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รายงานคณะกรรมการ
การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 สายพันธุ์ Delta ในไตรมาส 3 ของปี 2564 ท�ำให้สายการผลิตใน
บางภาคอุตสาหกรรมและภาคก่อสร้างชะงักงันจากมาตรการควบคุมของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก การระบาดคลี่คลายลง แต่ก็ต้องประสบกับไวรัสสายพันธุ์ Omicron ส่งผลให้
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวเล็กน้อย ที่ประมาณ ร้อยละ 1 ส�ำหรับปริมาณความต้องการใช้เหล็กเส้น
ในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ ร้อยละ 1 เช่นกัน ส่วนราคาขายเหล็กเส้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 40 อันเป็น
ผลมาจากราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯมียอดขาย 1,383 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 จากปี 2563 ที่มี
ยอดขาย 1,542 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายลดลงร้อยละ 36.2 อย่างไรก็ตาม ราคาขายเฉลี่ยต่อตัน
ของเหล็กเส้นปรับตัวเพิ่มขึ้น จากราคาเฉลี่ยตันละ 15,686 บาทในปี 2563 เป็น 22,054 บาทในปี 2564 ในส่วนของ
ราคาวัตถุดบิ มีการปรับราคาสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตามราคาเหล็กโลก  บริษทั ฯ ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการ
สั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม จึงสามารถบริหารส่วนต่างระหว่าง
ราคาขายของเหล็กเส้นและต้นทุนวัตถุดบิ เหล็กแท่งเล็กของบริษทั ฯ ให้เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นและท�ำให้อตั ราก�ำไรขัน้ ต้น
เพิ่มสูงขึ้น จากร้อยละ 8.4 เป็น 10.2 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิ ในปี 2564 จ�ำนวน 72 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทฯแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลทัง้ ปี ในอัตราหุน้ ละ 0.05
บาท รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 56.06 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติ
อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตราหุ้นละ0.05 บาท เป็นเงินจ�ำนวน 56.06 ล้านบาท
ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ดังนั้น บริษัท จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายส�ำหรับปี
2564
คณะกรรมการบริษทั ฯ ขอถือโอกาสนี้ ขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ พนักงานทุกระดับชัน้ และผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไป
ในอนาคต

		

นายชรินทร์ หาญสืบสาย
      ประธานกรรมการ      

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
  (ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงิน		

2564

2563

2562

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขาย
ปริมาณขาย
ก�ำไรขั้นต้นจากการขายหลังปรับปรุงขาดทุนจากการ
ลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

1,967.7
83.4
1,886.3
1,394.1
62,725

1,958.5
43.4
1,915.1
1,571.8
98,276

1,954.2
68.3
1,885.9
2,074.5
121,676

147.8
18.2
72.1

149.4
21.1
84.0

115.9
12.3
48.5

2564

2563

2562

0.04
17.23
5.16
3.79
3.67
0.06
1.68

0.02
40.9
5.34
4.42
4.29
0.07
1.71

0.04
19.5
2.34
2.55
2.48
0.04
1.67

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราผลก�ำไรสุทธิต่อยอดขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
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(บาท)
(บาท)
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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

และผลการดำ�เนินงาน

1. โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
		

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุนระหว่าง
กลุ่มสหวิริยากับกลุ่มนักลงทุนชาวไต้หวัน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัดในปี 2547 และน�ำหุ้นสามัญเข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชอ่ื ย่อ BSBM ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548 ปัจจุบนั มีทนุ จดทะเบียน  
จ�ำนวน 1,121.175 ล้านบาท ด�ำเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทยก�ำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อ
ปี สินค้าของบริษัทผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้น
ข้ออ้อยเพื่อการก่อสร้างครอบคลุมทุกขนาดและชั้นคุณภาพที่ต้องการในตลาด บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2538 และยังได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001
ตัง้ แต่ปี 2544 และ 2548 ตามล�ำดับการเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ำ� คัญของบริษทั สรุปเนือ้ หาไว้โดยสังเขปดังนี้
พฤศจิกายน 2537 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2537 โดยมีทุนจดทะเบียน 600  ล้านบาท
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเหล็กเส้นแบบรีดร้อน
มีนาคม    2538 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อนุมัติการส่งเสริมฯ ในการผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้น
ข้ออ้อย
ตุลาคม   2544 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการผลิต ISO 9001 : 2000
มกราคม 2548 เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ธันวาคม 2548 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
กันยายน 2552 ได้รับ “เกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
กันยายน 2553 ได้รับ “เกียรติบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” เป็นปีที่สอง
ตุลาคม    2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการผลิต ISO 9001 : 2008
กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการผลิต ISO 9001 : 2015
กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
สิงหาคม 2561 บริษัทได้รับการรับรองฐานะการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
ธันวาคม 2562 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ใิ ห้มกี ารซือ้ หุน้ คืนเพือ่ การบริหารสภาพคล่องทางการ
เงินโดยมีวงเงินไม่เกิน 11.5 ล้านบาท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินจ�ำนวน 11,325,000 หุ้น โดย
ก�ำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึง วันที่ 9 กรกฏาคม 2563
มีนาคม 2563 บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น ครบแล้ว บริษัทฯ จึงสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

5

สิงหาคม 2563

ที่ประชุมกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2563 ในอัตราหุ้น
ละ 0.04 บาท
พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้มีการจ�ำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนจ�ำนวน 11,325,000 หุ้น
ในระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563และเมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาการจ�ำหน่าย
หุน้ ทุนซือ้ คืนแล้ว  หากบริษทั ยังจ�ำหน่ายหุน้ ทีซ่ อื้ คืนไม่หมดให้บริษทั ด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียน
และทุนช�ำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่ยังจ�ำหน่ายไม่ได้ทั้งหมด
ธันวาคม 2563 บริษทั ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนการลดทุนและทุนช�ำระแล้วโดยการตัดหุน้ ทุนซือ้ คืนทีย่ งั จ�ำหน่าย
ไม่ได้ทั้งหมดจ�ำนวน 11,325,000 หุ้น
เมษายน  2564 ที่ประชุมกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2563 ในอั ต ราหุ ้ น
ละ 0.04 บาท
สิงหาคม 2564       ที่ประชุมกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับปี 2564 ในอัตราหุ้น
ละ 0.05 บาท

		 1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงานของบริษัท

บริษทั ได้มงุ่ เน้นทีก่ ารรักษาความสามารถในการท�ำก�ำไรและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผถู้ อื หุน้ ให้
ได้อย่างสม�ำ่ เสมอตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดยทีย่ งั คงรักษาความแข็งแกร่งของฐานะการเงินเช่นใน
ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการด�ำเนินนโยบายดังต่อไปนี้
		
การบริหารจัดการความเสีย่ งต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงของ
ราคาสินค้า วัตถุดิบ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
		
การจัดให้มชี นิดและขนาดสินค้าทีค่ รบถ้วนตามความต้องการของตลาด เพิม่ ความสะดวกในการสัง่ ซือ้ สินค้า
ของลูกค้า ณ ที่แห่งเดียว
		
การให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราก�ำไรที่ดี และมีผู้ผลิตน้อยราย
		
การรักษาสัมพันธ์กับผู้จัดหาวัตถุดิบ และเพิ่มช่องทางในการจัดหาวัตถุดิบ
		
การใช้กลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการแข่งขันทางด้านราคา เป็นต้น

การผลิต

        บริษทั มีการบริหารการผลิตให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับประมาณการการขาย ซึง่ ส่งผลให้มี
ต้นทุนคงทีต่ อ่ หน่วยในระดับทีต่ ำ 
�่ แต่อย่างไรก็ตามอัตราการใช้กำ� ลังการผลิตของบริษทั ในปัจจุบนั ยังคงอยูใ่ นระดับที่
ค่อนข้างต�ำ 
่ เมือ่ เทียบกับก�ำลังการผลิตทีม่ อี ยู  ่ ซึง่ ก�ำลังการผลิตนีส้ ามารถรองรับปริมาณผลิตทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ได้อกี หลาย
เท่าตัวโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม
บริษัทมีแผนการที่จะปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสายการผลิต
และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดขี นึ้ ดังเช่น ในปี 2558 บริษทั ได้ดำ� เนินการติดตัง้ เครือ่ งจักรเพือ่ เพิม่ คุณสมบัติ
ความแข็งของเหล็ก โดยใช้เงินลงทุนกว่า 50 ล้านบาท  ท�ำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับกระบวนการผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้   ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ด�ำเนินการแล้วเสร็จในปลายปี 2558
ท�ำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและท�ำตลาดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้มากขึ้น  
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		 1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
			 การผลิตและขายสินค้า Special Line
การแข่งขันทีร่ นุ แรงในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นนัน้ เกิดจากการทีผ่ ผู้ ลิตเหล็กเส้นมีกำ� ลังการผลิตส่วนเกินเหลือ
อยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ในขณะเดียวกันผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มองว่าสินค้าของผูผ้ ลิตแต่ละรายไม่มคี วามแตกต่างกันอย่างมีนยั
ส�ำคัญ จึงท�ำให้การแข่งขันนั้นส่วนมากด�ำเนินไปด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นหลัก บริษัทจึงพิจารณาจากศักยภาพ
การผลิตและการจัดหาวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ่ นการเลือกให้ความส�ำคัญกับสินค้าทีม่ ผี ผู้ ลิตน้อยรายและมีการแข่งขันทีต่ ำ�่ กว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสินค้าทั่วไป ทั้งนี้เนื่องมาจากการได้เปรียบในเชิงต้นทุนการแปรรูปจากการลงทุนในเครื่องจักร
ส่วนขยาย (Special Line) ของบริษัทในปี 2547 เพื่อผลิตสินค้าในกลุ่ม Special Line ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงกว่า
สินค้าในกลุ่มอื่นๆ และสามารถปรับเพิ่มก�ำลังการผลิตและขยายตลาดมาอย่างต่อเนื่อง
สัดส่วนปริมาณขายของสินค้ากลุ่มนี้เปรียบเทียบในช่วง 3 ปีที่ผ่านมามีรายละเอียดตามตารางข้างล่างนี้
สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)
เหล็กเส้น Special Line

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

38.4

21.5

20.3

การผลิตตามความต้องการของพันธมิตรการค้า
ด้วยบริษัทมีก�ำลังการผลิตที่เหลืออยู่ค่อนข้างมาก ในปี 2555 จึงได้ท�ำข้อตกลงทางการค้าร่วมกันกับ
พันธมิตรรายหนึง่ ในการรับผลิตสินค้าเหล็กเส้นในตราสินค้าของพันธมิตรรายนัน้ ซึง่ เป็นตราสินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยม
และเป็นที่เชื่อถือทางด้านคุณภาพเป็นอย่างดี จากธุรกรรมนี้ บริษัทคาดว่านอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและ
รายได้ให้แก่บริษทั อีกทางหนึง่ แล้ว ยังจะช่วยให้อตั ราการใช้กำ� ลังการผลิตของบริษทั สูงขึน้ และช่วยให้เกิดการประหยัด
จากขนาดผลิตได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นพันธมิตรรายนี้มีความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ในระดับสูง ปริมาณขายที่เพิ่ม
ขึ้นจากธุรกรรมนี้จึงมีความเสี่ยงต�่ำในการเรียกช�ำระค่าสินค้า
จากการที่บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรการค้ารายนี้มาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพ
ของสินค้า ราคาที่เหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ท�ำให้พันธมิตรการค้ารายดังกล่าวเพิ่ม
ปริมาณการสัง่ ซือ้ ประเภทและขนาดของเหล็กเส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลให้สดั ส่วนการขายสินค้าในกลุม่ นีข้ ยายตัว
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังสัดส่วนเปรียบเทียบกับปริมาณการขายที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้
สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

เหล็กเส้นตราสินค้าของพันธมิตรการค้า

42.4

42.8

36.8

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
		 1.2.1 โครงสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 20-2543
ส�ำหรับเหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มม. มีความยาว 10 เมตร และ
มีชั้นคุณภาพ SR24 และ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 24-2548 ส�ำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed
Steel Bar)โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 40 มม. มีความยาว 10 และ 12 เมตร ประกอบด้วยชั้นคุณภาพ 3
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ชั้นคือ SD30, SD40 และSD50 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษัทเป็นวัสดุที่ส�ำคัญในโครงสร้างของงาน
ก่อสร้างทั่วไป
ผลิตภัณฑ์

2564

2563

2562

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

ร้อยละ

1. เหล็กเส้นข้ออ้อย

438.05

31.42

706.62

44.95

981.58

47.32

2. เหล็กเส้นกลม

945.26

67.81

834.91

53.12

1,086.38

52.36

3. เศษเหล็ก

10.74

0.77

30.30

1.93

6.56

0.32

1,394.05

100.00

1,571.83

100.00

2,074.52

100.00

รวมรายได้จากการขาย

จากโครงสร้างการขายเหล็กเส้นของบริษัทตามตารางข้างบนนี้ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนการขายเหล็กเส้นกลม
กลายเป็นสินค้าหลักของบริษัท โดยมีรายได้และสัดส่วนเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ด�ำเนินมาตรการที่เน้นผลิตภัณฑ์
ที่มีคู่แข่งขันน้อยและมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปนั่นคือผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็กเส้นกลมขนาดเล็ก
ส�ำหรับวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ขนาดความยาวที่พร้อมใช้คือ 6 เมตร หน้าตัดกว้าง
คูณยาว 100 x 100 มม. ถึง 150 x 150 มม. มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน�ำเข้ามาจากประเทศผู้ผลิตทั่วโลก
เช่น กลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม ตุรกี   เป็นต้น เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ที่บริษัทเลือกใช้ส่วนใหญ่จะผลิตจาก
สินแร่เหล็ก จึงมีคุณภาพที่สม�่ำเสมอท�ำให้สามารถควบคุมการสูญเสียระหว่างการผลิตได้ดี ประกอบกับการใช้ระบบ
Thermo Mechanical Treatment (TMT) ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเหล็กให้มีความแข็งมากขึ้น
และใช้ระบบการลดความร้อนหรือผึง่ เย็นโดยการใช้อากาศ (Air Cooling) ในการลดอุณหภูมขิ องเหล็กเส้นทีอ่ อกจาก
แท่นรีดบนเตียงลดอุณหภูมิ (Cooling Bed)  จึงท�ำให้เนื้อเหล็กที่ได้มีคุณภาพที่สม�่ำเสมอทั่วทั้งเส้นตลอดจนถึงเนื้อ
เหล็กภายใน บริษัทให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิต กล่าวคือ นอกจากจะได้การรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมหรือ มอก. แล้ว บริษทั ยังได้รบั การรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001
: 2015  ด้วย สินค้าของบริษัทจึงเป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอย่างดี

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์
        ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นของบริษัทใช้ในงานคอนกรีตของการก่อสร้างทุกขนาด อาทิ การก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย์ อาคารส�ำนักงาน โครงสร้างการคมนาคมทางถนนและทางราง เขือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้า
และระบบชลประทาน เป็นต้น โดยแบ่งประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมได้ดังนี้
			 มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 20-2559 ส�ำหรับเหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 25 มิลลิเมตร มีความยาว 10 เมตร และมีชั้นคุณภาพ SR24
			 มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 24-2559 ส�ำหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Steel Bar)
โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ถึง 40 มิลลิเมตร มีความยาว 10 และ 12 เมตร ประกอบด้วย
ชั้นคุณภาพ 3 ชั้นคือ SD30 SD40 และ SD50
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(2) การตลาดและการแข่งขัน
บริษัทมีการด�ำเนินนโยบายการตลาดที่เน้นการรักษาอัตราก�ำไรให้อยู่ในระดับที่ต้องการด้วยการเลือก
จัดหาวัตถุดิบในต้นทุนที่มีส่วนต่างจากราคาขายเหล็กเส้นที่มากพอที่จะสร้างผลก�ำไรได้ และบริหารระดับสินค้าคง
เหลือไว้ในระดับที่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตและการขาย เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
นอกจากนี้ยังมีนโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าด้วยการดูแลรักษาและปรับปรุงเครื่องจักร ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี
ในการผลิตอยูเ่ สมอ เพือ่ ให้ได้สนิ ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพเชือ่ ถือได้ ควบคูไ่ ปกับการลดความสูญเสียและความผิดพลาดอันเนือ่ ง
มาจากการผลิต
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ส�ำคัญของบริษัทได้แก่
		
เน้นการมีชนิดและขนาดสินค้าที่ครบถ้วนตามความต้องการของตลาด เพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
			 ของลูกค้า ณ ที่แห่งเดียว
		
รักษาชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตที่น�ำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง
		
มีความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า
		
ตั้งราคาที่เหมาะสมโดยค�ำนึงถึงสภาวะตลาดและการแข่งขัน
		
สร้างและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวแทนจ�ำหน่ายของบริษัทอยู่เสมอ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
		
ตัวแทนจ�ำหน่าย ได้แก่ ยีป่ ว๊ั หรือบริษทั ผูค้ า้ ส่งเหล็กขนาดใหญ่ กลุม่ นีจ้ ะมียอดสัง่ ซือ้ จากบริษทั คิดเป็นสัดส่วน
ถึงประมาณร้อยละ 90 และมีคำ� สัง่ ซือ้ เป็นประจ�ำทุกๆ เดือน ทัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นลูกค้าทีต่ ดิ ต่อค้าขายกันมา
นานแล้วและมีความสัมพันธ์ที่ดี
		
ร้านค้ารายย่อย ผูร้ บั เหมาหรือผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษทั มีนโยบายทีจ่ ะใช้เงือ่ นไขทางการค้าแบบ
ระมัดระวังเกี่ยวกับการช�ำระเงินของลูกค้ากลุ่มนี้ การขยายตลาดในกลุ่มนี้มีค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานที่ค่อนข้างสูง
แต่ก็สามารถขายสินค้าได้ในราคาที่ดีกว่าเป็นการทดแทน  
DEALER
UPCOUNTRY

END
USER

SUB
DEALER

DEALER
BANGKOK
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โดยบริษทั มีสดั ส่วนการจ�ำหน่ายผ่านกลุม่ ลูกค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพฯมีสดั ส่วนมากกว่าร้อยละ 90 โดย
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในเขตกรุงเทพฯนี้นับว่ามีปริมาณการจ�ำหน่ายเหล็กเส้นเป็นส่วนใหญ่ของปริมาณการขาย
เหล็กเส้นทั้งหมดในประเทศ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพฯ จะมีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งกลุ่ม
ลูกค้าตัวแทนจ�ำหน่ายในต่างจังหวัด บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และลูกค้ารายย่อย เพราะฉะนั้นผู้ผลิตเหล็กเส้นทุกราย
จะพยายามขายสินค้าผ่านทางกลุม่ ลูกค้านีเ้ ป็นอันดับแรก เนือ่ งจากทางบริษทั สามารถลดภาระการเก็บสินค้าคงคลัง
การท�ำการตลาด และการให้เครดิตลูกค้า ดังนัน้ ถ้าบริษทั สามารถรักษาระดับหรือเพิม่ ปริมาณการสัง่ ซือ้ จากกลุม่ ลูกค้า
ตัวแทนจ�ำหน่ายในกรุงเทพฯนี้ได้ ก็เท่ากับเป็นการรักษาและ/หรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกัน
ทางบริษทั ก็พยายามเพิม่ สัดส่วนในช่องทางการจัดจ�ำหน่ายอืน่ เช่น ผูค้ า้ เหล็กเส้นในภาคใต้ทมี่ รี ะยะทางและค่าขนส่ง
น้อยกว่าการสั่งซื้อจากโรงงานในภูมิภาคอื่น  อย่างไรก็ดีการเพิ่มสัดส่วนในกลุ่มหลังนี้ ทางบริษัทจะต้องด�ำเนินการ
อย่างระมัดระวัง เนื่องจากตัวแทนจ�ำหน่ายในต่างจังหวัดและผู้รับเหมาบางรายเป็นลูกค้าของกลุ่มตัวแทนจ�ำหน่าย
ในกรุงเทพฯ อยู่แล้ว
ในอุตสาหกรรมเหล็กเส้น ตัวแทนจ�ำหน่ายหนึ่งรายจะสั่งสินค้าจากผู้ผลิตหลายรายเพื่อเพิ่มอ�ำนาจต่อรอง
รวมถึงลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากการขาดแคลนสินค้า และตัวแทนแต่ละรายจะพยายามสต็อกสินค้าให้มี
ความหลากหลายตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าของตนเป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและรักษาฐานลูกค้าของตน เนื่องจากในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นมีการแข่งขันกันพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทสามารถรักษาอ�ำนาจการต่อรองและตัวแทนจ�ำหน่ายต่างๆ ไว้ได้ เนื่องจากบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
และสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยก�ำลังการผลิตที่สูงรวมถึงการบริการส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ส�ำหรับราย
ชื่อตัวแทนจ�ำหน่ายที่ส�ำคัญของบริษัท ได้แก่ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จ�ำกัด (ในเครือซีเมนต์ไทย), บริษัท
ต.วรคุณ จ�ำกัด, บริษัท สินกิจไพบูลย์โลหะการ จ�ำกัด, บริษัท ตั้งฮงกี่ เทรดดิ้ง จ�ำกัด, บริษัท ศักดิ์ชัยสตีล จ�ำกัด
,บริษัท บางกอกค้าเหล็ก จ�ำกัด ,บริษัท ที เค เอ็ม เมทัล จ�ำกัด, บริษัท จิระชัย เมทัล จ�ำกัด เป็นต้น

นโยบายราคา
ในสภาวะการค้าปกติบริษัทใช้วิธีการก�ำหนดโครงสร้างราคาแบบต้นทุนบวกส่วนเพิ่ม(Cost Plus Margin)
และในสภาวะที่มีการแข่งขันรุนแรง บริษัทจะใช้นโยบายการตั้งราคาโดยอิงตามราคาตลาดและหากมีการตัดราคา
กันอย่างรุนแรง บริษัทอาจพิจารณาลดจ�ำนวนขายลงเพื่อหลีกเลี่ยงสงครามราคา อย่างไรก็ตามในการเสนอราคาขั้น
สุดท้ายกับลูกค้าแต่ละราย บริษัทอาจมีเงื่อนไขทางการค้าที่แตกต่างกันได้ เช่น พิจารณาตามจ�ำนวนที่สั่งซื้อ ระยะ
เวลาการช�ำระเงิน ความเสี่ยงในการได้รับช�ำระเงิน ตลอดจนขึ้นอยู่กับการบริหารเงินสดของบริษัทเอง

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กเส้นในประเทศไทย
ในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นของไทยนี้มีผู้ผลิตจ�ำนวนหลายสิบราย ส่วนใหญ่แต่ละรายจะมีขนาดก�ำลังการ
ผลิตที่ไม่สูงนัก มีที่ตั้งโรงงานกระจัดกระจายอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเป็นหลัก การใช้งานเหล็กเส้น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้งานร่วมกับปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต จึงพึ่งพาปัจจัยที่
สนับสนุนภาคการก่อสร้างเป็นดัชนีชี้วัดความต้องการบริโภคเป็นส�ำคัญ และโดยที่เหล็กเส้นนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์
ชนิดหนึง่ ทีผ่ บู้ ริโภคมองว่าสินค้าของผูผ้ ลิตแต่ละรายนัน้ ไม่แตกต่างกัน การแข่งขันจึงเป็นไปในเชิงของราคาเป็นหลัก
และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ตลาดในประเทศในปัจจุบนั นีม้ กี ำ� ลังการผลิตส่วนเกินจ�ำนวนมากเมือ่ เทียบกับความต้องการใช้
ในประเทศไทย ก็ยิ่งท�ำให้การแข่งขันมีความรุนแรงมากขึ้น
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ความต้องการใช้เหล็กเส้น
เนื่องจากการผลิตเหล็กเส้นในประเทศไทยส่วนมากเป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึง
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อภาคการก่อสร้างในประเทศ เช่น นโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค การชลประทานและการคมนาคมขนส่ง การลงทุนของภาคเอกชน การขยายตัวของภาค
อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบของฤดูกาลต่อปริมาณการใช้เหล็กอีกด้วย กล่าวคือในฤดูฝนที่มี
การชะลอตัวของงานก่อสร้างก็จะท�ำให้ปริมาณการใช้เหล็กเส้นลดลงไปด้วย
การกลับมาแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ Delta ในไตรมาส 3 ของปี 2564  ท�ำให้สายการผลิตใน
บางภาคอุตสาหกรรมและภาคก่อสร้างชะงักงันจากมาตรการควบคุมของภาครัฐ  อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี มีการฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก การระบาดคลี่คลายลง แต่ก็ต้องประสบกับไวรัสสายพันธุ์ Omicron ส่งผลให้
ปี2564 ส�ำหรับปริมาณความต้องการใช้เหล็กเส้นในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ ร้อยละ 1
ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้น
ตามทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วว่าก�ำลังการผลิตโดยรวมในประเทศยังคงมีอยูส่ งู เกินกว่าความต้องการใช้เป็นจ�ำนวน
มาก และมีผผู้ ลิตจ�ำนวนมากรายในอุตสาหกรรม ประกอบกับการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหล็กเส้นใช้เงินลงทุนไม่มาก
นักและสามารถหาเทคโนโลยีการผลิตได้ง่าย จึงนับว่าอุตสาหกรรมนี้มี Barrier of Entry ในระดับที่ต�่ำ เมื่อพิจารณา
จากระดับการขยายตัวของการบริโภคเหล็กเส้นของไทยในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้ว ก�ำลังการผลิตเหล็กเส้นภายใน
ประเทศที่มีอยู่ทั้งหมดนี้จะสามารถรองรับความต้องการบริโภคภายในประเทศได้อีกหลายปี อนึ่ง ประเทศไทยมี
มาตรการในการป้องกันการน�ำเข้าเหล็กเส้นจากต่างประเทศผ่านทางมาตรการทีไ่ ม่ใช่ภาษี โดยเหล็กเส้นทีจ่ ะจ�ำหน่าย
ภายในประเทศทั้งหมดต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จากส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ของไทยก่อน
ส�ำหรับต้นทุนการผลิตเหล็กเส้นจะมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้างสูง โดยมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบ
หลักเหล็กแท่งเล็กพร้อมรีดต่อราคาขายของบริษัทในระดับที่เกินกว่าร้อยละ 80 ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของราคา
วัตถุดิบจึงมีผลต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของธุรกิจเป็นส�ำคัญ การจัดหาวัตถุดิบที่เพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
และมีตน้ ทุนทีไ่ ด้เปรียบในการแข่งขันก็จะสามารถสร้างผลก�ำไรได้ดี ในขณะทีร่ าคาขายนั้นจะเป็นไปตามกลไกตลาด
และไม่แตกต่างจากรายอืน่ อย่างมีนยั ส�ำคัญ วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิตเหล็กเส้นคือเหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Billet)
ซึง่ มีทงั้ ทีผ่ ลิตขึน้ ภายในประเทศจากการน�ำเศษเหล็กมาผ่านกระบวนการหลอมและหล่อเป็นบิลเล็ต และจากการน�ำ
เข้าจากต่างประเทศที่มีทั้งจากที่ได้จากการหลอมเศษเหล็กและที่ผลิตจากสินแร่เหล็กผ่านโรงงานถลุงเหล็ก
ภาวะการแข่งขัน
ด้วยสินค้าเหล็กเส้นเป็นสินค้าที่ควบคุมด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จึงนับได้ว่ามีคุณภาพและคุณสมบัติใน
การใช้งานไม่แตกต่างกัน การแข่งขันในอุตสาหกรรมนีจ้ งึ เน้นทีน่ โยบายเชิงราคาเป็นหลัก ในสภาวะทีม่ กี ารแข่งขันสูง
กลยุทธ์ทางด้านราคาอาจถูกน�ำมาใช้โดยค�ำนึงถึงการจัดการสภาพคล่องของธุรกิจมากกว่าผลก�ำไรต่อหน่วย อย่างไร
ก็ดี การรักษาสัมพันธ์ที่ดีทางการค้ากับคู่ค้าถือเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ส�ำคัญของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ด้วยเช่นกัน
นอกเหนือไปจากการรักษามาตรฐานของคุณภาพสินค้า ความเชื่อถือได้ในการส่งมอบสินค้าและการช�ำระค่าสินค้า
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(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

รายละเอียดที่ตั้งโรงงาน
ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานรีดทั้งสิ้น 2 โรงงานซึ่งมีพื้นที่รวมกันทั้งสิ้น 24,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกัน ณ เลขที่ 8 หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริษัทแยกการผลิตในแต่ละ
โรงงานตามขนาดของเหล็กเส้นทีร่ ดี โดยโรงงานรีดแรกทางบริษทั จะใช้รดี เหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-32 มม.
และโรงงานรีดที่สองจะใช้รีดเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9-16 มม. โรงงานรีดทั้งสองสามารถรีดเหล็กเส้นข้อ
อ้อยและเหล็กเส้นกลม โดยทางบริษัทมีก�ำลังการผลิตสูงสุด 720,000 ตันต่อปี โรงงานรีดแต่ละโรงของบริษัทมีราย
ละเอียดดังตารางข้างล่างนี้
รายละเอียดเกี่ยวกับโรงงานรีดแต่ละโรงงานรีดของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
โรงงาน
โรงงานรีดที่ 1

โรงงานรีดที่1
(ส่วนต่อขยาย)
โรงงานรีดที่ 2

พื้นที่ (ตารางเมตร) ขั้นตอนการผลิต
12,000

12,000

เครื่องจักร / สายการผลิต

-การเพิ่มความร้อนให้เหล็กแท่งเล็ก
(Billet)
-การรีดเหล็ก
-การลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่
รีดแล้ว  
- การมัดเหล็กเส้น

- เตาประเภท Reheating Furnace แบบ Pusher
  Type ขนาด 70 ตัน/ชม.
- เครื่องรีด Roughing Mill จ�ำนวน 7 แท่น
- เครื่องรีด Intermediate Mill  จ�ำนวน 2 แท่น
- เครื่องรีด Finishing Mill จ�ำนวน 2-4 แท่น
- แท่นลดอุณหภูมิเหล็กเส้น (Cooling Bed)

- การเพิ่มความร้อนให้เหล็กแท่ง
  เล็ก (Billet)
- การรีดเหล็ก
- การลดอุณหภูมิของเหล็กเส้น
  ที่รีดแล้ว  
- การมัดเหล็กเส้น

- เครื่องรีด Finishing Mill: Block Mill
- แท่นลดอุณหภูมิเหล็กเส้น (Cooling Bed)
- เตาประเภท Reheating Furnace แบบ Pusher
  Type ขนาด 55 ตัน/ชม.
- เครื่องรีด Roughing Mill จ�ำนวน 7 แท่น
- เครื่องรีด Intermediate Mill จ�ำนวน 4 แท่น
- เครื่องรีด Finishing Mill จ�ำนวน 4-8 แท่น
- แท่นลดอุณหภูมิเหล็กเส้น (Cooling Bed)

ตารางแสดงก�ำลังการผลิตสูงสุดและปริมาณการผลิตของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

จ�ำนวนเครื่องจักรทั้งหมด
ก�ำลังการผลิตสูงสุด  (ตัน/ปี)*
ปริมาณการผลิตจริง (ตัน/ปี)
การใช้ก�ำลังการผลิตจริง (%)
อัตราการเพิ่ม(ลด)ของปริมาณการผลิต (%)

2564

2563

2562

2
720,000
52,605
7.3
-43.05

2
720,000
92,375
13
-26.96

2
720,000
126,476
17
15.43

หมายเหตุ : *ก�ำลังการผลิตสูงสุดค�ำนวณบนพื้นฐานทางวิศวกรรม ด้วยสมมุติฐานการสับเปลี่ยนการผลิตเหล็กเส้นขนาดต่างๆ คละ
กันไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเน้นการท�ำตลาดและผลิตสินค้าขนาดกลางและเล็กซึ่งใช้ระยะเวลาการผลิตต่อหน่วยมากกว่า อัตราการ
ใช้ก�ำลังการผลิตในปัจจุบันจึงถือได้ว่าอยู่ในระดับทีน่ ่าพอใจ

12

   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

		 กระบวนการผลิตสินค้า
		 กระบวนการผลิตของบริษทั เริม่ จากการเผาเพือ่ เพิม่ อุณหภูมใิ ห้กบั เหล็กแท่งเล็ก (Billet) จนถึง 1,200 องศาเซลเซียส
จากนั้นก็เริ่มกระบวนการรีด โดยน�ำเหล็กแท่งวิ่งผ่านแท่นรีดซึ่งจ�ำนวนแท่นรีดขึ้นอยู่กับขนาดของเหล็กเส้นที่ทาง
บริษทั ต้องการ จากนัน้ จะน�ำเหล็กเส้นทีร่ ดี ตามขนาดทีต่ อ้ งการแล้วมาท�ำให้เย็นลงโดยใช้วธิ ี Air Cooling ซึง่ จะท�ำให้
เหล็กเส้นมีคณ
ุ ภาพทีส่ ม�ำ่ เสมอทัว่ ทัง้ เส้นและมีคณ
ุ สมบัตทิ างกลตามทีต่ อ้ งการ แล้วจึงท�ำการแยกบรรจุเพือ่ จัดเก็บหรือ
เตรียมจัดส่งให้ลกู ค้า ส�ำหรับการปรับเปลีย่ นสายการผลิตเพือ่ ผลิตเหล็กเส้นต่างขนาดหรือต่างชัน้ คุณภาพนัน้ บริษทั
สามารถปรับเปลีย่ นได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ 2 - 4 ชัว่ โมงจึงนับเป็นกระบวนการผลิตทีม่ คี วามยืดหยุน่ สูง
มากรายหนึ่ง รายละเอียดการผลิตแสดงอยู่ในแผนภูมิข้างล่างนี้

Process of Steel Bar Rolling Mill
Reheating Furnace No.2 Capacity 55MT/hr
length 23.5 meters width for billet’s length

Reheating Furnace No. 1 Capacity 70MT/hr
length 27.5 meters width for billet’s length

Roughing Mill : 7 stands

Roughing Mill : 7 stands

Intermediate Mill : 4 stands

Roughing Mill : 4 stands

Intermediate Mill : 4-8 stands depend
on which diameter

Intermediate Mill : 2-4 stands depend
on which diameter

Cooling Bed

Cooling Bed

Packing

Packing

หมายเหตุ : Billet จะใช้เวลาเผา (อยู่ในเตา) ประมาณ 60-110 นาที ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของ Billet และ Diameter ของเหล็กเส้นที่ต้องการรีดระยะ
เวลาที่ออกจากเตาเผาถึงPacking อยู่ระหว่าง 3-8 นาที ขึ้นอยู่กับ
Diameter ของเหล็กเส้นที่ต้องการรีด

Extension Line
Finishing Mill : Block Mill
For steel bar
Cooling Bed

Packing

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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วัตถุดิบและผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบ
เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เป็นวัตถุดิบที่ส�ำคัญของการผลิตเหล็กเส้น มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 85 ของราคาเหล็ก
เส้น กระบวนการผลิตของบริษทั เริม่ ต้นจากการน�ำเหล็กแท่งเล็ก (Billet) มาเพิม่ อุณหภูมแิ ละรีดเหล็กแท่งเล็กทีร่ อ้ น
จัดให้เป็นเหล็กเส้นตามขนาดที่ต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเหล็กเส้นของบริษัทมีหลายชั้นคุณภาพ ดังนั้น
คุณสมบัติของเหล็กแท่งเล็ก (Billet) จึงแตกต่างกันตามชนิดของผลิตภัณฑ์  
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการจัดหาเหล็กแท่งเล็ก (Billet)
ด้วยการน�ำเข้ามาจากผู้ผลิตชั้นน�ำในประเทศต่างๆ ทั่วโลก แต่ในสภาวการณ์ในปัจจุบันการน�ำเข้าวัตถุดิบจากต่าง
ประเทศค่อนข้างล�ำบากจึงเพิ่มช่องทางการจัดหาวัตถุดิบจากในประเทศอีกทางหนึ่ง เพื่อลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนในกรณีขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ ในส่วนของการน�ำเข้า บริษัทยังได้ประสิทธิภาพในแง่ของต้นทุนเพราะ
สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบได้ครั้งละจ�ำนวนมาก ผ่านการขนส่งโดยเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เพื่อมาขึ้นที่ท่าเรือประจวบซึ่ง
ตั้งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 4 กิโลเมตร ช่วยให้ประหยัดค่าขนถ่ายและค่าขนย้ายเข้าสู่โรงงาน นอกจากนี้ในการสั่ง
ซื้อวัตถุดิบ ยังสามารถอ้างอิงปริมาณกับทางกลุ่มสหวิริยาที่มีการสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กประเภทต่างๆ (Slab, Billet,
Bloom) ในปริมาณที่สูง เพื่อเพิ่มอ�ำนาจในการต่อรองราคาและเงื่อนไขการค้า

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท คือที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์ส�ำนักงาน  และ
ยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ
ล้านบาท

ภาระผูกพัน

1. ที่ดิน ตั้งอยู่ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
   เนื้อที่รวม 197 ไร่ 1 งาน 31  ตารางวา
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

เจ้าของกรรมสิทธิ์

96.3

(ก)

เจ้าของกรรมสิทธิ์

363.9

(ก)

3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
4. เครื่องจักร

เจ้าของกรรมสิทธิ์
เจ้าของกรรมสิทธิ์

23.2
1,023.5

(ก)

5. อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ล�ำเลียงขนส่ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

40.3

6. ยานพาหนะ

เจ้าของกรรมสิทธิ์

8.5

7. พืชเพื่อการให้ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก

เจ้าของกรรมสิทธิ์

7.7

รายการสินทรัพย์

8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

0.3

รวม

1,563.7

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

807.0
756.7

สินทรัพย์ถาวรหลักสุทธิ

หมายเหตุ (ก) เป็นหลักประกันวงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
		 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก พร้อมทั้งแสดงผู้ถือหุ้นในระดับชั้นสูงสุด ณ วันที่  12  มกราคม
2565 แสดงในตารางข้างล่างนี้
ชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มวิริยประไพกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
478,625,590

ร้อยละของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด
42.69

        นายปิยะ วิริยประไพกิจ  
       นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ   

   248,250,010
   230,375,530

   22.14
20.55

       นายวิน วิริยประไพกิจ

              50

0.00

2. นายหลี่ จี้ ชุ้ง
3. นายหลี่ เจี้ยน หง
4. นายฟาง จิน หลง
5. นายหลี่ เยะ เหวิน
6. นางฟาง หลี่ ฟุ่ง เจี้ยว
7. นายอ�ำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์
8. นางเจิ้น เวย ฟาง
9. นายวชิระ ทยานาราพร
10. นายฟาง เวิน หง
นายฟาง หยวน หง

81,000,000
72,000,000
36,000,000
31,500,000
28,800,000
22,600,000
22,500,000
22,400,000
21,600,000
21,600,000

7.22
6.42
3.21
2.81
2.57
2.02
2.01
2.00
1.93
1.93

1.4 ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1,121,175,000 บาท โดยแบ่งเป็นจ�ำนวนหุ้นจด
ทะเบียน 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ช�ำระแล้ว 1,121,175,000 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.  บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
โดยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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2. ในกรณีทบี่ ริษทั ต้องการเงินทุนมากเพือ่ ขยายงานของบริษทั บริษทั อาจจ่ายเงินปันผลต�ำ่ กว่าทีก่ ำ� หนดไว้ใน
ข้อ 1. ตรงกันข้ามหากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่า
อัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะไม่ท�ำให้มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ปัจจัย
ดังกล่าวประกอบด้วย ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้อง
ช�ำระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
      ในปี 2564 เนื่องจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่   31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฎมีผล
ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 72.1 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิหุ้นละ 0.06 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่ส�ำคัญ
ในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน
2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ�ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น
56.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2564 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก�ำไรสุทธิประจ�ำ
ปี 2564 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน
2564 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2564 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ายปันผล
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)
1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงาน

2564
0.05
0.05

2563
0.08
0.08

2562
0.04
0.04

2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการด�ำเนินงาน

-

-

-

56.05
78

89.69
107

45.30
93

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
คิดเป็นร้อยละของก�ำไรสุทธิ
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2. การบริหารและจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งต่อความยั่งยืนขององค์กร บริษัทได้
พัฒนานโยบาย และการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร การด�ำเนินการดังกล่าวมี ดังนี้
		 คณะกรรมการบริษัท ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่จะทําให้การด�ำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และ
มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
		 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง ท�ำหน้าที่ท�ำความเข้าใจในวิธีประเมินความเสี่ยงของกิจการที่ผู้บริหารจัดให้มีมาตรการ
รองรับความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
		 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก

เหล็กนับเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ชนิดหนึ่งที่มีความอ่อนไหวทางด้านราคาเช่นเดียวกับ
สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ อาทิ น�้ำมัน ถ่านหิน แร่โลหะ ในการผลิตเหล็กเส้นของบริษัทส่วนใหญ่ต้องน�ำเข้าวัตถุดิบหลัก
คือ เหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Billet) ที่มีสัดส่วนมูลค่าประมาณร้อยละ 90 ของต้นทุนขายสินค้าของบริษัท ซึ่งส่วน
ใหญ่ในตลาดการค้าปัจจุบันจะเป็นการตกลงซื้อขายกันด้วยราคา ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Spot price) และเนื่องจาก
อาศัยการขนส่งสินค้าโดยทางเรือจากประเทศผู้ผลิตในทวีปต่างๆ จึงท�ำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการขนส่งถึงประมาณ
3 เดือน นับจากวันที่สั่งซื้อวัตถุดิบจนถึงวันรับเข้าโรงงานเพื่อน�ำมาแปรรูปเพื่อรอจ�ำหน่ายต่อไป ในช่วงเวลาระหว่าง
นีน้ นั้ ราคาเหล็กอาจมีการเปลีย่ นแปลงไปจากทีค่ าดการณ์ไว้แต่เดิมมาก นับเป็นความเสีย่ งทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลการ
ด�ำเนินงานโดยตรง บริษัทฯได้ก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวม
ถึงการบรรเทาความเสีย่ งดังกล่าว บริษทั ฯท�ำการป้องกันความเสีย่ งในราคาซือ้ โดยการสัง่ ซือ้ เหล็กแท่งเล็กจากแหล่ง
ภายในประเทศเป็นหลัก โดยท�ำการสั่งซื้อในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและประมาณการยอดขายใน
แต่ละเดือน และท�ำการสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่จากต่างประเทศเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้พยายามลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาโดยใช้นโยบาย ก�ำหนดราคา
ขายเพื่อมุ่งเน้นการรักษาส่วนต่าง ก�ำไร และบริษัทยังได้มีการติดตามราคาวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็กอย่างใกล้ชิดเพื่อ
ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาวัตถุดบิ เพือ่ น�ำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสัง่ ซือ้ และบริหาร
จัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความเหมาะสม
ความเสี่ยงจากการมีอุปทานส่วนเกินและการตัดราคา
		 ด้วยจ�ำนวนผูป้ ระกอบการและก�ำลังการผลิตโดยรวมภายในประเทศทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมากเกินกว่าความ
ต้องการใช้จริงไปมาก ท�ำให้ผู้ผลิตส่วนใหญ่มีอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตที่ค่อนข้างต�่ำ  อันมีผลต่อประสิทธิภาพและ
ต้นทุนการผลิต ผู้ผลิตแต่ละรายจึงจ�ำเป็นที่จะต้องรักษาระดับการใช้อัตราก�ำลังการผลิตให้อยู่ในระดับที่สูงเพียงพอ
ต่อความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ มีส่วนกดดันให้มีอุปทานออกสู่ตลาดในระดับที่เกินกว่าความต้องการใช้ ท�ำให้การตั้ง
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ราคาขายเป็นกลยุทธ์การขายที่ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ และในบางช่วงเวลา เช่น เศรษฐกิจชะลอตัว มีความต้องการใช้
เหล็กเส้นหดตัวลง ในขณะที่ผู้ผลิตบางรายอาจมีความจ�ำเป็นทางด้านกระแสเงินสด ก็อาจต้องขายสินค้าในราคาต�่ำ
กว่าคู่แข่ง แม้ว่าจะเป็นราคาที่ต�่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงก็ตาม
จากเหตุดังกล่าวท�ำให้บริษัทต้องปรับตัวโดยการลงทุนขยายสายการผลิตเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 6-9 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขนาดที่มีการแข่งขันน้อยและต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิต ความเชี่ยวชาญ
และการลงทุนทีส่ งู ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าทีม่ อี ตั ราก�ำไรทีส่ งู ขึน้ ด้วย โดยเริม่ ผลิตและจ�ำหน่ายตัง้ แต่ปลายปี
2547 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษทั ได้ดำ� เนินการติดตัง้ เครือ่ งจักรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้กบั กระบวนการ
ผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยแล้วเสร็จ ท�ำให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าและท�ำตลาดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อย
ได้มากขึน้   ส่งผลให้บริษทั เป็นผูผ้ ลิตเหล็กเส้นทีม่ กี ารผลิตสินค้าครบทุกขนาดและทุกชัน้ คุณภาพทีม่ คี วามต้องการใช้
อยู่ในปัจจุบัน
ส�ำหรับการน�ำเข้าเหล็กเส้นจากต่างประเทศนั้นถูกจ�ำกัดโดยก�ำแพงทางการค้าประเภทที่ไม่ใช่ภาษี
(Non-tariff Barrier) โดยกฎหมายบังคับให้สนิ ค้าเหล็กเส้นต้องได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าจากส�ำนักงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนการน�ำออกจ�ำหน่าย  แต่มาตรการดังกล่าวก็สามารถปกป้องผูผ้ ลิตภายใน
ประเทศได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น เนื่องจากยังคงมีการน�ำเข้าเหล็กราคาถูกจากต่างประเทศอยู่
		 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการทีบ่ ริษทั ใช้วตั ถุดบิ หลักในการผลิตเป็นเหล็กแท่งเล็ก (Billet) ทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
จึงก่อให้เกิดภาระหนีส้ นิ ในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ดังนัน้ บริษทั จึงต้องเผชิญกับความเสีย่ งอันเกิดจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลีย่ นด้วย กล่าวคือ บริษทั จะมีความเสีย่ งของอัตราแลกเปลีย่ นระหว่างวันทีบ่ ริษทั ตกลงสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ
กับวันที่บริษัทช�ำระเงินค่าวัตถุดิบนั้น ซึ่งก็หมายความว่าต้นทุนดังกล่าวในรูปของเงินบาท ยังคงมีความไม่แน่นอน
ณ วันที่สั่งซื้อสินค้า(ขณะที่บริษัทขายสินค้าในประเทศในรูปเงินบาท) ส่งผลให้การบริหารส่วนต่างของต้นทุนและ
ราคาขายมีความยากล�ำบากมากขึ้น
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญในการบริหารความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
เฉพาะอย่างยิง่ ในสภาวะการณ์ทคี่ า่ เงินบาทมีความผันผวน บริษทั มีการด�ำเนินนโยบายจ�ำกัดความเสีย่ งจากอัตราแลก
เปลีย่ นอย่างเข้มงวดโดยอาศัยการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า หรือการแปลงภาระค่าวัตถุดบิ ให้อยูใ่ นรูปของ
เงินบาทโดยเร็วทีส่ ดุ โดยทีบ่ ริษทั มีวงเงินสินเชือ่ หมุนเวียนทางการค้ากับธนาคารพาณิชย์ทงั้ ในรูปของสกุลเงินตราต่าง
ประเทศและสกุลเงินบาท แต่อย่างไรก็ตามในปี2564 บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็ก(Billet) ส่วนใหญ่จากภายใน
ประเทศ และไม่มีภาระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

		 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามที่ผู้ลงทุนคาดหวัง

ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ขึน้ อยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น งบลงทุนและการส�ำรองเงิน
ทุนเพื่อขยายธุรกิจ กระแสเงินสดรับจากการด�ำเนินงาน เป็นต้น  ซึ่งช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทจ่ายปันผล(Payout
Ratio)ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 78-135 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หากปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถจ่ายปันผล  บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายปันผลได้ในอัตราที่ต�่ำกว่าที่นักลงทุนคาดหวัง  อย่างไรก็
ดี บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลอย่างสม�่ำเสมอในอัตรา ร้อยละ 40-60 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จ�ำกัด(มหาชน) มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ความแข็งแกร่งและการเติบโตของธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน เพือ่ สร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย ด้วยนโยบายและการปฏิบตั ติ ามหลักการส�ำคัญ 4 ด้าน ประกอบ
ด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคมครอบคลุมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิง่ แวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิผลและโปร่งใส สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable
Development Goals (SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ ทั้ง 17 เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มและ
ส่งเสริมคุณค่าตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมเติบโตอย่างมีคุณภาพ เกิดการลงทุน ขยายการจ้าง
งาน และการจ่ายภาษีเพื่อพัฒนาประเทศ น�ำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กิจกรรมหลัก (Primary activities) ของบริษัท ดังนี้

การจัดหา
วัตถุดิบ

- จัดหาวัตถุดิบที่มี
  ราคาเหมาะสม

การผลิต
สินค้า

การขาย
และการตลาด

- การผลิตที่มีประสิทธิ - มีข้อตกลงทางการ
  ภาพ ลดการสูญเสีย ค้าในการผลิตสินค้า
  และลดผลกระทบ
ให้แก่พันธมิตร  
- การควบคุมคุณภาพ
  ต่อสิ่งแวดล้อม
  ทางการค้า
  ของวัตถุดิบ
- เตรียมพร้อมอะไหล่ - ขายสินค้าที่มี
- การพัฒนาความ
ส�ำรอง เพื่อการผลิต   คู่แข่งน้อยราย
  สัมพันธ์กับผู้ผลิต
   ที่ต่อเนื่อง
- ราคาขายที่เหมาะสม
- ทดสอบและควบคุม และเป็นธรรม
  คุณภาพตามมาตรฐาน
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
- หน่วยงานให้คำ� ปรึกษา   สินค้าและบริการ
  เรื่องมาตรฐานสินค้า   อย่างครบถ้วน

การส่ง
มอบสินค้า

การบริการ
หลังการขาย

- ส่งมอบสินค้าและ
  บริการที่มีคุณภาพ
  และตรงเวลา
- จัดการคลังสินค้า
  ทั้งส่วนของบริษัท
  และส่วนที่ผู้ซื้อฝาก
  สินค้าไว้ในคลัง
- จัดส่งสินค้าไปที่ Site
  งานก่อสร้างโดยตรง
  ตามที่ลูกค้า (ผู้ซื้อ)
  แจ้ง ช่วยลดภาระค่า
  ขนส่งที่ซ�้ำซ้อนและ
  ลดการใช้พลังงาน
- รับข้อร้องเรียนและ
  ข้อเสนอแนะจาก
  ทุกกลุ่ม

- มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
  ข้อเสนอแนะและค�ำติ
  ชมจากลูกค้า
- ส�ำรวจความพึงพอใจ
  ของลูกค้าเป็นประจ�ำ
- ให้ความรู้ ค�ำปรึกษา
  กับลูกค้าในด้านต่างๆ
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กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)
นอกเหนือจากการด�ำเนินกิจกรรมหลักแล้ว บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของกิจกรรมสนับสนุน
อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดซื้อจัดหา การเงินและบัญชี การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เป็นต้น

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด(มหาชน) ให้ความส�ำคัญต่อห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทุกกลุ่ม ตั้งแต่การจัดหา
วัตถุดิบ การผลิต  การขาย การส่งมอบสินค้าและการบริการหลังการขาย โดยมีการระบุและวิเคราะห์ช่องทางการ
มีส่วนร่วม ระบุประเด็นที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินธุรกิจที่เหมาะ
สมส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
บริษัทได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
ตารางการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ลูกค้า
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ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย
- ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
- ผลประกอบการที่ดี
- เงินปันผลที่สม�่ำเสมอ
- การต่อต้านการคอร์รัปชั่น

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- 56-1 One Report
- กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
- เว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ  
- การจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม
- การเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี
- การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา
- คุณภาพการบริการ
- ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง เหมาะสม
- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางสังคม
  และสิ่งแวดล้อม
- ความรู้เกี่ยวกับเหล็กและ
  มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ
- การรับข้อร้องเรียน และการประชุมเพื่อรับฟัง
  ความต้องการของลูกค้า
- การตรวจเยี่ยมลูกค้า และการประชุมร่วมกัน
- การประกาศนโยบายคุณภาพ และมาตรฐาน
  ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
- เว็บไซต์, หนังสือแสดงสินค้า(โบรชัวร์)
- บริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบ พร้อมตอบ
  สนองความต้องการของลูกค้า
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
คู่ค้า

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
การตอบสนองความคาดหวัง
เสีย
ของผู้มีส่วนได้เสีย
- รับช�ำระค่าวัตถุดิบครบถ้วน
- บริหารสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่เพียงพอ
  ตามก�ำหนด
- การพบปะกับคู่ค้า
- รายละเอียดวัตถุดิบที่บริษัทฯ - กระบวนการในการคัดเลือกสรรหาที่โปร่งใส
  ต้องการ
- การจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส
  ตรวจสอบได้
- การแข่งขันที่เป็นธรรม
  ไม่เลือกปฏิบัติ

คู่แข่งทางการค้า

- ข้อมูลการด�ำเนินธุรกิจของ
  บริษัทฯ
- การค้าอย่างเป็นธรรม
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ
  ของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่
  สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง
  ทางการค้า

- เปิดเผยผลการด�ำเนินงานผ่านเวบไซต์บริษัท
  และตลาดหลักทรัพย์
- สร้างเงื่อนไขการแข่งขันที่เป็นธรรม
- การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเหล็ก
  ไทย สถาบันเหล็กและเหล็กกล้า สภาอุตสาหกรรม
  แห่งประเทศไทย  
- การพบปะสังสรรค์ และแลกเปลีย่ นประสบการณ์
  ร่วมกัน   

พนักงาน

- สภาพแวดล้อม สุขอนามัย
  ความปลอดภัยในการท�ำงาน
- การพัฒนาทักษะเพื่อ
  ความก้าวหน้า
- การประเมินผลงาน และการจ่าย
  ผลตอบแทนที่เป็นธรรม
- การสื่อสาร
- ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
- สวัสดิการ
- การสร้างงาน
- การแข่งขันที่เป็นธรรม
- ความปลอดภัยในการท�ำงาน
- การลงทุนเพิ่มเติม
- การส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ
- การปฏิบตั ติ ามระเบียบ ข้อบังคับ
  และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

- การประชุม
- การฝึกอบรมภายใน
- กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
- การพบปะ
- การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการเคารพสิทธิ
  มนุษยชน
- จดหมายอิเลกทรอนิกส์
- การรับข้อร้องเรียน

องค์กรก�ำกับดูแล

- การพบปะให้ข้อมูล
- การเป็นสมาชิก ร่วมกิจกรรม และร่วมประชุม
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
- ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนโครงการต่างๆ
  ของภาครัฐ
- ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
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กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
สังคมและชุมชน

สถาบันการเงิน

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้
เสีย
- การพัฒนาชุมชน
- การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
   อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- โครงการลงทุนเพิ่มเติม
- การถ่ายทอดความรู้
- สนับสนุนกิจกรรมชุมชน
- การขนส่งผลิตภัณฑ์

การตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสีย
- การพบปะ
- การประชุมประจ�ำเดือน
- การประชุมกลุ่มผู้น�ำการเยี่ยมชม
- การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- การให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนทรัพยากรและ
  อุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์
- กิจกรรมการสื่อสาร
- การส�ำรวจความคิดเห็น
- การรับข้อร้องเรียน
- ปรับปรุงโรงงานให้สะอาด และเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวใน
  บริเวณโรงงาน โดยจัดสรรพืน้ ทีก่ ว่า 90 ไร่ปลูกต้น
  ยางพารา
- ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในชุมชน โดย
  ร่วมกับกลุ่มเหล็กสหวิริยา ในการมอบทุนการ
  ศึกษา

- ด�ำเนินธุรกิจได้ ตามแผนทีล่ งทุน - เปิดเผยผลการด�ำเนินงานผ่านเว็บไซต์บริษทั และ
- ช�ำระคืนเงินกู้ตามก�ำหนด
  ตลาดหลักทรัพย์
- ด�ำเนินการตามแผนการลงทุน

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริ ษั ท ตระหนั ก ดี ว ่ า อุ ต สาหกรรมเหล็ ก เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยให้ ป ระเทศเกิ ด การพั ฒ นา และต้ อ งใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต บริษัทจึงให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนื่องกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ยึดถือตามปรัชญาและจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ โดยให้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งแผนงานสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การผลิต และมีความมุ่งมั่นใน
การจัดการและบ�ำบัดของเสียให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อมุ่งสู่การเป็น Zero Waste to Landfill
ทัง้ นี้ บริษทั ได้ให้ความส�ำคัญการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อม ทัง้ ระบบควบคุมบ�ำบัดมลพิษ น�ำ 
้ อากาศ และ
กากของเสียครบถ้วนตามกฎหมาย และปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การศึกษา
และจัดท�ำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม การปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิง่ แวดล้อม
จากการผลิตเหล็ก มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิง่ แวดล้อม และระบบบริหารจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน
สากล ISO 14001 ส�ำหรับภายนอกพืน้ ทีโ่ รงงาน บริษทั มีการด�ำเนินการร่วมกันกับบริษทั ในกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ในพืน้ ที่
อ�ำเภอบางสะพาน เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึก ความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดปี
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3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินกิจกรรมด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอมา จนได้รับรางวัล
อุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมในระดับที่ 3 คือ การมี “ระบบสีเขียวหรือ Green System” ซึ่ง
หมายถึงการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวนี้มีผลรับรองส�ำหรับปี 2563 - 2566 นอกจากนี้บริษัทยังได้รับ
ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO:14001 อย่างต่อเนื่อง
มาตั้งแต่ปี 2548 อีกด้วย
จากการทีบ่ ริษทั มีพนื้ ทีด่ นิ ว่างเปล่าต่อเนือ่ งจากโรงงานปัจจุบนั   ทีร่ อการใช้ประโยชน์ในอนาคตอยูส่ ว่ นหนึง่ ใน
ปี 2553 บริษัทจึงได้เริ่มปรับปรุงที่ดินดังกล่าวประมาณ 90 ไร่ด้วยการปลูกต้นยางพาราและพรรณไม้ชนิดอื่นจนได้
ผลดีมาตามล�ำดับ โดยเล็งเห็นว่านอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจทีจ่ ะได้รบั โดยตรงจากต้นไม้เหล่านีแ้ ล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ เป็นก�ำแพงกั้นระหว่างโรงงานและชุมชน ช่วยลดความกังวล
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนเป็นตัวอย่างในการใช้ประโยชน์จากที่ดินว่างเปล่าให้แก่ชุมชนภายนอก
1. การจัดการพลังงาน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยพลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิตซึ่งมี
ปริมาณจ�ำกัด การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจะก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของโลก จากเหตุปัจจัยดังกล่าวนี้ บริษัทจึงต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้การใช้
พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตโดยตรง เช่น ระบบเตาเผาเหล็ก
ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์ เป็นต้น รวมทั้งมาตรการที่เกี่ยวกับระบบการสนับสนุนการผลิต เช่น ระบบบ�ำบัดน�้ำ
เสีย ระบบอัดอากาศ ระบบแสงสว่าง เป็นต้น  
นอกเหนือจากการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กรแล้ว บริษัทให้ความส�ำคัญกับการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ
อย่างต่อเนือ่ ง ในโครงการส่งเสริมด้านพลังงานต่างๆ เช่น การเข้าร่วมสัมมนาในโครงการเตรียมความพร้อมเพือ่ น�ำร่อง
การพัฒนารูปแบบธุรกิจการตอบสนองด้านโหลด(Demand Response) เป็นต้น รวมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
บุคลากร โดยมีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนสนับสนุนให้มกี ารจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วมของพนักงาน
ทั้งนี้  โรงงานบางสะพานบาร์มิล มีภาพรวมของอัตราการใช้พลังงาน ดังนี้
การใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน (หน่วย ต่อ ตันวัตถุดิบ)
ปี

พลังงานความร้อน เฉลี่ย (เมกะจูล)

พลังงานไฟฟ้า เฉลี่ย (kWh)

2563
2564

1,566.01
1,567.27

139.48
187.44

การจัดการพลังงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯหยุดผลิต
3 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน  ซึ่งการผลิตเหล็กเส้นนั้น หากมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จะ
จัดการการใช้พลังงานต่อตันวัตถุดิบได้ดี
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่ระหว่างพิจารณาการใช้พลังงานสะอาดทดแทน คือ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
(Solar Rooftop) ซึ่งเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้พลังงานจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ช่วยลดระดับ
คาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ เป็นการน�ำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างยั่งยืนและช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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2. การจัดการน�้ำ
ในการบริหารการใช้นำ�้ ของโรงงาน โรงงานใช้นำ�้ ดิบจากคลองบางสะพาน ซึง่ เป็นแหล่งน�ำ้ ผิวดินขนาดใหญ่ และ
อยูห่ า่ งจากโครงการ 13.5 กิโลเมตร โดยสูบน�ำ้ มายังบ่อเก็บน�ำ้ ในโครงการทีม่ คี วามจุรวม 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
ก�ำหนดมาตรการไม่สบู น�ำ้ จากฝายบางสะพานในช่วงฤดูแล้งซึง่ ระดับน�ำ้ ในฝายต�ำ่ กว่า 2.2 เมตร รวมถึงการออกแบบ
โรงงานให้มีการหมุนเวียนน�้ำมาใช้ซ�้ำอย่างต่อเนื่องในสายการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต จากการบริหารจัดการน�้ำ
ใช้ของโรงงาน ท�ำให้บริษทั สามารถด�ำเนินการผลิตได้โดยไม่กอ่ ให้เกิดปัญหาเรือ่ งการแย่งน�ำ้ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีใ่ ช้รว่ ม
กันกับชุมชนและภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงด�ำเนินการตามมาตรการที่ก�ำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด
ในส่วนการบ�ำบัดน�้ำเสีย บริษัทติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำทางเคมี ส�ำหรับน�้ำเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิตเหล็กเส้น
เสริมคอนกรีต มีการส่งน�ำ้ เสียเข้าระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียของบริษทั มีการติดตัง้ ถังตกตะกอน ถังกรองทราย ระบบระบาย
ความร้อน ส�ำหรับน�ำ้ ทิง้ จากการอุปโภคและบริโภคในโรงงานจะผ่านถังบ�ำบัดและปล่อยลงสูร่ างระบายน�ำ 
้ โดยคุณภาพ
น�้ำในระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย มีการตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ น�้ำทิ้งที่ผ่านการบ�ำบัดแล้ว มีการหมุนเวียนกลับมาใช้
ใหม่ และบางส่วนได้น�ำไปรดน�้ำต้นไม้ โดยไม่มีการระบายน�้ำทิ้งออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)
        ในรอบปี 2562 - 2564  โรงงานบริษัทบางสะพานบาร์มิล มีปริมาณการใช้น�้ำ ดังนี้
ปริมาณน�้ำที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร)
การใช้น�้ำของโรงงาน BSBM

2562

2563

2564

62,881

69,002

54,011

3. การจัดการของเสียและมลพิษ
บริษัทมุ่งเน้นการลดปริมาณของเสียที่แหล่งก�ำเนิดโดยใช้หลัก 3R คือ Reduce Reuse และ Recycle
- Reduce การลดการก่อให้เกิดของเสีย ด้วยวิธีการ มาตรการ และวิธีปฏิบัติงานตั้งแต่แหล่งก�ำเนิด ใช้วัสดุ
หรือสิ่งของต่างๆให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ได้แก่ โครงการลดการเกิดของเสีย เช่น ขยะทั่วไป จาระบีเสีย น�้ำมันเสีย
เป็นต้น
- Reuse/Recycle การน�ำของเสียกลับมาใช้ซำ 
�้ หรือการแปรรูปผ่านกระบวนการน�ำกลับมาใช้ใหม่ เพือ่ ให้ของ
เสียเหลือน้อยที่สุด หรือสามารถน�ำกลับไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ โครงการน�ำของเสียกลับมาใช้ซ�้ำ  เช่น ลด
การปนเปื้อนของน�้ำมันเก่าเพื่อน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ  และโครงการน�ำของเสียกลับมาใช้ใหม่ เช่น เปลี่ยนวิธีก�ำจัดของเสีย
จากการฝังกลบเป็นการรีไซเคิลเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด การรวบรวมเศษอาหารที่เหลือจากการบริโภคของ
พนักงานมาท�ำน�้ำหมักชีวภาพและแจกจ่ายให้กับพนักงานได้ใช้ประโยชน์อีกครั้ง เป็นต้น
นอกจากการน�ำหลัก 3R มาใช้ในการลดของเสียที่แหล่งก�ำเนิดแล้ว ส�ำหรับของเสียที่เกิดขึ้น บริษัทเลือกใช้วิธี
ก�ำจัดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ดังนี้
- Disposal การก�ำจัดหรือการปรับสภาพของเสีย บริษทั เลือกใช้บริการบริษทั ผูร้ บั ก�ำจัดกากของเสียทีม่ คี วาม
ช�ำนาญเฉพาะด้าน ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการที่อนุญาต มีมาตรฐานในการด�ำเนินการจัดการก�ำจัดกาก
ของเสียอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�ำหนด และให้บริการเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง
- การควบคุมการปฏิบัติการจัดการกากอุตสาหกรรม บริษัทมีผู้ควบคุมระบบมลพิษกากอุตสาหกรรมเป็น
ผู้ควบคุมดูแลจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
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ปี 2564 บริษัทมีปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น 2,575.203 ตัน มีค่าใช้จ่ายในการก�ำจัดของเสีย 60,000 บาท และมี
รายได้จากการขายของเสีย 1,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 12 ล้านบาท ซึง่ ของเสียดังกล่าวถูกก�ำจัดด้วยวิธกี ารรีไซเคิลร้อยละ
99.99 และก�ำจัดด้วยวิธกี ารฝังกลบร้อยละ 0.01 ซึง่ ได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานราชการตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. การควบคุมคุณภาพอากาศ
การควบคุมคุณภาพอากาศ  โรงงานบางสะพานถูกออกแบบให้มกี ารใช้เชือ้ เพลิงทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ติดตัง้ ระบบ
ควบคุมการเผาไหม้ด้วยคอมพิวเตอร์ ส่งผลให้คุณภาพอากาศออกนอกโรงงานของบริษัทฯ มีค่าดีกว่ามาตรฐานและ
ข้อก�ำหนดตามรายงานการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดยมีรายละเอียดการตรวจวัด ในปี 2564
ดังนี้
มาตรการ
พารามิเตอร์
ที่ติดตามตรวจสอบ
1. คุณภาพอากาศใน
TSP
   บรรยากาศบริเวณ
PM-10
   ใกล้เคียง (บ้านท่าข้าม) PM-2.5
SO2
NO2
2. คุณภาพอากาศจาก
Particulate
   ปล่องระบายอากาศ
SO2
   โรงงาน
NOx
3. คุณภาพอากาศภายใน SO2
   โรงงาน
NOx

ค่ามาตรฐาน
ไม่เกิน 0.33 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.12 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.05 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.30 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.17 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 240 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 800 ppm
ไม่เกิน 200 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 5 mg/ลบ.ม.
ไม่เกิน 50 mg/ลบ.ม.

ผลการตรวจวัด
0.027-0.050
0.012-0.021
0.006-0.009
0.0053-0.0058
0.0153-0.0159
121
297
112
<0.01
1.00

ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศตามพารามิเตอร์ดงั กล่าวพบว่ามีคา่ ดีกว่ามาตรฐานทีก่ ำ� หนดมาก ในทุกสถานี
ตรวจวัด
5. การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
   บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุที่น�ำไปสู่ภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  โดยที่การผลิตเหล็กเส้นของบริษัทฯ ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกทางตรงจาก
การใช้น�้ำมันเตาในกระบวนการเผาเหล็กแท่งเล็ก และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของกฝภ. บริษทั ฯ บริหารจัดการเพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวตัง้ แต่ในปี 2553 ด้วยการ
ปลูกต้นยางพาราและพรรณไม้ชนิดอื่นบนเนื้อที่ดินกว่า 90 ไร่  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเป็นการดูด
ซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซี่งก่อเกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจก  แต่ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่งด้วย
   บริษัทฯ ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยา มีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการลดก๊าซ
เรือนกระจก สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกที่ปรากฎในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และเพื่อเรียนรู้ติดตามศักยภาพความพร้อมแนวทางการด�ำเนินงานและการประกาศเป้าหมาย
คาร์บอนนิวทรัลในระดับองค์กร รวมทั้งเรียนรู้กิจกรรมและโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ด�ำเนินการและการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และสร้างมูลค่าเพิม่ จากการรับรองและแลกเปลีย่ น
คาร์บอนเครดิตภายในประเทศภายใต้เครือข่าย
ส�ำหรับในอนาคต บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีส่ ร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ป็นมิตรต่อสภาพภูมอิ ากาศและ
มุง่ สูก่ ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในระดับองค์กร ผ่านการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น ไบโอแก๊ส ไบโอแมส
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นและมุ่งพัฒนาสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองฉลากมาตรฐาน
ระดับสากล และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
นโยบายการบริหารงานบุคคล (Human Resources)
บริษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงาน อันเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต เพื่อ
เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร จึงมุ่งมั่นในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ได้
มีการบังคับใช้นโยบายบริหารงานบุคคล เพื่อก�ำหนดทิศทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยนโยบายการบริหารงาน
บุคคลจะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างพนักงานและองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชี้แนะ
ของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights: “UNGPs”) ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติด้านแรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม
เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบตั ิ ทัง้ ในด้านการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลือ่ นต�ำแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนา
พนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ สถาบันการศึกษา เชื้อชาติ และศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการ
จ้างงานแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้พ้นโทษ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง และ
เป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของประเทศและโลก รวมทั้งเพื่อให้พนักงานและ
บุคลากรทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร
กลยุทธ์สู่ความส�ำเร็จ
1. โครงสร้างองค์กรและอัตราก�ำลังที่สอดคล้องและรองรับการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
2. กระบวนการสรรหาผู้มีศักยภาพให้เพียงพอต่อความต้องการ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท
3. ความผูกพันของพนักงานอยู่ในระดับ Best Employer zone มีแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นท�ำงานเพื่อ
องค์กร
4. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผลักดันให้พนักงานปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มบริษัท
5. มาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท ที่สามารถแข่งขันกับภายนอกได้
6. เส้นทางสายอาชีพของทุกต�ำแหน่งงาน ที่สนับสนุนการเติบโตของพนักงาน ให้ปฏิบัติงานในงานเหมาะสม
ได้เต็มศักยภาพ
7. กระบวนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ และสายอาชีพ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท
8. พฤติกรรมทีค่ าดหวังทีส่ อดคล้องกับค่านิยม ท�ำให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี ส่งเสริมผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

9. ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (HRIS) ทีเ่ ชือ่ มโยงกันของบริษทั ในกลุม่ เพือ่ บริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
10. ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้มีศักยภาพ สร้างพฤติกรรมตามที่องค์กรคาดหวัง ส่งผลต่อ
ผลการปฏิบัติบรรลุเป้าหมาย
นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวม
ไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้สามารถมั่นใจได้ว่า นอกจากจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่ดี
ราคายุติธรรม สินค้ามีมาตรฐาน บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ด้วย
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility)
   บริษัทฯ มีนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดตามปรัชญาในการด�ำเนินธุรกิจและ
จริยธรรมธุรกิจซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดัน ขับเคลื่อน พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยถือมั่นเสมอมา
ว่าบริษัทเป็นหน่วยหนึ่งของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของสังคมย่อมกระทบต่อบริษัท บริษัทจึงถือเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่จะต้องร่วมกันพัฒนาทั้งธุรกิจของบริษัทและสังคมควบคู่กันไป โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สังคม รวมทั้งดูแลรักษา พัฒนา และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3.4.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม

การบริหารงานบุคคล (Human Resources)
บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานและแรงงานโดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน อันประกอบด้วย การจ้างงานและการจ่ายค่า
ตอบแทนอย่างเป็นธรรม การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน การพัฒนาความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นต้น และมีความพยายามในการ
ลดความเสี่ยงในประเด็นข้อพิพาทที่เกี่ยวกับพนักงานและแรงงาน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดให้ผู้
มีศักยภาพสนใจมาร่วมงาน พัฒนาความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
1. การวางแผนก�ำลังคน (Workforce Planning)
ในปี 2564 มีการบริหารกลยุทธ์การวางแผนอัตราก�ำลังของหน่วยงาน เพือ่ ให้รองรับการเติบโตของบริษทั รวม
ถึงมีการปรับปรุงกระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้บุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัท
การจ้างงาน
จ�ำนวนพนักงาน (คน)

รายละเอียด
ชาย

หญิง

รวม

พนักงานประจ�ำ

112

37

149

คิดเป็น(%)

75%

25%

100%

2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Employee Development)
บริษัทมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับต�ำแหน่งงานในแต่ละระดับที่สามารถสนับสนุน
แผนการเติบโตทางธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานตามความสามารถ (Competency) ที่พนักงานจ�ำเป็นต้องมี (Training Need) และหลักสูตรตามที่กฎหมายก�ำหนด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2564 พนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมเกี่ยวกับ หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ อาทิ School
of Management Course, School of Business และหลักสูตรด้านการพัฒนาความรู้และทักษะ เพื่อให้สอดคล้อง
กับทิศทางและเป้าหมายการเติบโตทางธุรกิจ  รวมทัง้ ได้สง่ พนักงานเข้ารับการอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ กับสถาบัน
จัดฝึกอบรมภายนอกต่างๆ เพือ่ เพิม่ พูนความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพือ่ ให้พนักงานน�ำมาใช้ปฏิบตั ิ
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การมุ่งเน้นค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และสร้างความผูกพันในองค์กร (Embed Corporate Culture and Increase Employee Engagement)
มุ่งเน้นการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรผ่านการน�ำเสนอและจัดกิจกรรม เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงค่า
นิยมของบริษัทฯ อันน�ำไปสู่วัฒนธรรมและพฤติกรรมในการท�ำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความหลากหลายในบริษัทฯ (Diversity and Equal Opportunity)
บริษัทฯ มีความหลากหลายทั้งทางด้านเชื้อชาติ เพศ และอายุ ความหลากหลายช่วยให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการที่แตกต่างของผู้มีส่วนได้เสีย และลักษณะธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสร้างสรรค์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ก�ำหนดคุณสมบัตใิ นการสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพือ่ เตรียมความพร้อมในการเติบโตในสายอาชีพอย่าง
เท่าเทียม
5. การดูแลพนักงาน (Employee Well-being)
บริษัทฯ มีคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งสรรหาด้วยวิธีเลือกตั้งตัวแทนจากพนักงานเพื่อให้สามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม ปัจจุบันมีพนักงานเข้าร่วมเป็นตัวแทนจ�ำนวน 7 คน
บริษัทฯ จัดให้มีรถรับส่งพนักงาน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของพนักงานที่อาจเหนื่อยล้าจากการ
ท�ำงาน ในทางกลับกัน ก็ลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางเพื่อมาปฏิบัติงานด้วย อีกทั้งยังช่วยบรรเทาปัญหาการ
จราจรของชุมชน ประหยัดพลังงาน และลดมลภาวะที่เกิดจากยานพาหนะลง  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดอาหารเลี้ยง
พนักงานที่เข้าปฏิบัติงาน โดยจัดเลี้ยง ณ ห้องอาหารของบริษัท ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาใน
การเตรียมอาหารของพนักงานแล้ว ยังเป็นการดูแลเรื่องสุขอนามัยและโภชนาการของพนักงานอีกทางหนึ่ง
6. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษัท ได้ด�ำเนินการบริหารจัดการ และพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงานอย่างต่อเนื่อง โดยต้องการให้พนักงานตระหนักและเห็นถึงความส�ำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วม
งานให้ท�ำงานอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการ
ท�ำงาน (Zero  Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS)
การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง
จากการท�ำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ก�ำกับดูแล ตรวจ
สอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพืน้ ที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่าง
ดีจากทุกหน่วยงาน  โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการหามาตรการต่างๆ ทีจ่ ะช่วยท�ำให้มคี า่ อัตราการบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
(LTIFR) ลดต�ำ่ ลงให้เข้าใกล้ศนู ย์ และไม่มพี นักงานป่วยเป็นโรคอันเนือ่ งมาจากการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง มีการรณรงค์
ลดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงาน และตรวจสอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงสนับสนุน รณรงค์การลดอุบัติเหตุในการท�ำงาน และการปลูกฝังให้พนักงาน
มีความตระหนักด้านความปลอดภัยในการท�ำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งผลให้ค่า LTIFR ของบริษัทฯ ลดต�่ำลง
อย่างต่อเนื่อง
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ค่าอัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานถึงขั้นหยุดงาน

LTIFR

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

5.98

4.80

3.74

LTIFR = (จ�ำนวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000)/ชั่วโมงการท�ำงานทั้งหมด
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
   การฝึกอบรมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เป็นส่วนส�ำคัญในการลด
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน บริษัทได้มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้เรียนรู้ถึงแหล่งอันตรายจากการปฎิบัติงาน
พร้อมแนวทางการป้องกันและควบคุมอันตราย ตัง้ แต่พนักงานใหม่ พนักงานสับเปลีย่ น-โอนย้ายหน้าที่ พนักงานเลือ่ น
ขั้น-เลื่อนต�ำแหน่งก่อนที่จะเริ่มงาน หลักสูตร On the Job Training ส�ำหรับพนักงานบริษัท พนักงานรับเหมาช่วง
และพนักงานในสัญญา ก�ำหนดให้มีการบ่งชี้ความจ�ำเป็นของการอบรมตามสภาพของต�ำแหน่งหน้าที่
โดยในปี 2564 บริษทั ฯ มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คือ
หลักสูตรดับเพลิงขั้นต้นและอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2564 มีพนักงานเข้าร่วม 116 คน นอกจากนี้ยังมีการทบทวน
มาตรฐานการท�ำงานของทุกกิจกรรม เพื่อให้ม่ันใจว่ามีความทันสมัย ควบคุมอันตรายได้ และผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติได้จริงตามที่ก�ำหนดไว้  
- การป้องกันอัคคีภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย สาร
เคมีหกรั่วไหล ฯลฯ มีการแต่งตั้งผู้ท�ำหน้าที่บรรเทาอุบัติภัยและกู้ภัยฉุกเฉิน เพื่อด�ำเนินกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมตอบสนองเหตุฉุกเฉินโรงงาน ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้เพียงพอและมีศักยภาพด้วยการ
จัดฝึกอบรมให้พนักงานสามารถระงับเหตุฉกุ เฉินได้ทนั ท่วงที เพือ่ เป็นการลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ การเตรียม
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ตอบสนองเหตุฉกุ เฉิน โดยมีการตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างสม�่ำเสมอและมีการติดตั้งอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยเพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดเหตุเพลิงไหม้
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยธรรมชาติในเรื่องอุทกภัย พายุลมแรง สึนามิ
ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม เพือ่ ลดความเสียหาย โดยจะครอบคลุมความเสียหายในด้านทรัพย์สนิ การหยุดชะงัก
ทางธุรกิจ ความเสียหายของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากเหตุการณ์ดงั กล่าว และกรมธรรม์ยงั ได้คมุ้ ครองครอบคลุม
ความเสียหาย อันเนื่องจากอัคคีภัยที่เกิดขึ้นในทุกกรณีด้วยเช่นกัน  
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดฝึกซ้อมสถานการณ์จ�ำลองการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน มีพนักงานในบริษัท ได้รับ
การฝึกอบรมดับเพลิงขัน้ ต้นตามกฏหมาย อีกทัง้ มีการตรวจสอบสภาพพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดเหตุฉกุ เฉินและการตรวจ
สอบความพร้อมของอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินเป็นประจ�ำ  เพื่อให้มั่นใจว่าระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ออกแบบ
ติดตั้งไว้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเพิ่มมาตรการในการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุไฟไหม้ และ
ยังคงเข้มงวดในการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
บริษทั ฯ พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ซือ่ สัตย์ และมี
จริยธรรม สินค้าของบริษทั ฯ นอกจากจะได้รบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือ มอก. แล้ว ยังได้รบั การยอมรับจาก
คนกลาง ผูจ้ ดั จ�ำหน่าย ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง และผูบ้ ริโภคทัว่ ไป ว่าสินค้ามีคณ
ุ ภาพเป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ ภายใต้ ตราสินค้า “BSBM”
อีกทัง้ ยังได้รบั การยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจชัน้ น�ำของประเทศ ทีไ่ ว้วางใจให้บริษทั ฯ เป็นผูผ้ ลิตสินค้าของพันธมิตร
เพือ่ ออกจ�ำหน่ายอีกด้วย  ในส่วนของการบริการก็เช่นกัน บริษทั ฯ ให้บริการจัดส่งสินค้าจนเป็นทีพ่ งึ พอใจของผูส้ งั่ ซือ้
สินค้า กล่าวคือ บริษัทฯ จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ใช้งานก่อสร้างหรือร้านค้าปลีกที่เป็นลูกค้าของตัวแทนจ�ำหน่าย
(ผูส้ งั่ ซือ้ สินค้า) ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการลดภาระการขนส่งทีซ่ ำ�้ ซ้อน ช่วยประหยัดทัง้ เวลาและพลังงาน ตลอดจนช่วยบรรเทา
ปัญหาการจราจรลงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ การที่บริษัทฯได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 ท�ำให้ผู้ซื้อและผู้ใช้
สินค้าพึงพอใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งด้วย
ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และ
ประสิทธิภาพของการด�ำเนินการ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ในฐานะสมาชิกกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ร่วมด�ำเนินโครงการ
เพื่อสังคมและชุมชน  11 โครงการ  ผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรมประมาณ 15,000 คน โดยแบ่งออก
เป็นสองส่วน คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และส่วนที่
สอง คือการพัฒนาชุมชน  ดังนี้
การพัฒนาทุนทางสังคม
โครงการความร่วมมือ Save Bangsaphan
  ในปี 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รุนแรงจาก
สาย สายพันธุ์อัลฟา (B117) และสายพันธุ์เดลต้า ท�ำให้มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 2 หมื่นรายต่อวัน และ
เข้าสู่วิกฤตด้านการเข้าถึงการรักษาพยาบาลโควิด ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และช่วยลดผลที่เกิดขึ้นจากการ
แพร่ระบาดให้กบั พนักงาน ประชาชน และชุมชนบางสะพาน รวมถึงสร้างขวัญก�ำลังใจในการปฏิบตั งิ านให้กบั บุคลากร
สาธารณะสุข เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้ด�ำเนินการร่วมสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้
กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

- สนับสนุนด้านการสื่อสารเพื่อแจ้งเตือน ป้องกันภัย โดยร่วมจัดท�ำ 
  แฟนเพจเฟสบุ๊ค Save Bangsaphan

ชุมชนบางสะพาน และประชาชนทั่วไป

- สนับสนุนช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ในช่วง
  การแพร่ระบาดของโควิด โดยการจัดท�ำกลุ่มตลาดกระฉูด

ชุมชนบางสะพาน และประชาชนทั่วไป

- สนับสนุนอาหารเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจในการด�ำเนินงาน

บุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกันโควิด
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
เจ้าหน้าที่จิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ

- สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

ประชาชนอ�ำเภอบางสะพาน ผู้น�ำชุมชน
และประชาชนทั่วไป
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- มอบหน้ากากอนามัย N95 จ�ำนวน 1,040 ชิ้น

โรงพยาบาลบางสะพาน

- มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ ผู้น�ำชุมชนและประชาชนทั่วไป
ให้แก่ทุกหมู่บ้านในพื้นที่อ�ำเภอบางสะพานผ่านผู้น�ำชุมชน 71 หมู่บ้าน
7 ต�ำบลพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน
- มอบเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด และเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาในอ�ำเภอบางสะพาน จ�ำนวน 42 แห่ง
- ร่วมทุนกับกลุ่มซัพพลายเออร์ สมทบทุนในการจัดสร้างห้องความดัน โรงพยาบาลบางสะพาน
ลบ (Negative Pressure Room) มอบให้แก่โรงพยาบาลบางสะพาน
ภายในห้องฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ผ่านการออกแบบ
พัฒนา และควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกร บริษัท สหวิริยาสตีลอิน
ดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
- สนับสนุนตู้แช่ส�ำหรับแช่วัคซีนโควิด-19 จ�ำนวน 1 ตู้ให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลบางสะพาน
บางสะพาน เพื่ออ�ำนวยความสะดวกด้านการเก็บรักษาวัคซีน พร้อม
สนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนให้แก่ชุมชนในพื้นที่บางสะพาน ซึ่งได้รับผล
กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

สนับสนุนรถบริการขายสินค้าและอาหารเคลื่อนที่ไปจ�ำหน่ายให้กับ ประชาชนพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน
ประชาชนในพืน้ ทีบ่ างสะพาน โดยกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าสมทบเงินช่วยช�ำระ
ค่าสินค้าให้กับประชาชนร้อยละ 50 ประชาชนจ่ายเองร้อยละ 50จ�ำกัด
การใช้จา่ ยได้วนั ละไม่เกิน 300 บาท ภายใต้โครงการ “จ่ายครึง่ .....บริษทั
และกลุ่มเหล็กสหวิริยาให้อีกครึ่ง”
สนับสนุนอาหารและสิ่งของอุปโภคบริโภค ตู้ปันสุขเอสเอสไอ

ประชาชน

การพัฒนาชุมชน
ในปี 2564 บริษัทได้ร่วมด�ำเนินโครงการพัฒนาชุมชนผ่านโครงการต่างๆ  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตจ�ำนงอันแน่ว
แน่ของการเป็นพลเมืองทีด่ แี ละได้รบั ความไว้วางใจจากชาวบางสะพานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย ด้วยมุง่ หวังทีจ่ ะสร้างความ
แข็งแกร่งให้กบั ชุมชนและสังคมในการด�ำเนินชีวติ ได้อย่างมีความสุข การพัฒนาชุมชนนีม้ งุ่ เน้นการมีสว่ นร่วมจากทุก
ภาคส่วน ทัง้ บริษทั พนักงาน ประชาชนในชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ด้านการพัฒนาการศึกษา การส่งเสริม
ดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอาชีพและรายได้ การร่วมดูแลท�ำนุบ�ำรุงศาสนาและวัฒนธรรม  
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน
เป็นโครงการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่อำ� เภอบางสะพาน แบบองค์รวม 3 มิติ คือ สถานศึกษา
บุคลากร และนักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขี นั ธ์ เขต 1 ในการด�ำเนินโครงการฯ โดยจัดประกวดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระยะเวลา 3 ปีของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอ�ำเภอบางสะพาน และมอบทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษามูลค่า
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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รวม 1.2 ล้านบาทในระยะเวลา 3 ปีให้แก่โรงเรียนทีช่ นะการประกวด ทัง้ นีไ้ ด้เริม่ ด�ำเนินโครงการตัง้ แต่ปี 2554 จนถึง
ปัจจุบัน (รุ่นที่ 9) ซึ่งในปี 2564 มีโรงเรียนอยู่ระหว่างด�ำเนินโครงการจ�ำนวน 3 รุ่น รวม 12 โรงเรียน ประกอบด้วย
รุ่นที่ 7 เริ่มด�ำเนินการปี 2561 ได้แก่ โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ต�ำบลชัยเกษม โรงเรียนบ้านเขามัน ต�ำบลชัย
เกษม โรงเรียนบ้านคลองลอย ต�ำบลร่อนทอง และโรงเรียนบ้านสวนหลวง ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ รุ่นที่ 8 เริ่มด�ำเนิน
การปี 2562 ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน ต�ำบลแม่ร�ำพึง โรงเรียนบ้านดอนสง่า ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ โรงเรียนบ้านห้วย
แก้ว ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ และโรงเรียนบ้านวังยาว ต�ำบลทองมงคล รุ่นที่ 9 เริ่มด�ำเนินการปี 2563 ได้แก่ โรงเรียน
วัดถ�้ำคีรีวงศ์ ต�ำบลธงชัย โรงเรียนบ้านชะม่วง ต�ำบลพงศ์ประศาสน์ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ต�ำบลก�ำเนิดนพคุณ
และโรงเรียนบ้านทองมงคล ต�ำบลทองมงคล
ทั้งนี้ โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน ในปี 2564 มีการนิเทศติดตามและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในแผน โดยมี คณะกรรมการกองทุนสหวิรยิ า ประกอบด้วย ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
(สพป.ปข.1) ร่วมนิเทศติดตามผลการด�ำเนินงานโรงเรียนในโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนบ้านดอน
สง่า โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว โรงเรียนบ้านวังยาว โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 โรงเรียนบ้านเขามัน โรงเรียนบ้าน
คลองลอย และโรงเรียนบ้านสวนหลวง เพื่อให้ค�ำปรึกษา ข้อเสนอแนะ แนวทางการด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนนรวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสาระฯ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน
(O-NET) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร
บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และวิทยาลัยการ
อาชีพบางสะพาน ภายใต้โครงการพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร เพื่อร่วมพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พร้อม
พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาให้สอดคล้องและรองรับกับความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง  ด�ำเนินการมาแล้ว 14 รุ่น  ผลิตช่างเทคนิคจาก 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
ช่างเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม ช่างเทคนิคไฟฟ้า และการจัดการคลังสินค้า จ�ำนวน 764 คน โดย 207 คนได้ร่วม
งานกับกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า นอกเหนือจากนีโ้ ครงการนีน้ บั เป็นต้นแบบระบบทวิภาคีระหว่างภาคการศึกษาอาชีวศึกษา
ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาซึ่งเป็นหน่วยงานภาคเอกชนอีกด้วย
โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชน
บริษทั และกลุม่ เหล็กสหวิรยิ าจัดโครงการมอบทุนการศึกษากลุม่ เหล็กสหวิรยิ าประจ�ำปี 2564 ให้แก่เยาวชนใน
ท้องถิ่นที่เรียนดี ประพฤติดี ประกอบด้วย 1.) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จ�ำนวน 7 ทุน รวมมูลค่า
245,000 บาท  2.) มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ�ำนวน 2 ทุน รวมมูลค่า
20,000 บาท ทัง้ นี้ จากการติดตามผลการด�ำเนินโครงการฯ ตัง้ แต่ ปี 2542 จนถึงปัจจุบนั มีนกั ศึกษาส�ำเร็จการศึกษา
แล้ว จ�ำนวน 28 คน โดยเข้าท�ำงานกับกลุ่มเหล็กสหวิริยาจ�ำนวน 2 คน ในสายงานวิศวกรรม รับราชการครูจ�ำนวน
6 คน รับราชการสายงานเกษตร จ�ำนวน 1 คน และเข้าท�ำงานในบริษัทเอกชน  พนักงานราชการ จ�ำนวน 19 คน
โครงการส่งเสริมความรู้เยาวชนบางสะพาน พิชิตรั้วอุดมศึกษา (เติมความฝันปันความรู้)
บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา สนับสนุนการจัดกิจกรรมฟื้นฟูความสามารถทางวิชาการของรายวิชาหลักและ
ศักยภาพทางการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมการสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย
แบบ New Normal ผ่านโปรแกรม ZOOM และ ถ่ายทอดสด Facebook กลุ่มปิด โดยจัดให้มีการเรียนการสอน
ตามรายวิชาหลักทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการสอบ 9 วิชาสามัญ ซึง่ เป็นผลคะแนนหลัก
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ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ (1) วิชาภาษาไทย (2) วิชาภาษาอังกฤษ (3)
วิชาคณิตศาสตร์ (4) วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (5) วิชาวิทยาศาสตร์ โดยจัดสอนวิชาละ 1 วัน วันละ
5 ชั่วโมง มีสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนทับสะแกวิทยา
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม โรงเรียนห้วยยางวิทยา โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนชัยเกษมวิทยา และโรงเรียน
หว้ากอวิทยาลัย มีนักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 497 คน  ทั้งนี้ จากการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยได้รับความรู้ ทักษะ ทัศคติ แง่คิดที่จ�ำเป็นต่อการศึกษา
จากโครงการ ช่วยให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเรียนเพิ่มขึ้น มีประโยชน์ต่อการน�ำความรู้ไปใช้เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย
โครงการธนาคารชุมชน
บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยาได้ด�ำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ
ชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงาน จ�ำนวน 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ต�ำบล โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนด�ำเนินการ
จัดตั้งธนาคารชุมชน จ�ำนวน 18 แห่ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 41,510,101 บาท และ
มีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์ รวม 3,360 ราย เพิ่มขึ้น และมีการจัดตั้งสภาผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน 6 แห่ง เพื่อ
ท�ำหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง   ปี 2564 ได้มีการด�ำเนินงานโดยเน้นในเรื่องการยกระดับ และพัฒนา
ศักยภาพ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ ดังนี้
1) กิจกรรมธนาคารชุมชนต้นแบบ (การจัดการขยะ) โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 5 แห่ง
2) กิจกรรมธนาคารต้นไม้ โดยมีชุมชนต้นแบบที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวน 2 แห่ง
3) เวทีการประเมินผลการด�ำเนินงานธนาคารชุมชนประจ�ำปี 4 ธนาคาร โดยธนาคารชุมชนทั้ง 4 แห่ง มีผล
การด�ำเนินงานในระดับดีมาก ส่วนธนาคารชุมชนอื่นๆ จะท�ำการประเมินในช่วงต้นปีถัดไป เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด -19
โครงการสภาผู้น�ำชุมชน
บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดตั้งสภาผู้น�ำชุมชน ซึ่งปัจุบันมีการด�ำเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 6 แห่ง มีสมาชิกจ�ำนวนทั้งสิ้น 148 คน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการด�ำเนินงาน
และการเชื่อมโยงประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่ และบริหารจัดการ
ชุมชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ หน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งบริษัท และกลุ่มเหล็กสหวิริยา โดยในปี 2564 ได้
มีการด�ำเนินงานต่างๆ ภายใต้โครงการดังนี้  
1) การจัดการขยะในพื้นที่ท่องเที่ยวบ้านทางสาย หมู่ 9 ต.ธงชัย เพื่อบริหารจัดการขยะพลาสติกที่เกิดจาก
คนในชุมชน และนักท่องเทีย่ ว โดยการน�ำมาแปรรูปเป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์มากทีส่ ดุ โดยมีกจิ กรรมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่
Ecobrick เตาเผาขยะรักษ์โลก และการท�ำโคมไฟจากขวดพลาสติก
2) การด�ำเนินกิจกรรมตลาดสุข @ ม้าร้อง หมู่ที่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์ เป็นการจัดหาพื้นที่สาธารณะให้คนใน
ชุมชนน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายทุกวันอาทิตย์ ให้กบั คนภายในชุมชน ชุมชนใกล้เคียง และนักท่องเทีย่ วในพืน้ ที่ เพือ่ เป็นการ
เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับคนในชุมชนได้มีรายได้เพิ่ม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง
3) กิจกรรมโรงเรียนผูส้ งู อายุตำ� บลธงชัย โดยด�ำเนินการร่วมกับสภาผูน้ ำ� ชุมชนบ้านทางสาย หมู่ 9 ต�ำบลธงชัย
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบลบ้านถ�ำ้ คีรวี งศ์ เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพทีด่ ขี องผูส้ งู อายุ ซึง่ มีผสู้ งู อายุเข้าร่วม
มากกว่า 100 คน  
4) การประเมินผลการด�ำเนินงานสภาผู้น�ำชุมชนประจ�ำปี 6 แห่ง โดยสภาผู้น�ำชุมชนทุกแห่ง มีผลการด�ำเนิน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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งานในระดับ ดีมาก  
5) การเข้าร่วมงานกับองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก เช่น การประชุมการตรวจประเมินมาตรฐานการท่อง
เที่ยวโดยชุมชนของหมู่บ้านทางสาย หมู่ 9 ต.ธงชัย และบ้านม้าร้อง หมู่ 4 ต.พงศ์ประศาสน์  ผ่านระบบการสื่อสาร
ออนไลน์ (zoom) โดยคณะกรรมการตรวจประเมินจากองค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่าง
ยัง่ ยืน(อพท.) และร่วมกับคณะกรรมการสภาผูน้ ำ� ชุมชนบ้านม้าร้อง  คณะเจ้าหน้าทีธ่ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรประจวบคีรขี นั ธ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ธกส.สาขาบางสะพาน หารือด�ำเนินการจัดท�ำเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล
เอกสาร สถานที่ เพื่อเข้าร่วมการประกวดชุมชนอุดมสุขดีเด่น ระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด BCG Model  
ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน
บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้ร่วมกับชุมชนจัดตั้ง “ศูนย์เรียนรู้และการจัดการขยะในชุมชน” ในพื้นที่หมู่
ที่ 7 บ้านทุ่งลานควาย ต�ำบลแม่ร�ำพึง อ�ำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ลดปริมาณขยะในชุมชน และคัดแยกขยะ น�ำขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุงสุด รวมถึงก�ำหนดแนวทาง
ในการสร้างชุมชนต้นแบบ และศูนย์เรียนรู้ในการจัดการขยะโดยชุมชน เพื่อพัฒนาไปสู่หมู่บ้านเศรษฐกิจหมุนเวียน
ต้นแบบ
โดยในปี 2564 ได้มกี จิ กรรมทีส่ ำ� คัญได้แก่ การฝึกอบรมการคัดแยกขยะในครัวเรือน การฝึกอบรมการท�ำน�ำ้ ยา
อเนกประสงค์เพือ่ ใช้ในครัวเรือน การจัดท�ำถังกรีนโคน และการจัดท�ำถุงตาข่ายอวนส�ำหรับไว้คดั แยกขยะรีไซเคิลและ
ขยะทั่วไป จ�ำนวน 100 ใบ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมทั้งหมด 50 คน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการ
คัดแยกขยะและสร้างจิตส�ำนึกทีด่ ดี า้ นการดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน และน�ำไปสูช่ มุ ชนต้นแบบด้านการจัดการขยะ
ในชุมชนต่อไป และเป็นแนวทางปฏิบตั เิ รือ่ งการดูแลและรักษาสิง่ แวดล้อมร่วมกัน นอกจากนี้ บริษทั ฯ ด�ำเนินกิจกรรม
พัฒนาโครงการต่อเนื่องโดยการน�ำเศษผักที่เหลือจากการประกอบอาหารในโรงงาน มอบให้กับชุมชนบ้านทุ่งลาน
ควาย ต.แม่ร�ำพึง  เพื่อท�ำน�้ำหมักชีวภาพส�ำหรับมอบให้สมาชิกในหมู่บ้าน จ�ำนวน 61 ครัวเรือน
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2564 บางสะพาน
บริษทั และกลุม่ เหล็กสหวิรยิ า ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันผูส้ งู อายุ กับองค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่รำ� พึง
องค์การบริหารส่วนต�ำบลทองมงคล และร่วมสนับสนุนกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนบ้าน
สวนหลวง ต.พงศ์ประศาสน์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว  บริษัท ได้ร่วมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ด�ำเนินกิจกรรม
ภายใต้ค�ำสั่งตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
โครงการบริหารความสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 7 ต�ำบลในเขตพื้นที่อ�ำเภอบางสะพาน และพื้นที่ใกล้เคียง ชุมชน
ได้รับผลประโยชน์กว่า 12,000 คน อาทิ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการโครงการ “หน่วยบูรณาการ เยี่ยม
ยามถามไถ่ เต็มใจบริการ อ�ำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่” สนับสนุนการพัฒนาค่ายลูกเสืออ�ำเภอบางสะพาน สนับสนุนการ
ทอดผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา สนับสนุนชุดปฏิบัติการประจ�ำจุดตรวจคัดกรอง
Covid-19 ต.แม่ร�ำพึง และร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อ�ำเภอบางสะพาน
จุดบริการประชาชนช่วงรณรงค์ความปลอดภัย
เพื่อให้คนไทยร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ตามแนววิถีใหม่ บริษัทและกลุ่มเหล็กสหวิริยา ร่วมสนับสนุนสิ่งของ
บริโภคให้แก่สำ� นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย
เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นก�ำลังใจให้แก่ เจ้าหน้าที่
และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอ�ำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรทางถนนในวันหยุด เดินทางด้วย
ความปลอดภัย ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดช่วงเทศกาล
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

4. การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis : MD&A)
ผลการด�ำเนินงาน

บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จ�ำกัด (มหาชน) ขอชีแ้ จงผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามรายละเอียดดังนี้

รายได้

บริษทั มีรายได้จากการขายในปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงิน 1,383 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.3 จากยอดขายจ�ำนวน
1,542 ล้านบาท ในปี 2563 อันเป็นผลมาจากปริมาณการขายลดลงจาก 98,276 ตัน ในปี 2563 เป็น 62,725 ตัน
ในปี 2564 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 36.2 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีราคาขายเฉลี่ยต่อตันของเหล็กเส้นที่ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น  จากราคาเฉลี่ยตันละ 15,686 บาทในปี 2563 เป็น ตันละ 22,054 บาท ในปี 2564 จากสถานการณ์ราคาเหล็ก
โลกที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี  

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายของบริษัทในปี 2564 และปี 2563 เป็นจ�ำนวนเงินเท่ากับ 1,242 ล้านบาท และ 1,411 ล้านบาท
ตามล�ำดับ โดยมีอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 10.2 และร้อยละ 8.4 ของยอดขายในปี 2564 และปี 2563 ตามล�ำดับ   
อัตราก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบหลัก-บิลเล็ต
(Metal spread) เนื่องจากราคาขายของเหล็กเส้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนของบิลเล็ต   
ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2564 และปี 2563 มีจ�ำนวนเท่ากับ 15 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามล�ำดับ คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.1 และร้อยละ 1.3 ของยอดขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินค้าและมี
สัดส่วนทีแ่ ปรผันโดยตรงต่อปริมาณการขายในอัตราร้อยละ 1 - 2 ของยอดขาย ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารมีจำ� นวน
เท่ากับ 24.5 ล้านบาท และ 25.0 ล้านบาท ในปี 2564 และ 2563 ตามล�ำดับ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารนี้ส่วนใหญ่
เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ปี 2564 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยโรงงานทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างหยุดการผลิต 20.7 ล้านบาท เนือ่ งจากราคาวัตถุดบิ มีการ
ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19   
บริษัทฯ ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดหาวัตถุดิบที่มีราคาเหมาะสม ท�ำให้บางช่วงเวลา มีวัตถุดิบไม่เพียงพอใน
การผลิต จึงมีค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรและค่าแรงในช่วงเวลาดังกล่าว
สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อนดังรายละเอียดที่
แสดงในตารางข้างล่างนี้
(ร้อยละ)
สัดส่วนเทียบกับรายได้รวม

ปี 2564

ปี 2563

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย

1.11

1.32

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

1.77

ค่าใช้จ่ายอื่น: ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้น
ระหว่างหยุดการผลิต  

1.50

1.62
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ในส่วนของรายได้อื่น บริษัทมีรายได้จากการขายเศษเหล็กเป็นจ�ำนวนเงิน 11 ล้านบาท และ 30 ล้านบาท ใน
ปี 2564 และปี 2563 โดยมีต้นทุนของเศษเหล็กอยู่ที่ 4.6 ล้านบาทและ 11.1 ล้านบาท ตามล�ำดับ  

ก�ำไร

ด้วยเหตุทสี่ ว่ นต่างระหว่างราคาขายของเหล็กเส้นกับต้นทุนเหล็กแท่งเล็ก(Metal Spread) มีการปรับเพิม่ ขึน้
ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกล่าวคือก�ำไรขั้นต้นของปี 2564 และปี 2563 เท่ากับ 141.7 และ
130.2 ล้านบาทตามล�ำดับ แต่เนือ่ งจากปี 2564 บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยโรงงานทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างหยุดการผลิต 20.7 ล้าน
บาทท�ำให้บริษัท ฯ มีผลการด�ำเนินงานของปี 2564 เป็นก�ำไรสุทธิทั้งสิ้น 72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 จากปี 2563
ซึ่งบริษัทมีผลก�ำไรสุทธิที่ 84 ล้านบาท  

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

ผลการด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่   31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฎมีผลก�ำไรสุทธิเท่ากับ 72.1
ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิหนุ้ ละ 0.06 บาท และโดยทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนการลงทุนทีส่ ำ� คัญในอนาคตอันใกล้นี้ คณะ
กรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ�ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 56.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 78 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2564 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2564

ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษทั ณ สิน้ ปี 2564 และสิน้ ปี 2563 มียอดอยูใ่ นระดับใกล้เคียงกันที  ่ 1,970 ล้านบาท และ
1,959  ล้านบาท ตามล�ำดับ สินทรัพย์หมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นจาก 1,171 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2563 มาเป็น 1,206
ล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 โดยมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 147 ล้านบาท ในขณะที่ลูกหนี้การ
ค้าลดลง 113 ล้านบาท
บริษัทสามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อน�ำไปใช้สร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ดังจะ
เห็นได้จากข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์ตามตารางข้างล่างนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ปี 2564

ปี 2563

รายได้รวม

1,397

1,573

ลูกหนี้การค้า

163

276

สินค้าคงเหลือ

352

359

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

757

779

สินทรัพย์รวม

1,970

1,959

สินทรัพย์เฉลีย่ (ต้นงวด + ปลายงวด) / 2

1,964

1,956

0.71 เท่า

0.80 เท่า

สัดส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์
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จากตารางจะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์ของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน  โดยมียอด
รายได้รวมทีล่ ดลง ในขณะทีส่ นิ ทรัพย์รวมอยูใ่ นระดับเดียวกันกับปีกอ่ น แสดงให้เห็นว่าบริษทั สามารถน�ำสินทรัพย์ใน
ปี 2564 ทุกๆ 1 บาท ไปใช้สร้างรายได้กลับมาได้จ�ำนวน 0.71 บาท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่อยู่ในระดับสูง  

สภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2564 ยังคงอยู่ในระดับที่สูงคิดเป็น 17.2 เท่า ลดลงจากสิ้นปี
2563 ทีอ่ ตั ราส่วนนีเ้ ท่ากับ 40.9 เท่า  การทีอ่ ตั ราส่วนสภาพคล่องอยูใ่ นระดับทีส่ งู อย่างต่อเนือ่ งแสดงให้เห็นถึงสภาพ
คล่องที่สูงมากของบริษัท
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน หารด้วย หนี้สินหมุนเวียน)

ปี 2564

ปี 2563

17.2

40.9

แหล่งที่มาของเงินทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,886 ล้านบาท ลดลงจาก 1,915 ล้านบาท ในปี 2563 เนื่องจากการ
จ่ายเงินปันผล จากผลการด�ำเนินงานในปี 2563 จ�ำนวน 44.8 ล้านบาท และ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จาก
ผลการด�ำเนินงานในปี 2564 จ�ำนวน 56.1 ล้านบาท

หนี้สิน
หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 และสิ้นปี 2563 มียอดเท่ากับ 83 ล้านบาท และ 43 ล้านบาท ตามล�ำดับ    
ซึ่งยอดหนี้สินที่เพิ่มขึ้น  ส่วนใหญ่มาจากยอดเจ้าหนี้การค้าอันเป็นผลมาจากการสั่งซื้อบิลเล็ตในช่วงสิ้นปี 2564   
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ต�่ำ โดยคิดเป็น 0.04 และ 0.02 ในตอนสิ้นปี 2564 และ
2563 ตามล�ำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เงินทุนที่มาจากส่วนทุน และไม่มีการใช้เงินกู้ยืมระยะยาว

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
(หนี้สินรวม หารด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น)

ปี 2564

ปี 2563

0.04

0.02

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต
ความร่วมมือกับพันธมิตรการค้า

ด้วยบริษทั มีกำ� ลังการผลิตทีเ่ หลืออยูค่ อ่ นข้างมาก ในปี 2555 จึงได้ทำ� ข้อตกลงทางการค้าร่วมกันกับพันธมิตร
รายหนึ่งในการรับผลิตสินค้าเหล็กเส้นในตราสินค้าของพันธมิตรรายนั้น ซึ่งเป็นตราสินค้าที่ได้รับความนิยมและเป็น
ที่เชื่อถือทางด้านคุณภาพเป็นอย่างดี จากธุรกรรมนี้ บริษัทคาดว่านอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ให้แก่บริษทั อีกทางหนึง่ แล้ว ยังจะช่วยให้อตั ราการใช้กำ� ลังการผลิตของบริษทั สูงขึน้ และช่วยให้เกิดการประหยัดจาก
ขนาดผลิตได้อกี ด้วย ยิง่ ไปกว่านัน้ พันธมิตรรายนีม้ คี วามน่าเชือ่ ถือทางการเงินอยูใ่ นระดับสูง ปริมาณขายทีเ่ พิม่ ขึน้ จาก
ธุรกรรมนี้จึงมีความเสี่ยงต�่ำในการเรียกช�ำระค่าสินค้า
จากการที่บริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรการค้ารายนี้มาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพของ
สินค้า ราคาที่เหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจัดส่งสินค้า ท�ำให้พันธมิตรการค้ารายดังกล่าวเพิ่ม
ปริมาณการสั่งซื้อ ประเภทและขนาดของเหล็กเส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลให้สัดส่วนการขายสินค้าในกลุ่มนี้ขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังสัดส่วนเปรียบเทียบกับปริมาณการขายที่ได้แสดงไว้ในตารางข้างล่างนี้
สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม)

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

เหล็กเส้นตราสินค้าของพันธมิตรการค้า

42.2

42.8

36.8

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีส�ำหรับงบการเงินของบริษัท ประจ�ำงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564   
ได้แก่ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 เป็นผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงาน
อี วาย จ�ำกัด โดยสามารถสรุปรายงานของผู้สอบบัญชีได้ดังนี้
ส�ำหรับงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2563 และ 2564
ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินได้แสดงฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และ
กระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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ข้อมูลงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงิน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2564

ปี 2563

(หน่วย : บาท)
ปี 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ค่าวัตถุดบิ วัสดุโรงงานและอะไหล่จา่ ยล่วงหน้า
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
ส่วนของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

678,163,621
162,865,549
352,194,153
43,019
10,458,521
1,783,633

530,833,497
276,147,115
359,221,626
3,613,311
1,338,151

60,493,037
298,018,781
743,792,127
11,196,780
30,330,645
1,460,073

1,205,508,496

1,171,153,700

1,145,291,443

756,721,437
4,744,599
2,062,184
705,000
764,233,220
1,969,741,716

778,818,574
5,732,798
2,103,589
705,000
787,359,961
1,958,513,661

806,330,444
1,914,335
705,000
808,949,779
1,954,241,222

66,976,874
1,581,328

14,611,742
1,449,544

39,332,223
9,895,131
-

683,587
287,388
443,388

8,459,536
337,398
3,773,542

4,556,752
4,597,883
421,977

69,972,565

28,631,762

58,803,966

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2564

ปี 2563

(หน่วย : บาท)
ปี 2562

หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ่ งึ ก�ำหนด
ช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

3,302,199

4,376,214

-

10,171,993

10,424,986

9,571,675

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

13,474,192

14,801,200

9,571,675

รวมหนี้สิน

83,446,757

43,432,962

68,375,641

    หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
    ละ 1 บาท
   ทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว

1,121,175,000

1,121,175,000

1,132,500,000

   หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้น
   ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

1,121,175,000

1,121,175,000

1,132,500,000

621,846,700

621,846,700

621,846,700

1,369,255

1,369,255

-

113,250,000

113,250,000

113,250,000

28,654,004

57,439,744

18,268,881

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

1,886,294,959

1,915,080,699

1,885,865,581

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

1,969,741,716

1,958,513,661

1,954,241,222

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2564

ปี 2563

(หน่วย : บาท)
ปี 2562

1,383,312,371

1,541,532,282

2,067,961,440

10,743,031
2,674,475
1,396,729,877

30,295,719
800,238
1,572,628,239

6,565,679
3,500,022
2,078,207,141

1,241,649,033
4,563,316
15,384,668
24,510,899
20,733,565
1,306,841,481
89,888,396
742,511
318,227
90,312,680

1,411,343,312
11,085,767
20,401,655
25,020,586
1,467,851,320
104,776,919
764,380
347,480
105,193,819

1,956,516,109
2,027,441
31,054,514
27,952,656
2,017,550,720
60,476,421
1,005,343
591,533
60,890,231

18,192,670
72,120,010

21,175,956
84,017,863

12,340,629
48,549,602

72,120,010

84,017,683

683,444
683,444
49,233,046

0.06

0.07

0.04

ก�ำไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซาก
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายเศษซาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยโรงงานทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างหยุดการผลิต
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการทีจ่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
   - สุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษี
     เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคา
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของ
   สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่
   เกิดขึ้นแล้ว
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยัง
   ไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาว
   ของพนักงาน
   รายได้ทางการเงิน

ปี 2564

(หน่วย : บาท)
ปี 2562

ปี 2563

90,312,680

105,193,819

60,890,231

27,934,195
-

32,886,871
-

36,498,381
(8,625,304)

46

(779)

-

(524,198)

14,484

360,498

1,401,807

1,431,819

3,405,455

(742,511)

(746,381)

(1,005,343)

170,455

217,447

424,688

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์ และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

118,552,474

138,979,280

91,948,606

   ลูกหนี้การค้า

113,281,566

21,871,666

55,174,320

   สินค้าคงเหลือ

2,744,976

380,816,578

(270,449,153)

3,570,292

7,583,469

(10,551,823)

(10,904,003)

30,452,567

(14,030,078)

52,365,086

(24,719,702)

17,873,187

-

(9,895,131)

1,383,310

(3,380,164)

(908,920)

4,271,217

(1,654,800)

(578,508)

(500,000)

274,575,427

543,601,299

(124,880,414)

742,511

764,381

1,005,343

(25,927,214)

(17,462,426)

(11,829,174)

   ต้นทุนทางการเงิน

ค่าวัตถุดบิ วัสดุโรงงานและอะไหล่จา่ ยล่วงหน้า
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

(หน่วย : บาท)
ปี 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2564

ปี 2563

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

249,390,724

526,903,254

(135,704,245)

ซื้ออุปกรณ์

(59,048)

(125,565)

(1,679,842)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(59,048)

(125,565)

(1,679,842)

(1,620,000)

(1,620,000)

-

การได้มาซึ่งหุ้นทุนซื้อคืน

-

(9,955,745)

-

จ่ายดอกเบี้ย

-

-

(424,688)

จ่ายเงินปันผล

(100,905,750)

(44,847,000)

(79,275,000)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(102,525,750)

(56,422,745)

(79,699,688)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ช�ำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

524,198

(14,484)

(360,498)

147,330,124

470,340,460

(217,444,273)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

530,833,497

60,493,037

277,937,310

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

678,163,621

530,833,497

60,493,037

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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อัตราส่วนทางการเงิน
ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

17.23
12.02
5.06
6.35
58
3.50
104

40.90
28.18
12.05
5.48
67
2.58
141

19.48
6.10
-2.87
6.37
57
3.23
113

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

30.55

52.74

64.44

12
150

7
201

6
164

10.61%

9.50%

5.59%

6.50%

6.71%

2.96%

345.80%

627.13%

-279.52%

อัตราก�ำไรสุทธิ

5.16%

5.34%

2.35%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

3.79%

4.42%

2.55%

3.67%

4.29%

2.48%

12.94%

14.70%

10.36%

0.71

0.80

1.06

0.04

0.02

0.04

อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย (เท่า)

372.58

378.38

165.64

อัตราส่วนความสามารถช�ำระภาระผูกพัน (เท่า)

N/A

N/A

N/A

77.7%

106.7%

93.3%

ระยะเวลาช�ำระหนี้ (วัน)
Cash Cycle (วัน)
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการท�ำก�ำไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผล
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5.ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอืน่
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
เลขทะเบียนบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ส�ำนักงานใหญ่
โรงงาน
Website
ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ทุนช�ำระแล้ว
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
- หุ้นสามัญ
- หุ้นกู้
ผู้สอบบัญชี

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
0107547000702
ผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0 2630 0590-5  โทรสาร 0 2236 6995-6
8 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา - ยายพลอย  ต�ำบลแม่ร�ำพึง
อ�ำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77140
โทรศัพท์ 0 3254 8384-9 โทรสาร 0 3254 8392
www.bsbm.co.th
จ�ำนวน      1,121,175,000 บาท
จ�ำนวน 1,121,175,000 หุ้น
1.00 บาท
จ�ำนวน 1,121,175,000 บาท
จ�ำนวน 1,121,175,000 หุ้น
1.00 บาท

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480
บริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137
ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
-

5.2 ข้อมูลสำ�คัญอื่น
  - ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฏหมาย
  - ไม่มี -

5.4 ตลาดรอง
  - ไม่มี -

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 2 การกำ�กับดูแลกิจการ
6.การกำ�กับดูแลกิจการ
6.1 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินกิจการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้เกิด
ขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานะการณ์ ปัจจัยแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงผลประกอบการที่ดีในระยะยาวและมีความยั่งยืนทางธุรกิจ ด้วยความส�ำคัญข้างต้นนี้
คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้น�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ซึ่งออก
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาก�ำหนดเป็นนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้น�ำ องค์กร
ที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริษทั ฯ ยึดหลักปรัชญาการด�ำเนิน ธุรกิจด้วยความยัง่ ยืน ค�ำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ และ
ความเติบโตด้านเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติหน้าที่ และถ่ายทอดปรัชญาดังกล่าวลงมายังฝ่ายจัดการ เพื่อน�ำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั้ง
องค์กร และวางระบบให้มกี ารรายงานผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ เป็น
ประจ�ำ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ขิ อง บุคลากร
ทุกระดับของบริษทั ฯ ตัง้ แต่กรรมการบริษทั ฯ ตลอดจนผูบ้ ริหาร พนักงาน และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ และ
เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ และผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร และดูแลให้มีการด�ำเนินงานตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ฯ ก�ำหนดบทบาทของกรรมการ ไว้ในกฎบัตรกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ทีเ่ ป็น
ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลโครงสร้าง
กรรมการให้เหมาะสม และก�ำหนดโครงสร้าง ค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
คณะกรรมการบริษัทฯ ก�ำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และ สร้างเป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยระบุไว้ในคู่มือ จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผย แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามจริยธรรม ธุรกิจ และ
ติดตามการปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอตามที่ระบุ ไว้ในแผนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษัทฯ ทบทวนและก�ำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้
ผูบ้ ริหาร และพนักงานมุง่ ด�ำเนินการด้วยความ รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ไปในทิศทางเดียวกัน วาง
กรอบและอ�ำนาจการด�ำเนินงานให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยไม่แทรกแซงการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เป็นบทบาทของฝ่ายจัดการ

หลักปฏิบัติ 2 ก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
คณะกรรมการให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการดําเนินธุรกิจ
ขององค์กรให้สามารถเติบโตคูก่ บั สังคมด้วยความยัง่ ยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กร ลูกค้า คูค่ า้ พนักงาน
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการสื่อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กร สะท้อนอยูใ่ นการตัดสินใจและการดาํ เนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ที่อยู่ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี้ คณะกรรมการมีการก�ำหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
งานอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนํา
นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ตลอดจนก�ำกับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทั่วทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดย
คํานึงถึงการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
การท�ำหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทมีจ�ำนวน  9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 คน และกรรมการที่มิได้เป็น
กรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 คน ในจ�ำนวนนี้มีกรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหาร 1 คน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
ประวัติ อ�ำนาจหน้าที่ และค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้จากเรื่อง “โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ” ในรายงานฉบับนี้
บริษัทมีนโยบายก�ำหนดให้ผู้ท่ีด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการและต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการต้องไม่ไช่
บุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชัดเจนและมีความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน โดยประธาน
กรรมการในฐานะผู้น�ำฝ่ายนโยบาย ท�ำหน้าที่ก�ำหนดวิสัยทัศน์และก�ำกับดูแลการท�ำงานของผู้บริหารระดับสูง และ
ก�ำหนดให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) หรือให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่ คนท�ำหน้าทีแ่ ทนประธานกรรมการ
ในกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ส่วนกรรมการผูจ้ ดั การมีบทบาทหลักในการเป็นผูน้ ำ� ฝ่ายจัดการ ท�ำหน้าทีด่ ำ� เนิน
งานตามนโยบายทีค่ ณะกรรมการก�ำหนดไว้ ปัจจุบนั มี นายชรินทร์ หาญสืบสาย ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ และ
นายหลี่ เยะ เหวิน ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงได้ก�ำหนดและแบ่ง
แยกหน้าทีร่ บั ผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจนตามทีร่ ะบุไว้ในขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและของกรรมการผูจ้ ดั การ ในหัวข้อเรือ่ ง “โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ”
ในรายงานฉบับนี้
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 คนที่ได้รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีวาระด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โปรดดูรายละเอียดประวัติ
และอ�ำนาจหน้าที่ได้ในเรื่อง “โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ” “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ” ใน
รายงานฉบับนี้
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (รวมการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท
โดยที่ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยจ�ำนวน 1 ครั้ง) ในแต่ละครั้งมีเรื่องพิจารณาที่ส�ำคัญ อาทิ การให้ความเห็นชอบ
ส�ำหรับแผนงานและรับทราบผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน การพิจารณารายการระหว่าง
กันและรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของรายงานทางการเงิน
การรับทราบผลการปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายจัดการ และการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำ
ปี  ทั้งนี้ รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกน�ำเสนอให้ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในคราวถัดไปรับทราบทุกครั้ง

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและ การบริหารบุคลากร
บริษทั ฯ ยังมิได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพือ่ ท�ำหน้าทีใ่ นการสรรหา
ผูบ้ ริหารระดับสูง แต่ได้กำ� หนดคุณสมบัตขิ องกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง  เพือ่ ทีส่ ามารถมัน่ ใจได้วา่ บริษทั ฯ มีการ
สรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงาน   และปฏิบัติตามแผนธุรกิจตามที่
ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด นอกจาก
นี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสําคัญกับการทําความเข้าใจโครงสร้างและ ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
กิจการอย่างเหมาะสม  
ในการดําเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการก�ำหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  
ตลอดจนการประเมินผลที่เหมาะสมกับขอบเขตความรับผิดชอบของหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
ด้านการพัฒนาบุคลากร คณะกรรมการบริษทั จะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
กรรมการของบริษัทได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ดังนี้
จ�ำนวนกรรมการที่ผ่านหลักสูตร
Director Accreditation Program
Director Certification Program
The Role of the Chairman Program
Audit Committee Program
Financial Statement of Director Program

3
3
2
1
1

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
การส่งเสริมนวัตกรรม
		
คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดยมุ่ง
เน้นการวิจัยและ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างนวัตกรรมเข้าไปในสินค้าที่บริษัทฯ พัฒนา ช่วยให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มี
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คุณภาพสูง นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมต่างๆ โดยมีการนาํ เครือ่ งจักรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยในการผลิตเพื่อลดอัตราการสูญเสีย (Waste) ซึ่งเป็นการประหยัดต้นทุนที่ส�ำคัญ
เพื่อให้การด�ำเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กระบวนการควบคุมที่ดี รวมถึงการพัฒนาและรักษา
สิ่งแวดล้อมและชุมชน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทเชื่อว่าการด�ำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ผ่านมานั้น ได้มีส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียจากธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางด�ำเนินกิจกรรมในหลายๆ กิจกรรมเสมอมา ทั้ง
ในระดับที่เพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบต่างๆ ไปจนถึงกิจกรรมที่มีเป้าประสงค์เพื่อประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีส่วนได้
เสียที่มิใช่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น
รายละเอียดในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมได้แสดงไว้ภายใต้หัวข้อ “3.การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความ
ยั่งยืน” ในรายงานฉบับนี้

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีก่ ำ� กับดูแลให้มน่ั ใจว่าบริษทั ฯ มีระบบการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
ทีจ่ ะทาํ ให้ การด�ำเนินงานของบริษทั บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้คณะกรรมการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหน้าทีต่ ามหลักเกณฑ์ของสาํ นักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพือ่ ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพือ่ ทาํ หน้าทีต่ า่ งๆ ตามทีไ่ ด้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงหน้าที่ใน การสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย การพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี การเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ฯ และการจัดทํารายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการท�ำความเข้าใจในวิธีประเมินความเสี่ยงของกิจการที่ผู้บริหารจัดให้มี
มาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญ พบว่าบริษัทมีความสามารถที่จะควบคุมบริหารความเสี่ยงที่แปรผันตาม
สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ อย่างเหมาะ
สมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ
1. องค์กร และสภาพแวดล้อม
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
4. ระบบสารสนเทศ
5. ระบบการติดตาม
คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ข้างต้นอย่างพอเพียงแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ถึงเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ� งานร่วมกับผูต้ รวจสอบภายใน โดยดูแลสอบทานรายงาน
ตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอในระบบการควบคุมภายในทุกจุด และได้เสนอแนะให้ปรับปรุง
แก้ไขในบางจุดให้มคี วามเหมาะสมแก่สภาพการณ์เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลมากยิง่ ขึน้ นอกจากนีผ้ สู้ อบบัญชีอสิ ระยังได้
ให้ค�ำเสนอแนะต่อบริษัท เพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางประการให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้นด้วย
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

49

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
บริษทั มีนโยบายในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารของบริษทั แก่นกั ลงทุน ทัง้ ทีเ่ ป็นผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุนทัว่ ไปผ่าน
ช่องทางทีส่ ามารถรับทราบโดยทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน ในปี 2564 บริษทั อาศัยการเปิดเผยข้อมูลโดยการแจ้งข่าวผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลัก ทัง้ นี้ ได้แต่งตัง้ ให้ นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผูจ้ ดั การ และ   
นายสาธิต  โกศินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอ�ำนาจรายงานสารสนเทศ ในปีที่ผ่าน
มา บริษัทสามารถปฏิบัติตามข้อก�ำหนดตามกระบวนการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างครบถ้วน
คุณภาพของรายงานทางการเงิน
บริษัทมีนโยบายในการจัดท�ำรายงานทางการเงินแบบโปร่งใสและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง
ตามมาตรฐานการบัญชีทงั้ รายการทีแ่ สดงจ�ำนวนเงินและค�ำอธิบายประกอบ และก�ำหนดให้ออกรายงานทางการเงิน
ภายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด
ในปี 2564 บริษัทจัดท�ำรายงานทางการเงินรวม  4  ครั้ง แต่ละครั้งได้น�ำเสนอเข้าพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในที่ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการน�ำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้เผยแพร่ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมติส�ำหรับงวดประจ�ำปี ทั้งนี้ ได้ผ่านการ
สอบทานและตรวจสอบแล้วแต่กรณีจากผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งได้ระบุในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (โดย นาง
สาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เลขทะเบียน 7480 แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด) ว่าเป็นการแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขทั้ง 4 ครั้ง
บริษทั ได้แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 โดยผู้
สอบบัญชีของบริษทั มีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ขดั กับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคา่ ตอบแทนการสอบบัญชีประจ�ำปี
2564 จ�ำนวน 1,240,000 บาท คงที่เช่นเดียวกับปีก่อน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความ
สัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ยังไม่มหี น่วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์แยกเป็นเอกเทศ แต่บริษทั ได้กำ� หนดผูร้ บั ผิดชอบเพือ่ ปฏิบตั งิ านผูล้ งทุน
สัมพันธ์ โดย นายสุรกิจ ธารธนานนท์  รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ งั กล่าว  นักลงทุน
สามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2630 0590-5 หรือทาง website:
www.bsbm.co.th หรือทาง e-mail ที่ surakit@bsbm.co.th

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร กับผู้ถือหุ้น
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น
นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ เป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้าง
ให้องค์กรมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืน รวมทัง้ เสริมสร้าง
ให้องค์กรมีความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องและมีสว่ นได้เสียอืน่ ๆ คณะกรรมการเชือ่ ว่าการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ จี ะช่วยเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่

50

   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนิน
การให้กำ� กับดูแลกิจการของบริษทั เป็นไปตามหลักการธรรมาภิบาลและข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อย่างครบถ้วน ผลการประเมินครัง้ ล่าสุดเมือ่ ปี 2564 ว่ามีธรรมาภิบาลในระดับ “Good” จากการประเมินโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้เสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั โดยเริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2564 รวมระยะเวลาที่ให้สิทธิ 55 วัน เสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ พิจารณาและมีมติเสนอวาระเข้าสูก่ ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 ต่อไป ในการเตรียมจัดการประชุมทุก
ครั้ง บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดอย่างเคร่งครัด ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์(E -AGM) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2564 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 8 คนจากทั้งหมด 9 คน (ปี 2563 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 6 คนจาก
ทั้งหมด 9 คน)
ในการนั้นบริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท เป็นผู้จัดส่งเอกสารนัดประชุมที่ได้แจ้งวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้
แนบรายงานประจ�ำปีไปพร้อมกันด้วย โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน (ปี 2563 จัดส่งล่วง
หน้า 19 วัน) นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่วาระการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจนข้อมูล
ในรายงานประจ�ำปีไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมประมาณ 1 เดือน
การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น
ในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมอาคาร
ประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ซึ่ง
เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14:00 น. มีการชี้แจงระเบียบขั้นตอนในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และข้อบังคับของ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ภายหลังจากที่ได้มีการแนะน�ำคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว จึงมีการ
ด�ำเนินการประชุมไปตามวาระในหนังสือนัดประชุม โดยไม่มกี ารเสนอวาระเพิม่ เติมทัง้ จากฝ่ายผูถ้ อื หุน้ และกรรมการ
บริษัท รวมทั้งไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส�ำคัญใดๆ ที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านั้น คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถามและเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละวาระจนเป็นที่พอใจ โดยมีผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงินเป็นผู้ร่วมให้
ข้อมูล มีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมพร้อมตอบข้อซักถามหากมีการร้องขอ และมีเลขานุการบริษัทและคณะเป็นผู้จดบันทึก
การประชุม มีการลงมติแยกตามวาระส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมใช้เวลาทั้ง
สิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง
บริษัทได้รับการประเมินผลการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในระดับ “ดีเยี่ยม” โดยได้คะแนนสูง
กว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
นอกจากการติดต่อทางโทรศัพท์โดยตรงแล้ว บริษทั ยังได้จดั ให้มชี อ่ งทางในการติดต่อของผูถ้ อื หุน้ และนักลงทุน ตลอด
จนผู้ที่สนใจทั่วไป สามารถติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.bsbm.co.th ซึ่งมีช่องทางส่ง
ข้อความถึงหน่วยงานดังกล่าวได้โดยตรงในหน้าของ Investor Relations
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมีนโยบายที่ต้องจัดให้มีกรรมการอิสระ 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ พร้อมจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบ
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า ส�ำหรับการประชุม
สามัญประจ�ำปี 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้จัดให้ นายชรินทร์ หาญสืบสาย กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการของ
บริษัท ณ ขณะนั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมโดยได้แจ้งไว้ในหนังสือนัด
ประชุมเป็นการล่วงหน้า
ในรายงานการประชุมที่ผ่านมา บริษัทได้มีการบันทึกผลการลงมติในแต่ละวาระและแต่ละรายการในบาง
วาระ โดยแยกเป็นคะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงอย่างชัดเจน และมีการบันทึกประเด็นซัก
ถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นที่ได้อภิปรายในที่ประชุม ตลอดจนค�ำชี้แจงจากคณะกรรมการอย่าง
ครบถ้วน ทั้งนี้ รายงานการประชุมทั้งฉบับได้น�ำขึ้นเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.bsbm.co.th ด้วย
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7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร
พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการ
นายเฉิน อู่ หัว

ผู้จัดการโรงงาน
นายเสิ่ง เจี้ยน หง

กรรมการผู้จัดการ
นายหลี่ เยะ เหวิน

รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร)
   นายทวี  ชัชวาลา

ผู้จัดการฝ่ายธุรการ
และการจัดการ

นายทวี ชัชวาลา (รักษาการ)

ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายวีระศักดิ์  เหล่ารักษาเกียรติ

รองกรรมการผู้จัดการ
นายสุรกิจ ธารธนานนท์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวฉัตรวดี คุ้มสนิท
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

การบริหารจัดการของบริษทั มีองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญได้แก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะผูบ้ ริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการบริษัทมีจ�ำนวน  9 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 คน และ
กรรมการทีม่ ไิ ด้เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 5 คน ในจ�ำนวนนีม้ กี รรมการทีเ่ ป็นพนักงานระดับบริหาร 1 คน ซึง่ จ�ำนวน
กรรมการอิสระของบริษทั เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ฉบับปรับปรุง มกราคม
2564

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายคมกริช ประชากริช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัช ผลความดี       
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ                     กรรมการอิสระ
5. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ
6. นายฟาง จิน หลง
กรรมการ
7. นายหลี่ เจี้ยน หง
กรรมการ
8. นายอนุวัติ ชัยกิตติวนิช
กรรมการ
9. นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1

รายชื่อกรรมการที่มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ
2. นายฟาง จิน หลง
กรรมการ
3. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมการ
4. นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการ
ส�ำหรับการลงนามเพื่อผูกพันบริษัทนั้นมีเงื่อนไขให้กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท 2 ใน 4 คนข้างต้น
ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมกับประทับตราส�ำคัญของบริษัท
เลขานุการคณะกรรมบริษทั คือ นายสาธิต โกศินานนท์ ได้ลาออกตัง้ แต่วนั ที่ 24 มกราคม 2565  คณะกรรมการ
บริษทั ได้แต่งตัง้ นายสุรกิจ ธารธนานนท์  ท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการบริษทั มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 24 มกราคม 2565
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ ความมัน่ คงและผลประโยชน์ทสี่ มดุล
และยั่งยืนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
2. พิจารณาอนุมตั กิ ลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปีของบริษทั รวมทัง้ ติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง โดยก�ำหนดให้มีการรายงานผล
การด�ำเนินงานตามแบบที่ก�ำหนดไว้อย่างสม�่ำเสมอ
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3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงานเกี่ยว
กับบุคลากร
4. ก�ำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
5. ดูแลให้มีการก�ำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ให้ท�ำหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิผล
6. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจ�ำงวดและประจ�ำปี และดูแลให้งบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีทรี่ บั รอง
ทั่วไป
7.  อุทศิ ตนและเวลาเพือ่ บริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผูห้ นึง่ ผูใ้ ด และไม่กระท�ำการใดๆ ทีเ่ ป็น
การขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
8. จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้
บริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บและกฎข้ อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น การท�ำรายการระหว่างกัน การใช้ข้อมูลภายใน เป็นต้น
9. ปฏิบตั ติ ามหลักการธรรมาภิบาล และข้อพึงปฎิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
10. ดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ตลอดจน
มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส�ำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และก�ำกับดูแลให้ปฏิบัติตามอย่าง
จริงจัง ทัง้ นี้ เพือ่ ช่วยลดความเสีย่ งด้านการทุจริตและการใช้อำ� นาจอย่างไม่ถกู ต้อง รวมทัง้ ช่วยป้องกันการ
กระท�ำที่ผิดกฎหมายด้วย
12. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการจะมอบ
หมายอ�ำนาจให้กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิตบิ คุ คล ให้กระท�ำร่วมกันหรือแยกกันเพือ่ กระท�ำ
การอย่างหนึง่ อย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได้ โดยในการมอบอ�ำนาจนัน้ จะต้องอยูภ่ ายใต้
ขอบเขตอ�ำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการ และมีการก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบ
อ�ำนาจอย่างชัดเจน ทัง้ นี้ การมอบหมายอ�ำนาจดังกล่าว ต้องไม่มลี กั ษณะทีเ่ ป็นการมอบอ�ำนาจทีท่ ำ� ให้ผรู้ บั
มอบอ�ำนาจ สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการหรือกระท�ำการใดๆ ที่ผู้รับมอบอ�ำนาจ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ
       ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน มีวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตัง้ แต่วนั ที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2567) คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วย
1. นายคมกริช ประชากริช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชรินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการตรวจสอบ
3. นายธวัช  ผลความดี
กรรมการตรวจสอบ
โดยที่ นายคมกริช ประชากริช เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบ
ทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบปรากฏตามเอกสารแนบ 1
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.  สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานความเหมาะสมของระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญ
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และ
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานผลการด�ำเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง
10.ในการปฏิบตั งิ านตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำ� นาจเรียก สัง่ การให้ฝา่ ยจัดการ
หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามทีเ่ ห็น
ว่าเกี่ยวข้องจ�ำเป็น
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7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
        ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�ำนวน 7 คน ดังนี้
1. นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการผู้จัดการ
2. นายทวี ชัชวาลา
รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร) และรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรการ
และการจัดการ
3. นายสุรกิจ ธารธนานนท์ (*)
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน (ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน) และเลขานุการบริษัท
4. นายเฉิน อู่ หัว
รองกรรมการผู้จัดการ
5. นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย
6. นายเสิ่ง เจี่ยน หง   
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
7. นางสาวฉัตรวดี คุ้มสนิท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี)  
(*) ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565
หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การมีหน้าทีร่ ายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั โดยมีอำ� นาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีส่ ำ� คัญ
ดังนี้
1. ต้องปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั รวมทัง้ นโยบาย ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ก�ำหนดกลยุทธ์ และด�ำเนินการให้จดั ท�ำแผนการด�ำเนินงานและงบประมาณประจ�ำปี เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ของบริษัทพิจารณาอนุมัติภายในก�ำหนดเวลาที่เหมาะสม
3. จัดท�ำหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรและแผนงานเกี่ยวกับบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนการ
ด�ำเนินงานและงบประมาณที่วางไว้ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทตามปกติมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น กรรมการผู้จัดการ
ต้องจัดท�ำหรือปรับปรุงแก้ไขคู่มืออ�ำนาจการด�ำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น ด้านบุคลากร ด้าน
การเงินและบัญชี ด้านจัดซื้อ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. ด� ำ เนิ น การหรื อ ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามแผนการด� ำ เนิ น งานและงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. กรรมการผูจ้ ดั การมีอำ� นาจด�ำเนินการในด้านต่างๆ ของบริษทั ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการทีไ่ ด้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ การใช้อ�ำนาจด�ำเนินการของกรรมการผู้จัดการดังกล่าว
ไม่สามารถกระท�ำได้ในกรณีทกี่ รรมการผูจ้ ดั การอาจมีสว่ นได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัททั้งนี้ กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภาย
ใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติตาม
แนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนดไว้
ในปี 2564  ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัส รวมจ่ายให้กับ ผู้บริหาร รวม  7 คน เท่ากับ
6.014 ล้านบาท
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�ำคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 149 คน แบ่งตามสายงานหลัก ดังนี้
สายงานหลัก

1. ฝ่ายโรงงาน

จ�ำนวนพนักงาน
107

2. ฝ่ายขาย

4

3. ฝ่ายธุรการและการจัดการ

30

4. ฝ่ายบัญชีและการเงิน
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน

6
2

โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง และโบนัสรวมให้กับพนักงานของทั้งบริษัทส�ำหรับปี
2564  ตามรายละเอียดดังนี้
(ล้านบาท)

ค่าตอบแทน

2564

1. เงินเดือนรวม

30.38

2. โบนัส

4.92

3. เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

0.55

4. อื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา  เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น
รวม

6.15
42.00

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษทั มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานคือ การรักษาบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถให้อยูค่ กู่ บั องค์กร โดยที่
มีแนวปฏิบัติดังนี้
● บริษัทคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกับต�ำแหน่งงานนั้นๆ
● มีการจัดอบรมทั้งเมื่อเริ่มแรกเข้าท�ำงานเพื่อเป็นการท�ำความคุ้นเคยก่อนการท�ำงาน
● มีจัดอบรมสม�่ำเสมอ ในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ มีการจัดฝึกอบรมทั้งในและนอกสถาน
ที่เพื่อให้มีทักษะในงานนั้นๆ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายังต่างประเทศที่มี
ความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความช�ำนาญจากต่าง
ประเทศมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
● เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษท
ั พิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตัวบุคลากรให้มคี วามยินดี
ทัง้ สองฝ่าย เพือ่ เป็นการจูงใจให้สามารถคัดสรรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงและเหมาะสมกับหน้าที่ โดยเมือ่ เปรียบ
เทียบกับบริษัทอื่น และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอัตราว่าจ้างดึงดูดใจเมื่อเทียบกับองค์กรในระดับ
เดียวกัน
● เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษัทพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการท�ำงานของพนักงาน รวมถึง
พิจารณาตามอัตรายอดขายและก�ำไรของบริษัท หากยอดขายและก�ำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก
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7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
7.6.1 ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี เลขานุการบริษัท
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือผูต้ รวจสอบภายในทีว่ า่ จ้างจากภายนอก หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
งานของบริษัท (compliance)

เลขานุการบริษัท

บริษทั ได้แต่งตัง้ ให้ นายสุรกิจ ธารธนานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การสายบัญชีการเงิน เป็นเลขานุการบริษทั ตาม
มติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2565ตัง้ แต่วนั ที่ 24 มกราคม 2565 โดยเลขานุการบริษทั มีหน้าทีใ่ นการ
จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น จัดท�ำทะเบียนกรรมการ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ
ของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายก�ำหนด มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทและกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน กลต. เป็นต้น รวมทั้งมีหน้าที่และความรับ
ผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เช่น ติดต่อสร้างความสันพันธ์กบั ผูถ้ อื หุน้ ตอบข้อซักถามรวมทัง้ พิจารณาข้อเสนอต่างๆ
ของผูถ้ อื หุน้ รายงานคณะกรรมการและผูบ้ ริหารเกีย่ วกับความต้องการต่างๆ ของผูถ้ อื หุน้ และเป็นสือ่ กลางระหว่างผู้
ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
นางสาวฉัตรวดี คุ้มสนิท   ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวศิรลิ กั ษณ์ เจริญศรีมาพร รักษาการหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
        รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3
7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ยังไม่มหี น่วยงานผูล้ งทุนสัมพันธ์แยกเป็นเอกเทศ แต่บริษทั ได้กำ� หนดผูร้ บั ผิดชอบเพือ่ ปฏิบตั งิ านผูล้ งทุน
สัมพันธ์ โดย นายสุรกิจ  ธารธนานนท์ รองกรรมการผูจ้ ดั การและเลขานุการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีด่ งั กล่าว นักลงทุน
สามารถติดต่อผู้ปฏิบัติงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2630 0590-5 หรือทาง website:
www.bsbm.co.th หรือทาง e-mail ที่ surakit@bsbm.co.th
7.6.3 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2564
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 1,240,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
    
บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนของอื่นแก่ผู้สอบบัญชี

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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8. รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการชีแ้ นะทิศทางการด�ำเนินงานติดตามดูแล
การท�ำงานของฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย และกลยุทธ์ที่ก�ำหนด โดยเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
ทัง้ นีไ้ ด้มกี ารเปิดเผยจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อ 8.1.2 - 8.2 ในการประชุมแต่ละคราวประธานในที่ประชุมของการ
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีการจัดสรร
เวลาการประชุมอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการมีการเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ ทั้ง
ยังสนับสนุนให้มกี ารเข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรหรือร่วมกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือองค์กรอิสระต่างๆ ตามหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายงานหรือหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8.1.1 การสรรหา พัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ยังมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อท�ำหน้าที่ในการสรรหา
กรรมการและผู้บริหารระดับสูง แต่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อที่สามารถมั่นใจได้
ว่าบริษัทฯ มีการสรรหา กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนินงาน  และปฏิบัติตาม
แผนธุรกิจตามที่ระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�ำหนด  
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัท ด�ำเนินการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
1. กรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท ได้สรรหาและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 1 ท่านคือนายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทให้มีความเจริญรุ่งเรืองได้ เข้าเป็น
กรรมการ และกรรมการอิสระ แทนนายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์ ทีถ่ งึ แก่กรรม ซึง่ ตามข้อบังคับของบริษทั ในกรณี
ที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการครั้ง
ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน
ต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ มีดังนี้
      (1) ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุน้ ทีถ่ อื โดยผูเ้ กีย่ วข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
    (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน  พนักงาน ลูกจ้าง  ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ ผู้มีอ�ำนาจ
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ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้
บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
   (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์           
1. ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ           
- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยส�ำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
2. ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท�ำนองเดียวกับข้อก�ำหนดว่าด้วยการท�ำรายการ
   ที่เกี่ยวโยงกันของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
- ลักษณะความสัมพันธ์ : ก�ำหนดคลอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็น
ธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยส�ำคัญทีเ่ ข้าข่ายไม่อสิ ระ : มูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ Net Tangible
		 		 Assets (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวม
รายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการท�ำรายการในครั้งนี้ด้วย       
(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ และผู้มีอ�ำนาจควบคุม
(ค) ก�ำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง     
(ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งก็ได้ แต่ต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์  
(5) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท    
(6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม (1) - (6) อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดั สินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
2. กรรมการบริษัท
ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้กรรมการจ�ำนวนหนึง่ ในสามเป็นอัตราทีจ่ ะต้องพ้นจากต�ำแหน่งหมุนเวียน
กันไป ส�ำหรับการเลือกกรรมการเข้าทดแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงจะต้องได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ โดยก�ำหนด
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
3. บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับจะได้รบั การเลือกตัง้ ให้เป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ท�ำให้เกินจ�ำนวนที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ในกรณีทตี่ ำ� แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษทั
เลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษทั มหาชนจ�ำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้
รับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่ นต�ำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีย่ งั เหลืออยูข่ องกรรมการทีเ่ ข้าไปแทน
โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทีย่ งั เหลือ
อยู่
ในปี 2564   กรรมการบริษัท จ�ำนวน 3 คน ที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ ได้แก่
- นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมการอิสระ
- นายคมกริช ประชากฤช
กรรมการอิสระ
- นายหลี่ เจี๊ยน หง  
กรรมการ
บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจ�ำปี 2564 โดยบริษัทเปิดรับการเสนอชื่อกรรมการบริษัท  
ตัง้ แต่  30 พฤศจิกายน 2563  ถึง 25 มกราคม 2564  โดยได้เสนอรายละเอียดและวิธปี ฏิบตั ใิ นการเสนอชือ่ กรรมการ
และวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั www.bsbm.co.th และมีการแจ้งข่าวบนเว็บไซค์ของตลาดหลักทรัพย์  
ปรากฏว่า ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ารับการเสนอชือ่ เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษทั ฯ แต่อย่างใด  
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่
ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจน
ภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ   รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ
ที่ผ่านมา ปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก�ำหนด สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้น  กลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564  มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 กลับ
เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
		การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยมีเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทด้วย กรรมการทุกคนจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดส�ำหรับแต่ละ
วาระการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม ในการประชุมแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยกึ่งหนึ่งเข้าร่วม
จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม ซึ่งประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยใช้
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ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชั่วโมง สถิติการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแยกเป็นรายบุคคลเป็นดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2564
สรุปจำ�นวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการ ในการประชุม
รายชื่อกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ (*)

0/7

-

0/1

นายชรินทร์ หาญสืบสาย
นายวิน วิริยประไพกิจ
นายคมกริช ประชากริช
นายอนุวัติ  ชัยกิตติวนิช
นายธวัช ผลความดี
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(**)
Mr. Fang, Jin-Long
Mr. Lee, Yeh-Wen
Mr. Lee, Chien-Hung

13/13
11/13
13/13
13/13
12/13
2/3
0/13 (#)
13/13
0/13(#)

4/5
5/5
5/5
-

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1

* นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ เสียชีวิตวันที่ 1 กรกฏาคม 2564
**นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
# กรรมการที่อยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
      หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
1. เบี้ยประชุม
            
ประธานกรรมการบริษัท
30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท/เดือน
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ
25,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนรายเดือน
ส�ำหรับกรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น
พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเป็นดังนี้
นายฟาง จิน หลง
60,000  บาท/เดือน
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช              
32,000  บาท/เดือน  
3. เงินบ�ำเหน็จกรรมการ
(1) การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้
มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงิน บ�ำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
(2) อัตราการจ่ายบ�ำเหน็จกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล
ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และโดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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(3) ในกรณีที่กรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการตามสัดส่วน ของระยะ
เวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนปี 2564
จ�ำนวนราย จ�ำนวนเงินค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท

รูปแบบค่าตอบแทน
เบี้ยประชุม/
เงินบ�ำเหน็จ

ค่าตอบแทนราย
เดือน/โบนัส

10

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ (*)

247,270.50

247,270.50

-

นายชรินทร์ หาญสืบสาย (**)

392,270.50

392,270.50

-

นายวิน วิริยประไพกิจ
นายฟาง จิน หลง

344,847.00
1,184,847.00

344,847.00
344,847.00

840,000.00

นายคมกริช  ประชากริช
404,847.00
404,847.00
นายหลี่ เจี่ยน หง
344,847.00
344,847.00
นายอนุวัต  ชัยกิตติวนิช
792,847.00
344,847.00
448,000.00
นายธวัช ผลความดี
344,847.00
344,847.00
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ(***)
75,000.00
75,000.00
นายหลี่ เยะ เหวิน
344,847.00  
344,847.00  
4,476,470.00
3,188,470.00 1,288,000.00
รวม
(*) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ เสียชีวิตวันที่ 1 กรกฏาคม 2564
(**) นายชรินทร์ หาญสืบสาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564
(***) นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
ส�ำหรับค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี8.1.3 การติดตามให้มีการปฎิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ำกับดูแลกิจการ
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษทั ได้กำ� หนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการและผูบ้ ริหารและพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ ให้ผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ิ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ นของพนักงาน โดยจะมีการชีแ้ จงระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว
ให้พนักงานเข้าใจและรับทราบในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
      บริษัทมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคคลากรของบริษัทน�ำข้อมูลภายในองค์กรไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น และ/หรือ
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ใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีวิธีการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. ให้ความรู้และแจ้งย�้ำเตือนหรือปรับปรุงข้อมูลตามที่จ�ำเป็นแก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ให้รับ
ทราบถึงหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม
ถึ ง บทก� ำ หนดโทษตามพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์    และตามข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ก�ำหนดให้ผบู้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวัน
ทีส่ ง่ รายงานต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด�ำเนินการส่งหนังสือเวียน/
แจ้งเตือนให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระส�ำคัญที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบ
การเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�ำคัญนัน้ ต่อบุคคลอืน่ ทัง้ นี้ ปัจจุบนั บริษทั ยังไม่ได้กำ� หนดบทลงโทษ แต่ให้อยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการ
บริษัทที่จะสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมในแต่ละกรณี
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 และในปี 2565 บริษัทอยู่
ระหว่าง การต่ออายุการรับรอง (Re-Certification) การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี
ที่ผ่านมา
8.2.1 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล แสดงใน หัวข้อ 8.1.2
8.2.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ แสดงใน เอกสารแนบ 6
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง โดยมอบ
หมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผล
อย่างสม�่ำเสมอ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัท
ทั้ง 5 ส่วน คือ 1. การควบคุมภายในองค์กร และสภาพแวดล้อม 2. การบริหารความเสี่ยง 3. การควบคุมการปฏิบัติ
งานของฝ่ายบริหาร 4. ระบบสารสนเทศ 5. ระบบการติดตาม   
คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในด้านต่างๆ ข้างต้นอย่างพอเพียงแล้ว ซึ่งครอบคลุม
ถึงเรื่องการท�ำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำ� งานร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในโดยดูแลสอบทานรายงาน
ตามแผนการตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพือ่ ป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิด
ขึน้ ได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ�ำปี 2564 ของบริษทั
โดยทบทวนจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ บริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานทีม่ คี วามเหมาะสมเพียงพอ
และมีประสิทธิผล
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ประเภทกิจการ

บริการขนส่งทางบก

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน

เช่าพื้นที่ส�ำนักงานกรุงเทพ

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
ใช้บริการขนส่งในประเทศ
และถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10
เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
ใช้บริการขนส่งสายสั้น

2.16 ล้านบาท

0.11 ล้านบาท

2.36 ล้านบาท

0.64 ล้านบาท

33.04 ล้านบาท

รายการระหว่างกันในปี 2564

ค่าสาธารณูปโภค
เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน
และถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10 ค่าบริการ

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการคงค้าง

เจ้าหนี้การค้า 0.20 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้า 0.01 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้า 0.02 ล้านบาท

เจ้าหนี้การค้า 3.88 ล้านบาท

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6

บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจีเนียริง่ จ�ำกัด บริการซ่อมบ�ำรุง

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ
ขายเหล็กเส้น
1.26 ล้านบาท
ถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10
บริษัท รักษาความปลอดภัยเวส
เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ
บริการรักษาความปลอดภัย
ใช้บริการรักษาความปลอดภัย 2.29 ล้านบาท
เทิร์น จ�ำกัด
ถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10
บริษทั สหวิรยิ าพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ ซื้อหลังคาเพือ่ ซ่อมแซมโรงงาน 0.52 ล้านบาท
จ�ำกัด
ทุกประเภท
ถือหุ้นทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10

บริษัท ทรัพย์สิน อาคารประภา
ให้เช่าพื้นที่ส�ำนักงาน
วิทย์ จ�ำกัด

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด บริการขนส่งทางบก

บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษทั สหวิรยิ าสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
(มหาชน)
ชนิดม้วน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

9.2 รายการระหว่างกัน

ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นไปตามการด�ำเนินธุรกิจตามปกติและ
ตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาที่ท�ำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรมซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยการมีผู้
ถือหุ้นและ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกันได้รับประโยชน์สูงสุด รายการเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว

มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน
เพื่อเป็นการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
อนาคตและเป็นรายการในลักษณะที่ไม่เคยได้รับการอนุมัติมาก่อน บริษัทจะเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกันนั้นๆ โดยต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้
รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ยุติธรรม และมีนโยบายในการก�ำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการ
ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว
ทัง้ นีร้ ายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะต้องปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสัง่ หรือข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดเกีย่ วกับการเปิด
เผยข้อมูลการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�ำหน่ายสินทรัพย์ที่ส�ำคัญของบริษัทตามมาตรฐานการบัญชีที่
ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ส�ำหรับแผนการตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) กับบริษัทที่
เกีย่ วข้อง คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท�ำการตรวจสอบในรายละเอียด และ
น�ำเสนอผลการตรวจสอบแยกเป็นรายเดือนต่อคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละครัง้   โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
จะได้พจิ ารณารายการธุรกรรมทางการค้าของบริษทั กับบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์นั้นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ไม่มนี โยบายการให้กยู้ มื เงินใดๆ นอกจากการให้เครดิตเทอมทางการค้าปกติ และหากมีรายการระหว่าง
กันของบริษทั เกิดขึ้นกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ในอนาคต บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจ�ำเป็นและความเหมาะสม
ของรายการนัน้ ในกรณีทคี่ ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามช�ำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้
บริษทั จะได้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพือ่
น�ำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�ำปี
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน
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31 ธันวาคม 2564
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	 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง หมายเหตุสรุปนโยบายการ
บัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�ำเนินงานและกระแส
เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจาก
บริษัทฯตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่ระบุในข้อก�ำหนดนั้น
ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรือ่ ง
เหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจ
สอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กีย่ วกับเรือ่ งเหล่านีด้ ว้ ย การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธกี ารตรวจสอบทีอ่ อกแบบมาเพือ่ ตอบสนองต่อการประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้
การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่ส�ำคัญยิ่งรายการหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากจ�ำนวนรายได้ที่
บันทึกในบัญชีจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลก�ำไรขาดทุนประจ�ำปีของบริษัทฯ โดยในระหว่างปี 2564 บริษัทฯรับรู้
รายได้จากการขายสินค้าจ�ำนวน 1,383 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 99 ของรายได้รวมของบริษทั ฯ นอกจากนีป้ ริมาณ
และราคาการขายของบริษทั ฯมีความสัมพันธ์กบั การผันผวนของราคาเหล็กในตลาดโลก ด้วยเหตุนขี้ า้ พเจ้าจึงให้ความ
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ส�ำคัญเป็นพิเศษต่อมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯโดยการประเมินและทดสอบระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและเลือกตัวอย่าง
มาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ ท�ำการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่
เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้แก่ลูกค้าภายหลังวันสิ้น
รอบระยะเวลาบัญชี และท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น
ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุทธิทคี่ าดว่าจะได้รบั ของสินค้าคงเหลือของบริษทั ฯตามทีเ่ ปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 9 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเนื่องจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้าประเภทโภคภัณฑ์
ซึ่งมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก และตามอุปสงค์และอุปทานภายในประเทศ ประกอบกับการประมาณมูลค่า
สุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืนดังกล่าวต้องอาศัยการประมาณการต้นทุนในการผลิตต่อให้เสร็จและค่าใช้จ่ายในการขาย
สินค้า และราคาขาย ดังนั้นอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯใช้ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยการสอบถามและท�ำความเข้าใจเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงการสอบทานความสม�่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และท�ำการวิเคราะห์เปรียบ
เทียบจ�ำนวนเงินสุทธิทกี่ จิ การได้รบั จากการขายสินค้าภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละ
กลุ่มสินค้า
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวัน
ที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอืน่ นัน้
มีความขัดแย้งทีม่ สี าระส�ำคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่หรือปรากฎว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ข้าพเจ้าได้อา่ นรายงานประจ�ำปีของบริษทั ฯตามทีก่ ล่าวข้างต้น และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนิน
การแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำ�กับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทั ฯในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการ
ที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อ
เนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับ
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัย เยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
●

●

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ความเสีย่ งเหล่านัน้ และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความ
เห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดการปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจเกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
		 บัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดท�ำ
●

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร
และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
		 สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้
●
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ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิด
เผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
● ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรือ่ งต่างๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ์ทงั้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ข้าพเจ้า
เชือ่ ว่ามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่ า้ พเจ้าใช้เพือ่
ป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่า
นี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระ
ท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

(อิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ)
		
		
		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วัน ที่ 31ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ค่าวัตถุดิบโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2564

(หน่วย : บาท)
2563

7
8
9

678,163,621 530,833,497
162,865,549 276,147,115
352,194,153 359,221,626
43,019
3,613,311
10,458,521
1,783,633
1,338,151
1,205,508,496 1,171,153,700

10
11
12
21

756,721,437 778,818,574
4,744,599
5,732,798
2,062,184
2,103,589
705,000
705,000
764,233,220 787,359,961
1,969,741,716 1,958,513,661

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วัน ที่ 31ธันวาคม 2564

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ

2564

(หน่วย : บาท)
2563

6, 14
11

66,976,874
1,581,328
683,587
730,776
69,972,565

14,611,742
1,449,544
8,459,536
4,110,940
28,631,762

11
15

3,302,199
10,171,993
13,474,192
83,446,757

4,376,214
10,424,986
14,801,200
43,432,962

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วัน ที่ 31ธันวาคม 2564

หมายเหตุ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,121,175,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2564

(หน่วย : บาท)
2563

16
1,121,175,000 1,121,175,000

16
17

1,121,175,000 1,121,175,000
621,846,700 621,846,700
1,369,255
1,369,255
113,250,000 113,250,000
28,654,004
57,439,744
1,886,294,959 1,915,080,699
1,969,741,716 1,958,513,661

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ
ก�ำไรขาดทุน :
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซาก
อื่นๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายเศษซาก
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายโรงงานที่เกิดขึ้นระหว่างหยุดการผลิต
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

20

18
19
21

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้น
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย : บาท)
2563

2564

1,383,312,371

1,541,532,282

10,743,031
2,674,475
1,396,729,877

30,295,719
800,238
1,572,628,239

1,241,649,033
4,563,316
15,384,668
24,510,899

1,411,343,312
11,085,767
20,401,655
25,020,586

20,733,565
1,306,841,481
89,888,396
742,511
(318,227)
90,312,680
(18,192,670)
72,120,010

1,467,851,320
104,776,919
764,380
(347,480)
105,193,819
(21,175,956)
84,017,863

-

-

72,120,010

84,017,863

0.06

0.07

22

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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-

16

16
25

หุ้นทุนซื้อคืน

ลดทุนจากหุ้นทุนซื้อคืน
เงินปันผลจ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

เงินปันผลจ่าย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

1,121,175,000

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564

-

1,121,175,000

ก�ำไรส�ำหรับปี

25

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2564

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ส�ำหรับปี

(11,325,000)
1,121,175,000

-

1,132,500,000

ทุนเรือนหุ้นที่
ออก
และช�ำระแล้ว

ก�ำไรส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
2563

หมายเหตุ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

621,846,700

-

-

-

-

621,846,700

621,846,700

-

-

-

-

621,846,700

ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

1,369,255

-

-

-

-

1,369,255

1,369,255
1,369,255

-

-

-

-

-

ส่วนเกินทุน
หุ้นทุนซื้อคืน

113,250,000

-

-

-

-

113,250,000

113,250,000

-

-

-

-

113,250,000

ส�ำรองตาม
กฎหมาย

-

-

-

-

-

-

(9,955,745)
-

9,955,745

-

-

-

-

ส�ำรองหุ้น
ทุนซื้อคืน

จัดสรรแล้ว

ก�ำไรสะสม

28,654,004

(100,905,750)

72,120,010

-

72,120,010

57,439,744

9,955,745
(44,847,000)
57,439,744

(9,955,745)

84,017,863

-

84,017,863

18,268,881

ยังไม่ได้จัดสรร

-

-

-

-

-

-

9,955,745
-

(9,955,745)

-

-

-

-

หุ้นทุนซื้อคืน

1,886,294,959

(100,905,750)

72,120,010

-

72,120,010

1,915,080,699

(44,847,000)
1,915,080,699

(9,955,745)

84,017,863

-

84,017,863

1,885,865,581

รวม

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษี
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคา
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้า
สินค้าคงเหลือ
ค่าวัตถุดิบ วัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

(หน่วย : บาท)
2563

90,312,680 105,193,819

27,934,195
46
(524,198)
1,401,807
(742,511)
170,455

32,886,871
(779)
14,484
1,431,819
(764,381)
217,447

118,552,474

138,979,280

113,281,566
2,744,976
3,570,292
(10,904,003)

21,871,666
380,816,578
7,583,469
30,452,567

52,365,086 (24,719,702)
- (9,895,131)
(3,380,164)
(908,920)
(1,654,800)
(578,508)
274,575,427 543,601,299
742,511
764,381
(25,927,214) (17,462,426)
249,390,724 526,903,254

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ออุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ช�ำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การได้มาซึ่งหุ้นทุนซื้อคืน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอุปกรณ์
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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(หน่วย : บาท)
2563

(59,048)
(59,048)

(125,565)
(125,565)

(1,620,000)
(100,905,750)
(102,525,750)
524,198
147,330,124
530,833,497
678,163,621

(1,620,000)
(9,955,745)
(44,847,000)
(56,422,745)
(14,484)
470,340,460
60,493,037
530,833,497

4,282,497
507,314

3,753,923
-

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ
		 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล�ำเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ�ำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่อยู่ตาม
ทีจ่ ดทะเบียนของบริษทั ฯอยูท่ ี่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน้ 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
และโรงงานตั้ ง อยู ่ ที่ 8 หมู ่ 7 ถนนบ้ า นกลางนา - ยายพลอย ต� ำ บลแม่ ร� ำ พึ ง อ� ำ เภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
		 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุบันยังมีผลกระทบต่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวน�ำมาซึ่งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวและ
ประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ฝ่ายบริหารจะได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่างๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง
2. เกณฑ์ ในการจัดทำ�งบการเงิน
		 งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความ
ในพระราชบัญญัตกิ ารบัญชี พ.ศ. 2543งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบ่ ริษทั ฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์
ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
		 ในระหว่างปี บริษัทฯได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการ
เงินฉบับปรับปรุงจ�ำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
		 การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงินของบริษัทฯ
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเงินทีม่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริ่มในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2565
		 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ
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ใช้ส�ำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงานทางการ
เงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดั เจนเกีย่ วกับวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
บางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหรือข้อยกเว้นชั่วคราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
		 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
4. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
4.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย
		 ขายสินค้า
		 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้ว กล่าวคือ เมื่อมีการ
ส่งมอบสินค้า รายได้จากการขายแสดงตามมูลค่าทีไ่ ด้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหัก
ส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
		 รายได้ดอกเบี้ย
		 รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้างด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยจะน�ำมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์
ทางการเงินมาคูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่เกิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง
ทีจ่ ะน�ำมูลค่าตามบัญชีสทุ ธิของสินทรัพย์ทางการเงิน (สุทธิจากค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ) มา
คูณกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
		 ต้นทุนทางการเงิน
		 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้
จริงและรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพ
คล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 สินค้าคงเหลือ
		 สินค้าส�ำเร็จรูปแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า
ราคาทุนดังกล่าว ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
		 วัตถุดิบและวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า
ส่วนอะไหล่แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อน - ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะ
ต�่ำกว่า
		 วัตถุดิบและวัสดุโรงงานจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		 ทีด่ นิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์ และพืชเพือ่ การให้ผลิตผลซึง่ เป็นยางพาราแสดงมูลค่าตาม
ราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
		 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตค�ำนวณตามหน่วยของผลผลิตดังนี้
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ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
อาคารส�ำนักงาน
อาคารโรงงานและส่วนปรับปรุงอาคารโรงงาน
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
- สายการผลิตหลัก
- สายการผลิตส่วนเพิ่ม
อุปกรณ์
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ
พืชเพื่อการให้ผลิตผล

20 ปี
30 ปี
ตามหน่วยของผลผลิต
ซึ่งประมาณไว้ 7.2 ล้านตัน
ซึ่งประมาณไว้ 0.864 ล้านตัน
5, 10 ปี
5 ปี
5 ปี
20 ปี

		 บริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่
ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจาก
การจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.5 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
		 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯนอกจาก
นี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรง
หรือทางอ้อมซึ่งท�ำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารส�ำคัญ กรรมการหรือพนักงานของ
บริษัทฯ ที่มีอ�ำนาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
4.6 สัญญาเช่า - ฐานะผู้เช่า
			 ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า บริษัทฯจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ตอ่ เมือ่ สัญญานัน้ มีการให้สทิ ธิในการควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์
ที่ระบุได้ส�ำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน
			 บริษัทฯใช้วิธีการบัญชีเดียวส�ำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่า
ระยะสัน้ และสัญญาเช่าทีส่ นิ ทรัพย์อา้ งอิงมีมลู ค่าต�ำ่ ณ วันทีส่ ญ
ั ญาเช่าเริม่ มีผล (วันทีส่ นิ ทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน)
บริษัทฯ บันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่าย
ช�ำระตามสัญญาเช่า
		 สินทรัพย์สิทธิการใช้
			 สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และ
ปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�ำนวน
เงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระตาม
สัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ประมาณการต้นทุนในการรื้อถอนและการ
ขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หรือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหรือสถานที่ตั้งของสินทรัพย์อ้างอิง และหักด้วยสิ่งจูงใจ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
		 ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้ค�ำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

3 ปี

		 หนี้สินตามสัญญาเช่า
		 หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่
กับดัชนีหรืออัตรา จ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิ
เลือกซือ้ ซึง่ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีบ่ ริษทั ฯจะใช้สทิ ธินนั้ และการจ่ายค่าปรับเพือ่ การยกเลิกสัญญาเช่า
หากข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าบริษทั ฯจะใช้สทิ ธิในการยกเลิกสัญญาเช่า บริษทั ฯบันทึกค่าเช่าผันแปร
ที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายช�ำระนั้นได้เกิดขึ้น
		 บริษทั ฯคิดลดมูลค่าปัจจุบนั ของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบีย้ ตามนัยของสัญญาเช่า
หรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัทฯ หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงอายุสญ
ั ญาเช่า การ
เปลี่ยนแปลงการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง
		 สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ
		 สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่ง
สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.7 เงินตราต่างประเทศ
			 บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ รายการที่เป็น
เงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ ป็นตัว
เงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน
			 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.8 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
			 ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์
สิทธิการใช้ของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้
รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะ
สูงกว่า
			 บริษัทฯ จะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
4.9 ผลประโยชน์พนักงาน
			 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

				 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
			 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
		
โครงการสมทบเงิน
						 บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเงินทีพ่ นักงานจ่ายสะสมและ
				 เงินทีบ่ ริษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษทั ฯ
			 เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
						 บริษทั ฯ มีภาระส�ำหรับเงินชดเชยทีต่ อ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงานซึง่ บริษทั ฯ
				 ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน
						 บริษทั ฯ ค�ำนวณหนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วธิ คี ดิ ลดแต่ละหน่วย
				 ที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�ำการประเมินภาระผูกพัน
				 ดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
						 ผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
				 ออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
4.10 ประมาณการหนี้สิน
					 บริษทั ฯจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้
				 แล้ว และมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั ฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพัน
				 นั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.11 ภาษีเงินได้
					 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
			 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
					 บริษทั ฯบันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจ�ำนวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณ
				 จากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
				 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
					 บริษทั ฯ บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และ
				 หนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ โดยใช้อตั ราภาษีทมี่ ี
				 ผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
					 บริษทั ฯ รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ ในขณะที่
				 รับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำ� หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทยี่ งั ไม่ได้
				 ใช้ในจ�ำนวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบี่ ริษทั ฯจะมีกำ� ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จาก
				 ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
					 บริษทั ฯ จะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทกุ สิน้ รอบระยะเวลารายงานและ
				 จะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั ฯจะไม่มกี ำ� ไรทางภาษีเพียง
				 พอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
					 บริษทั ฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับ
				 รายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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4.12 เครื่องมือทางการเงิน
					 บริษทั ฯรับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ำ
รายการเฉพาะในกรณีทเี่ ป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน อย่างไร
ก็ตาม ส�ำหรับลูกหนีก้ ารค้าทีไ่ ม่มอี งค์ประกอบเกีย่ วกับการจัดหาเงินทีม่ นี ยั ส�ำคัญ บริษทั ฯจะรับรูส้ นิ ทรัพย์ทางการ
เงินดังกล่าวด้วยราคาของรายการตามที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรื่อง การรับรู้รายได้
		 		 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
					 บริษทั ฯจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันทีร่ บั รูร้ ายการเริม่ แรก เป็นสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและสินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุน โดยพิจารณาจากแผน
ธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน
			สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
					 บริษทั ฯวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย เมือ่ บริษทั ฯถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนัน้
เพือ่ รับกระแสเงินสดตามสัญญา และเงือ่ นไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินก่อให้เกิดกระแสเงินสดทีเ่ ป็นการ
รับช�ำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ระบุไว้เท่านั้น
					 สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้วธิ ดี อกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงและต้องมีการประเมินการด้อย
ค่า ทัง้ นี้ ผลก�ำไรและขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากการตัดรายการ การเปลีย่ นแปลง หรือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดงั กล่าว
จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
		 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเงิน
					 บริษทั ฯ รับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกส�ำหรับหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุนการท�ำรายการ และ
จัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย โดยใช้วิธี
ดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลก�ำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจ�ำหน่าย
ตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน โดยการค�ำนวณมูลค่าราคาทุน ตัดจ�ำหน่ายค�ำนึงถึง
ค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนทีถ่ อื เป็นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงนัน้ ด้วย ทัง้ นี้ ค่าตัดจ�ำหน่ายตามวิธดี อกเบีย้
ที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
				การรับรู้และการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงิน
					 บริษทั ฯ รับรูห้ รือตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินในวันทีเ่ ข้าท�ำรายการ ซึง่ เป็นวันทีบ่ ริษทั ฯมีขอ้ ผูกมัดทีจ่ ะ
ซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น ส�ำหรับการซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามปกติ
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					 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมือ่ สิทธิทจ่ี ะได้รบั กระแสเงินสดของสินทรัพย์นนั้ ได้
สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสินทรัพย์นั้น
					 บริษทั ฯ ตัดรายการหนีส้ นิ ทางการเงินก็ตอ่ เมือ่ ได้มกี ารปฏิบตั ติ ามภาระผูกพันของหนีส้ นิ นัน้ แล้ว มีการยกเลิก
ภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้
สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อก�ำหนดที่แตกต่างกันอย่างมาก หรือมีการแก้ไขข้อก�ำหนดของหนี้สินที่มีอยู่
อย่างเป็นสาระส�ำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรู้หนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่า
ตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน
				การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
					 บริษทั ฯ ใช้วธิ กี ารอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ส�ำหรับลูกหนีก้ ารค้า
ดังนัน้ ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั ฯจึงไม่มกี ารติดตามการเปลีย่ นแปลงของความเสีย่ งทางด้านเครดิต
แต่จะรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า
					 การค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก
ประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทาง
ด้านเศรษฐกิจ
					 สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชี เมือ่ กิจการคาดว่าจะไม่ได้รบั คืนกระแสเงินสดตาม
สัญญาอีกต่อไป
5.		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรือ่ งทีม่ คี วามไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อ
จ�ำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงิน และต่อข้อมูลทีแ่ สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตก
ต่างไปจากจ�ำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�ำคัญมีดังนี้
สัญญาเช่า
การก�ำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
ในการก�ำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าบริษัทฯมีความแน่นอน
อย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ทจี่ ะใช้สทิ ธิเลือกในการขยายอายุสญั ญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยค�ำนึงถึงข้อเท็จจริง
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท�ำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจส�ำหรับบริษัทฯในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม
บริษัทฯไม่สามารถก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจใน
การก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ การกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของบริษทั ฯในการคิดลดหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบีย้ การ
กูย้ มื ส่วนเพิม่ เป็นอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯจะต้องจ่ายในการกูย้ มื เงินทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้ได้มาซึง่ สินทรัพย์ทมี่ มี ลู ค่าใกล้
เคียงกับสินทรัพย์สทิ ธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีค่ ล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกัน
ที่คล้ายคลึง
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่าสุทธิที่
จะได้รบั ของสินค้าคงเหลือ โดยจ�ำนวนเงินทีค่ าดว่าจะได้รบั จากสินค้าคงเหลือพิจารณาจากประมาณการราคา
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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		 ขาย ซึ่งอิงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ในงบการเงิน และประมาณการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
		 ที่เกี่ยวข้อง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
		 ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องประมาณอายุการให้ประโยชน์
		 และมูลค่าคงเหลือเมือ่ เลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
		 ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
		
		
		
		

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น
ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกีย่ ว
เนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
		 หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น
6.		
		
		
		

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไป
ตามเงือ่ นไขทางการค้าและเกณฑ์ทตี่ กลงร่วมกันระหว่างบริษทั ฯและบุคคลหรือกิจการเหล่านัน้ ซึง่ เป็นไปตาม
ปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ขายสินค้า

2564

2563

1.3

ค่าสาธารณูปโภคจ่าย

33.0

ค่าขนส่งจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการผลิต

2.4
0.5

ค่าบริการจ่าย
ค่าเช่าจ่าย
ค่าบริหารจัดการจ่าย

2.4
2.2
0.6

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการก�ำหนดราคา

2.3 ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า ที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้
ลูกค้าทั่วไป
42.9 ตามที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงจากต้นทุนและค่าใช้จ่ายใน
การจัดหา
5.4 ตามระยะทางซึ่งราคาเป็นไปตามปกติธุรกิจ
- ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้า ที่ใกล้เคียงกับที่ขายให้
ลูกค้าทั่วไป
2.4 ตามสัญญา
2.2 ตามสัญญา
0.6 ตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
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(หน่วย : พันบาท)
2564

2563

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

3,876

3,041

9

9

24

248

บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสเทิร์น จ�ำกัด

204

204

รวมเจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4,113

3,502

บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จ�ำกัด

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : พันบาท)

2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

2563
10,490

10,284

211

231

10,701

10,515

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
(หน่วย : พันบาท)
2564
เงินสด

2563
1,280

80

เงินฝากธนาคาร

676,884

530,753

รวม

678,164

530,833

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากออมทรัพย์ มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.050 ถึง 0.125 ต่อปี (2563: ร้อยละ
0.050 ถึง 0.125 ต่อปี)

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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8. ลูกหนี้การค้า
(หน่วย : พันบาท)
2563

2564
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระ
ยังถึงก�ำหนดช�ำระ
ถึงก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า

156,306

156,306

6,560
162,866
162,866

12,601
276,147
276,147

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ยอดคงเหลือดังกล่าวได้รวมเช็คลงวันที่ล่วงหน้าและตั๋วเงินรับที่บริษัทฯได้รับจาก
ลูกหนี้การค้าแล้วเป็นจ�ำนวน 142 ล้านบาท (2563: 176 ล้านบาท)
ระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 120 วัน
9. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย : พันบาท)
ราคาทุน
สินค้าส�ำเร็จรูป
วัตถุดิบ
วัสดุโรงงานและอะไหล่
รวม

2564
195,560
57,389
99,245
352,194

2563
259,313
4,537
95,372
359,222

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
2564
2563
-

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
2564
195,560
57,389
99,245
352,194

2563
259,313
4,537
95,372
359,222

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจ�ำนวน 5.4
ล้านบาท (2563: ไม่มี) โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
เป็นจ�ำนวน 5.4 ล้านบาท (2563: ไม่มี) โดยน�ำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี
เนื่องจากราคาขายสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาด
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย : พันบาท)
ที่ดิน

อาคาร เครือ่ งจักร เครื่อง
สินทรัพย์ พืชเพื่อ
และ
และ
ตกแต่ง
ยาน
ส่วน อุปกรณ์
และ อุปกรณ์ พาหนะ ระหว่าง การให้
ปรับปรุง ในการ เครื่องใช้
ติดตั้ง ผลผลิต
อาคาร
ผลิต ส�ำนักงาน

ราคาทุน :
1 มกราคม 2563
96,293 363,907 1,015,768 22,974 40,307 8,505
ซื้อเพิ่ม
126
โอน
- 3,754
31 ธันวาคม 2563
96,293 363,907 1,019,522 23,100 40,307 8,505
ซื้อเพิ่ม
59
โอน
- 3,981
301
31 ธันวาคม 2564
96,293 363,907 1,023,503 23,159 40,307 8,505
301
ค่าเสื่อมราคาสะสม :
1 มกราคม 2563
- 240,405 441,700 21,675 40,042 4,704
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- 12,124 16,943
488 233 1,217
31 ธันวาคม 2563
- 252,529 458,643 22,163 40,275 5,921
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
- 12,125 12,290
393
28 1,218
31 ธันวาคม 2564
- 264,654 470,933 22,556 40,303 7,139
มูลค่าสุทธิตามบัญชี :
31 ธันวาคม 2563
96,293 111,378 560,879
937
32 2,584
31 ธันวาคม 2564
96,293 99,253 552,570
603
4 1,366
301
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี :
2563 (จ�ำนวน 30 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
2564 (จ�ำนวน 22 ล้านบาทรวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร)

รวม

7,714 1,555,468
126
3,754
7,714 1,559,348
59
4,282
7,714 1,563,689
612 749,138
386 31,391
998 780,529
385 26,439
1,383 806,968
6,716 778,819
6,331 756,721

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

31,391
26,439
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 66 ล้านบาท (2563: 65
ล้านบาท)
ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรทั้งหมดได้จดจ�ำนอง/จ�ำน�ำเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารแห่ง
หนึ่ง โดยบริษัทฯได้ท�ำสัญญาประกันภัยทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันโดยกรมธรรม์ประกันภัยระบุให้ธนาคารผู้ให้กู้
เป็นผู้รับประโยชน์จากการท�ำประกันภัยดังกล่าว
11. สัญญาเช่า
บริษัทฯท�ำสัญญาเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญา
1 - 3 ปี
		 ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้
		รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุป
ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึ้น
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

7,228
(1,495)
5,733
507
(1,495)
4,745

		 ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

จ�ำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย
รวม		
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

2564
5,103
(220)
4,883
(1,581)
3,302

(หน่วย: พันบาท)

2563
6,210
(384)
5,826
(1,450)
4,376

การวิเคราะห์การครบก�ำหนดของจ�ำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมายเหตุ 27.1 ภาย
ใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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		 ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือขาดทุน

ค่าเส่ื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต�่ำ	

2564
1,495
170
72

(หน่วย: พันบาท)

2563
1,495
217
72

ง) อื่นๆ
		 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�ำนวน 1.7 ล้าน
บาท (2563: 1.7 ล้านบาท) ซึ่งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น และสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิง
มีมูลค่าต�่ำ
12. สินทรัพย์ที่ ไม่ ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน - ที่ดิน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า		
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการด�ำเนินงาน - สุทธิ

2564
4,154
(4,154)
-

(หน่วย: พันบาท)

2563
4,154
(4,154)
-

ก. ในเดือนมกราคม 2553 บริษัทฯได้รับหนังสือจากกรมที่ดินเรื่องการเพิกถอนหนังสือรับรองการท�ำประโยชน์
		 (น.ส.3 ก.) ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ให้เพิกถอน น.ส.3 ก. แปลงดังกล่าวตามค�ำสัง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ ที่ 15/2553
ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 เพื่อให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวังในการจัดท�ำงบการเงิน บริษัทฯจึงได้บันทึก
		 ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินแปลงดังกล่าวทั้งจ�ำนวนในงบการเงินปี 2552
		
		
		
		

ในเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาบางสะพาน ต่อศาล
ปกครองกลาง เพือ่ ขอให้ศาลปกครองกลางมีคำ� พิพากษายกเลิกการเพิกถอนการออก น.ส.3.ก. ดังกล่าวพร้อม
กันนี้ บริษทั ฯยังได้ยนื่ ค�ำร้องขอให้ศาลปกครองก�ำหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองเพือ่ บรรเทาทุกข์ชวั่ คราว
แก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

		 ในเดือนกันยายน 2553 บริษทั ฯได้ยนื่ ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเพือ่ เพิกถอนค�ำสัง่ อธิบดีกรมทีด่ นิ ที่ 15/2553
		 ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ปัจจุบันคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ข. ในเดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯได้รับหนังสือจากนายอ�ำเภอบางสะพานในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม
		 และรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองแม่ร�ำพึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 25(1) แห่ง
		 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และงดเว้นการกระท�ำใดๆ
ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
		 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางเพื่อเพิกถอนค�ำสั่งนายอ�ำเภอบางสะพาน
		 เรื่อง สั่งให้ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ และงดเว้นการกระท�ำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
		 ในเดือนสิงหาคม 2556 บริษัทฯได้รับหนังสือจากนายอ�ำเภอบางสะพาน เรื่อง แจ้งค�ำสั่งศาลปกครองชั้นต้น
		 โดยศาลปกครองชัน้ ต้นมีคำ� สัง่ ให้ทเุ ลาการบังคับตามค�ำสัง่ ศาลปกครองทีใ่ ห้บริษทั ฯงดกระท�ำการใดๆ และให้
		 ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ
		 ในเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯได้รับหนังสือจากนายอ�ำเภอบางสะพาน เรื่อง แจ้งค�ำสั่งศาลปกครองสูงสุด
(ชี้ขาดค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำสั่งทุเลาการบังคับตามค�ำสั่งศาลปกครอง) โดยศาลปกครองสูงสุดมีค�ำสั่งกลับค�ำสั่ง
		 ศาลปกครองชั้นต้น เป็นการยกค�ำขอให้ทุเลาการบังคับตามค�ำสั่ง ที่ให้บริษัทฯ ออกจากป่าสงวนแห่งชาติและ
		 งดเว้นการกระท�ำใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
		 ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ศาลปกครองกลางมีค�ำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าว ส่งผลให้ค�ำสั่งนายอ�ำเภอ
		 บางสะพานมีผลต่อไป
ค.
		
		
		

ในเดือนกันยายน 2554 บริษัทฯได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางในกรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระท�ำละเมิดหรือ
ความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเกิดจากการใช้อ�ำนาจจากกฎหมาย
หรือจากกฎ ค�ำสั่งทางปกครอง หรือค�ำสั่งอื่น เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเสียโอกาสจากการใช้
ที่ดิน ณ ปัจจุบัน คดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

		 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษทั ฯเชือ่ ว่า ค�ำสัง่ ข้างต้นจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
		 งานและงบการเงินของบริษัทฯ
13. วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
		 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อส�ำหรับการใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯจ�ำนวน 675 ล้านบาทจากธนาคาร
		 แห่งหนึง่ ซึง่ ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจำ� นวน 10 ล้านบาท และเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จ�ำนวน 665 ล้านบาท
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 675 ล้านบาท (2563: 675 ล้านบาท)
		 วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนอง/จ�ำน�ำที่ดิน อาคารและเครื่องจักรทั้งหมดของ
		 บริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 นอกจากนี้ สัญญาวงเงินได้ระบุเงื่อนไข
		 บางประการเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน การด�ำรงอัตราส่วนทางการเงินและอื่นๆ ที่บริษัทฯต้องปฏิบัติตาม
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14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
2564
4,113
61,400
1,464
66,977

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 6)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวม		

(หน่วย: พันบาท)

2563
3,502
9,295
1,815
14,612

15. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
		 จ�ำนวนเงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อเกษียณอายุแสดงได้ดังนี้
2564
10,425
1,180
222
(1,655)
10,172

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน: ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

(หน่วย: พันบาท)

2563
9,572
1,217
214
(578)
10,425

		 บริษัทฯคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 1.1
ล้านบาท (2563: 1.7 ล้านบาท)
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ถ่วงน�ำ้ หนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริษัทฯประมาณ 10 ปี (2563: 10 ปี)
		 สมมติฐานที่ส�ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
		
อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

2564
2563
2.29%
2.29%
4.00%
4.00%
5.00% - 17.00% 5.00% - 17.00%

		 ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงสมมติฐานทีส่ ำ� คัญต่อมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

ร้อยละ
1
1
10

2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
(669)
757
1,109
(982)
(373)
395

2563
เพิ่มขึ้น ลดลง
(671)
760
1,013
(904)
(374)
397

16. หุ้นทุนซื้อคืน
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้มีการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง
ทางการเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 11.5 ล้านบาท คิดเป็นจ�ำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกินจ�ำนวน 11,325,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด โดยก�ำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวัน
ที่ 9 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 บริษัทฯได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้วทั้งหมด มีมูลค่ารวม 9.96 ล้านบาท บริษัทฯจึงสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้จัดสรรก�ำไรสะสมเป็นส�ำรองหุ้นทุนซื้อคืนในจ�ำนวนเดียวกัน
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติให้มีการจ�ำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
จ�ำนวน 11,325,000 หุ้นดังกล่าวในระหว่างวันที่ 24 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 และเมื่อครบก�ำหนดระยะ
เวลาการจ�ำหน่ายหุน้ ทุนซือ้ คืนแล้ว หากบริษทั ฯยังจ�ำหน่ายหุน้ ทีซ่ อื้ คืนไม่หมดให้บริษทั ฯด�ำเนินการลดทุนจดทะเบียน
และทุนช�ำระแล้วโดยการตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่ยังจ�ำหน่ายไม่ได้ทั้งหมด
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการลดทุนและทุนช�ำระแล้ว โดยการตัดหุ้นทุน
ซื้อคืนที่ยังจ�ำหน่ายไม่ได้ทั้งหมดจ�ำนวน 11,325,000 หุ้น บริษัทฯรับรู้ผลต่างที่เกิดขึ้นจากราคามูลค่าหุ้นที่ออก
จ�ำหน่ายสูงกว่าราคาทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่ตัดออกจ�ำนวน 1.4 ล้านบาท โดยแสดงภายใต้รายการ “ส่วนเกินทุนหุ้น
ทุนซื้อคืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน

17. ส�ำรองตามกฎหมาย
		
		
		
		

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนีจ้ ะมีจำ� นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าว
ไม่สามารถน�ำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

18. รายได้ทางการเงิน
รายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร

2564
743

19. ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าธรรมเนียมธนาคารในการใช้สินเชื่อระยะสั้น
รวม		

96

   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

2564
170
148
318

(หน่วย: พันบาท)

2563
764

(หน่วย: พันบาท)

2563
217
130
347

20. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
		 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส�ำคัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าขนส่ง
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูป

2564
51,993
27,934
12,167
1,094,993
63,753

(หน่วย: พันบาท)

2563
53,772
32,886
17,471
1,247,921
49,992

ในเดือนกรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน 2564 บริษัทฯหยุดการผลิตเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดหาวัตถุดิบ
21. ภาษีเงินได้
		 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
2564
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

2563

18,151

21,365

42
18,193

(189)
21,176

		 รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล		
ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม		
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในก�ำไรขาดทุน

2564
90,313
ร้อยละ 20
18,063
158
(28)
130
18,193

(หน่วย: พันบาท)

2563
105,194
ร้อยละ 20
21,039

158
(21)
137
21,176
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		 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการ
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
สัญญาเช่า
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สัญญาเช่า
รวม
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

2563

2,034
1,021
3,055

2,084
1,242
3,327

993
993
2,062

1,223
1,223
2,104

22. ก�ำไรต่อหุ้น
		 ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
		 อื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
		 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน แสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
ก�ำไรส�ำหรับปี

จ�ำนวนหุ้นสามัญ       
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก

ก�ำไรต่อหุ้น

2564
(พันบาท)

2563
(พันบาท)

2564
(พันหุ้น)

2563
(พันหุ้น)

2564
(บาท)

2563
(บาท)

72,120

84,018

1,121,175

1,122,961

0.06

0.07

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้
23.
		
		
		

ข้อมูลทางการเงินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน่ ำ� เสนอนีส้ อดคล้องกับรายงานภายในของบริษทั ฯ ทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัดสินใจสูงสุดด้าน
การด�ำเนินงานได้รบั และสอบทานอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่วนงาน
และประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน

		
		
		
		
		
		

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด�ำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ การผลิตและจ�ำหน่ายเหล็ก
เส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย และด�ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษัทฯประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียว
กับที่ใช้ในการวัดก�ำไรหรือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการ
ด�ำเนินงาน และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินนี้ จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด�ำเนินงานและเขต
ภูมิศาสตร์แล้ว
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		 ในปี 2564 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนสามราย เป็นจ�ำนวนเงินรวมประมาณ 947 ล้านบาท
(2563: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ�ำนวนสองราย เป็นจ�ำนวนเงิน 952 ล้านบาท)
24.
		
		
		
		
		

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จ�ำกัด และจะจ่ายให้
แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2564 บริษัทฯ
รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ�ำนวน 0.6 ล้านบาท (2563: 0.6 ล้านบาท)

25. เงินปันผล
เงินปันผล

อนุมัติโดย

เงินปันผลระหว่างกาล
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
ประจ�ำปี 2563
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
รวมเงินปันผล ประจ�ำปี 2563
รวมเงินปันผลระหว่างกาล
ประจ�ำปี 2563
รวมเงินปันผลระหว่างกาล
ประจ�ำปี 2564
รวมเงินปันผลส�ำหรับปี 2564

26.
		
		
		
		

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

เงินปันผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปันผล
จ่ายต่อหุ้น (บาท)

44.8

0.04

44.8
44.8

0.04

56.1

0.05

100.9

ภาระผูกพัน
บริษัทฯ ได้เข้าท�ำสัญญาเช่าอุปกรณ์ (สินทรัพย์อ้างอิงที่มีมูลค่าต�่ำ) และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะ
เวลาตั้งแต่ 1 ถึง 4 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและสัญญา
บริการดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

2564

2563

3.3
1.5

3.1
0.1

จ่ายช�ำระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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27.
27.1
		
		
		

เครื่องมือทางการเงิน
วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ นื่ และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่า บริษทั ฯมีความเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
ดังกล่าว และมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

		 ความเสี่ยงด้านเครดิต
		 บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า โดยจ�ำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสีย
		 จากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

ลูกหนี้การค้า
ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม แม้
ว่าบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าซึ่งเกิดจากการขายให้กับลูกค้าจ�ำนวน
น้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการรับช�ำระหนี้จากลูก
หนี้เหล่านั้น เนื่องจากลูกหนี้มีความสามารถในการช�ำระหนี้ดี
บริษัทฯ พิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งส�ำรองของผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ค�ำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนีค้ งค้างนับจากวันทีถ่ งึ ก�ำหนดช�ำระ การค�ำนวณผลขาดทุน
จากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค�ำนึงถึงผลของความน่าจะเป็นถ่วงน�้ำหนัก มูลค่าของเงินตาม
เวลาและข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
อดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

ความเสี่ยงด้านตลาด
		 บริษทั ฯมีความเสีย่ งด้านตลาด 3 ประเภท ได้แก่ ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น
และความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดังนี้
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเนือ่ งจาก
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด ความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต�่ำ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่ส�ำคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบีย้ และส�ำหรับสินทรัพย์และหนีส้ นิ ทางการเงินทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ คงทีส่ ามารถแยกตามวัน
ที่ครบก�ำหนด หรือวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้
ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
2564

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

-

677
-

1
163

678
163

0.050 - 0.125
-

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

67

67

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

2

3

-

-

5

2.875

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(% ต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
2563

ภายใน 1 ปี

1 - 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

-

-

531
-

276

531
276

0.050 - 0.125
-

1

5

-

15
-

15
6

3.30

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริง
(% ต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ลูกหนี้การค้า
หนี้สินทางการเงิน

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

101

		 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
		 บริษทั ฯมีความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ นทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งจากการซือ้ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตเป็นเงินตรา
		 ต่างประเทศ บริษทั ฯ คาดว่าอาจจะได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ เกิดจากสินทรัพย์
		 และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
		 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่าง
		 ประเทศ ดังนี้
สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา

สินทรัพย์ทางการเงิน
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
0.02
0.02

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564
2563
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
33.5636
30.0371

		
		
		
		

ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์
บริษทั ฯได้รบั ผลกระทบจากความผันผวนของราคาเหล็กซึง่ จัดเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ เนือ่ งจากในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯต้องมีการซื้อวัตถุดิบเหล็กแท่งเล็ก (billet) บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
เหล็กแท่งเล็กจากยอดซื้อเหล็กที่คาดการณ์ไว้

		
		
		
		

บริษัทฯ ได้พัฒนาและก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวม
ถึงการบรรเทาความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯท�ำการป้องกันความเสี่ยงในราคาซื้อโดยการสั่งซื้อเหล็กแท่งเล็ก
จากแหล่งภายในประเทศเป็นหลัก โดยท�ำการสัง่ ซือ้ ในปริมาณน้อยให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและประมาณ
การยอดขายในแต่ละเดือน และท�ำการสั่งซื้อเป็นล็อตใหญ่จากต่างประเทศเมื่อได้ราคาที่เหมาะสม

		
		
		
		
		
		
		

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทฯมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมธนาคารและ
สัญญาเช่า บริษัทฯได้ประเมินการกระจุกตัวของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้และ
ได้ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในระดับต�่ำ บริษัทฯมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งของเงินทุนที่
หลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบก�ำหนดช�ำระของหนีส้ นิ ทางการเงินทีไ่ ม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 ซึ่งพิจารณาจากกระแสเงินสดตามสัญญาที่ยังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้
ดังนี้
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(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

-

66,977
1,701
68,678

3,402
3,402

-

66,977
5,103
72,080

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

-

14,612
1,620
16,232

4,590
4,590

-

14,612
6,210
20,822

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

27.2
		
		
		

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียง
กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตาม
บัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28.
		
		
		

การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�ำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.04:1 (2563: 0.02:1)

29. การอนุมัติงบการเงิน
		 งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
		บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนีแ้ ล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษทั ขอรับรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ
นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
		 (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
			 ครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท
			 ย่อยแล้ว
		 (2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี เพือ่ ให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
			 ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วยแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
			 ดังกล่าว
		 (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้
			 แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการ
			 ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของระบบการควบคุม
			 ภายใน รวมทัง้ การกระท�ำทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทั
			 ย่อย
			
			
			
			

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทได้มอบหมายให้ นายสุรกิจ ธารธนานนท์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หาก
เอกสารใดไม่มลี ายมือชือ่ ของนายสุรกิจ ธารธนานนท์ ก�ำกับไว้ บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่ บริษทั ได้รบั รอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

1. นายหลี่ เยะ เหวิน
				
2. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
				

ต�ำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท
กรรมการ และ
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงนามแทนบริษัท

		
ชื่อ
ต�ำแหน่ง
ผู้รับมอบอ�ำนาจ
นายสุรกิจ ธารธนานนท์
รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและ
				
การเงิน และเลขานุการบริษัท
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ลายมือชื่อ
................................................
................................................
ลายมือชื่อ
................................................
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ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

2550 - ปัจจุบัน
ผู้ผลิตเหล็ก
กรรมการตรวจสอบ
แผ่นรีดร้อน
บริษัทสหวิริยา เพลทมิล จำ�กัด ชนิดแผ่นหนา
(มหาชน)
2548 - 2551
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการค้าระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการ
ค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)
2546 - 2551
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศ
2547- 2547
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์
(ระดับ 10) โฆษกประจำ�กระทรวง
พาณิชย์
2545-2547
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ระดับ 10

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ชื่อ-นามสกุล
ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการถือหุ้นใน
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
ต�ำแหน่ง
ครอบครัวระหว่าง
บริษัท
(ปี)
ประวัติการอบรม
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
กรรมการและผู้บริหาร
(ร้อยละ)
นายชรินทร์ หาญสืบสาย 77 - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of
ไม่มี
ไม่มี
Wisconsin Madison, U.S.A.
ประธานกรรมการ
- ปริญญาตรีรฐั ศาสตร์บัณฑิต สาขาการคลัง
กรรมการอิสระและ
(เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจสอบ
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18)
ส�ำนักงาน ก.พ.
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและ
กรรมการอิสระ
กฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่ 2) สถาบันพระปกเกล้า
19 กรกฏาคม 2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP
รุ่นที่ 26/2004 ) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัทไทย
กรรมการตรวจสอบ
- หลักสูตรประกาศนียบัตร สถาบันกรรมการบริษัทไทย
26 สิงหาคม 2547
Director Certification Program (DCP รุน่ ที่ 101/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการ
9 สิงหาคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมการทำ�บัญชี
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

106

   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย
มี
มี
มี

57 - ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP รุ่นที่ 96/2012 )
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
Audit Committee Program (ACP รุน่ ที่ 40/2012)
ประธานกรรมการตรวจ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สอบและกรรมการอิสระ
11 พฤศจิกายน 2554

นายคมกริช ประชากริช
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

2540 - ปัจจุบัน
กรรมการและหุ้นส่วน
ส�ำนักงาน บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ�ำกัด
2534 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ธรรมนาถ จ�ำกัด
2554 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด
(มหาชน)
2554 - 2563
กรรมการ บริษัท บี.เอส.เมทัลจ�ำกัด
2554 - 2563
กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
2536 - 2540
กรรมการ
บริษัท ส�ำนักงานพงษ์ธร คมกริชจ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

บริการวิชาชีพ

ผลิตเหล็ก
แปรรูป
จ�ำหน่ายผลิต
เหล็ก

ผลิตเหล็กแผ่น
รีดร้อนชนิดแผ่น
หนา

บริการวิชาชีพ

บริการตรวจ
สอบบัญชี

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการถือหุ้นใน
ครอบครัวระหว่าง
บริษัท
กรรมการและผู้บริหาร
(ร้อยละ)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

มี
มี
มี

73 - National Chai-Yi Commerce & Vocational High
School

อายุ
(ปี)

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
1 พฤศจิกายน 2537

นายฟาง จิน หลง
กรรมการและกรรมการ
ซึ่งมีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

5.78
(รวมคู่สมรส)

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

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ผลิตเหล็กเตา
หลอม

ธุรกิจหลักทรัพย์

ธุรกิจหลักทรัพย์

Trading

แปรรูป
ผลิตภัณฑ์เหล็ก

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง
สัดส่วนการถือหุ้นใน
ครอบครัวระหว่าง
บริษัท
กรรมการและผู้บริหาร
(ร้อยละ)
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ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั
ว
ชื่อ-นามสกุล
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/
ระหว่
า
ง
ต�ำแหน่ง
กรรมการ
(ปี)
ประวัติการอบรม
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
ไม่มี
นายวิน วิริยประไพกิจ 51 - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
กรรมการและ
ศศินทร์
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจ
ลงนามแทนบริษัท
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประเทศญี่ปุ่น
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
กรรมการ
Director Certification Program
27 กันยายน 2553
(DCP 100/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Role of
Chairman Program
(RCP 20/2008)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
รุน่ ที่ 5 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

มี
มี
มี

0.0000044
( 50 หุ้น)

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ร่วมลงทุน

ผลิตเหล็กและเหล็กกล้าขั้นมูลฐาน

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

ร่วมลงทุน

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด
ม้วนประเภทล้างผิวและเคลือบน�้ำมัน

ท่าเรือพาณิชย์

ซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์

บริหารจัดการทรัพย์สิน

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บริหารจัดการสหวิริยา จ�ำกัด
2540 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จ�ำกัด
2547 - 2564
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
2550 - 2563
กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2542 - 2563
กรรมการ บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด

2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
2545 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
2542 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP รุ่นที่ 234/2017)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program
(RCP รุ่นที่ 43/2018)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD รุ่นที่ 41/2020)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ 27
สิงหาคม 2561

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการอิสระ
28 สิงหาคม 2560

นายธวัช ผลความดี
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
อายุ (ปี)
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
ไม่มี

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)

2558 - 2559
เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
255 - 2557
รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2553
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ�ำกัด

2560 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

การปลูกพืชการเพาะ
พันธุ์และการขยายพันธุ์
พืชอื่นๆ

บริษัทโฮลดิ้ง

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ
กรรมการและผู้
บริหาร
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60

อายุ
(ปี)

- ปริญญาโท(เศรษฐศาสตร์)
University of Johannesburg,
Republic of South Africa
- ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
กรรมการอิสระ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
2561 - 2564
รองปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2560 - 2561
หัวหน้าผู้ตรวจราชการส�ำนักนายกรัฐมนตรี
2557 - 2560
ผู้ตรวจราชการส�ำนัก
นายกรัฐมนตรี

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการกรรมการ
และ
ผู้บริหาร

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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51

อายุ
(ปี)

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
(ภาคภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
23 มีนาคม 2558

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมการ และกรรมการ
ซึ่งมีอ�ำนาจลงนาม
แทนบริษัท

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
ไม่มี

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
2546 - 2558
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

บริการขนส่ง

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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51

อายุ
(ปี)

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- Master of Science in Engineering Business
Management The University of Warwick ( UK )

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ
30 พฤษภาคม 2548

นายหลี่ เจี้ยน หง
กรรมการ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
6.42

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
2547 - ปัจจุบัน
Project Manager Heng Huei
Construction Development
2544 - 2547
Sale Assistant Manager
Runtop Inc.

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

จ�ำหน่ายชิ้นส่วน
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์

ธุรกิจก่อสร้าง

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
กรรมการและ
ผู้บริหาร

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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64

อายุ
(ปี)

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- St. John & St. Mary’s Institute Certificate
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP รุ่นที่ 26/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ
1 มิถุนายน 2539

นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการ
กรรมการซึ่งมีอ�ำนาจ
ลงนามแทนบริษัท
กรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
2.81

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
2534 - 2537
ผู้จัดการฝ่ายขายและการจัดการ
Taiwan Iron & Steel Manufacture

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ผลิตเหล็กแผ่น

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการ
กรรมการและ
ผู้บริหาร
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65

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- Ming Xin Industrial College (Taiwan)

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ประกาศนียบัตรการบริหารจัดการสมัยใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 มกราคม 2553

นายเฉิน อู่ หัว
รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 มกราคม 2546

นายทวี ชัชวาลา
รองกรรมการผู้จัดการ
(บริหาร) และรักษาการ
ผู้จัดการ ฝ่ายธุรการ
และการจัดการ

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

0.06

0.06

2539 - 2552
ผู้จัดการโรงงาน บริษัท บางสะพานบาร์มิล
จ�ำกัด (มหาชน)
2536 - 2539
ผู้จัดการ Sino-Holic Co.,Ltd

2539 - 2562
กรรมการ บริษัท เอส.อี.ที.เทรดดิ้งส์ จ�ำกัด
2533 - 2562
กรรมการ บริษัท บางพระพัฒนา จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ผลิตและจ�ำหน่าย
อุปกรณ์เครื่องจักร

ผลิตเหล็กเส้น

อสังหาริมทรัพย์

พาณิชยกรรม

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วน
ครอบครัวระหว่าง การถือหุ้น
กรรมการกรรมการ ในบริษัท
(ร้อยละ)
และผู้บริหาร

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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60

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program
(DCP รุ่นที่ 26/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program
(DAP รุ่นที่ 26/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 24 มกราคม
2565

นายสุรกิจ ธารธนานนท์
รองกรรมการผู้จัดการ
สายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
(ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน)

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
ไม่มี

ประเภทธุรกิจ

2563 - 2564
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
กลุ่มงานสนับสนุน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
2556 - 2563
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วน
ครอบครัวระหว่าง การถือหุ้น
กรรมการกรรมการ ในบริษัท
(ร้อยละ)
และผู้บริหาร
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55

อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

- China Juntop Institute Technology and
Commerce

- ปริญญาตรีสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 มกราคม 2553

นายเสิ่ง เจี้ยน หง
ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
2 มกราคม 2547

นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ
ผู้จัดการฝ่ายขาย

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

2542 - 2552
รองผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
2541 - 2542
ผู้ช่วยผู้จัดการ Samsung Heavy Industry

2543 - 2547
รองผู้จัดการฝ่ายขาย
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด
2539 - 2543
ผู้จัดการแผนกขาย
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ผลิตเหล็กเส้น

ผลิตเหล็กเส้น

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วน
ครอบครัวระหว่าง การถือหุ้น
กรรมการกรรมการ ในบริษัท
(ร้อยละ)
และผู้บริหาร

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1 กรกฏาคม 2558

- นางสาวฉัตรวดี คุ้มสนิท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
(ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี)

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง

49

อายุ (ปี)

- ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ด้านบัญชีปี 2564
1. การเสวนาเรื่อง “จรรยาบรรณที่เปลี่ยนไป
(อีกแล้ว)”
2. การวางระบบเพือ่ สร้างพลังบวก EP.2 “Digital
Transformation ส�ำนักงานบัญชี: กรณีศึกษา
โครงการประกวดส�ำนักงานบัญชีดิจิทัล
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”
3. EP.1 ก้าวสู่การท�ำบัญชียุค Digital
ไปกับโปรแกรมบัญชี Q - ERP และ TRCLOUD
4. Soft Skill Series COMMUNICATION
5. Soft Skill Series Presentation
6. Case Method สร้างวิธีคิดของผู้น�ำฉบับ
นักบัญชี
7. TAP-NFT TALK การรับรู้และการวัดมูลค่า
ลูกหนี้การค้า
8. การเสวนาหัวข้อ Cloud Accounting
The Future of Work Life ส�ำหรับนักบัญชี
9. EP.3 ก้าวสู่การท�ำบัญชียุค Digital ไปกับ
โปรแกรมบัญชี PEAK Basic

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม
ไม่มี

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วน
ครอบครัวระหว่าง การถือหุ้น
กรรมการกรรมการ ในบริษัท
(ร้อยละ)
และผู้บริหาร
2549 - 2558
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ผลิตเหล็กเส้น

ประเภทธุรกิจ
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อายุ (ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

มี
มี
มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

10.การเสวนา Cloud Accounting Software
The Series EP.4 หัวข้อ “ก้าวสู่การท�ำบัญชียุค
Digital ไปกับโปรแกรมบัญชี AccRevo และ Thai
Odoo by PSN”
จ�ำนวน 18 ชม. (กิจกรรมอื่นตามประกาศฉบับ
ที่ 24/2564)

ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมาย ในระยะ 10 ปีย้อนหลัง :
1. การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำ�ความผิดทางอาญา
2. การถูกพิพากษาให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
3. การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ชื่อ-นามสกุล
ต�ำแหน่ง
วันที่ได้รับต�ำแหน่ง
ประสบการณ์การท�ำงาน
5 ปี ย้อนหลัง

ประเภทธุรกิจ

ประวัตกิ ารถูกลงโทษในช่วง 5 ปีทผี่ า่ นมา เนือ่ งจากการกระท�ำความผิดตามพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ :
1. การกระทำ�การโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
มี
ไม่มี
2. การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำ�ให้สำ�คัญผิดหรือ
ปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำ�คัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ของผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
มี
ไม่มี
3. การกระทำ�อันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์
มี
ไม่มี
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำ�ดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทาง สัดส่วน
ครอบครัวระหว่าง การถือหุ้น
กรรมการกรรมการ ในบริษัท
(ร้อยละ)
และผู้บริหาร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- ไม่มี -

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำ�กับดูแล
การปฏิบัติงาน (Compliance)
ชื่อ - นามสกุล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ตำ�แหน่ง
1. นางสาวศิริลักษณ์ เจริญศรีมาพร ปริญญาตรีสาขาการบัญชี
รักษาการหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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ประสบการณ์การทำ�งาน
2558 - ปัจจุบัน
รักษาการหัวหน้างาน
ผู้ตรวจสอบภายใน
2554 - 2558
เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท บางสะพาน
บาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคา
ทรัพย์สิน
●

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ของบริษัท คือที่ดิน อาคาร โรงงาน เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำ�นักงาน และ
ยานพาหนะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายการสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิทธิ์
ล้านบาท

มูลค่าทางบัญชีสุทธิ

ภาระผูกพัน

1. ทีด่ นิ ตัง้ อยูท่ ี่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
เนื้อที่รวม 197 ไร่ 1 งาน 31 ตารางวา

เจ้าของกรรมสิทธิ์

96.3

(ก)

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

เจ้าของกรรมสิทธิ์

363.9

(ก)

3. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักงาน

เจ้าของกรรมสิทธิ์

23.1

4. เครื่องจักร

เจ้าของกรรมสิทธิ์

1,023.5

5. อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ลำ�เลียงขนส่ง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

40.3

6. ยานพาหนะ

เจ้าของกรรมสิทธิ์

8.5

7. พืชเพื่อการให้ผลผลิตระหว่างเพาะปลูก

เจ้าของกรรมสิทธิ์

7.7

8. สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง

เจ้าของกรรมสิทธิ์

0.3

รวม

1,563.6

หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม

807.0

สินทรัพย์ถาวรหลักสุทธิ

756.7

(ก)

หมายเหตุ (ก) เป็นหลักประกันวงเงินกู้กับธนาคารแห่งหนึ่ง
●

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- ไม่มี-

●

การประเมินราคาทรัพย์สิน
- ไม่มี -

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวทางการปฎิบัติ
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวปฎิบัตินี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เพื่อใช้กับกรรมการ ผู้
บริหารและพนักงานของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน) ทุกคน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24
มกราคม 2565 เป็นต้นไป
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) ให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ตลอดจน
สนับสนุนและส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริต และคอร์รปั ชันในทุกรูปแบบ คณะกรรม
การบริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้เป็นส่วนหนึง่ ของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีแนวปฎิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการของโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยดังกล่าว
ตลอดจนเพื่อให้บุคลากรทุกระดับยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฎิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้จัดท�ำและประกาศใช้แนว
ปฎิบัตินี้เพิ่มเติม ดังนี้
1. การบังคับใช้
		 1.1 บรรดาระเบียบ ค�ำสัง่ และบันทึกสัง่ การใดทีข่ ดั แย้งกับแนวปฏิบตั นิ ี้ ให้ยกเลิกและถือปฏิบตั ติ ามแนว
			 ปฏิบัตินี้แทน
		 1.3 หากแนวปฏิบตั นิ ขี้ ดั แย้ง หรือมีขอ้ ความอืน่ ทีม่ ไิ ด้กล่าวไว้ ให้ถอื และบังคับตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
			 ที่เกี่ยวข้องทุกประการ
2. ค�ำนิยามการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
		 2.1 บริษัท หมายถึง บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
		 2.2 กรรมการ หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
		 2.3 ผู้บริหาร หมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
		 2.4 พนักงาน หมายถึง พนักงานของบริษัททุกคน
		 2.5 การทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การกระท�ำโดยเจตนาหรือจงใจของกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
		 ไม่ว่าจะเป็นในฐานะตัวการ ตัวการร่วม ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วย
			 กฎหมายส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นในลักษณะดังต่อไปนี้
			 2.5.1 การติดสินบน การจ่ายเงิน ค่าตอบแทนพิเศษหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ถูกต้องเหมาะสมไม่ว่า
				 จะในรูปแบบใด เช่น การเสนอให้ การให้ค�ำมั่นหรือสัญญาว่าจะให้ การมอบให้ เป็นต้น ให้แก่
				 เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง พนักงานบริษัทเอกชนหรือบุคคลผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ไม่ว่าจะโดย
				 ทางตรงหรือทางอ้อมเพือ่ โน้มน้าวให้บคุ คลดังกล่าวใช้ดลุ ยพินจิ ในทางทีเ่ อือ้ ประโยชน์แก่บริษทั
				 หรือให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจหรือสิทธิพิเศษต่างๆ ซึ่งจัดว่าเป็นการขัดต่อจริยธรรม
				 เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีแห่ง
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

				 ท้องถิ่น หรือธรรมเนียมปฏิบัติทางการค้าให้กระท�ำได้
			 2.5.2 การรับสินบนในรูปของทรัพย์สิน สิ่งของ เงิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยการขอ การเรียกร้อง
				 การรับหรือยอมจะรับจากบุคคลหรือนิติบุคคลใดซึ่งเป็นประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส�ำหรับ
				 ตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้กระท�ำการหรือละเว้นการกระท�ำอย่างหนึ่งอย่างใดในต�ำแหน่ง
				 หน้าที่และมีผลท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์
		 2.6 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งของใดๆ หรือบริการใดๆ อาทิเช่น เงิน ทรัพย์สิน
		 สิ่งของบริการหรืออื่นๆ ที่มีมูลค่าที่มอบให้หรือได้รับจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคลหรือผู้ซึ่งอาจจะ
			 เอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในโอกาสส�ำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยม วัฒนธรรม มารยาทที่
			 ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น
		 2.7 การเลี้ยงรับรอง หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม ที่พักและการเดินทาง หรือการ
			 บริการใดๆ ที่มอบให้หรือได้รับจากเจ้าหน้าที่หรือบุคคล หรือผู้ซึ่งอาจจะเอื้อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
			 กับบริษัท
		 2.8 เงินสนับสนุน หมายถึง เงินทีจ่ า่ ยให้หรือได้รบั จากลูกค้า คูค่ า้ หรือหุน้ ส่วนทางธุรกิจโดยมีวตั ถุประสงค์
			 เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราสินค้า หรือชือ่ เสียงของบริษทั อันเป็นไปเพือ่ ประโยชน์
			 ในการสร้างความน่าเชือ่ ถือทางการค้าและช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามความเหมาะสมแก่
			 โอกาส
		 2.9 เงินบริจาคเพื่อการกุศล หมายถึง การบริจาคเงิน หรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดให้บุคคลหรือ
			 นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสาธารณกุศล เช่น องค์กรการกุศล มูลนิธิ หรือกองทุน เป็นต้น
		 2.10 การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะอยู่ในรูปของทรัพย์สิน
			 สิ่งของ หรือเงิน รวมถึงการด�ำ เนินการใดๆ ที่ เป็ นการสนับสนุ นทั้ งทางตรงหรื อทางอ้อ มกับ
			 พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความ
			 เกี่ยวข้องกับการเมือง และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรมในนามของบริษัท
		 2.11 การจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการ
			 ในลักษณะของสินน�้ำใจในรูปแบบต่างๆทั้งที่จ่ายในรูปของตัวเงินและประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน
			 เพือ่ จูงใจให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกในขัน้ ตอนกระบวนการต่างๆ ทางกฎหมาย
		
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทให้ด�ำเนินไปได้อย่างรวดเร็วหรือปราศจากข้อติดขัด
		 2.12 การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door) หมายถึง การทีบ่ คุ คลจากภาครัฐเข้าไปท�ำงานในภาคเอกชน
			 หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาท�ำงานด้านนโยบายในภาครัฐในลักษณะที่ท�ำลายภาพลักษณ์ด้าน
			 ความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการท�ำหน้าที่หรือการจัดท�ำนโยบายของภาครัฐซึ่งมีความเสี่ยง
			 การทุจริตคอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลขององค์กรรัฐ
			 อย่างไม่เป็นกลาง
		 2.13 พนักงานรัฐ หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง คณะบุคคล หรือผู้ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานทาง
			 ปกครองซึง่ ใช้อำ� นาจหรือได้รบั มอบหมายให้ใช้อำ� นาจทางการปกครองของรัฐในการด�ำเนินการอย่าง
			 ใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย
		 2.14 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท�ำที่ ผูบ้ ริหาร พนักงานและลูกจ้าง
			 ของบริษัทมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่ง
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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			 ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบและส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวมของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทาง
			 อ้อม
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
		 3.1 คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั วิ า่ ด้วยเรือ่ ง
			 การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน ทุกรูปแบบทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการยึดถือ
			 และปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
		 3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่สอบทานการรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุม
			 ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน มาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการ
			 ทุจริตคอร์รปั ชัน และระบบการบริหารความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดจนรับเรือ่ งการ
			 แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รปั ชัน อันเกิดจากคนในองค์กรมีสว่ นเกีย่ วข้อง พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จ
			 จริงและเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว
		 3.3 กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร มีหน้าที่ในการน�ำนโยบายการต่อต้านด้านคอร์รัปชันไปปฎิบัติโดย
			 ก�ำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสื่อสารไปยังพนักงานและ
			 ผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายรวมถึงทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
			 การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ ข้อบังคับและข้อก�ำหนดของกฎหมาย
		 3.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ในการตรวจสอบและสอบทานการปฎิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง
			 ตรงตามนโยบาย แนวปฎิบัติ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ม่ันใจว่าบริษัทมีระบบการ
			 ควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อ
			 คณะกรรมการตรวจสอบ
		 3.5 พนักงาน มีหน้าที่ปฎิบัติตามนโยบายและจริยธรรมของบริษัท ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน
4. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
		 บริษัทมีนโยบายปฎิบัติตามกฎหมาย ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยก�ำหนดนโยบาย ดังนี้
		 4.1 สร้างจิตส�ำนึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฎิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ
			 ซื่อสัตย์ สุจริต
		 4.2 จัดให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
			 อ�ำนาจให้เหมาะสม เพือ่ ป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทุจริต การคอร์รปั ชัน
			 ต่างๆ
		 4.3 ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน กระท�ำการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่ง
			 ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใด ส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่ ทีส่ อ่ ไปในทางจูงใจให้ปฎิบตั หิ รือละเว้นการ
			 ปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบหรืออาจท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม
		 4.4 ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอทีจ่ ะให้ทรัพย์สนิ หรือผลประโยชน์อนื่ ใดแก่
			 บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท�ำหรือละเว้นการกระท�ำใดที่ผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบ
			 ต่อต�ำแหน่งหน้าที่ของตน
		 4.5 จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสถูกต้อง
		 4.6 จัดให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารเพือ่ ให้พนักงานและผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องสามารถทีจ่ ะแจ้งเบาะแสอันควร
			 สงสัยโดยมั่นใจว่าจะได้รับการคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการ
			 แจ้งเข้ามา
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5. แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
บททั่วไป
		 5.1 บริษัท จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส�ำคัญและมีจิตส�ำนึก ในการต่อต้าน
			 คอร์รัปชันรวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุก
			 รูปแบบ
		 5.2 แนวปฎิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่
			 การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต�ำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฎิบัติ
			 งานและการให้ผลตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ โดยก�ำหนดให้ผบู้ งั คับบัญชาทุกระดับ มีหน้าทีส่ อื่ สารท�ำความ
			 เข้าใจกับเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชา เพือ่ น�ำไปใช้ปฎิบตั ใิ นกิจกรรมทางธุรกิจทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบ
			 และควบคุมดูแลการปฎิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฎิบัตินี้
		 5.3 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง มีความรับผิดชอบต่อการน�ำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันนี้ไป
			 ปฎิบัติ อีกทั้งยังให้การยอมรับและปฎิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ด้วย
		 5.4 พนักงานของบริษทั ทุกระดับ ไม่พงึ ละเลยหรือเพิกเฉยเมือ่ พบเห็นการกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายการคอร์รปั ชัน
			 ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือใน
			 การตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล
			 ทีก่ ำ� หนดให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วข้องกับการติดตามการปฎิบตั ติ ามจรรยาบรรณของบริษทั ผ่าน
			 ช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้
		 5.5 บริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฎิเสธ หรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับ
			 บริษทั โดยใช้มาตรการคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียน หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รปั ชันตาม
			 ที่ก�ำหนดไว้ในช่องทางการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower) ของบริษัท อีกทั้ง จะไม่มีการด�ำเนิน
			 การใดๆ เพื่อลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฎิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การ
			 กระท�ำนั้น จะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
		 5.6 ผูท้ กี่ ระท�ำการคอร์รปั ชันถือเป็นการกระท�ำผิดตามข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานว่าด้วยการบริหารงาน
			 บุคคลซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ก�ำหนดไว้รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมายหาก
			 การกระท�ำนั้นผิดกฎหมายด้วย
		 5.7 บริษัทจะสอบทานแนวปฎิบัติและมาตรการด�ำเนินงานอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับการ
			 เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการด�ำเนินธุรกิจ
6. การให้หรือรับของขวัญหรือของก�ำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
		 6.1 ห้ามกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน รับหรือให้ทรัพย์สนิ สิง่ ของ เงิน หรือ ประโยชน์อนื่ ใดทีม่ ลี กั ษณะ
			 เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รปั ชัน โดยให้ถอื ปฎิบตั ติ ามแนวทางทีก่ ำ� หนดไว้ในจริยธรรมของกรรมการ
			 และพนักงาน
		 6.2 การเลีย้ งรับรองทางธุรกิจและการจ่ายค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการปฎิบตั ติ ามสัญญาทาง
			 ธุรกิจซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลให้สามารถกระท�ำได้ โดยให้ถือปฎิบัติตามระเบียบของบริษัท
			 ที่เกี่ยวข้อง
7. การบริจาค หรือ เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์
		 7.1 การให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือเงิน แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานราชการใด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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		 ต้ อ งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการให้ เ พื่ อ การกุ ศ ล หรื อ สาธารณกุ ศ ล หรื อ เพื่ อ ด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น
			 สาธารณประโยชน์ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช้เป็นข้ออ้างส�ำหรับการกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชัน มี
			 กระบวนการด�ำเนินการให้ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ อธิบายได้ โดยมีการอนุมัติ มีการถือปฎิบัติตาม
			 นโยบายและระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือตามมติคณะกรรมการบริษัท
		 7.2 การรับทรัพย์สนิ สิง่ ของ หรือเงิน จากบุคคล คณะบุคคล นิตบิ คุ คล หรือองค์กรใดต้องมีวตั ถุประสงค์
			 ของการรับเพื่อเป็นตัวกลางในการรับเพื่อการกุศล หรือสาธารณกุศล หรือเพื่อด�ำเนินการที่เป็น
			 สาธารณประโยชน์ต่อไป ไม่ใช้เป็นข้ออ้างส�ำหรับการกระท�ำการทุจริตคอร์รัปชัน
8. การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
		 8.1 บริษัทฯมีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตาม
			 กฎหมายแต่พงึ ตระหนักทีจ่ ะไม่ดำ� เนินการ หรือด�ำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการน�ำทรัพยากรใดๆ ของ
			 บริษทั ไปใช้เพือ่ ด�ำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมืองอันจะท�ำให้กลุม่ บริษทั ฯสูญเสียความเป็นกลาง
			 หรือได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง
		 8.2 บริษัทจะไม่สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทางการเมืองเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนหรือให้ได้มาซึ่ง
			 ประโยชน์ในทางธุรกิจของบริษัท
9. การจ่ายค่าอ�ำนวยความสะดวก
			 บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าอํานวยความสะดวกในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจะไม่
		 ด�ำเนินการใดๆ และไม่ยอมรับการกระท�ำใดๆ เพื่อแลกกับการอ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจ
10. การจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
			 บริษัทไม่มีนโยบายการจ้างพนักงานของรัฐ ขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานรัฐ เว้นแต่กรณี
		 จ�ำเป็น ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
			 10.1 กรณีบริษทั ว่าจ้างพนักงานรัฐจะต้องไม่เป็นการว่าจ้างได้มาเพือ่ การตอบแทนซึง่ ประโยชน์ใดๆ
				 หรือมีการเอือ้ ประโยชน์ตอ่ บริษทั และมีการคัดเลือก การอนุมตั กิ ารจ้างพนักงานรัฐ เพือ่ ด�ำรง
				 ต�ำแหน่งพนักงานระดับผูจ้ ดั การขึน้ ไป ต้องได้รบั การพิจารณาเหตุผลความจ�ำเป็นจากกรรมการ
				 ผู้จัดการ
			 10.2 หากจ�ำเป็นต้องว่าจ้างพนักงานรัฐบริษัทต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าการว่าจ้างดังกล่าวไม่ขัด
				 ต่อกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น
			 10.3 กรณีพนักงานของบริษัทเข้าท�ำหน้าที่ด้านงานนโยบายของภาครัฐ บริษัทก�ำหนดให้พนักงาน
				 ดังกล่าวห้ามกระท�ำการใดๆ ในทางที่จะก่อให้เกิดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์
				 ขัดแย้ง เช่น การเปิดเผยความลับของบริษัทหรือการ Lobby เพื่อได้รับประโยชน์ในทางที่
				 มิชอบ เป็นต้น
			 10.4 ให้เปิดเผยข้อมูลการจ้างพนักงานรัฐ และพนักงานของบริษัทที่เข้าท�ำหน้าที่ด้านงานนโยบาย
				 ของภาครัฐ ไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
11. การขัดแย้งทางผลประโยชน์
			 พนักงานไม่พึงกระท�ำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือท�ำให้บริษัทเสียผล
		 ประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น
			 11.1 ด�ำเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
			 11.2 ด�ำเนินการหรือประกอบการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมางานของ
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				 บริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ผู้ขายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการท�ำ
				 ธุรกิจกับบริษัท
			 11.3 มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือ
				 ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจ�ำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือ
				 บริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระท�ำการหรือละเว้นการ
				 กระท�ำที่ควรตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัท
12. หลักเกณฑ์การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
			 12.1 คณะกรรมการตรวจสอบจะรับพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งผู้แจ้งหรือบริษัท
				 ได้รับความเสียหาย หรืออาจได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากกรรมการ หรือพนักงานเป็น
				 ผู้กระท�ำ ตัวอย่างเช่น
				 12.1.1 การกระท�ำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
				 12.1.2 การกระท�ำการทุจริต หรือกระท�ำความผิดต่อต�ำแหน่งหน้าที่ หรือการกระท�ำการทุจริต
					
คอร์รัปชัน
				 12.1.3 การกระท�ำการฝ่าฝืน ต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
				 12.1.4 การกระท�ำการขัดต่อนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท
				 12.1.5 การละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ ค�ำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท
				 12.1.6 รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง
				 12.1.7 ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง
				 12.1.8 การกระท�ำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายท�ำให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย
			 12.2 เรื่องที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างความเสียหาย
				 ต่อกรรมการ หรือพนักงาน หรือบุคคลอื่น
			 12.3 การใช้ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบควรที่จะสามารถ
				 ติดต่อกลับไปยังผูแ้ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ เพือ่ ยืนยันว่าผูแ้ จ้งมีตวั ตนจริง รวมทัง้ สามารถ
				 แจ้งความคืบหน้าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบกลับไปได้
13. การเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
			 บริษัทจะเผยแพร่ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยการประกาศบนเว็บไซด์ของบริษัท
โดยการติดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท และโดยช่องทางอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
14. วิธีการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
			 14.1 ใช้ถ้อยค�ำสุภาพ โดยระบุ
				 14.1.1 วัน เดือน ปี หรือช่วงระยะเวลาที่เกิดเหตุ
				 14.1.2 ชื่อ และที่อยู่ ของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน แต่หากผู้แจ้งไม่ประสงค์จะเปิดเผย
					
ชื่อก็ต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้คณะ
					
กรรมการตรวจสอบสามารถด�ำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
				 14.1.3 ชื่อ และต�ำแหน่งของกรรมการ หรือพนักงานผู้ถูกร้องเรียนเท่าที่จะระบุได้
				 14.1.4 ข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ของเรือ่ งทีแ่ จ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ว่าได้รบั ความเดือด
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)

127

					
ร้อนหรือได้รับความเสียหายอย่างไร หรือชี้เบาะแสอันเกี่ยวกับการกระท�ำการทุจริต
				
คอร์รปั ชัน หรือการกระท�ำทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมาะสมของกรรมการ หรือพนักงานได้ชดั แจ้ง
					
เพียงพอ (ถ้ามี) ที่คณะกรรมการตรวจสอบจะสามารถด�ำเนินการตรวจสอบได้
				 14.1.5 หลักฐานต่างๆ ซึ่งรวมถึง พยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
			 14.2 ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
				 • ทางไปรษณีย์ น�ำส่งที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ
				
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
				
ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์
				
28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก
				
กรุงเทพฯ 10500
				 • ทางอีเมล์ ประธานกรรมการตรวจสอบ : komkris@apkaudit.com
				 • เลขานุการบริษัท : surakit@bsbm.co.th
				 • ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th
				 • กล่องรับข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท
15. การพิจารณาเรื่องการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
			 15.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ที่คณะกรรมการตรวจสอบอาจไม่รับพิจารณา ได้แก่
				 15.1.1 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ไม่ระบุพยานหรือหลัก
					
ฐานเพียงพอ ที่จะสามารถด�ำเนินการตรวจสอบต่อไปได้
				 15.1.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีสาระ/ประเด็น ไม่เพียงพอที่จะด�ำเนินการต่อ
			 15.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�ำนาจที่จะพิจารณาการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และด�ำเนิน
				 การตามที่เห็นสมควร
16. มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
			 16.1 ผู้แจ้งสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองก็ได้หากเห็นว่าการเปิดเผยตนอาจท�ำให้ไม่ปลอดภัย
				 หรือเกิดความเสียหายกับตนเองได้
			 16.2 บริษัทจะรักษาข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้ง รวมถึงผู้ถูกร้องเรียนเป็นความลับ
			 16.3 บริษทั จะรักษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยค�ำนึงถึงความ
				 ปลอดภัย และความเสียหายของผู้ที่ให้ความร่วมมือ
			 16.4 พนักงานทีเ่ ป็นผูแ้ จ้ง หรือผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือ จะได้รบั ความคุม้ ครองจากบริษทั จากการปฏิบตั ิ
				 ที่ไม่เป็นธรรม อาทิเช่น การเปลี่ยนตําแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทํางาน การสั่ง
				 พักงาน การข่มขู่หรือรบกวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการเลิกจ้าง เป็นต้น
			 16.5 บริษทั จะพิจารณาด�ำเนินการทางวินยั กับพนักงานผูถ้ กู ร้องเรียน หากพบว่ามีการปฏิบตั ติ อ่ ผูแ้ จ้ง
				 และผู้ที่ให้ความร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิด
				 ความเสียหาย นอกจากนี้ พนักงานผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับโทษตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้ด้วย
				 หากการกระท�ำนั้นถือเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
			 16.6 คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาด�ำเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรกับกรรมการผู้ถกู ร้องเรียน หาก
				 พบว่ามีการปฏิบัติต่อผู้แจ้งและผู้ที่ให้ความร่วมมือด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม หรือไม่
				 เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้ กรรมการผู้ถูกร้องเรียนอาจได้รับโทษตาม
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   แบบรายงาน 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

				 ที่กฎหมายก�ำหนดไว้ด้วย หากการกระท�ำนั้นถือเป็นการกระท�ำที่ผิดกฎหมาย
			 16.7 คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม และ
				 เป็นธรรม หากผู้แจ้งหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ด้วยความเห็นชอบของ
				 คณะกรรมการบริษัท
17.ขั้นตอนการด�ำเนินการสืบสวน และบทลงโทษ
			 • เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายใน หรือ
				 แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน ข้อเท็จจริง เป็นผู้กลั่นกรองสืบสวนข้อเท็จจริง และแจ้งผลการตรวจ
				 สอบเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ
			 • หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานทีม่ ี มีเหตุผลอันควรเชือ่ ได้วา่ ผูท้ ถี่ กู กล่าวหา
				 ได้กระท�ำการทุจริต คอร์รปั ชันจริง บริษทั ฯ จะให้สทิ ธิผถู้ กู กล่าวหาได้รบั ทราบข้อกล่าวหา และพิสจู น์
				 ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติม ที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
				 กระท�ำอันทุจริตนั้นตามที่ถูกกล่าวหา
			 • หากผูถ้ กู กล่าวหา ได้กระท�ำการทุจริตนัน้ จริง ผูก้ ระท�ำการทุจริตนัน้ ไม่วา่ จะเป็น กรรมการ ผูบ้ ริหาร
				 หรือพนักงาน ถือว่าเป็นการกระท�ำผิดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จรรยาบรรณทางธุรกิจของ
				 บริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทก�ำหนดไว้และหากการกระท�ำ
				 ทุจริตนั้นเป็นการกระท�ำที่ผิดต่อกฎหมาย ผู้กระท�ำผิดนั้นอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้
				 โทษทางวินยั ตามระเบียบของบริษทั ฯ ค�ำตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิน้ สุด บริษทั ฯ
		 		 ไม่มีนโยบายลดต�ำแหน่ง ลงโทษ หรือผลทางลบต่อพนักงานที่ปฎิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการ
				 กระท�ำนั้น จะท�ำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม
18. การอบรมและการสื่อสาร
			 18.1 บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการ
				 แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนให้บคุ คลภายในบริษทั รับทราบ ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น การ
				 ปฐมนิเทศกรรมการและพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจ�ำปี การติดประกาศในบอร์ด
				 ประชาสัมพันธ์ ระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล์ เว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
		 		 เข้าใจ เห็นชอบ และปฎิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างจริงจัง
			 18.2 บริษทั ฯสือ่ สารและเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชันรวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือ
				 ข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน ตลอดจน ตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มี
				 ส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษทั รายงานประจ�ำปีแบบแสดงรายการข้อมูล
				 ประจ�ำปีเป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อ
				 สังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ
19. ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฎิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
				 ในกรณีที่พนักงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอบถาม
			 ได้ที่ผู้บังคับบัญชาของตน หรือสอบถามโดยตรงได้ที่เลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

		
		 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ
จำ�นวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
		 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
		 - นายคมกริช ประชากริช
		 - นายชรินทร์ หาญสืบสาย
		 - นายธวัช ผลความดี		

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
ของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจ�ำนวน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจ
สอบภายในและผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ในจ�ำนวนนี้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารด้วย
จ�ำนวน 1 ครั้ง เป็นการรับฟังสภาพการท�ำงานของผู้สอบบัญชี การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกต ข้อ
เสนอแนะที่ส�ำคัญ และรับทราบมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงใหม่
สรุปสาระส�ำคัญของงานที่ปฏิบัติได้ดังนี้
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1.

รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจ�ำไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี 2564 ของ
บริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาข้อมูลทางบัญชี และการปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ได้มกี ารสอบถามและรับฟังค�ำชีแ้ จงต่างๆ รวมทัง้ ให้คำ� เสนอแนะและให้ขอ้ คิด
เห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างเพียงพอ ก่อนน�ำเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัท จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
เป็นที่เชื่อถือได้

2.

การควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยดูแลสอบทานรายงานตามแผนการ
ตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึน้ ได้ นอกจากนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ�ำปี
2564 ของบริษทั โดยทบทวนจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทางที่
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ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ� หนด คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
ไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน ตลอด
จนบุคลากรของหน่วยงานที่มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล
3.

การปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานข้อมูลตามที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯลฯ กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำสั่งต่างๆ ของหน่วยงานภาค
รัฐ ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เห็นว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

4.

การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการท�ำความเข้าใจในวิธปี ระเมินความเสีย่ งของกิจการทีผ่ บู้ ริหารจัด
ให้มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่มีสาระส�ำคัญ พบว่าบริษัทมีความสามารถที่จะควบคุมบริหารความ
เสี่ยงที่แปรผันตามสภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย
กฎข้อบังคับต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ

5.

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล บริษัทได้ด�ำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

6.

การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ได้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นทีน่ า่ พอใจ โดยค�ำนึงถึงความน่าเชือ่ ถือ ความเป็นอิสระ ความ
สามารถในการให้บริการและการให้ค�ำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบ
การเงินได้ทนั เวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงมีมติให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ หรือ
นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัยแห่งบริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2565

7.

การประเมินตนเอง
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีความเห็นว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวทาง
ที่ก�ำหนด

8.

อื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการด�ำเนินการตามวิธีที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อสอบทานความ
เหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
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โดยสรุปในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยดึ ถือตามหลักความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ และมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดท�ำงบการเงินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ส�ำหรับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เป็นรายการจริงทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจทั่วไป บริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อก�ำหนดที่
เกี่ ย วข้ อ งอย่ า งถู ก ต้ อ ง ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เป็ น ไปตามแนวทางหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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