhance	the	properties	of	hardness	steel.	
With	an	investment	of	Baht	50	million,	the	Company	can	reduced	the	material	costs	and	increased	the	efficiency	
in	the	production	process	of	the	deformed	bar.	This	project	was	completed	in	late	2015	and	the	Company	can	
produced	and	increased	the	sales	of	deformed	steel	bars.
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บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลโดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยำว	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

1.	 บริษัทมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปันผลอย่ำงสม�่ำเสมอในอัตรำเท่ำกับร้อยละ	 40-60	 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีโดยจะต้องอยู่ภำยใต้
เงื่อนไขตำมที่กฎหมำยก�ำหนดไว้

2.	 ในกรณีท่ีบริษัทต้องกำรเงินทุนมำกเพ่ือขยำยงำนของบริษัท	 บริษัทอำจจ่ำยเงินปันผลต�่ำกว่ำที่ก�ำหนดไว้ในข้อ	 1	 ตรงกันข้ำม
หำกบริษัทไม่มีควำมต้องกำรเงินทุนเพื่อขยำยงำนบริษัทก็อำจจะจ่ำยเงินปันผลสูงกว่ำอัตรำตำมที่ระบุไว้ในข้อ	1	ก็ได้ตำมที่เห็น
ว่ำเหมำะสม	ทั้งนี้กำรพิจำรณำจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยำวเป็นหลักในกำรตัดสินใจ

ทั้งน้ีกำรจ่ำยเงินปันผลจะไม่ท�ำให้มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนปกติของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ	ปัจจัยดังกล่ำวประกอบด้วย	
ผลกำรด�ำเนนิงำน	ฐำนะกำรเงนิ	สภำพคล่องของบรษิทั	กำรขยำยธรุกจิ	ภำระหน้ำทีท่ีต้่องช�ำระหน้ีของบรษิทั	และปัจจยัอ่ืนๆ	ทีเ่กีย่วข้อง
ในกำรบริหำรงำนของบริษัท	 ซึ่งกำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวข้ำงต้นจะต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและจำกที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นตำมระเบียบของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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Dividend Payment Policy

The	Company’s	dividend	payment	policy	is	strictly	based	on	maximum	long-term	benefits	for	shareholders.	
Details	are	as	follows:

1.	 The	Company	has	a	policy	to	regularly	pay	dividend	at	40-60	per	cent	of	annual	net	profit	under	conditions	
set	by	the	laws.

2.	 In	case	the	Company	needs	large	capital	for	business	expansion,	the	Company	may	pay	dividend	lower	than	
the	rate	mentioned	above.	On	the	other	hand,	if	the	Company	does	not	need	it,	the	Company	may	pay	
dividend	higher	than	the	rate	mentioned	above	as	deemed	appropriate.	Shareholders’	long-term	benefits	
are	key	factors	in	making	decision	on	dividend	payment.	

	 Dividend	payment	must	not	have	significant	impact	on	the	Company’s	general	operation.	Factor	affecting	
dividend	payment	are	business	performance,	financial	status,	liquidity,	business	expansion	plan,	the	Company’s	
debt	service	and	other	factors	related	to	the	Company’s	business	operations.	Dividend	payment	must	be	approved	
by	the	Board	of	Directors	and/or	shareholders’	meeting,	depending	on	the	case	may	be.
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

รำยชื่อและสัดส่วนกำรถือหุ้น	10	อันดับแรก	พร้อมทั้งแสดงผู้ถือหุ้นในระดับชั้นสูงสุด	ณ	วันที่	30	มกรำคม	2562	แสดงในตำรำง
ข้ำงล่ำงนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ ร้อยละของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

1.	 กลุ่มวิริยประไพกิจ 478,625,590 42.26

	 	 นำยปิยะ	วิริยประไพกิจ 248,250,010 21.92

	 	 นำงกนกวิภำ	วิริยประไพกิจ 230,375,530 20.34

	 	 นำยวิน	วิริยประไพกิจ 50 0.00

2.	 นำยหลี่	จี้	ชุ้ง 81,000,000 7.15

3.	 นำยหลี่	เจี้ยน	หง 72,000,000 6.36

4.	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอำร์	จ�ำกัด 53,975,800 4.77

5.	 นำยฟำง	จิน	หลง 36,000,000 3.18

6.	 นำยหลี่	เยะ	เหวิน 31,500,000 2.78

7.	 นำงฟำง	หลี่	ฟุ่ง	เจี้ยว 28,800,000 2.54

8.	 นำงเจิ้น	เวย	ฟำง 22,500,000 1.99

9.	 นำยวชิระ	ทยำนำรำพร 22,000,000 1.94

10.	 นำยฟำง	เวิน	หง 21,600,000 1.91

	 นำยฟำง	หยวน	หง 21,600,000 1.91
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Shareholders and Management

Shareholders

Top-10	list	of	major	shareholders,	shown	with	their	ultimate	shareholders	as	of	30	January	2019	are	in	an	
exhibit	below.

Shareholder Name No. of Shares % of Shareholding

1.	 Viriyaprapaikit	Group 478,625,590 42.26

	 	 Mr.	Piya	Viriyaprapaikit 248,250,010 21.92

	 	 Mrs.	Kanokvipa	Viriyaprapaikit 230,375,530 20.34

	 	 Mr.	Win	Viriyaprapaikit 50 0.00

2.	 Mr.	Lee,	Chih-Tsung 81,000,000 7.15

3.	 Mr.	Lee,	Chien-Hung 72,000,000 6.36

4.	 Thai	NVDR	Co.,	Ltd. 53,975,800 4.77

5.	 Mr.	Fang,	Jin-Long 36,000,000 3.18

6.	 Mr.	Lee,	Yeh-Wen 31,500,000 2.78

7.	 Mrs.	Fang	Lee,	Fong-Chiao 28,800,000 2.54

8.	 Mrs.	Cheng,	Wei-Fang 22,500,000 1.99

9.	 Mr.	Vachira	Thayanaraporn 22,000,000 1.94

10.	 Mr.	Fang,	Wen-Hung 21,600,000 1.91

	 Mr.	Fang,	Yuan-Hong 21,600,000 1.91

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
47



48

การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

กำรบริหำรจัดกำรของบริษัทมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญได้แก่	คณะกรรมกำรบริษัท	คณะกรรมกำรตรวจสอบ	และคณะผู้บริหำร	โดย
มีรำยละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน	9	คนดังนี้

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร	 1	 คน

กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	 4	 คน

กรรมกำรอิสระ	 4	 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วย

1.	นำยทวีศักดิ์	เสนำณรงค์	 ประธำนกรรมกำร	และกรรมกำรอิสระ

2.	นำยวิน	วิริยประไพกิจ	 กรรมกำร

3.	นำยคมกริช	ประชำกริช	 กรรมกำรอิสระ

4.	นำยชรินทร์	หำญสืบสำย	 กรรมกำรอิสระ

5.	นำยธวัช	ผลควำมดี		 กรรมกำรอิสระ

6.	นำยฟำง	จิน	หลง	 กรรมกำร

7.	นำยหลี่	เจี้ยน	หง	 กรรมกำร

8.	นำยอนุวัติ	ชัยกิตติวนิช		 กรรมกำร

9.	นำยหลี่	เยะ	เหวิน	 กรรมกำรผู้จัดกำร

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับจ�านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	

•	 คณะกรรมกำรบริษัท	ต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย	1	ใน	3	ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรทั้งหมด	แต่ต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ	
3	คน

•	 กรรมกำรอิสระ	หมำยควำมว่ำ	กรรมกำรที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.	 ต้องถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	หรือนิติบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ง	โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตำมมำตรำ	258	แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

2.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่มีส่วนในกำรบริหำรงำน	พนักงำน	 ลูกจ้ำง	 ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

3.	 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ	คู่สมรส	พี่น้อง	 และบุตร	 รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร	 กับผู้บริหำร	 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	 ผู้มีอ�ำนำจควบคุม	 หรือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อเป็นผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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Management

Management Structure

Management	of	the	Company	composes	of	Board	of	Directors,	Audit	Committee,	and	Executives.

Board of Directors

As	of	31	December	2018,	member	of	the	Board	of	Directors	consisted	of	9	persons:

Number	of	director	who	is	also	an	executive	 1	

Number	of	directors	who	are	not	executives	 4	

Number	of	independent	director	 4		

The names of the Board of Directors are as follows:

1.	Mr.	Taweesak	Senanarong	 Chairman,	Independent	Director

2.	Mr.	Win	Viriyaprapaikit	 Director	 	 	

3.	Mr.	Komkris	Prachakris	 Independent	Director

4.	Mr.	Charin	Hansuebsai	 Independent	Director

5.	Mr.	Tawat	Polquamdee	 Independent	Director

6.	Mr.	Fang,	Jin-Long	 Director

7.	Mr.	Lee,	Chien-Hung	 Director

8.	Mr.	Anuwat	Chaikittivanich	 Director

9.	Mr.	Lee,	Yeh-Wen	 Managing	Director

Number	and	Qualifications	of	Independent	Director

•	 Board	of	Directors	must	comprise	of	Independent	Directors	in	at	least	one-thirds	of	total	number	of	Directors	
but	shall	not	be	less	than	3	persons.

•	 Independent	Directors	mean	Directors	that	have	the	following	qualifications:

1.	 Independent	Director	shall	hold	shares	in	the	amount	not	exceeding	1	percent	of	total	shares	with	full	
voting	rights	of	the	Company,	subsidiaries,	associated	companies	or	legal	entity	that	might	have	conflict	of	
interest	including	shares	held	by	the	related	persons	according	to	Clause	258	of	the	SEC	Act.

2.	 Independent	Director	shall	not	be	Managing	Director,	staff,	employee,	permanent	advisor	and	person	who	
has	power	to	control	the	Company,	parent	company,	subsidiaries,	associated	companies,	subsidiary	or	legal	
entity	that	has	potential	conflict	of	interest.

3.	 Independent	Director	shall	has	no	blood	relation	or	legal	relation	as	parent,	spouse,	sibling	and	offspring	
including	spouse	of	offspring	with	the	Executives,	major	shareholder,	person	who	has	power	to	control	or	
person	who	is	nominated	as	the	Executives	or	person	who	has	power	to	control	the	Company	or	subsidiaries.
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4.	 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท

(ก)	 ลักษณะควำมสัมพันธ์	

•	 ควำมสัมพันธ์ในลักษณะของกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ	

-	 ลักษณะควำมสัมพันธ์	 :	 ผู้สอบบัญชี	 ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอ่ืน	 เช่น	 ที่ปรึกษำกฎหมำย	ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน	
ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน	เป็นต้น

-	 ระดับนัยส�ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ

-	 กรณีผู้สอบบัญชี	:	ห้ำมทุกกรณี

-	 กรณีเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่น	:	มูลค่ำรำยกำรเกิน	2	ล้ำนบำทต่อปี

•	 ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ/ทำงธุรกิจ	(ใช้แนวทำงในท�ำนองเดียวกับข้อก�ำหนดว่ำด้วยกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ)

-	 ลักษณะควำมสัมพันธ์	:	ก�ำหนดคลอบคลุมรำยกำรทำงธุรกิจทุกประเภท	ได้แก่	รำยกำรที่เป็นธุรกรรมปกติ	รำยกำร
เช่ำ/ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์	รำยกำรที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริกำร	และรำยกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน

-	 ระดับนัยส�ำคัญที่เข้ำข่ำยไม่อิสระ	:	มูลค่ำรำย	>	20	ล้ำนบำท	หรือ	>	3%	ของ	Net	Tangible	Assets	(NTA)	ของ
บริษัท	แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ	ทั้งนี้	ในกำรพิจำรณำมูลค่ำรำยกำรให้รวมรำยกำรที่เกิดขั้นในระหว่ำง	6	เดือน
ก่อนวันที่มีกำรท�ำรำยกำรในครั้งนี้ด้วย	

(ข)	 กรณทีีม่ลีกัษณะควำมสมัพนัธ์ตำม	(ก)	กบันติบิคุคล	บคุคลทีถ่อืว่ำเข้ำข่ำยไม่อสิระ	ได้แก่	ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่	และผูม้อี�ำนำจ
ควบคุม

(ค)	 ก�ำหนดช่วงเวลำที่ห้ำมมีควำมสัมพันธ์ตำม	(ก)	และ	(ข)	:	ปัจจุบันและ	2	ปีก่อนได้รับกำรแต่งตั้ง	

(ง)	 ข้อยกเว้น	:	กรณีมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่ำงสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง	กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ
อำจมคีวำมสมัพนัธ์เกินระดับนยัส�ำคัญทีก่�ำหนดในระหว่ำงด�ำรงต�ำแหน่งก็ได้	แต่ต้องได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบริษทั
ก่อน	และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์	

5.	 ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ของบริษัท	

6.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระได้

7.	 กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำม	1-6	อำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อย	ล�ำดับเดียวกัน	หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง	โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบ
องค์คณะ	(Collective	Decision)	ได้

กรรมการที่มีอ�านาจลงนาม

1.	นำยวิน	วิริยประไพกิจ	 กรรมกำร

2.	นำยฟำง	จิน	หลง	 กรรมกำร

3.	นำยอนุวัต	ชัยกิตติวนิช	 กรรมกำร

4.	นำยหลี่	เยะ	เหวิน	 กรรมกำรผู้จัดกำร

ส�ำหรับกำรลงนำมเพื่อผูกพันบริษัทนั้นมีเงื่อนไขให้กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมแทนบริษัท	2	 ใน	4	คนข้ำงต้นลงลำยมือชื่อร่วมกัน	
พร้อมกับประทับตรำส�ำคัญของบริษัท	

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษัท	คือ	นำยสำธิต	โกศินำนนท์	ซึ่งท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทด้วย	
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4.	 Independent	Director	may	have	Business	relations	with	the	Company

(a)	 Type	of	relation

•	 Relation	in	form	of	professional	services

-	 Types	of	 relation:	Auditor,	other	professional	services	such	as	 legal	advisor,	financial	advisor,	
property	appraiser	and	etc.

-	 Significant	level	that	is	considered	not	independence

-	 Auditor	:	Not	allowed	in	all	cases

-	 Other	professional	services	:	exceeding	Baht	2	million	p.a.	per	contract

•	 Trade	relation/Business	relation	(use	guidelines	similar	to	regulations	on	related	party	transaction	
of	SET).

-	 Type	of	relation:	covering	all	types	of	business	transactions	such	as	normal	trading	transactions,	
rental	contracts,	property	leases,	asset/service	related	transactions	and	transaction	of	granting	
or	receiving	financial	assistance.

-	 Significant	level	that	is	considered	not	independence:	Transaction	amount	is	equal	to	Baht	20	
million	or	more	or	at	least	3%	of	net	tangible	assets	(NTA)	of	the	Company	or	more	whichever	
is	lower.	Total	transactions	include	transactions	took	place	during	the	period	of	6	months	prior	
to	this	transaction	date.

(b)	 In	case	of	relation	according	to	(a)	with	legal	entity	or	person	that	is	considered	not	independence	
such	as	major	shareholder	and	MD.

(c)	 Prohibited	period	of	relations	according	to	(a)	and	(b):	2	years	prior	to	the	appointment	and	at	present.

(d)	 Exception:	 In	 case	 it	 is	 necessary	 and	 appropriate	 but	 not	 regular	 and	 continuous.	 Independent	
Director/Director	of	Audit	Committee	may	have	relation	exceeding	the	significant	level	while	he/she	
is	steel	in	the	office	but	it	requires	prior	approval	from	the	Board	of	Directors	by	unanimous	votes.

5.	 Independent	Director	shall	not	be	appointed	as	the	representative	of	the	Board	of	Directors,	major	shareholder	
or	shareholder	relating	to	the	major	shareholder.

6.	 Independent	 Director	 shall	 have	 no	 characteristic,	 which	 does	 not	 enable	 it	 to	 express	 the	 opinion	
independently.

7.	 Independent	Director	having	qualifications	according	to	No.1-6	above	mentioned	may	be	assigned	by	the	
Board	of	Directors	to	make	joint	decision	in	the	operations	of	the	Company,	parent	company,	subsidiaries,	
associated	companies,	subsidiary	in	the	same	level	or	legal	entity	that	may	have	conflict	of	interest	through	
the	collective	decision.

Authorized Directors

1.	Mr.	Win	Viriyaprapaikit	 Director

2.	Mr.	Fang,	Jin-Long	 Director

3.	Mr.	Anuwat	Chaikittivanich	 Director	

4.	Mr.	Lee,	Yeh-Wen	 Managing	Director

For	any	signing	of	autograph	for	binding	the	Company	in	any	transaction,	two	of	four	signatures	of	the	authorized	
directors	are	required	together	with	the	Company’s	seal.	

The	Company	Secretary	appointed	by	the	Board	of	Directors	is	Mr.	Sathit	Kosinanondh,	who	is	also	responsible	
for	the	secretary	to	the	Board	of	Directors.
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1.	 ก�ำหนดวิสัยทัศน์	พันธะกิจ	และนโยบำยกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท	เพื่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของ
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง

2.	 พิจำรณำอนุมัติกลยุทธ์	 แผนกำรด�ำเนินงำน	 และงบประมำณประจ�ำปีของบริษัท	 รวมทั้งติดตำมและประเมินผลกำรด�ำเนิน
งำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูง	 โดยก�ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมแบบที่ก�ำหนด
ไว้อย่ำงสม�่ำเสมอ

3.	 พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กร	รวมทั้งนโยบำยและแผนงำนเกี่ยวกับบุคลำกร

4.	 ก�ำกับดูแลให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผล	และระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม

5.	 ดูแลให้มีกำรก�ำกับตรวจสอบ	ทั้งจำกผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีภำยนอก	ให้ท�ำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิผล

6.	 พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจ�ำงวดและประจ�ำปี	และดูแลให้งบกำรเงินเป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป

7.	 อุทิศตนและเวลำเพ่ือบริษัท	 โดยไม่แสวงหำผลประโยชน์แก่ตนหรือผู้หนึ่งผู้ใด	 และไม่กระท�ำกำรใดๆ	ที่เป็นกำรขัดแย้งหรือ
แข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

8.	 จัดกำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ด้วย
ควำมซือ่สัตย์สุจรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทั	รวมทัง้ก�ำกบัดแูลให้บรษัิทปฏบิตัติำมระเบยีบและกฎข้อบงัคบั
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์อย่ำงเคร่งครัด	โดย
เฉพำะเรื่องเกี่ยวกับควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	เช่น	กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน	กำรใช้ข้อมูลภำยใน	เป็นต้น

9.	 ปฏิบัติตำมหลักกำรธรรมำภิบำล	 และข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	เพื่อมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ

10.	 ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรำยใหญ่และรำยย่อยตำมสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม	ตลอดจนมีกำรเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	มีมำตรฐำนและโปร่งใส

11.	 ส่งเสริมให้พนักงำนทุกระดับมีจิตส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม	และก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตำมอย่ำงจริงจัง	ทั้งนี้	เพื่อช่วยลด
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตและกำรใช้อ�ำนำจอย่ำงไม่ถูกต้อง	รวมทั้งช่วยป้องกันกำรกระท�ำที่ผิดกฎหมำยด้วย

12.	 เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด	 คณะกรรมกำรจะมอบหมำยอ�ำนำจให้
กรรมกำร	คณะอนุกรรมกำร	บุคคลหรือนิติบุคคล	ให้กระท�ำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระท�ำกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือหลำย
อย่ำงแทนคณะกรรมกำรก็ได้	 โดยในกำรมอบอ�ำนำจน้ัน	 จะต้องอยู่ภำยใต้ขอบเขตอ�ำนำจตำมกฎหมำยของคณะกรรมกำร	
และมกีำรก�ำหนดขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีข่องผูร้บัมอบอ�ำนำจอย่ำงชดัเจน	ทัง้นี	้กำรมอบหมำยอ�ำนำจดงักล่ำวต้องไม่มลีกัษณะ
ที่เป็นกำรมอบอ�ำนำจที่ท�ำให้ผู้รับมอบอ�ำนำจสำมำรถพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรหรือกระท�ำกำรใดๆ	ที่ผู้รับมอบอ�ำนำจ	ผู้ที่
เกี่ยวข้อง	และผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้ง	อำจมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท
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Scope of Authority and Responsibility of the Board of Directors

1.	 Designate	the	Company’s	vision	mission	and	business	policy	to	bring	about	stability,	balanced	benefit	of	
all	concerns,	and	maximize	benefit	of	shareholders.

2.	 Consider	 and	 approve	 the	 Company’s	 business	 plan,	 strategy	 and	 budget,	 as	well	 as	 follow	up	 the	
Executives,	which	operation	reports	are	submitted	in	a	regular	basis.

3.	 Consider	and	advise	of	change	in	organization	structure,	policy	and	human	resource	plan.

4.	 Supervise	the	Company’s	internal	control	and	risk	management	systems.

5.	 Supervise	the	Company’s	internal	and	external	auditing	process	to	ensure	their	efficiency.

6.	 Consider	and	approve	the	quarterly	and	yearly	financial	statements	to	ensure	compliant	with	generally	
certified	accounting	principles.

7.	 Devote	themselves	and	their	time	to	the	Company.	Seek	no	benefit	for	oneself	or	any	particular	person	
and	do	nothing	that	is	against	the	Company’s	benefit	or	competes	with	the	Company’s	businesses.

8.	 Manage	the	Company’s	business	to	comply	with	laws,	the	Company’s	objectives,	and	regulations	to	preserve	
the	Company’s	benefit.	Ensure	the	Company’s	business	practices,	especially	for	connected	transactions	
and	inside	information,	are	strictly	in	line	with	the	regulations	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	the	
Securities	and	Exchange	Commission.

9.	 Create	corporate	governance	and	good	practices	as	a	listed	company	in	the	Stock	Exchange	of	Thailand.

10.	 Protect	 the	 benefit	 of	 both	major	 and	minor	 shareholders	with	 justice.	 Report	 accurate	 Company’s	
information	transparently	to	shareholders.

11.	 Promote	ethics	among	employees	at	all	levels	with	closely	monitoring	for	results,	in	order	to	prevent	
malpractice,	abuse	of	authority	and	illegal	actions.

12.	 To	bring	about	close	supervision	of	the	Company’s	operations,	the	Board	of	Directors	could	authorize	
directors,	subcommittee,	person	or	legal	entity	to	undergo	tasks	as	assigned	by	the	board	jointly	together	
or	separately.	Any	authorization	must	be	under	the	legally	specified	scope	of	authority	of	the	Board	of	
Directors	and	is	subject	to	be	clarified	on	the	scope	of	such	authorization.	The	authorization	must	not	allow	
the	authorized	person(s)	to	consider	and	approve	agenda	that	the	authorized	person(s)	and-or	persons	
with	possible	conflict	of	interest	may	be	concerned	in	term	of	benefit	or	loss,	or	may	disadvantage	the	
Company	in	any	nature.	
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คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 3	 คน	มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	 3	ปี	 โดยที่ที่ประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัท	ครั้งที่	7/2561	เมื่อวันที่	6	สิงหำคม	2561	ได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบส�ำหรับวำระใหม่	โดยมีมติให้
แต่งตั้งนำยธวัช	ผลควำมดี	กรรมกำรอิสระ	เป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน	นำยทวีศักดิ์	เสนำณรงค์	ซึ่งขอลำออกจำกต�ำแหน่งกรรมกำร
ตรวจสอบ	โดยมีผลตั้งแต่วันที่	27	สิงหำคม	2561	เป็นต้นไป	โดยกรรมกำรตรวจสอบที่แต่งตั้งใหม่มีวำระด�ำรงต�ำแหน่ง	ตั้งแต่วันที่	27	
สิงหำคม	2561	ถึงวันที่	26	สิงหำคม	2564	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วย

1.	นำยคมกริช	ประชำกริช	 	 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2.	นำยชรินทร์	หำญสืบสำย	 	 กรรมกำรตรวจสอบ

3.	นำยธวัช	ผลควำมดี	 	 กรรมกำรตรวจสอบ

โดยที่	 นำยคมกริช	 ประชำกริช	 เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.	 สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเพียงพอ

2.	 สอบทำนให้บรษิทัมีระบบกำรควบคมุภำยใน	(Internal	Control)	และระบบกำรตรวจสอบภำยใน	(Internal	Audit)	ทีม่คีวำม
เหมำะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	 ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้งโยกย้ำย	เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน	หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบ
ภำยใน

3.	 สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์	และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	

4.	 สอบทำนควำมเหมำะสมของระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและมำตรกำรรองรับควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ

5.	 พิจำรณำคัดเลือก	 เสนอแต่งตั้ง	 และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมอย่ำงน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.	 พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.	 จัดท�ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ	 โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท	 ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม
โดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตำมหลักเกณฑ์และข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

8.	 ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ	

9.	 รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของกรรมกำรตรวจสอบ	ให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงน้อยปีละสี่ครั้ง

10.	 ในกำรปฏบิตังิำนตำมขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที	่ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี�ำนำจเรยีก	สัง่กำรให้ฝ่ำยจดักำร	หัวหน้ำหน่วยงำน
หรือพนักงำนของบริษัทที่เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น	ร่วมประชุม	หรือส่งเอกสำรตำมที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
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Audit Committee 

	 The	Audit	Committee	consisted	of	3	independent	directors,	each	of	which	holds	the	office	for	three	years.	
The	Board	of	Director’s	meeting	No	7/2018	held	on	6	August	2018	appointed	an	Audit	Committee	for	the	new	term	
and	appointed	independent	director,	Mr.	Tawat	Polquamdee	in	replacement	of	independent	director,	Mr.	Taweesak	
Senanarong,	who	resigned	from	the	Audit	Committee	effective	from	27	August	2018.	The	new	Audit	Committee’s	
Term	is	from	27	August	2018	to	26	August	2021.

	As	of	31	December	2018	The	names	of	the	Audit	Committee	are	as	follows:

1.	Mr.	Komkris	Prachakris	 Chairman	of	the	Audit	Committee

2.	Mr.	Charin	Hansuebsai	 Audit	Committee

3.	Mr.	Tawat	Polquamdee	 Audit	Committee

	Mr.	Komkris	Prachakris	has	knowledge	and	experience	which	are	adequate	for	performing	its	duties	on	review	
the	reliabilities	of	financial	reports.	

Scope of Authority and Responsibility of the Audit Committee

1.	 Review	the	financial	reports	of	the	Company	to	ensure	accuracy	and	adequate	disclosure.

2.	 Review	the	internal	control	systems	and	the	internal	audit	function	of	the	Company	to	ensure	that	they	
are	adequate	and	effective	and	to	consider	the	internal	audit	independence,	as	well	as	to	approve	the	
appointment,	transfer	and	dismissal	of	the	chief	of	the	internal	audit.

3.	 Review	the	practices	and	processes	of	the	Company	to	ensure	the	compliant	with	the	securities	exchange	
regulations	and	other	relevant	laws.

4.	 Assess	the	adequacy	of	the	Company’s	risk	management	systems	and	the	remedial	measures	for	those	
risks	that	have	material	impact	on	the	Company.

5.	 Evaluate	and	nominate	to	the	Board	of	Directors	the	appointment	of	the	Company’s	auditors	together	with	
the	recommendation	on	their	compensation.	The	Audit	Committee	needs	to	convene	with	the	auditor	
at	least	once	a	year,	but	without	the	participation	of	the	Company’s	Executives.	

6.	 To	review	connected	transactions,	or	transactions	that	may	lead	to	conflicts	of	interest,	to	ensure	that	they	
are	in	compliance	with	the	law	on	securities	and	exchange,	and	by-laws	issued	by	the	aforementioned	
laws.

7.	 Prepare	 the	Audit	Committee’s	 report	on	 the	 result	of	 its	overseeing	activities	and	have	 it	expressly	
disclosed	in	the	annual	report.	The	report	must	be	signed	by	the	Chairman	of	the	Audit	Committee.

8.	 With	the	consent	of	the	Audit	Committee,	carry	out	other	matters	as	may	be	assigned	by	the	Board	of	
Directors	of	the	Company.

9.	 To	report	the	Audit	Committee’s	activities	to	the	Board	of	the	Directors	at	Least	four	times	a	year

10.	 In	performing	its	duties,	the	Audit	Committee	is	empowered	to	order	the	Company’s	Executives,	unit	
heads,	or	any	relevant	employee	to	give	opinion,	attend	meetings,	or	hand	over	documents	deemed	
relevant	and	necessary	to	the	Audit	Committee.
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คณะผู้บริหาร	

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	มีจ�ำนวน	7	คน	ดังนี้

1.	นำยหลี่	เยะ	เหวิน	 กรรมกำรผู้จัดกำร

2.	นำยทวี	ชัชวำลำ	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร	(บริหำร)	และรักษำกำรผู้จัดกำรฝ่ำยธุรกำรและกำรจัดกำร

3.	นำยสำธิต	โกศินำนนท์	 รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยบัญชีและกำรเงิน	และ	เลขำนุกำรบริษัท

4.	นำยเฉิน	อู่	หัว	 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

5.	นำยวีระศักดิ์	เหล่ำรักษำเกียรติ	 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย

6.	นำยเสิ่ง	เจี่ยน	หง	 ผู้จัดกำรฝ่ำยโรงงำน

7.	นำงสำวฉัตรวดี	คุ้มสนิท	 ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน	

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมกำรผู้จัดกำรมีหน้ำที่รำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษัท	โดยมีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ส�ำคัญดังนี้

1.	 ต้องปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	วัตถุประสงค์	และข้อบังคับของบริษัท	รวมทั้งนโยบำย	ระเบียบ	กฎข้อบังคับ	และ
มติของที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทอย่ำงเคร่งครัด

2.	 ก�ำหนดกลยทุธ์	และด�ำเนนิกำรให้จดัท�ำแผนกำรด�ำเนนิงำนและงบประมำณประจ�ำปี	เพือ่ให้คณะกรรมกำรของบรษิทัพจิำรณำ
อนุมัติภำยในก�ำหนดเวลำที่เหมำะสม

3.	 จัดท�ำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงองค์กรและแผนงำนเกี่ยวกับบุคลำกรให้สอดคล้องกับแผนกำรด�ำเนินงำนและ
งบประมำณที่วำงไว้	เพื่อให้คณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

4.	 เพือ่ให้กำรบรหิำรงำนของบรษิทัตำมปกตมิคีวำมคล่องตวัและมปีระสทิธภิำพดยีิง่ขึน้	กรรมกำรผูจ้ดักำรต้องจดัท�ำหรอืปรบัปรงุ
แก้ไขคู่มืออ�ำนำจกำรด�ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ	ของบริษัท	เช่น	ด้ำนบุคลำกร	ด้ำนกำรเงินและบัญชี	ด้ำนจัดซื้อ	เป็นต้น	เพื่อให้
คณะกรรมกำรของบริษัทพิจำรณำอนุมัติ

5.	 ด�ำเนินกำรหรือปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรด�ำเนินงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรของบริษัทอย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

6.	 กรรมกำรผูจ้ดักำรมอี�ำนำจด�ำเนนิกำรในด้ำนต่ำงๆ	ของบรษิทัตำมทีก่�ำหนดไว้ในคูม่อือ�ำนำจด�ำเนนิกำรทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะ
กรรมกำรของบรษิทัแล้ว	ทัง้นี	้กำรใช้อ�ำนำจด�ำเนนิกำรของกรรมกำรผูจ้ดักำรดงักล่ำว	ไม่สำมำรถกระท�ำได้ในกรณทีีก่รรมกำร
ผู้จัดกำรอำจมีส่วนได้เสีย	หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ	กับบริษัท

7.	 ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ	 ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรของบริษัททั้งนี้	 กรรมกำรผู้จัดกำรจะอยู่ภำยใต้กำรบังคับบัญชำ
และรำยงำนโดยตรงต่อคณะกรรมกำรบริษทั	และให้กรรมกำรผูจ้ดักำรปฏิบติัตำมแนวทำงและนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ก�ำหนดไว้

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

	บริษัทยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมกำรสรรหำ	(Nominating	Committee)	เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร	แต่ได้ก�ำหนด
แนวทำงและหลักเกณฑ์ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรบริษัท	 ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ควำมสำมำรถ	
ประสบกำรณ์	วสิยัทศัน์	และควำมน่ำเช่ือถอื	นอกจำกนีใ้นกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้	ตำมข้อบงัคบัของบรษัิทก�ำหนดให้กรรมกำร
จ�ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำที่จะต้องพ้นจำกต�ำแหน่งหมุนเวียนกันไป	 ส�ำหรับกำรเลือกกรรมกำรเข้ำทดแทนต�ำแหน่งที่ว่ำงลงจะต้อง
ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น	โดยก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร	ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังนี้
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Company’s Executives

As	of	31	December	2018,	the	Company’s	Executives	consisted	of	7	members

1.	Mr.	Lee,	Yeh-Wen	 Managing	Director

2.	Mr.	Thavee	Jatchavala	 Executive	Deputy	Managing	Director	and
	 Acting	Administrative	Department	Manager

3.	Mr.	Sathit	Kosinanondh	 Deputy	Managing	Director	Finance	&	Accounting	and	Company	Secretary

4.	Mr.	Chen,	Wu-Hua	 Deputy	Managing	Director

5.	Mr.	Veerasak	Laoruksakiat	 Sales	Department	Manager

6.	Mr.	Sheng,	Chien-Hong	 Plant	Department	Manager

7.	Ms.	Chatrawadee	Kumsanit	 Finance	&	Accounting	Department	Manager	

Scope of Authority and Responsibility of Managing Director

Managing	Director	reports	to	the	Board	of	Directors	and	has	the	authority	and	responsibility	as	stated	below.	

1.	 Perform	the	duty	that	complies	with	laws,	objective,	and	regulations	of	the	Company,	policy,	and	assignment	
of	the	Board	of	Directors.

2.	 Designate	strategy	and	prepare	the	yearly	business	operation	and	budget	plan	for	the	Board	of	Directors’	
for	consideration	and	approval	in	appropriate	time	frame.

3.	 Improve	and	revamp	organization	structure	and	plan	concerning	human	resource	management	to	be	in	
line	with	the	business	operation	and	budget	plan.	Propose	the	plan	for	consideration	and	approval	from	
the	Board	of	Directors.

4.	 To	ensure	of	smooth	business	operations,	managing	director	 is	 responsible	 for	 revising	and	 improving	
operation	manual	on	human	resource,	accounting	and	finance,	and	procurement,	and	propose	the	changes	
of	manual	for	the	Board	of	Directors’	consideration	and	approval.

5.	 Run	the	Company’s	operation	under	the	designated	business	and	budget	plan,	and	achieve	the	target	
set	by	the	Board	of	Directors.

6.	 Managing	director	has	the	authority	and	responsibility	as	stated	in	the	authorization	manual	and	cannot	
commit	anything	that	may	benefit	oneself	or	is	against	the	Company’s	benefit.

7.	 Perform	other	duties	as	assigned	by	the	Board	of	Directors.

Selection of Directors

Board of Directors

The	Company	has	not	set	up	a	nominating	committee	 to	select	persons	 to	be	 the	Company’s	directors.	
However,	the	Company	has	designated	criteria	in	appointing	directors.	The	selection	of	directors	is	considered	by	
the	Board	of	Directors,	based	on	each	person’s	qualifications,	experience,	vision	and	creditability.	Furthermore,	
according	to	the	Company’s	Articles,	in	each	annual	general	shareholders’	meeting,	a	third	of	the	directors	must	
be	replaced	by	one,	which	are	elected	by	shareholders’	meeting	on	the	following	principles.
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1.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตำม	 (1)	 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้	แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมกำรคนใดมำกหรือน้อยกว่ำกรรมกำรคนอื่นๆ	ไม่ได้

3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับจะได้รับกำรเลือกตั้งให้เป็นกรรมกำรเท่ำกับจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น	 ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน	ท�ำให้เกินจ�ำนวนที่จะพึงมีใน
กำรเลือกตั้งครั้งหนึ่ง	ให้ผู้เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสียงชี้ขำด

	 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกเหนือไปจำกกำรออกตำมวำระ	 ให้คณะกรรมกำรบริษัทเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
ครำวถัดไป	เว้นแต่วำระของกรรมกำรนั้นจะเหลือน้อยกว่ำ	2	เดือน	โดยบุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่ง
กรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่เข้ำไปแทน	 โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำว	 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่ำ	3	ใน	4	ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	3	 คน	 ซึ่งมีคุณสมบัติตำม
ข้อก�ำหนดภำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 โดยให้มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	 3	 ปี	 ทั้งนี้	 กรรมกำรตรวจ
สอบอย่ำงน้อย	1	คนต้องเป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน	
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำรแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้	

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	

ค่าตอบแทน

2560 2561

จ�านวน
ราย

ค่าตอบแทน
รวม

รูปแบบ
ค่าตอบแทน

จ�านวน
ราย

ค่าตอบแทน
รวม

รูปแบบ
ค่าตอบแทน

กรรมกำรบริษัท 10 4,512,750 เบี้ยประชุม/เงินเดือนและ
โบนัส	
(เงินเดอืนและโบนสัเฉพำะ
กรรมกำรสองท่ำนซึ่งช่วย
งำนบริษัทเป็นพิเศษ)

10 4,730,875 เบี้ยประชุม/เงินเดือนและ
โบนัส	
(เงินเดอืนและโบนสัเฉพำะ
กรรมกำรสองท่ำนซึ่งช่วย
งำนบริษัทเป็นพิเศษ)

ผู้บริหำร 7 6,855,000 เงินเดือนและโบนัส 7 5,872,000 เงินเดือนและโบนัส

รวม 11,367,750 10,602,875

	ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-	
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1.	 Each	shareholder	has	one	vote	per	each	share	that	they	own.

2.	 Each	shareholder	can	exercise	all	votes	that	they	have	and	could	vote	for	one	person	or	a	more,	but	
they	cannot	give	more	votes	to	any	candidate	than	other(s).

3.	 Candidates	with	the	highest	scores	in	respective	order	will	be	placed	in	the	available	vacant	positions.	In	
case	of	equal	votes	received	by	candidates,	Chairman	of	the	Board	of	Directors	will	be	the	one	to	make	
decision	on	the	appointment.	

	In	case	of	vacancy	due	to	other	cases	than	yearly	automatic	term	expiration,	and	the	term	is	not	less	than	
2	months,	the	Board	of	Directors	is	subject	to	select	qualified	person(s)	without	any	nature	against	laws	governing	
public	companies	in	the	next	board	meeting.	Successful	candidates	must	receive	at	least	three	quarters	of	votes	
from	the	existing	members	of	the	board	directorship.	The	replacement	director	ends	on	the	same	date	as	the	
outgoing	one.

Audit Committee

The	Board	of	Directors	appoints	3	independent	directors	as	the	Audit	Committee,	each	of	which	must	qualify	
regulations	under	the	Securities	and	Exchange	Acts,	and	holds	the	office	for	three	years.	At	least	one	of	them	must	
has	knowledge	and	experience	which	are	adequate	for	performing	its	duties	on	review	the	reliabilities	of	financial	
reports	.The	Audit	Committee	members	who	vacate	the	office	might	be	re-appointed.

Management Remuneration

Cash Remuneration 

Remuneration
2017 2018

No
Total 

amount
Type of remuneration No

Total 
amount

Type of remuneration

Board	of
Directors

10 4,512,750 Retaining	fee,	salary	and	
bonus	
(salary	and	bonus	only	
for	 Chairman	 and	 two	
directors	 who	 are	 on	
special	assignment)

10 4,730,875 Retaining	fee,	salary	and	
bonus	
(salary	and	bonus	only	
for	 Chairman	 and	 two	
directors	 who	 are	 on	
special	assignment)

Executives 7 6,855,000 Salary	and	Bonus 7 5,872,000 Salary	and	Bonus

Total 11,367,750 10,602,875

	Other Remuneration 

-N/A-	
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี

หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี	 ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในกำรเสริมสร้ำงให้องค์กรมีประสิทธิภำพ	
และเป็นรำกฐำนของกำรเจริญเติบโตทำงธุรกิจอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน	 รวมทั้งเสริมสร้ำงให้องค์กรมีควำมโปร่งใสในกำรด�ำเนินงำน	
สำมำรถตรวจสอบได้	 ซึ่งจะเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียอ่ืนๆ	 คณะกรรมกำรเชื่อว่ำกำร
ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ดังนั้น	คณะ
กรรมกำรจึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกำรให้ก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทเป็นไปตำมหลักกำรธรรมำภิบำลและข้อพึงปฏิบัติท่ีดีส�ำหรับ
บริษทัจดทะเบยีนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์
อย่ำงครบถ้วน	และมีควำมภำคภูมิใจที่ได้รับผลกำรประเมินครั้งล่ำสุดเมื่อปี	2561	ว่ำมีธรรมำภิบำลในระดับคะแนนร้อยละ	72	จำกกำร
ประเมินโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย	(IOD)	ภำยใต้กำรสนับสนุนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ได้เสนอวำระกำรประชมุเป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท	โดยเร่ิมตัง้แต่วันที	่30	พฤศจกิำยน	
2561	 รวมระยะเวลำที่ให้สิทธิ	 60	 วัน	 เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและมีมติเสนอวำระเข้ำสู่กำรประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี	2561	ต่อไป	ในกำรเตรียมจัดกำรประชุมทุกครั้ง	บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด	ในปีที่
ผ่ำนมำบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561	เมื่อวันที่	23	เมษำยน	2561	โดยมีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน	5	
คนจำกทั้งหมด	9	คน	(ปี	2560	มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุม	6	คน	จำกทั้งหมด	9	คน)	

ในกำรนัน้บรษิทัได้มอบให้บรษิทัศนูย์รบัฝำกหลกัทรพัย์	(ประเทศไทย)	จ�ำกดั	ซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุ้นของบรษิทั	เป็นผูจ้ดัส่งเอกสำร
นัดประชุมที่ได้แจ้งวำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท	รวมทั้งได้แนบรำยงำนประจ�ำปีไปพร้อมกันด้วย	โดยจัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำก่อนวันประชุม	20	วัน	(ปี	2560	จัดส่งล่วงหน้ำ	23	วัน)	นอกจำกนี้ยังได้มีกำรเผยแพร่วำระกำรประชุมพร้อมทั้ง
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำร	ตลอดจนข้อมลูในรำยงำนประจ�ำปีไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุประมำณ	1	เดอืน

การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น

ในระหว่ำงกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2561	ในวันจันทร์ที่	23	เมษำยน	2561	ณ	ห้องสีลมบอลรูม	โรงแรมฮอลิเดย์อินน์	
ตั้งอยู่ที่	981	ถนนสีลม	แขวงสีลม	เขตบำงรัก	ซึ่งเริ่มประชุมเมื่อเวลำ	14.00	น.	มีกำรชี้แจงระเบียบขั้นตอนในกำรประชุม	กำรออกเสียง
ลงคะแนน	 และข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประชุม	 ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรแนะน�ำคณะกรรมกำรและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ำย
แล้ว	จงึมกีำรด�ำเนนิกำรประชมุไปตำมวำระในหนังสือนดัประชุม	โดยไม่มกีำรเสนอวำระเพิ่มเติมทั้งจำกฝำ่ยผู้ถือหุน้และกรรมกำรบรษิัท	
รวมท้ังไม่มกีำรเปล่ียนแปลงข้อมลูทีส่�ำคญัใดๆ	ทีไ่ม่ได้แจ้งล่วงหน้ำนัน้	คณะกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถำมและเสนอข้อคดิเหน็
ในแต่ละวำระจนเป็นทีพ่อใจ	โดยมผีูบ้รหิำรสงูสดุสำยบญัชแีละกำรเงนิเป็นผูร่้วมให้ข้อมลู	มผีูส้อบบญัชเีข้ำร่วมพร้อมตอบข้อซกัถำมหำก
มกีำรร้องขอ	และมีเลขำนกุำรบรษิทัและคณะเป็นผูจ้ดบันทกึกำรประชมุและนบัคะแนนเสยีง	โดยได้แจกบตัรลงมตแิยกตำมวำระไว้ให้แก่
ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมทุกรำยอย่ำงเพียงพอ	กำรประชุมใช้เวลำทั้งสิ้นประมำณ	2	ชั่วโมง

บริษัทได้รับกำรประเมินผลกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	 2561	 ในระดับ	 “ดีเยี่ยม”	 โดยได้คะแนนสูงกว่ำระดับคะแนน
เฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์	 จำกกำรประเมินของสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	 ซึ่งนับเป็นคะแนนในระดับ	 “ดีเยี่ยม”	
ติดต่อกันเป็นปีที่	9	แล้ว

นอกจำกกำรติดต่อทำงโทรศัพท์โดยตรงแล้ว	บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทำงในกำรติดต่อของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน	ตลอดจนผู้ที่สนใจ
ทั่วไป	สำมำรถติดต่อหน่วยงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่ำนทำงเว็บไซต์	www.bsbm.co.th	ซึ่งมีช่องทำงส่งข้อควำมถึงหน่วยงำนดังกล่ำวได้
โดยตรงในหน้ำของ	Investor	Relations
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Good Corporate Governance

Rights of Shareholders

Board of Directors’ policy regarding the supervision of shareholders

The	Board	of	Directors	realized	the	importance	of	the	good	corporate	governance,	which	was	the	key	factor	
to	strengthen	the	organization’s	efficiency	and	the	foundation	of	qualitative	and	sustainable	growth	of	business	as	
well	as	promotion	of	the	organization’s	transparent	operation,	which	could	be	verified	to	enhance	the	confidence	
of	 shareholders,	 investors,	 related	 persons	 and	 stakeholders.	 The	 Board	 of	 Directors	 believed	 that	 the	 good	
corporate	governance	would	add	economic	value	to	shareholders	and	maximize	the	benefit	to	stakeholders	of	the	
Company.	Thus,	the	Board	of	Directors	committed	to	supervise	and	oversee	the	Company’s	operation	to	be	fully	
in	compliance	with	the	principles	of	good	corporate	governance	and	rules	of	good	practice	for	listed	companies	
according	to	guidelines	of	Stock	Exchange	of	Thailand	(SET)	and	the	Securities	and	Exchange	Commission	(SEC).	The	
Company	has	had	a	lot	of	good	practices	implemented	and	also	has	several	other	ones	undergone	development.	
From	the	latest	appraisal	on	good	corporate	governance	in	the	year	2018,	we	were	counted	on	with	a	score	of	72	
percent	by	the	Institute	of	Directors	(IOD)	with	backup	by	SET	and	SEC.

Giving an opportunity to shareholders to study the information prior to the Shareholders’ Meeting

Shareholders	were	provided	via	the	Company’s	website	a	channel	to	propose	agenda	for	the	Annual	General	
Shareholders’	Meeting	to	the	Board	of	Directors,	starting	30	November	2018	for	the	period	of	60	days	for	consideration	
and	approve	agenda	for	the	Annual	General	Shareholders’	Meeting	for	2019.	In	the	preparation	of	every	meeting,	
the	Company	has	a	policy	to	strictly	comply	with	the	law	and	regulation.	In	the	previous	year	the	Company	held	
the	Annual	General	Shareholders’	Meeting	for	2018	on	23	April	2018,	whereas	5	out	of	9	Directors	attended	the	
Meeting	(6	out	of	9	Directors	attended	the	Meeting	in	2017).

The	Company	 assigned	Thailand	 Securities	Depository,	 Company’s	 Registrar	 to	 send	 the	 invitation	 letters	
notifying	the	Agenda	of	the	Meeting	together	with	the	opinion	of	the	Board	of	Directors	and	the	Annual	Report,	20	
days	prior	to	the	Meeting	(23	days	in	advance	in	2017).	Besides	those	details	are	also	published	a	month	earlier	
on	the	Company’s	website,	including	the	Annual	Report.

Promoting the Rights of Shareholders

In	the	Annual	General	Shareholders’	Meeting	in	2018	on	Monday	23th	April	2018	at	Silom	Ballroom	of	Holiday	
Inn,	located	on	981	Silom	Road,	Silom,	Bangrak,	Bangkok,	the	Meeting	started	at	14.00	with	instructions	on	meeting	
proceed,	acting	vote,	and	notification	on	the	Company’s	regulations	in	regards	to	the	meeting.	After	an	introduction	
of	Directors	and	relevant	persons	in	charges,	the	meeting	proceeded	according	to	the	agenda	without	adding	any	
additional	item	to	Agenda	from	both	the	shareholders	and	Directors.	There	was	no	significant	change	of	information	
without	advance	notice.	The	Board	of	Directors	allowed	the	shareholders	to	inquire	and	propose	their	suggestion	
in	each	item	of	the	agenda	until	they	were	satisfied.	Chief	Financial	Officer	attended	the	Meeting	to	provide	the	
information	together	with	the	Auditor	to	answer	the	questions	 if	any.	The	Company	Secretary	and	a	few	staff	
recorded	the	minutes	of	the	meeting	and	counted	the	votes	as	well	as	prepared	sufficient	ballots	for	voting	for	
each	agenda	to	every	attending	shareholders.	The	meeting	took	around	2	hours.

The	Company	was	granted	by	the	Thai	Investor	Association	an	“Excellent”	grade	for	holding	of	the	Company’s	
Annual	General	Shareholders’	Meeting	for	the	year	2018,	with	higher	scores	than	average	of	listing	companies	in	
the	SET.	We	have	got	“Excellent”	grade	for	the	nine	consecutive	years.

In	addition	to	phone	call	contact,	the	Company	has	provided	the	other	channel	for	shareholders,	investors	
and	interested	public	to	contact	the	Investor	Relations	Unit	via	website	www.bsbm.co.th,	where	as	messages	could	
be	put	and	delivered	to	the	Investor	Relations	Unit.
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หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 บริษัทมีนโยบำยที่ต้องจัดให้มีกรรมกำรอิสระ	 1	 คน	 เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมได้	พร้อมจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ	ก.	แบบ	ข.	และแบบ	ค.	ตำมแบบของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	กระทรวง
พำณิชย์	ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ	ส�ำหรับกำรประชุมสำมัญประจ�ำปี	2561	ที่ผ่ำนมำนั้น	ได้จัดให้	นำยชรินทร์	
หำญสบืสำย	กรรมกำรอสิระและกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั	เป็นผูร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเข้ำร่วมประชมุโดย
ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ

ในรำยงำนกำรประชุมทีผ่่ำนมำ	บริษัทได้มกีำรบนัทกึผลกำรลงมตใินแต่ละวำระและแต่ละรำยกำรในบำงวำระ	โดยแยกเป็นคะแนน
เสียงของผู้ที่เห็นด้วย	คัดค้ำน	และงดออกเสียงอย่ำงชัดเจน	และมีกำรบันทึกประเด็นซักถำม	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้น
ที่ได้อภิปรำยในที่ประชุม	ตลอดจนค�ำชี้แจงจำกคณะกรรมกำรอย่ำงครบถ้วน	ทั้งนี้	รำยงำนกำรประชุมทั้งฉบับได้น�ำขึ้นเปิดเผยผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัทที่	www.bsbm.co.th	ด้วย

หมวดบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกกลุ่มบนหลักกำรของควำมเป็นธรรม	 โดยกำรปฏิบัติ
ตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ	 รวมทั้งนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องของบริษัท	 แนวทำงและรำยงำนผลกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มต่ำงๆ	สรุปได้ดังนี้

	 	

ผู้ถือหุ้น	: บริษัทด�ำเนินกำรด้วยกำรเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้
แก่ผู้ถือหุ้น	โดยค�ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำของบริษัทในระยะยำวด้วยผลตอบแทนที่ดีและสม�่ำเสมอ	

บริษัทด�ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น	 โดยผ่ำนช่องทำงเปิดเผยข้อมูล
ของตลำดหลักทรัพย์เป็นหลัก	 นอกจำกนี้ยังได้เพิ่มช่องทำงในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท
ที่	www.bsbm.co.th	โดยมีเนื้อหำทั้งในภำษำไทยและภำษำอังกฤษ

ตั้งแต่ปี	2547	 เป็นต้นมำ	บริษัทได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลอย่ำงสม�่ำเสมอ	โดยที่หำกมี
ก�ำไรสุทธิและมีเงินสดเพียงพอใช้ในกำรด�ำเนินงำน	จะจ่ำยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินปีละ	2	ครั้ง	

ในปี	2561	บรษิทัจัดให้มกีำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ในวัน	เวลำ	และสถำนที	่ทีผู่ถ้อืหุน้เข้ำร่วมได้โดยสะดวก	
โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่	23	เมษำยน	2561	เวลำ	14.00	น.	ซึ่งเป็นเวลำท�ำกำรปกติของบริษัท	ณ	ห้องสีลม
บอลรูม	โรงแรมฮอลิเดย์	อินน์	สีลม	เขตบำงรัก	กรุงเทพมหำนคร

พนักงาน	: บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงบรรยำกำศในกำรท�ำงำนที่มีสวัสดิภำพและถูกสุขอนำมัย

จดักำรดแูลรกัษำไว้ซึง่พนกังำนทีม่คีณุภำพ	ด้วยกำรดแูลผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่หมำะสมพร้อมทัง้จัด
สวสัดกิำรอืน่ๆ	ให้ตำมสมควร	เช่น	ชดุพนกังำน	อปุกรณ์สวมใส่ขณะท�ำงำนเพือ่สวสัดภิำพและอนำมัย	รถรบั-ส่ง	
มือ้อำหำร	วนัหยุดตำมประเพณ	ีเงินช่วยเหลอืในโอกำสต่ำงๆ	รวมทัง้จัดให้มกีำรพฒันำควำมสำมำรถและทกัษะ
ทีจ่�ำเป็นเพือ่ให้พนกังำนได้พัฒนำศกัยภำพและควำมสำมำรถของตนอย่ำงเต็มท่ีเช่น	กำรอบรมสัมมนำท้ังในละ
นอกสถำนที่	กำรดูงำน	เป็นต้น

จดัให้มกีำรตรวจสขุภำพประจ�ำปีแก่พนักงำนทกุระดบัตำมควำมเส่ียงทีพ่นักงำนน้ันๆ	อำจได้รับตำมควร
แก่เหตุ	เช่น	กำรได้ยิน	วัดระดับสำยตำ	ตรวจสุขภำพทั่วไป	เพิ่มเติมนอกเหนือไปจำกกำรจัดให้มีสถำนที่ท�ำงำน
ตำมหลักควำมปลอดภยัและชวีอนำมยั	มำตรกำรป้องกนัอุบตัิเหตตุ่ำงๆ	กำรระบำยควำมร้อน	แผนฉุกเฉนิและ
กำรซ้อมส�ำหรับเหตุกำรณ์ต่ำงๆ	เป็นต้น

ในปี	2561	บริษัทไม่มีกรณีพิพำทใดกับพนักงำนของบริษัท
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Equitable Treatment of Shareholders

In	every	Shareholder’s	Meeting,	the	Company	has	a	policy	to	assign	an	Independent	Director	to	be	appointed	
as	proxy	of	the	shareholders	who	were	unable	to	attend	the	Meeting.	In	the	Annual	General	Shareholders’	Meeting	
for	2018,	Mr.	Charin	Hansuebsai,	Independent	Director	and	Audit	Committee	was	assigned	to	be	appointed	as	the	
proxy	of	shareholders	who	was	unable	to	attend	the	meeting	as	notified	 in	the	 invitation	letters	where	proxy	
documents	(type	A,	B	and	C)	were	also	attached.

The	 Company	 disclosed	 voting	 results	 of	 each	 agenda	 and	 each	 voting	 item	 (if	 any)	 including	 approval,	
objection	and	silent	votes,	as	well	as	shareholders’	inquiries	and	suggestions	with	the	Directors’	responses	in	the	
Minutes	of	the	Annual	General	Shareholders’	Meeting.	The	Minutes	were	published	on	the	website	[www.bsbm.
co.th]	of	the	Company. 

Role of Stakeholders

Treatment to Groups of Stakeholders

The	Board	of	Directors	recognized	the	rights	of	all	groups	of	stakeholders	and	treated	them	on	fair	principle	
in	compliance	with	the	rules,	regulations,	laws	and	Company’s	relating	policies.	Guidelines	and	the	report	of	the	
result	of	the	practice	to	all	groups	of	stakeholders	are	summarized	below:

Shareholders: The	Company	has	acted	as	good	representative	of	shareholders	in	operating	the	business	
in	order	to	create	shareholders’	satisfaction	by	taking	the	growth	of	Company’s	value	on	
the	long-term	basis	with	good	and	regular	return	in	to	consideration.

The	Company	disclosed	the	transparent	and	reliable	information	to	shareholders,	usually	
using	disclosure	channel	provided	by	the	SET.	Moreover	the	information	is	available	in	Thai	
and	English	in	the	Company’s	website	[www.bsbm.co.th].

	Since	2004,	the	Company	has	conformed	to	the	policy	of	regular	dividend	payment	
by	paying	dividend	not	more	than	2	times	per	annum,	if	there	is	profit	and	cash	enough	
for	the	coming	operations.

	In	2018	the	Company	held	the	Annual	General	Shareholders’	Meeting	on	the	date,	
time	and	place	that	were	convenient	for	shareholders	to	attend	by	convening	the	Meeting	
at	the	office	hours	of	the	Company,	on	Monday	23th	April	2018	at	14:00,	at	Silom	Ballroom	
of	Holiday	Inn	Silom,	Bangrak,	Bangkok.

Employees: The	Company	intended	to	create	the	atmosphere	in	work	place	which	has	safety	and	
sanitation.	

The	Company	will	preserve	quality	employees	by	providing	a	 suitable	benefit	and	
good	welfare	such	as	uniform,	personal	safety	equipments,	meals,	holidays	and	financial	
assistance	on	various	occasions.	The	Company	also	provides	developing	their	capability	
and	necessary	skill	to	promote	their	potential	and	optimize	their	capability,	such	as	outside	
seminars,	on-the-job	trainings,	and	other	plant	visits.

Moreover	the	Company	provided	the	employee	annual	health	check	in	accordance	
with	risks	each	employee	may	concern,	including	ear	and	eyesight	check,	general	health	
check	in	addition	to	providing	of	safety	and	healthy	workplace,	preventive	measures	for	
accident,	and	emergency	plan	with	training.

In	2018	the	Company	did	not	have	any	dispute	case	with	any	employee.
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คู่ค้า	: บริษัทเช่ือว่ำ	 ในกำรด�ำเนินธุรกิจกับคู่ค้ำใดๆ	 ต้องไม่น�ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงทั้งของคู่ค้ำ
และของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมำยและศีลธรรมอันดี	 โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ำเพื่อ
เอื้อประโยชน์ร่วมกันในระยะยำว	 และมีนโยบำยในกำรปฏิบัติตำมสัญญำและเงื่อนไขต่ำงๆ	 ที่มีต่อคู่ค้ำอย่ำง
เคร่งครัด	ในปี	2561	บริษัทจึงไม่มีข้อพิพำทกับคู่ค้ำรำยใด	รวมทั้งไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำน
ร่วมกับคู่ค้ำแต่อย่ำงใด

บริษัทมีนโยบำยที่จะเปิดโอกำสท�ำกำรค้ำกับคู่ค้ำอย่ำงกว้ำงขวำง	ทั้งคู่ค้ำที่มีอยู่เดิมและรำยใหม่ๆ	ทั้ง
คูค้่ำในท้องถิน่และต่ำงภมูภิำค	โดยค�ำนึงถงึผลประโยชน์ทีบ่รษัิทจะได้รบัทัง้ในเชงิรำคำและในเชิงคุณภำพของ
สินค้ำหรือบริกำรที่ได้รับเป็นหลัก	 บริษัทร่วมกับบริษัทสมำชิกในเครือสหวิริยำจัดให้มีกำรประชุมคู่ค้ำรวมกัน
เป็นประจ�ำทุกปี	เพื่อควำมเข้ำใจที่ตรงกันอย่ำงทั่วถึงและเปิดเผย

ลูกค้า	: บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมม่ันใจให้กับลูกค้ำที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริกำรที่ดีมี
คณุภำพและมำตรฐำนในระดบัรำคำทีเ่หมำะสมและเป็นธรรม	บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัสญัญำและเงือ่นไขต่ำงๆ	
ทีไ่ด้ท�ำไว้กบัลกูค้ำอย่ำงเคร่งครดั	และสนบัสนนุกระบวนกำรแลกเปล่ียนข้อมลูข่ำวสำรกำรค้ำ	ตลอดจนส่งเสรมิ
ควำมสัมพันธ์อันดีกับลูกค้ำอยู่เสมอ

ด้วยบรษิทัอำศยัช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยผ่ำนตวัแทนจ�ำหน่ำย	(ยีป๊ั่ว)	เป็นหลกั	จงึพงึระมดัระวงัอยูเ่สมอ
ในกำรที่จะจ�ำหน่ำยสินค้ำแก่ร้ำนค้ำปลีกหรือผู้ใช้งำนโดยตรง	เช่น	ร้ำนค้ำวัสดุก่อสร้ำง	หรือโครงกำรก่อสร้ำง
ต่ำงๆ	ที่อำจจะเป็นกำรแข่งขันกับตัวแทนจ�ำหน่ำยของบริษัทเอง

คู่แข่ง	: บรษิทัสนบัสนนุและส่งเสรมินโยบำยกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำอย่ำงเสรแีละเป็นธรรมและจะประพฤตปิฏบัิติ
ตำมกรอบกตกิำของกำรแข่งขนัทีด่	ีไม่ท�ำลำยชือ่เสยีงของคูแ่ข่งขนัด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำยโดยปรำศจำกซ่ึง
มูลควำมจริง	ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทจึงไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพำทใดๆ	กับคู่แข่งทำงกำรค้ำ

บรษิทัเข้ำเป็นภำคสีมำชกิของสมำคมทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกจิของบรษิทั	เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีดี่และแลก
เปลี่ยนข้อมลูข่ำวสำรกบัผูป้ระกอบกำรอืน่ๆ	เช่น	สภำอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย	สมำคมบริษทัจดทะเบยีน	
สถำบันเหล็กและเหล็กกล้ำแห่งประเทศไทย	สมำคมอุตสำหกรรมเหล็กไทย	เป็นต้น

ชุมชน	: บริษัทตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนโดยได้ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงินและบุคลำกรใน
กำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ	ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบโรงงำนของบริษัท	ในปี	2561	บริษัทในฐำนะเป็น
สมำชกิหนึง่ของเครอืสหวริิยำได้ร่วมด�ำเนนิกิจกรรมดแูลรกัษำสิง่แวดล้อมและกำรมส่ีวนร่วมพฒันำชมุชนอย่ำง
ยั่งยืน	โดยมีรำยละเอียดอยู่ในหัวข้อ	“ควำมรับผิดชอบต่อสังคม”	ในรำยงำนฉบับนี้	

นอกจำกนี	้บรษิทัยงัได้ส่งเสรมิให้มกีำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและคุม้ค่ำ	ก�ำหนดให้พนกังำน
ต้องเอำใจใส่และปฏิบัติงำนด้วยจิตส�ำนึกถึงควำมปลอดภัย	และค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
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Trade Partners: The	 Company	 operated	 the	 business	with	 trade	 partners	 that	would	 not	 tarnish	
Company’s	reputation	or	was	not	immoral	or	unlawful	business.	The	Company	intended	to	
create	good	relationship	with	the	trade	partner	for	mutual	benefit	in	the	long	run	and	had	
a	policy	to	strictly	comply	with	the	contract	and	conditions	agreed	with	the	trade	partner.	
In	2018,	the	Company	had	no	dispute	case	with	any	trade	partner	and	did	not	receive	any	
complaint	regarding	the	operation	with	the	trade	partners.

The	Company	welcomes	all	trade	partners,	existing	or	new,	from	local	or	other	district,	
with	a	consideration	of	the	Company’s	benefits	on	quality	and	price.	The	Company	together	
with	other	members	of	Sahaviriya	Group	holds	an	annual	meeting	with	trade	partners	in	
order	to	publicly	synchronize	understanding	of	trade	guidelines.

Customers: The	Company	committed	to	create	customers’	satisfaction	and	confidence	in	receiving	
quality	products	and	services	in	the	reasonable	and	fair	price.	The	

Company	had	a	policy	to	strictly	comply	with	the	contract	and	trade	conditions	agreed	
with	customers.	In	addition,	the	Company	usually	supports	information	exchange	between	
customer	and	itself,	as	well	as	maintains	and	develops	good	relationship	with	all	customers.

The	Company	is	always	aware	of	direct	retail	sale	to	construction	material	shops	or	
end	users	because	it	could	compete	with	the	Company’s	main	customers	who	are	stockists	
or	wholesale	dealers.

Competitors: The	Company	supported	and	promoted	the	policy	of	free	and	fair	competition	and	
complied	with	the	rule	of	good	competition	by	not	damaging	competitor’s	reputation	with	
groundless	slander.	Last	year	the	Company	did	not	have	any	conflict	or	dispute	with	the	
trade	competitors.

The	Company	entered	into	a	member	of	a	lot	of	business	associations	in	related	to	
the	Company’s	business,	including	The	Federation	of	Thai	Industries,	The	Listed	Companies	
Association,	Iron	and	Steel	Institute	of	Thailand,	and	the	Association	of	Thai	Steel	Industries,	
in	order	to	establish	or	retain	good	relationships	and	to	exchange	business	information.

Community: The	Company	realized	the	responsibility	to	the	community	by	sponsoring	and	participating	
in	 the	 activities	 that	were	 necessary	 to	 the	 community	where	 the	manufacture	 of	 the	
Company	is	situated.	In	2018	the	Company	as	a	member	of	Sahaviriya	Group	cooperated	
to	proceed	with	the	a	variety	of	activities	to	conserve	the	environment	and	develop	the	
community	on	sustainable	basis,	details	as	shown	under	the	topic	of	“Corporate	Social	
Responsibility”	in	this	Annual	Report.

In	 addition,	 the	Company	has	promoted	 the	use	of	 resources	efficiently	 and	 cost-
effectively.	Employees	need	to	be	attentive	and	work	with	a	sense	of	safety	and	take	into	
consideration	of	the	environment.
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การดูแลรายการระหว่างกัน

คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยในกำรดแูลรำยกำรทีอ่ำจจะเกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบรษิทักับผู้ทีเ่ก่ียวข้องต่ำงๆ	อำทิ
เช่น	กรรมกำร	ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	หรือพนักงำน	อย่ำงรอบคอบและเป็นธรรม	โดยที่ผ่ำนมำได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจ
สอบประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท	พิจำรณำรำยงำนธุรกรรมที่อำจจะเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่ำงๆ	ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรได้อนุมติหลักเกณฑ์ไว้	และให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และ
ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลักทรพัย์และตลำดหลักทรพัย์เป็นประจ�ำทกุเดอืน	ในกำรพจิำรณำรำยงำนดงักล่ำวให้รวมถงึกำรเปรยีบ
เทียบรำคำที่ตกลงกับบุคคลภำยนอกและรำคำที่ตกลงในรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

รำยละเอียดเก่ียวกับ	 มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน	 และควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร	
ปรำกฏอยู่ในหัวข้อ	“รำยกำรระหว่ำงกัน”	ในรำยงำนฉบับนี้

อนึ่ง	 บริษัทยังได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับรำยกำรระหว่ำงกันใน	 (1)	 ค�ำอธิบำยหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทุกไตรมำส	 (2)	
รำยงำนประจ�ำปี	และ	(3)	แบบแสดงรำยกำรประจ�ำปีหรือแบบ	56-1

ส�ำหรบัมำตรกำรป้องกนักรรมกำรและผูบ้รหิำรใช้ข้อมลูภำยในเพือ่หำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืผูอ้ืน่ในทำงมชิอบนัน้	ได้กล่ำวถงึ
แนวนโยบำย	วิธีปฏิบัติ	และกำรลงโทษไว้แล้วในหัวข้อ	“กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน”	ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้	ทั้งนี้	บริษัทขอรำยงำน
ว่ำในปี	2561	ที่ผ่ำนมำ	ไม่ปรำกฏว่ำมีกรรมกำรหรือผู้บริหำร	ตลอดจนพนักงำนทุกระดับชั้นกระท�ำกำรที่ขัดต่อนโยบำยกำรดูแลกำรใช้
ข้อมูลภำยในแต่อย่ำงใด

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

บริษัทมีนโยบำยในกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของบริษัทแก่นักลงทุน	 ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและนักลงทุนท่ัวไปผ่ำนช่องทำงที่สำมำรถ
รับทรำบโดยทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน	 ในปี	 2561	 บริษัทอำศัยกำรเปิดเผยข้อมูลโดยกำรแจ้งข่ำวผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นหลัก	ทั้งนี้	ได้แต่งตั้งให้	นำยหลี่	เยะ	เหวิน	กรรมกำรผู้จัดกำร	และนำยสำธิต	โกศินำนนท์	รองกรรมกำรผู้จัดกำรและ
เลขำนุกำรบริษัท	 เป็นผู้มีอ�ำนำจรำยงำนสำรสนเทศ	ในปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทสำมำรถปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดตำมกระบวนกำรเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัทจดทะเบียนได้อย่ำงครบถ้วน

การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

-	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวน	9	คน	ในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	4	คน	โปรดดูรำยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ	อ�ำนำจหน้ำที่	
และค่ำตอบแทนเพิ่มเติมได้จำกเร่ือง	 “รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำร”	 และ	 “โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร”	 ในรำยงำน
ประจ�ำปีฉบับนี้

บริษัทมีคณะกรรมกำรชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ	 คณะกรรมกำรตรวจสอบ	 ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ�ำนวน	 3	 คนที่ได้รับ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท	มีวำระด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	3	ปี	โปรดดูรำยละเอียดประวัติและอ�ำนำจหน้ำที่ได้ในเรื่อง	“รำยละเอียด
เกี่ยวกับคณะกรรมกำร”	และ	“โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร”	ในรำยงำนฉบับนี้

-	การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา

ในปี	2561	มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรวมทัง้สิน้	12	ครัง้	โดยมเีลขำนกุำรบรษิทัท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิทั
ด้วย	กรรมกำรทุกคนจะได้รบัหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมทัง้รำยละเอยีดส�ำหรบัแต่ละวำระกำรประชมุล่วงหน้ำ	7	วนัก่อนกำรประชมุ	ในกำร
ประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมกำรอย่ำงน้อยกึ่งหนึ่งเข้ำร่วมจึงจะถือว่ำครบองค์ประชุม	ซึ่งประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้กรรมกำร
ได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่	โดยใช้ระยะเวลำในกำรประชุมประมำณ	1-2	ชั่วโมง	สถิติกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแยกเป็นรำย
บุคคลเป็นดังนี้
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Supervision of Related Party Transactions

The	Board	of	Directors	had	a	policy	to	prudentially	and	fairly	supervise	the	transactions	that	might	create	conflict	
of	interest	with	the	related	parties	such	as	Directors,	Executives,	major	shareholders,	employees	by	assigning	the	
Audit	Committee	to	cooperate	with	the	Internal	Auditor	to	consider	the	transactions	that	might	create	conflict	of	
interest	with	the	related	parties	according	to	the	guidelines	approved	by	the	Board	of	Directors	and	the	rules	of	
the	SET	and	SEC	on	monthly	basis.	Comparison	of	price	dealing	with	outsiders	and	related	parties	are	also	in	the	
monthly	report	for	consideration.

Measures	and	approval	process	as	well	as	reasons	and	necessities	of	connected	transactions	are	revealed	
under	the	topic	of	“Related	Transactions”	in	this	Annual	Report.

Information	of	connected	transactions	is	also	disclosed	in	(1)	Notes	to	the	Quarterly	Financial	Statements	(2)	
Annual	Report	and	(3)	Form	56-1.

For	the	measures	to	prevent	the	Directors	and	Executives	from	using	insider	information	for	their	own	benefit	
or	others	in	a	wrongful	manner,	see	the	topic	of	‘Supervising	the	use	of	insider	information’	in	this	Annual	Report	
for	the	information	on	policy	guidelines,	practice	method	and	punishment.	The	Company	reported	that	in	2018,	
no	Director	or	Executives	or	any	officer	violated	the	policy	on	supervising	the	use	of	insider	information.

Disclosure and Transparency

Information Disclosure pursuant to the regulations of SET

The	Company	has	a	policy	to	disseminate	Company’s	information	to	investors	both	shareholders	and	potential	
shareholders	via	channel	that	provide	information	to	receivers	on	equal	basis.	 In	2018	the	Company	disclosed	
the	information	mainly	via	SET	News.	The	Company	appointed	Mr.	Lee	Yeh	Wen,	Managing	Director	and	Mr.	Sathit	
Kosinanondh,	Deputy	Managing	Director	and	Company	Secretary	to	have	the	authority	to	report	such	information.	Last	
year	the	Company	was	able	to	fully	comply	with	regulations	governing	information	disclosure	of	listed	companies.

Performance of the Board of Directors and Committees

- Details of the Board of Directors

The	Board	of	Directors	comprises	of	9	directors,	4	of	which	are	independent	directors.	For	more	details	on	
biography,	authority,	duties	and	remuneration,	please	see	‘Details	of	Board	of	Directors’	and	‘Shareholding	Structure	
and	Management’	in	this	report.

The	Company	has	only	1	Committee	namely	the	Audit	Committee	comprising	3	independent	directors	appointed	
by	the	Board	of	Directors	and	will	hold	the	office	for	the	term	of	3	years.	For	more	details	on	biography,	authority,	
duties	and	remuneration	please	see	‘Details	of	Board	of	Directors’	and	‘Shareholding	Structure	and	Management’	
in	this	report.

- Performance in the previous year

In	2018	the	Company	held	totally	12	meetings	and	Company	Secretary	acted	as	secretary	to	the	Board	of	
Directors.	Each	director	 received	the	 invitation	letter	together	with	details	of	each	 item	in	the	Agenda,	7	days	
prior	to	the	meeting.	In	each	meeting	at	least	half	of	directors	attended	the	meeting.	Chairman	of	the	meeting	
allowed	directors	to	fully	express	their	opinions	and	the	meeting	took	around	1-2	hours.	Attendance	records	of	
each	director	are	as	follows:

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
67



68

กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท	และคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ประจ�ำปี	2561

รายชื่อกรรมการบริษัท
สรุปจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท
สรุปจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ
นำยทวีศักดิ	์เสนำณรงค์	(*) 6/12 0/3

นำยชรินทร	์หำญสืบสำย 11/12 5/5

นำยวิน	วิริยประไพกิจ 8/12 -

นำยคมกริช	ประชำกริช 10/12 5/5

นำยอนุวัติ	ชัยกิตติวนิช	 12/12 -

นำยธวัช	ผลควำมดี	(**) 8/12 2/2

Mr.	Fang,	Jin-Long 4/12 -

Mr.	Lee,	Yeh-Wen 11/12 -

Mr.	Lee,	Chien-Hung 2/12 -

หมำยเหตุ	 (*)	นำยทวีศักดิ์	เสนำณรงค์	ลำออกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	26	สิงหำคม	2561	
	 (**)	นำยธวัช	ผลควำมดี	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ	ตั้งแต่วันที่	27	สิงหำคม	2561

ในปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนด้วยตนเองจ�ำนวน	1	ครัง้	โดยใช้แบบประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ	โดยมผีลกำรประเมนิพบว่ำคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีณุสมบตัคิรบถ้วนและได้มกีำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมขอบเขต
อ�ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมแนวปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	นอกจำกนี้	คณะกรรมกำรตรวจสอบยังได้มีกำร
ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบและได้น�ำเสนอให้ทำงคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติแล้ว

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

บรษิทัมนีโยบำยในกำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิแบบโปร่งใสและมข้ีอมลูถูกต้องครบถ้วนตำมควำมเป็นจรงิตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ทั้งรำยกำรที่แสดงจ�ำนวนเงินและค�ำอธิบำยประกอบ	และก�ำหนดให้ออกรำยงำนทำงกำรเงินภำยในกรอบระยะเวลำตำมกฎหมำยและ
ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด	

ในปี	 2561	บริษัทจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินรวม	 4	 ครั้ง	 แต่ละครั้งได้น�ำเสนอเข้ำพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในที่ประชุมของคณะ
กรรมกำรตรวจสอบก่อนกำรน�ำเสนอเข้ำสู่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติให้เผยแพร่	 และเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็น
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมติส�ำหรับงวดประจ�ำปี	ทั้งนี้	ได้ผำ่นกำรสอบทำนและตรวจสอบแล้วแตก่รณีจำกผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งได้
ระบุในรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	(โดยนำงสำวอิศรำภรณ์	วิสุทธิญำณ	เลขทะเบียน	7480	แห่งบริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด)	
ว่ำเป็นกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มีเงื่อนไขทั้ง	4	ครั้ง

บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น	ประจ�ำปี	2561	โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท
มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ	และมีค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีประจ�ำปี	2561	จ�ำนวน	1,240,000	บำท	คงที่
เข่นเดียวกับปี	2560	ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริกำรอื่นๆ	แก่บริษัท	และไม่มีควำมสัมพันธ์	หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท	ผู้บริหำร	ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด		
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Board	Meetings	and	Audit	Committee’s	Meetings	in	2018

Name of Director
No. of Board Meeting 

Attended
No. of Audit Committee Meeting 

Attended
Mr.	Taweesak	Senanarong(*)	 6/12 0/3

Mr.	Charin	Hansuebsai 11/12 5/5

Mr.	Win	Viriyaprapaikit 8/12 -

Mr.	Komkris	Prachakis 10/12 5/5

Mr.	Anuwat	Chaikittivanich 12/12 -

Mr.	Tawat	Polquamdee	(**) 8/12 2/2

Mr.	Fang,	Jin-Long 4/12 -

Mr.	Lee,	Yeh-Wen 11/12 -

Mr.	Lee,	Chien-Hung 2/12 -

Note	 (*)	Mr.Taweesak	Senanarong	resigned	from	Audit	Committee	on	26	August	2018
	 (**)	Mr.Tawat	Polquamdee	was	appointed	Audit	Committee	on	27	August	2018

In	2018	the	Audit	Committee	made	a	self-assessment	through	the	form	guided	by	the	SEC	and	found	that	the	
committee	was	qualified	in	terms	of	specification	and	operating	result	under	the	scope	of	duty	and	authorities	
according	to	good	practices	advised	by	the	SET.	Moreover,	the	Audit	Committee	has	reviewed	and	modified	the	
Charter	of	Audit	Committee	which	has	been	approved	by	the	Board	of	Directors.

Quality of the Financial Reports

The	Company	had	a	policy	to	prepare	accurate,	complete	and	transparent	financial	reports	in	accordance	
with	accounting	standards	in	both	the	transaction	amount	of	money	and	explanation	in	the	Notes	to	the	Financial	
Statements.	The	financial	reports	would	be	issued	within	the	legal	time	frame	and	in	accordance	with	the	regulations	
of	the	SET.

In	2018	the	Company	prepared	4	financial	reports	and	each	report	was	submitted	to	the	Audit	Committee’s	
Meeting	for	consideration	and	consent	prior	to	submission	to	the	Board	of	Directors	for	disclosure	approval	and/
or	consent	with	recommendation	and	propose	to	the	Annual	Shareholders’	Meeting	for	approval	in	case	of	the	
year-end	report.	Besides,	these	financial	reports	had	been	reviewed	and	audited	by	the	Independent	Auditor	as	
shown	in	the	Report	of	the	Certified	Public	Accountant	(by	Ms.	Israporn	Wisutthiyan	C.P.A.	No.7480	of	EY	Office	
Limited)	which	expressed	unqualified	opinions	for	all	4	reports.

The	Company	has	appointed	the	Auditors	as	approved	by	the	Annual	General	Meeting	of	Shareholders	for	the	
year	2018.	The	Auditors	of	the	Company	have	the	qualifications	that	complied	with	the	SET	regulations.	The	audit	
fee	for	the	year	2018	was	fixed	at	Baht	1,240,000,	remained	the	same	as	in	2017.	The	Auditors	do	not	provide	other	
services	to	the	Company	and	have	no	relationship	and	conflict	of	interest	with	the	Company,	major	shareholders,	
Management	and	their	relatives.	

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
69



70

งานผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทยังไม่มีหน่วยงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์แยกเป็นเอกเทศ	 แต่บริษัทได้ก�ำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อปฏิบัติงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์	 โดยนำย
สำธิต	โกศินำนนท์	รองกรรมกำรผู้จัดกำรและเลขำนุกำรบริษัท	เป็นผู้ท�ำหน้ำที่ดังกล่ำว	และนำงสำวฉัตรวดี	คุ้มสนิท	ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน	เป็นผู้ช่วย	ทั้งนี้	นักลงทุนสำมำรถติดต่อผู้ปฏิบัติงำนผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมำยเลขโทรศัพท์	0	2630	0590-5	หรือ
ทำง	website:	www.bsbm.co.th	หรือทำง	e-mail	ที่	sathit@bsbm.co.th	หรือ	chatrawadeek@bsbm.co.th	

หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทมีกรรมกำรทั้งสิ้น	9	คน	เป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร	8	คน	(ในจ�ำนวนนี้เป็นกรรมกำรอิสระ	
4	คน)	โดยมีกรรมกำรผู้จัดกำรเพียง	1	คนที่ด�ำรงต�ำแหน่งในฝ่ำยจัดกำร	

บริษัทมีนโยบำยก�ำหนดให้ผู้ที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรและต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรต้องไม่ไช่บุคคลเดียวกัน	 เพ่ือให้มี
กำรแบ่งแยกบทบำทอย่ำงชัดเจนและมีควำมสมดุลในอ�ำนำจกำรด�ำเนินงำน	 โดยประธำนกรรมกำรในฐำนะผู้น�ำฝ่ำยนโยบำย	ท�ำหน้ำที่
ก�ำหนดวิสัยทศัน์และก�ำกบัดแูลกำรท�ำงำนของผูบ้รหิำรระดบัสงู	และก�ำหนดให้รองประธำนกรรมกำร	(ถ้ำมี)	หรอืให้คณะกรรมกำรเลอืก
กรรมกำรหนึ่งคนท�ำหน้ำที่แทนประธำนกรรมกำรในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้	 ส่วนกรรมกำรผู้จัดกำรมีบทบำทหลักในกำรเป็น
ผู้น�ำฝ่ำยจัดกำร	ท�ำหน้ำที่ด�ำเนินงำนตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรก�ำหนดไว้	ปัจจุบันมี	นำยทวีศักดิ์	เสนำณรงค์	ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน
กรรมกำร	และนำยหลี่	เยะ	เหวิน	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร

คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรของบรษิทั	มคีวำมรบัผดิชอบตำมหน้ำทีต่่อผู้ถือหุ้น	จงึได้ก�ำหนดและแบ่งแยกหน้ำทีร่บัผดิชอบระหว่ำง
คณะกรรมกำรบรษิทัและฝ่ำยจดักำรไว้อย่ำงชดัเจนตำมทีร่ะบไุว้ในขอบเขตอ�ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและของ
กรรมกำรผู้จัดกำร	ในหัวข้อเรื่อง	“โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร”	ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คณะกรรมกำรของบรษิทัประกอบด้วยผูท้รงคุณวฒุ	ิทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถ	และประสบกำรณ์ในด้ำนต่ำงๆ	เช่น	เป็นผูเ้ชีย่วชำญใน
อุตสำหกรรม	เป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเงินและกำรธนำคำร	ด้ำนกำรบัญชี	ด้ำนวิศวกรรมและอุตสำหกรรม	ด้ำนกำรศึกษำและศิลปกรรม	
ตลอดจนด้ำนกำรพำณชิย์อืน่ๆ	เป็นต้น	(ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมกำรแต่ละคน	โปรดดจูำกหวัข้อ	“รำยละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมกำร”	
ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้)	 กรรมกำรทุกคนต่ำงมีควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจ	 และสำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ	ทั้งนี้คณะกรรมกำรเห็นว่ำ	นำยคมกริช	ประชำกริช	 เป็นกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกำรบัญชีและ
กำรเงิน	จึงได้แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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Investor Relations

The	 Company	 does	 not	 have	 the	 independent	 Investor	 Relation	Unit.	 The	 Company	 assigned	Mr.	 Sathit	
Kosinanondh,	Deputy	Managing	Director	and	Company	Secretary	to	be	responsible	for	the	duty	of	the	investor	
relations	and	Ms.	Chatrawadee	Kumsanit,	Finance	and	Accounting	Department	Manager,	to	be	his	assistant.	Investors	
can	contact	Investor	Relations	Unit	at	telephone	number	0	2630	0590-5	or	via	website:	www.bsbm.co.th	or	via	
email	at	sathit@bsbm.co.th	or	chatrawadeek@bsbm.co.th.

Responsibilities of the Board

The independence of Board of Directors from the Executives

As	at	31	December	2018	the	Company	has	9	Directors,	8	of	which	are	not	the	Executives	(4	of	which	are	
Independent	Directors)	and	only	1	Managing	Director	holds	the	position	in	the	Executives.

The	Company’s	policy	prescribes	that	Chairman	and	Managing	Director	shall	not	be	the	same	person.	To	
clearly	separate	the	roles	and	balance	the	operating	power,	Chairman	as	the	policy	leader,	engages	in	setting	up	
the	vision	and	supervising	the	work	of	the	high	level	Executives.	It	is	prescribed	that	Vice	Chairman	(if	any)	or	a	
Director	selected	by	the	Board	will	act	as	Chairman	in	case	Chairman	is	unable	to	perform	his	duty.	On	the	other	
hand	the	Managing	Director’s	main	role	is	the	leader	of	the	Executives.	He	performs	duty	according	to	the	Board	
of	Directors’	policy.	At	the	present,	Mr.Taweesak	Senanarong	holds	the	position	of	Chairman	and	Mr.	Lee,	Yeh-Wen	
holds	the	position	of	Managing	Director.

The	Board	of	Director	 and	Executives	have	duties	 and	 responsibility	 to	 the	 shareholders.	 The	duties	 and	
responsibility	of	the	Board	of	Directors	and	the	Executives	are	clearly	separate	as	specified	in	the	scope	of	authority,	
duties	and	responsibility	of	the	Board	of	Directors	and	the	Executives	under	the	topic	of	‘Shareholding	Structure	
and	the	Management’	in	this	Annual	Report.

Suitability of the Board of Directors

Board	of	Directors	 comprises	of	 the	persons	with	high	qualifications,	 knowledge,	 capability,	 experience	 in	
various	fields	such	as	being	the	expert	in	industry,	finance	and	banking,	engineering,	education	and	art,	commercial	
and	etc.	(	See	‘Details	of	the	Board	of	Directors’	in	this	Annual	report	for	Brief	Biography	of	each	Director.)	Each	
Director	can	make	decision	freely	and	devote	time	to	perform	their	duty	effectively.	The	Board	of	Directors	has	
appointed	Mr.	Komkris	Prachakis	the	Chairman	of	the	Audit	Committee	because	he	is	the	Independent	Director	
and	the	accounting	and	finance	expert.
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กรรมกำรของบรษิทัได้ผ่ำนกำรอบรมและได้รบัประกำศนยีบตัรจำกหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย	ดงันี้

จ�านวนกรรมการที่ผ่านหลักสูตร
Director	Accreditation	Program 4

Director	Certification	Program	 3

The	Role	of	the	Chairman	Program 1

Audit	Committee	Program 1

คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรทุกคน	 ต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรโดยพลันหำกกรรมกำรผู้หนึ่งผู้ใดด�ำเนิน
ธุรกรรมอันอำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ

รำยละเอยีดเก่ียวกับกำรพจิำรณำและวธิกีำรสรรหำ	กรรมกำรบรษิทั	ได้กล่ำวไว้แล้วในหวัข้อกำรสรรหำ	กรรมกำร	ในเรือ่ง	“โครงสร้ำง
กำรถือหุ้นและกำรจัดกำร”	ในรำยงำนประจ�ำปีฉบับนี้

กรรมกำรท่ีไม่เคยด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทมำก่อน	 จะได้รับกำรบรรยำยสรุปลักษณะกำรประกอบธุรกิจพร้อมท้ังคู่มือ
บทบำทและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร	ตลอดจนกำรเข้ำเยี่ยมชมโรงงำนของบริษัทด้วย	

ประสิทธิภาพในการท�าหน้าที่ของคณะกรรมการ

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัซึง่จดัขึน้เป็นประจ�ำทกุเดอืนนัน้	(ในปี	2561	มกีำรจดัประชมุ	12	ครัง้)	คณะกรรมกำรก�ำหนดให้
ฝ่ำยจัดกำรน�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนเพือ่รับทรำบเป็นประจ�ำทุกเดือน	กรรมกำรแต่ละคนมีอิสระในกำรซักถำม	ใหข้้อคิดเห็น	และรับฟัง
ข้อมลูเพิม่เตมิเก่ียวกบักำรคำดกำรณ์สภำวะอตุสำหกรรม	เพือ่ร่วมกนัวำงแนวนโยบำยพร้อมทัง้เป้ำหมำยในกำรด�ำเนนิงำนให้เหมำะสมยิง่ขึน้	
อนึ่ง	ในกำรประชุมกรรมกำรในแต่ละครั้งไม่ได้มีกำรก�ำหนดเวลำเลิกประชุม	ในปีที่ผ่ำนมำใช้เวลำในกำรประชุมเฉลี่ยครั้งละ	1-2	ชั่วโมง

เลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำร	รวมทั้งเป็นผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร	 เพื่อให้ประธำน
กรรมกำรลงนำมรับรองและจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง	ณ	ส�ำนักงำนของบริษัท

ในปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดประชุมทั้งสิ้น	5	ครั้ง	(รวมกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยที่ไม่มีฝ่ำยจัดกำร
เข้ำร่วมด้วยจ�ำนวน	1	ครั้ง)	ในแต่ละครั้งมีเรื่องพิจำรณำที่ส�ำคัญ	อำทิ	กำรให้ควำมเห็นชอบส�ำหรับแผนงำนและรับทรำบผลกำรปฏิบัติ
งำนตรวจสอบภำยในและกำรควบคุมภำยใน	 กำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันและรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 กำร
พิจำรณำควำมถูกต้องและครบถ้วนของรำยงำนทำงกำรเงิน	 กำรรับทรำบผลกำรปฏิบัติตำมระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องของฝ่ำย
จัดกำร	 และกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี	 ทั้งนี้	 รำยงำนสรุปผลกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ถูกน�ำเสนอให้ท่ีประชุม
ของคณะกรรมกำรบริษัทในครำวถัดไปรับทรำบทุกครั้ง
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The	Company’s	Directors	were	trained	and	granted	certificates	from	programs	arranged	by	the	Institute	of	
Directors	as	follows;

Number of Directors
Director	Accreditation	Program 4

Director	Certification	Program	 3

The	Role	of	the	Chairman	Program 1

Audit	Committee	Program 1

The	Board	of	Directors	set	a	policy	that	any	Director	who	is	doing	any	business	that	may	affect	to	the	Company’s	
benefit	must	inform	the	Board	as	soon	as	possible.

Transparent Selection of Directors

Details	 of	 the	 consideration	 and	 selection	of	 directors	were	mentioned	 in	 the	 sub-topic	 of	 ‘Selection	of	
Directors’	under	the	topic	of	‘Shareholding	Structure	and	Management’	in	this	Annual	Report.	

Director	who	has	never	been	in	the	office	before	will	receive	an	introductory	lecture	on	the	nature	of	Company’s	
business,	together	with	a	handbook	of	role,	duties	and	responsibility	of	the	director,	as	well	as	a	factory	visit.	

Effectiveness in Performing Director’s duty

In	the	Board	Meeting	held	on	monthly	basis	(in	2018	there	were	12	meetings),	the	Board	of	Directors	assigned	
the	Executives	 to	 report	 the	operating	 result	 for	 information	on	monthly	basis.	Each	director	had	 freedom	to	
inquire,	make	suggestion	and	receive	the	additional	information	on	the	forecast	of	the	industrial	situation	in	order	
to	jointly	formulating	the	policy	together	with	setting	up	the	appropriate	target	of	the	operation.	In	each	meeting,	
there	was	no	determined	adjourned	time;	last	year	average	meeting	time	was	1-2	hours.

Company	Secretary	acted	as	secretary	to	the	Board	of	Directors	as	well	as	being	a	person	who	recorded	the	
Minutes	of	the	Meeting,	which	will	be	certified	by	the	Chairman	and	will	be	kept	as	data	for	related	persons	at	
the	Company’s	office.

In	2018	the	Audit	Committee	held	total	5	meetings	(including	1	meeting	with	the	Independent	Auditor	and	
without	the	participation	of	the	Executives).	In	each	meeting	there	were	important	matters	to	be	considered	such	as	
approval	of	the	plans	and	acknowledgement	of	the	result	of	the	internal	audit	and	internal	control,	consideration	
of	the	related	party	transactions	and	potential	conflict	of	interest	transactions,	consideration	of	the	correctness	and	
completeness	of	the	Financial	Report,	acknowledgement	of	the	result	of	the	operation	and	compliance	with	rules	
and	related	laws	and	selection	of	the	Independent	Auditor	for	the	year.	Summary	report	of	the	Audit	Committee’s	
Meeting	was	submitted	to	the	coming	Board	of	Directors’	Meeting	for	acknowledgement.
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นอกจำกน้ี	 ในปี	 2554	 คณะกรรมกำรได้อนุมัติ	 “จริยธรรมธุรกิจ”	 และให้เผยแพร่ต่อพนักงำนทุกระดับชั้น	 โดยในจริยธรรม
ธุรกิจนี้ประกอบด้วยเนื้อหำ	3	หมวด	คือ

•	 จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ

•	 จรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท

•	 จรรยำบรรณของพนักงำน

ในส่วนของจรรยำบรรณของกรรมกำรบริษัท	มีรำยละเอียดดังนี้

กรรมกำรบริษัทพึงปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย	 วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท

กรรมกำรบรษิทัพึงอทุศิเวลำปฏิบัตหิน้ำทีด้่วยควำมรับผดิชอบอย่ำงเพยีงพอ	โดยใช้ควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะกำรบรหิำรจดักำร
อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ	เพื่อให้บริษัทเจริญก้ำวหน้ำ	มั่นคง	และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมำะสม

กรรมกำรบริษัทพึงปฏิบัติหน้ำที่โดยค�ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	และในขณะเดียวกันต้องค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย	โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม

กรรมกำรบริษัทไม่พึงอำศัยต�ำแหน่งหน้ำท่ีในกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบ	 ไม่เปิดเผยข้อมูลควำมลับของบริษัทต่อบุคคล
ภำยนอก	รวมทั้งไม่แสวงหำผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ	ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณะ	ตลอดจน
ไม่กระท�ำกำรใดๆ	ในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัท
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In	2011,	the	Board	of	Directors	approved	the	“Company	Ethics”	and	distributed	it	for	every	employee	notification.	
The	Company	Ethics	comprises	of	3	agenda;

•	 Business	Practices

•	 Directors’	Practices

•	 Employee’s	Practices

In	regards	to	the	Director’s	Practices,	detail	is	shown	below;

Each	Director	shall	do	his	duty	in	comply	with	laws,	Company’s	objectives,	regulations	as	well	as	Shareholders’	
solutions,	with	honest	and	carefulness	in	relations	to	the	Company’s	benefit.

Each	Director	shall	be	responsible	for	his	duty	in	regards	to	availability	and	full	effort	to	support	the	Company’s	
continuous	growth	and	appropriated	earnings.

Each	Director	shall	be	responsible	for	shareholders’	wealth,	and	in	the	same	time	balance	the	benefit	of	all	
stakeholders.	

Each	Director	shall	not	use	his	authority	to	seek	for	his	own	benefit,	and/or	not	share	outsider	the	Company’s	
undisclosed	information,	and/or	not	use	such	information	to	seek	for	its	own	benefit,	and/or	not	do	anything	that	
may	have	a	conflict	with	the	Company’s	benefit.
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บรษิทัได้ยดึแนวนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของเครอืสหวริิยำซึง่บรษัิทเป็นสมำชกิอยูเ่ป็นส่วนหนึง่ของแนวทำงในกำรด�ำเนนิ
ธุรกิจ	 โดยเครือสหวิริยำได้นับรวมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ำไว้ด้วย	 และมองว่ำเป็นควำมรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมจำกกำรประกอบธุรกิจหรือกำรด�ำเนินงำนขององค์กรอย่ำงเป็นระบบ	เริ่มตั้งแต่กำรป้องกัน	รักษำ	ปรับปรุง	และพัฒนำอย่ำง
ต่อเนือ่ง	เพ่ือส่งเสรมิให้เกดินวตักรรม	เป็นแนวทำงปฏบิตัท่ีิเริม่ต้นจำกภำยในองค์กรออกไปสูส่งัคมวงกว้ำง	โดยมพีืน้ฐำนขัน้ต้นในกำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำย	มีควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล	มีจริยธรรมทำงสังคม	กำรค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม	และสร้ำงสมดุลในควำมพึงพอใจของ
ผูมี้ส่วนได้เสยีขององค์กร	บรษัิทยงัได้ให้กำรสนบัสนนุปัจจยัทำงธรุกิจและกำรเข้ำร่วมกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมโดยตรงอีกทำงหนึง่ด้วย	

แผนกมวลชนสัมพันธ์

เครือสหวิริยา

“ยกระดับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมของธุรกิจในเครือฯ	
สูร่ะดับสากล	และเป็นผูน้�าในระดับ
ประเทศของการพฒันาอย่างยัง่ยนื”

พันธกิจ	:	

“มุ่งม่ันในการพัฒนาอุตสาหกรรม
เหลก็เพ่ือสร้างชาติ พัฒนาชมุชน 
และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตาม
แนวทางการพฒันาอย่างย่ังยืน”

แผนกพัฒนาชุมชน

เครือสหวิริยา

“ร่วมพฒันาชมุชนอย่างย่ังยืน	โดย
เน้นการมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับ
วิถีชุมชน	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข”

ศูนย์บริหารจัดการและ

ส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

เครือสหวิริยา

“สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มี
ส่วนได้เสยีทัง้ทางตรงและทางอ้อม	
เพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน
และอุตสาหกรรมเหลก็อย่างยัง่ยืน”

คณะกรรมกำรบรษัิทได้ให้ควำมส�ำคัญกบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยระบไุว้ในหวัข้อหนึง่ของจรรยำบรรณของกรรมกำรบรษิทัว่ำ	
กรรมกำรบรษิทัพงึปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยค�ำนงึถงึควำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้	และในขณะเดยีวกนัต้องค�ำนงึถงึผลประโยชน์ของผูม้ส่ีวนได้เสยี
ที่เกี่ยวข้องด้วย	โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยควำมเหมำะสมและเป็นธรรม	นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทได้เล็งเห็นถึงผลจำกกำร
ร่วมกันสร้ำงประโยชน์อย่ำงเป็นธรรมและยั่งยืน	จึงได้ระบุในข้อควำมตอนท้ำยของ	“รำยงำนคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกิจกำรของบริษัท”	
เพื่อแสดงควำมขอบคุณแก่ควำมร่วมมือที่ได้รับจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นประจ�ำทุกปี

เครือสหวิริยา

บริษัทในเครือฯ
กลุ่มโรงงานบางสะพาน
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Corporate Responsibilities

Sahaviriya Group 
Community 
Relations Division 
“Build up good relationship with 
direct and indirect stakeholders 
for sustainable living between 
community	and	steel	industry”

Mission:
“Committed to the development 
of steel industry for national 
construction, community 
development and environmental 
friendliness in compliance 
with sustainable development 
guideline”

Sahaviriya Group 
Community 
Development 
Division
“Help develop sustainable 
community by focusing on 
consistent community participation 
and	building	up	confidence	to	
live	together	in	peace”

Sahaviriya Group 
Environmental 
Management and 
Promotion Center 
“Raise	the	affiliated	companies’	
environmental management to the 
international level and become 
the national leader in term of 
sustainable	development”

Overview of Policies 

	 The	Company	takes	social	responsibility	as	well	as	environmental	policies	of	Sahaviriya	Group,	which	the	
Company	is	one	of	the	members,	as	the	guidelines	for	conducting	its	businesses.	The	Company	is	responsible	
for	the	 impact	on	society	and	environment	from	its	business	and	corporate	systemic	operations,	starting	from	
consistent	protection,	maintenance,	improvement	and	development.	This	will	foster	the	innovation	practices	within	
the	organization	towards	the	society.	The	initial	basis	is	compliance	to	laws,	then	consistence	with	international	
standards;	social	ethics;	environmental	consideration;	and	balance	of	stakeholders’	satisfaction.	The	Company	has	
also	supported	business	factors	and	directly	participated	in	community	and	social	activities.

	 The	Board	of	Directors	focus	on	social	responsibility	by	indicating	in	one	topic	under	the	Directors’	code	
of	conduct	that	the	directors	shall	perform	their	duties	with	regard	to	accountability	to	the	shareholders’	and	
simultaneously	to	the	relevant	stakeholders’	benefits	by	treating	every	 interest	group	appropriately	and	fairly.	
Furthermore,	the	Board	of	Directors	acknowledges	their	mutual	benefits	fairly	and	sustainably	by	indicating	at	the	
end	of	“Report	of	the	Board	of	Directors	Regarding	the	Company’s	Businesses”	and	appreciating	every	group	of	
the	Company’s	stakeholders	for	their	annual	cooperation.	

Affiliate Company of 
Bangsaphan Factory Group

Sahaviriya Group
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การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

บริษัทเชื่อว่ำกำรด�ำเนินงำนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจที่ผ่ำนมำนั้น	ได้มีส่วนของควำมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยกำรค�ำนึงถึงผู้มีส่วน
ได้เสียจำกธุรกิจ	เป็นส่วนหนึ่งของแนวทำงด�ำเนินกิจกรรมในหลำยๆ	กิจกรรมเสมอมำ	ทั้งในระดับที่เพื่อให้เป็นไปตำมกฏระเบียบต่ำงๆ	
ไปจนถึงกิจกรรมที่มีเป้ำประสงค์เพื่อประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียที่มิใช่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่ำนั้น	อย่ำงไรก็ดี	กิจกรรมต่ำงๆ	
ของบริษัทโดยเอกเทศในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำนั้นยังมิได้ก�ำหนดเรื่องควำมรับผิดชอบต่อสังคมไว้เป็นแนวนโยบำย	 เป้ำหมำย	กลยุทธ์	 และ
แผนปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร	

รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้บริษัทได้จัดท�ำขึ้นโดยได้ยึดถือแนวทำงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	(กลต.)	เป็นกรอบก�ำหนดเนื้อหำและรูปแบบกำรรำยงำน	บริษัทจึงได้ก�ำหนดขอบเขตของรำยงำนไว้รวม	8	หัวข้อ	ดังนี้

หัวข้อ ผู้มีส่วนได้เสีย
กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม ลูกค้ำ	คู่ค้ำ	ผู้ส่งมอบ	สังคม	ผู้ถือหุ้น

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต คู่ค้ำ	พนักงำน	และสังคม

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ชุมชนและสังคม

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม พนักงำน	คู่ค้ำ

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม	ลูกค้ำ

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม	พนักงำน

กำรร่วมพัฒนำชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคม

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวตักรรมซึง่ได้จำกกำรด�ำเนนิงำนทีม่คีวำมรบัผิดชอบต่อสังคม	
สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ในปี	2554	บริษัทโดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณของกรรมกำรและพนักงำนขึ้น	โดยมีเนื้อหำ
ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับจริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ดังนี้
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Operations and Preparation of Reports

		 The	Company	believes	that	its	past	operations	for	the	business	benefits	has	partly	contributed	to	the	social	
responsibility	with	always	regard	to	the	stakeholders	as	parts	of	the	guidelines	for	many	activities.	This	applies	
to	the	level	of	compliance	to	rules	and	regulations	and	to	the	objectives	of	mutual	benefits	among	non-specific	
stakeholders’	groups.	However,	the	Company	has	not	yet	determined	the	social	responsibility	of	individual	activities	
into	written	policy	guidelines,	objectives,	strategies	and	implementation	plans.

This	is	the	first	Corporate	Social	Responsibility	Report	prepared	by	taking	the	guidelines	from	Securities	and	
Exchange	Commission	(SEC)	as	a	framework	to	determine	its	content	and	format.	The	Company	has	determined	
the	scope	of	the	report	into	the	following	8	topics:	

Topic Stakeholders
Fair	business	operations Customers,	trading	partners,	suppliers,	society,	shareholders

Anti-corruption Trading	partners,	employees,	and	society

Human	rights	respect Community	and	society

Fair	treatment	of	labor	force Employees,	trading	partners

Consumers	responsibility Society,	customers

Environment	conservation Community	and	society,	customers

Participation	of	community	and	social	development Community	and	society

Innovations	and	dissemination	of	innovations,	derived	
from	operations	with	regard	to	the	responsibilities	to	
society,	environment	and	stakeholders.

Community	and	society

	

Fair Business Operations 

	 In	2011,	the	Company	by	the	Board	of	Directors	determined	the	business	code	of	conduct	as	well	as	the	
directors’	and	employees’	ethics.	Parts	of	the	contents	take	into	consideration	the	following	business	ethics	with	
regard	to	the	Company’s	stakeholders.	
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บริษัทพึงด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบ	ควำมโปร่งใส	ควำมซื่อสัตย์	และควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	โดยปฏิบัติต่อ
บุคคลทุกกลุ่มด้วยควำมเป็นธรรม	และดูแลควำมสมดุลของผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทุกกลุ่มด้วยควำมเสมอภำค	ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติของบริษัท
ผู้ถือหุ้น	และผู้ลงทุน บริษัทพึงด�ำเนินกิจกำรให้มีผลประกอบกำรที่ดี	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทน

ที่เหมำะสม

ลูกค้ำ บรษิทัพงึผลติสนิค้ำและบรกิำรทีม่คุีณภำพมำตรฐำนตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ	ด้วยรำคำ
ที่เป็นธรรม

คู่ค้ำ	และเจ้ำหนี้ บริษัทพึงด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนของควำมเกื้อหนุนที่เป็นธรรม

คู่แข่ง บริษัทพึงด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐำนกำรแข่งขันที่ยุติธรรม

พนักงำน บริษัทพึงดูแลพนักงำนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดี	 โดยมีสภำพกำรจ้ำงที่สำมำรถแข่งขันกับตลำด
แรงงำน	มีสวัสดิกำรที่เหมำะสม	มีโอกำสที่จะพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ	รวมทั้งมีสภำพกำรท�ำงำน
ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนำมัย

ชุมชน	และสังคม บริษัทพึงด�ำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน	 สังคม	 และค�ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศชำติ บริษทัพงึด�ำเนนิธุรกจิเพือ่กำรเสรมิสร้ำงและพฒันำควำมเจรญิก้ำวหน้ำของประเทศ	โดยปฏบิตัิ
ให้ถูกต้องตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและเป็นไปตำมครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บรษิทัฯ	มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิธรุกิจโดยยดึหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรท่ีดแีละควำมรับผดิชอบต่อสงัคม	เพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื	
และเล็งเห็นว่ำกำรทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยร้ำยแรงที่บั่นทอนองค์กร	และประเทศชำติโดยรวม	 ดังน้ัน	 ในปี	 2558	 บริษัทจึงได้เข้ำร่วม
ลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตซึ่งมีสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทยเป็นเลขำนุกำร	 โดยที่ผ่ำนมำ	 บริษัทได้มีกำรจัดท�ำแผนกำรด�ำเนินงำน	 และน�ำมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
ใช้อย่ำงเป็นระบบ	รวมทั้งได้มีกำรยื่นขอรับรองเพื่อเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติฯ	เมื่อวันที่	15	ธันวำคม	2560	จนกระทั่ง	ในวัน
ที่	 21	สิงหำคม	2561	คณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติ	 ได้มีมติให้กำรรับรองบริษัทฯ	 เข้ำเป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชน
ไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต

	 นอกจำกนี้	 ทำงคณะกรรมกำรของบริษัทได้อนุมัติในเรื่องของจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 จรรยำบรรณของกรรมกำรและ
พนักงำน	ซึ่งก�ำหนดหลักกำรพื้นฐำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนตำมวิชำชีพ	ส�ำหรับให้กรรมกำรและพนักงำนยึดถือปฏืบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต	 ในปี	 2557	 คณะกรรมกำรบริษัทยังได้พิจำรณำเพ่ิมเติมเนื้อหำในส่วนของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตไว้ใน
จริยธรรมในกำรประกอบธุรกิจ	ดังนี้
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	 The	Company	conducts	its	businesses	on	the	basis	of	responsibility,	transparency,	honesty	and	competitiveness	
by	treating	fairly	and	maintaining	the	balance	of	interests	for	every	party	as	follows:	

Stakeholders Company’s Code of Conduct
Shareholder	and	investor The	Company	operates	its	business	with	good	performance	for	reasonable	returns	

to	the	shareholders	and	investors.

Customer The	Company	produces	 goods	 and	 services	 to	meet	 the	 customers’	quality	
standard	requirements	at	fair	prices.

Trading	partner	and	creditor The	Company	operates	its	business	on	the	basis	of	fair	support.

Competitor The	Company	operates	its	business	on	the	basis	of	fair	competition.

Employee The	 Company	 takes	 care	 of	 the	 employees’	 quality	 of	 life	with	 competing	
employment	conditions	and	appropriate	fringe	benefits,	comparing	to	the	labor	
market,	as	well	as	the	opportunity	to	progress	under	the	safe	working	environment	
and	hygiene	sanitation.

Community	and	society The	Company	conducts	its	business	by	engaging	social	responsibility	with	the	
community	and	considers	the	impact	on	natural	resources	and	environment.

Nation The	Company	conducts	 its	business	 to	strengthen	and	develop	the	national	
growth	by	following	the	legal	requirements	and	general	business	practices.

There	is	more	detail	described	in	“Treatment	to	Groups	of	Stakeholder”	in	CG	topic.

Anti-corruption

The	Company	is	committed	to	operate	its	business	based	on	the	corporate	governance	principles	and	social	
responsibility	to	achieve	the	sustainable	development.	The	Company	acknowledges	that	corruption	is	a	serious	
threat	that	undermines	the	corporate	and	the	nation	as	a	whole.	Therefore,	in	2015	the	Company	has	declared	
the	intent	to	join	the	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption.	The	Company	has	prepared	
the	operating	plan	and	determine	the	Anti-Corruption	measures	and	entered	the	certification	process	with	CAC	
on	December	15,	2017.	On	August	21,	2018,	the	CAC	Committee	resolved	to	approve	the	Company	become	a	
member	of	the	Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	Corruption.

The	Board	of	Directors	has	also	approved	the	issue	of	ethics	in	business,	Code	of	Conduct	for	Directors	and	
Employees.	This	Code	of	Conduct	defines	the	basic	principles	of	the	professional	practice	for	the	directors	and	
employees	to	practice	to	stakeholders	with	honesty.	Moreover,	the	Board	of	Directors	has	considered	further	to	
include	the	anti-corruption	policy	in	the	ethics	of	business	as	follows:
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บริษัทมีนโยบำยปฏิบัติตำมกฎหมำย	ต่อต้ำนกำรทุจริต	กำรคอร์รัปชัน	โดยก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ	ดังนี้

1)	 สร้ำงจิตส�ำนึก	ค่ำนิยม	ทัศนคติให้แก่พนักงำนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	กฎระเบียบ	ด้วยควำมซื่อสัตย์	สุจริต

2)	 จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล	 มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลกำรใช้อ�ำนำจให้เหมำะสม	 เพื่อ
ป้องกันมิให้พนักงำนทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต	กำรคอร์รัปชันต่ำงๆ

3)	 ห้ำมกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำรและพนักงำน	กระท�ำกำรใดๆ	อันเป็นกำรเรียกร้อง	หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์
อื่นใด	ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ	หรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ในทำงมิชอบ	หรืออำจท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์
โดยชอบธรรม

4)	 ห้ำมกรรมกำรบริษัท	ผู้บริหำร	และพนักงำน	ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน	หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภำยนอก	เพื่อจูงใจ
ให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำใดที่ผิดกฎหมำย	หรือโดยมิชอบต่อต�ำแหน่งหน้ำที่ของตน

5)	 จัดให้มีกลไกกำรรำยงำนสถำนะทำงกำรเงินที่โปร่งใสถูกต้อง

6)	 จัดให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรเพื่อให้พนักงำนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องสำมำรถที่จะแจ้งเบำะแสอันควรสงสัย	 โดยมั่นใจว่ำจะได้
รับกำรคุ้มครอง	และแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ที่มีหน้ำที่ตรวจสอบทุกเบำะแสที่มีกำรแจ้งเข้ำมำ

การเคารพสิทธิมนุษชน

บริษัท	ให้ควำมส�ำคัญและถือเป็นนโยบำยหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจไปสู่ควำมยั่งยืน	โดยค�ำนึงถึงกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและเคำรพ
ต่อศักด์ศรีในควำมเป็นมนุษย์ของพนักงำนทุกคน

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อกำรจ้ำงงำน	และให้ควำมเสมอภำคทำงโอกำส	โดยไม่จ�ำกัดเชื้อชำติ	สีผิว	เพศ	ศำสนำ	สัญชำติ	ภูมิหลัง
ของบุคคล	ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง	อำยุ	หรือควำมทุพพลภำพ	มำเป็นปัจจัยในกำรพิจำรณำและตัดสินใจกำรจ้ำงงำน	ไม่บังคับบุคคล
ที่ขำดควำมสมัครใจในกำรท�ำงำน	และไม่ใช้แรงงำนเด็ก	โดยที่ที่ผ่ำนมำไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ตระหนักอยู่เสมอว่ำ	 พนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณค่ำที่สุดของบริษัท	 เป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยของบริษัท	บริษัทจึงให้กำรดูแลและกำรปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้ำนโอกำส	ผลตอบแทน	กำรแต่งตั้ง	โยกย้ำย	และสวัสดิกำรที่
เหมำะสมและเป็นธรรม	ในด้ำนต่ำงๆ	เช่น

บริษัทมีกำรจ้ำงงำนด้วยกำรเปรียบเทียบกับตลำดแรงงำนโดยเฉพำะในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน	นอกเหนือจำกสวัสดิกำรที่จัดให้แก่
พนกังำนตำมกฎหมำยแล้ว	บรษิทัยงัได้จดัสวสัดกิำรเพิม่เตมิให้ตำมควำมเหมำะสมกบัสภำพกำรท�ำงำนและสถำนทีโ่ดยเลง็เหน็ประโยชน์
ที่ได้รับร่วมกัน	ได้แก่	

กำรจัดรถรับส่งพนักงำน	เพื่อควำมปลอดภัยในกำรเดินทำงของพนักงำนที่อำจเหนื่อยล้ำจำกกำรท�ำงำน	ในทำงกลับกันก็ลดควำม
เหนื่อยล้ำจำกกำรเดินทำงเพื่อมำปฏิบัติงำนด้วย	อีกทั้งยังช่วยบรรเทำปัญหำจรำจรของชุมชน	ประหยัดพลังงำน	และลดมลภำวะที่เกิด
จำกยำนพำหนะลง

กำรจัดอำหำรเลี้ยงพนักงำนที่เข้ำปฏิบัติงำน	ณ	ห้องอำหำรของบริษัท	 นอกจำกจะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรเตรียม
อำหำรของพนักงำนแล้ว	 ยังเป็นกำรดูแลเรื่องสุขอนำมัยและโภชนำกำรอีกทำงหนึ่ง	 บริษัทเช่ือว่ำหำกพนักงำนมีสุขพลำนำมัยท่ีดีก็จะ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น

การรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทยังคงยึดหลักและด�ำเนินกำรตำมนโยบำยที่จะตอบสนองควำมพึงพอใจของลูกค้ำ	 ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจำกบริษัท	
รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว	 ให้สำมำรถมั่นใจได้ว่ำนอกจำกจะได้รับสินค้ำ	 บริกำรที่มีรำคำที่ยุติธรรม	 มีคุณภำพที่ดี
ที่สุดแล้ว	บริษัทยังตระหนักถึงควำมปลอดภัยที่อำจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย	

ผลิตภณัฑ์ของบรษิทันอกจำกจะได้รบัมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรมหรอื	มอก.	แล้ว	ยงัได้รบักำรยอมรบัจำกคนกลำงผูจ้ดัจ�ำหน่ำย	
ผูค้วบคมุงำนก่อสร้ำง	และผูบ้รโิภคทัว่ไป	ว่ำมคีณุภำพทีเ่ชือ่ถอืได้	ภำยใต้ตรำสินค้ำ	“BSBM”	อกีทัง้ยงัได้รบักำรยอมรบัจำกพนัธมติรทำง
ธุรกิจชั้นน�ำของประเทศที่ไว้วำงใจให้ทำงบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้ำในตรำสินค้ำของพันธมิตรเพื่อออกจ�ำหน่ำยอีกด้วย
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The	Company’s	policy	is	to	comply	with	the	Anti-corruption	law	as	per	the	following	guidelines.

1.	 To	build	the	awareness,	attitudes,	values,	Law	and	regulation	compliance	with	integrity	to	the	employee.

2.	 To	provide	the	efficiency	and	effectiveness	internal	control	system	including	the	checks	and	balances	of	
the	power	usage	in	order	to	prevent	the	fraud	and	corruption.

3.	 To	prohibit	the	director,	the	management	and	staff	to	commit	any	claim	or	accept	the	assets	or	other	
benefits	for	themselves	or	others	in	a	way	that	induced	to	perform	or	refrain	from	perform	the	duties	in	a	wrongful	
way	or	the	way	that	the	Company	may	lose	the	benefits.

4.	 To	prohibit	the	director,	the	management	and	staff	to	offer	the	asset	or	any	other	benefits	to	third	parties	
in	order	to	induce	that	person	to	act	or	refrain	from	any	action	that	is	illegal	or	wrongful	act	on	its	position.

5.	 To	provide	the	mechanism	for	accuracy	transparent	financial	reporting.

6.	 To	provide	the	channel	of	communication	that	staff	and	those	who	concerned	will	be	able	to	report	the	
suspicious	by	ensuring	that	it	is	protected.	And	to	appoint	the	officer	who	is	responsible	for	investigating	all	that	
incoming	notifications.

Human rights respect

The	Company	attaches	great	importance	to	human	right	as	the	main	policy	in	running	the	business	towards	
sustainability.	Taking	into	account	the	respect	for	human	rights	of	all	employees.

The	Company	do	not	discriminate	on	employment	and	provide	the	equality	of	opportunity,	regardless	of	
race,	color,	sex,	religion,	nationality,	background	of	the	person,	political	opinion,	age	or	disability	as	the	factors	in	
determining	and	deciding	on	employment.	Moreover,	the	Company	do	not	force	people	who	do	not	volunteer	
to	work	and	do	not	hire	the	child	labor.	In	the	past,	there	have	been	no	complaints	about	human	rights	abuses.

Fair Treatment of Labor Force

	 The	Company	has	always	realized	that	all	employees	are	the	Company’s	most	valuable	asset.	As	the	success	
factor	of	the	Company’s	achievement,	the	Company	provides	fair	treatment	and	care	in	terms	of	opportunities,	
returns,	appointments,	relocation	and	welfare	that	are	appropriate	and	fair	such	as.

The	Company	hires	its	employees	by	comparing	with	the	similar	businesses	in	the	labor	market.	Apart	from	the	
employees’	fringe	benefits	in	compliance	with	laws,	the	Company	also	provides	additional	benefits	appropriate	for	
the	working	conditions	and	places	with	regard	to	the	mutual	benefits	e.g.	bus	transfers	for	employees	commuting	to	
work.	This	responds	to	the	employees’	safety	due	to	fatigue	from	travelling	to	and	from	work.	On	the	other	hand,	
it	also	helps	relieve	the	traffic	congestion	to	the	community,	save	energy	and	reduce	pollution	caused	by	vehicles.	

	 Catering	 is	provided	 to	 the	employees	at	 the	Company’s	 canteen.	Besides	 saving	expenses	and	 time	
required	for	preparing	employees’	foods,	this	also	concerns	the	employees’	health,	sanitation	and	nutrition	as	
well.	The	Company	believes	that	if	the	employees	are	healthy,	they	will	perform	their	jobs	more	effectively.	

Consumers Responsibility 

The	Company	continues	to	adhere	and	implement	the	policies	that	will	satisfy	customer’s	satisfaction.	The	
customers	represent	the	person	who	buy	the	product	directly	from	the	Company	and	the	consumers	who	use	
such	products.	The	consumers	can	be	assured	that	in	addition	to	receiving	the	goods	with	the	fair	price	and	the	
best	quality,	the	Company	is	also	aware	of	the	safety	that	may	affect	society	and	the	environment	as	well.

	 Apart	from	being	certified	by	Thai	Industrial	Standards	(TIS),	the	Company	products	have	also	been	accepted	
by	the	intermediary	suppliers,	construction	supervisors	and	general	consumers	of	its	reliable	quality	under	“BSBM”	
brand.	In	addition,	the	products	have	also	been	recognized	by	the	country’s	leading	business	alliance	who	trusts	
and	allows	the	Company	to	manufacture	the	products	under	the	alliance’s	brand.	
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แม้ว่ำบริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยให้แก่ตัวแทนจ�ำหน่ำยขนำดใหญ่เป็นหลัก	 (ขำยส่ง)	 แต่บริษัทได้ให้บริกำรจัดส่งสินค้ำไปถึง
สถำนที่ใช้งำนก่อสร้ำงหรือร้ำนค้ำปลีกที่เป็นลูกค้ำของตัวแทนจ�ำหน่ำยอีกทอดหนึ่ง	 ท้ังนี้เพื่อเป็นกำรลดภำระกำรขนส่งท่ีซ�้ำซ้อน	
ช่วยประหยัดทั้งเวลำและพลังงำน	ตลอดจนช่วยบรรเทำปัญหำกำรจรำจรลงได้อีกทำงหนึ่ง

	การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้รับรำงวัลอุตสำหกรรมสีเขียวจำกกระทรวงอุตสำหกรรมในระดับที่	 3	 คือ	 กำรมี	 “ระบบสีเขียวหรือ	 Green	 System”	
ซึ่งหมำยถึงกำรเป็นองค์กรที่มีกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงเป็นระบบ	มีกำรติดตำม	ประเมินผล	และทบทวนเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเน่ือง	รำงวลัอตุสำหกรรมสเีขยีวนีม้ผีลรบัรองส�ำหรบัปี	2554-2556	นอกจำกนีบ้รษิทัยังได้รบัประกำศนยีบตัรธรรมำภบิำลสิง่แวดล้อม	
และได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม	ISO:14001	อย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี	2548	อีกด้วย

เนื่องจำกบริษัทมีพื้นที่ดินว่ำงเปล่ำต่อเนื่องจำกโรงงำนปัจจุบันที่รอกำรใช้ประโยชน์ในอนำคตอยู่ส่วนหน่ึง	 ในปี	 2553	 บริษัทจึง
ได้เริ่มปรับปรุงที่ดินดังกล่ำวประมำณ	90	ไร่ด้วยกำรปลูกต้นยำงพำรำและพรรณไม้ชนิดอื่นจนได้ผลดีมำตำมล�ำดับ	 โดยเล็งเห็นว่ำนอก
จำกประโยชน์ทำงเศรษฐกิจที่จะได้รับโดยตรงจำกต้นไม้เหล่ำนี้แล้ว	 ยังเป็นกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน	 เป็นแหล่งอำศัยของสัตว	์
เป็นก�ำแพงกั้นระหว่ำงโรงงำนและชุมชนช่วยลดควำมกังวลเกี่ยวกับสภำพแวดล้อม	 ตลอดจนเป็นตัวอย่ำงในกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน
ว่ำงเปล่ำให้แก่ชุมชนภำยนอก

นอกจำกนี้	 ในปี	 2561	 บริษัทในฐำนะเป็นสมำชิกของเครือสหวิริยำได้ร่วมด�ำเนินกิจกรรมดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม	 กับแผนก
ช�ำนำญกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม	เครือสหวิริยำ	ดังมีรำยละเอียดอยู่ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้

กิจกรรมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ร่วมจัดท�ำโครงกำรตรวจวัดคุณภำพสิ่งแวดล้อมในอ�ำเภอบำงสะพำน	 เช่น	 คุณภำพอำกำศในชุมชน	 คุณภำพน�้ำฝน	 คุณภำพน�้ำ
ผิวดิน	คุณภำพน�้ำใต้ดิน	และคุณภำพน�้ำทะเล	พร้อมทั้งด�ำเนินกำรสอบถำมทัศนคติของชุมชน

ร่วมจัดท�ำโครงกำรส�ำรวจทรัพยำกรชีวภำพ	(สัตว์ป่ำ)	ปีที่	11	ในระบบนิเวศโดยรอบโรงงำน	เช่น	สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม	สัตว์เลื้อย
คลำน	สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบก	และสัตว์ปีก	เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ

ร่วมกำรจัดกิจกรรม	“สัปดำห์ควำมปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม”	เพื่อเผยแพร่	และประชำสัมพันธ์	เรื่อง	กำรจัดกำรควำมปลอดภัย	
และสิ่งแวดล้อมภำยในโรงงำนให้กับชุมชนได้รับทรำบ	 และสนับสนุนเข้ำร่วมกิจกรรม	 “สัปดำห์ควำมปลอดภัย	 และสิ่งแวดล้อม
ภำคตะวันตก”	ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม	“วันสิ่งแวดล้อมโลก”	ประจ�ำปี	2561	โดยร่วมกับหน่วยงำนรำชกำร	และประชำชนในพื้นที่	ด�ำเนินกำร
ปลูกต้นไม้	ปล่อยสัตว์น�้ำวัยอ่อนลงสู่ทะเล

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม	“โครงกำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ”	เพื่อศึกษำระบบนิเวศป่ำชำยเลน,	หำดหิน,	นักสืบสำยน�้ำ	และไลเคนตัวชี้วัด
อำกำศ	ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้ำนท่ำขำม	ต�ำบลแม่ร�ำพึง	อ�ำเภอบำงสะพำน

การสั่งซื้อ	/	ช�าระค่าสินค้า การขนส่งโดยตรง

งานก่อสร้าง

ร้านค้าปลีก/
โกดัง

ตัวแทน
จ�าหน่าย

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
84



	 Though	the	Company	is	the	manufacturer	and	distributor	primarily	to	the	large	dealers	(wholesalers),	but	
the	Company	also	provides	delivery	service	to	the	construction	sites	or	retailers	(who	are	the	dealers’	customers)	
as	well,	so	as	to	reduce	the	complicated	delivery	redundancy	burden,	save	time,	save	energy	and	reduce	traffic	
congestion	as	well.

Environment Conservation 

	 The	Company	was	awarded	Level	3	Green	Industry	Award	from	Ministry	of	Industry	by	having	“Green	System”,	
which	refers	to	the	organization	that	has	systematic	environmental	management;	good	monitoring;	evaluation;	
and	review	for	consistent	development.	This	Green	Industry	Award	was	effective	from	2011-2013.	In	addition,	the	
Company	also	received	the	Certificate	of	Good	Environmental	Governance	and	has	consistently	been	accredited	
with	ISO:	14001	Environmental	Management	Standard	since	2005.	

Since	the	Company	has	a	piece	of	vacant	land,	adjacent	to	the	present	factory,	to	be	developed	in	the	future.	
In	2010,	the	Company	started	to	have	improvement	on	approximately	90	rais	of	land	by	growing	rubber	trees	and	
other	plants	respectively.	Apart	from	the	direct	economic	benefits	from	these	plants,	these	are	the	other	ways	
to	increase	green	area	to	the	community;	become	the	animals’	habitats;	represent	good	barriers	between	factory	
and	community;	in	order	to	reduce	the	community’s	concerns	on	the	environment.	It	is	also	a	good	example	of	
utilizing	the	vacant	land	for	the	community.	

In	2018,	the	company	as	a	member	of	the	Sahaviriya	Group	has	conducted	environmental	conservation	activities	
with	Environmental	Specialist	of	Sahaviriya	Group	as	detailed	in	the	table	below.

Environmental Activities

Participated	in	Environmental	Monitoring	Projects	in	Bangsaphan	District	such	as	Inspections	of	air	pollution,	
quality	of	rain,	quality	of	surface	water,	quality	of	underground	water	and	sea	water.	We	also	surveyed	the	
attitude	of	the	Community	regarding	our	operations.

Designed	and	implemented	the	system	to	manage	the	environmental	complaints	in	the	community	and	the	
way	to	store	the	database.

Joined	the	11th	year	exploration	the	wildlife	in	the	surroundings	of	the	community	such	as	mammal,	reptile,	
amphibian	and	poultry	for	the	further	study	and	comparison.	

Joined	the	event	“Safety	Week	and	Environment”	and	supported	the	event	“Safety	Week	and	Environment	
in	the	West	Zone”	in	Prachuabkirikhan	Province	for	promoting	the	safety	and	environment	campaign	in	the	
community.

Sponsored	the	“World	Environment	Day”	for	the	year	2018	in	collaboration	with	the	government	unit	and	
local	people	by	gardening	the	plant	and	releasing	the	sea	water	animal.

Purchase order / payment Direct Transportation

Construction
work

Retailer/
Warehouse

Dealer
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การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ในกจิกรรมด�ำเนนิงำนปกตส่ิวนใหญ่	ณ	ทีต่ัง้ของโรงงำนของบรษิทัและบรษิทัในเครอืสหวริยิำทีอ่�ำเภอบำงสะพำน	จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
นั้น	บริษัทได้ค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบอยู่เสมอและได้มีกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนกำรรับผิดชอบต่อสังคมมำโดยตลอด	กิจกรรม
ส�ำคัญที่ส่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงธุรกิจในเครือกับชุมชนอย่ำงเด่นชัด	ได้แก่

ควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำในท้องถิ่น	 โดยในระยะแรกได้ร่วมมือกับ	 “วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน”	 ในกำรจัดตั้ง	 “วิทยำลัย
เทคโนโลยีกำรจัดกำรเหล็กและเหล็กกล้ำบำงสะพำน”	ด้วยกำรสนับสนุนงำนทำงด้ำนหลักสูตรกำรสอน	 อุปกรณ์และสถำนท่ี	 เงินทุน
วิจัยและทุนกำรศึกษำ	 เพื่อผลิตบุคลำกรที่มีคุณวุฒิและควำมรู้ที่ตรงกับควำมต้องกำรป้อนเข้ำสู่หน่วยธุรกิจ	 เปิดโอกำสให้เยำวชนใน
ชุมชนโดยรอบได้เข้ำศึกษำและเพิ่มโอกำสเลือกท�ำงำนในภูมิล�ำเนำของตนเอง	 ซึ่งนอกจำกจะช่วยประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงแล้ว	
ยังช่วยรักษำควำมสัมพันธ์ของสมำชิกครอบครัวและชุมชนไว้ได้เป็นอย่ำงดี

	ในปี	2561	บริษัทในฐำนะเป็นสมำชิกของเครือสหวิริยำได้ร่วมด�ำเนินกิจกรรมร่วมพัฒนำชุมชนกับเครือสหวิริยำ	ดังมีรำยละเอียด
อยู่ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้

กิจกรรมร่วมพัฒนาชุมชน

สนับสนุนให้มีกำรจัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้	และเพิ่มศักยภำพของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน	เพื่อสร้ำงรำยได้	และส่งเสริมกำรท�ำงำน
ร่วมกันของชุมชนในรูปแบบกระบวนกำรกลุ่ม

ส่งเสริมให้ทีมงำนเครือสหวิริยำด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือกับอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ�ำหมู่บ้ำน(อสม.)	 และโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพประจ�ำต�ำบล	ทั้ง	 7	ต�ำบล	 ในพื้นที่	 อ�ำเภอบำงสะพำน	ด�ำเนินกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอำยุ	 ผู้พิกำร	และผู้ด้อยโอกำส	
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับกำรดูแลสุขภำพ	บริกำรตัดผมฟรี	แนะแนวทำงกำรออกก�ำลังกำย	ฯลฯ

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเข้ำร่วมงำนประเพณี	วัฒนธรรม	และกิจกรรมต่ำงๆ	ของชุมชน	และหน่วยงำนรำชกำรในพื้นที่	พร้อมทั้ง	
สนับสนุนงบประมำณ	เช่น	กจิกรรมประเพณทีำงศำสนำ	(วัด,	มัสยิด),	งำนกำชำด,	งำนลอยกระทง,	งำนแต่งงำน,	งำนศพ,	อุปสมบท,	
ขึ้นบ้ำนใหม่,	วันสตรีแห่งชำติ,	วัน	อสม.แห่งชำติ	เป็นต้น

สนับสนุนโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำ	งบประมำณจ้ำงบคุลำกร	และจัดหำอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำให้แก่สถำนศกึษำในท้องถิน่หลำย
แห่งในเขต	อ�ำเภอบำงสะพำน

สนับสนุน	 และส่งเสริมกำรจัดตั้ง	 “ธนำคำรชุมชน”	 จ�ำนวน	 18	 แห่ง	 และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนและครอบครัวเข้ำร่วมเป็น
สมำชิก	พร้อมทั้งสนับสนุนกำรศึกษำดูงำนต่ำงๆ	เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินงำนให้กับคณะกรรมกำรธนำคำรชุมชน

สนับสนุน	และส่งเสริมกำรจัดตั้ง	“สภำผู้น�ำชุมชน”	เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันบริหำรจัดกำรชุมชนของตนเองอย่ำงเป็นระบบ	จ�ำนวน	
16	แห่ง	พร้อมทั้ง	ให้ทุนเพื่อพำคณะกรรมกำรและพนักงำนไปกำรศึกษำดูงำนที่ต่ำงๆ	เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรด�ำเนินงำนให้กับคณะ
กรรมกำรสภำผู้น�ำชุมชน
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 Participation of Community and Social Development

	 	In	most	of	the	normal	business	operations	at	the	Company’s	factory	and	the	affiliated	companies	under	
Sahaviriya	Group	in	Bang	Saphan	Sub-district,	Prachuabkirikhan	Province,	we	take	into	consideration	the	impact	on	
the	neighbor	community	and	always	develop	social	responsibility	work.	The	important	and	prominent	activities,	
organized	between	the	affiliated	companies	and	the	community	with	mutual	benefits,	are	as	follows:	

	 Participation	with	local	college:	in	the	initial	stage,	we	cooperate	with	“Bang	Saphan	Vocational	College”	
by	establishing	“College	of	Bang	Saphan	Iron	and	Steel	Management	Technology”	with	the	support	on	curriculum,	
equipment	and	facilities,	research	funding	and	scholarship	to	produce	the	qualified	and	knowledgeable	manpower	for	
the	business	unit	requirements.	This	opens	the	opportunity	for	the	young	generation	in	the	surrounding	community	
to	study	and	have	access	to	work	in	their	domicile.	Apart	from	saving	the	travelling	cost,	this	activity	also	maintains	
the	good	relationship	between	the	family	members	and	the	community.	

In	2018,	the	company	as	a	member	of	the	Sahaviriya	Group	has	conducted	the	community	development	
activities	with	Sahaviriya	Group	as	per	the	details	in	below	table.

Community Development Activities

Supported	the	training	to	enhance	the	capability	in	producing	the	product	of	local	manufacturers	in	order	to	
increase	the	revenue	and	promote	the	collaboration	of	the	community	in	the	form	of	group	process.

Encouraged	the	Sahaviriya	Project	Team	to	operate	in	collaboration	with	Village	Health	Volunteers	(VHV)	and	
7	Health	Promoting	Hospitals	in	Bangsaphan	area	in	visiting	the	elderly,	the	disabled	and	the	disadvantaged	
and	providing	the	guidance	on	health	care,	free	haircut	,	guidelines	for	exercise,	etc.	

Supported	the	participation	in	festivals	and	cultural	activities	in	the	community	with	the	government	agencies	
in	the	area	and	donated	for	the	activities	such	as	religious	(temple,	mosque),	the	Red	Cross	Fair,	Loy	Krathong	
Festival,	wedding,	funeral,	ordination,	new	house	celebration,	the	National	Women’s	Day,	the	Village	Health	
Volunteers’	Day,	etc.

Supported	the	Scholarship	,the	budget	to	hire	staff	and	the	budget	to	acquire	the	educational	equipment	to	
the	various	schools	in	Bangsaphan	District

Supported	the	establishment	of	18	Community	Banks	and	encouraged	our	employees	and	their	families	to	
join	as	members	and	supported	the	site	visiting	to	enhance	the	knowledge	of	the	working	team	of	the	banks.

Supported	the	establishment	“The	Community	Council”	to	encourage	the	16	communities	to	systematically	
manage	their	own	communities	and	supported	the	fund	for	the	site	visiting	of	the	board	member	and	staff	
in	order	to	enhance	the	knowledge	and	performance	of	the	Community	Council.	
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บริษัท	 มุ่งเน้นกำรจัดหำปัจจัยกำรผลิตโดยสนับสนุนกำรผลิตจำกผู้ประกอบกำรในชุมชนท้องถิ่น	 ซึ่งนอกจำกจะช่วยสนับสนุนให้
ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ร่วมกันจำกกิจกรรมของบริษัทแล้ว	 ยังเป็นกำรช่วยลดกำรขนส่งที่ประหยัดได้ทั้งเวลำ	 ค่ำเชื้อเพลิง	 และ
บรรเทำปัญหำกำรจรำจร	 สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยของบริษัทที่จ่ำยให้แก่ผู้ประกอบกำรในเขตอ�ำเภอบำงสะพำนชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงแสดง
ไว้ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้

จ�านวนเงิน สัดส่วนต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมด*

ค่ำใช้จ่ำยที่อุดหนุนชุมชนท้องถิ่น 19,981,307	บำท ร้อยละ	35.9

*หมายเหตุ : ไม่รวมค่าวัตถุดิบหลัก-เหล็กแท่งเล็ก (Steel Billet) และค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

นอกจำกนี้	บริษัทยังมีกำรก�ำหนดมำตรกำรควำมปลอดภัยในกำรขนส่งทั้งในและนอกเขตชุมชน	ซึ่งรวมไปถึงกำรก�ำหนดมำตรกำร
พเิศษเกนิกว่ำท่ีกฎหมำยก�ำหนดไว้ให้แก่บรษิทัขนส่งทีเ่ข้ำมำรบังำนขนส่งของบรษิทั	ครอบคลมุทัง้เรือ่งของตวัยำนพำหนะ	ผูข้บัขี	่ระเบียบ
กำรเดินรถ	พร้อมทั้งมีกำรตรวจติดตำมและก�ำหนดบทลงโทษไว้อย่ำงชัดเจนนอกเหนือไปจำกบทลงโทษตำมกฎหมำย	 เพื่อลดอุบัติเหตุ
จำกกำรขนส่งที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียทั้งต่อบริษัทเองและต่อชุมชน

การมนีวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงได้จากการด�าเนินงานทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสังคม	

สิ่งแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจบัุนบรษิทัได้ก�ำลังศกึษำและวำงแผนหำแนวควำมคดิในกำรจดัหำนวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่มำด�ำเนินงำนของบรษิทัให้มปีระสทิธภิำพ
สูงสุด	ภำยใต้กระบวนกำรควบคุมที่ดี	และมุ่งส่งเสริมพร้อมพัฒนำธุรกิจ	ของบริษัท	รวมถึงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อมและชุมชน
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For	the	procurement	of	production	factors	from	local	entrepreneurs,	besides	supporting	the	community	to	get	
the	mutual	benefits	from	the	Company’s	activities,	it	also	saves	transportation	cost	and	time	as	well	as	reduces	
traffic	congestion.	Proportion	of	expenses	paid	to	the	local	entrepreneurs	in	Bang	Saphan	District	is	exhibited	in	
the	table	below:

Amount Proportion	to	Total	Expenses*

Expenses	paid	directly	to	local	community Baht	19,981,307 35.9%

*Remark:	Exclude	major	raw	material	cost	-	steel	billet	and	depreciation	on	buildings	and	equipment

Determining	safety	measures	for	delivery	both	in	the	local	and	outside	community,	including	special	measures	
on	the	Company’s	transportation	companies	beyond	the	requirements	in	laws,	which	cover	vehicles;	drivers;	driving	
rules;	monitoring;	clearly	determined	penalties	apart	from	legal	penalties.	This	will	reduce	certain	level	of	accidents	
from	transportation	causing	the	loss	for	both	the	Company	and	the	community.	

Innovations and dissemination of innovations, derived from operations with regard 
to the responsibilities to society, environment and stakeholders

At	the	present,	The	Company	has	been	studying	and	planning	for	innovative	ideas	in	order	to	run	the	business	
effectively	under	the	good	control	process	and	to	promote	the	development	of	the	Company,	environment	and	
society.
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การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
Inside Information Usage

บริษัทมีนโยบำยในกำรควบคุมมิให้บุคคลำกรของบริษัทน�ำ
ข้อมลูภำยในองค์กรไปเปิดเผยแก่ผู้อืน่	และ/หรือใช้เพือ่ผลประโยชน์
ส่วนตน	โดยมีวิธีกำรดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1.	 ให้ควำมรู้และแจ้งย�ำ้เตอืนหรอืปรบัปรงุข้อมลูตำมท่ีจ�ำเป็น
แก่กรรมกำรรวมถึงผู้บริหำรในฝ่ำยต่ำงๆ	 ให้รับทรำบถึงหน้ำท่ีท่ี
ต้องรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภำวะ	 รวมถึงบทก�ำหนดโทษตำมพระรำชบัญญัติหลัก
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	และตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

2.	 ก�ำหนดให้ผูบ้รหิำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครอง
หลักทรัพย์ภำยใน	 3	 วันท�ำกำรต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำรหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	 และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนดังกล่ำวให้
แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัทีส่่งรำยงำนต่อส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	ด�ำเนินกำรส่งหนังสือเวียน/
แจ้งเตือนให้ผูบ้รหิำรได้ทรำบว่ำ	ผู้บรหิำรทีไ่ด้รับทรำบข้อมูลภำยใน
ท่ีเป็นสำระส�ำคัญที่มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลักทรัพย์	 จะ
ต้องระงับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง	 1	 เดือนก่อนที่
งบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสำธำรณชน	
และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสำระส�ำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น	ทั้งนี้	
ปัจจบุนับรษัิทยงัไม่ได้ก�ำหนดบทลงโทษ	แต่ให้อยูใ่นอ�ำนำจของคณะ
กรรมกำรบรษิทัทีจ่ะสอบสวนและพจิำรณำบทลงโทษทีเ่หมำะสมใน
แต่ละกรณี

The	Company	has	a	policy	prohibiting	an	employee	
to	reveal	internal	information	to	others	and/or	for	their	
own	benefits.	The	policy	and	measures	are	as	follows:

1.	 Providing	 sufficient	 information	 and	 regularly	
updating	to	executives	 in	all	departments	about	their	
duty	to	report	the	portfolio	of	themselves,	spouses	and	
children	who	 have	 not	 attain	manhood,	 and	 setting	
penalty	in	accordance	with	the	Securities	and	Exchange	
and	the	Stock	Exchange	of	Thailand’s	regulations.

2.	 Requiring	the	Company’s	executives	to	report	
any	changes	in	their	portfolio	within	3	business	days	to	
the	Securities	and	Exchange	Commission	and	provide	a	
copy	of	such	report	to	the	Company	on	the	same	day	the	
report	is	sent	to	the	Securities	and	Exchange	Commission.	
The	Company	distributed	a	memorandum	and	verbally	
informed	 the	management	 that	 the	 executives	who	
receive	significant	information	which	may	affect	stock	price	
must	suspend	the	Company’s	stock	trading	within	one	
month	before	the	financial	statements	and/or	internal	
information	are	released	to	the	public.	The	executives	
are	prohibited	from	disclosing	the	significant	information	
to	others.	At	present,	the	Company	has	not	yet	specified	
penalty	on	the	breach	of	this	rule,	but	let	the	Board	of	
Directors	investigate	and	set	penalty	for	individual	case.
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การควบคุมภายใน
Internal Control

ในกำรประชมุของคณะกรรมกำรของบริษทั	บำงสะพำนบำร์มิล	
จ�ำกัด	(มหำชน)	ครั้งที่	2/2547	เมื่อวันที่	26	สิงหำคม	2547	โดยมี
กรรมกำรตรวจสอบทัง้สำมท่ำนเข้ำร่วมประชมุด้วย	คณะกรรมกำรได้
ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในโดยกำรซกัถำมจำกฝ่ำยบริหำร	และ
คณะกรรมกำรได้ประเมนิระบบควบคมุภำยในด้ำนต่ำงๆ	5	ส่วน	คอื	

1.	 องค์กร	และสภำพแวดล้อม	

2.	 กำรบริหำรควำมเสี่ยง

3.	 กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร	

4.	 ระบบสำรสนเทศ	

5.	 ระบบกำรติดตำม	

คณะกรรมกำรเห็นว่ำ	 บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในใน
ด้ำนต่ำงๆ	 ข้ำงต้นอย่ำงพอเพียงแล้ว	 ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องกำรท�ำ
ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่	กรรมกำร	ผู้บริหำร	หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวด้วย	

	นอกจำกนี	้ในปี	2561	คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ท�ำงำนร่วม
กับผูต้รวจสอบภำยใน	โดยดแูลสอบทำนรำยงำนตำมหลกัเกณฑ์กำร
ตรวจสอบ	 ตลอดจนควำมเพียงพอในระบบกำรควบคุมภำยในทุก
จดุ	และได้เสนอแนะให้ปรบัปรงุแก้ไขในบำงจุดให้มคีวำมเหมำะสม
แก่สภำพกำรณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น	นอกจำกนี้ผู้สอบ
บัญชีอิสระยังได้ให้ค�ำเสนอแนะต่อบริษัท	 เพื่อกำรปรับปรุงระบบ
กำรควบคุมภำยในบำงประกำรให้มีควำมรัดกุมยิ่งขึ้นด้วย

At	the	meeting	of	the	Board	of	Directors	of	Bangsaphan	
Barmill	Public	Company	Limited,	No.	2/2004,	on	August	
26,	2004	with	the	presence	of	the	three	Audit	Committee	
members,	the	Board	of	Directors	appraised	the	internal	
control	system	by	discussing	with	the	executives.	The	
Board	of	Directors	assessed	the	internal	control	activities	
in	five	areas	as	follows:

1.	 Organization	and	environment

2.	 Risk	Management

3.	 Executive	performance	control

4.	 Information	Technology

5.	 Monitoring	system

The	Board	of	Directors	viewed	that	the	Company	
had	 sufficient	 internal	 control	 in	 all	 areas	mentioned	
above,	 including	 transection	with	major	 shareholders,	
directors,	executives	and	those	related	to	these	people.

For	the	year	2018,	the	Audit	Committee	together	
with	internal	audit	of	the	Company	reviewed	all	areas	
of	the	internal	control	to	ensure	their	effectiveness	and	
recommended	to	improve	efficiency	of	some	functions	
to	suit	with	current	situations.	Moreover	the	independent	
auditor	gave	additional	recommendations	to	fulfill	the	
Company’s	internal	control.
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัท	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	เป็นไปตำมกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติและตำมเงื่อนไขกำรค้ำโดย
ทั่วไป	เงื่อนไขและรำคำที่ท�ำกำรซื้อขำยเป็นไปตำมรำคำตลำดหรือรำคำยุติธรรมซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำยกำรที่เกิดขึ้นกับบุคคล
ภำยนอก	ทัง้นีเ้พือ่เป็นกำรให้บรษัิทและบรษัิทท่ีเกีย่วข้องโดยกำรมีผูถื้อหุ้น	และ/หรือกรรมกำรกลุ่มเดียวกันได้รับประโยชน์สงูสดุ	รำยกำร
เหล่ำนี้ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว

มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

เพือ่เป็นกำรคุม้ครองผลประโยชน์ของผูล้งทนุ	ในกรณท่ีีมรีำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขัดแย้งในอนำคตและเป็นรำยกำร
ในลักษณะที่ไม่เคยได้รับกำรอนุมัติมำก่อน	บริษัทจะเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันนั้นๆ	
โดยต้องมคีณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชมุเพือ่พจิำรณำดแูลให้รำยกำรระหว่ำงกนัเป็นไปอย่ำงสมเหตสุมผล	ยตุธิรรม	และมนีโยบำย
ในกำรก�ำหนดรำคำที่เหมำะสม	โดยกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว

ทัง้นีร้ำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้คณะกรรมกำรบรษิัทจะตอ้งปฏบิัตใิห้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และ
ตลำดหลักทรัพย์	และข้อบังคับ	ประกำศ	ค�ำสั่ง	หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของคณะกรรมกำรก�ำกับหลัก
ทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์	รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมข้อก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงและกำรได้มำหรอื
จ�ำหน่ำยสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี

ส�ำหรับแผนกำรตรวจสอบรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง	คณะกรรมกำร
ตรวจสอบจะมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในท�ำกำรตรวจสอบในรำยละเอียด	และน�ำเสนอผลกำรตรวจสอบแยกเป็นรำยเดือน
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบไตรมำสละครัง้	โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะได้พจิำรณำรำยกำรธรุกรรมทำงกำรค้ำของบรษิทักบับรษิทัที่
เกี่ยวโยงกัน	หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นั้นว่ำ	รำยกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัท

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบำยกำรให้กู้ยืมเงินใดๆ	นอกจำกกำรให้เครดิตเทอมทำงกำรค้ำปกติ	และหำกมีรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทเกิดขึ้น
กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 มีส่วนได้ส่วนเสีย	 หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต	 บริษัทจะให้คณะ
กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้ควำมเห็นเก่ียวกับควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนั้น	 ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มี
ควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดข้ึน	บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำม
เห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร	หรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี	 ทั้งนี้	 บริษัทจะ
เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท	และในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี	(แบบ	56-1)
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Reasons and necessity of connected transaction

The	connected	transactions	between	the	Company,	its	subsidiaries	and	related	parties	have	to	follow	the	normal	
operations	and	general	trade	conditions.	Conditions	and	prices	are	in	line	with	market	price	which	is	comparable	
to	prices	charged	on	other	counterparties	in	order	to	maximize	benefits	of	all	stakeholders	of	the	Company,	its	
subsidiaries,	and	related	companies	which	have	common	shareholders	and	directors.	These	transactions	are	also	
audited	by	auditor.

Measures and approval process of connected transaction

In	order	to	protect	investors’s	benefits,	the	Company	will	propose	any	connected	transaction	that	has	never	
been	approved	to	the	Board	of	Directors,	with	presence	of	the	Audit	Committee,	to	approve	that	it	is	reasonable	
and	fair	for	all	stakeholders,	as	well	as	contains	appropriate	price	policy.	The	directors,	who	may	have	conflict	of	
interest,	cannot	vote	to	approve	that	connected	transactions.

The	future	connected	transaction	must	comply	with	the	Securities	and	Stock	Exchange	Act,	as	well	as	regulations,	
announcement	and	rules	of	the	Stock	Exchange	of	Thailand	and	those	of	the	Securities	and	Exchange	Commission,	
including	compliance	to	the	rule	on	disclosure	of	connected	transaction	information	and	major	assets	acquisition	
as	required	by	Federation	of	Accounting	Professions

	For	the	auditing	plan	of	connected	transactions,	the	Audit	Committee	will	assign	the	Company’s	 internal	
auditor	to	monitor	all	details	and	propose	all	 results	of	monitoring	on	monthly	basis	to	the	Audit	Committee	
for	every	quarter.	The	Audit	Committee	assesses	that	those	transactions	are	appropriated	and	complied	with	all	
concerned	regulations,	as	well	as	maximize	the	Company’s	benefits.

Future connected transaction

The	company	has	no	policy	to	lend	except	offering	credit	term.	If	connected	transactions	occur	with	persons	
who	might	have	conflict	of	interest	in	the	future,	the	company	will	seek	comment	from	the	Audit	Committee	on	
necessity	and	appropriateness	of	the	items.	In	case	that	the	Audit	Committee	does	not	have	expertise	in	such	area,	
the	Company	will	seek	comment	from	independent	experts	or	the	Company’s	auditor.	The	comment	will	be	used	
by	the	Board	of	Directors	or	shareholders’	meeting	for	consideration.	The	company	will	disclose	all	connected	
transactions	in	the	notes	to	financial	statements	audited	by	the	Company’s	auditor	and	in	the	SEC	form	56-1
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
และผลการดำาเนินงาน

ภาพรวมผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

ในปี	 2561	 ภำพรวมเศษฐกิจไทยมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	 โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขยำยตัวเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ	
3.9	ในปี	2560	เป็นร้อยละ	4.2	ในปี	2561	โดยมีปัจจัยหนุนจำกกำรขยำยตัวของภำคกำรส่งออกและกำรท่องเที่ยว	รวมถึงกำรลงทุน
และกำรใช้จ่ำยภำครัฐท่ีมีกำรขยำยตัวจำกปีก่อน	 ในทำงกลับกัน	 สถำนกำรณ์รำคำเหล็กโลกก็ยังคงมีควำมผันผวนจำกผลของสงครำม
กำรค้ำระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน	 โดยที่รำคำเหล็กทรงตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรก	 ก่อนที่จะมีกำรปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องใน
ช่วงของครึง่ปีหลงั	อตุสำหกรรมเหลก็เส้นซึง่เป็นผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	กม็กีำรปรบัตวัลดลงจำกปีก่อน	โดยทีก่ำรบรโิภคเหลก็เส้นภำยใน
ประเทศลดลงกว่ำร้อยละ	9	ในปี	2561	

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

อัตรำกำรขยำยตัวของ	GDP	(ร้อยละ) 4.2 3.9 3.2

ปริมำณกำรขำยเหล็กเส้นภำยในประเทศ	(พันตัน) 2,350 2,912 3,365

อัตรำกำรขยำยตัว	(ร้อยละ) -9.1 -13.5 2.7

ปริมำณขำยของบริษัท	(พันตัน) 115 134 169

อัตรำกำรขยำยตัว	(ร้อยละ) -14.2 -20.7 25.2

ส่วนแบ่งตลำด	(ร้อยละ) 4.9 5.5 5.0

แต่อย่ำงไรกต็ำม	บรษิทัได้มุง่เน้นกำรเพิม่ยอดขำยโดยกำรเพิม่ผลติภณัฑ์ให้มคีรบทุกชนิดและขนำดทัง้ในส่วนของเหลก็เส้นกลมและ
เหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและขยำยส่วนแบ่งทำงกำรตลำด	 อีกทั้งเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิตจำกปริมำณ
กำรผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น	ในปี	2561บริษัทยังคงสำมำรถรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดได้ในระดับร้อยละ	5

งบก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

รายได้

บริษัท	มีรำยได้จำกกำรขำยในปี	2561	เป็นจ�ำนวนเงิน	2,229	ล้ำนบำท	ลดลงร้อยละ	4.3	จำกยอดขำยจ�ำนวน	2,329	ล้ำนบำท	ใน
ปี	2560	อันเป็นผลมำจำกปริมำณกำรขำยที่ลดลงจำก	134,261	ตัน	ในปี	2560	เป็น	115,208	ตัน	ในปี	2561	หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ	
14	ทั้งนี้เนื่องมำจำกควำมต้องกำรเหล็กเส้นภำยในประเทศที่ลดต�่ำลงตำมสภำวะเศรษฐกิจ	ในขณะที่สถำนกำรณ์รำคำเหล็กโลกก็ยังคง
มีควำมผันผวน	โดยที่รำคำเหล็กทรงตัวในระดับสูงในช่วงครึ่งปีแรก	ก่อนที่จะมีกำรปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องในช่วงของครึ่งปีหลัง	รำคำ
ขำยเฉลี่ยต่อตันของบริษัท	เพิ่มสูงขึ้นจำกรำคำเฉลี่ยตันละ	17,345	บำทในปี	2560	เป็นตันละ	19,347	บำท	ในปี	2561	

ผลิตภัณฑ์
2561 2560 2559

จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ จ�านวนเงิน ร้อยละ

เหล็กเส้นข้ออ้อย 1,197.79 53.32 1,242.13 52.77 1,334.04 53.44

เหล็กเส้นกลม 1,031.16 45.90 1,086.68 46.17 1,126.88 45.15

เศษเหล็ก 17.61 0.78 25.06 1.06 35.18 1.41

รวมรายได้จากการขาย 2,246.56 100.00 2,353.87 100.00 2,496.10 100.00
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Explanation and Analysis of Financial Status

and Operating Results

Overall Operating Results 

In	2018,	the	overall	Thai	economy	has	increased	from	the	previous	year.	The	gross	domestic	product	(GDP)	
grew	from	3.9%	in	2017	to	4.2	%	in	2018,	driven	by	the	expansion	of	the	export	and	tourism	sectors.	Moreover,	the	
government	investment	and	spending	has	also	expanded	from	the	previous	year.	The	world	steel	price	situation	
is	still	volatile	due	to	the	effects	of	the	trade	war	between	the	United	States	and	China,	with	the	steel	price	
stabilizing	at	the	high	level	in	the	first	half	of	the	year	before	continuing	to	decline	in	the	second	half	of	the	year.	
The	steel	bar	industry	which	is	the	Company’s	major	product	was	also	declined	from	the	previous	year	whereby	
the	domestic	steel	consumption	fell	by	more	than	9%	in	2018.	

2018 2017 2016

GDP	Growth	Rate	(%) 4.2 3.9 3.2

Domestic	Steel	Bar	Sales	Volume	(thousand	tons) 2,350 2,912 3,365

Growth	Rate	(%) -9.1 -13.5 2.7

The	Company’s	Sales	(thousand	tons) 115 134 169

Growth	Rate	(%) -14.2 -20.7 25.2

Market	Share	(%) 4.9 5.5 5.0

However,	the	Company	has	focused	on	the	sales	increasing	strategy	by	offering	the	variety	of	types	and	sizes	
of	product,	both	round	bars	and	deformed	bars,	in	order	to	meet	the	customer	demand	and	expand	the	market	
share.	Moreover,	the	increase	in	the	production	volume	will	help	to	improve	the	production	cost.	As	a	consequent,	
the	Company	can	maintain	the	market	share	at	5%.

Statement of Income as for the Year Ended December 31, 2018 

Revenues

The	Company’s	sales	was	decreased	by	4.3%	from	Baht	2,329	million	in	2017	to	Baht	2,229	million	in	2018	
due	to	the	reduction	in	sales	volume	from	134,261	MT	in	2017	to	115,208	MT	in	2018	or	14%	decreased.	The	major	
decrease	came	from	the	reduction	in	local	demand	of	steel	bar	as	a	result	of	the	declining	of	the	economy.	The	
global	steel	price	is	still	volatile,	remained	at	the	high	level	in	the	first	half	of	the	year	before	it	continued	to	drop	
in	the	second	half	of	the	year.	However,	the	average	selling	price	increased	from	Baht	17,345	per	MT	in	2017	to	
Baht	19,347	per	MT	in	2018.

Product
2018 2017 2016

Amount % Amount % Amount %

Deformed	Bar 1,197.79 53.32 1,242.13 52.77 1,334.04 53.44

Round	Bar 1,031.16 45.90 1,086.68 46.17 1,126.88 45.15

Scrap 17.61 0.78 25.06 1.06 35.18 1.41

Total Sales 2,246.56 100.00 2,353.87 100.00 2,496.10 100.00

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
97



	จำกโครงสร้ำงกำรขำยเหล็กเส้นของบริษัทตำมตำรำงข้ำงบนนี้	สัดส่วนกำรขำยเหล็กเส้นข้ออ้อยของบริษัทมีสัดส่วนที่สูงใกล้เคียง
กับปีก่อน	หลังจำกที่ในปี	2558	บริษัทได้ด�ำเนินกำรติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพให้กับกระบวนกำรผลิตในส่วนของเหล็กเส้น
ข้ออ้อยแล้วเสร็จ	ท�ำให้บริษัทสำมำรถผลิตสินค้ำและท�ำตลำดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้มำกขึ้น	

ทั้งนี้รำยได้จำกกำรขำยทั้งหมดมำจำกกำรขำยภำยในประเทศ	 และเป็นรำยได้จำกกำรขำยเหล็กเส้น	 หำงเหล็ก	 และเศษเหล็ก	
โดยมีรำยละเอียดของสัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยปรำกฏอยู่ในตำรำงด้ำนล่ำงนี้

สัดส่วนรายได้ตามชนิดสินค้า	
(ร้อยละของรายได้จากการขายทั้งหมด)

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

รำยได้จำกกำรขำย	(ล้ำนบำท) 2,246.6 2,353.9 2,496.1

Special	Line 16.3 15.4 14.3

Normal	Line 82.3 83.5 83.5

หำงเหล็ก 0.7 0.8 0.8

เศษเหล็ก 0.7 1.4 1.4

ในปี	2561	สัดส่วนรำยได้จำกกำรขำยเหล็กในกลุ่ม	Special	Line	ซึ่งเป็นกลุ่มเหล็กเส้นขนำดเล็กที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นสูง	เพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ	16.3	ของรำยได้จำกกำรขำยทั้งหมด	ซึ่งเหล็กเส้นในกลุ่มนี้ของบริษัทมีควำมได้เปรียบในเชิงต้นทุนกำรผลิตและเป็นสินค้ำที่
มีผู้ผลิตน้อยรำยในตลำด	จึงมีกำรแข่งขันในเชิงรำคำที่ไม่รุนแรงและมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ดีกว่ำสินค้ำอื่น

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขำยของบริษัทในปี	2561	และปี	2560	เป็นจ�ำนวนเงินเท่ำกับ	2,145	ล้ำนบำท	และ	2,135	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็น
อัตรำก�ำไรขั้นต้นร้อยละ	3.8	และร้อยละ	8.3	ตำมล�ำดับ	อัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ลดลงอย่ำงมำก	ในปี	2561	เป็นผลสืบเนื่องมำจำกส่วนต่ำง
ระหว่ำงรำคำขำยกับต้นทุนบิลเล็ต	(Metal	Spread)	ที่ลดต�่ำลง	จำกรำคำเฉลี่ยตันละ	3,223	บำทในปี	2560	เป็นตันละ	2,790	บำท	ในปี	
2561	เนือ่งจำกซึง่สนิค้ำบลิเล็ตนีเ้ป็นวัตถดิุบหลักในกำรผลติเหลก็เส้น	มีสดัส่วนสงูถงึประมำณร้อยละ	85-90	ของต้นทนุขำยโดยรวม	จดั
เป็นต้นทุนที่มีควำมผันผวนทำงด้ำนรำคำสูงและยังไม่มีเครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพเพียงพอ	(รำยละเอียดปรำกฏอยู่ใน
เรื่อง	“ปัจจัยควำมเสี่ยง”)	ดังนั้น	กำรเปลี่ยนแปลงในรำคำของบิลเล็ตจึงมีผลอย่ำงมำกต่อต้นทุนของสินค้ำ	นอกจำกนี้	บริษัทยังต้องตั้ง
บันทึกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน	8.6	ล้ำนบำท	จำกสถำนกำรณ์รำคำเหล็กที่ปรับตัวลดลง

ต้นทุนสินค้ำขำยในส่วนอื่นประกอบด้วยต้นทุนกำรผลิต	(แปรรูปด้วยกำรรีดร้อน)	อันได้แก่	ต้นทุนค่ำเชื้อเพลิง	ค่ำเสื่อมรำคำ	ต้นทุน
ค่ำแรงงำน	และวัสดุสิ้นเปลืองในกำรผลิต	เป็นต้น	โดยที่ต้นทุนค่ำเชื้อเพลิงมีสัดส่วนเกินกว่ำครึ่งหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตทั้งหมด	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในปี	2561	และปี	2560	มีจ�ำนวนเท่ำกับ	28.9	ล้ำนบำท	และ	39.2	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
1.3	 และร้อยละ	 1.7	 ของยอดขำย	 ตำมล�ำดับ	 โดยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยส่วนใหญ่เป็นค่ำขนส่งสินค้ำจึงเป็นสัดส่วนที่แปรผันโดยตรงต่อ
ปริมำณกำรขำยในอัตรำร้อยละ	1-2	ของยอดขำย	ส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร	มียอดเท่ำกับ	26.8	ล้ำนบำท	ทั้งในปี	2561	และ	2560	
ซึ่งค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรส่วนใหญ่เป็นค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน	
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According	to	the	above	revenue	structure,	the	proportion	of	the	deformed	steel	bars	sales	remained	at	the	same	
level	as	the	previous	year.	The	Company	has	completed	the	installation	of	machinery	to	enhance	the	production	
process	of	deformed	steel	bars	in	2015.	With	this	upgrade	production	process,	the	Company	can	produce	and	
expand	the	market	for	the	deformed	steel	bars	sales.	

Total	sales	were	derived	from	domestic	sales	of	steel	bar,	tail	of	steel	bar	and	scrap.	Details	of	proportion	of	
sales	revenues	are	exhibited	in	the	table	below:

Proportion of Income by Product Category 
(% of Total Sales Revenue)

2018 2017 2016

Sales	Revenue	(Million	Baht) 2,246.6 2,353.9 2,496.1

Special	Line 16.3 15.4 14.3

Normal	Line 82.3 83.5 83.5

Tail	of	Steel	Bar 0.7 0.8 0.8

Scrap 0.7 1.4 1.4

	 In	2018,	the	proportion	of	sales	from	special	line,	small	steel	bar	category	with	high	gross	profit	margin,	
has	increased	to	16.3%	of	total	sales	revenue.	The	Company	has	the	competitive	advantage	for	steel	bar	in	this	
category	in	term	of	production	cost	as	there	are	fewer	manufacturers	in	the	market.	Therefore,	price	competition	
is	not	severe	and	gross	profit	margin	is	higher	than	other	product	categories.	

Costs and Expenses 

The	Company’s	cost	of	sales	was	at	Baht	2,145	million	and	Baht	2,135	million	in	2018	and	2017,	respectively	
and	the	gross	profit	rate	was	at	3.8%	and	8.3%.	The	gross	profit	rate	in	2018	was	significantly	dropped	from	2017	
due	to	the	reduction	in	metal	spread,	margin	between	steel	selling	price	and	cost	of	steel	billet,	from	the	average	
of	Baht	3,223	per	MT	in	2017	to	Baht	2,790	per	MT	in	2018.	.	The	main	raw	material	costs	of	steel	bar	is	steel	billet,	
the	highest	proportion	in	cost	of	sales,	which	accounted	for	more	than	80%	of	steel	bar	price.	Moreover,	the	price	
volatility	risk	of	steel	billet	is	considered	high	and	there	is	no	effective	hedging	instrument	to	deal	with	this	risk	
(details	as	discussed	in	“Risk	Factors”).	Moreover,	in	2018	the	Company	reduced	cost	of	inventories	by	Baht	8.6	
million	to	reflect	the	net	realizable	value	as	the	declining	of	steel	price.

	 The	other	parts	of	cost	of	sales	are	consisted	of	cost	of	production	(processed	by	rolling)	i.e.	energy	cost,	
depreciation	expense,	labor	cost	and	variable	overhead	cost,	etc.	Energy	cost	is	more	than	half	of	all	the	production	
cost.	

The	selling	expenses	were	at	Baht	28.9	million	and	Baht	39.2	million	in	2018	and	2017,	respectively	which	
accounted	for	1.3%	and	1.7%	of	total	sales	in	2018	and	2017,	respectively.	The	major	expense	was	the	transportation	
cost	which	directly	related	with	the	sales	volume	at	the	approximately	rate	of	1-2	%.	The	administrative	expenses	
were	at	Baht	26.8	million	in	both	2018	and	2017.	The	major	expenses	were	the	employee	expenses	which	were	
remained	in	the	same	level	from	last	year.	
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สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยได้รวมลดลงจำกปีก่อนเพียงเล็กน้อย	ดังรำยละเอียดที่แสดงในตำรำงข้ำงล่ำงนี้

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

สัดส่วนของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร	เทียบกับรำยได้รวม	(ร้อยละ) 2.5 2.8 3.2

บริษัทมีรำยได้อื่นจำกกำรขำยเศษเหล็กจ�ำนวนเงิน	 17.6	 ล้ำนบำท	 และ	 29	 ล้ำนบำท	 ในปี	 2561	 และปี	 2560	 โดยมีต้นทุน
ของเศษเหล็กอยู่ที่	5.7	ล้ำนบำทและ	10.3	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	นอกจำกนี้	ในปี	2560	บริษัทยังมีรำยได้เงินชดเชยควำมเสียหำยจำก
เหตุกำรณ์อุทกภัยเป็นจ�ำนวนเงิน	14.8	ล้ำนบำท	

จำกนโยบำยกำรบริหำรอัตรำแลกเปลี่ยนของบริษัท	 (รำยละเอียดปรำกฏอยู่ในเรื่อง	 “ปัจจัยควำมเสี่ยง”)	 เพื่อรองรับกำรน�ำเข้ำ
วัตถุดิบจำกต่ำงประเทศน้ัน	ท�ำให้บริษัทมีกำรรับรู้ผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนในสัดส่วนท่ีน้อยเม่ือเทียบกับรำยได้ของ
บริษัท	ในปี	2561	อีกทั้ง	บริษัทมีกำรน�ำเข้ำวัตถุดิบจำกต่ำงประเทศลดลงอย่ำงมำกเมื่อเทียบกับปีก่อน	

ก�าไร

ด้วยเหตุที่ส่วนต่ำงระหว่ำงรำคำขำยของเหล็กเส้นกับต้นทุนเหล็กแท่งเล็ก	 (Metal	 Spread)	 มีกำรปรับลดลงจำกรำคำเฉลี่ยตัน
ละ	3,223	บำท	ในปี	2560	เป็นตันละ	2,790	บำท	ในปี	2561	ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น	ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นที่ลดลงจำกปีก่อนเป็น
อย่ำงมำก	กล่ำวคืออัตรำก�ำไรขั้นต้นของปี	2561	และปี	2560	เท่ำกับร้อยละ	3.8	และ	8.3	ตำมล�ำดับ	จึงเป็นปัจจัยหลักที่ท�ำให้บริษัทมี
ผลกำรด�ำเนินงำนของปี	2561	เป็นก�ำไรสุทธิทั้งสิ้น	33	ล้ำนบำท	ลดลงจำกปี	2560	ซึ่งบริษัทมีผลก�ำไรสุทธิ	132	ล้ำนบำท	

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

จำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทประจ�ำปี	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561	มีผลก�ำไรสุทธิจ�ำนวน	33	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นก�ำไรต่อ
หุ้น	0.03	บำท	คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี	2562	เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำย
เงินปันผลทั้งปี	 ในอัตรำหุ้นละ	 0.03	บำท	 รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ำยทั้งสิ้น	 33.975	 ล้ำนบำท	 ดังนั้น	 หำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี	 2562	 อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเสนอมำในครั้งน้ี	 บริษัท	 ก็จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
รับเงินปันผล	ในวันที่	13	พฤษภำคม	2562	นี้
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The	proportion	of	the	selling	and	administrative	expenses	to	total	revenue	was	slightly	decreased	from	2016	
as	per	the	details	shown	below:	

2018 2017 2016

Proportion	of	Selling	and	Administrative	Expenses	to	Total	Revenues	(%) 2.5 2.8 3.2

The	Company	had	the	income	from	sales	of	scrap	totaling	Baht	17.6	million	and	Baht	29	million	in	2018	and	
2017	with	the	related	cost	of	sales	of	5.7	million	and	Baht	10.3	million	in	2018	and	2017,	respectively.	In	2017,	the	
Company	received	the	compensation	income	from	the	flood	damage	totaling	Baht	14.8	million.	

From	the	Company’s	foreign	exchange	rate	management	policies	(details	as	shown	in	“Risk	Factors”)	in	coping	
with	the	imported	raw	materials	from	abroad,	the	Company	could	realize	lower	proportion	of	gain	or	loss	from	
foreign	exchange	when	comparing	with	the	Company’s	revenues.	In	2018	the	Company	had	the	little	amount	from	
gain	and	loss	from	exchange	rate	due	to	the	decrease	of	import	raw	materials	from	abroad.

	Profits	

Since	the	average	metal	spread	has	been	reduced	from	Baht	3,223	per	ton	in	2017	to	Baht	2,790	per	ton	in	
2018	leading	to	the	significantly	drop	in	Company	gross	profit	from	last	year.	Gross	profit	for	the	year	2018	and	
2017	were	reported	at	3.8%	and	8.3%,	respectively.	This	was	the	major	drive	in	this	year’s	performance	as	the	
Company	had	the	net	profit	of	Baht	33	million	in	2018,	this	was	significantly	decreased	from	net	income	of	Baht	
132	million	in	2017.

Return on Equity 

According	to	the	Company’s	performance	for	the	year	ended	December	31,	2018	which	the	Company	had	
the	net	profit	of	Baht	33	million	or	equivalent	to	net	profit	per	share	of	Baht	0.03,	the	Board	of	Directors	deem	
appropriate	to	propose	the	2019	Annual	General	Shareholders’	Meeting	to	approve	the	annual	dividend	payment	
of	Baht	0.03	per	share,	or	a	total	dividend	payment	of	Baht	33.975	million.	Therefore,	if	the	2019	general	meeting	
of	shareholders	approve	the	pay	out	of	dividend	as	proposed	the	Company	shall	pay	out	the	dividend	to	the	
eligible	shareholders	on	this	coming	13th	May	2019.	
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งบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินของปีก่อน

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2561	และสิ้นปี	2560	มียอดเท่ำกับ	1,959	ล้ำนบำท	และ	2,012	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	บริษัทมี
สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำก	1,152	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2560	มำเป็น	1,120	ล้ำนบำท	ณ	สิ้นปี	2561	โดยที่ลูกหนี้กำรค้ำมียอดลดลง
จำกตอนสิ้นปี	2560	ในขณะที่สินค้ำคงเหลือมียอดที่เพิ่มสูงขึ้น	ทั้งนี้เนื่องมำจำกยอดขำยในไตรมำสที่สี่ที่มียอดลดลงจำกปีก่อน

บริษทัสำมำรถบรหิำรจดักำรสนิทรพัย์ทีม่อียูเ่พือ่น�ำไปใช้สร้ำงรำยได้อย่ำงมีประสทิธภิำพมำโดยตลอด	ดงัจะเห็นได้จำกข้อมูลเปรยีบ
เทียบสัดส่วนรำยได้ต่อสินทรัพย์ตำมตำรำงข้ำงล่ำงนี้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

รำยได้รวม 2,248.5 2,376.8 2,510.4

ลูกหนี้กำรค้ำ 353.2 415.4 406.2

สินค้ำคงเหลือ 470.2 381.3 631.4

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 835.7 857.8 883.7

สินทรัพย์รวม 1,959.3 2,012.3 2,014.6

สินทรัพย์เฉลี่ย	(ต้นงวด	+	ปลำยงวด)	/	2 1985.8 2,013.4 2,020.7

สัดส่วนรำยได้ต่อสินทรัพย์ 1.13	เท่ำ 1.18	เท่ำ 1.24	เท่ำ

จำกตำรำงจะเหน็ได้ว่ำสดัส่วนรำยได้ต่อสนิทรพัย์ของบรษิทัยงัคงอยูใ่นระดบัทีใ่กล้เคยีงกบัปีก่อน	โดยมยีอดลดลงเพยีงเลก็น้อยจำก
ยอดรำยได้รวมและสินทรัพย์รวมที่ลดลง	แสดงให้เห็นว่ำบริษัทสำมำรถน�ำสินทรัพย์ในปี	 2561	ทุกๆ	1	บำท	 ไปใช้สร้ำงรำยได้กลับมำ
ได้จ�ำนวน	1.13	บำท	ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่อยู่ในระดับสูง	สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ดีจำกนโยบำยสำมประกำรคือ	(1)	กำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ
คงคลังให้มีระดับที่เหมำะสม	(2)	นโยบำยกำรให้ควำมสมดุลระหว่ำงอัตรำก�ำไรและปริมำณขำย	ที่นอกจำกจะช่วยเพิ่มรำยได้ให้มำกขึ้น
แล้วยังท�ำให้มีอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย	และ	(3)	กำรใช้เครื่องจักรในกำรผลิตอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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Statement of Financial Position as at December 31, 2018 with Comparative Previous Year 

Assets 

The	 Company’s	 total	 assets	 at	 end	 of	 2018	 and	 2017	were	 Baht	 1,959	million	 and	 Baht	 2,012	million,	
respectively.	The	current	assets	decreased	from	Baht	1,152	million	at	end	of	2017	to	Baht	1,120	million	at	end	of	
2018	as	Accounts	Receivable	balance	was	decreased	while	Inventory	balance	was	increased	from	the	end	of	2017.	
This	was	due	to	the	decrease	in	sales	in	the	fourth	quarter	from	the	previous	year.	

The	Company	can	effectively	utilize	the	existing	assets	as	shown	by	the	comparative	proportion	of	revenues	
to	assets	as	per	the	table	below:	

(unit:	million	Baht)

2018 2017 2016

Total	Revenues 2,248.5 2,376.8 2,510.4

Trade	Accounts	Receivable 353.2 415.4 406.2

Inventories 470.2 381.3 631.4

Property,	plant	and	equipment 835.7 857.8 876.8

Total	Assets 1,959.3 2,012.3 2,014.6

Average	Assets	(beginning	+	ending)	/	2 1985.8 2,013.4 2,020.7

Total	Revenues	to	Average	Assets 1.13	times 1.18	times 1.24	times

	 From	this	table,	the	proportion	of	total	revenues	to	average	assets	were	still	remained	in	the	same	level	
as	the	previous	year.	Total	revenues	and	total	assets	were	slightly	decreased	from	2017.	The	Company	still	utilized	
every	Baht	1	of	assets	in	2018	to	generate	the	income	at	the	high	level	at	Baht	1.13.	It	reflected	the	good	results	
from	3	policies:	(1)	inventory	management	to	an	appropriate	level,	(2)	the	balancing	between	profit	margin	and	
sales	volume	which	also	improved	the	production	capacity	as	well,	and	(3)	the	use	of	the	machinery	in	production	
with	more	efficiency.
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หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัท	ณ	สิ้นปี	2561	และสิ้นปี	2560	มียอดเท่ำกับ	43.4	ล้ำนบำท	และ	72.8	ล้ำนบำท	ตำมล�ำดับ	ซึ่งยอดหนี้สิน
ที่ลดลงส่วนใหญ่มำจำกยอดเจ้ำหนี้กำรค้ำอันเป็นผลมำจำกกำรสั่งซื้อบิลเล็ตลดลงในปี	2561

ในขณะที่อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำ	 โดยคิดเป็น	 0.03	 และ	 0.04	 ในตอนสิ้นปี	 2561	 และ	 2560	
ตำมล�ำดับ	ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรใช้เงินทุนที่มำจำกส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	โดยไม่มีกำรใช้เงินกู้ยืมระยะยำวเลย

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน
(หนี้สินรวม	หำรด้วย	ส่วนของผู้ถือหุ้น)

0.03 0.04 0.04

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ในระหว่ำงปี	2561	บริษัทไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนหุ้นสำมัญ	โดยมีหุ้นสำมัญจ�ำนวน	1,132,500,000	หุ้น	มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ	
1.00	บำท	โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	วันสิ้นงวดรวมจ�ำนวน	1,915.9	ล้ำนบำท	หรือคิดเป็นหุ้นละ	1.69	บำท	โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส�ำคัญในระหว่ำงปี	คือ	ผลก�ำไรขำดทุนรวมส�ำหรับปี	2561	จ�ำนวน	33	ล้ำนบำท	และกำรจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน	57	ล้ำนบำท

งบกระแสเงินสดส�าหรับปี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมียอดเงินสดสุทธิลดลงในปี	2561	ทั้งสิ้น	69	ล้ำนบำท	โดยแบ่งเป็นเงินสดสุทธิที่ใช้ไปจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน	6	ล้ำนบำท	
ซึ่งมำจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำ	 ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน	 6	 ล้ำนบำท	 เป็นกำรซื้ออุปกรณ์เครื่องจักรเพิ่มในระหว่ำงป	ี
ในขณะที่เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน	57	ล้ำนบำท	เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

สภาพคล่อง

อตัรำส่วนสภำพคล่องของบรษิทั	ณ	วันสิน้ปี	2561	ยงัคงอยูใ่นระดบัทีส่งูคดิเป็น	31.2	เท่ำเพิม่ขึน้จำกตอนสิน้ปี	2560	ทีอ่ตัรำส่วนนีเ้ท่ำกบั	
17.5	เท่ำ	กำรที่อัตรำส่วนสภำพคล่องอยู่ในระดับที่สูงอย่ำงต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงสภำพคล่องที่สูงมำกของบริษัท	

ปี	2561 ปี	2560 ปี	2559

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน	หำรด้วยหนี้สินหมุนเวียน)

31.2 17.5 17.3
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Liabilities 

Total	liabilities	at	end	of	2018	and	2017	were	Baht	43.4	million	and	Baht	72.8	million,	respectively.	The	decrease	
in	liabilities	mainly	came	from	Trade	Accounts	Payable	as	a	result	of	decreasing	billet	orders	in	2018.

	For	debt	to	equity	ratio,	the	Company	could	maintain	the	low	ratio	at	0.03	and	0.04	for	2018	and	2017,	
respectively.	This	was	mainly	due	to	the	usage	of	fund	from	the	shareholder‘s	equity	instead	of	long	term	loan.

2018 2017 2016

Debt	to	Equity	Ratio	
(Total	Liabilities/Shareholders’	Equity)

0.03 0.04 0.04

Shareholders’ Equity

During	2018,	the	Company	had	no	change	in	ordinary	shares	of	1,132,500,000	shares	with	the	par	value	of	
Baht	1.00.	Shareholders’	equity	as	at	the	end	of	the	period	was	Baht	1,915.9	million	or	Baht	1.69	per	share.	The	
significant	changes	during	the	year	were	the	comprehensive	income	of	Baht	33	million	and	the	dividend	payment	
of	Baht	57	million.	

Statement of Cash Flow as for the Year Ended December 31, 2018 in Comparison with the Same Period 

of Previous Year

The	Company’s	net	cash	has	been	reduced	by	Baht	69	million	in	2018.	It	was	consisted	of	net	cash	used	in	
the	operating	activities	of	Baht	6	million	which	mainly	came	from	the	purchasing	of	inventory.	Net	cash	used	in	
investing	activities	of	Baht	6	million	came	from	the	purchasing	of	new	machinery	and	equipment	during	the	year.	
On	the	other	hand,	net	cash	used	in	financing	activities	of	Baht	57	million	was	mainly	came	from	the	payment	of	
the	interim	dividend.

Liquidity

The	Company	maintained	a	good	liquidity	as	same	as	the	previous	year	as	seen	from	its	liquidity	ratio,	from	
dividing	current	assets	by	current	 liabilities	as	shown	 in	 the	 table	below.	At	 the	end	of	2018,	 the	Company’s	
liquidity	ratio	at	31.2x,	increased	from	17.5x	at	the	end	of	2016.	This	high	liquidity	ratio	reflects	the	high	liquidity	
of	the	Company.

2018 2017 2016

Liquidity	Ratio
(Current	Assets/Current	Liabilities)

31.2 17.5 17.3
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

งบกำรเงินของบรษิทั	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	จัดท�ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีก�ำหนดในพระรำชบญัญตัิ
วิชำชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ	ลงวันที่	11	ตุลำคม	2559	
ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี	 พ.ศ.	 2543	 และตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

คณะกรรมกำรรับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	ที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้เกิดควำมมั่นใจ
ว่ำได้แสดงฐำนะกำรเงิน	 รำยได้และค่ำใช้จ่ำย	 และกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล	 โดยได้จัดให้มีกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชี
ที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่รักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน	 รวมทั้งกำรป้องกันกำรทุจริตและกำรด�ำเนินกำรที่ผิดปกติ	 และในกำรจัดท�ำรำยงำน
ทำงกำรเงิน	ได้มีกำรพิจำรณำเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอ	และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไป	 รวมทั้งได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงควำมเห็นต่องบกำร
เงินของบริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	ในรำยงำนของผู้สอบบัญชี

	 (นำยทวีศักดิ์	เสนำณรงค์)	 (นำยหลี่	เยะ	เหวิน)
	 ประธำนกรรมกำร	 กรรมกำรผู้จัดกำร
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Responsibilities of the Board of Directors

for the Financial Statements Reports

The	 financial	 statements	 have	 been	 prepared	 in	 in	 accordance	with	 Thai	 Financial	 Reporting	 Standards	
enunciated	under	the	Accounting	Professions	Act	B.E.	2547	and	their	presentation	has	been	made	in	compliance	
with	the	stipulations	of	the	Notification	of	the	Department	of	Business	Development	dated	11	October	2016,	issued	
under	the	Accounting	Act	B.E.	2543	and	the	rules	of	Securities	and	Exchange	Commission	under	Stock	Exchange	
of	Thailand	Act.	B.E.	2535.

	 The	Board	of	Directors	is	responsible	for	the	financial	statements	of	Bangsaphan	Barmill	Public	Company	
Limited	which	are	prepared	to	ensure	the	true	and	correctness	of	financial	positions,	 revenues,	expenses	and	
cash	flows	by	keeping	sufficient	and	correct	accounting	records	in	order	to	retain	the	assets,	prevent	frauds	and	
irregularity	operations.	As	a	regular	practice	the	financial	statements	are	prepared	by	using	the	suitable	accounting	
policy	in	accordance	with	the	generally	accepted	accounting	standards	and	the	significant	information	is	sufficiently	
disclosed	in	the	Notes	to	the	financial	statements.	The	auditor	has	expressed	her	opinion	to	the	financial	statements	
of	Bangsaphan	Barmill	Public	Company	Limited	in	the	Auditor’s	Report.	

	 (Mr.	Taweesak	Senanarong)	 (Mr.	Lee,Yeh-Wen)
		 Chairman	 Managing	Director
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินของบริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	(บริษัทฯ	)	ซึ่งประกอบด้วย	งบแสดงฐำนะกำรเงิน	
ณ	 วันท่ี	 31	 ธันวำคม	 2561	 งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ	 งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน	และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมถึง	หมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญ	

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน	ณ	วันที่	 31	 ธันวำคม	2561	ผลกำรด�ำเนินงำนและกระแสเงินสดส�ำหรับปี
สิน้สดุวนัเดยีวกนัของบรษิทั	บำงสะพำนบำร์มลิ	จ�ำกดั	(มหำชน)	โดยถกูต้อง	ตำมทีค่วรในสำระส�ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค	ควำมรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ	 ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกบริษัทฯ	 ตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณของ
ผูป้ระกอบวิชำชพีบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัช	ีในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน	และข้ำพเจ้ำได้ปฏบิตัติำมข้อก�ำหนด
ด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย	ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำงๆ	 ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำใน	 กำรตรวจสอบ
งบกำรเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน	 ข้ำพเจ้ำได้น�ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบ	 งบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ	ทั้งนี้	ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้	

ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตังิำนตำมควำมรับผดิชอบทีไ่ด้กล่ำวไว้ในวรรคควำมรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำน
ของข้ำพเจ้ำ	 ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย	 กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำได้รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญในงบกำรเงิน	 ผลของวิธีกำรตรวจสอบ
ของข้ำพเจ้ำ	ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่ำนี้ด้วย	ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ	พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำถือเป็นรำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญยิ่งรำยกำรหนึ่งของบริษัทฯ	 เนื่องจำกจ�ำนวนรำยได้ท่ีบันทึกในบัญชีจะส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อผลก�ำไรขำดทุนประจ�ำปีของบรษิทัฯ	โดยในระหว่ำงปี	2561	บรษิทัรบัรูร้ำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำจ�ำนวน	2,229	ล้ำน
บำท	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	99	ของรำยได้รวมของบริษัทฯ	นอกจำกนี้ปริมำณและรำคำกำรขำยของบริษัทมีควำมสัมพันธ์กับกำรผันผวนของ
รำคำเหล็กในตลำดโลก	ด้วยเหตุนี้ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมส�ำคัญเป็นพิเศษต่อมูลค่ำและระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยของบริษัทฯ	

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำของบริษัทโดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	
ที่เก่ียวข้องกับวงจรรำยได้	 โดยกำรสอบถำมผู้รับผิดชอบ	ท�ำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำ	 สุ่มทดสอบกำรปฏิบัติตำมกำรควบคุมที่
บริษัทออกแบบไว้	ท�ำกำรสุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี	สอบทำน
ใบลดหนี้ที่บริษัทออกให้แก่ลูกค้ำภำยหลังวันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี	 และท�ำกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้เพื่อตรวจสอบ
ควำมผิดปกติที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี	

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับของสินค้ำคงเหลือของบริษัทตำมที่เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	 9	
ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรค่อนข้ำงมำกเนื่องจำกสินค้ำคงเหลือของบริษัทเป็นสินค้ำประเภทโภคภัณฑ์	 ซึ่งมีควำมผันผวนตำม
รำคำตลำดโลก	และตำมอุปสงค์และอุปทำนภำยในประเทศ	ประกอบกับกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืนดังกล่ำวต้องอำศัย
กำรประมำณกำรต้นทุนในกำรผลิตต่อให้เสร็จและค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยสนิค้ำ	และรำคำขำย	ดงันัน้อำจท�ำให้เกดิควำมเสีย่งเกีย่วกบัมลูค่ำ
ของค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

ข้ำพเจ้ำไดป้ระเมินวธิีกำรและขอ้สมมตทิีฝ่ำ่ยบรหิำรของบรษิทัใช้ในกำรประมำณกำรคำ่เผื่อกำรลดลงของมลูค่ำสนิค้ำคงเหลือ	โดย
กำรสอบถำมและท�ำควำมเข้ำใจเกณฑ์ที่ฝ่ำยบริหำรใช้ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ	รวมถึงกำรสอบทำน
ควำมสม�ำ่เสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงักล่ำว	และท�ำกำรวิเครำะห์เปรยีบเทยีบจ�ำนวนเงนิสทุธทิีก่จิกำรได้รบัจำกกำรขำยสนิค้ำภำยหลงัวนัที่
ในงบกำรเงินกับรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้ำ

ข้อมูลอื่น	

ผูบ้รหิำรเป็นผูร้บัผดิชอบต่อข้อมลูอ่ืน	ซ่ึงรวมถงึข้อมลูทีร่วมอยูใ่นรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทัฯ	(แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรำยงำนนั้น)	ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรียมให้กับข้ำพเจ้ำภำยหลังวันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้

ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะกำรให้	ควำมเชื่อมั่นในรูปแบบ
ใดๆ	ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ	 กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมีควำมขัดแย้งที่มี
สำระส�ำคัญกับงบกำรเงินหรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรือไม่	หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่	

เม่ือข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทตำมที่กล่ำวข้ำงต้น	 และหำกสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สำระส�ำคัญ	ข้ำพเจ้ำจะสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวให้ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลทรำบเพื่อให้มีกำรด�ำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	
และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	 ผู้บริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของบริษัทในกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่อง	 กำรเปิดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่ำว	และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหำรมี
ควำมตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดด�ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด�ำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ	

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ควำมเชื่อม่ันอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่	ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด	และเสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำม
เหน็ของข้ำพเจ้ำอยูด้่วย	ควำมเชือ่ม่ันอย่ำงสมเหตสุมผลคอืควำมเชือ่มัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ได้เป็นกำรรบัประกนัว่ำกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบ
ตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส�ำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
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ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี	 ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัย	 เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ	และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนดังต่อไปนี้ด้วย

•	 ระบแุละประเมินควำมเสีย่งทีอ่ำจมีกำรแสดงข้อมลูทีขั่ดต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสำระส�ำคญัในงบกำรเงนิไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติ
หรือข้อผิดพลำด	 ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ	 ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น	 และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่
เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ	 ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด	เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด	กำรปลอมแปลง
เอกสำรหลักฐำน	กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล	กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน

•	 ท�ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์	แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของ	กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ	

•	 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีและกำรเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรจัดท�ำ

•	 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส�ำหรับกิจกำรที่ด�ำเนินงำนต่อเนื่องของผู้บริหำร	และสรุปจำกหลักฐำน
กำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนัย
ส�ำคญัต่อควำมสำมำรถของบรษิทัฯ	ในกำรด�ำเนนิงำนต่อเนือ่งหรอืไม่	หำกข้ำพเจ้ำได้ข้อสรปุว่ำมคีวำมไม่แน่นอนทีม่สีำระส�ำคญั	ข้ำพเจ้ำ
จะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน	 หรือหำกเห็นว่ำกำรเปิดเผย
ดังกล่ำวไม่เพียงพอ	 ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่
ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ	อย่ำงไรก็ตำม	เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้บริษัทฯ	ต้องหยุดกำรด�ำเนิน
งำนต่อเนื่องได้

•	 ประเมินกำรน�ำเสนอ	 โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม	 รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประเมินวำ่
งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ	ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้วำงแผนไว้	
ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำง
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ
และได้สื่อสำรกับผู้มีหน้ำท่ีในกำรก�ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมด	 ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอก
อำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำมเป็นอิสระ

จำกเรื่องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแล	ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำงๆ	ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดใน	กำรตรวจสอบงบกำร
เงนิในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรือ่งส�ำคญัในกำรตรวจสอบ	ข้ำพเจ้ำได้อธบิำยเร่ืองเหล่ำนีไ้ว้ในรำยงำนของผูส้อบบญัช	ีเว้นแต่กฎหมำย
หรือข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่ำวต่อสำธำรณะ	หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น	 ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเรื่อง
ดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท�ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำ
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรน�ำเสนอรำยงำนฉบับนี้

	 อิศรำภรณ์	วิสุทธิญำณ
	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต	เลขทะเบียน	7480

	 บริษัท	ส�ำนักงำน	อีวำย	จ�ำกัด
	 กรุงเทพฯ	:	25	กุมภำพันธ์	2562

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
110



(หน่วย	:	บำท)

หมายเหตุ 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 	277,937,310	 	346,929,742	

ลูกหนี้กำรค้ำ 6, 8 	353,193,101	 	415,360,762	

สินค้ำคงเหลือ	 9 	470,174,712	 	381,318,999	

ภำษีซื้อรอเรียกคืน 	16,193,909	 	3,695,265	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	2,211,688	 	5,051,816	

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  1,119,710,720  1,152,356,584 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อำคำรและอุปกรณ์ 10 	835,691,941	 	857,807,917	

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน 11 	-	 	-	

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 17 	3,229,166	 	1,395,786	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 	705,000	 	705,000	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  839,626,107  859,908,703 

รวมสินทรัพย์  1,959,336,827  2,012,265,287 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย	:	บำท)

หมายเหตุ 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 6, 13 	21,459,036	 	43,749,413	

เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 	8,511,821	 	9,225,965	

ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย 	5,189,267	 	12,041,367	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	748,643	 	849,086	

รวมหนี้สินหมุนเวียน  35,908,767  65,865,831 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 14 	7,520,525	 	6,978,928	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  7,520,525  6,978,928 

รวมหนี้สิน  43,429,292  72,844,759 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

	ทุนจดทะเบียน

	หุ้นสำมัญ	1,132,500,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท  1,132,500,000  1,132,500,000 

	ทุนที่ออกจ�ำหน่ำยและช�ำระเต็มมูลค่ำแล้ว

	หุ้นสำมัญ	1,132,500,000	หุ้น	มูลค่ำหุ้นละ	1	บำท 	1,132,500,000	 	1,132,500,000	

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ 	621,846,700	 	621,846,700	

ก�ำไรสะสม

	จัดสรรแล้ว	-	ส�ำรองตำมกฎหมำย 15 	113,250,000	 	113,250,000	

	ยังไม่ได้จัดสรร 	48,310,835	 	71,823,828	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,915,907,535  1,939,420,528 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,959,336,827  2,012,265,287 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย	:	บำท)

หมายเหตุ 2561 2560

ก�าไรขาดทุน	:

รายได้

รำยได้จำกกำรขำย 	2,228,915,926	 	2,328,808,179	

รำยได้อื่น

	รำยได้เงินชดเชยควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยในภำคใต้ 1.2 	-	 	14,780,991	

	รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก 	17,606,081	 	28,994,182	

	อื่นๆ 	1,943,393	 	4,181,913	

รวมรายได้  2,248,465,400  2,376,765,265 

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขำย 	2,145,315,168	 	2,134,778,059	

ต้นทุนขำยเศษซำก 	5,669,987	 	10,313,168	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ�ำหน่ำย 	28,922,709	 	39,180,113	

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 	26,802,373	 	26,785,576	

รวมค่าใช้จ่าย  2,206,710,237  2,211,056,916 

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  41,755,163  165,708,349 

ต้นทุนทำงกำรเงิน 	(301,070) 	(833,831)

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  41,454,093  164,874,518 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 17 	(8,342,086) 	(32,980,363)

ก�าไรส�าหรับปี  33,112,007  131,894,155 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 	-	 	-	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  33,112,007  131,894,155 

ก�าไรต่อหุ้น	 18

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 	0.03	 	0.12	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

งบกระแสเงินสด

(หน่วย	:	บำท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไรก่อนภาษี  41,454,093  164,874,518 

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษี

	เป็นเงินสดรับ	(จ่ำย)	จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

	ค่ำเสื่อมรำคำ 	32,154,850	 	33,748,620	

	ตัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 	-	 	841,255	

	ก�ำไรจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 	(448,597) 	(331,776)

	ตัดจ�ำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ 	-	 	525,732	

	รำยกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือเป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ	 	8,625,304	 	-	

	ขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 	1,058,692	 	-	

	ก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว 	-	 	(636,865)

	ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 1,052,497 1,018,049

	ดอกเบี้ยรับ 	(1,083,846) 	(1,045,402)

	ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ย 	176,024	 	306,169	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

	และหนี้สินด�ำเนินงำน 	82,989,017	 	199,300,300	

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

	ลูกหนี้กำรค้ำ 	62,167,661	 	(9,118,170)

	สินค้ำคงเหลือ 	(101,476,578) 	247,284,538	

	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 	(9,658,515) 	15,158,378	

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)

	เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 	(22,290,377) 	(3,051,794)

	เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ 	(714,144) 	7,554,916	

	หนี้สินหมุนเวียนอื่น 	(100,443) 	(160,057)

	เงินสดจ่ำยผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 	(510,900) 	(97,450)

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  10,405,721  456,870,661 

	ดอกเบี้ยรับ 	1,083,846	 	1,045,402	

	จ่ำยภำษีเงินได้ 	(17,027,566) 	(37,000,410)

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน  (5,537,999)  420,915,653 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

(หน่วย	:	บำท)

2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้ออุปกรณ์ 	(6,043,315) 	(6,305,230)

เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ 	448,598	 	331,776	

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (5,594,717)  (5,973,454)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 	-	 	271,580,485	

ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำร 	-	 	(270,726,033)

จ่ำยดอกเบี้ย 	(176,024) 	(306,169)

จ่ำยเงินปันผล 	(56,625,000) 	(135,900,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (56,801,024)  (135,351,717)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (1,058,692)  - 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ  (68,992,432)  279,590,482 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี 	346,929,742	 	67,339,260	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  277,937,310  346,929,742 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

	โอนสินค้ำคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์ 	3,995,561	 	2,348,344	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จ�ากัด	(มหาชน)

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2561

1.	 ข้อมูลทั่วไป

1.1	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ	

บริษัท	บำงสะพำนบำร์มิล	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัทฯ	”)	เป็นบริษัทมหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนำในประเทศไทย	ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ	คือกำรผลิตและจ�ำหน่ำยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย	ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริษัทฯ	อยู่ที่	28/1	อำคำร
ประภำวิทย์	ชั้น	8	ถนนสุรศักดิ์	แขวงสีลม	เขตบำงรัก	กรุงเทพมหำนคร	และโรงงำนตั้งอยู่ที่	8	หมู่	7	ถนนบ้ำนกลำงนำ-ยำยพลอย	
ต�ำบลแม่ร�ำพึง	อ�ำเภอบำงสะพำน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	

1.2	 ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้

เมื่อวันที่	9	มกรำคม	2560	ได้เกิดเหตุน�้ำท่วมฉับพลันที่โรงงำนของบริษัทฯ	ท�ำให้บริษัทฯ	ต้องหยุดด�ำเนินกำรผลิตชั่วครำว	
และบริษัทฯ	ได้กลับมำด�ำเนินกำรผลิตได้เป็นปกติตั้งแต่วันที่	23	มกรำคม	2560	บริษัทฯ	ได้บันทึกค่ำควำมเสียหำยต่อทรัพย์สิน
ของบริษทัฯ	จำกเหตกุำรณ์อทุกภยัดงักล่ำวเป็นจ�ำนวนรวม	26	ล้ำนบำท	และได้บนัทกึรำยได้เงนิชดเชยควำมเสยีหำยจำกเหตุกำรณ์
อุทกภัยดังกล่ำวตำมจ�ำนวนเงินชดเชยควำมเสียหำยที่ได้รับจำกบริษัทประกันภัยจ�ำนวน	41	ล้ำนบำท	ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปี	2560

บริษัทฯ	 แสดงรำยได้เงินชดเชยควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยสุทธิจ�ำนวน	15	 ล้ำนบำท	 เป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกใน
งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2560	โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2560

ค่ำสินไหมทดแทนรับจำกบริษัทประกันภัย 41

หัก:	ค่ำใช้จ่ำยและค่ำควำมเสียหำยต่ออำคำรเครื่องจักร	อุปกรณ์	และสินค้ำคงเหลือ	 (26)

รำยได้เงินชดเชยควำมเสียหำยจำกเหตุกำรณ์อุทกภัยในภำคใต้	-	สุทธิ 15

2.	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก�ำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี	พ.ศ.	2547	โดยแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงินตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่	 11	 ตุลำคม	 2559	 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี	
พ.ศ.	2543

งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับที่บริษัทฯ	 ใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย	งบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำร
เงินฉบับภำษำไทยนี้

งบกำรเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่ำงปี	 บริษัทฯ	 ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง	 (ปรับปรุง	 2560)	 จ�ำนวนหลำยฉบับ	 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวัน
ที่	1	มกรำคม	2561	มำถือปฏิบัติ	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำ
เท่ำเทยีมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเกีย่วกบักำร
เปิดเผยข้อมูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	กำรน�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบ
อย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ	

ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	 1	
มกราคม	2562

สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ
ปรับปรุง	(ปรับปรุง	2561)	และฉบับใหม่จ�ำนวนหลำยฉบับ	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่	 1	 มกรำคม	 2562	 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำ
เท่ำเทยีมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำงประเทศ	โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธบิำยให้ชดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิำงกำร
บัญชีและกำรให้แนวปฏิบัติทำงบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน	

ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ	เชือ่ว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรงุดังกล่ำวส่วนใหญ่จะไม่มผีลกระทบอย่ำงเป็น
สำระส�ำคญัต่องบกำรเงินเมือ่น�ำมำถอืปฏิบติั	อย่ำงไรกต็ำม	มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่ซึง่ได้มกีำรเปลีย่นแปลง
หลักกำรส�ำคัญ	สำมำรถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	15	เรื่อง	รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	15	ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้	

มำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	11	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560) เรื่อง	รำยได้

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี	ฉบับที่	31	(ปรับปรุง	2560) เรือ่ง	รำยได้	-	รำยกำรแลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิำรโฆษณำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	13	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	15	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	สัญญำส�ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฉบับที่	18	(ปรับปรุง	2560)	 เรื่อง	กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 ฉบับท่ี	 15	 กับสัญญำท่ีท�ำกับลูกค้ำทุกสัญญำ	 ยกเว้นสัญญำท่ีอยู่ในขอบเขตของ
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น	 มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก�ำหนดหลักกำร	 5	 ขั้นตอนส�ำหรับกำรรับรู้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ท�ำกับลูกค้ำ	
โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ�ำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำหรือบริกำรที่
ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ	 และก�ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวข้องท้ังหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน	

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	เชื่อว่ำมำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ	

ค.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 กลุ่มเครื่องมือทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	 สภำวิชำชีพบัญชีได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 กลุ่มเครื่องมือทำงกำรเงิน	 ซึ่ง
ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน	จ�ำนวน	5	ฉบับ	ได้แก่	
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	7 กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน

ฉบับที่	9 เครื่องมือทำงกำรเงิน

มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่	32	 กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่	16 กำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ

ฉบับที่	19 กำรช�ำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น	ก�ำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำร
เงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ�ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน	ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำ
และแผนธรุกจิของกิจกำร	(Business	Model)	หลกักำรเกีย่วกบัวธิกีำรค�ำนวณกำรด้อยค่ำของเครือ่งมือทำงกำรเงนิโดยใช้แนวคดิของผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น	และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง	รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูล
เครื่องมือทำงกำรเงิน	 และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้	 จะท�ำให้มำตรฐำนกำรบัญชี	 กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรบัญชี	และแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจบุนัฝ่ำยบรหิำรของบริษัทฯ	อยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบทีอ่ำจมต่ีองบกำรเงนิในปีทีเ่ริม่น�ำมำตรฐำนกลุม่ดงักล่ำวมำถอืปฏบัิติ

4.	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

4.1	 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯ	 ได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับ
ผู้ซื้อแล้ว	 รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม	 ส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำก
หักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยถือเป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยค�ำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง	 เงินสดและเงินฝำกธนำคำร	 และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี	 สภำพคล่องสูง	 ซึ่งถึง
ก�ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน	3	เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

4.3	 ลูกหนี้การค้า

ลกูหนีก้ำรค้ำแสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธิทีจ่ะได้รบั	บริษทัฯ	บนัทกึค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญส�ำหรบั	ผลขำดทุนโดยประมำณ
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้	

4.4	 สินค้าคงเหลือ

สินค้ำส�ำเรจ็รปูแสดงมลูค่ำตำมรำคำทุน	(ตำมวธิถีวัเฉลีย่)	หรอืมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่รำคำใดจะ	ต�ำ่กว่ำ	รำคำทนุดงักล่ำว	
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ	แรงงำนและค่ำโสหุ้ยในกำรผลิต

วัตถุดิบและวัสดุโรงงำนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ	ส่วนอะไหล่แสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุน	(ตำมวิธีเข้ำก่อน-ออกก่อน)	หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ	

วัตถุดิบและวัสดุโรงงำนจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตเมื่อมีกำรเบิกใช้
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4.5	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน	อำคำรและอุปกรณ์	 และพืชเพื่อกำรให้ผลิตผลซึ่งเป็นยำงพำรำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำ
เสื่อมรำคำสะสม	และค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์	(ถ้ำมี)	

ค่ำเสือ่มรำคำของอำคำรและอปุกรณ์	ค�ำนวณจำกรำคำทนุของสนิทรพัย์โดยวธิเีส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิตค�ำนวณตำมหน่วยของผลผลิตดังนี้

อำคำรส�ำนักงำน 20	ปี

อำคำรโรงงำนและส่วนปรับปรุงอำคำรโรงงำน 30	ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิต ตำมหน่วยของผลผลิต

-	สำยกำรผลิตหลัก ซึ่งประมำณไว้	7.2	ล้ำนตัน

-	สำยกำรผลิตส่วนเพิ่ม ซึ่งประมำณไว้	0.864	ล้ำนตัน

อุปกรณ์ 5,	10	ปี

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 5	ปี

ยำนพำหนะ 5	ปี

พืชเพื่อกำรให้ผลิตผล 20	ปี

ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน	เครื่องจักรระหว่ำงติดตั้ง

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

บรษิทัฯ	ตดัรำยกำรทีด่นิ	อำคำรและอปุกรณ์ออกจำกบัญชีเม่ือจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หรือคำดว่ำจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกจิ
ในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์	รำยกำรผลก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขำดทุนเมื่อบริษัทฯ	ตัดรำยกำรสินทรัพย์นั้นออกจำกบัญชี

4.6.	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ	หมำยถึง	 บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมบริษัทฯ	หรือถูกบริษัทฯ	 ควบคุม
ไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม	หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ	

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจกำรที่มีสิทธิออกเสียงโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อบริษัทฯ	ผู้บริหำรส�ำคัญ	กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษัทฯ	ที่มีอ�ำนำจในกำร
วำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

4.7	 สัญญาเช่า

จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

4.8	 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ	แสดงงบกำรเงินเป็นสกุลเงินบำท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ	

รำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงนิบำทโดยใช้อตัรำแลกเปลีย่น	ณ	วนัทีเ่กดิรำยกำร	สนิทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน	ณ	วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน	

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน

4.9	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน	บรษิทัฯ	จะท�ำกำรประเมนิกำรด้อยค่ำของท่ีดนิ	อำคำรและอุปกรณ์ของบรษิทัฯ	หำกมข้ีอบ่งชี้
ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจด้อยค่ำ	บรษิทัฯ	รบัรูข้ำดทนุจำกกำรด้อยค่ำเมือ่มลูค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคนืของสนิทรัพย์มมีลูค่ำต�ำ่กว่ำมลูค่ำ
ตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น	ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำก
กำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ	ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์	บริษัทฯ	ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่
กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำม
เสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่	ในกำร
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ประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยบริษัทฯ	 ใช้แบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์	ซึ่งสะท้อน
ถึงจ�ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย	 โดยกำรจ�ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำย
มีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ	จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่วนของก�ำไรหรือขำดทุน

4.10	 ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ	รับรู้	เงินเดือน	ค่ำจ้ำง	โบนัส	และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ	และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ	ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริษัทฯ	
จ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน	สินทรัพย์ของกองทนุส�ำรองเลีย้งชีพได้แยกออกจำกสนิทรพัย์ของบรษัิทฯ	เงนิทีบ่รษัิทฯ	จ่ำยสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีที่เกิดรำยกำร

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ	 มีภำระส�ำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่งบริษัทฯ	ถือว่ำ
เงินชดเชยดังกล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนส�ำหรับพนักงำน

บรษิทัฯ	ค�ำนวณหนีส้นิตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้	
(Projected	Unit	Credit	Method)	โดยผูเ้ชีย่วชำญอิสระได้ท�ำกำรประเมนิภำระผูกพันดงักล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยั	

ผลก�ำไรหรอืขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัส�ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน
ของพนักงำนจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11	 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ	จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว	และมีควำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบรษิทัฯ	จะเสยีทรพัยำกรเชงิเศรษฐกจิไปเพือ่ปลดเปลือ้งภำระผกูพนันัน้	และบรษิทัฯ	สำมำรถประมำณ
มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ	

4.12	 ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯ	 บันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบันตำมจ�ำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ	 โดยค�ำนวณจำกก�ำไร
ทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ	บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน	ณ	วัน
สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น	โดยใช้อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้	ณ	วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน	

บริษัทฯ	รับรู้หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ต้องเสียภำษีทุกรำยกำร	ในขณะที่รับรู้สินทรัพย์
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชีส�ำหรบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษ	ีรวมทัง้ผลขำดทนุทำงภำษทีีย่งัไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่ำทีม่คีวำม
เป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทีบ่รษิทัฯ	จะมกี�ำไรทำงภำษใีนอนำคตเพยีงพอทีจ่ะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวทีใ่ช้หกัภำษีและ
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯ	 จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท�ำกำร
ปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดังกล่ำว	หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ	จะไม่มีก�ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน�ำสินทรัพย์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใช้ประโยชน์

บริษัทฯ	 จะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเก่ียวข้องกับรำยกำรที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในกำรจดัท�ำงบกำรเงนิตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	ฝ่ำยบรหิำรจ�ำเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและกำรประมำณกำรในเรือ่ง
ที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ	กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงิน	และต่อ
ข้อมูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้	 กำรใช้ดุลยพินิจและ
กำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ	 ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับของ
สินค้ำคงเหลือ	โดยจ�ำนวนเงินที่คำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำคงเหลือพิจำรณำจำกประมำณกำรรำคำขำย	ซึ่งอิงกับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน	และประมำณกำรต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์	 ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือ
เมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์	 และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น	
นอกจำกนี้	 ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน	 อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น	 ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่
เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ	จะรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส�ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ใช้หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อ
มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำบริษัทฯ	จะมีก�ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุน
นั้น	ในกำรนี้	ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯ	ควรรับรู้จ�ำนวนสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นจ�ำนวนเท่ำใด	
โดยพิจำรณำถึงจ�ำนวนก�ำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	

หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน	 ประมำณข้ึนตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	 ซึ่งต้องอำศัย
ข้อสมมติฐำนต่ำง	ๆ ในกำรประมำณกำรนัน้	เช่น	อตัรำคดิลด	อตัรำกำรขึน้เงินเดือนในอนำคต	อตัรำมรณะ	และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ�ำนวนพนักงำน	เป็นต้น

6.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่ำงปี	 บริษัทฯ	 มีรำยกำรธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน	 รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำและเกณฑ์ทีต่กลงร่วมกนัระหว่ำงบรษิทัฯ	และบคุคลหรอืกิจกำรเหล่ำนัน้	ซึง่เป็นไปตำมปกตธิรุกิจ	โดยสำมำรถสรปุได้ดงันี้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2561 2560 นโยบายการก�าหนดราคา

รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขำยสินค้ำ 7.8 7.3 ตำมรำคำและเงือ่นไขทำงกำรค้ำ	ท่ีใกล้เคยีงกบัท่ีขำยให้ลกูค้ำทัว่ไป

ค่ำสำธำรณูปโภคจ่ำย 46.9 50.5 ตำมท่ีตกลงร่วมกนัโดยอ้ำงองิจำกต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ

ค่ำขนส่งจ่ำย 6.1 14.1 ตำมระยะทำงซึ่งรำคำเป็นไป	ตำมปกติธุรกิจ

ค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิต 0.2 0.8 ตำมรำคำและเงือ่นไขทำงกำรค้ำ	ท่ีใกล้เคยีงกบัท่ีขำยให้ลกูค้ำทัว่ไป

ค่ำบริกำรจ่ำย 2.4 2.3 ตำมสัญญำ

ค่ำเช่ำจ่ำย 2.2 2.2 ตำมสัญญำ

ค่ำบริหำรจัดกำรจ่ำย 0.6 0.6 ตำมสัญญำ
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ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริษัทฯ	และกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	มีรำยละเอียดดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	8)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	สหวิริยำพำณิชย์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด - 1,266

บริษัท	ป้อมพระจุลสตีล	จ�ำกัด 536 -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 536 1,266

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	13)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	สหวิริยำสตีลอินดัสตรี	จ�ำกัด	(มหำชน) 4,978 5,388

บริษัท	เอส	วี	แอล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ำกัด 942 646

บริษัท	ท่ำเรือประจวบ	จ�ำกัด 849 -

บริษัท	ซี.เอ.อำร์.	เซอร์วิส	จ�ำกัด 142 297

บริษัท	รักษำควำมปลอดภัย	เวสเทิร์น	จ�ำกัด 235 196

รวมเจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7,146 6,527

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่ำงปีสิน้สดุวนัที	่31	ธนัวำคม	2561	และ	2560	บรษิทัฯ	มค่ีำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนทีใ่ห้แก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร	
ดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

ผลประโยชน์ระยะสั้น 10,603 11,368

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 166 125

รวม 10,769 11,493

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

เงินสด 80 80

เงินฝำกธนำคำร 277,857 346,850

รวม 277,937 346,930

	 ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	เงินฝำกออมทรัพย์มีอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ	0.375	ต่อปี	(2560	:	ร้อยละ	0.375	ต่อปี)
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8.	 ลูกหนี้การค้า

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	6)

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน	3	เดือน - 1,266

3-6	เดือน 536 -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 536 1,266

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อำยุหนี้คงค้ำงนับจำกวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 319,765 337,484

เกินก�ำหนดช�ำระ

ไม่เกิน	3	เดือน 32,892 76,611

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 352,657 414,095

รวมลูกหนี้การค้า 353,193 415,361

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	ยอดคงเหลือดังกล่ำวได้รวมเช็คลงวันที่ล่วงหน้ำและตั๋วเงินรับที่บริษัทฯ	ได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ
แล้วเป็นจ�ำนวน	290	ล้ำนบำท	(2560:	301	ล้ำนบำท)	

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้น�ำตั๋วเงินรับจำกลูกหนี้กำรค้ำจ�ำนวน	73	ล้ำนบำท	(2560:	51	ล้ำนบำท)	ไปขำยลดแก่สถำบัน
กำรเงินแห่งหนึ่ง	โดยสถำบันกำรเงินดังกล่ำวไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยกับบริษัทฯ	ได้

9.	 สินค้าคงเหลือ

(หน่วย	:	พันบำท)

ราคาทุน
รายการปรับลดราคาทุน

ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ	-	สุทธิ

2561 2560 2561 2560 2561 2560

สินค้ำส�ำเร็จรูป 230,876 277,780 (8,162) - 222,714 277,780

วัตถุดิบ 157,868 16,281 (463) - 157,405 16,281

วัสดุโรงงำนและอะไหล่ 90,056 87,258 - - 90,056 87,258

รวม 478,800 381,319 (8,625) - 470,175 381,319

ในระหว่ำงปีปัจจุบัน	บริษัทฯ	บันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ	เป็นจ�ำนวน	8.6	ล้ำน
บำท	(2560:	ไม่มี)	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขำย
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10.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย	:	พันบำท)

ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เคร่ืองจกัร	
และ

อุปกรณ์
ในการ
ผลิต

เครื่อง
ตกแต่ง
และ

เครื่องใช้
ส�านักงาน

อปุกรณ์ ยาน
พาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง
และ

ก่อสร้าง

พืชเพื่อ
การให้
ผลผลิต

รวม

ราคาทุน:

1	มกรำคม	2560 96,293 360,646 1,003,107 21,446 40,285 6,784 - 6,903 1,535,464

ซื้อเพิ่ม - - 2,500 232 14 2,532 538 489 6,305

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - (1,458) - - (1,329) - - (2,787)

โอน - - 2,007 262 - - 69 10 2,348

31	ธันวำคม	2560 96,293 360,646 1,006,156 21,940 40,299 7,987 607 7,402 1,541,330

ซื้อเพิ่ม - - - 454 8 3,555 1,718 308 6,043

จ�ำหน่ำย/ตัดจ�ำหน่ำย - - - - - (3,037) - - (3,037)

โอน - 2,965 3,144 208 - - (2,325) 4 3,996

31	ธันวำคม	2561 96,293 363,611 1,009,300 22,602 40,307 8,505 - 7,714 1,548,332

ค่าเสื่อมราคาสะสม:

1	มกรำคม	2560 - 204,269 381,919 19,635 39,154 6,743 - - 651,720

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 11,983 20,240 740 320 465 - - 33,748

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัส่วนทีจ่�ำหน่ำย/
ตัดจ�ำหน่ำย - - (617) - - (1,329) - - (1,946)

31	ธันวำคม	2560 - 216,252 401,542 20,375 39,474 5,879 - - 683,522

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปี - 12,035 18,215 733 301 645 - 226 32,155

ค่ำเสือ่มรำคำส�ำหรบัส่วนทีจ่�ำหน่ำย/
ตัดจ�ำหน่ำย - - - - - (3,037) - - (3,037)

31	ธันวำคม	2561 - 228,287 419,757 21,108 39,775 3,487 - 226 712,640

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:

31	ธันวำคม	2560 96,293 144,394 604,614 1,565 825 2,108 607 7,402 857,808

31	ธันวำคม	2561 96,293 135,324 589,543 1,494 532 5,018 - 7,488 835,692

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี:

2560	(จ�ำนวน	33	ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 33,748

2561	(จ�ำนวน	31	ล้ำนบำทรวมอยู่ในต้นทุนกำรผลิต	ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร) 32,155

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีอำคำรและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่ำเสื่อมรำคำหมดแล้วแต่ยังใช้งำนอยู่	มูลค่ำตำม
บัญชีก่อนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์ดังกล่ำวมีจ�ำนวนเงินประมำณ	62	ล้ำนบำท	(2560:	64	ล้ำนบำท)	

ที่ดิน	อำคำรและเครื่องจักรทั้งหมดได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจำกธนำคำรแห่งหนึ่ง	โดยบริษัทฯ	
ได้ท�ำสัญญำประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ธนำคำรผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์จำกกำรท�ำ
ประกันภัยดังกล่ำว
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11.	สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�าเนินงาน	

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน	-	ที่ดิน 4,154 4,154

หัก	:	ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (4,154) (4,154)

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรด�ำเนินงำน	-	สุทธิ - -

(ก)	 ในเดือนมกรำคม	2553	บริษัทฯ	ได้รับหนังสือจำกกรมที่ดินเรื่องกำรเพิกถอนหนังสือรับรองกำรท�ำประโยชน์	(น.ส.3	ก.)	ลงวันที่	5	
มกรำคม	2553	ให้เพิกถอน	น.ส.3	ก.	แปลงดังกล่ำวตำมค�ำสั่งอธิบดีกรมที่ดินที่	15/2553	ลงวันที่	5	มกรำคม	2553	เพื่อให้เป็น
ไปตำมหลักควำมระมัดระวังในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน	บริษัทฯ	จึงได้บันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของที่ดินแปลงดังกล่ำวทั้งจ�ำนวนในงบ
กำรเงินปี	2552

ในเดือนสิงหำคม	2553	บริษัทฯ	ได้ยื่นฟ้องเจ้ำพนักงำนที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สำขำบำงสะพำน	ต่อศำลปกครองกลำง	
เพื่อขอให้ศำลปกครองกลำงมีค�ำพิพำกษำยกเลิกกำรเพิกถอนกำรออก	น.ส.3	ก.	ดังกล่ำว	พร้อมกันนี้บริษัทฯ	ยังได้ยื่นค�ำร้องขอให้
ศำลปกครองก�ำหนดมำตรกำรหรอืวธิกีำรคุม้ครองเพือ่บรรเทำทกุข์ชัว่ครำวแก่ผูฟ้้องคดี	ซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำของศำล

ในเดือนกันยำยน	 2553	 บริษัทฯ	 ได้ยื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงเพ่ือเพิกถอนค�ำส่ังอธิบดีกรมที่ดินที	่ 15/2553	 ลงวันท่ี	 5	
มกรำคม	2553	ปัจจุบันคดีดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล	

(ข)	 ในเดือนธันวำคม	2553	บริษัทฯ	ได้รับหนังสือจำกนำยอ�ำเภอบำงสะพำนในฐำนะพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	ผู้ควบคุมและรักษำป่ำสงวน
แห่งชำติ	 ป่ำคลองแม่ร�ำพึง	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 อำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ	 25	 (1)	 แห่งพระรำชบัญญัติป่ำสงวนแห่งชำติ	พ.ศ.	
2507	เรื่อง	สั่งให้ออกจำกป่ำสงวนแห่งชำติ	และงดเว้นกำรกระท�ำใดๆ	ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ

ในเดือนมีนำคม	2554	บริษัทฯ	ได้ยื่นฟ้องศำลปกครองกลำงเพื่อเพิกถอนค�ำสั่งนำยอ�ำเภอบำงสะพำน	เรื่อง	สั่งให้ออกจำกป่ำ
สงวนแห่งชำติ	และงดเว้นกำรกระท�ำใดๆ	ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ	

ในเดือนสิงหำคม	2556	บริษัทฯ	ได้รับหนังสือจำกนำยอ�ำเภอบำงสะพำน	เรื่อง	แจ้งค�ำสั่งศำลปกครองชั้นต้น	โดยศำลปกครอง
ชั้นต้นมีค�ำสั่งให้ทุเลำกำรบังคับตำมค�ำสั่งศำลปกครองที่ให้บริษัทฯ	งดกระท�ำกำรใดๆ	และให้ออกจำกป่ำสงวนแห่งชำติ

ในเดือนมกรำคม	2558	บริษัทฯ	 ได้รับหนังสือจำกนำยอ�ำเภอบำงสะพำน	 เรื่อง	 แจ้งค�ำสั่งศำลปกครองสูงสุด	 (ชี้ขำดค�ำร้อง
อุทธรณ์ค�ำสั่งทุเลำกำรบังคับตำมค�ำสั่งศำลปกครอง)	โดยศำลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งกลับค�ำสั่งศำลปกครองชั้นต้น	เป็นกำรยกค�ำขอ
ให้ทุเลำกำรบังคับตำมค�ำสั่ง	ที่ให้บริษัทฯ	ออกจำกป่ำสงวนแห่งชำติและงดเว้นกำรกระท�ำใดๆ	ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ	

ต่อมำในเดือนกุมภำพันธ์	2561	ศำลปกครองกลำงมีค�ำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่ำว	ส่งผลให้ค�ำสั่งนำยอ�ำเภอบำงสะพำนมีผลต่อไป

(ค)	 ในเดือนกันยำยน	2554	บริษัทฯ	ได้ยื่นฟ้องต่อศำลปกครองกลำงในกรณีพิพำทเกี่ยวกับกำรกระท�ำละเมิดหรือควำมรับผิดอย่ำงอื่น
ของหน่วยงำนทำงปกครองหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ	อันเกิดจำกกำรใช้อ�ำนำจจำกกฎหมำยหรือจำกกฎ	ค�ำสั่งทำงปกครอง	หรือค�ำสั่ง
อื่น	เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยจำกกำรเสียโอกำสจำกกำรใช้ที่ดิน	ณ	ปัจจุบัน	คดีดังกล่ำวอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำล	

อย่ำงไรก็ตำม	 ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ	 เชื่อว่ำ	 ค�ำสั่งขำ้งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อกำรด�ำเนินงำนและงบ
กำรเงินของบริษัทฯ	

12.	วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

บริษัทฯ	 ได้รับวงเงินสินเชื่อส�ำหรับกำรใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ	 จ�ำนวน	 675	 ล้ำนบำท	 จำกธนำคำรแห่งหนึ่ง	
ซึ่งประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจ�ำนวน	10	ล้ำนบำท	และเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�ำนวน	665	ล้ำนบำท	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	
บริษัทฯ	มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้	675	ล้ำนบำท	(2560:	675	ล้ำนบำท)

วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกธนำคำรค�้ำประกันโดยกำรจดจ�ำนอง/จ�ำน�ำที่ดิน	 อำคำรและเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทฯ	 ตำม
ที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	 10	 นอกจำกนี้	 สัญญำวงเงินได้ระบุเง่ือนไข	 บำงประกำรเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำน	
กำรด�ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงินและอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	ต้องปฏิบัติตำม
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13.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน	(หมำยเหตุ	6) 7,146 6,527

เจ้ำหนี้กำรค้ำ	-	กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 12,809 34,456

ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 1,504 2,766	

รวม 21,459 43,749

14.	ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อเกษียณอำยุแสดงได้ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 6,979 6,058

ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน:

ต้นทุนบริกำรในปัจจุบัน	 896 876

ต้นทุนดอกเบี้ย 157 142

ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี (511) (97)

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 7,521 6,979

บริษัทฯ	 คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน	 1	 ปีข้ำงหน้ำ	 เป็นจ�ำนวนประมำณ	 389,669	 บำท	
(2560:	518,626	บำท)

ณ	วันที่	 31	ธันวำคม	2561	ระยะเวลำถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักในกำรจ่ำยช�ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนของบริษัทฯ	
ประมำณ	14	ปี	(2560:	15	ปี)

สมมติฐำนที่ส�ำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย	ณ	วันประเมินสรุปได้ดังนี้

(หน่วย	:	ร้อยละต่อปี)

2561 2560

อัตรำคิดลด 2.35% 2.35%

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน 3.26% 3.26%

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำนเฉลี่ย 8.50% 8.50%
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ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนท่ีส�ำคัญต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน	ณ	
วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1% เพิ่มขึ้น	1% ลดลง	1%

อัตรำคิดลด (550) 620 (524) 594

อัตรำกำรขึ้นเงินเดือน	 726 (651) 619 (556)

เพิ่มขึ้น	10% ลดลง	10% เพิ่มขึ้น	10% ลดลง	10%

อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำน (274) 289 (261) 277

เมื่อวันที่	13	ธันวำคม	2561	สภำนิติบัญญัติแห่งชำติได้มีมติผ่ำนร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	ฉบับใหม่	ซึ่งกฎหมำย
ดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำนฉบับใหม่นี้ก�ำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติม
กรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง	 ส�ำหรับลูกจ้ำงซึ่งท�ำงำนติดต่อกันครบ	 20	 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุดท้ำย	
400	 วัน	 กำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำวถือเป็นกำรแก้ไขโครงกำรส�ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน	 และมีผลกระทบให้
บรษิทัฯ	มหีนีส้นิส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิม่ขึน้	2.5	ล้ำนบำท	บรษิทัฯ	จะบนัทกึผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลง
ดังกล่ำวโดยรับรู้ต้นทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก�ำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้

15.	ส�ารองตามกฎหมาย

ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ	116	แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด	พ.ศ.	2535	บริษัทฯ	ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ	5	ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ	(ถ้ำมี)	จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะ
มีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ	10	ของทุนจดทะเบียน	ส�ำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยเงินปันผลได้	ปัจจุบันบริษัทฯ	
ได้จัดสรรส�ำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว

16.	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

	 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 51,665 55,304

ค่ำเสื่อมรำคำ 32,155 33,748

ค่ำขนส่ง 24,003 33,789

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 1,966,630 2,041,547

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำส�ำเร็จรูป 46,904 (35,419)
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17.	ภาษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	สรุปได้ดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน	:

ภำษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี 10,175 33,164

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	:	

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำงชั่วครำว
และกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำว (1,833) (184)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,342 32,980

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงก�ำไรทำงบัญชีกับค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

2561 2560

ก�าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 41,454 164,875

อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ	20 ร้อยละ	20

ก�ำไรทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตรำภำษี 8,291 32,975

ผลกระทบทำงภำษีส�ำหรับ	:

ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม 80 53

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (29) (48)

รวม 51 5

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 8,342 32,980

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี	ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย	:	พันบำท)

งบแสดงฐานะการเงิน

2561 2560

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 1,725 -

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 1,504 1,396

รวม 3,229 1,396

18.	ก�าไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรส�ำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 (ไม่รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)	 ด้วย
จ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกอยู่ในระหว่ำงปี
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19.	ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ข้อมลูส่วนงำนด�ำเนนิงำนท่ีน�ำเสนอนีส้อดคล้องกับรำยงำนภำยในของบรษัิทฯ	ทีผู้่มีอ�ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรด�ำเนินงำนได้
รบัและสอบทำนอย่ำงสม�ำ่เสมอเพือ่ใช้ในกำรตดัสนิใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรด�ำเนนิงำนของส่วนงำน	

บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด�ำเนินงำนที่รำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว	 คือ	 กำรผลิตและจ�ำหน่ำยเหล็กเส้นกลมและ
เหล็กเส้นข้ออ้อย	 และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว	 คือ	 ประเทศไทย	บริษัทฯ	 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนงำนโดย
พิจำรณำจำกก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำนซึ่งวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนิน
งำนในงบกำรเงิน	ดังนั้น	รำยได้	ก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด�ำเนินงำน	และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินนี้	จึงถือเป็นกำรรำยงำน
ตำมส่วนงำนด�ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แล้ว

ในปี	2561	บริษัทฯ	มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนสำมรำย	เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมำณ	1,454	ล้ำนบำท	(2560	:	มีรำย
ได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ�ำนวนห้ำรำย	เป็นจ�ำนวนเงิน	1,440	ล้ำนบำท)

20.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษิทัฯ	และพนกังำนบรษิทัฯ	ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ำรองเลีย้งชพีขึน้ตำมพระรำชบญัญตักิองทนุส�ำรองเลีย้งชพี	พ.ศ.	2530	
โดยบริษัทฯ	และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ	3	ของเงินเดือน	กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหำร
โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน	กสิกรไทย	จ�ำกัด	และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วย
กองทุนของบริษัทฯ	ในระหว่ำงปี	2561	บริษัทฯ	รับรู้เงินสมทบดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ�ำนวน	0.7	ล้ำนบำท	(2560	:	0.7	ล้ำนบำท)

21.	 เงินปันผล

เงินปันผล อนุมัติโดย
เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

เงินปันผลประจ�ำปี	2559 ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุ้น	เมือ่วันที	่26	เมษำยน	2560 67,950 0.06

เงนิปันผลระหว่ำงกำล	ส�ำหรบัปี	2560 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เมื่อวันที่	
7	สิงหำคม	2560 67,950 0.06

รวมเงินปันผลส�าหรับปี	2560 135,900

เงินปันผลประจ�ำปี	2560 ทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุ้น	เมือ่วันที	่23	เมษำยน	2561 56,625 0.05

รวมเงินปันผลส�าหรับปี	2561 56,625

22.	ภาระผูกพัน

บรษิทัฯ	ได้เข้ำท�ำสญัญำทีเ่กีย่วข้องกบักำรเช่ำพืน้ท่ีในอำคำรและกำรบรกิำร	อำยขุองสัญญำมรีะยะเวลำโดยเฉลีย่ประมำณ	2	ปี

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้นภำยใต้สัญญำเช่ำและสัญญำบริกำรดังนี้

(หน่วย	:	ล้ำนบำท)

2561 2560

จ่ายช�าระ

ภำยใน	1	ปี 4.5 4.4

มำกกว่ำ	1	ปี	แต่ไม่เกิน	2	ปี 3.7 -
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23.	 เครื่องมือทางการเงิน

23.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	ตำมนิยำมที่อยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่	 107	“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิด
เผยข้อมูลส�ำหรับเครื่องมือทำงกำรเงิน”	ประกอบด้วย	เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ	เงินสด	ลูกหนี้กำรค้ำ	และเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อื่น	บริษัทฯ	มีควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำว	และมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ	 มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ	 ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้โดยกำรก�ำหนดให้
มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม	แม้ว่ำบริษัทฯ	มีควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้กำร
ค้ำซึ่งเกิดจำกกำรขำยให้กับลูกค้ำจ�ำนวนน้อยรำย	 อย่ำงไรก็ตำม	 บริษัทฯ	 ไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระส�ำคัญ
จำกกำรรับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้เหล่ำนั้น	เนื่องจำกลูกหนี้มีควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ดี	จ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ	อำจต้อง
สูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษทัฯ	มคีวำมเสีย่งจำกอัตรำดอกเบีย้ทีส่�ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ	อย่ำงไรกต็ำม	เนือ่งจำกสนิทรพัย์
และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด	ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยของบริษัทฯ	จึงอยู่
ในระดับต�่ำ	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ	คำดว่ำอำจจะได้รับผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งเกิดจำกสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงิน
ตรำต่ำงประเทศส่วนที่ไม่ได้ป้องกันควำมเสี่ยง

ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	และ	2560	บริษัทฯ	มียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ	ดังนี้

สกุลเงิน

สินทรัพย์ทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย

2561 2560 2561 2560

(ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2.2 - 32.4498 32.6809

23.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนือ่งจำกเครื่องมอืทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ	จัดอยูใ่นประเภทระยะสัน้หรอืมีอัตรำดอกเบีย้ใกล้เคียงกับอตัรำดอกเบี้ย
ในตลำด	บริษัทฯ	จึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

24.	การบริหารจัดการทุน	

วัตถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ	คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทุนที่เหมำะสมเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ	และเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2561	บริษัทฯ	มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุน
เท่ำกับ	0.02:1	(2560	:	0.04	:1)

25.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่	25	กุมภำพันธ์	2562	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ	ครั้งที่	2/2562	ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผลจำกก�ำไรของ
ปี	2561	และก�ำไรสะสมบำงส่วน	ในอัตรำหุ้นละ	0.03	บำท	รวมเป็นจ�ำนวนเงิน	33.9	ล้ำนบำท

ทัง้นี	้กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวจะน�ำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมัญผูถ้อืหุ้นประจ�ำปีในเดอืนเมษำยน	2562	เพ่ือพิจำรณำอนมุตัต่ิอไป

26.	การอนุมัติงบการเงิน

งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ	เมื่อวันที่	25	กุมภำพันธ์	2562
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Independent Auditor’s Report

To the Shareholders of Bangsaphan Barmill Public Company Limited

Opinion

I	have	audited	the	accompanying	financial	statements	of	Bangsaphan	Barmill	Public	Company	Limited	(the	
Company),	which	comprise	the	statement	of	financial	position	as	at	31	December	2018,	and	the	related	statements	
of	comprehensive	income,	changes	in	shareholders’	equity	and	cash	flows	for	the	year	then	ended,	and	notes	to	
the	financial	statements,	including	a	summary	of	significant	accounting	policies.

In	my	opinion,	the	financial	statements	referred	to	above	present	fairly,	in	all	material	respects,	the	financial	
position	of	Bangsaphan	Barmill	Public	Company	Limited	as	at	31	December	2018,	its	financial	performance	and	
cash	flows	for	the	year	then	ended	in	accordance	with	Thai	Financial	Reporting	Standards.

Basis for Opinion

I	conducted	my	audit	in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing.	My	responsibilities	under	those	standards	
are	further	described	in	the	Auditor’s	Responsibilities	for	the	Audit	of	the	Financial	Statements	section	of	my	report.	
I	am	independent	of	the	Company	in	accordance	with	the	Code	of	Ethics	for	Professional	Accountants	as	issued	by	
the	Federation	of	Accounting	Professions	as	relevant	to	my	audit	of	the	financial	statements,	and	I	have	fulfilled	
my	other	ethical	responsibilities	in	accordance	with	the	Code.	I	believe	that	the	audit	evidence	I	have	obtained	is	
sufficient	and	appropriate	to	provide	a	basis	for	my	opinion.

Key Audit Matters

Key	audit	matters	are	those	matters	that,	in	my	professional	judgement,	were	of	most	significance	in	my	audit	
of	the	financial	statements	of	the	current	period.	These	matters	were	addressed	in	the	context	of	my	audit	of	the	
financial	statements	as	a	whole,	and	in	forming	my	opinion	thereon,	and	I	do	not	provide	a	separate	opinion	on	
these	matters.

I	have	fulfilled	the	responsibilities	described	in	the	Auditor’s	Responsibilities	for	the	Audit	of	the	Financial	
Statements	 section	 of	my	 report,	 including	 in	 relation	 to	 these	matters.	 Accordingly,	my	 audit	 included	 the	
performance	of	procedures	designed	to	respond	to	my	assessment	of	the	risks	of	material	misstatement	of	the	
financial	statements.	The	results	of	my	audit	procedures,	including	the	procedures	performed	to	address	the	matters	
below,	provide	the	basis	for	my	audit	opinion	on	the	accompanying	financial	statements	as	a	whole.

Key	audit	matters	and	how	audit	procedures	respond	to	each	matter	are	describe	below.

Revenue recognition

Revenue	 from	 sales	 is	 one	 of	 the	 Company’s	 significant	 accounts	 because	 it	 directly	 impacts	 on	 the	
Company’s	annual	profit	or	loss.	During	2018,	the	Company	recognised	revenue	from	sales	of	Baht	2,229	million	
or	representing	99	percent	of	the	Company’s	total	revenue.	Moreover,	the	sales	volumes	and	selling	prices	of	the	
Company	correlate	with	the	global	market	price	of	steel	billet.	I	therefore	focused	on	the	amount	and	timing	of	
the	Company’s	revenue	recognition.

I	have	examined	the	revenue	recognition	of	the	Company	by	assessing	and	testing	the	Company’s	internal	
controls	with	respect	to	the	revenue	cycle.	This	 involved	making	enquiry	of	responsible	executives,	gaining	an	
understanding	of	the	controls	and	selecting	representative	samples	to	test	the	operation	of	the	designed	controls.	
I	also	examined	supporting	documents	 for	actual	sales	 transactions,	on	a	sampling	basis,	occurring	during	 the	
year	and	near	the	end	of	the	accounting	period,	reviewed	credit	notes	that	the	Company	issued	to	its	customers	
after	the	period-end,	and	performed	analytical	procedures	to	detect	possible	irregularities	in	sales	transactions	
throughout	the	period.
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Allowance for diminution in value of inventory

Estimating	the	net	realisable	value	of	inventories,	as	disclosed	in	Note	9	to	the	financial	statements,	is	an	area	
of	significant	management	judgment.	This	is	because	the	inventories	of	the	Company	are	a	commodity	product	
and	prices	fluctuate	in	accordance	with	the	global	market	price,	and	also	based	on	domestic	supply	and	demand.	
In	addition,	estimation	of	 the	net	 realisable	value	of	 inventories	 requires	the	use	of	estimates	of	 the	costs	of	
completed	production,	relating	selling	expenses	and	selling	price.	There	is	a	risk	with	respect	to	the	amount	of	
provision	set	aside	for	diminution	in	value	of	inventory.

I	assessed	the	method	and	the	assumptions	applied	by	the	Company’s	management	in	determining	the	provision	
for	diminution	in	value	of	inventory	by	making	enquiry	of	responsible	executives	and	gaining	an	understanding	of	
the	basis	applied	by	management	in	determining	the	provision	for	diminution	in	value	of	inventory.	I	also	reviewed	
the	consistency	of	the	application	of	that	basis,	and	compared	proceeds	from	sales	transactions	occurring	after	
the	date	of	the	financial	statements	with	the	cost	of	inventory	for	each	product	line.	

Other Information

Management	is	responsible	for	the	other	information.	The	other	information	comprise	the	information	included	
in	annual	report	of	the	Company,	but	does	not	include	the	financial	statements	and	my	auditor’s	report	thereon.	
The	annual	report	of	the	Company	is	expected	to	be	made	available	to	me	after	the	date	of	this	auditor’s	report.

My	opinion	on	the	financial	statements	does	not	cover	the	other	information	and	I	do	not	express	any	form	
of	assurance	conclusion	thereon.

In	connection	with	my	audit	of	the	financial	statements,	my	responsibility	is	to	read	the	other	information	and,	
in	doing	so,	consider	whether	the	other	information	is	materially	inconsistent	with	the	financial	statements	or	my	
knowledge	obtained	in	the	audit	or	otherwise	appears	to	be	materially	misstated.

When	I	read	the	annual	report	of	the	Company,	if	I	conclude	that	there	is	a	material	misstatement	therein,	
I	am	required	to	communicate	the	matter	to	those	charged	with	governance	for	correction	of	the	misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management	is	responsible	for	the	preparation	and	fair	presentation	of	the	financial	statements	in	accordance	
with	Thai	Financial	Reporting	Standards,	and	for	such	internal	control	as	management	determines	is	necessary	to	
enable	the	preparation	of	financial	statements	that	are	free	from	material	misstatement,	whether	due	to	fraud	
or	error.

In	preparing	the	financial	statements,	management	is	responsible	for	assessing	the	Company’s	ability	to	continue	
as	a	going	concern,	disclosing,	as	applicable,	matters	related	to	going	concern	and	using	the	going	concern	basis	of	
accounting	unless	management	either	intends	to	liquidate	the	Company	or	to	cease	operations,	or	has	no	realistic	
alternative	but	to	do	so.

Those	charged	with	governance	are	responsible	for	overseeing	the	Company’s	financial	reporting	process.	

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My	objectives	are	to	obtain	reasonable	assurance	about	whether	the	financial	statements	as	a	whole	are	free	
from	material	misstatement,	whether	due	to	fraud	or	error,	and	to	issue	an	auditor’s	report	that	includes	my	opinion.	
Reasonable	assurance	is	a	high	level	of	assurance,	but	is	not	a	guarantee	that	an	audit	conducted	in	accordance	
with	Thai	Standards	on	Auditing	will	always	detect	a	material	misstatement	when	 it	exists.	Misstatements	can	
arise	from	fraud	or	error	and	are	considered	material	if,	individually	or	in	the	aggregate,	they	could	reasonably	be	
expected	to	influence	the	economic	decisions	of	users	taken	on	the	basis	of	these	financial	statements.	
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As	part	of	an	audit	 in	accordance	with	Thai	Standards	on	Auditing,	 I	exercise	professional	 judgement	and	
maintain	professional	skepticism	throughout	the	audit.	I	also:

•	 Identify	and	assess	the	risks	of	material	misstatement	of	the	financial	statements,	whether	due	to	fraud	or	
error,	design	and	perform	audit	procedures	responsive	to	those	risks,	and	obtain	audit	evidence	that	is	sufficient	
and	appropriate	to	provide	a	basis	for	my	opinion.	The	risk	of	not	detecting	a	material	misstatement	resulting	from	
fraud	is	higher	than	for	one	resulting	from	error,	as	fraud	may	involve	collusion,	forgery,	 intentional	omissions,	
misrepresentations,	or	the	override	of	internal	control.	

•	 Obtain	an	understanding	of	internal	control	relevant	to	the	audit	in	order	to	design	audit	procedures	that	
are	appropriate	in	the	circumstances,	but	not	for	the	purpose	of	expressing	an	opinion	on	the	effectiveness	of	the	
Company’s	internal	control.

•	 Evaluate	the	appropriateness	of	accounting	policies	used	and	the	reasonableness	of	accounting	estimates	
and	related	disclosures	made	by	management.

•	 Conclude	on	the	appropriateness	of	management’s	use	of	the	going	concern	basis	of	accounting	and,	
based	on	the	audit	evidence	obtained,	whether	a	material	uncertainty	exists	related	to	events	or	conditions	that	
may	cast	significant	doubt	on	the	Company’s	ability	to	continue	as	a	going	concern.	If	I	conclude	that	a	material	
uncertainty	exists,	I	am	required	to	draw	attention	in	my	auditor’s	report	to	the	related	disclosures	in	the	financial	
statements	or,	if	such	disclosures	are	inadequate,	to	modify	my	opinion.	My	conclusions	are	based	on	the	audit	
evidence	obtained	up	to	the	date	of	my	auditor’s	report.	However,	future	events	or	conditions	may	cause	the	
Company	to	cease	to	continue	as	a	going	concern.

•	 Evaluate	the	overall	presentation,	structure	and	content	of	the	financial	statements,	including	the	disclosures,	
and	whether	the	financial	statements	represent	the	underlying	transactions	and	events	in	a	manner	that	achieves	
fair	presentation.

I	communicate	with	those	charged	with	governance	regarding,	among	other	matters,	the	planned	scope	and	
timing	of	 the	audit	and	significant	audit	findings,	 including	any	significant	deficiencies	 in	 internal	control	 that	 I	
identify	during	my	audit.

I	also	provide	those	charged	with	governance	with	a	statement	that	I	have	complied	with	relevant	ethical	
requirements	regarding	independence,	and	to	communicate	with	them	all	relationships	and	other	matters	that	
may	reasonably	be	thought	to	bear	on	my	independence,	and	where	applicable,	related	safeguards.

From	the	matters	communicated	with	those	charged	with	governance,	I	determine	those	matters	that	were	
of	most	significance	in	the	audit	of	the	financial	statements	of	the	current	period	and	are	therefore	the	key	audit	
matters.	I	describe	these	matters	in	my	auditor’s	report	unless	law	or	regulation	precludes	public	disclosure	about	
the	matter	or	when,	in	extremely	rare	circumstances,	I	determine	that	a	matter	should	not	be	communicated	in	
my	report	because	the	adverse	consequences	of	doing	so	would	reasonably	be	expected	to	outweigh	the	public	
interest	benefits	of	such	communication.

I	am	responsible	for	the	audit	resulting	in	this	independent	auditor’s	report.

	 Isaraporn	Wisutthiyan
	 Certified	Public	Accountant	(Thailand)	No.	7480

	 EY	Office	Limited
	 Bangkok:	25	February	2019
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(Unit:	Baht)

Note 2018 2017

Assets

Current assets

Cash	and	cash	equivalents 7 	277,937,310	 	346,929,742	

Trade	receivables 6, 8 	353,193,101	 	415,360,762	

Inventories	 9 	470,174,712	 	381,318,999	

Input	tax	refundable 	16,193,909	 	3,695,265	

Other	current	assets 	2,211,688	 	5,051,816	

Total current assets  1,119,710,720  1,152,356,584 

Non-current assets

Property,	plant	and	equipment	 10 	835,691,941	 	857,807,917	

Non-operating	asset 11 	-	 	-	

Deferred	tax	assets 17 	3,229,166	 	1,395,786	

Other	non-current	assets 	705,000	 	705,000	

Total non-current assets  839,626,107  859,908,703 

Total assets  1,959,336,827  2,012,265,287 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

As at 31 December 2018

Statement of financial position
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(Unit:	Baht)

Note 2018 2017

Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

Trade	and	other	payables 6, 13 	21,459,036	 	43,749,413	

Advance	received	from	customer 	8,511,821	 	9,225,965	

Income	tax	payable 	5,189,267	 	12,041,367	

Other	current	liabilities 	748,643	 	849,086	

Total current liabilities  35,908,767  65,865,831 

Non-current liabilities

Provision	for	long-term	employee	benefits 14 	7,520,525	 	6,978,928	

Total non-current liabilities  7,520,525  6,978,928 

Total liabilities  43,429,292  72,844,759 

Shareholders’ equity

Share	capital

	Registered

	1,132,500,000	ordinary	shares	of	Baht	1	each  1,132,500,000  1,132,500,000 

	Issued	and	fully	paid-up

	1,132,500,000	ordinary	shares	of	Baht	1	each 	1,132,500,000	 	1,132,500,000	

Ordinary	share	premium	 	621,846,700	 	621,846,700	

Retained	earnings

	Appropriated	-	statutory	reserve 15 	113,250,000	 	113,250,000	

	Unappropriated 	48,310,835	 	71,823,828	

Total shareholders’ equity  1,915,907,535  1,939,420,528 

Total liabilities and shareholders’ equity  1,959,336,827  2,012,265,287 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

As at 31 December 2018

Statement of financial position (continued)
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Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2018

Statement of comprehensive income

(Unit:	Baht)

Note 2018 2017

Profit	or	loss:

Revenues

Sales	 	2,228,915,926	 	2,328,808,179	

Other	income

	Compensation	from	the	severe	Southern	flood	damage 1.2 	-	 	14,780,991	

	Revenue	from	sale	of	scrap 	17,606,081	 	28,994,182	

	Others 	1,943,393	 	4,181,913	

Total revenues  2,248,465,400  2,376,765,265 

Expenses

Cost	of	sales 	2,145,315,168	 	2,134,778,059	

Cost	of	sales	of	scrap 	5,669,987	 	10,313,168	

Selling	and	distribution	expenses 	28,922,709	 	39,180,113	

Administrative	expenses 	26,802,373	 	26,785,576	

Total expenses  2,206,710,237  2,211,056,916 

Profit	before	finance	cost	and	income	tax	expenses  41,755,163  165,708,349 

Finance	cost 	(301,070) 	(833,831)

Profit	before	income	tax	expenses  41,454,093  164,874,518 

Income	tax	expenses 17 	(8,342,086) 	(32,980,363)

Profit	for	the	year  33,112,007  131,894,155 

Other	comprehensive	income	for	the	year 	-	 	-	

Total comprehensive income for the year  33,112,007  131,894,155 

Earnings per share 18

Basic	earnings	per	share 	0.03	 	0.12	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash flow statement

(Unit:	Baht)

2018 2017

Cash	flows	from	operating	activities

Profit	before	tax  41,454,093  164,874,518 

Adjustments	to	reconcile	profit	before	tax	to	net	cash	

	provided	by	(paid	from)	operating	activities:

	Depreciation	 	32,154,850	 	33,748,620	

	Write-off	of	equipment 	-	 	841,255	

	Gains	on	sales	of	equipment 	(448,597) 	(331,776)

	Write-off	of	inventories 	-	 	525,732	

	Reduction	of	inventory	to	net	realisable	value	 	8,625,304	 	-	

	Unrealised	loss	on	exchange 	1,058,692	 	-	

	Realised	gains	on	exchange	 	-	 	(636,865)

	Provision	for	long-term	employee	benefits 1,052,497 1,018,049

	Interest	income 	(1,083,846) 	(1,045,402)

	Interest	expenses 	176,024	 	306,169	

Profit	from	operating	activities	before	changes	in	

	operating	assets	and	liabilities 	82,989,017	 	199,300,300	

Operating assets (increase) decrease

	Trade	receivables 	62,167,661	 	(9,118,170)

	Inventories 	(101,476,578) 	247,284,538	

	Other	current	assets 	(9,658,515) 	15,158,378	

Operating liabilities increase (decrease)

	Trade	and	other	payables 	(22,290,377) 	(3,051,794)

	Advance	received	from	customers 	(714,144) 	7,554,916	

	Other	current	liabilities 	(100,443) 	(160,057)

	Cash	paid	for	long-term	employee	benefits 	(510,900) 	(97,450)

Cash	flows	from	operating	activities  10,405,721  456,870,661 

	Cash	received	from	interest	income 	1,083,846	 	1,045,402	

	Cash	paid	for	income	tax 	(17,027,566) 	(37,000,410)

Net	cash	flows	from	(used	in)	operating	activities  (5,537,999)  420,915,653 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2018
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Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2018

(Unit:	Million	Baht)

2018 2017

Cash	flows	from	investing	activities

Acquisition	of	equipment 	(6,043,315) 	(6,305,230)

Proceeds	from	sales	of	equipment 	448,598	 	331,776	

Net	cash	flows	used	in	investing	activities  (5,594,717)  (5,973,454)

Cash	flows	from	financing	activities

Cash	receipt	of	short-term	loans	from	bank 	-	 	271,580,485	

Payment	of	short-term	loans	from	bank 	-	 	(270,726,033)

Interest	paid 	(176,024) 	(306,169)

Dividend	paid 	(56,625,000) 	(135,900,000)

Net	cash	flows	used	in	financing	activities  (56,801,024)  (135,351,717)

Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents  (1,058,692)  - 

Net increase (decrease) in cash and cash equivalents  (68,992,432)  279,590,482 

Cash	and	cash	equivalents	at	beginning	of	year 	346,929,742	 	67,339,260	

Cash and cash equivalents at end of year  277,937,310  346,929,742 

Supplemental	cash	flows	information

Non-cash	transaction

	Transfer	inventories	to	equipment	 	3,995,561	 	2,348,344	

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Cash flow statement (continued)
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Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2018

Notes to financial Statements

1. General information

1.1 Corporate information

Bangsaphan	Barmill	Public	Company	Limited	(“the	Company”)	 is	a	public	company	 incorporated	and	
domiciled	in	Thailand.	The	Company	is	principally	engaged	in	the	manufacture	and	distribution	of	deformed	
and	round	steel	bars.	The	registered	office	of	the	Company	is	at	28/1	Prapawit	building,	8th	Floor,	Surasak	
Road,	Kwang	Silom,	Khet	Bangrak,	Bangkok.	Its	plant	is	located	at	8	Moo	7,	Ban	Klang	Na-Yai	Ploy	Road,	Tambon	
Mae	Rumphueng,	Amphur	Bangsaphan,	Prachuabkirikhan.

1.2	 Southern	flood	impact

On	9	January	2017,	there	was	the	flash	flood	at	the	Company’s	factory	and	it	had	to	temporarily	cease	
its	operations.	The	Company	resumed	its	production	since	23	January	2017.	The	Company	recorded	losses	on	
its	assets	caused	by	the	flood	totaling	Baht	26	million,	and	recognised	insurance	compensation	for	the	flood	
damage,	according	to	compensation	received	from	insurance	companies	amounting	to	Baht	41	million,	in	the	
statement	of	comprehensive	income.	

The	Company	presented	the	net	amount	of	compensation	received	for	the	flood	damage,	amounting	to	
Baht	15	million,	as	a	separate	item	in	the	statement	of	comprehensive	income	for	the	year	ended	31	December	
2017.	Details	of	such	amount	are	as	follows:

(Unit:	Million	Baht)

2017

Compensation	received	from	insurance	companies 41

Less:	Loss	from	flood	damage	on	property,	plant,	equipment	and	inventories (26)

Compensation	from	the	severe	southern	flood	damage,	net 15

2. Basis of preparation

The	financial	statements	have	been	prepared	in	accordance	with	Thai	Financial	Reporting	Standards	enunciated	
under	the	Accounting	Professions	Act	B.E.	2547	and	their	presentation	has	been	made	in	compliance	with	the	
stipulations	of	the	Notification	of	the	Department	of	Business	Development	dated	11	October	2016,	issued	under	
the	Accounting	Act	B.E.	2543.

The	financial	statements	in	Thai	language	are	the	official	statutory	financial	statements	of	the	Company.	The	
financial	statements	in	English	language	have	been	translated	from	the	Thai	language	financial	statements.

The	financial	statements	have	been	prepared	on	a	historical	cost	basis	except	where	otherwise	disclosed	in	
the	accounting	policies.
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3. New financial reporting standards

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year

During	the	year,	the	Company	has	adopted	the	revised	financial	reporting	standards	and	interpretations	
(revised	2017)	which	are	effective	for	fiscal	years	beginning	on	or	after	1	January	2018.	These	financial	reporting	
standards	were	aimed	at	alignment	with	the	corresponding	International	Financial	Reporting	Standards	with	
most	 of	 the	 changes	 and	 clarifications	 directed	 towards	disclosures	 in	 the	notes	 to	 financial	 statements.	
The	adoption	of	these	financial	reporting	standards	does	not	have	any	significant	impact	on	the	Company’s	
financial	statements.	

(b)	 Financial	 reporting	standards	 that	will	become	effective	 for	fiscal	years	beginning	on	or	after	1	
January 2019

The	Federation	of	Accounting	Professions	issued	a	number	of	revised	and	new	financial	reporting	standards	
and	interpretations	(revised	2018)	which	are	effective	for	fiscal	years	beginning	on	or	after	1	January	2019.	
These	financial	reporting	standards	were	aimed	at	alignment	with	the	corresponding	International	Financial	
Reporting	Standards	with	most	of	the	changes	directed	towards	clarifying	accounting	treatment	and	providing	
accounting	guidance	for	users	of	the	standards.	

The	management	of	the	Company	believes	that	most	of	the	revised	financial	reporting	standards	will	
not	have	any	significant	impact	on	the	financial	statements	when	they	are	initially	applied.	However,	the	new	
standard	involves	changes	to	key	principles,	as	summarised	below.

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

TFRS	15	supersedes	the	following	accounting	standards	together	with	related	Interpretations.	

TAS	11	(revised	2017) Construction	contracts

TAS	18	(revised	2017) Revenue

TSIC	31	(revised	2017) Revenue	-	Barter	Transactions	Involving	Advertising	Services

TFRIC	13	(revised	2017) Customer	Loyalty	Programmes

TFRIC	15	(revised	2017) Agreements	for	the	Construction	of	Real	Estate

TFRIC	18	(revised	2017) Transfers	of	Assets	from	Customers

Entities	are	to	apply	this	standard	to	all	contracts	with	customers	unless	those	contracts	fall	within	the	scope	
of	other	 standards.	 The	 standard	establishes	a	five-step	model	 to	account	 for	 revenue	arising	 from	contracts	
with	customers,	with	revenue	being	recognized	at	an	amount	that	reflects	the	consideration	to	which	an	entity	
expects	to	be	entitled	in	exchange	for	transferring	goods	or	services	to	a	customer.	The	standard	requires	entities	
to	exercise	judgement,	taking	into	consideration	all	of	the	relevant	facts	and	circumstances	when	applying	each	
step	of	the	model.

The	management	of	the	Company	believes	that	this	standard	will	not	have	any	significant	 impact	on	the	
financial	statements	when	it	is	initially	applied.

(c)	 Financial	reporting	standards	related	to	financial	instruments	that	will	become	effective	for	fiscal	
years beginning on or after 1 January 2020

During	the	current	year,	the	Federation	of	Accounting	Professions	issued	a	set	of	TFRSs	related	to	
financial	instruments,	which	consists	of	five	accounting	standards	and	interpretations,	as	follows:	
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Financial reporting standards:

TFRS	7 Financial	Instruments:	Disclosures

TFRS	9	 Financial	Instruments

Accounting standard:

TAS	32	 Financial	Instruments:	Presentation

Financial Reporting Standard Interpretations:

TFRIC	16	 Hedges	of	a	Net	Investment	in	a	Foreign	Operation

TFRIC	19 Extinguishing	Financial	Liabilities	with	Equity	Instruments

These	 TFRSs	 related	 to	 financial	 instruments	make	 stipulations	 relating	 to	 the	 classification	 of	 financial	
instruments	and	their	measurement	at	fair	value	or	amortised	cost	(taking	into	account	the	type	of	instrument,	the	
characteristics	of	the	contractual	cash	flows	and	the	Company’s	business	model),	calculation	of	impairment	using	
the	expected	credit	loss	method,	and	hedge	accounting.	These	include	stipulations	regarding	the	presentation	and	
disclosure	of	financial	instruments.	When	the	TFRSs	related	to	financial	instruments	are	effective,	some	accounting	
standards,	interpretations	and	guidance	which	are	currently	effective	will	be	cancelled.	

The	management	of	 the	Company	 is	 currently	 evaluating	 the	 impact	of	 these	 standards	 to	 the	 financial	
statements	in	the	year	when	they	are	adopted.

4. Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition

Sales of goods

Sales	of	goods	are	recognised	when	the	significant	risks	and	rewards	of	ownership	of	the	goods	have	
passed	to	the	buyer.	Sales	are	the	invoiced	value,	excluding	value	added	tax,	of	goods	supplied	after	deducting	
discounts	and	allowances.

Interest income

Interest	income	is	recognised	on	an	accrual	basis	based	on	the	effective	interest	rate.

4.2 Cash and cash equivalents

Cash	and	cash	equivalents	consist	of	cash	in	hand	and	at	bank,	and	all	highly	liquid	investments	with	an	
original	maturity	of	three	months	or	less	and	not	subject	to	withdrawal	restrictions.

4.3 Trade accounts receivable 

Trade	accounts	 receivable	are	 stated	at	 the	net	 realisable	value.	Allowance	 for	doubtful	accounts	 is	
provided	for	the	estimated	losses	that	may	be	incurred	in	collection	of	receivables.	The	allowance	is	generally	
based	on	collection	experiences	and	analysis	of	debt	aging.	

4.4 Inventories 

Finished	goods	are	valued	at	the	lower	of	cost	(under	the	average	method)	and	net	realisable	value.	Cost	
includes	all	production	costs	and	attributable	factory	overheads.

Raw	material	and	manufacturing	supplies	are	valued	at	the	lower	of	average	cost	and	net	realisable	value.	
Spare	parts	are	valued	at	the	lower	of	cost	(the	first-in,	first-out	method)	and	net	realisable	value.

Raw	materials	and	factory	supplies	are	changed	to	production	costs	whenever	consumed.
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4.5 Property, plant and equipment/Depreciation

Land	is	stated	at	cost.	Buildings,	equipment	and	bearer	plant	(rubber	trees)	stated	at	cost	less	accumulated	
depreciation	and	allowance	for	loss	on	impairment	of	assets	(if	any).

Depreciation	of	buildings	and	equipment	is	calculated	by	reference	to	their	costs	on	the	straight-line	basis	
over	the	following	estimated	useful	lives,	except	for	machinery	and	equipment	in	production	line	which	is	
depreciated	using	the	units-of-production	method.

Office	buildings 20	years

Plant	building	and	plant	building	improvement 30	years

Machinery	and	equipment	in	production	line production	units	estimated

-	Normal	line at	a	total	7.2	million	tons

-	Special	line at	a	total	of	0.864	million	tons

Equipment 5,	10	years

Furniture,	fixtures	and	office	equipment 5	years

Motor	vehicles 5	years

Bearer	plant 20	years

No	depreciation	is	provided	on	land,	machinery	under	installation.

Depreciation	is	included	in	determining	income.

An	item	of	property,	plant	and	equipment	is	derecognised	upon	disposal	or	when	no	future	economic	
benefits	are	expected	from	its	use	or	disposal.	Any	gain	or	loss	arising	on	disposal	of	an	asset	is	included	in	
profit	or	loss	when	the	asset	is	derecognised.

4.6 Related party transactions

Related	parties	comprise	individuals	or	enterprises	that	control,	or	are	controlled	by,	the	Company,	whether	
directly	or	indirectly,	or	which	are	under	common	control	with	the	Company.

They	also	include	associated	companies,	and	individuals	or	enterprises	which	directly	or	indirectly	own	a	
voting	interest	in	the	Company	that	gives	them	significant	influence	over	the	Company,	and	key	management	
personnel,	and	directors	and	officers	with	authority	in	the	planning	and	direction	of	the	Company’s	operations.

4.7 Leases

Operating	lease	payments	are	recognised	as	an	expense	in	profit	or	loss	on	a	straight	line	basis	over	the	
lease	term.

4.8 Foreign currencies

The	financial	statements	are	presented	in	Baht,	which	is	also	the	Company’s	functional	currency.

Transactions	in	foreign	currencies	are	translated	into	Baht	at	the	exchange	rate	ruling	at	the	date	of	the	
transaction.	Monetary	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	currencies	are	translated	into	Baht	at	the	
exchange	rate	ruling	at	the	end	of	reporting	period.

Gains	and	losses	on	exchange	are	included	in	determining	income.

4.9 Impairment of assets

At	the	end	of	each	reporting	period,	the	Company	performs	impairment	reviews	in	respect	of	the	property,	
plant	and	equipment	whenever	events	or	changes	in	circumstances	indicate	that	an	asset	may	be	impaired.	
An	impairment	loss	is	recognised	when	the	recoverable	amount	of	an	asset,	which	is	the	higher	of	the	asset’s	
fair	value	less	costs	to	sell	and	its	value	in	use,	is	less	than	the	carrying	amount.	In	determining	value	in	use,	
the	estimated	future	cash	flows	are	discounted	to	their	present	value	using	a	pre-tax	discount	rate	that	reflects	
current	market	assessments	of	the	time	value	of	money	and	the	risks	specific	to	the	asset.	In	determining	
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fair	value	less	costs	to	sell,	an	appropriate	valuation	model	is	used.	These	calculations	are	corroborated	by	
a	valuation	model	that,	based	on	information	available,	reflects	the	amount	that	the	Company	could	obtain	
from	the	disposal	of	the	asset	in	an	arm’s	length	transaction	between	knowledgeable,	willing	parties,	after	
deducting	the	costs	of	disposal.	

An	impairment	loss	is	recognised	in	the	profit	or	loss.

4.10	 Employee	benefits

Short-term employee benefits

Salaries,	wages,	bonuses	and	contributions	to	the	social	security	fund	are	recognised	as	expenses	when	
incurred.

Post-employment benefits 

Defined contribution plans

The	Company	and	its	employees	have	jointly	established	a	provident	fund.	The	fund	is	monthly	
contributed	by	employees	and	by	the	Company.	The	fund’s	assets	are	held	in	a	separate	trust	fund	and	
the	Company’s	contributions	are	recognised	as	expenses	when	incurred.

Defined benefit plans 

The	Company	has	obligations	 in	respect	of	the	severance	payments	 it	must	make	to	employees	
upon	retirement	under	labor	law.	The	Company	treats	these	severance	payment	obligations	as	a	defined	
benefit	plan.	

The	obligation	under	the	defined	benefit	plan	is	determined	by	a	professionally	qualified	independent	
actuary	based	on	actuarial	techniques,	using	the	projected	unit	credit	method.	

Actuarial	gains	and	losses	arising	 from	defined	benefit	plans	are	recognised	 immediately	 in	other	
comprehensive	income.

4.11 Provisions

Provisions	are	recognised	when	the	Company	has	a	present	obligation	as	a	result	of	a	past	event,	it	is	
probable	that	an	outflow	of	resources	embodying	economic	benefits	will	be	required	to	settle	the	obligation,	
and	a	reliable	estimate	can	be	made	of	the	amount	of	the	obligation.	

4.12 Income tax

Income	tax	expense	represents	the	sum	of	corporate	income	tax	currently	payable	and	deferred	tax.

Current tax

Current	income	tax	is	provided	in	the	accounts	at	the	amount	expected	to	be	paid	to	the	taxation	
authorities,	based	on	taxable	profits	determined	in	accordance	with	tax	legislation.

Deferred tax

Deferred	 income	 tax	 is	provided	on	 temporary	differences	between	 the	 tax	bases	of	 assets	 and	
liabilities	and	their	carrying	amounts	at	the	end	of	each	reporting	period,	using	the	tax	rates	enacted	at	
the	end	of	the	reporting	period.	

The	Company	 recognises	deferred	 tax	 liabilities	 for	 all	 taxable	 temporary	differences	while	 they	
recognise	deferred	tax	assets	for	all	deductible	temporary	differences	and	tax	losses	carried	forward	to	
the	extent	that	it	is	probable	that	future	taxable	profit	will	be	available	against	which	such	deductible	
temporary	differences	and	tax	losses	carried	forward	can	be	utilised.

At	each	reporting	date,	the	Company	reviews	and	reduces	the	carrying	amount	of	deferred	tax	assets	
to	the	extent	that	it	is	no	longer	probable	that	sufficient	taxable	profit	will	be	available	to	allow	all	or	
part	of	the	deferred	tax	asset	to	be	utilised.

The	Company	records	deferred	tax	directly	to	shareholders’	equity	if	the	tax	relates	to	items	that	
are	recorded	directly	to	shareholders’	equity.
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5. Significant accounting judgments and estimates

The	preparation	of	financial	statements	in	conformity	with	financial	reporting	standards	at	times	requires	
management	to	make	subjective	judgments	and	estimates	regarding	matters	that	are	inherently	uncertain.	
These	judgments	and	estimates	affect	reported	amounts	and	disclosures;	and	actual	results	could	differ	from	
estimates.	Significant	judgments	and	estimates	are	as	follows:

Allowance for diminution in value of inventory

In	determining	allowance	for	diminution	in	value	of	inventory,	the	management	exercises	judgment	in	
estimating	the	net	realisable	value	of	inventory	based	on	the	amount	the	inventories	are	expected	to	realise.	
These	estimates	are	based	on	estimates	of	selling	prices,	which	take	into	account	events	occurring	after	the	
end	of	the	period	and	estimates	of	related	costs	and	expenses.	

Property plant and equipment/Depreciation

In	determining	depreciation	of	plant	and	equipment,	the	management	is	required	to	make	estimates	of	the	
useful	lives	and	residual	values	of	the	plant	and	equipment	and	to	review	estimate	useful	lives	and	residual	
values	when	there	are	any	changes.	In	addition,	the	management	is	required	to	review	property,	plant	and	
equipment	for	impairment	on	a	periodical	basis	and	record	impairment	losses	when	it	is	determined	that	their	
recoverable	amount	is	lower	than	the	carrying	amount.	This	requires	judgments	regarding	forecast	of	future	
revenues	and	expenses	relating	to	the	assets	subject	to	the	review.

Deferred tax assets

Deferred	tax	assets	are	recognised	for	deductible	temporary	differences	and	unused	tax	losses	to	the	
extent	that	it	is	probable	that	taxable	profit	will	be	available	against	which	the	temporary	differences	and	
losses	can	be	utilised.	Significant	management	judgement	is	required	to	determine	the	amount	of	deferred	
tax	assets	that	can	be	recognised,	based	upon	the	likely	timing	and	level	of	estimate	future	taxable	profits.	

Post-employment	benefits	under	defined	benefit	plans

The	 obligation	 under	 the	 defined	 benefit	 plan	 is	 determined	 based	 on	 actuarial	 techniques.	 Such	
determination	 is	made	based	on	various	assumptions,	 including	discount	 rate,	 future	 salary	 increase	 rate,	
mortality	rate	and	staff	turnover	rate.

6. Related party transactions

	 During	the	years,	the	Company	had	significant	business	transactions	with	its	related	parties.	Such	transactions,	
which	are	summarised	below,	arose	the	ordinary	course	of	business	and	were	conclude	on	commercial	terms	and	
based	agreed	upon	by	the	Company	and	those	related	parties.

(Unit:	Million	Baht)

2018 2017 Transfer Pricing Policy

Transactions with related companies

Sales 7.8 7.3 At	prices	and	on	trading	terms	similar	to	those	of	sales	to	normal	customers

Utilities	expenses 46.9 50.5 At	agreed	price	with	reference	of	cost	and	related	expenses	of	provision

Transportation	expenses 6.1 14.1 Based	on	distance	which	is	priced	in	the	normal	course	of	business

Manufacturing	expenses 0.2 0.8 At	prices	and	on	trading	terms	similar	to	those	of	sales	to	normal	customers

Service	expenses 2.4 2.3 Contract	price

Rental	expenses 2.2 2.2 Contract	price

Management	fee 0.6 0.6 Contract	price
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As	at	31	December	2018	and	2017,	the	balances	of	the	accounts	between	the	Company	and	those	related	
parties	are	as	follows:

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Trade receivables - related parties (Note 8)

Related	companies

Sahaviriyapanich	Corporation	Co.,	Ltd. - 1,266

Pomprachul	Steel	Co.,	Ltd. 536 -

Total trade receivables - related parties 536 1,266

Trade payables - related parties (Note 13)

Related	companies

Sahaviriya	Steel	Industries	Plc. 4,978 5,388

SVL	Corporation	Co.,	Ltd. 942 646

Prachuap	Port	Co.,	Ltd. 849 -

C.A.R.	Service	Co.,	Ltd. 142 297

Western	Security	Guard	Co.,	Ltd. 235 196

Total trade payables - related parties 7,146 6,527

Directors	and	management’s	benefits

During	the	years	ended	31	December	2018	and	2017,	the	Company	had	employee	benefit	expenses	of	
its	directors	and	management	as	below.

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Short-term	employee	benefits 10,603 11,368

Post-employment	benefits 166 125

Total 10,769 11,493

7. Cash and cash equivalents

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Cash 80 80

Bank	deposits	 277,857 346,850

Total 277,937 346,930

As	at	31	December	2018,	bank	deposits	in	saving	accounts	carried	interest	at	0.375	percent	per	annum	(2017:	
0.375	percent	per	annum).
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8. Trade receivables

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Trade receivables - related parties (Note 6)

Aged	on	the	basis	of	due	dates

Past	due

Up	to	3	months - 1,266

3	-	6	months 536 -

Total trade receivables - related parties 536 1,266

Trade receivables - unrelated parties

Aged	on	the	basis	of	due	dates

Not	yet	due 319,765 337,484

Past	due 	

Up	to	3	months 32,892 76,611

Total trade receivables - unrelated parties 352,657 414,095

Total trade receivables 353,193 415,361

As	at	31	December	2018,	the	outstanding	balances	included	in	post-dated	cheques	and	notes	receivable	
amounting	to	Baht	290	million	(2017:	Baht	301	million).

During	the	current	year,	the	Company	sales	its	notes	receivable	amounting	to	Baht	73	million	(2017:	Baht	
51	million)	at	a	discount	to	a	financial	institution	without	recourse.

9. Inventories

(Unit:	Thousand	Baht)

Cost
Reduce cost to

net realisable value
Inventories - net

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Finished	goods 230,876 277,780 (8,162) - 222,714 277,780

Raw	materials 157,868 16,281 (463) - 157,405 16,281

Supplies	and	spare	parts 90,056 87,258 - - 90,056 87,258

Total 478,800 381,319 (8,625) - 470,175 381,319

During	the	current	year,	the	Company	reduced	cost	of	inventories	by	Baht	8.6	million	(2017:	Nil),	to	reflect	
the	net	realisable	value.	This	was	included	in	cost	of	sales.
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10. Property, plant and equipment

(Unit:	Thousand	Baht)

Land
Building and 

building
improvement

Machinery 
and 

equipment 
in

production 
line

Furniture, 
fixtures	

and	office
equipment

Equipment Motor
vehicles

Assets 
under 

installation 
and

under 
construction

Bearer 
plant Total

Cost:
As	at	1	January	2017	 96,293 360,646 1,003,107 21,446 40,285 6,784 - 6,903 1,535,464
Additions - - 2,500 232 14 2,532 538 489 6,305
Disposals/	write-off - - (1,458) - - (1,329) - - (2,787)
Transfers - - 2,007 262 - - 69 10 2,348
As	at	31	December	2017 96,293 360,646 1,006,156 21,940 40,299 7,987 607 7,402 1,541,330
Additions - - - 454 8 3,555 1,718 308 6,043
Disposals/	write-off - - - - - (3,037) - - (3,037)
Transfers - 2,965 3,144 208 - - (2,325) 4 3,996
As	at	31	December	2018 96,293 363,611 1,009,300 22,602 40,307 8,505 - 7,714 1,548,332
Accumulated depreciation:
As	at	1	January	2017 - 204,269 381,919 19,635 39,154 6,743 - - 651,720
Depreciation	for	the	year - 11,983 20,240 740 320 465 - - 33,748
Depreciation	on	disposals/	write-off

- - (617) - - (1,329) - - (1,946)
As	at	31	December	2017 - 216,252 401,542 20,375 39,474 5,879 - - 683,522
Depreciation	for	the	year - 12,035 18,215 733 301 645 - 226 32,155
Depreciation	on	disposals/	write-off - - - - - (3,037) - - (3,037)
As	at	31	December	2018 - 228,287 419,757 21,108 39,775 3,487 - 226 712,640
Net book value:
31	December	2017 96,293 144,394 604,614 1,565 825 2,108 607 7,402 857,808
31	December	2018 96,293 135,324 589,543 1,494 532 5,018 - 7,488 835,692
Depreciation for the year:
2017	(Baht	33	million	included	in	manufacturing	cost,	and	the	balance	in	administrative	expenses) 33,748
2018	(Baht	31	million	included	in	manufacturing	cost,	and	the	balance	in	administrative	expenses) 32,155

As	at	31	December	2018,	certain	plant	and	equipment	items	have	been	fully	depreciated	but	are	still	
in	use.	The	gross	carrying	amount	before	deducting	accumulated	depreciation	of	those	assets	amounted	to	
approximately	Baht	62	million	(2017:	Baht	64	million).

All	land,	buildings	and	machinery	are	mortgaged/pledged	as	collateral	for	credit	facilities	obtained	from	a	
bank.	The	beneficiary	rights	under	the	insurance	policies	for	these	mortgaged/pledged	assets	have	also	been	
transferred	to	the	bank.
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11. Non-operating asset 

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Non-operating	asset	-	land 4,154 4,154

Less:	Allowance	for	impairment (4,154) (4,154)

Non-operating	asset	-	net - -

(a)	 In	January	2010,	the	Company	received	a	letter	dated	5	January	2010	from	the	Department	of	Lands,	relating	
to	the	revocation	of	the	Certificate	of	Utilisation	(Nor	Sor	3	Kor),	ordering	that	the	Nor	Sor	3	Kor	certificate	be	
revoked	in	accordance	with	the	order	of	the	Director	General	of	the	Department	of	Lands	No.	15/2553	dated	5	
January	2010.	For	prudent	reasons,	the	Company	has	set	aside	allowance	for	impairment	of	this	non-operating	
asset	in	full	in	the	2009	financial	statements.

In	August	2010,	the	Company	filed	a	lawsuit	against	the	officers	of	Prachuapkhirikhan	Provincial	Lands	
Office,	Bangsaphan	Branch	with	the	Central	Administrative	Court,	petitioning	the	Central	Administrative	Court	
to	order	the	cancellation	of	the	announcement	of	 replacements	 for	such	Nor.	Sor.3.	Kor.	 In	addition,	the	
Company	also	petitioned	the	Count	to	identify	measures	to	provide	temporary	relief	to	the	plaintiffs.	Currently,	
this	case	is	being	considered	by	the	Court.

In	September	2010,	the	Company	petitioned	the	Central	Administrative	Court	to	withdraw	the	order	of	
the	Director	General	of	the	Department	of	Lands	No.	15/2553	dated	5	January	2010	and	currently,	this	case	
is	being	considered	by	the	Court.

(b)	 In	December	2010,	the	Company	received	a	letter	from	Bangsaphan	Sheriff,	as	the	official	responsible	for	
protection	the	conserved	forest	area	of	Klong	Mae	Rumphueng,	Prachuabkirikhan.This	referred	to	Section	25(1)	
of	the	Conserved	Forest	Act	B.E.	2507	and	ordered	the	Company	to	leave	and	discontinue	any	activities	on	
the	conserved	forest	area.

In	March	2011,	the	Company	petitioned	the	Central	Administrative	Court	to	reverse	the	Sheriff’s	order	
that	the	Company	leave	and	discontinue	any	activities	on	the	conserved	forest	area.

In	August	 2013,	 the	Company	 received	 a	 letter	 from	Bangsaphan	Sheriff	 notifying	 it	 that	 the	Central	
Administrative	Court	had	issued	an	order	granting	a	stay	of	execution	of	the	Administrative	Court’s	order	for	
the	Company	to	leave	the	conserved	forest	area	and	discontinue	any	activities	therein.

In	January	2015,	the	Company	received	a	letter	from	Bangsaphan	Sheriff	notifying	the	Company	of	an	order	
of	the	Supreme	Administrative	Court	(disposing	of	a	petition	to	appeal	the	order	for	a	stay	of	execution	issued	
by	the	Administrative	Court).	The	decision	of	the	Supreme	Administrative	Court	was	to	reverse	the	Central	
Administrative	Court’s	order,	dismissing	the	petition	for	a	stay	of	execution	of	the	order	for	the	Company	to	
leave	the	conserved	forest	area	and	discontinue	any	activities	therein.	

Later	in	February	2018,	the	Central	Administrative	Court	dismissed	the	case.	As	a	result,	the	Sheriff’s	order	
has	continued.

(c)	 In	September	2011,	the	Company	petitioned	the	Central	Administrative	Court	with	respect	to	wrongdoing	
or	other	liability	of	government	agencies	or	state	officials	as	a	result	of	the	exercise	of	authority	under	laws,	
administrative	orders,	or	other	orders,	in	order	to	claim	monetary	damages	for	loss	of	opportunity	from	land	
usage.	At	present,	this	case	is	being	considered	by	the	Court.

However,	the	management	of	the	Company	believes	that	this	order	will	not	have	any	significant	impact	
on	the	Company’s	operations	and	financial	statements.
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12. Short-term credit facilities from bank

	 The	Company	has	been	granted	credit	facilities	amounting	to	Baht	675	million	from	a	bank,	consisting	of	
bank	overdraft	facilities	amounting	to	Baht	10	million	and	short-term	loan	facilities	amounting	to	Baht	665	million.	
As	at	31	December	2018,	the	Baht	675	million	credit	facilities	(2017:	Baht	675	million)	have	yet	been	drawn	down.

	 The	credit	facilities	are	secured	by	the	mortgage/pledge	of	all	land,	buildings	and	machinery	of	the	Company	
as	described	in	Note	10	to	the	financial	statements.	In	addition,	under	the	credit	facilities	agreement,	the	Company	
has	to	comply	with	certain	covenants	regarding	the	operations,	financial	ratios	and	other	conditions.

13. Trade and other payables

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Trade	payables	-	related	parties	(Note	6) 7,146 6,527

Trade	payables	-	unrelated	parties 12,809 34,456

Accrued	expenses 1,504 2,766	

Total 21,459 43,749

14. Provision for long-term employee benefits

Provision	for	long-term	employee	benefits,	which	represents	compensations	payable	to	on	employees	after	
they	retire,	was	as	follows:

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Provision	for	long-term	employee	benefits	at	beginning	of	year	 6,979 6,058

Included	in	profit	or	loss:

Current	service	cost 896 876

Interest	cost 157 142

Benefits	paid	during	the	year (511) (97)

Provision	for	long-term	employee	benefits	at	end	of	year	 7,521 6,979

The	Company	expects	to	pay	Baht	389,669	of	long-term	employee	benefits	during	the	next	year	(2017:	
Baht	518,626).

As	at	31	December	2018,	the	weighted	average	duration	of	the	liabilities	for	long-term	employee	benefit	
is	14	years	(2017:	15	years).

Significant	actuarial	assumptions	at	the	valuation	date	are	summarised	belows:

(Unit:	Percent	per	annum)

2018 2017

Discount	rate 2.35% 2.35%

Salary	increase	rate	 3.26% 3.26%

Average	staff	turnover	rate 8.50% 8.50%

Bangsaphan Barmill PLC. Annual Report 2018
151



The	result	of	sensitivity	analysis	for	significant	assumptions	that	affect	the	present	value	of	the	long-term	
employee	benefit	obligation	as	at	31	December	2018	and	2017	are	summarised	below:

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Increase 1% Decrease 1% Increase 1% Decrease 1%

Discount	rate (550) 620 (524) 594

Salary	increase	rate 726 (651) 619 (556)

Increase 10% Decrease 10% Increase 10% Decrease 10%

Turnover	rate (274) 289 (261) 277

On	13	December	2018,	The	National	Legislative	Assembly	passed	a	resolution	approving	the	draft	of	a	new	
Labour	Protection	Act,	which	is	in	the	process	being	published	in	the	Royal	Gazette.	The	new	Labour	Protection	
Act	stipulates	additional	 legal	 severance	pay	 rates	 for	employees	who	have	worked	 for	an	uninterrupted	
period	of	twenty	years	or	more.	Such	employees	are	entitled	to	receive	compensation	at	a	rate	of	not	less	
than	that	of	the	last	400	days.	This	change	is	considered	a	post-employment	benefits	plan	amendment	and	
the	Company	have	additional	liabilities	for	long-term	employee	benefits	of	Baht	2.5	million.	The	Company	
will	reflect	the	effect	of	the	change	by	recognising	past	services	costs	as	expenses	in	the	income	statement	
of	the	period	in	which	the	law	is	effective.

15. Statutory reserve

Pursuant	to	Section	116	of	the	Public	Limited	Companies	Act	B.E.	2535,	the	Company	is	required	to	set	aside	
to	a	statutory	reserve	at	least	5	percent	of	its	net	profit	for	the	year	after	deducting	accumulated	deficit	brought	
forward	(if	any),	until	the	reserve	reaches	10	percent	of	the	registered	capital.	The	statutory	reserve	is	not	available	
for	dividend	distribution.	At	present,	the	statutory	reserve	has	fully	been	set	aside.

16. Expenses by nature

	 Significant	expenses	classified	by	nature	are	as	follows:

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Salaries	and	wages	and	other	employee	benefits 51,665 55,304

Depreciation 32,155 33,748

Transportation	expenses 24,003 33,789

Raw	materials	and	consumables	used 1,966,630 2,041,547

Changes	in	inventories	of	finished	goods 46,904 (35,419)
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17. Income tax

Income	tax	expenses	for	the	years	ended	31	December	2018	and	2017	are	made	up	as	follows:

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Current income tax:

Current	income	tax	charge 10,175 33,164

Deferred tax:

Relating	to	origination	and	reversal	of	temporary	differences	 (1,833) (184)

Income tax expenses reported in the statement of comprehensive income 8,342 32,980

The	reconciliation	between	accounting	profit	and	income	tax	expenses	is	shown	below.

(Unit:	Thousand	Baht)

2018 2017

Accounting	profit	before	tax 41,454 164,875

Applicable	tax	rate 20% 20%

Accounting	profit	before	tax	multiplied	by
income	tax	rate 8,291 32,975

Effects	of:

Non-deductible	expenses	 80 53

Additional	expense	deductions	allowed (29) (48)

Total 51 5

Income tax expenses reported in the statement of comprehensive income 8,342 32,980

The	components	of	deferred	tax	assets	are	as	follows:

(Unit:	Thousand	Baht)

Statements	of	financial	position

2018 2017

Allowance	for	diminution	in	value	of	inventories 1,725 -

Provision	for	long-term	employee	benefits 1,504 1,396

Total 3,229 1,396

18. Earnings per share

	 Basic	earnings	per	share	is	calculated	by	dividing	profit	for	the	year	attributable	to	equity	holders	
of	the	Company	(excluding	other	comprehensive	income)	by	the	weighted	average	number	of	ordinary	shares	
in	issue	during	the	year.
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19. Segment information

Operating	 segment	 information	 is	 reported	 in	 a	manner	 consistent	with	 the	 internal	 reports	 that	 are	
regularly	reviewed	by	the	chief	operating	decision	maker	in	order	to	make	decisions	about	the	allocation	of	
resources	to	the	segment	and	assess	its	performance.

The	Company	is	principally	engaged	in	the	manufacture	and	distribution	of	deformed	and	round	steel	bars.	
Its	operation	is	carried	on	exclusively	in	Thailand.	Segment	performance	is	measured	based	on	operating	profit	
or	loss,	on	a	basis	consistent	with	that	used	to	measure	operating	profit	or	loss	in	the	financial	statements.	As	
a	result,	all	of	the	revenues,	operating	profits	and	assets	as	reflected	in	these	financial	statements	pertain	to	
the	aforementioned	reportable	operating	segment	and	geographic	area.

For	the	year	2018,	the	Company	has	three	major	customers	with	a	total	revenues	of	Baht	1,454	million	
(2017:	Baht	1,440	million	derived	from	five	major	customers).

20. Provident fund

The	 Company	 and	 its	 employees	 have	 jointly	 established	 a	 provident	 fund	 in	 accordance	with	 the	
Provident	Fund	Act	B.E.	2530.	Both	employees	and	the	Company	contribute	to	the	fund	monthly	at	the	rate	
of	3	percent	of	basic	salary.	The	fund,	which	is	managed	by	Kasikorn	Asset	Management	Company	Limited,	
will	be	paid	to	employees	upon	termination	in	accordance	with	the	fund	rules.	The	contribution	for	the	year	
2018	amounting	to	Baht	0.7	million	(2017:	Baht	0.7	million)	were	recognised	as	expenses.

21. Dividends

Dividends Approved by
Total

dividends
(Thousand Baht)

Dividend
per share

(Baht per share)

Final	dividends	for	2016 The	Annual	General	Meeting	of	the	share-
holders	on	26	April	2017 67,950 0.06

Interim	dividends	for	2017 The	 Board	 of	 Directors’	Meeting	 on	 7	
August	2017 67,950 0.06

Total for 2017 135,900

Final	dividends	for	2017 The	Annual	General	Meeting	of	the	share-
holders	on	23	April	2018 56,625 0.05

Total for 2018 56,625
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22. Commitments

The	Company	has	entered	into	agreements	in	respect	of	the	lease	of	office	building	space	and	services.	
The	terms	of	the	agreements	are	generally	2	years.	

Future	minimum	lease	payments	required	under	these	leases	and	service	contracts	were	as	follows:

(Unit:	Million	Baht)

2018 2017

Payable:

In	up	to	1	year 4.5 4.4

In	over	1	and	up	to	2	years 3.7 -

23. Financial instruments

23.1 Financial risk management

The	Company’s	 financial	 instruments,	 as	defined	under	Thai	Accounting	Standard	No.	 107	“Financial	
Instruments:	Disclosure	and	Presentations”,	principally	comprise	cash	and	cash	equivalents,	trade	receivables,	
and	trade	and	other	payables.	The	financial	risks	associated	with	these	financial	instruments	and	how	they	
are	managed	are	described	below.	

Credit risk

The	Company	 is	exposed	to	credit	risk	primarily	with	respect	to	trade	receivables.	The	Company	
manages	the	risk	by	adopting	appropriate	credit	control	policies	and	procedures.	Although	the	Company	
are	exposed	to	credit	risk	with	respect	to	trade	receivables	since	the	majority	of	sales	are	made	to	a	
limited	number	of	customers.	However,	due	to	those	customer’s	creditworthiness,	the	Company	do	not	
anticipate	material	losses	from	debt	collection.	The	maximum	exposure	to	credit	risk	is	limited	to	the	
carrying	amounts	of	trade	receivables	as	stated	in	the	statements	of	financial	position.

Interest rate risk

The	Company’s	exposure	to	interest	rate	risk	relates	primarily	to	its	cash	at	banks.	However,	since	
most	of	the	Company’s	financial	assets	and	liabilities	bear	floating	interest	rates,	the	interest	rate	risk	is	
expected	to	be	minimal.	

Foreign currency risk

The	Company	expects	that	there	may	be	an	effect	from	changes	in	exchange	rates	resulting	from	
unhedged	assets	and	liabilities	denominated	in	foreign	currencies.

As	at	31	December	2018	and	2017,	the	balances	of	financial	assets	dominated	in	foreign	currencies	are	
summarised	bellows.

Foreign currency

Financial assets Average exchange rate

2018 2017 2018 2017

(Million) (Million) (Baht per 1 foreign currency unit)

US	dollar 2.2 - 32.4498 32.6809

23.2	 Fair	values	of	financial	instruments

Since	the	majority	of	the	Company’s	financial	instruments	are	short-term	in	nature	or	carrying	interest	at	
a	rate	closed	to	the	market	interest	rates,	their	fair	value	is	not	expected	to	be	materially	different	from	the	
amounts	presented	in	the	statement	of	financial	position.
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24. Capital management

The	primary	objective	of	the	Company’s	capital	management	is	to	ensure	that	it	has	appropriate	capital	
structure	 in	order	 to	 support	 its	business	and	maximise	 shareholder	value.	As	at	31	December	2018,	 the	
Company’s	debt-to-equity	ratio	was	0.02:1	(2017:	0.04:1).	

25. Event after the reporting period

On	25	February	2019,	the	Board	of	Directors	meeting	of	the	Company	No.	2/2562	passed	a	resolution	
to	pay	a	dividend	of	Baht	0.03	per	share,	or	a	total	of	Baht	33.9	million,	to	the	shareholders	from	the	2018	
earnings	and	a	portion	of	retained	earnings.

The	 dividend	 payment	will	 be	 further	 proposed	 to	 the	 Annual	 General	Meeting	 of	 the	 Company’s	
shareholders	for	approval	in	April	2019.

26. Approval of financial statements

These	financial	statements	were	authorised	for	issue	by	the	Company’s	Board	of	Directors	on	25	February	
2019.
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