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 ส่วนที ่1  
การประกอบธุรกจิ 

 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

                  บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2537 โดยการร่วมทุน
ระหวา่งกลุ่มสหวิริยากบักลุ่มนกัลงทุนชาวไตห้วนั แปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัในปี 2547 และน าหุน้
สามญัเขา้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใตช่ื้อยอ่ BSBM ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2548 ปัจจุบนั
มีทุนจดทะเบียน 1,121.1 ลา้นบาท ด าเนินธุรกิจผลิตเหล็กเส้นรายใหญ่ของประเทศไทยดว้ยก าลงัการผลิตสูงสุด 
720,000 ตนัต่อปี สินคา้ของบริษทัผลิตขึ้นภายใตม้าตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประกอบดว้ยเหลก็เส้น
กลมและเหลก็เส้นขอ้ออ้ยเพื่อการก่อสร้างครอบคลุมทุกขนาดและชั้นคุณภาพท่ีตอ้งการในตลาด บริษทัฯ ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปี 2538 และยงัไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO 
9001 และ ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2543 และ 2548 ตามล าดบั 
                  โรงงานของบริษทัตั้งอยูบ่นพื้นท่ีดินขนาด 200 ไร่ในอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใกล้
กบัท่าเรือน ้าลึกท่ีสามารถเทียบเรือระวางสูงสุดถึง 100,000 ตนั ซ่ึงบริหารงานโดยบริษทัในเครือสหวิริยา การมี
ท าเลใกลก้บัท่าเรือน ้าลึกน้ีเอง ช่วยใหบ้ริษทัไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายซ ้าซอ้นในการใชเ้รือล าเลียง และช่วยลดตน้ทุน
ค่าขนส่งโดยรถบรรทุกดว้ย กระบวนการผลิตเหล็กเส้นเป็นแบบรีดร้อนโดยใชเ้หลก็แท่งเลก็ (Billet) ทั้งท่ีผลิต
ภายในประเทศและน าเขา้จากต่างประเทศเป็นวตัถุดิบ ด าเนินการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัควบคุมดว้ยระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อรักษาคุณภาพของสินคา้ใหมี้ความสม ่าเสมอ ลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัคือผูป้ระกอบการขายส่ง
เหลก็สามารถกระจายสินคา้ของบริษทัไปถึงมือผูค้า้รายยอ่ยตลอดจนผูใ้ชเ้หลก็เส้นก่อสร้างทัว่ประเทศโดยตรง 
บริษทัไดส้ร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัซพัพลายเออร์ ลูกคา้ชุมชนทอ้งถ่ินและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนอยา่ง
ต่อเน่ืองและมุ่งมัน่ท่ีจะขยายธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืภายใตก้ารบริหารจดัการอยา่งมีธรรมาภิบาล 
 
1.1 วิสัยทัศน์ 
 ส าหรับเป้าหมายในระยะ 3 ถึง 5 ปี  บริษทัไดมุ้่งเนน้ท่ีการรักษาความสามารถในการท าก าไรและ
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อหุน้ใหไ้ดอ้ยา่งสม ่าเสมอตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั โดย
ท่ียงัคงรักษาความแขง็แกร่งของฐานะการเงินเช่นในปัจจุบนัอยา่งต่อเน่ือง   ดว้ยการด าเนินนโยบายดงัต่อไปน้ี  
 
• การบริหารจดัการความเส่ียงต่างๆ อยา่งเหมาะสม โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของ
ราคาสินคา้ วตัถุดิบ และความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
• การจดัใหมี้ชนิดและขนาดสินคา้ท่ีครบถว้นตามความตอ้งการของตลาด เพิ่มความสะดวกในการสั่งซ้ือ
สินคา้ของลูกคา้ ณ ท่ีแห่งเดียว 
• การใหค้วามส าคญักบัผลิตภณัฑท่ี์มีอตัราก าไรท่ีดี และมีผูผ้ลิตนอ้ยราย 
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• การรักษาสัมพนัธ์กบัผูจ้ดัหาวตัถุดิบ และเพิ่มช่องทางในการจดัหาวตัถุดิบ 
• การใชก้ลยทุธ์การตลาดท่ีเหมาะสม หลีกเล่ียงการแข่งขนัทางดา้นราคา เป็นตน้ 

ปริมาณขายและส่วนแบ่งตลาด 
                บริษทัตระหนกัดีถึงความส าคญัของการเพิ่มยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาด จึงไดว้างแนวนโยบาย
ท่ีจะรักษาสมดุลระหว่างการมีอัตราก าไรท่ีดีและการมีปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จากการท่ีบริษัทยงั
สามารถรักษายอดขายของปี 2563 ไดใ้นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อนในขณะท่ีตลาดเหล็กโดยรวมยงัคงมีความผนั
ผวน    ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภณัฑ์ให้มีครบทุกประเภท และทุกขนาดทั้งในส่วนของ
เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นขอ้ออ้ย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  ท าให้บริษทัยงัสามารถรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาดของยอดขายเหล็กเส้นได้ท่ีร้อยละ 5 ในปี 2563 ในสถานการณ์ท่ีมีการระบาดของโควิด-19   
ทั้งน้ี บริษทัไดว้างเป้าหมายท่ีจะเพิ่มปริมาณการขายในปี 2564 ให้มีการเติบโตท่ีร้อยละ 20 จากปีก่อน และเพิ่ม
ส่วนแบ่งทางการตลาดใหเ้ป็นร้อยละ 6  
 

การผลติ 
               บริษทัมีการบริหารการผลิตให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัประมาณการการขาย  ซ่ึงส่งผล
ใหมี้ตน้ทุนคงท่ีต่อหน่วยในระดบัท่ีต ่า   แต่อยา่งไรก็ตามอตัราการใชก้ าลงัการผลิตของบริษทัในปัจจุบนัยงัคงอยู่
ในระดับท่ีค่อนขา้งต ่า เม่ือเทียบกับก าลงัการผลิตท่ีมีอยู่  ซ่ึงก าลงัการผลิตน้ีสามารถรองรับปริมาณผลิตท่ีจะ
เพิ่มขึ้นไดอี้กหลายเท่าตวัโดยไม่ตอ้งลงทุนเพิ่มเติม 
              อย่างไรก็ดี บริษทัมีแผนการท่ีจะปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
สายการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑใ์ห้ดีขึ้น ดงัเช่น ในปี 2558 บริษทัไดด้ าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัร
เพื่อเพิ่มคุณสมบติัความแข็งของเหล็ก โดยใชเ้งินลงทุนกว่า 50 ลา้นบาท  ท าให้บริษทัสามารถลดตน้ทุนวตัถุดิบ
และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้   ซ่ึงโครงการดังกล่าวได้
ด าเนินการแลว้เสร็จในปลายปี 2558 ท าใหบ้ริษทัสามารถผลิตสินคา้และท าตลาดในส่วนของเหลก็เส้นขอ้ออ้ยได้
มากขึ้น   
 
1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการท่ีส าคัญ 
การผลติและขายสินค้า Special Line 

การแข่งขนัท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นนั้นเกิดจากการท่ีผูผ้ลิตเหล็กเส้นมีก าลงัการผลิตส่วนเกิน
เหลืออยู่เป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองว่าสินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญ จึงท าให้การแข่งขันนั้นส่วนมากด าเนินไปด้วยกลยุทธ์ทางด้านราคาเป็นหลกั บริษทัจึง
พิจารณาจากศกัยภาพการผลิตและการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นการเลือกให้ความส าคญักบัสินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตนอ้ยราย
และมีการแข่งขนัท่ีต ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้ทัว่ไป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการไดเ้ปรียบในเชิงตน้ทุนการแปรรูป
จากการลงทุนในเคร่ืองจกัรส่วนขยาย (Special Line) ของบริษทัในปี 2547 เพื่อผลิตสินคา้ในกลุ่ม Special Line ท่ี
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มีอตัราก าไรขั้นตน้สูงกว่าสินคา้ในกลุ่มอ่ืนๆ และสามารถปรับเพิ่มก าลงัการผลิตและขยายตลาดมาอย่างต่อเน่ือง   
แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัก็เล็งเห็นถึงขอ้จ ากดัของสินคา้ในกลุ่ม Special Line ท่ีมีปริมาณการใชอ้ยูใ่นวงจ ากดั จาก
การท่ีบริษทัมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใหสู้งขึ้น ดงันั้นการมุ่งเนน้ท าการตลาดแต่สินคา้ในกลุ่ม
ดงักล่าวจึงไม่เพียงพอ ในปี 2558 บริษทัจึงไดมี้การปรับปรุงสายการผลิตและเพิ่มการขายในส่วนของสินคา้ใน
กลุ่ม Normal Line โดยเฉพาะในส่วนของเหล็กเส้นขอ้ออ้ยมากขึ้น จึงส่งผลให้สัดส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้
ในกลุ่ม Special Line ลดลงตามล าดบั    ณ ส้ินปี 2563 สินคา้ในกลุ่ม Special Line มีสัดส่วนการขายอยู่ท่ีร้อยละ 
21.5 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด    

สัดส่วนปริมาณขายของสินคา้กลุ่มน้ีเปรียบเทียบในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมามีรายละเอียดตามตารางขา้งล่างน้ี 
 
สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เหลก็เส้น Special Line 21.5 20.3 16.3 

 
การผลติตามความต้องการของพนัธมิตรการค้า 
 

ดว้ยบริษทัมีก าลงัการผลิตท่ีเหลืออยูค่่อนขา้งมาก ในปี 2555 จึงไดท้ าขอ้ตกลงทางการคา้ร่วมกนักบั
พนัธมิตรรายหน่ึงในการรับผลิตสินคา้เหลก็เส้นในตราสินคา้ของพนัธมิตรรายนั้น ซ่ึงเป็นตราสินคา้ท่ีไดรั้บความ
นิยมและเป็นท่ีเช่ือถือทางดา้นคุณภาพเป็นอยา่งดี จากธุรกรรมน้ี บริษทัคาดวา่นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขาย
และรายไดใ้หแ้ก่บริษทัอีกทางหน่ึงแลว้ ยงัจะช่วยใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลิตของบริษทัสูงขึ้นและช่วยใหเ้กิด
การประหยดัจากขนาดผลิตไดอี้กดว้ย ยิง่ไปกวา่นั้นพนัธมิตรรายน้ีมีความน่าเช่ือถือทางการเงินอยูใ่นระดบัสูง 
ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้นจากธุรกรรมน้ีจึงมีความเส่ียงต ่าในการเรียกช าระค่าสินคา้  

จากการท่ีบริษทัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนัธมิตรการคา้รายน้ีมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพ
ของสินคา้ ราคาท่ีเหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ท าใหพ้นัธมิตรการคา้รายดงักล่าว
เพิ่มปริมาณการสั่งซ้ือ ประเภทและขนาดของเหลก็เส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลใหส้ัดส่วนการขายสินคา้ในกลุ่มน้ี
ขยายตวัเพิ่มขึ้นอยา่งมาก ดงัสัดส่วนเปรียบเทียบกบัปริมาณการขายท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางขา้งล่างน้ี 

 
สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
เหลก็เส้นตราสินคา้ของพนัธมิตรการคา้ 42.8 36.8 39.5 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
 
 ผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทัเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 
20-2543 ส าหรับเหล็กเส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 6 ถึง 25 มม. มีความยาว 10 
เมตร และมีชั้นคุณภาพ SR24 และ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 24-2548 ส าหรับเหล็กเส้นข้ออ้อย 
(Deformed Steel Bar)โดยมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 ถึง 40 มม. มีความยาว 10 และ 12 เมตร ประกอบดว้ยชั้น
คุณภาพ 3 ชั้นคือ  SD30,  SD40 และ SD50 ผลิตภณัฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของบริษทัเป็นวสัดุท่ีส าคัญใน
โครงสร้างของงานก่อสร้างทัว่ไป 
 
โครงสร้างรายได้ 

ผลติภัณฑ์ 
2561 2562 2563 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. เหลก็เส้นขอ้ออ้ย 1,197.78 53.32 981.58 47.32 706.62 44.95 
2. เหลก็เส้นกลม 1,031.16 45.90 1,086.38 52.36 834.91 53.12 
3. เศษเหลก็ 17.61 0.78 6.56 0.32 30.30 1.93 
รวมรายได้จากการขาย 2,246.55 100.00 2,074.52 100.00 1,571.83 100.00 

 
 จากโครงสร้างการขายเหลก็เส้นของบริษทัตามตารางขา้งบนน้ี จะเห็นไดว้า่สัดส่วนการขายเหลก็เส้น
กลมกลายเป็นสินคา้หลกัของบริษทั โดยมีรายไดแ้ละสัดส่วนเพิ่มขึ้นเน่ืองจากบริษทัไดด้ าเนินมาตรการท่ีเนน้
ผลิตภณัฑท่ี์มีคู่แข่งขนันอ้ยและมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่ผลิตภณัฑท์ัว่ไปนัน่คือผลิตภณัฑป์ระเภทเหลก็เส้นกลม
ขนาดเลก็ 
 ส าหรับวตัถุดิบหลกัของบริษทัคือ เหลก็แท่งเลก็ (Billet) ขนาดความยาวท่ีพร้อมใชค้ือ 6 เมตร หนา้ตดั
กวา้งคูณยาว 100 x 100 มม. ถึง 150 x 150 มม. มีทั้งท่ีผลิตภายในประเทศและน าเขา้มาจากประเทศผูผ้ลิตทัว่โลก 
เช่น กลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตเดิม ตุรกี  เป็นตน้ เหลก็แท่งเลก็ (Billet) ท่ีบริษทัเลือกใชส่้วนใหญ่จะผลิตจาก
สินแร่เหลก็ จึงมีคุณภาพท่ีสม ่าเสมอท าใหส้ามารถควบคุมการสูญเสียระหวา่งการผลิตไดดี้ ประกอบกบัการใช้
ระบบ Thermo Mechanical Treatment (TMT) ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มคุณสมบติัของเหลก็ใหมี้ความแขง็
มากขึ้นและใชร้ะบบการลดความร้อนหรือผ่ึงเยน็โดยการใชอ้ากาศ (Air Cooling) ในการลดอุณหภูมิของ
เหลก็เส้นท่ีออกจากแท่นรีดบนเตียงลดอุณหภูมิ (Cooling Bed)  จึงท าใหเ้น้ือเหลก็ท่ีไดมี้คุณภาพท่ีสม ่าเสมอทัว่
ทั้งเส้นตลอดจนถึงเน้ือเหลก็ภายใน บริษทัใหค้วามส าคญักบัคุณภาพของสินคา้และกระบวนการผลิต 
กล่าวคือ นอกจากจะไดก้ารรับรองคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรือ มอก. แลว้ บริษทัยงัไดรั้บ
การรับรองมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2015  ดว้ย สินคา้ของบริษทัจึงเป็นท่ียอมรับจากทั้งผูซ้ื้อและผูใ้ชใ้น
วงการอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอยา่งดี 
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2.1 ลกัษณะผลติภัณฑ์หรือบริการ 
               ผลิตภณัฑเ์หลก็เส้นของบริษทัใชใ้นงานคอนกรีตของการก่อสร้างทุกขนาด อาทิ การก่อสร้างท่ีอยู่อาศยั
ทั้งส่วนบุคคลและเชิงพาณิชย ์ อาคารส านกังาน โครงสร้างการคมนาคมทางถนนและทางราง เขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้าและระบบชลประทาน เป็นตน้ โดยแบ่งประเภทตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไดด้งัน้ี 

• มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 20-2559 ส าหรับเหลก็เส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมี ขนาด
เส้นผา่นศูนยก์ลาง 6 ถึง 25 มิลลิเมตร มีความยาว 10 เมตร และมีชั้นคุณภาพ SR24  

• มาตรฐานอุตสาหกรรมเลขท่ี มอก. 24-2559 ส าหรับเหล็กเส้นขอ้ออ้ย (Deformed Steel Bar) โดยมี
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 10 ถึง 32 มิลลิเมตร มีความยาว 10 และ 12 เมตร ประกอบดว้ยชั้นคุณภาพ 2 
ชั้นคือ   SD40 และ SD50 

  
บัตรส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 
 บริษทัไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยมี
สาระส าคญัและระยะเวลาท่ีไดรั้บบตัรส่งเสริมดงัต่อไปน้ี 
              บตัรส่งเสริมการลงทุนเลขท่ี  1186/2538 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 บริษทัไดรั้บส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตเหลก็เส้นกลม และเหลก็เส้นขอ้ออ้ยซ่ึงเป็นกิจการประเภท 
2.16 การผลิตเหลก็เส้น ตามบตัรส่งเสริมท่ี 1186/2538 ลงวนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2538 เปิดด าเนินการผลิตไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2539 และฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมท่ี 5204/2539  ลงวนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ. 2539 และเร่ิมรับสิทธิ
ประโยชนต์ั้งแต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2539 ทั้งน้ีมีรายละเอียดและระยะเวลาของสิทธิประโยชน์ท่ีบริษทัไดรั้บดงัน้ี 

• ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 50 ของอตัราปกติเป็นเวลา 5 ปีหลงัจากส้ินสุด
การไดรั้บการยกเวน้ภาษีนิติบุคคล โดยจะส้ินสุดในวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2552 

• ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา เป็นค่าใช่จ่ายในอัตรา 2 เท่าของค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวท่ีจ่ายจริงเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยจะส้ินสุดการไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ในวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 

• ให้ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุน นอกเหนือไปจากการหกัค่าเส่ือมราคาตามปกติ โดยจะส้ินสุดการไดรั้บสิทธิประโยชน์ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 
พ.ศ. 2549 

• ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินไดพ้ึงประเมินเป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละ 5 ของรายไดท่ี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจาก
การส่งออกสินคา้ เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น ทั้งน้ีรายไดจ้ากการส่งออก
ของปีนั้นๆ จะตอ้งไม่ต ่ากวา่รายไดจ้ากการส่งออกเฉล่ียของ 3 ปียอ้นหลงั ยกเวน้ 2 ปีแรก โดยจะส้ินสุดการไดรั้บ
สิทธิประโยชน์ในวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2549 
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• ไดรั้บอนุญาตให้น าคนต่างดา้วซ่ึงเป็นช่างฝีมือผูช้  านาญการกบัคู่สมรสและบุคคลซ่ึงอยู่ในอุปการะ
ของบุคคลทั้ง 2 ประเภทน้ีเขา้มาในราชอาณาจกัรไดต้ามจ านวนและก าหนดระยะเวลาให้อยูใ่นราชอาณาจกัรเท่าท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และอนุญาตท างานเฉพาะต าแหน่งหนา้ท่ีการท างานท่ีคณะกรรมการให้ความ
เห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าท่ีไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นราชอาณาจกัร 
 
2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

2.2.1  นโยบายและลักษณะการตลาดของบริษัท 
 

   กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขันของบริษัท 
 บริษทัมีการด าเนินนโยบายการตลาดท่ีเนน้การรักษาอตัราก าไรใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการดว้ยการเลือก
จดัหาวตัถุดิบในตน้ทุนท่ีมีส่วนต่างจากราคาขายเหลก็เส้นท่ีมากพอท่ีจะสร้างผลก าไรได ้ และบริหารระดบัสินคา้
คงเหลือไวใ้นระดบัท่ีสอดคลอ้งกบัปริมาณการผลิตและการขาย เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา
วตัถุดิบ นอกจากน้ียงัมีนโยบายควบคุมคุณภาพสินคา้ดว้ยการดูแลรักษาและปรับปรุงเคร่ืองจกัร ตลอดจนพฒันา
เทคโนโลยใีนการผลิตอยูเ่สมอ เพื่อใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพเช่ือถือได ้ ควบคู่ไปกบัการลดความสูญเสียและความ
ผิดพลาดอนัเน่ืองมาจากการผลิต  
 
กลยทุธ์ทางการตลาดท่ีส าคญัของบริษทั ไดแ้ก่ 

• เนน้การมีชนิดและขนาดสินคา้ท่ีครบถว้นตามความตอ้งการของตลาด เพิ่มความสะดวกในการ
สั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ ณ ท่ีแห่งเดียว 

• รักษาช่ือเสียงในการเป็นผูผ้ลิตท่ีน าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณภาพ จนเป็นท่ียอมรับมาอยา่งต่อเน่ือง 
• มีความรวดเร็วและความตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้  
• ตั้งราคาท่ีเหมาะสมโดยค านึงถึงสภาวะตลาดและการแข่งขนั 
• สร้างและกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัตวัแทนจ าหน่ายของบริษทัอยูเ่สมอ 

 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท 
 
กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของบริษทัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

• ตัวแทนจ ำหน่ำย ไดแ้ก่ ยีป๊ั่ว หรือบริษทัผูค้า้ส่งเหลก็ขนาดใหญ่ กลุ่มน้ีจะมียอดสั่งซ้ือจากบริษทั
คิดเป็นสัดส่วนถึงประมาณร้อยละ 90 และมีค าสั่งซ้ือเป็นประจ าทุกๆ เดือน ทั้งน้ีส่วนใหญ่เป็น
ลูกคา้ท่ีติดต่อคา้ขายกนัมานานแลว้และมีความสัมพนัธ์ท่ีดี  



 

   7 

• ร้ำนค้ำรำยย่อย ผู้ รับเหมำหรือผู้ประกอบกำรอสังหำริมทรัพย์ บริษทัมีนโยบายท่ีจะใช้เง่ือนไขทาง
การคา้แบบระมดัระวงัเก่ียวกบัการช าระเงินของลูกคา้กลุ่มน้ี การขยายตลาดในกลุ่มน้ีมีค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงานท่ีค่อนขา้งสูง แต่ก็สามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาท่ีดีกวา่เป็นการทดแทน   

  

 

โดยบริษทัมีสัดส่วนการจ าหน่ายผา่นกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพฯมีสัดส่วนมากท่ีสุดร้อยละ 
90 โดยช่องทางการจดัจ าหน่ายในเขตกรุงเทพฯ น้ีนบัวา่มีปริมาณการจ าหน่ายเหลก็เส้นเป็นส่วนใหญ่ ของปริมาณ
การขายเหลก็เส้นทั้งหมดในประเทศ เน่ืองจากกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพฯ จะมีฐานลูกคา้ท่ีครอบคลุม
ทั้งกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายในต่างจงัหวดั บริษทัรับเหมาก่อสร้าง และลูกคา้รายยอ่ย เพราะฉะนั้นผูผ้ลิต
เหลก็เส้นทุกรายจะพยายามขายสินคา้ผา่นทางกลุ่มลูกคา้น้ีเป็นอนัดบัแรกเน่ืองจากทางบริษทัสามารถลดภาระการ
เก็บสินคา้คงคลงั การท าการตลาด และการใหเ้ครดิตลูกคา้ ดงันั้นถา้บริษทัสามารถรักษาระดบัหรือเพิ่มปริมาณ
การสั่งซ้ือจากกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพฯ น้ีไดก้็เท่ากบัเป็นการรักษาและ/หรือเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้
เป็นอยา่งดี ในขณะเดียวกนัทางบริษทัก็พยายามเพิ่มสัดส่วนในช่องทางการจดัจ าหน่ายอ่ืน เช่น ผูค้า้เหลก็เส้นใน
ภาคใตท่ี้มีระยะทางและค่าขนส่งนอ้ยกวา่การสั่งซ้ือจากโรงงานในภูมิภาคอ่ืน  อยา่งไรก็ดีการเพิ่มสัดส่วนในกลุ่ม
หลงัน้ี ทางบริษทัจะตอ้งด าเนินการอยา่งระมดัระวงัเน่ืองจากตวัแทนจ าหน่ายในต่างจงัหวดัและผูรั้บเหมาบางราย
เป็นลูกคา้ของกลุ่มตวัแทนจ าหน่ายในกรุงเทพฯ อยูแ่ลว้  
  
 ในอุตสาหกรรมเหลก็เส้นตวัแทนจ าหน่ายหน่ึงรายจะสั่งสินคา้จากผูผ้ลิตหลายรายเพื่อเพิ่มอ านาจต่อรอง
รวมถึงลดความเส่ียงจากความผนัผวนจากการขาดแคลนสินคา้ และตวัแทนแต่ละรายจะพยายามสตอ็กสินคา้ใหมี้

DEALER

UPCOUNTRY

BSBM END USER SUB DEALER

DEALER

BANGKOK
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ความหลากหลายตามความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้ของตนเป็นหลกัเพื่อท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งรวดเร็วและรักษาฐานลูกคา้ของตนเน่ืองจากในอุตสาหกรรมเหลก็เส้นมีการแข่งขนักนัพอสมควร แต่
อยา่งไรก็ตามบริษทัสามารถรักษาอ านาจการต่อรองและตวัแทนจ าหน่ายต่างๆ ไวไ้ดเ้น่ืองจากบริษทัมีผลิตภณัฑท่ี์
หลากหลายและสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วดว้ยก าลงัการผลิตท่ีสูงรวมถึงการบริการส่งสินคา้ถึงมือลูกคา้ 
ส าหรับรายช่ือตวัแทนจ าหน่ายท่ีส าคญัของบริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เอสซีจี ดิสทริบิวชัน่ จ ากดั (ในเครือซีเมนตไ์ทย), 
บริษทั ต.วรคุณ จ ากดั, บริษทั สินกิจไพบูลยโ์ลหะการ จ ากดั, บริษทั ตั้งฮงก่ี เทรดด้ิง จ ากดั, บริษทั ศกัด์ิชยัสตีล 
จ ากดั , บริษทั จิระชยั เมทลั จ ากดัเป็นตน้  
 
นโยบายราคา 
  
 ในสภาวะการคา้ปกติ บริษทัใชว้ิธีการก าหนดโครงสร้างราคาแบบตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม (Cost Plus 
Margin) และในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง บริษทัจะใชน้โยบายการตั้งราคาโดยอิงตามราคาตลาด และหากมี
การตดัราคากนัอยา่งรุนแรง บริษทัอาจพิจารณาลดจ านวนขายลงเพื่อหลีกเล่ียงสงครามราคา อยา่งไรก็ตามในการ
เสนอราคาขั้นสุดทา้ยกบัลูกคา้แต่ละราย บริษทัอาจมีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีแตกต่างกนัได ้เช่น พิจารณาตามจ านวน
ท่ีสั่งซ้ือ ระยะเวลาการช าระเงิน ความเส่ียงในการไดรั้บช าระเงิน ตลอดจนขึ้นอยูก่บัการบริหารเงินสดของบริษทั
เอง 
 
 2.2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 

ภาพรวมอุตสาหกรรมเหล็กเส้นในประเทศไทย 
 
ในอุตสาหกรรมเหล็กเส้นของไทยน้ีมีผูผ้ลิตจ านวนหลายสิบราย ส่วนใหญ่แต่ละรายจะมีขนาดก าลงัการ

ผลิตท่ีไม่สูงนกั มีท่ีตั้งโรงงานกระจดักระจายอยูใ่นเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกเป็นหลกั การใชง้านเหลก็เส้น
ในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยการใช้งานร่วมกบัปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต จึงพึ่งพา
ปัจจยัท่ีสนับสนุนภาคการก่อสร้างเป็นดัชนีช้ีวดัความตอ้งการบริโภคเป็นส าคญั และโดยท่ีเหล็กเส้นนับเป็น
สินคา้โภคภณัฑช์นิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคมองว่าสินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายนั้นไม่แตกต่างกนั การแข่งขนัจึงเป็นไปใน
เชิงของราคาเป็นหลกั และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศในปัจจุบนัน้ีมีก าลงัการผลิตส่วนเกินจ านวนมาก
เม่ือเทียบกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศไทย ก็ยิง่ท าใหก้ารแข่งขนัมีความรุนแรงมากขึ้น 
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ความต้องการใช้เหล็กเส้น 
 
เน่ืองจากการผลิตเหล็กเส้นในประเทศไทยส่วนมากเป็นการผลิตเพื่อใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึง

ไดรั้บผลกระทบจากปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อภาคการก่อสร้างในประเทศ เช่น นโยบายของภาครัฐเก่ียวกับการ
ก่อสร้างสาธารณูปโภค การชลประทานและการคมนาคมขนส่ง การลงทุนของภาคเอกชน การขยายตวัของภาค
อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีผลกระทบของฤดูกาลต่อปริมาณการใชเ้หลก็อีกดว้ย กล่าวคือในฤดูฝนท่ี
มีการชะลอตวัของงานก่อสร้างก็จะท าใหป้ริมาณการใชเ้หลก็เส้นลดลงไปดว้ย 

ในปี 2563 ทัว่โลกตอ้งเผชิญกับปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
เศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศก็ไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากการท่ีรัฐตอ้งใช้มาตรการล็อค
ดาวน์เพื่อหยุดย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  ธุรกิจท่องเท่ียวและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตอ้งหยุดชะงกัลง  
ถึงแมว้่าทางรัฐบาลพยายามท่ีจะใช้มาตรการต่างๆเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจแลว้ก็ตาม  แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมก็
ยงัคงมีการหดตวัลงมากกวา่ร้อยละ 6     ในส่วนของสถานการณ์ราคาเหลก็โลกก็ยงัคงมีความผนัผวน โดยท่ีราคา
เหลก็ทรงตวัในช่วงคร่ึงปีแรก ก่อนท่ีจะมีการปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีหลงั  ภาพรวมอุตสาหกรรม
เหล็กเส้นซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ก็มีการหดตวัจากปีก่อน โดยท่ีการบริโภคเหล็กเส้นภายในประเทศลดลง
กวา่ร้อยละ 12 ในปี 2563   
  

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ปริมาณการบริโภคเหลก็เส้นในประเทศ (พนัตนั) 2,238 2,546 2,445 
อตัราการขยายตวั (ร้อยละ) -12.1 3.3 -6.4 

 
ก าลังการผลิตเหล็กเส้น 

 
ตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้วา่ก าลงัการผลิตโดยรวมในประเทศยงัคงมีอยูสู่งเกินกวา่ความตอ้งใชเ้ป็นจ านวน

มาก และมีผูผ้ลิตจ านวนมากรายในอุตสาหกรรม กอรปกบัการลงทุนสร้างโรงงานผลิตเหลก็เส้นใชเ้งินลงทุนไม่
มากนกัและสามารถหาเทคโนโลยกีารผลิตไดง้่าย จึงนบัว่าอุตสาหกรรมน้ีมี Barrier of Entry ในระดบัท่ีต ่า เม่ือ
พิจารณาจากระดบัการขยายตวัของการบริโภคเหลก็เส้นของไทยในรอบหลายปีท่ีผา่นมาแลว้ ก าลงัการผลิต
เหลก็เส้นภายในประเทศท่ีมีอยูท่ ั้งหมดน้ีจะสามารถรองรับความตอ้งการบริโภคภายในประเทศไดอี้กหลายปี 
อน่ึง ประเทศไทยมีมาตรการในการป้องกนัการน าเขา้เหล็กเส้นจากต่างประเทศผา่นทางมาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี โดย
เหลก็เส้นท่ีจะจ าหน่ายภายในประเทศทั้งหมดตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) จาก
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (สมอ.) ของไทยก่อน 

ส าหรับตน้ทุนการผลิตเหลก็เส้นจะมีสัดส่วนของตน้ทุนวตัถุดิบท่ีค่อนขา้งสูง โดยมีสัดส่วนตน้ทุน
วตัถุดิบหลกัเหลก็แท่งเลก็พร้อมรีดต่อราคาขายของบริษทัในระดบัท่ีเกินกวา่ร้อยละ 80 ดงันั้นการเปล่ียนแปลง
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ของราคาวตัถุดิบจึงมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของธุรกิจเป็นส าคญั การจดัหาวตัถุดิบท่ีเพียงพอในเวลา
ท่ีเหมาะสมและมีตน้ทุนท่ีไดเ้ปรียบในการแข่งขนัก็จะสามารถสร้างผลก าไรไดดี้ ในขณะท่ีราคาขายนั้นจะเป็นไป
ตามกลไกตลาดและไม่แตกต่างจากรายอ่ืนอยา่งมีนยัส าคญั วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นการผลิตเหลก็เส้นคือเหลก็แท่ง
เลก็หรือบิลเล็ต (Billet) ซ่ึงมีทั้งท่ีผลิตขึ้นภายในประเทศจากการน าเศษเหลก็มาผา่นกระบวนการหลอมและหล่อ
เป็นบิลเลต็ และจากการน าเขา้จากต่างประเทศท่ีมีทั้งจากท่ีไดจ้ากการหลอมเศษเหล็กและท่ีผลิตจากสินแร่เหลก็
ผา่นโรงงานถลุงเหลก็ 
 
ภาวะการแข่งขัน 

 
ดว้ยสินคา้เหลก็เส้นเป็นสินคา้ท่ีควบคุมดว้ยมาตรฐานผลิตภณัฑ ์ จึงนบัไดว้า่มีคุณภาพและคุณสมบติัใน

การใชง้านไม่แตกต่างกนั การแข่งขนัในอุตสาหกรรมน้ีจึงเนน้ท่ีนโยบายเชิงราคาเป็นหลกั ในสภาวะท่ีมีการ
แข่งขนัสูงกลยทุธ์ทางดา้นราคาอาจถูกน ามาใชโ้ดยค านึงถึงการจดัการสภาพคล่องของธุรกิจมากกวา่ผลก าไรต่อ
หน่วย อยา่งไรก็ดี การรักษาสัมพนัธ์ท่ีดีทางการคา้กบัคู่คา้ถือเป็นกลยทุธ์การตลาดท่ีส าคญัของผูท่ี้อยูใ่น
อุตสาหกรรมน้ีดว้ยเช่นกนั นอกเหนือไปจากการรักษามาตรฐานของคุณภาพสินคา้ ความเช่ือถือไดใ้นการส่งมอบ
สินคา้และการช าระค่าสินคา้ 

ในปี 2563 อุตสาหกรรมเหล็กเส้นอยูใ่นทิศทางท่ีผนัผวนตามสภาวะการณ์ราคาเหลก็โลก ราคาขายเฉล่ีย
ของเหลก็เส้นมีการปรับลดลงจากปีก่อน ในขณะท่ีตน้ทุนเฉล่ียของวตัถุดิบเหลก็แท่งเลก็หรือบิลเลต็ก็มีการ
ปรับตวัลดลงเช่นกนั จึงส่งผลใหส่้วนต่างระหวา่งราคาขายกบัตน้ทุนวตัถุดิบหลกับิลเลต็มีความผนัผวนตามไป
ดว้ยจนท าใหผู้ผ้ลิตท าอตัราก าไรต่อหน่วยไดย้าก  ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงเร่งสั่งซ้ือวตัถุดิบเพื่อผลิตสินคา้ออกมาใหไ้ด้
เร็วท่ีสุดเพื่อท่ีจะขายใหไ้ดใ้นปริมาณท่ีสูงท่ีสุด    นอกจากน้ีผูผ้ลิตยงัตอ้งมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบและบริหารตน้ทุน
สินคา้อยา่งเหมาะสม 

 
2.3 การจัดหาผลติภัณฑ์หรือบริการ 

  

รายละเอียดท่ีตั้งโรงงาน 

 ปัจจุบนับริษทัมีโรงงานรีดทั้งส้ิน 2 โรงงานซ่ึงมีพื้นท่ีรวมกนัทั้งส้ิน 24,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ในบริเวณ
เดียวกนั ณ เลขท่ี 8 หมู่ท่ี 7 ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ บริษทัแยกการผลิตในแต่ละ
โรงงานตามขนาดของเหลก็เส้นท่ีรีด โดยโรงงานรีดแรกทางบริษทัจะใชรี้ดเหลก็เส้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  6-
32 มม.  และโรงงานรีดท่ีสองจะใช้รีดเหล็กเส้นขนาดขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 9-16 มม. โรงงานรีดทั้งสอง
สามารถรีดเหลก็เส้นขอ้ออ้ยและเหล็กเส้นกลม โดยทางบริษทัมีก าลงัการผลิตสูงสุด 720,000 ตนัต่อปี โรงงานรีด
แต่ละโรงของบริษทัมีรายละเอียดดงัตารางขา้งล่างน้ี 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัโรงงานรีดแต่ละโรงงานรีดของบริษัท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

โรงงาน พื้นท่ี (ตารางเมตร) ขั้นตอนการผลติ เคร่ืองจักร / สายการผลติ 

โรงงานรีดท่ี 1 12,000 

 

 

-การเพิ่มความร้อนให้
เหลก็แท่งเลก็ (Billet) 

-การรีดเหลก็  

-การลดอุณหภูมิของ   
เหลก็เส้นท่ีรีดแลว้   

- การมดัเหลก็เส้น 

-เตาประเภท Reheating Furnace แบบ Pusher 
Type ขนาด 70 ตนั/ชม.  

-เคร่ืองรีด Roughing Mill จ านวน 7 แท่น 

-เคร่ืองรีด Intermediate Mill  จ านวน 2 แท่น 

- เคร่ืองรีด Finishing Mill จ านวน 2 แท่น 

- แท่นลดอุณหภูมิเหลก็เส้น (Cooling Bed) 

โรงงานรีดท่ี1 
(ส่วนต่อขยาย) 

  - เคร่ืองรีด Finishing Mill: Block Mill 

- แท่นลดอุณหภูมิเหลก็เส้น (Cooling Bed) 

โรงงานรีดท่ี 2 12,000 

 

 

-การเพิ่มความร้อนให้
เหลก็แท่งเลก็ (Billet) 

- การรีดเหลก็  

-การลดอุณหภูมิของ   
เหลก็เส้นท่ีรีดแลว้   

-  การมดัเหลก็เส้น 

- เตาประเภท Reheating Furnace แบบ Pusher 
Type ขนาด 55 ตนั/ชม.  

- เคร่ืองรีด Roughing Mill จ านวน 7 แท่น 

-  เคร่ืองรีด Intermediate Mill จ านวน 4 แท่น 

-   เคร่ืองรีด Finishing Mill จ านวน 12 แท่น 

-  แท่นลดอุณหภูมิเหลก็เส้น (Cooling Bed) 
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     ตารางแสดงก าลงัการผลติสูงสุดและปริมาณการผลติของบริษัทในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา เป็นดังนี้ 

 
2561 2562 2563 

จ านวนเคร่ืองจกัรทั้งหมด 
 
2 

 

2 
 

2 

ก าลงัการผลิตสูงสุด  (ตนั/ปี)* 
 

720,000 
 

720,000 
 

720,000 

ปริมาณการผลิตจริง (ตนั/ปี) 
 

109,572 
 

126,476 
 

92,375 

การใชก้ าลงัการผลิตจริง (%) 
 

15 
 

17 
 

13 

อตัราการเพิ่ม(ลด)ของปริมาณการผลิต (%) 
 

-15.84 
 

15.43 
 

-26.96 

 
หมำยเหตุ  *ก ำลังกำรผลิตสูงสุดค ำนวณบนพืน้ฐำนทำงวิศวกรรม ด้วยสมมติุฐำนกำรสับเปลี่ยนกำรผลิต

เหลก็เส้นขนำดต่ำงๆ คละกันไป อย่ำงไรกต็ำม ปัจจุบันเน้นกำรท ำตลำดและผลิตสินค้ำขนำดกลำงและ
เลก็ซ่ึงใช้ระยะเวลำกำรผลิตต่อหน่วยมำกกว่ำ อัตรำกำรใช้ก ำลังกำรผลิตในปัจจุบันจึงถือได้ว่ำอยู่ใน
ระดับท่ีน่ำพอใจ 

 

กระบวนการผลิตสินค้า 

กระบวนการผลิตของบริษทัเร่ิมจากการเผาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิใหก้บัเหลก็แท่งเลก็ (Billet) จนถึง 1,200 องศา
เซลเซียส จากนั้นก็เร่ิมกระบวนการรีด โดยน าเหล็กแท่งว่ิงผ่านแท่นรีดซ่ึงจ านวนแท่นรีดขึ้นอยู่กบัขนาดของ
เหล็กเส้นท่ีทางบริษทัตอ้งการ จากนั้นจะน าเหล็กเส้นท่ีรีดตามขนาดท่ีตอ้งการแลว้มาท าให้เยน็ลงโดยใชว้ิธี Air 
Cooling ซ่ึงจะท าใหเ้หลก็เส้นมีคุณภาพท่ีสม ่าเสมอทัว่ทั้งเส้นและมีคุณสมบติัทางกลตามท่ีตอ้งการ แลว้จึงท าการ
แยกบรรจุเพื่อจดัเก็บหรือเตรียมจดัส่งให้ลูกคา้ ส าหรับการปรับเปล่ียนสายการผลิตเพื่อผลิตเหล็กเส้นต่างขนาด
หรือต่างชั้นคุณภาพนั้น บริษทัสามารถปรับเปล่ียนได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ 2-4 ชัว่โมงจึงนับเป็น
กระบวนการผลิตท่ีมีความยดืหยุน่สูงมากรายหน่ึง รายละเอียดการผลิตแสดงอยู่ในแผนภูมิขา้งล่างน้ี 
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Process of Steel Bar Rolling Mill 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reheating Furnace No. 2 Capacity 55MT/hr 

length 23.5 meters width for billet’s length 
max. 6 meters 

Roughing Mill: 7 stands 

Intermediate Mill: 4 stands 

Finishing Mill : 4-8 stands depend on 

which diameter 

 

Cooling Bed 

Packing 

Reheating Furnace No. 1 Capacity 70MT/hr 

length 27.5 meters width for billet’s length 
max. 6 meters 

Roughing Mill : 7 stands 

Intermediate Mill : 4 stands 

Finishing Mill : 2-4 stands depend on 

which diameter 

Cooling Bed 

Packing 

Finishing Mill : Block Mill  
for steel bar 

 

Cooling Bed 

Packing 
 

Extension Line หมายเหตุ Billet จะใชเ้วลาเผา (อยูใ่นเตา) ประมาณ 60-110 นาที 
ขึ้นอยูก่บัขนาดของ Billet และ Diameter ของเหลก็เส้นท่ี
ตอ้งการรีดระยะเวลาท่ีออกจากเตาเผาถึงPacking อยูร่ะหว่าง 
3-8 นาที ขึ้นอยูก่บั Diameter ของเหลก็เส้นท่ีตอ้งการรีด 



 

   14 

วัตถุดิบและผู้จัดจ าหน่ายวัตถุดิบ 

 
  เหล็กแท่งเล็ก (Billet) เป็นวตัถุดิบท่ีส าคญัของการผลิตเหล็กเส้น มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 80 ของราคา
เหล็กเส้น กระบวนการผลิตของบริษทัเร่ิมตน้จากการน าเหล็กแท่งเล็ก (Billet) มาเพิ่มอุณหภูมิและรีดเหล็กแท่ง
เล็กท่ีร้อนจดัให้เป็นเหล็กเส้นตามขนาดท่ีต้องการ แต่อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเหล็กเส้นของบริษทัมีหลายชั้น
คุณภาพ ดั้งนั้นคุณสมบติัของเหลก็แท่งเลก็ (Billet) จึงแตกต่างกนัตามชนิดของผลิตภณัฑ ์  

 
  บริษทัให้ความส าคญัต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์มาโดยตลอด จึงมีนโยบายในการจดัหาเหล็กแท่งเล็ก 
(Billet) ดว้ยการน าเขา้มาจากผูผ้ลิตชั้นน าในประเทศต่างๆ ทัว่โลก เช่น กลุ่มสหภาพโซเวียต (CIS) ตุรกี เม็กซิโก 
และจีน เป็นส่วนมาก และเพิ่มช่องทางการจดัหาวตัถุดิบจากในประเทศอีกทางหน่ึง เพื่อลดความเส่ียงจากความ
ผนัผวนในกรณีขาดแคลนวตัถุดิบ นอกจากน้ี ในส่วนของการน าเขา้ บริษทัยงัไดป้ระสิทธิภาพในแง่ของตน้ทุน
เพราะสามารถสั่งซ้ือวตัถุดิบไดค้ร้ังมละจ านวนมากผ่านการขนส่งโดยเรือเดินทะเลขนาดใหญ่เพื่อมาขึ้นท่ีท่าเรือ
ประจวบซ่ึงตั้ งอยู่ห่างจากโรงงานเพียง 4 กิโลเมตร ช่วยให้ประหยดัค่าขนถ่ายและค่าขนยา้ยเข้าสู่โรงงาน 
นอกจากน้ีในการสั่งซ้ือวตัถุดิบ ยงัสามารถอา้งอิงปริมาณกบัทางกลุ่มสหวิริยาท่ีมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบเหลก็ประเภท
ต่างๆ (Slab, Billet, Bloom) ในปริมาณท่ีสูง เพื่อเพิ่มอ านาจในการต่อรองราคาและเง่ือนไขการคา้  

 
 

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 
 บริษทัไดรั้บความเห็นชอบในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ
เม่ือวนัท่ี  15 กรกฎาคม 2539 ว่าทางบริษทัไดด้ าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมมาโดยตลอดอย่างเคร่งครัด ส าหรับรายละเอียดรายการตรวจสอบ
ส่ิงแวดลอ้ม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีผลการตรวจสอบผา่นตามมาตรฐานของกรมโรงงานและคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ โดยมีรายละเอียดตามตารางขา้งล่างน้ี  
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มาตรการท่ีติดตามตรวจสอบ พารามิเตอร์ ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด 

1.คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  - TSP ไม่เกิน 0.33 mg/m3 0.023 – 0.055 

   - PM-10 ไม่เกิน 0.12 mg/m3 0.011- 0.025 

 -PM-2.5 ไม่เกิน 0.05 mg/ m3 0.003-0.006 

   - SO2 ไม่เกิน 0.30  mg/m3 0.0052 – 0.0056 

   - NO2 ไม่เกิน 0.32  mg/m3 0.0179 – 0.0198 

2.คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ  - Particulate ไม่เกิน 240 mg/m3 76 

   - SO2 ไม่เกิน 800 ppm 301 

   - NOX ไม่เกิน 200 mg/m3 81 

3.ระดบัความดงัเสียงบริเวณรอบโรงงาน  - Leq 24 hr ไม่เกิน 70 dB(A) 53.5 
       

4.คุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ  - SO2 ไม่เกิน 5  mg/m3  <0.01 

   - CO ไม่เกิน 50  mg/m3 0.78 
 5.ค่าความร้อนภายในสถานประกอบการ  - WBGT ไม่เกิน 34  oC 30.2 
6.ระดบัความดงัเสียงภายในสถาน
ประกอบการ  - Leq 8 hrs ไม่เกิน 90 dB(A) 86.9 

7.คุณภาพน ้าผิวดิน  - อุณหภูมิ *1 30.3 

   - pH 5.0-9.0 7.11 

   - BOD5 ไม่มากกวา่ 2 mg/L 1.6 

   - DO ไม่นอ้ยกวา่ 4 mg/L  4.5 
   - Oil & Grease - mg/L <2 

   - Fe  - mg/L 1.1 

  
- Total Coliform  
   Bacteria 

ไม่มากกวา่ 20,000 
MPN/100ml 

240 

  
 -TDS 
 -  SS 

 - mg/L 
- mg/L 

22,614 
30.5 

หมำยเหตุ *1 = อุณหภูมิของน ำ้จะต้องไม่สูงกว่ำอุณหภูมิตำมธรรมชำติเกิน 3 oC  
 
 

/ 
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3.ปัจจยัความเส่ียง 
 
ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเหลก็ 
 

เหลก็นบัเป็นสินคา้โภคภณัฑ ์ (Commodity) ชนิดหน่ึงท่ีมีความอ่อนไหวทางดา้นราคาเช่นเดียวกบัสินคา้
โภคภณัฑอ่ื์นๆ อาทิ น ้ามนั ถ่านหิน แร่โลหะ ในการผลิตเหลก็เส้นของบริษทัส่วนใหญ่ตอ้งน าเขา้วตัถุดิบหลกั คือ 
เหลก็แท่งเลก็หรือบิลเลต็ (Billet) ท่ีมีสัดส่วนมูลค่าประมาณร้อยละ 90 ของตน้ทุนขายสินคา้ของบริษทั ซ่ึงส่วน
ใหญ่ในตลาดการคา้ปัจจุบนัจะเป็นการตกลงซ้ือขายกนัดว้ยราคา ณ ขณะใดขณะหน่ึง (Spot price) และเน่ืองจาก
อาศยัการขนส่งสินคา้โดยทางเรือจากประเทศผูผ้ลิตในทวีปต่างๆ จึงท าใหต้อ้งใชร้ะยะเวลาในการขนส่งถึง
ประมาณ 3 เดือน นบัจากวนัท่ีสั่งซ้ือวตัถุดิบจนถึงวนัรับเขา้โรงงานเพื่อน ามาแปรรูป (รีดเป็นเหลก็เส้น) รอ
จ าหน่ายต่อไป ในช่วงเวลาระหวา่งน้ีนั้น ราคาเหลก็อาจมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีคาดการณ์ไวแ้ต่เดิมมาก 
นบัเป็นความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานโดยตรง อยา่งไรก็ดีในระยะหลงัน้ีมีความพยายามท่ีจะ
พฒันาเคร่ืองมือทางการเงินเพื่อป้องกนัหรือชดเชยความเส่ียง อนัไดแ้ก่สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ เช่น ท่ีตลาด 
London Metal Exchange หรือตราสารอนุพนัธุ์ในรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงอาจน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงได้
ในอนาคต  นอกจากน้ี บริษทัฯไดพ้ฒันาและก าหนดกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงเก่ียวกบัความเส่ียงจากราคา
สินคา้โภคภณัฑร์วมถึงการบรรเทาความเส่ียงดงักล่าว บริษทัฯท าการป้องกนัความเส่ียงในราคาซ้ือโดยการสั่งซ้ือ
เหลก็แท่งเลก็จากแหล่งภายในประเทศเป็นหลกั โดยท าการสั่งซ้ือในปริมาณนอ้ยให้สอดคลอ้งกบัแผนการผลิต
และประมาณการยอดขายในแต่ละเดือน และท าการสั่งซ้ือเป็นลอ็ตใหญ่จากต่างประเทศเม่ือไดร้าคาท่ีเหมาะสม 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาบริษทัมุ่งมัน่ในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูแ้ทนจ าหน่ายบิลเลต็ทัว่โลก เพื่อ
ความมัน่คงในการจดัหาวตัถุดิบในราคาท่ียติุธรรมและพร้อมส่งมอบไดร้วดเร็ว อีกทั้งมีการวางแผนสั่งซ้ือวตัถุดิบ
ใหส้อดคลอ้งกบัปริมาณความตอ้งการใชเ้หลก็เส้นในประเทศ เพื่อรักษาปริมาณสินคา้คงเหลือในระดบัท่ี
เหมาะสมเพื่อลดความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาดงักล่าว อีกทั้งยงัไดเ้ร่ิมจดัหาวตัถุดิบเหลก็แท่งเลก็จาก
ผูผ้ลิตภายในประเทศเพื่อช่วยเสริมใหก้ระบวนการผลิตมีความต่อเน่ืองมากยิง่ขึ้น 
 
ความเส่ียงจากการมีอุปทานส่วนเกนิและการตัดราคา 
 

ด้วยจ านวนผูป้ระกอบการและก าลงัการผลิตโดยรวมภายในประเทศท่ีมีอยู่จ  านวนมากเกินกว่าความ
ตอ้งการใชจ้ริงไปมาก ท าให้ผูผ้ลิตส่วนใหญ่มีอตัราการใชก้ าลงัการผลิตท่ีค่อนขา้งต ่า อนัมีผลต่อประสิทธิภาพ
และตน้ทุนการผลิต ผูผ้ลิตแต่ละรายจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งรักษาระดบัการใช้อตัราก าลงัการผลิตให้อยู่ในระดบัท่ีสูง
เพียงพอต่อความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ มีส่วนกดดนัให้มีอุปทานออกสู่ตลาดในระดบัท่ีเกินกว่าความตอ้งการใช้ 
ท าให้การตั้งราคาขายเป็นกลยุทธ์การขายท่ียากท่ีจะหลีกเล่ียงได ้และในบางช่วงเวลา เช่น เศรษฐกิจชะลอตวั มี
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ความตอ้งการใชเ้หล็กเส้นหดตวัลง ในขณะท่ีผูผ้ลิตบางรายอาจมีความจ าเป็นทางดา้นกระแสเงินสด ก็อาจตอ้ง
ขายสินคา้ในราคาต ่ากวา่คู่แข่ง แมว้า่จะเป็นราคาท่ีต ่ากวา่ตน้ทุนท่ีแทจ้ริงก็ตาม 

จากเหตุดังกล่าวท าให้บริษทัตอ้งปรับตวัโดยการลงทุนขยายสายการผลิตเหล็กเส้นกลมท่ีมีเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางขนาด 6-9 มิลลิเมตร ซ่ึงเป็นขนาดท่ีมีการแข่งขนันอ้ยและตอ้งอาศยัเทคโนโลยกีารผลิต ความเช่ียวชาญ 
และการลงทุนท่ีสูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกนัก็เป็นสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรท่ีสูงขึ้นดว้ย โดยเร่ิมผลิตและจ าหน่ายตั้งแต่
ปลายปี 2547 เป็นตน้มา  แต่อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษทัไดด้ าเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กบักระบวนการผลิตในส่วนของเหล็กเส้นขอ้ออ้ยแลว้เสร็จ ท าให้บริษทัสามารถผลิตสินคา้และท าตลาดใน
ส่วนของเหล็กเส้นขอ้ออ้ยไดม้ากขึ้น  ส่งผลให้บริษทัเป็นผูผ้ลิตเหลก็เส้นท่ีมีการผลิตสินคา้ครบทุกขนาดและทุก
ชั้นคุณภาพท่ีมีความตอ้งการใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั  

ส าหรับการน าเขา้เหลก็เส้นจากต่างประเทศนั้นถูกจ ากดัโดยก าแพงทางการคา้ประเภทท่ีไม่ใช่ภาษี (Non-
tariff Barrier) โดยกฎหมายบงัคบัให้สินคา้เหล็กเส้นตอ้งไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินคา้จากส านกังาน
มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก่อนการน าออกจ าหน่าย  แต่มาตรการดงักล่าวก็สามารถปกป้องผูผ้ลิต
ภายในประเทศไดใ้นระดบัหน่ึงเท่านั้น เน่ืองจากยงัคงมีการน าเขา้เหลก็ราคาถูกจากต่างประเทศอยู ่ 

 
 
ความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่น 
             
 จากการท่ีบริษทัใชว้ตัถุดิบหลกัในการผลิตเป็นเหลก็แท่งเลก็(Billet) ท่ีตอ้งน าเขา้มาจากต่างประเทศ จึง
ก่อใหเ้กิดภาระหน้ีสินในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นบริษทัจึงตอ้งเผชิญกบัความเส่ียงอนัเกิดจากความผนั
ผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดว้ย กล่าวคือ บริษทัจะมีความเส่ียง ของอตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งวนัท่ีบริษทัตกลง
สั่งซ้ือวตัถุดิบกบัวนัท่ีบริษทัช าระเงินค่าวตัถุดิบนั้น ซ่ึงก็หมายความวา่ตน้ทุนดงักล่าวในรูปของเงินบาท ยงัคงมี
ความไม่แน่นอน ณ วนัท่ีสั่งซ้ือสินคา้(ขณะท่ีบริษทัขายสินคา้ในประเทศในรูปเงินบาท) ส่งผลใหก้ารบริหารส่วน
ต่างของตน้ทุนและราคาขายมีความยากล าบากมากขึ้น  
 บริษทัตระหนักถีงความส าคัญในการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะการณ์ท่ีค่าเงินบาทมีความผนัผวน บริษทัมีการด าเนินนโยบายจ ากดัความเส่ียงจาก
อตัราแลกเปลี่ยนอยา่งเขม้งวดโดยอาศยัการซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ หรือการแปลงภาระค่าวตัถุดิบให้
อยู่ในรูปของเงินบาทโดยเร็วท่ีสุด โดยท่ีบริษทัมีวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนทางการคา้กบัธนาคารพาณิชยท์ั้งในรูป
ของสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาท แต่อย่างไรก็ตามในปี2563 บริษทัสั่งซ้ือวตัถุดิบเหล็กแท่งเล็ก
(Billet) ส่วนใหญ่จากภายในประเทศ และไม่มีภาระหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563  
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4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกจิ        
4.1  สินทรัพย์ของบริษัท   คือท่ีดิน อาคาร โรงงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เคร่ืองตกแต่ง อุปกรณ์ส านกังาน  และ
ยานพาหนะ  ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

รายการสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธิ์ 
 

มูลค่าทางบัญชี
สุทธิ 

ล้านบาท 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดิน ตั้งอยูท่ี่ อ. บางสะพาน จ.
ประจวบคีรีขนัธ์ เน้ือท่ีรวม 197 ไร่ 1 
งาน 31  ตารางวา  

เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 96.3 (ก) 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 363.9 (ก) 
3. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 23.1  
4. เคร่ืองจกัร เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 1,019.5 (ก) 
5. อุปกรณ์โรงงานและอุปกรณ์ล าเลียง

ขนส่ง 
เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 40.3  

6. ยานพาหนะ เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 8.5  
7. พืชเพื่อการใหผ้ลผลิตระหวา่งเพาะปลูก เจา้ของกรรมสิทธ์ิ 7.7  
8. สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง  -  
รวม  1,559.3  

หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม  780.5  
สินทรัพยถ์าวรหลกัสุทธิ  778.8  
หมำยเหตุ (ก) เป็นหลักประกันวงเงินกู้กับธนำคำรแห่งหน่ึง 

  
4.2 เงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

-ไม่มี-  

 

 5. ข้อพพิาททางกฏหมาย 

-ไม่มี-  
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6.ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ช่ือบริษทั    บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) 
เลขทะเบียนบริษทั   0107547000702 
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ  ผลิตและจ าหน่ายเหลก็เส้นกลมและเหลก็เส้นขอ้ออ้ย 
ส านกังานใหญ่ 28/1  อาคารประภาวิทย ์ ชั้น 8  ถนนสุรศกัด์ิ  แขวงสีลม  เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร 10500 
     โทรศพัท ์ 0 2630 0590-5  
     โทรสาร   0 2236 6995-6 
โรงงาน 8  หมู่ท่ี 7  ถนนบา้นกลางนา-ยายพลอย ต าบลแม่ร าพึง อ าเภอบาง

สะพาน   
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77140 

     โทรศพัท ์ 0 3254 8384-9 
     โทรสาร   0 3254 8392 
Website    www.bsbm.co.th 

ทุนจดทะเบียน    จ านวน 1,121,175,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั   จ านวน 1,121,175,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ                    1.00 บาท 

ทุนช าระแลว้    จ านวน 1,121,175,000 บาท 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั   จ านวน 1,121,175,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ      1.00 บาท 

บุคคลอา้งอิง 
นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
- หุน้สามญั    บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
10400 

- หุน้กู ้     - 
ผูส้อบบญัชี    นางสาวอิศราภรณ์  วิสุทธิญาณ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480    
 บริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั 

     ชั้น 33  อาคารเลครัชดา 193/136-137 
     ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้    - 
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ส่วนที่ 2 
การจัดการและการก ากบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 1,121,175,000 บาท โดยแบ่งเป็นจ านวนหุ้นจด
ทะเบียน 1,121,175,000 หุน้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 1,121,175,000 บาท 

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

รายช่ือและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อนัดบัแรก พร้อมทั้งแสดงผูถื้อหุน้ในระดบัชั้นสูงสุด ณ วนัท่ี  23  
มกราคม  2564  แสดงในตารางขา้งล่างน้ี 

 ช่ือผูถื้อหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. กลุ่มวิริยประไพกิจ 
นายปิยะ วิริยประไพกิจ 
นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ 
นายวิน วิริยประไพกิจ 

    478,625,590  
          248,250,010 
          230,375,530 
                           50 

42.69 
       22.14 
       20.55 
        0.00 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

นายหล่ี จ้ี ชุง้ 
นายหล่ี เจ้ียน หง 
บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จ ากดั 
นายฟาง จิน หลง 
นายหลี่ เยะ เหวิน 
นางฟาง หล่ี ฟุ่ ง เจ้ียว 
นางเจ้ิน เวย ฟาง 
นายวชิระ ทยานาราพร 
นายฟาง เวิน หง 
นายฟาง หยวน หง 

81,000,000 
72,000,000 
62,098,200 
36,000,000 
31,500,000 
28,800,000 
22,500,000 
22,400,000 
21,600,000 
21,600,000 

7.22 
6.42 
5.54 
3.21 
2.81 
2.57 
2.01 
2.00 
1.93 
1.93 

   

   

 7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 ไม่มีการออกหลกัทรัพยอ่ื์น  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

     
บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยยดึหลกัเพื่อประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นในระยะยาวโดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. บริษทัมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลอยา่งสม ่าเสมอในอตัราเท่ากบัร้อยละ 40-60 ของก าไรสุทธิประจ าปี

โดยจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว ้
2. ในกรณีท่ีบริษทัตอ้งการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษทั บริษทัอาจจ่ายเงินปันผลต ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้

ในขอ้ 1 ตรงกนัขา้มหากบริษทัไม่มีความตอ้งการเงินทุนเพื่อขยายงานบริษทัก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูง
กวา่อตัราตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 1 ก็ไดต้ามท่ีเห็นวา่เหมาะสม ทั้งน้ีการพิจารณาจะยดึถือผลประโยชน์สูงสุด
ของผูถื้อหุ้นในระยะยาวเป็นหลกัในการตดัสินใจ 

       ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลจะไม่ท าใหมี้ผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั ปัจจยั
ดงักล่าวประกอบดว้ย ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ ภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งช าระ
หน้ีของบริษทั และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการและจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามระเบียบของบริษทั 

     ในปี 2563 เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงปรากฎมีผล
ก าไรสุทธิเท่ากบั 84.0 ลา้นบาท คิดเป็นก าไรสุทธิหุน้ละ 0.07 บาท และโดยท่ีบริษทัฯ ยงัไม่มีแผนการลงทุนท่ีส าคญั
ในอนาคตอนัใกลน้ี้ คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 26 เมษายน 
2564 เพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายทั้งส้ิน 
89.69 ลา้นบาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 107 ของก าไรสุทธิส าหรับปี 2563 ทั้งน้ีเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2563 และก าไรสะสมบางส่วน และ เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจ านวนเงินปันผล 44.847 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้
เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 ดงันั้น หากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัฯ เสนอมาในคร้ังน้ีก็จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท 
เป็นเงินจ านวน 44.847 ลา้นบาท ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลท่ีผา่นมาดงัน้ี 

 
รายละเอยีดการจ่ายปันผล  2563 2562 2561 

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น) 0.08 0.04 0.03 

 1. เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงาน 0.04 0.04 - 
 2. เงินปันผลงวดสุดทา้ยจากผลการด าเนินงาน 0.04 - 0.03 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 89.69 45.30 33.97 
คิดเป็นร้อยละของก าไรสุทธิ 107 93 102 
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8. โครงสร้างการจัดการ  
 
 การบริหารจดัการของบริษทัมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะผูบ้ริหารโดยบริษทัมีโครงสร้างองคก์ร ดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

8.1   คณะกรรมการบริษัท  

 การบริหารจดัการของบริษทัมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะผูบ้ริหาร 

8.1.1   คณะกรรมการบริษัท  

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 9 คนดงัน้ี 

• กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร               1  คน 

• กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร           4  คน 

• กรรมการอิสระ                             4  คน 

คณะกรรมการบริษทั 

กรรมการผูจ้ดัการ 
นายหล่ี เยะ เหวิน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

รองกรรมการผูจ้ดัการ (บริหาร) 
นายทวี  ชชัวาลา 

 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นายสาธิต  โกศินานนท ์

ผูจ้ดัการโรงงาน 
นายเส่ิง เจ้ียน หง 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและการจดัการ 
นายทวี ชชัวาลา (รักษาการ) 

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
นายวีระศกัด์ิ  เหล่ารักษาเกียรติ 

 

ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
นางสาวฉตัรวดี คุม้สนิท 

 

รองกรรมการผูจ้ดัการ 
นายเฉิน อู่ หวั 
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               รายช่ือของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 
1. นายทวีศกัด์ิ เสนาณรงค ์               ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
2. นายวิน วิริยประไพกิจ                กรรมการ 
3. นายคมกริช ประชากริช  กรรมการอิสระ 
4. นายชรินทร์ หาญสืบสาย  รองประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
5. นายธวชั ผลความดี         กรรมการอิสระ 
6. นายฟาง จิน หลง   กรรมการ 
7. นายหล่ี เจ้ียน หง   กรรมการ 
8. นายอนุวติั ชยักิตติวนิช                            กรรมการ 
9. นายหล่ี เยะ เหวิน   กรรมการผูจ้ดัการ 
 หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
รายช่ือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท ประกอบด้วย 
1. นายวิน วิริยประไพกิจ                             กรรมการ 
2. นายฟาง จิน หลง   กรรมการ 
3. นายอนุวตั ชยักิตติวนิช                            กรรมการ 
4. นายหลี่ เยะ เหวิน      กรรมการ 
ส าหรับการลงนามเพื่อผกูพนับริษทันั้นมีเง่ือนไขใหก้รรมการผูมี้อ  านาจลงนามแทนบริษทั 2 ใน 4 คน

ขา้งตน้ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมกบัประทบัตราส าคญัของบริษทั  
ในปี พ.ศ.2563 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 13 คร้ัง สามารถประมวลจ านวนคร้ังในการเขา้ร่วม

ประชุมของกรรมการบริษทัแต่ละท่าน ดงัน้ี 
รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

นายทวีศกัด์ิ   เสนาณรงค ์ 1/13 
นายชรินทร์   หาญสืบสาย 13/13 
นายวิน   วิริยประไพกิจ 10/13 
นายคมกริช ประชากริช 13/13 
นายอนุวติั  ชยักิตติวนิช  9/13 
นายธวชั  ผลความดี  13/13 
Mr. Fang, Jin-Long 0/13(*) 
Mr. Lee, Yeh-Wen 13/13 
Mr. Lee, Chien-Hung 0/13(*) 

    (*) กรรมการท่ีอยูต่่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมไดเ้น่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 
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8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ  
           ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน มีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2561 ถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2564 )   คณะกรรมการ
ตรวจสอบประกอบดว้ย 

1. นายคมกริช ประชากริช   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชรินทร์ หาญสืบสาย   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายธวชั  ผลความดี                 กรรมการตรวจสอบ 

โดยท่ี นายคมกริช  ประชากริช เป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ท่ีในการสอบ
ทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1   

ในปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 5 คร้ัง สามารถประมวลจ านวนคร้ังในการเขา้
ร่วมประชุมดงัน้ี 

รายช่ือ การเข้าร่วมประชุม / การประชุมท้ังหมด (คร้ัง) 

1.นายคมกริช  ประชากริช 
2.นายชรินทร์  หาญสืบสาย 
3.นายธวชั ผลความดี 

5/5 
5/5 
4/5 

 

  8.2 คณะผู้บริหาร  

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจ านวน 7 คน ดงัน้ี 
1. นายหล่ี เยะ เหวิน    กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายทวี ชชัวาลา    รองกรรมการผูจ้ดัการ (บริหาร) และ 

รักษาการผูจ้ดัการฝ่ายธุรการและการจดัการ 
3.นายสาธิต โกศินานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 

(ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน)และ   
เลขานุการบริษทั 

4.นายเฉิน อู่ หวั     รองกรรมการผูจ้ดัการ 
5.นายวีระศกัด์ิ  เหล่ารักษาเกียรติ   ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 
6.นายเส่ิง เจ่ียน หง                   ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 
7.นางสาวฉตัรวดี  คุม้สนิท                                ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

             (ผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชี)   
หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
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       ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการมีหนา้ท่ีรายงานต่อคณะกรรมการของบริษทั โดยมีอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ส าคญัดงัน้ี 

1.ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ กฎ
ขอ้บงัคบั และมติของท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัอยา่งเคร่งครัด 

2.ก าหนดกลยุทธ์ และด าเนินการให้จดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณประจ าปี เพื่อให้คณะกรรมการ
ของบริษทัพิจารณาอนุมติัภายในก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม 

3.จดัท าหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กรและแผนงานเก่ียวกบับุคลากรให้สอดคลอ้งกบัแผนการ
ด าเนินงานและงบประมาณท่ีวางไว ้เพื่อใหค้ณะกรรมการของบริษทัพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 

4.เพื่อให้การบริหารงานของบริษทัตามปกติมีความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพดียิง่ขึ้น กรรมการผูจ้ดัการตอ้ง
จดัท าหรือปรับปรุงแกไ้ขคู่มืออ านาจการด าเนินการในดา้นต่างๆ ของบริษทั เช่น ดา้นบุคลากร ดา้นการเงินและ
บญัชี ดา้นจดัซ้ือ เป็นตน้ เพื่อใหค้ณะกรรมการของบริษทัพิจารณาอนุมติั 
5.ด าเนินการหรือปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผนการด าเนินงานและงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ของบริษทัอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.กรรมการผูจ้ดัการมีอ านาจด าเนินการในดา้นต่างๆ ของบริษทัตามท่ีก าหนดไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัแลว้ ทั้งน้ี การใชอ้  านาจด าเนินการของกรรมการผูจ้ดัการดงักล่าว ไม่
สามารถกระท าไดใ้นกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใน
ลกัษณะใดๆ กบับริษทั 

7.ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทัทั้งน้ี กรรมการผูจ้ดัการจะอยู่ภายใต้
การบงัคบับญัชาและรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั และใหก้รรมการผูจ้ดัการปฏิบติัตามแนวทางและ
นโยบายท่ีคณะกรรมการบริษทัก าหนดไว ้

 
8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั  คือ นายสาธิต โกศินานนท ์ซ่ึงท าหนา้ท่ีเลขานุการ
คณะกรรมการบริษทัดว้ย 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
 
 
8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1)  ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน              
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 ค่าตอบแทนปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงินค่าตอบแทน                        รูปแบบค่าตอบแทน 

   เบีย้ประชุม/เงินบ าเหน็จ เงินเดือน/โบนัส 

กรรมการบริษัท 9    
นายทวีศกัด์ิ เสนาณรงค์  395,763.12 395,763.12 - 
นายชรินทร์ หาญสืบสาย  323,842.11 323,842.11 - 
นายวิน วิริยประไพกิจ  323,842.11 323,842.11 - 
นายฟาง จิน หลง  1,163,842.11 323,842.11 840,000 
นายคมกริช  ประชากริช  383,842.11 383,842.11 - 
นายหลี่ เจ่ียน หง  323,842.11 323,842.11 - 
นายอนุวตั  ชยักิตติวนิช  771,842.11 323,842.11 448,000 
นายธวชั ผลความดี  323,842.11 323,842.11  
นายหลี่ เยะ เหวิน  323,842.11           323,842.11 - 

ผู้บริหาร 7 5,950,000 - 5,950,000 
รวม  10,284,500 3,046,500 7,238,000 

 (2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
-ไม่มี – 
 

8.5 บุคลากร 
บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงจ านวนพนกังานอยา่งมีนยัส าคญั และไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีส าคญั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีพนกังานทั้งส้ิน 152 คน แบ่งตามสายงานหลกั ดงัน้ี 
 
        สายงานหลกั   จ านวนพนักงาน 

1. ฝ่ายโรงงาน  110 
2. ฝ่ายขาย 4 
3. ฝ่ายธุรการและการจดัการ 30 
4. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 6 
5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน 2 
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โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจา้ง และโบนัสรวมให้กบัพนักงานของทั้งบริษทัส าหรับปี 
2563  ตามรายละเอียดดงัน้ี 

                               (ล้านบาท) 

ค่าตอบแทน  2563 

เงินเดือนรวม 30.11 
โบนสั 4.76 
เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ถา้มี) 0.58 
อ่ืน ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา  เบ้ียเล้ียง เป็นตน้ 6.56 

รวม 42.01 

 

นโยบายในการพฒันาบุคลากร 
 บริษทัมีนโยบายในการพฒันาพนกังานคือ การรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่
กบัองคก์ร โดยท่ีมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
• บริษทัคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีความเหมาะสมกบัต าแหน่งงานนั้นๆ  
• มีการจดัอบรมทั้งเม่ือเร่ิมแรกเขา้ท างานเพื่อเป็นการท าความคุน้เคยก่อนการท างาน 
• มีจดัอบรมสม ่าเสมอ ในเร่ืองความรู้เฉพาะดา้นและเทคนิคต่างๆ มีการจดัฝึกอบรมทั้งในและนอก

สถานท่ีเพื่อให้มีทกัษะในงานนั้นๆมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีองค์กรมีการจัดส่งบุคลากรไปศึกษายงั
ต่างประเทศท่ีมีความรู้และเทคโนโลยใีนดา้นนั้นๆ รวมถึงการจา้งบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ความ
ช านาญจากต่างประเทศมาฝึกอบรมใหก้บัพนกังาน 

• เกณฑ์ในการพิจารณาเงินเดือน บริษทัพิจารณาตามความเหมาะสมต่อองค์กรและตวับุคลากรให้มี
ความยินดีทั้งสองฝ่าย เพื่อเป็นการจูงใจให้สามารถคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงและเหมาะสมกบั   
หน้าท่ี โดยเม่ือเปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน และตลาดแรงงาน นับว่าองค์กรมีอตัราว่าจา้งดึงดูดใจเม่ือ
เทียบกบัองคก์รในระดบัเดียวกนั 

• เกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส บริษทัพิจารณาตามผลงานและระยะเวลาการท างานของพนักงาน 
รวมถึงพิจารณาตามอตัรายอดขายและก าไรของบริษทั หากยอดขายและก าไรมากพนักงานจะได้
โบนสัมาก 
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9.การก ากบัดูแลกจิการ 
 

9.1 นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 
บริษทัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดยมุ่งสร้างความเช่ือมัน่ใหเ้กิด

ขึ้นกบัผูที้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้หมาะสมกบัสถานะการณ์ ปัจจยัแวดลอ้ม สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบนั โดยค านึงถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวและมีความยัง่ยนืทางธุรกิจ ดว้ยความส าคญัขา้งตน้น้ี 
คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรใหน้ าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ซ่ึงออก
โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาก าหนดเป็นนโยบายในการก ากบัดูแลกิจการท่ี
ดีดงัน้ี 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้น า องค์กรท่ีสร้างคุณค่า ให้แก่
กจิการอย่างยั่งยืน  

• คณะกรรมการบริษทัฯ ยดึหลกัปรัชญาการด าเนิน ธุรกิจดว้ยความยัง่ยนื ค  านึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ความเติบโตดา้นเศรษฐกิจ รับผิดชอบต่อสังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยไดป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่างในการ 
ปฏิบติัหน้าท่ี และถ่ายทอดปรัชญาดงักล่าวลงมายงัฝ่ายจดัการ เพื่อน าไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกันทั้ง 
องคก์ร และวางระบบให้มีการรายงานผลการด าเนิน งานดา้นต่าง ๆ ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นประจ า 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดนโยบายการก ากับ ดูแลกิจการท่ีดี ให้เป็นแนวทางในการปฏิบติัของ 
บุคลากรทุกระดบัของบริษทัฯ ตั้งแต่กรรมการบริษทัฯ ตลอดจนผูบ้ริหาร พนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม และเปิดเผยผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยกรรมการ และผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
รับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสัตยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลใหมี้ การด าเนินงานตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั 
และมติท่ีประชุมผูถื้อ 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดบทบาทของกรรมการ ไวใ้นกฎบตัรกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ท่ี
เป็น ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และคู่มือการก ากับดูแล กิจการท่ีดีของบริษัทฯ รวมถึงการดูแล
โครงสร้าง กรรมการให้เหมาะสม และก าหนดโครงสร้าง ค่าตอบแทนของกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังาน  เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบั วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

• คณะกรรมการบริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ปฏิบติัตามจริยธรรมธุรกิจ และ สร้างเป็น
วฒันธรรมองคก์ร โดยระบุไวใ้นคู่มือ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานของบริษทัฯ พร้อมทั้งเปิดเผย แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบติัตามจริยธรรม ธุรกิจ และ
ติดตามการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอตามท่ีระบุ ไวใ้นแผนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

• คณะกรรมการบริษทัฯ ทบทวนและก าหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษทัฯ เพื่อให้
ผูบ้ริหาร และพนักงานมุ่งด าเนินการดว้ยความ รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจ ไปในทิศทางเดียวกนั 
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วางกรอบและอ านาจการด าเนินงานให้เหมาะสมกบัความรับผิดชอบของฝ่ายจดัการ โดยไม่แทรกแซง
การตดัสินใจในเร่ืองท่ีเป็นบทบาทของฝ่ายจดัการ  

 
หลกัปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกั ของกจิการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน  

คณะกรรมการใหค้วามส าคญัอย่างยิ่งต่อการก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัในการด าเนินธุรกิจของ 
องคก์รใหส้ามารถเติบโตคู่กบัสังคมดว้ยความยัง่ยืน สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร ลูกคา้ คู่คา้ พนกังาน ผู ้
ถือหุ้น ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสังคมโดยรวม และจะส่งเสริมการส่ือสาร และเสริมสร้างให้วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
หลกัขององค์กร สะทอ้นอยูในการตัดสินใจและการด าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวฒันธรรม
องคก์รท่ีอยู ่ภายใตห้ลกัการก าก บดูแลกิจการท่ีดี  

 ในการน้ี คณะกรรมการมีการก าหนดกลยุทธ์ แผนงานต่างๆ พร้อม ติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้สอดคลอ้งกับการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของกิจการ โดยมีการน านวตักรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและปลอดภยั นอกจากน้ี  ตลอดจนก ากบัดูแลให้มีการถ่ายทอดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานให้ทัว่ทั้งองค์กร โดยได้พิจารณาแผนธุรกิจและกลยุทธ์องค์กรต่างๆ โดย
ค านึงถึงการสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยนืแก่ผูถื้อหุน้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  

 
 
หลกัปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

 
การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
-  รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีจ านวน 9 คน ในจ านวนน้ีเป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 คน โปรดดูรายละเอียด
เก่ียวกับประวติั อ านาจหน้าท่ี และค่าตอบแทนเพิ่มเติมได้จากเร่ือง “รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการ” และ 
“โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานฉบบัน้ี 

บริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวคือ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ
จ านวน 3 คนท่ีไดรั้บแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โปรดดูรายละเอียดประวติั
และอ านาจหนา้ท่ีไดใ้นเร่ือง “รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ” และ “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานฉบบัน้ี 
 
-  การปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมา 

ในปี 2563 มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัรวมทั้งส้ิน 13 คร้ัง โดยมีเลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ี
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัดว้ย กรรมการทุกคนจะไดรั้บหนงัสือเชิญประชุมพร้อมทั้งรายละเอียดส าหรับแต่ละ
วาระการประชุมล่วงหนา้ 7 วนัก่อนการประชุม ในการประชุมแต่ละคร้ังจะตอ้งมีกรรมการอยา่งนอ้ยก่ึงหน่ึงเขา้ร่วม
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จึงจะถือวา่ครบองคป์ระชุม ซ่ึงประธานท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหก้รรมการไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี โดยใช้
ระยะเวลาในการประชุมประมาณ 1-2 ชัว่โมง สถิติการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแยกเป็นรายบุคคลเป็นดงัน้ี 
 
 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 

  

รายช่ือกรรมการบริษทั 
สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม
ของคณะกรรมการบริษทั 

สรุปจ านวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายทวีศกัด์ิ   เสนาณรงค ์ 1/13 - 
นายชรินทร์   หาญสืบสาย 13/13 5/5 
นายวิน   วิริยประไพกิจ 10/13 - 
นายคมกริช ประชากริช 13/13 5/5 
นายอนุวติั  ชยักิตติวนิช   9/13 - 
นายธวชั  ผลความดี  13/13 4/5 
Mr. Fang, Jin-Long  0/13* - 
Mr. Lee, Yeh-Wen 13/13 - 
Mr. Lee, Chien-Hung  0/13* - 

* กรรมการท่ีอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

            ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมินผลการปฏิบติังานดว้ยตนเองจ านวน 1 คร้ัง โดยใชแ้บบประเมิน
การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลการประเมินพบว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบติั
ครบถว้นและไดมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามแนวปฏิบติัท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดมี้การทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและไดน้ าเสนอใหท้างคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัแลว้ 

 
หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีกรรมการทั้งส้ิน 9 คน เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 8 คน (ในจ านวนน้ี
เป็นกรรมการอิสระ 4 คน) โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเพียง 1 คนท่ีด ารงต าแหน่งในฝ่ายจดัการ  

บริษทัมีนโยบายก าหนดให้ผูท่ี้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการตอ้งไม่ไช่
บุคคลเดียวกนั เพื่อให้มีการแบ่งแยกบทบาทอย่างชดัเจนและมีความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน โดยประธาน
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กรรมการในฐานะผูน้ าฝ่ายนโยบาย ท าหนา้ท่ีก าหนดวิสัยทศัน์และก ากบัดูแลการท างานของผูบ้ริหารระดบัสูง และ
ก าหนดให้รองประธานกรรมการ (ถ้ามี) หรือให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนท าหน้ าท่ีแทนประธาน
กรรมการในกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ส่วนกรรมการผูจ้ดัการมีบทบาทหลกัในการเป็นผูน้ าฝ่ายจดัการ ท า
หนา้ท่ีด าเนินงานตามนโยบายท่ีคณะกรรมการก าหนดไว ้ปัจจุบนัมี นายทวีศกัด์ิ   เสนาณรงค ์ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ และ นายหลี่ เยะ เหวิน ด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการและฝ่ายจดัการของบริษทั มีความรับผิดชอบตามหนา้ท่ีต่อผูถื้อหุ้น จึงไดก้ าหนดและแบ่งแยก
หนา้ท่ีรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการไวอ้ย่างชดัเจนตามท่ีระบุไวใ้นขอบเขตอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและของกรรมการผูจ้ดัการ ในหัวขอ้เร่ือง “โครงสร้างการถือหุ้นและการ
จดัการ” ในรายงานประจ าปีฉบบัน้ี 
 
ความเหมาะสมของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการของบริษทัประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในดา้นต่างๆ 
เช่น เป็นผูเ้ช่ียวชาญในอุตสาหกรรม เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินและการธนาคาร ดา้นการบญัชี ดา้นวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรม ดา้นการศึกษาและศิลปกรรม ตลอดจนดา้นการพาณิชยอ่ื์นๆ เป็นตน้ (ประวติัโดยสังเขปของกรรมการ
แต่ละคน โปรดดูจากหวัขอ้ “รายละเอียดเก่ียวกบัคณะกรรมการ” ในรายงานฉบบัน้ี) กรรมการทุกคนต่างมีความเป็น
อิสระในการตดัสินใจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ      ทั้งน้ีคณะกรรมการเห็นวา่   
นายคมกริช ประชากริช เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้นการบญัชีและการเงิน จึงไดแ้ต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการของบริษทัได้ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบตัรจากหลกัสูตรท่ีจดัโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย ดงัน้ี 

 จ านวนกรรมการท่ีผา่นหลกัสูตร 
Director Accreditation Program 4 
Director Certification Program   3 
The Role of the Chairman Program 1 
Audit Committee Program 1 

 
คณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายให้กรรมการทุกคน ตอ้งแจ้งต่อท่ีประชุมคณะกรรมการโดยพลนัหาก

กรรมการผูห้น่ึงผูใ้ดด าเนินธุรกรรมอนัอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
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ความโปร่งใสในการสรรหากรรมการ 
รายละเอียดเก่ียวกบัการพิจารณาและวิธีการสรรหา กรรมการบริษทั ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในหัวขอ้การสรรหา 

กรรมการ ในเร่ือง “โครงสร้างการจดัการ” ในรายงานฉบบัน้ี 
 

กรรมการท่ีไม่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัมาก่อน จะไดรั้บการบรรยายสรุปลกัษณะการประกอบ
ธุรกิจพร้อมทั้งคู่มือบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนการเขา้เยีย่มชมโรงงานของบริษทัดว้ย  
 
ประสิทธิภาพในการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัซ่ึงจดัขึ้นเป็นประจ าทุกเดือนนั้น (ในปี 2563 มีการจดัประชุม 13 คร้ัง) 
คณะกรรมการก าหนดให้ฝ่ายจดัการน าเสนอผลการด าเนินงานเพื่อรับทราบเป็นประจ าทุกเดือน กรรมการแต่ละคนมี
อิสระในการซักถาม ให้ขอ้คิดเห็น และรับฟังขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการคาดการณ์สภาวะอุตสาหกรรม เพื่อร่วมกนั
วางแนวนโยบายพร้อมทั้งเป้าหมายในการด าเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อน่ึง ในการประชุมกรรมการในแต่ละคร้ัง
ไม่ไดมี้การก าหนดเวลาเลิกประชุม ในปีท่ีผา่นมาใชเ้วลาในการประชุมเฉล่ียคร้ังละ 1-2 ชัว่โมง 

เลขานุการบริษทัท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการ รวมทั้งเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุมเป็นลายลกัษณ์
อกัษร เพื่อให้ประธานกรรมการลงนามรับรองและจดัเก็บไวเ้พื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ณ ส านักงานของ
บริษทั 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัประชุมทั้งส้ิน 5 คร้ัง (รวมการประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชีของ
บริษทัโดยท่ีไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยจ านวน 1 คร้ัง) ในแต่ละคร้ังมีเร่ืองพิจารณาท่ีส าคัญ อาทิ การให้ความ
เห็นชอบส าหรับแผนงานและรับทราบผลการปฏิบติังานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน การพิจารณา
รายการระหว่างกนัและรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การพิจารณาความถูกต้องและครบถว้นของ
รายงานทางการเงิน การรับทราบผลการปฏิบติัตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งของฝ่ายจดัการ และการคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีประจ าปี  ทั้งน้ี รายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไดถู้กน าเสนอให้ท่ีประชุมของ
คณะกรรมการบริษทัในคราวถดัไปรับทราบทุกคร้ัง 

       นอกจากน้ี ในปี 2554 คณะกรรมการไดอ้นุมติั “จริยธรรมธุรกิจ” และให้เผยแพร่ต่อพนกังานทุกระดบัชั้น 
โดยในจริยธรรมธุรกิจน้ีประกอบดว้ยเน้ือหา 3 หมวด คือ 

• จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
• จรรยาบรรณของกรรมการบริษทั 
• จรรยาบรรณของพนกังาน 

 
ในส่วนของจรรยาบรรณของกรรมการบริษทั มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. กรรมการบริษทัพึงปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั 
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2. กรรมการบริษทัพึงอุทิศเวลาปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบอยา่งเพียงพอ โดยใชค้วามรู้ความสามารถและ
ทกัษะการบริหารจดัการอยา่งเตม็ความสามารถ เพื่อใหบ้ริษทัเจริญกา้วหนา้ มัน่คง และก่อใหเ้กิดผลประโยชน์
ตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3. กรรมการบริษทัพึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และในขณะเดียวกนัตอ้งค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย โดยปฏิบติัต่อบุคคลทุกกลุ่มดว้ยความเหมาะสมและเป็นธรรม 

4. กรรมการบริษทัไม่พึงอาศยัต าแหน่งหนา้ท่ีในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยขอ้มูลความลบัของ
บริษทัต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ใหก้บัตนเองและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยใชข้อ้มูลใดๆ ของ
บริษทัซ่ึงยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระท าการใดๆ ในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษทั 

 
หลกัปฏิบัติ 4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและ การบริหารบุคลากร  
 

บริษทัฯ ยงัมิได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อท าหน้าท่ีในการสรรหา
ผูบ้ริหารระดบัสูง แต่ไดก้ าหนดคุณสมบติัของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  เพื่อท่ีสามารถมัน่ใจไดว้่าบริษทัฯ มี
การสรรหา กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการด าเนินงาน   และปฏิบติัตามแผนธุรกิจ
ตามท่ีระบุในกฎบัตรและจรรยาบรรณ (code of conduct) ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
นอกจากน้ีคณะกรรมการบริษทัยงัให้ความส าคญักบัการท าความเขา้ใจโครงสร้างและ ความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น
ใหญ่ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารงานของกิจการและอ านาจในการควบคุมการบริหารจดัการ บริษทัฯ เพื่อมิให้
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของ คณะกรรมการบริษทั และจะดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การควบคุมกิจการอยา่งเหมาะสม   

ในการด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการได้มีการก าหนดโครงสร้างการตอบแทนของกรรมการและ
ผูบ้ริหาร  ตลอดจนการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบัขอบเขตความรับผิดชอบของหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย   

ด้านการพฒันาบุคลากร คณะกรรมการบริษทัจะติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ 
ทกัษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพื่อใหส้ามารถจดัการบริหารกิจการให้เป็ นไปตามนโยบายการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  
 
หลกัปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 
 

การส่งเสริมนวัตกรรม 

คณะกรรมการบริษทัใหค้วามส าคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจ โดย

มุ่งเนน้การวิจยัและ พฒันาผลิตภณัฑ ์เพื่อสร้างนวตักรรมเขา้ไปในสินคา้ท่ีบริษทัฯ พฒันา ช่วยใหลู้กคา้ไดรั้บสินคา้
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ท่ีมีคุณภาพสูง นอกจากน้ี ทางคณะกรรมการยงัส่งเสริมการสร้างนวตักรรมต่างๆ โดยมีการน าเคร่ืองจกัรท่ีมี

ประสิทธิภาพและเป็นเทคโนโลยขีั้นสูงมาช่วยในการผลิตเพื่อลดอตัราการสูญเสีย (Waste) ซ่ึงเป็นการประหยดั

ตน้ทุนท่ีส าคญั เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใตก้ระบวนการควบคุมท่ีดี  รวมถึงการ

พฒันาและรักษาส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษทัเช่ือว่าการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีผ่านมานั้น ไดมี้ส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

ดว้ยการค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจากธุรกิจ เป็นส่วนหน่ึงของแนวทางด าเนินกิจกรรมในหลายๆ กิจกรรมเสมอมา ทั้ง

ในระดบัท่ีเพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบต่างๆ ไปจนถึงกิจกรรมท่ีมีเป้าประสงคเ์พื่อประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้ส่วนได้

เสียท่ีมิใช่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัโดยเอกเทศในช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้น

ยงัมิไดก้ าหนดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นแนวนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ และแผนปฏิบติังานอยา่งเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  

รายละเอียดในส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคมไดแ้สดงไวภ้ายใตห้ัวขอ้ “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ใน

รายงานฉบบัน้ี 

หลกัปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม  
 
คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลให้มัน่ใจว่าบริษทัฯ มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในท่ีจะท าให้ การด าเนินงานของบริษทับรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ีคณะกรรมการ ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงทุกคนต้องเป็น
กรรมการอิสระ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงตอ้งมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี  ไดอ้ยางมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อท า
หนา้ท่ีต่าง ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงรวมถึงหนา้ท่ีใน การสอบทานรายงานทางการเงิน 
ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบติัตามกฎหมาย การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ 
และการจดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้  

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการท าความเขา้ใจในวิธีประเมินความเส่ียงของกิจการท่ีผูบ้ริหารจดัใหมี้
มาตรการรองรับความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั พบวา่บริษทัมีความสามารถท่ีจะควบคุมบริหารความเส่ียงท่ีแปรผนัตาม
สภาพแวดลอ้ม ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกตามสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎขอ้บงัคบัต่างๆอยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพเพียงพอ 

คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้การประเมินการควบคุมภายในดา้นต่างๆ 5 ส่วน คือ 
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1. องคก์ร และสภาพแวดลอ้ม 
2. การบริหารความเส่ียง 
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร 
4. ระบบสารสนเทศ 
5. ระบบการติดตาม 

คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในในดา้นต่างๆ ขา้งตน้อยา่งพอเพียงแลว้ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดว้ย 

นอกจากน้ี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท างานร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน  โดยดูแลสอบทาน
รายงานตามหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอในระบบการควบคุมภายในทุกจุด และไดเ้สนอแนะให้
ปรับปรุงแกไ้ขในบางจุดใหมี้ความเหมาะสมแก่สภาพการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ีผูส้อบบญัชี
อิสระยงัไดใ้ห้ค  าเสนอแนะต่อบริษทั เพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางประการให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
ดว้ย 
 
หลกัปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล 
 
หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
บริษทัมีนโยบายในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัแก่นกัลงทุน ทั้งท่ีเป็นผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทัว่ไป

ผ่านช่องทางท่ีสามารถรับทราบโดยทัว่ถึงและเท่าเทียมกนั ในปี 2563 บริษทัอาศยัการเปิดเผยขอ้มูลโดยการแจง้ข่าว
ผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นหลกั ทั้งน้ี ไดแ้ต่งตั้งให้ นายหล่ี เยะ เหวิน กรรมการผูจ้ดัการ 
และ   นายสาธิต  โกศินานนท ์รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั เป็นผูมี้อ านาจรายงานสารสนเทศ ในปีท่ี
ผา่นมา บริษทัสามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามกระบวนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัจดทะเบียนไดอ้ยา่งครบถว้น 
 
คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

บริษทัมีนโยบายในการจดัท ารายงานทางการเงินแบบโปร่งใสและมีขอ้มูลถูกตอ้งครบถว้นตามความเป็น
จริงตามมาตรฐานการบญัชีทั้งรายการท่ีแสดงจ านวนเงินและค าอธิบายประกอบ และก าหนดให้ออกรายงานทางการ
เงินภายในกรอบระยะเวลาตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด  

 
ในปี 2563 บริษทัจดัท ารายงานทางการเงินรวม  4  คร้ัง แต่ละคร้ังไดน้ าเสนอเขา้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ในท่ีประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนการน าเสนอเขา้สู่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัให้
เผยแพร่ และเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่ออนุมติส าหรับงวดประจ าปี ทั้งน้ี ไดผ้่านการ
สอบทานและตรวจสอบแลว้แต่กรณีจากผูส้อบบญัชีอิสระซ่ึงได้ระบุในรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (โดย 
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นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ เลขทะเบียน 7480 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั) วา่เป็นการแสดงความเห็นอย่าง
ไม่มีเง่ือนไขทั้ง 4 คร้ัง 

บริษทัไดแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตท่ีผา่นความเห็นชอบจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 โดย
ผูส้อบบญัชีของบริษทัมีคุณสมบัติไม่ขดักับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี
ประจ าปี 2563 จ านวน 1,240,000 บาท คงท่ีเข่นเดียวกบัปี 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไม่ไดใ้ห้บริการอ่ืน ๆ แก่บริษทั และ
ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่าง
ใด   
 

งานผู้ลงทุนสัมพนัธ์ 
บริษทัยงัไม่มีหน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์แยกเป็นเอกเทศ แต่บริษทัไดก้ าหนดผูรั้บผิดชอบเพื่อปฏิบติังานผู ้

ลงทุนสัมพนัธ์ โดย นายสาธิต โกศินานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการและเลขานุการบริษทั เป็นผูท้  าหนา้ท่ีดงักล่าว และ
นางสาวฉัตรวดี คุม้สนิท ผูจ้ดัการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูช่้วย ทั้งน้ี นกัลงทุนสามารถติดต่อผูป้ฏิบติังานผูล้งทุน
สัมพนัธ์ของบริษทัไดท่ี้หมายเลขโทรศพัท ์0 2630 0590-5 หรือทาง website: www.bsbm.co.th หรือทาง e-mail ท่ี 
sathit@bsbm.co.th หรือ chatrawadeek@bsbm.co.th  

 
หลกัปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสาร กบัผู้ถือหุ้น 
 
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น 

 
นโยบายของคณะกรรมการเกีย่วกบัการดูแลผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงเป็นปัจจยัหลกัในการเสริมสร้างให้
องคก์รมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตทางธุรกิจอยา่งมีคุณภาพและยัง่ยนื รวมทั้งเสริมสร้างให้
องคก์รมีความโปร่งใสในการด าเนินงาน สามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงจะเพิ่มความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทุน และผูท่ี้
เก่ียวขอ้งและมีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ คณะกรรมการเช่ือวา่การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ผู ้
ถือหุน้และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั ดงันั้น คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ด าเนินการใหก้ ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นไปตามหลกัการธรรมาภิบาลและขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับบริษทัจด
ทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยอ์ยา่งครบถว้น และมีความภาคภูมิใจท่ีไดรั้บผลการประเมินคร้ังล่าสุดเม่ือปี 2563 วา่มีธรรมาภิบาลใน
ระดบัคะแนนร้อยละ 72 จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ภายใตก้าร
สนบัสนุนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์
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การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหนา้ผ่านทางเวบไซตข์องบริษทั โดยเร่ิม

ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 รวมระยะเวลาท่ีใหสิ้ทธิ 60 วนั เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาและมีมติ
เสนอวาระเขา้สู่การประชุมผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ต่อไป ในการเตรียมจดัการประชุมทุกคร้ัง บริษทัมีนโยบายท่ีจะ
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด ในปีท่ีผ่านมาบริษทัได้จดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 โดยมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจ านวน 6 คนจากทั้งหมด 9 คน (ปี 2562 มี
กรรมการเขา้ร่วมประชุม 6 คนจากทั้งหมด 9 คน)  
 

ในการนั้นบริษทัไดม้อบให้บริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหุ้นของ
บริษทั เป็นผูจ้ดัส่งเอกสารนดัประชุมท่ีไดแ้จง้วาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งได้
แนบรายงานประจ าปีไปพร้อมกันด้วย โดยจดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 19 วนั (ปี 2562 จดัส่ง
ล่วงหน้า 20 วนั) นอกจากน้ียงัไดมี้การเผยแพร่วาระการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ตลอดจน
ขอ้มูลในรายงานประจ าปีไวใ้นเวบไซตข์องบริษทัเป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมประมาณ 1 เดือน 
 

การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น 
ในระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 3 สิงหาคม 2563  ณ หอ้งคริสตลับอลรูม     

โรงแรมฮอลิเดยอิ์นน์ ตั้งอยู่ท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก ซ่ึงเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 14:00 น. มีการช้ีแจง
ระเบียบขั้นตอนในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุม ภายหลงั
จากท่ีไดมี้การแนะน าคณะกรรมการและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายแลว้ จึงมีการด าเนินการประชุมไปตามวาระในหนงัสือ
นัดประชุม โดยไม่มีการเสนอวาระเพิ่มเติมทั้งจากฝ่ายผูถื้อหุ้นและกรรมการบริษทั รวมทั้งไม่มีการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลท่ีส าคญัใดๆ ท่ีไม่ไดแ้จง้ล่วงหนา้นั้น คณะกรรมการไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและเสนอขอ้คิดเห็นใน
แต่ละวาระจนเป็นท่ีพอใจ โดยมีผูบ้ริหารสูงสุดสายบญัชีและการเงินเป็นผูร่้วมให้ขอ้มูล มีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมพร้อม
ตอบขอ้ซักถามหากมีการร้องขอ และมีเลขานุการบริษทัและคณะเป็นผูจ้ดบนัทึกการประชุมและนับคะแนนเสียง       
โดยไดแ้จกบตัรลงมติแยกตามวาระไวใ้ห้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมทุกรายอยา่งเพียงพอ การประชุมใชเ้วลาทั้งส้ิน
ประมาณ 2 ชัว่โมง 

บริษทัไดรั้บการประเมินผลการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ในระดบั “ดีเยี่ยม” โดยไดค้ะแนน
สูงกวา่ระดบัคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์จากการประเมินของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
ซ่ึงนบัเป็นคะแนนในระดบั “ดีเยีย่ม” ติดต่อกนัเป็นปีท่ี 11 แลว้ 

นอกจากการติดต่อทางโทรศพัทโ์ดยตรงแลว้ บริษทัยังไดจ้ดัให้มีช่องทางในการติดต่อของผูถื้อหุ้นและนัก
ลงทุน ตลอดจนผูท่ี้สนใจทัว่ไป สามารถติดต่อหน่วยงานผูล้งทุนสัมพนัธ์ไดผ้่านทางเวบไซต ์www.bsbm.co.th ซ่ึงมี
ช่องทางส่งขอ้ความถึงหน่วยงานดงักล่าวไดโ้ดยตรงในหนา้ของ Investor Relations 
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หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม 
 
ในการประชุมผูถื้อหุน้ทุกคร้ัง บริษทัมีนโยบายท่ีตอ้งจดัใหมี้กรรมการอิสระ 1 คน เป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทน

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้พร้อมจดัเตรียมหนงัสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบ
ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นการล่วงหน้า ส าหรับการ
ประชุมสามญัประจ าปี 2563 ท่ีผ่านมานั้น ไดจ้ดัให้ นายคมกริช ประชากริช กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงแทนผูถื้อหุ้นท่ีไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมโดยไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ
นดัประชุมเป็นการล่วงหนา้ 
 

ในรายงานการประชุมท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้การบนัทึกผลการลงมติในแต่ละวาระและแต่ละรายการในบาง
วาระ โดยแยกเป็นคะแนนเสียงของผูท่ี้เห็นด้วย คดัคา้น และงดออกเสียงอย่างชัดเจน และมีการบนัทึกประเด็น
ซกัถาม ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้ท่ีไดอ้ภิปรายในท่ีประชุม ตลอดจนค าช้ีแจงจากคณะกรรมการอย่าง
ครบถว้น ทั้งน้ี รายงานการประชุมทั้งฉบบัไดน้ าขึ้นเปิดเผยผา่นทางเวบไซตข์องบริษทัท่ี www.bsbm.co.th ดว้ย 

 
9.2 ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย 
 บริษทัมีคณะกรรมการทั้งส้ิน 2 ชุด ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายละเอียดเก่ียวกบัโครงสร้าง องคป์ระกอบ และสรุปผลการปฏิบติัหนา้ท่ีไดก้ล่าวถึงไวแ้ลว้ในหวัขอ้ 8.1, 8.1.1, และ 
8.1.2 
      ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 
1. ก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธะกิจ และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษทั เพื่อความมัน่คงและผลประโยชน์ท่ีสมดุล

และยัง่ยนืของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง 
2. พิจารณาอนุมติักลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีของบริษทั รวมทั้งติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดับสูง โดยก าหนดให้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแบบท่ีก าหนดไวอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างองค์กร รวมทั้งนโยบายและแผนงานเก่ียวกับ
บุคลากร 

4. ก ากบัดูแลใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล และระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
5. ดูแลให้มีการก ากับตรวจสอบ ทั้ งจากผู ้ตรวจสอบภายในและผู ้สอบบัญชีภายนอก ให้ท าหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิผล 
6. พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ างวดและประจ าปี และดูแลให้งบการเงินเป็นไปตามหลกัการบญัชีท่ีรับรอง

ทัว่ไป 
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7. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษทั โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนหรือผูห้น่ึงผูใ้ด และไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการ
ขดัแยง้หรือแข่งขนักบัผลประโยชน์ของบริษทั 

8. จดัการกิจการของบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บังคบัของบริษทั รวมทั้งมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั รวมทั้งก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติั
ตามระเบียบและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยอ์ยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เช่น การท า
รายการระหวา่งกนั การใชข้อ้มูลภายใน เป็นตน้ 

9. ปฏิบติัตามหลกัการธรรมาภิบาล และขอ้พึงปฎิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบียนตามแนวทางของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

10. ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ตลอดจนมีการ
เปิดเผยขอ้มูลต่อผูถื้อหุน้อยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

11. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตส านึกในจริยธรรมและคุณธรรม และก ากบัดูแลให้ปฏิบติัตามอย่างจริงจงั 
ทั้งน้ี เพื่อช่วยลดความเส่ียงดา้นการทุจริตและการใชอ้  านาจอย่างไม่ถูกตอ้ง รวมทั้งช่วยป้องกนัการกระท าท่ีผิด
กฎหมายดว้ย 

12. เพื่อประโยชน์ในการติดตามและก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัอย่างใกลชิ้ด คณะกรรมการจะมอบหมาย
อ านาจให้กรรมการ คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคล ให้กระท าร่วมกนัหรือแยกกนัเพื่อกระท าการอย่าง
หน่ึงอยา่งใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการก็ได ้โดยในการมอบอ านาจนั้น จะตอ้งอยูภ่ายใตข้อบเขตอ านาจ
ตามกฎหมายของคณะกรรมการ และมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของผูรั้บมอบอ านาจอย่างชดัเจน ทั้งน้ี 
การมอบหมายอ านาจดงักล่าว ตอ้งไม่มีลกัษณะท่ีเป็นการมอบอ านาจท่ีท าให้ผูรั้บมอบอ านาจ สามารถพิจารณา
และอนุมติัรายการหรือกระท าการใดๆ ท่ีผูรั้บมอบอ านาจ ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและ ผูท่ี้อาจมีความขดัแยง้ อาจมีส่วนได้
ส่วนเสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทั 

 
        ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 1.   สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 
2.   สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3.    สอบทานใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย ์
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  

4.   สอบทานความเหมาะสมของระบบการบริหารความเส่ียงและมาตรการรองรับความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญั 
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5.   พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6.    พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ทั้งน้ีเพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษทั 

7     จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลตามหลกัเกณฑ์และขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

8.  ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
9.   รายงานผลการด าเนินงานของกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละส่ีคร้ัง 
10.  ในการปฏิบติังานตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ 

หวัหนา้หน่วยงานหรือพนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามท่ีเห็นว่า
เก่ียวขอ้งจ าเป็น 

 
9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

1. กรรมการอิสระ 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ  
▪     คณะกรรมการบริษทั ตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด แต่ตอ้งมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 
▪ กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการท่ีมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี 

1. ตอ้งถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูเ้ก่ียวขอ้งตามมาตรา 258 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

2. ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนในการบริหารงาน  พนกังาน ลูกจา้ง  ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า ผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ี
อาจมีความขดัแยง้ 

3. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีไดรั้บ
การเสนอช่ือเป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4. ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั 
(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์            

• ความสัมพนัธ์ในลกัษณะของการใหบ้ริการทางวิชาชีพ            
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-      ลกัษณะความสัมพนัธ์ : ผูส้อบบญัชี ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย 
ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

-      ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ 
-  กรณีผูส้อบบญัชี : หา้มทุกกรณี 
-  กรณีเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพอ่ืน: มูลค่ารายการเกิน 2 ลา้นบาท     
    ต่อปี 

• ความสัมพนัธ์ทางการคา้/ทางธุรกิจ (ใชแ้นวทางในท านองเดียวกบัขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัของตลาดหลกัทรัพยฯ์) 

- ลกัษณะความสัมพนัธ์ : ก าหนดคลอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ไดแ้ก่   
รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ รายการท่ีเก่ียวกบั
สินทรัพย/์บริการ และรายการใหห้รือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

- ระดบันยัส าคญัท่ีเขา้ข่ายไม่อิสระ : มูลค่าราย > 20 ลา้นบาท หรือ > 3% ของ Net 
Tangible Assets (NTA) ของบริษทั แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี ในการพิจารณา
มูลค่ารายการใหร้วมรายการท่ีเกิดขึ้นในระหวา่ง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการใน
คร้ังน้ีดว้ย        

(ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสัมพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือวา่เขา้ข่ายไม่อิสระ ไดแ้ก่ ผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ และผูมี้อ านาจควบคุม 

(ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีหา้มมีความสัมพนัธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง      
(ง) ขอ้ยกเวน้: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซ่ึงมิไดเ้กิดขึ้นอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการ

อิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพนัธ์เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดในระหวา่งด ารง
ต าแหน่งก็ได ้ แต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อน และมติท่ีไดต้อ้งเป็นมติเอก
ฉนัท ์  

5. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุน้ซ่ึง
เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั     

6. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้
7. กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตาม 1-6 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัใหต้ดัสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ย ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

2. คณะกรรมการบริษัท 

  บริษทัยงัมิไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคดัเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น
กรรมการ แต่ได้ก าหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผู ้
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พิจารณาคดัเลือกโดยใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และความน่าเช่ือถือ นอกจากน้ีในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกคร้ัง ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดให้กรรมการจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัราท่ีจะตอ้งพน้จาก
ต าแหน่งหมุนเวียนกันไป ส าหรับการเลือกกรรมการเขา้ทดแทนต าแหน่งท่ีว่างลงจะตอ้งได้รับการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ โดยก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการ ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหก้รรมการคนใดมากหรือนอ้ยกวา่กรรมการคนอ่ืนๆ ไม่ได้ 
3.  บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัจะไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั 
ท าใหเ้กินจ านวนท่ีจะพึงมีในการเลือกตั้งคร้ังหน่ึง ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด 

 
 ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ

บริษทัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั เขา้เป็นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการบริษทัคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดย
บุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการ
ท่ีเขา้ไปแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าว ตอ้งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวน
กรรมการท่ียงัเหลืออยู ่

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระจ านวน 3 คน 
ซ่ึงมีคุณสมบติัตามขอ้ก าหนดภายใตก้ฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยใหมี้วาระการด ารงต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถท า
หนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน กรรมการตรวจสอบซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจจะไดรั้บ
การแต่งตั้งใหม่อีกก็ได ้ 
 

9.4 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทัมีนโยบายในการควบคุมมิให้บุคคลากรของบริษทัน าขอ้มูลภายในองคก์รไปเปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และ/หรือใช้
เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โดยมีวิธีการดูแลผูท่ี้เก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

 
1. ให้ความรู้และแจง้ย  ้าเตือนหรือปรับปรุงขอ้มูลตามท่ีจ าเป็นแก่กรรมการรวมถึงผูบ้ริหารในฝ่ายต่างๆ ให้

รับทราบถึงหน้าท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ 
รวมถึงบทก าหนดโทษตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และตามขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. ก าหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ภายใน 3 วนัท าการต่อส านักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์และจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษทัในวนั
เดียวกบัวนัท่ีส่งรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ด าเนินการส่ง
หนงัสือเวียน/แจง้เตือนให้ผูบ้ริหารไดท้ราบว่า ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีมี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน
ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในของบริษทัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็น
สาระส าคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ปัจจุบันบริษทัยงัไม่ได้ก าหนดบทลงโทษ แต่ให้อยู่ในอ านาจของ
คณะกรรมการบริษทัท่ีจะสอบสวนและพิจารณาบทลงโทษท่ีเหมาะสมในแต่ละกรณี  

 

 

9.5  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

บริษทัจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชีใหแ้ก่ 
- ผูส้อบบญัชีของบริษทั ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมามีจ านวนเงินรวม 1,240,000 บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
    บริษทัไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนของอ่ืนแก่ผูส้อบบญัชี 

 

9.6 การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้ 

 บริษทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการด าเนินกิจการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีมาโดยตลอด โดยมุ่งสร้าง
ความเช่ือมัน่ใหเ้กิดขึ้นกบัผูที้ส่วนไดเ้สีย ดว้ยการบริหารจดัการธุรกิจใหเ้หมาะสมกบัสถานะการณ์ ปัจจยัแวดลอ้ม 
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั โดยค านึงถึงผลประกอบการท่ีดีในระยะยาวและมีความยัง่ยนืทางธุรกิจ ดว้ย
ความส าคญัขา้งตน้น้ี คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรใหมี้การน าหลกัปฏิบติัทั้ง 8 ขอ้ของหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใชแ้ละจดัใหมี้การทบทวนอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 
10.ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 

นโยบายภาพรวม 
 
บริษทัไดย้ดึแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือสหวิริยาซ่ึงบริษทัเป็นสมาชิกอยูเ่ป็นส่วนหน่ึง

ของแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยเครือสหวิริยาไดน้บัรวมเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ย และมองวา่เป็นความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงานขององคก์ร
อยา่งเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การป้องกนั รักษา ปรับปรุง และพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรม เป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีเร่ิมตน้จากภายในองคก์รออกไปสู่สังคมวงกวา้ง โดยมีพื้นฐานขั้นตน้ในการปฏิบติัตามกฎหมาย มี
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ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล มีจริยธรรมทางสังคม การค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสมดุลในความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร บริษทัยงัไดใ้หก้ารสนบัสนุนปัจจยัทางธุรกิจและการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคมโดยตรงอีกทางหน่ึงดว้ย  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
บริษทัเช่ือว่าการด าเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจท่ีผ่านมานั้น ไดมี้ส่วนของความรับผิดชอบต่อสังคม

ดว้ยการค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียจากธุรกิจ เป็นส่วนหน่ึงของแนวทางด าเนินกิจกรรมในหลายๆ กิจกรรมเสมอมา ทั้ง
ในระดบัท่ีเพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบต่างๆ ไปจนถึงกิจกรรมท่ีมีเป้าประสงคเ์พื่อประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้ส่วนได้
เสียท่ีมิใช่เพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเท่านั้น อย่างไรก็ดี กิจกรรมต่างๆ ของบริษทัโดยเอกเทศในช่วงเวลาท่ีผ่านมานั้น
ยงัมิไดก้ าหนดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมไวเ้ป็นแนวนโยบาย เป้าหมาย กลยทุธ และแผนปฏิบติังานอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร  

 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมน้ีบริษทัไดจ้ดัท าขึ้นโดยไดย้ึดถือแนวทางของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย(์กลต.) เป็นกรอบก าหนดเน้ือหาและรูปแบบการรายงาน  บริษทัจึงไดก้ าหนด

ขอบเขตของรายงานไวร้วม 7 หวัขอ้ ดงัน้ี 

 

 

 

ศูนยบ์ริหารจดัการและส่งเสริม
ส่ิงแวดลอ้มเครือสหวิริยา 
“ยกระดบัการบริหารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจในเครือฯ สู่ระดบั
สากล และเป็นผูน้ าในระดบัประเทศ

ของการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน” 

แผนกพฒันาชุมชนเครือสหวิริยา 
“ร่วมพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืน โดย
เนน้การมีส่วนร่วมท่ีสอดคลอ้ง
กบัวิถีชุมชน เพื่อสร้างความ
เช่ือมัน่ในการอยูร่่วมกนัอยา่ง

สันติสุข” 

แผนกมวลชนสัมพนัธ์เครือสหวิริยา 
“สร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทั้งทางตรงและทางออ้ม เพ่ือ
การอยูร่่วมกนัระหว่างชุมชนและ
อุตสาหกรรมเหลก็อยา่งย ัง่ยืน” 

เครือสหวิริยา พนัธกิจ:  
“มุ่งมัน่ในการพฒันาอุตสาหกรรมเหลก็
เพื่อสร้างชาติ พฒันาชุมชน และเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ตามแนวทางการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยืน” 
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หวัขอ้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ลูกคา้ คู่คา้ ผูส่้งมอบ สังคม ผูถื้อหุน้ 
การต่อตา้นการทุจริต คู่คา้ พนกังาน และสังคม 
การเคารพสิทธิมนุษยชน ชุมชนและสังคม 
การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม พนกังาน คู่คา้ 
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค สังคม ลูกคา้ 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคม พนกังาน 
การร่วมพฒันาชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคม 

การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม 
 ในปี 2554 บริษทัโดยคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและ
พนกังานขึ้น โดยมีเน้ือหาส่วนหน่ึงเก่ียวกบัจริยธรรมในการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษทั 
ดงัน้ี 
 บริษทัพึงด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซ่ือสัตย ์และความสามารถในการ
แข่งขนั โดยปฏิบติัต่อบุคคลทุกกลุ่มดว้ยความเป็นธรรม และดูแลความสมดุลของผลประโยชน์ใหเ้กิดแก่บุคคลทุก
กลุ่มดว้ยความเสมอภาค ดงัน้ี 

ผูมี้ส่วนไดเ้สีย แนวปฏิบติัของบริษทั 
ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุน บริษทัพึงด าเนินกิจการให้มีผลประกอบการท่ีดี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นและผูล้งทนุไดรั้บ

ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 
ลูกคา้ บริษทัพึงผลิตสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ ดว้ยราคาท่ีเป็นธรรม 
คู่คา้ และเจา้หน้ี บริษทัพึงด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความเก้ือหนุนท่ีเป็นธรรม 
คู่แข่ง บริษทัพึงด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการแข่งขนัท่ียติุธรรม 
พนกังาน บริษทัพึงดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีสภาพการจา้งท่ีสามารถแข่งขนั

กบัตลาดแรงงาน มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพฒันาความกา้วหนา้ 
รวมทั้งมีสภาพการท างานท่ีปลอดภยัและถูกสุขอนามยั 

ชุมชน และสังคม บริษทัพึงด าเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และค านึงถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ประเทศชาติ บริษทัพึงด าเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหนา้ของ
ประเทศ โดยปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและเป็นไปตาม
ครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

 
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

บริษทัฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

เพื่อการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภยัร้ายแรงท่ีบัน่ทอนองค์กร และประเทศชาติ
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โดยรวม ดงันั้น ในปี 2558 บริษทัจึงไดเ้ขา้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยใน

การต่อตา้นการทุจริตซ่ึงมีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยเป็นเลขานุการ โดยท่ีผ่านมา บริษทัไดมี้การ

จดัท าแผนการด าเนินงาน และน ามาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัใชอ้ย่างเป็นระบบ รวมทั้งไดมี้

การยื่นขอรับรองเพื่อเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบติัฯ เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560    จนกระทัง่ ในวนัท่ี 21 

สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัฯ ไดมี้มติใหก้ารรับรองบริษทัฯ เขา้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบติัของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

   นอกจากน้ี ทางคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติในเร่ืองของจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
จรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน ซ่ึงก าหนดหลกัการพื้นฐานเก่ียวกบัการปฎิบติังานตามวิชาชีพ ส าหรับให้
กรรมการและพนกังานยดึถือปฎิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต  ในปี 2557 คณะกรรมการบริษทัยงัได้
พิจารณาเพิ่มเติมเน้ือหาในส่วนของนโยบายการต่อตา้นการทุจริตไวใ้นจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 

บริษทัมีนโยบายปฏิบติัตามกฎหมาย ต่อตา้นการทุจริต การคอร์รัปชัน่ โดยก าหนดแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 
1) สร้างจิตส านึก ค่านิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบติัตามกฎหมาย กฎระเบียบ ดว้ยความซ่ือสัตย ์

สุจริต 

2) จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต การคอร์รัปชัน่
ต่างๆ 

3) ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารและพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซ่ึง
ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใด ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นท่ีส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบติั หรือละเวน้
การปฏิบติัหนา้ท่ีในทางมิชอบ หรืออาจท าใหบ้ริษทัเสียประโยชน์โดยชอบธรรม 

4) ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ให้หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเวน้การกระท าใดท่ีผิดกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 

5) จดัใหมี้กลไกการรายงานสถานะทางการเงินท่ีโปร่งใสถูกตอ้ง 

6) จดัให้มีช่องทางในการส่ือสารเพื่อให้พนกังานและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถท่ีจะแจง้เบาะแสอนัควร
สงสัย โดยมัน่ใจว่าจะไดรั้บการคุม้ครอง และแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสท่ีมีการ
แจง้เขา้มา 
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การเคารพสิทธิมนุษชน 
บริษทั ใหค้วามส าคญัและถือเป็นนโยบายหลกัในการด าเนินธุรกิจไปสู่ความยัง่ยนื โดยค านึงถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชนและเคารพต่อศกัดศ์รีในความเป็นมนุษยข์องพนกังานทุกคน 
บริษทัจะไม่เลือกปฏิบติัต่อการจา้งงาน และใหค้วามเสมอภาคทางโอกาส โดยไม่จ ากดัเช้ือชาติ สีผิว เพศ 

ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลงัของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง อาย ุหรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจยัในการพิจารณา
และตดัสินใจการจา้งงาน   ไม่บงัคบับุคคลท่ีขาดความสมคัรใจในการท างาน และไม่ใชแ้รงงานเด็ก   โดยท่ีท่ีผา่นมา
ไม่เคยมีขอ้ร้องเรียนเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 
การปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม 

บริษทั ไดต้ระหนกัอยูเ่สมอว่า พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดของบริษทั เป็นปัจจยัแห่ง
ความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษทั บริษทัฯ จึงใหก้ารดูแลและการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมทั้งในดา้นโอกาส 
ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกยา้ย และสวสัดิการท่ีเหมาะสม และเป็นธรรม ในดา้นต่างๆ เช่น 

บริษทัมีการจา้งงานดว้ยการเปรียบเทียบกบัตลาดแรงงานโดยเฉพาะในธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั นอกเหนือจาก
สวสัดิการท่ีจดัใหแ้ก่พนกังานตามกฎหมายแลว้ บริษทัยงัไดจ้ดัสวสัดิการเพิ่มเติมให้ตามความเหมาะสมกบัสภาพ
การท างานและสถานท่ีโดยเล็งเห็นประโยชน์ท่ีไดรั้บร่วมกนั ไดแ้ก่  

การจดัรถรับส่งพนกังาน เพื่อความปลอดภยัในการเดินทางของพนกังานท่ีอาจเหน่ือยลา้จากการท างาน 
ในทางกลบักนัก็ลดความเหน่ือยลา้จากการเดินทางเพื่อมาปฏิบติังานดว้ย อีกทั้งยงัช่วยบรรเทาปัญหาจราจรของ
ชุมชน ประหยดัพลงังาน และลดมลภาวะท่ีเกิดจากยานพาหนะลง 

การจดัอาหารเล้ียงพนกังานท่ีเขา้ปฏิบติังาน ณ ห้องอาหารของบริษทั นอกจากจะช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายและ
เวลาในการเตรียมอาหารของพนกังานแลว้ ยงัเป็นการดูแลเร่ืองสุขอนามยัและโภชนาการอีกทางหน่ึง บริษทัเช่ือวา่
หากพนกังานมีสุขพลานามยัท่ีดีก็จะสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
การรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค 

บริษทั ยงัคงยดึหลกัและด าเนินการตามนโยบายท่ีจะตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้ ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อ
ผลิตภณัฑโ์ดยตรงจากบริษทั รวมไปถึงผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูใ้ชผ้ลิตภณัฑด์งักล่าว ใหส้ามารถมัน่ใจไดว้า่นอกจากจะ
ไดรั้บสินคา้ บริการท่ีมีราคาท่ียติุธรรม มีคุณภาพท่ีดีท่ีสุดแลว้ บริษทัยงัตระหนกัถึงความปลอดภยัท่ีอาจส่งผล
กระทบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มดว้ย  

ผลิตภณัฑข์องบริษทันอกจากจะไดรั้บมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรมหรือ มอก. แลว้ ยงัไดรั้บการยอมรับ
จากคนกลางผูจ้ดัจ าหน่าย ผูค้วบคุมงานก่อสร้าง และผูบ้ริโภคทัว่ไป วา่มีคุณภาพท่ีเช่ือถือได ้ภายใตต้ราสินคา้ 
“BSBM” อีกทั้งยงัไดรั้บการยอมรับจากพนัธมิตรทางธุรกิจชั้นน าของประเทศท่ีไวว้างใจใหท้างบริษทัเป็นผูผ้ลิต
สินคา้ในตราสินคา้ของพนัธมิตรเพื่อออกจ าหน่ายอีกดว้ย 
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แมว้า่บริษทัเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายใหแ้ก่ตวัแทนจ าหน่ายขนาดใหญ่เป็นหลกั (ขายส่ง) แต่บริษทัได้
ใหบ้ริการจดัส่งสินคา้ไปถึงสถานท่ีใชง้านก่อสร้างหรือร้านคา้ปลีกท่ีเป็นลูกคา้ของตวัแทนจ าหน่ายอีกทอดหน่ึง 
ทั้งน้ีเพื่อเป็นการลดภาระการขนส่งท่ีซ ้าซอ้น ช่วยประหยดัทั้งเวลาและพลงังาน ตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหา
การจราจรลงไดอี้กทางหน่ึง 
     
 

การขนส่งโดยตรง 
 
การสั่งซ้ือ / ช าระค่าสินคา้ 
 
 
 
การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

 
บริษทัไดรั้บรางวลัอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมในระดบัท่ี 3 คือ การมี “ระบบสีเขียวหรือ 

Green System” ซ่ึงหมายถึงการเป็นองคก์รท่ีมีการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบ มีการติดตาม ประเมินผล 
และทบทวนเพื่อการพฒันาอย่างต่อเน่ือง รางวลัอุตสาหกรรมสีเขียวน้ีมีผลรับรองส าหรับปี 2554-2556 นอกจากน้ี
บริษทัยงัไดรั้บประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บการรับรองตามมาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม ISO:14001 
อยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2548 อีกดว้ย 

เน่ืองจากบริษทัมีพื้นท่ีดินว่างเปล่าต่อเน่ืองจากโรงงานปัจจุบนัท่ีรอการใชป้ระโยชน์ในอนาคตอยูส่่วนหน่ึง 
ในปี 2553 บริษทัจึงไดเ้ร่ิมปรับปรุงท่ีดินดงักล่าวประมาณ 90 ไร่ดว้ยการปลูกตน้ยางพาราและพรรณไมช้นิดอ่ืนจน
ไดผ้ลดีมาตามล าดบั โดยเล็งเห็นว่านอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีจะไดรั้บโดยตรงจากตน้ไมเ้หล่าน้ีแลว้ ยงัเป็น
การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวให้กบัชุมชน เป็นแหล่งอาศยัของสัตว ์เป็นก าแพงกั้นระหว่างโรงงานและชุมชนช่วยลดความ
กงัวลเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนเป็นตวัอยา่งในการใชป้ระโยชน์จากท่ีดินวา่งเปล่าใหแ้ก่ชุมชนภายนอก 

นอกจากน้ี ในปี 2563 บริษทัในฐานะเป็นสมาชิกของเครือสหวิริยาได้ร่วมด าเนินกิจกรรมดูแลรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม กบัแผนกช านาญการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เครือสหวิริยา ดงัมีรายละเอียดอยูใ่นตารางดา้นล่างน้ี 

 
 
 
 
 
 

BSBM 

ตวัแทนจ าหน่าย ร้านคา้ปลีก/โกดงั 

งานก่อสร้าง 
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 กิจกรรมดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ร่วมจดัท าโครงการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในอ าเภอบางสะพาน เช่น คุณภาพอากาศในชุมชน  คุณภาพ
น ้าฝน คุณภาพน ้าผิวดิน คุณภาพน ้าใตดิ้น และคุณภาพน ้าทะเล  พร้อมทั้งด าเนินการสอบถามทศันคติของ
ชุมชน 
ร่วมจดัท าโครงการส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของนกในระบบนิเวศโดยรอบโรงงาน 
โครงการศูนยก์ารเรียนรู้และการจดัการขยะในชุมชน ประจ าปี 2563 รวมทั้งการรณรงคล์ดปริมาณขยะชุมชน
บางสะพาน  

 
การร่วมพฒันาชุมชนหรือสังคม 

บริษทัไดย้ึดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของเครือสหวิริยาซ่ึงบริษทัเป็นสมาชิกอยู่เป็นส่วนหน่ึง
ของแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยเครือสหวิริยาไดน้บัรวมเร่ืองของส่ิงแวดลอ้มเขา้ไวด้ว้ย และมองว่าเป็นความ
รับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มจากการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินงานขององค์กร
อย่างเป็นระบบ เร่ิมตั้งแต่การป้องกนั รักษา ปรับปรุง และพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม เป็น
แนวทางปฏิบติัท่ีเร่ิมตน้จากภายในองคก์รออกไปสู่สังคมวงกวา้ง โดยมีพื้นฐานขั้นตน้ในการปฏิบติัตามกฎหมาย มี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล มีจริยธรรมทางสังคม การค านึงถึงส่ิงแวดลอ้ม และสร้างสมดุลในความพึงพอใจ
ของผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร บริษทัยงัไดใ้ห้การสนบัสนุนปัจจยัทางธุรกิจและการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อชุมชนและ
สังคมโดยตรงอีกทางหน่ึงดว้ย  

ในปี 2563 บริษทัในฐานะเป็นสมาชิกของเครือสหวิริยาไดร่้วมด าเนินกิจกรรมร่วมพฒันาชุมชนกบัเครือสห
วิริยา ดงัมีรายละเอียดอยูใ่นตารางดา้นล่างน้ี 

กิจกรรมร่วมพฒันาชุมชน 
โครงการกองทุนสหวิริยาร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษาบางสะพาน และโครงการมอบทุนการศึกษากลุมเหลก็ 
สหวิริยา 
โครงการ Save Bangsaphan เพื่อจดัหาเคร่ืองมือแพทยใ์หก้บัโรงพยาบาลบางสะพานเพื่อรับมือกบัสถานการณ์
การระบาดของโควิด-19 
โครงการสานสัมพนัธ์ประเพณีวฒันธรรมชุมชนและราชการ และโครงการสนบัสนุนงานประเพณีวนัส าคญั
ประจ าปีในชุมชนบางสะพาน 
โครงการสนบัสนุนสนุนกิจกรรมชุมชน เช่น การสนบัสนุนหนา้กากอนามยั หนา้กากผา้ ชุดป้องกนัภยัส่วน
บุคคล (PPE) และอุปกรณ์ป้องกนัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ใหแ้ก่ชุมชนในอ าเภอบางสะพาน 
สนบัสนุน และส่งเสริมการด าเนินโครงการสภาผูน้ าชุมชนและโครงการธนาคารชุมชน 
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บริษทั มุ่งเน้นการจัดหาปัจจัยการผลิตโดยสนับสนุนการผลิตจากผูป้ระกอบการในชุมชนท้องถ่ิน ซ่ึง
นอกจากจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนทอ้งถ่ินไดรั้บประโยชน์ร่วมกนัจากกิจกรรมของบริษทัแลว้ ยงัเป็นการช่วยลด
การขนส่งท่ีประหยดัไดท้ั้งเวลา ค่าเช้ือเพลิง และบรรเทาปัญหาการจราจร สัดส่วนค่าใชจ่้ายของบริษทัท่ีจ่ายให้แก่
ผูป้ระกอบการในเขตอ าเภอบางสะพานชุมชนทอ้งถ่ินใกลเ้คียงแสดงไวใ้นตารางดา้นล่างน้ี 

 
 จ านวนเงิน สัดส่วนต่อค่าใชจ่้ายทั้งหมด* 

ค่าใชจ่้ายท่ีอุดหนุนชุมชนทอ้งถ่ิน 47,574,138 บาท ร้อยละ 20.0 

*หมายเหตุ: ไม่รวมค่าวัตถุดิบหลัก-เหลก็แท่งเลก็ (Steel Billet)และค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 
นอกจากน้ี บริษ ทยงัมีการก าหนดมาตรการความปลอดภยัในการขนส่งทั้งในและนอกเขตชุมชน ซ่ึงรวมไป

ถึงการก าหนดมาตรการพิเศษเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไวใ้ห้แก่บริษทัขนส่งท่ีเข้ามารับงานขนส่งของบริษทั 
ครอบคลุมทั้งเร่ืองของตวัยานพาหนะ ผูข้บัขี่ ระเบียบการเดินรถ พร้อมทั้งมีการตรวจติดตามและก าหนดบทลงโทษ
ไวอ้ย่างชดัเจนนอกเหนือไปจากบทลงโทษตามกฎหมาย เพื่อลดอุบติัเหตุจากการขนส่งท่ีก่อให้เกิดความสูญเสียทั้ง
ต่อบริษทัเองและต่อชุมชน 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 การควบคุมภายใน 

ในการประชุมของคณะกรรมการของบริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2547 เม่ือวนัท่ี 26 
สิงหาคม 2547 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านเขา้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในโดยการซักถามจากฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคุมภายในดา้นต่างๆ 5 ส่วน 
คือ  

1. องคก์ร และสภาพแวดลอ้ม  
2. การบริหารความเส่ียง 
3. การควบคุมการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร  
4. ระบบสารสนเทศ  
5. ระบบการติดตาม  

คณะกรรมการเห็นวา่ บริษทัมีระบบการควบคุมภายในในดา้นต่างๆ ขา้งตน้อยา่งพอเพียงแลว้ ซ่ึงครอบคลุม
ถึงเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดว้ย  

 นอกจากน้ี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท างานร่วมกับผูต้รวจสอบภายใน โดยดูแลสอบทาน
รายงานตามหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอในระบบการควบคุมภายในทุกจุด และไดเ้สนอแนะให้
ปรับปรุงแกไ้ขในบางจุดให้มีความเหมาะสมแก่สภาพการณ์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ีผูส้อบบญัชี
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อิสระยงัไดใ้ห้ค  าเสนอแนะต่อบริษทั เพื่อการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในบางประการให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
ดว้ย  

 

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั(มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระ
จ านวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบติัครบถว้นและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ย 

- นาย คมกริช ประชากริช  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- นาย ชรินทร์ หาญสืบสาย  กรรมการตรวจสอบ 
- นาย ธวชั ผลความดี               กรรมการตรวจสอบ  
 
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติังานภายใตข้อบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัและกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี
ของบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมร่วมกนัจ านวน 5 คร้ัง โดยไดป้ระชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ผู ้
ตรวจสอบภายในและผูส้อบบญัชีตามความเหมาะสม ในจ านวนน้ีมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหารดว้ยจ านวน 1 คร้ัง เป็นการรับฟังสภาพการท างานของผูส้อบบญัชี การแลกเปล่ียนความคิดเห็น รับทราบ
ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั และรับทราบมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงใหม่ 

สรุปสาระส าคัญของงานท่ีปฏิบัติได้ดังนี ้
1. รายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินประจ าไตรมาสและงบการเงินประจ าปี 2563 ของ
บริษทัร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาขอ้มูลทางบญัชี และการปฏิบติัตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ไดมี้การสอบถามและรับฟังค าช้ีแจงต่าง ๆ รวมทั้งใหค้  าเสนอแนะและให้
ขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัรายงานทางการเงินของบริษทัอยา่งเพียงพอ ก่อนน าเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติัใหเ้ปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่รายงานทางการเงินของ
บริษทั จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป มีความถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
เป็นท่ีเช่ือถือได ้ 
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2. การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดท้ างานร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในโดยดูแลสอบทานรายงานตามแผนการ
ตรวจสอบ ตลอดจนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกนัหรือลดความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดขึ้นได ้นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาการประเมินระบบการควบคุมภายในประจ าปี 
2563 ของบริษทั โดยทบทวนจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทาง
ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด คณะกรรมการตรวจสอบเห็น
วา่ ไม่มีขอ้บกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญั บริษทัมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานท่ีมีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล 

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย  
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การสอบทานขอ้มูลตามท่ีไดรั้บรายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฯลฯ กฎระเบียบ ขอ้ก าหนด ค าสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั เห็นวา่บริษทัไดมี้การปฏิบติัตามกฎหมายและ
ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4. การบริหารความเส่ียง  
คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการท าความเขา้ใจในวิธีประเมินความเส่ียงของกิจการท่ีผูบ้ริหารจดั
ใหมี้มาตรการรองรับความเส่ียงท่ีมีสาระส าคญั พบวา่บริษทัมีความสามารถท่ีจะควบคุมบริหารความ
เส่ียงท่ีแปรผนัตามสภาพแวดลอ้ม ทั้งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกตามสภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย กฎ
ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอ  

5. รายการท่ีเกีย่วโยงกนั 
คณะกรรมการพิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เห็นวา่
รายการดงักล่าวเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล บริษทัไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

6. การพจิารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาผลการปฏิบติังานในปีท่ีผา่นมาของบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีเป็นท่ีน่าพอใจ โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเป็นอิสระ 
ความสามารถในการใหบ้ริการและการใหค้  าปรึกษาในมาตรฐานการบญัชี การสอบบญัชีและการ
รับรองงบการเงินไดท้นัเวลา และความเหมาะสมของค่าตอบแทน จึงมีมติใหค้วามเห็นชอบเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณา เพื่อเสนออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้ง นางสาวอิศราภรณ์ วิ
สุทธิญาณ หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี แห่งบริษทั ส านกังาน อี
วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2564 
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7. การประเมินตนเอง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประเมินตนเอง ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
โดยมีความเห็นวา่การปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเหมาะสมสอดคลอ้งตาม
แนวทางท่ีก าหนด 

 โดยสรุปในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ี
ไดรั้บมอบหมายดว้ยความรอบคอบอยา่งเป็นอิสระ การแสดงความเห็นไดย้ึดถือตามหลกัความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได ้ และมีความเห็นวา่ บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินอยา่งถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มี
ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล ส าหรับ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เป็นรายการจริงทางการคา้ท่ีเป็นปกติธุรกิจ
ทัว่ไป บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามกฎหมาย และขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งถูกตอ้ง ธุรกิจของบริษทัเป็นไปตาม
แนวทางหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

11.3 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั มี นางสาวศิริรัตน์ เจริญศรีมาพร  รักษาการหวัหนา้งานตรวจสอบ
ภายใน และท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย 

หมายเหตุ : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 3 
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 12.รายการระหว่างกนั 

ในช่วงระหวา่งปี 2563  บริษทัมีการท ารายการระหวา่งกนัหรือกบักลุ่มบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ดงัน้ี 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายการระหว่างกันในปี 2563 รายการคงค้าง นโยบายราคา ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี 
จ ากดั(มหาชน) 

ผลิตเหลก็
แผน่รีดร้อน
ชนิดมว้น 

เป็นนิติบุคคลท่ีมี
กรรมการร่วมกนั
และถือหุ้น
ทางออ้มเกินกว่า
ร้อยละ 10 

 

 

ค่าสาธารณูปโภค  42.93 ลา้น
บาท 

ค่าบริการ              0.64 ลา้น
บาท 

 

 

 

 

ขายเหลก็เส้น          0.47  ลา้น
บาท 

 

 

เจา้หน้ีการคา้3.04ลา้น
บาท 

คิดราคาตามท่ีตกลงร่วมกนัโดยอา้งอิง
จากตน้ทุนและค่าใชจ่้ายในการจดัหา
ซ่ึงค่าสาธารณูปโภค ซ่ึงแบ่งออกเป็น 

-ค่าเช่าสายส่งน ้ าและค่าน ้าคิดตาม
สัดส่วนการจ่ายค่าเช่าสายส่งน ้ า 

-ค่าไฟฟ้าจ่ายตามราคาค่าไฟฟ้าจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไดรั้บเครดิต
เทอม 30 วนั 

คิดราคาตามและเง่ือนไขการคา้ท่ี
ใกลเ้คียงกบัท่ีขายให้ลูกคา้ทัว่ไปโดย
ให้เครดิตเทอมหรือจ่ายเป็นเงินสด 

-ค่าเช่าสายส่งน ้ าและค่าน ้าเน่ืองจากสถานท่ีตั้ง 

-โรงงานท่ีอ าเภอบางสะพานยงัไม่มีสายส่งน ้า ไปถึงดงันั้นบริษทั
ดงักล่าวจึงลงทุนสายส่งและสายสูบน ้าเพ่ือใชเ้องและมีการปันใชก้บั
บริษทัอ่ืนในกลุ่มท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกนั 

-เน่ืองจากโรงงานเหลก็ท่ีอ าเภอบางสะพานมีความจ าเป็นท่ีตอ้งใช้
ไฟฟ้าท่ีมีคุณภาพคงท่ี ดงันั้นบริษทัดงักล่าวซ่ึงเป็นผูผ้ลิตเหลก็แผน่รีด
ร้อนรายใหญ่จึงลงทุนสายส่งและระบบควบคุมคงท่ีของกระแสไฟฟ้า
เพื่อใชเ้องและจ่ายให้กบับริษทัอ่ืนในกลุ่มท่ีตั้งอยูใ่กลเ้คียงกนั 

บริษทัดงักล่าวซ้ือเหลก็เส้นเพ่ือน าไปซ่อมแซมโรงงาน 

บริษทั ซี.เอ.อาร์.เซอร์วิส จ ากดั บริการขนส่ง
ทางบก 

เป็นนิติบุคคลท่ีมี
กรรมการของ
บริษทัถือหุ้น
ทางออ้มเกินกว่า
ร้อยละ 10 

ใชบ้ริการขนส่งในประเทศ 
3.23 ลา้นบาท 

เจา้หน้ีการคา้0.25ลา้น
บาท 

คิดราคาค่าขนส่งเหลก็เส้นตาม
ระยะทางภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง
ระหว่างกนั ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบั
บริษทัอ่ืนในกลุ่มโดยไดรั้บเครดิตเทอม 
30 วนั 

บริษทัใชบ้ริการขนส่งเหลก็เส้นกบับริษทัดงักล่าว เน่ืองจากเป็นบริษทั
ท่ีให้บริการแก่บริษทัในกลุ่มซ่ึงอยูใ่นบริเวณเดียวกบับริษทัจึงมีความ
สะดวกในการเดินทางและขนส่ง 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายการระหว่างกันในปี 2563 รายการคงค้าง นโยบายราคา ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

บริษทั ทรัพยสิ์น อาคารประภา
วิทย ์จ ากดั 

ให้เชา้พ้ืนท่ี
ส านกังาน 

เป็นนิติบุคคลท่ีมี
กรรมการร่วมกนั 

เช่าพ้ืนท่ีส านกังานกรุงเทพ 
2.16 ลา้นบาท 

 คิดราคาค่าเช่าพ้ืนท่ีในอตัรา 350 บาท 
ต่อตารางเมตรซ่ึงเป็นระดบัเดียวกบั
ราคาตลาดในบริเวณและสภาพพ้ืนท่ีท่ี
ใกลเ้คียงกนั บริษทัเช่าพ้ืนท่ีรวม295 
ตารางเมตร โดยสัญญาเช่ามีอายคุราว
ละ2ปีและสามารถต่อสัญญาได ้ ค่าเช่า
ไม่รวมค่าบริการท่ีจอดรถ ค่าน ้าค่า
ไฟฟ้า และค่าพนกังานรักษาความ
ปลอดภยัซ่ึงคิดค่าบริการแยกต่างหาก 

 

เพ่ือใชพ้ื้นท่ีเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ท่ีกรุงเทพฯ เพราะอาคารตั้งอยูใ่จ
กลางยา่นธุรกิจการคา้จึงสะดวกในการติดต่อกบัลูกคา้ ธนคาร และคู่คา้
อ่ืนๆของบริษทั 

บริษทั เวสทโ์คสท ์ เอน็จีเนียร่ิง 
จ ากดั 

บริการ
วิศวกรรม 

เป็นนิติบุคคลท่ีมี
กรรมการร่วมกนั
และถือหุ้น
ทางออ้มเกินกว่า
ร้อยละ 10 

 

ขายเหลก็เส้น          2.29  ลา้น
บาท 

 คิดราคาตามและเง่ือนไขการคา้ท่ี
ใกลเ้คียงกบัท่ีขายให้ลูกคา้ทัว่ไปโดย
ให้เครดิตเทอมหรือจ่ายเป็นเงินสด 

บริษทัดงักล่าวซ้ือเหลก็เส้นเพ่ือน าไปซ่อมแซมโรงงาน 

บริษทั รักษาความปลอดภยั  

เวสเทิร์น  จ ากดั 

 

บริการรักษา
ความ
ปลอดภยั 

เป็นนิติบุคคลท่ีมี
กรรมการร่วมกนั
และถือหุ้น
ทางออ้มเกินกว่า
ร้อยละ 10 

 

ใชบ้ริการรักษาความปลอดภยั
2.28 ลา้นบาท 

เจา้หน้ีการคา้0.20ลา้น
บาท 

คิดราคาบริการตามราคาตลาดไดรั้บ
เครดิตเทอม30วนั 

บริษทัใชบ้ริการรักาความปลอดภยัโดยบริษทัดงักล่าวตั้งอยูใ่นอ าเภอ
บางสะพานจึงมีความสะดวกในการบริการ 



   56 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประเภท
กิจการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายการระหว่างกันในปี 2563 รายการคงค้าง นโยบายราคา ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 

บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั 

บริการขนส่ง
ทางบก 

เป็นนิติบุคคลท่ีมี
กรรมการร่วมกนั 

ใชบ้ริการขนส่งสายสั้น 2.25
ลา้นบาท 

เจา้หน้ีการคา้   0.01 
ลา้นบาท 

คิดราคาขนส่งวตัถุดิบในอตัรา 27 บาท 
ต่อตนั ภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลงระหว่าง
กนัซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบับริษทัอ่ืน
ในกลุ่มโดยไดรั้บเครดิตเทอม 30 วนั 
คิดราคาค่าขนส่งเหลก็เส้นตาม
ระยะทางภายใตบ้นัทึกขอ้ตกลง
ระหว่างกนั ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกนักบั
บริษทัอ่ืนในกลุ่มโดยไดรั้บเครดิตเทอม 
30 วนั 

 

บริษทัใชบ้ริการขนส่งวตัถุดิบกบับริษทัดงักล่าว เน่ืองจาก
เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการแก่บริษทัในกลุ่มซ่ึงอยูใ่นบริเวณ
เดียวกบับริษทัจึงมีความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง 
บริษทัใชบ้ริการขนส่งเหลก็เส้นกบับริษทัดงักล่าว เน่ืองจาก
เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการแก่บริษทัในกลุ่มซ่ึงอยูใ่นบริเวณ
เดียวกบับริษทัจึงมีความสะดวกในการเดินทางและขนส่ง 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการระหวา่งกนัท่ีเกิดขึ้นระหวา่งบริษทั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นไปตามการด าเนินธุรกิจ

ตามปกติและตามเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป เง่ือนไขและราคาท่ีท าการซ้ือขายเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคา
ยติุธรรม ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัรายการท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีเพื่อเป็นการใหบ้ริษทั และ
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการมีผูถื้อหุน้และ/หรือกรรมการกลุ่มเดียวกนัไดรั้บประโยชน์สูงสุด ซ่ึงไดรั้บการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
มาตราการหรือข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

เพื่อเป็นการคุม้ครองผูล้งทุนในกรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในอนาคต 
บริษทัจะเสนอแก่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัรายการระหวา่งกนัโดยตอ้งมี
คณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลใหร้ายการระหวา่งกนัเป็นไปอยา่งสมเหตุสมผล 
ยติุธรรม และมีนโยบายในการก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิในการออก
เสียงในรายการดงักล่าว 

ทั้งน้ีรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษทัจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง หรือขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ รวมตลอดถึงการ
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการท่ีเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์
ส าคญัของบริษทัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี 

ส าหรับแผนการตรวจสอบรายการระหวา่งกนัของบริษทั บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) กบั
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ทางคณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายใหที้มงานผูต้รวจสอบภายในท าการตรวจสอบใน
รายละเอียด และน าเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกงวดบญัชีในแต่ละไตรมาส  
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัไม่มีนโยบายการใหกู้ย้ืมเงินใดๆ นอกจากการใหเ้ครดิตเทอมทางการคา้ปกติ และหากมีรายการ
ระหวา่งกนัของบริษทัเกิดขึ้นกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความ
จ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณา
รายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึ้น บริษทัจะไดใ้หผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าวเพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถื้อหุ้นตามแต่
กรณี ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีบริษทั และในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) 
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 ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 

13.  ข้อมูลทางการเงินที่สําคัญ 

    

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

              ผูส้อบบญัชีสาํหรับงบการเงินของบริษทั ประจาํงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ,2562 และ 

2563   ไดแ้ก่ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480   เป็นผูส้อบบญัชีจาก

สาํนกังาน อี วาย จาํกดั โดยสามารถสรุปรายงานของผูส้อบบญัชีไดด้งัน้ี 

 

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 7480    จากสาํนกังานอี วาย จาํกดั ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 อนัประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด และมีความเห็นวา่ งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 7480    จากสาํนกังานอี วาย จาํกดั ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 อนัประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด และมีความเห็นวา่ งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน 

และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป  

งบการเงินสาํหรับงวดปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

จากรายงานของผูต้รวจสอบบญัชี คือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 7480    จากสาํนกังานอี วาย จาํกดั ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั สาํหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 อนัประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน

ส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการ

บญัชีท่ีสาํคญั มีความเห็นวา่ งบการเงินไดแ้สดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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 งบแสดงฐานะการเงิน 2561 2562 2563 

  จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

 เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน 277,937,310 14.2 60,493,037 3.10 530,833,497 27.10 

  ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 353,193,101 18.03 298,018,781 15.25 276,147,115 14.10 

 สินคา้คงเหลือ  470,174,712 24.00 743,792,127 38.06 359,221,626 18.34 

 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 
18,405,597 0.94 42,987,498 2.20 

4,951,462 0.25 

 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,119,710,720 57.15 1,145,291,443 58.61 1,171,153,700 59.80 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 835,691,941 42.65 806,330,444 41.26 778,818,574 39.77 

 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้     5,732,798 0.29 

 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 3,229,166 0.16 1,914,335 0.10 2,103,589 0.11 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 705,000 0.04 705,000 0.04 705,000 0.04 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 839,626,107 42.85 808,949,779 41.39 787,359,961 40.20 

 รวมสินทรัพย์ 1,959,336,827 100.00 1,954,241,222 100.00 1,958,513,661 100.00 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น       

หนี้สินหมุนเวียน       

 เจา้หน้ีการคา้ 21,459,036 1.10 39,332,223 2.01 14,611,742 0.75 

 ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     1,449,544 0.07 

 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 5,189,267 0.26 4,556,752 0.23 8,459,536 0.43 

 รายไดรั้บลว่งหนา้ 8,511,821 0.43 9,895,131 0.51 - - 

 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 748,643 0.04 5,019,860 0.26 4,110,940 0.21 

 รวมหนี้สินหมุนเวียน 35,908,767 1.83 58,803,966 3.01 28,631,762 1.46 

 หนี้สินไม่หมุนเวียน       

 หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     4,376,214 0.22 

 สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 7,520,525 0.38 9,571,675 0.49 10,424,986 0.53 

 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 7,520,525 0.38 9,571,675 0.49 14,801,200 0.76 

 รวมหนี้สิน 43,429,292 2.22 68,375,641 3.50 43,432,962 2.22 

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

 ทุนจดทะเบียน 1,132,500,000  1,132,500,000  1,121,175,000  

 ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ 1,132,500,000 57.80 1,132,500,000 57.95 1,121,175,000 57.25 

 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 621,846,700 31.74 621,846,700 31.82 621,846,700 31.75 

 ส่วนเกินทุนหุ้นซ้ือคืน     1,369,255 0.07 

 กาํไร (ขาดทุน) สะสม       

    จดัสรรแลว้-สาํรองตามกฎหมาย 113,250,000 5.78 113,250,000 5.80 113,250,000 5.78 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 48,310,835 2.47 18,268,881 0.93 57,439,744 2.93 

 รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,915,907,535 97.78 1,885,865,581 96.50 1,915,080,699 97.78 

 รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,959,336,827 100.00 1,954,241,222 100.00 1,958,513,661 100.00 
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 งบกําไรขาดทุน 2561 2562 2563 

  จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ จํานวน (บาท) ร้อยละ 

รายได้       

 รายไดจ้ากการขาย 2,246,522,007 99.91 2,074,527,119 99.78 1,571,828,001 99.95 

 กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน - 0.00 2,588,264 0.12 - - 

 รายไดอ่ื้น 1,943,393 0.09 1,917,101 0.09 800,238 0.05 

 รวมรายได้ 2,248,465,400 100.00 2,079,032,484 100.00 1,572,628,239 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

  ตน้ทุนขาย 2,142,359,851 95.28 1,967,168,854 94.62 1,422,429,079 90.45 

 ขาดทนุ(โอนกลบั)จากการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 8,625,304 0.38 (8,625,304) (0.41) - - 

         รวมต้นทุนขาย 2,150,985,155 95.66 1,958,543,550 94.21 1,422,429,079 90.45 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหาร 55,725,082 2.48 59,007,170 2.48 45,422,241 2.89 

 รวมค่าใช้จ่าย 2,206,710,237 98.14 2,017,550,720 97.04 1,467,851,320 93.34 

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้นติิบุคคล 

 

41,755,163 

 

1.86 

 

61,481,764 

 

2.96 104,776,919 6.66 

รายไดท้างการเงิน     764,380 0.05 

ตน้ทุนทางการเงิน 301,070 0.02 591,533 0.02 347,480 0.02 

กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นติบิุคคล 41,454,093 1.84 60,890,231 1.84 105,193,819 6.69 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 8,342,086 0.37 12,340,629 0.37 21,175,956 1.35 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปี 33,112,007 1.47 48,549,602 1.47 84,017,863 5.34 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัสุทธิจากภาษีเงินได ้

   
683,444 

 

  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี   683,444    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี   49,233,046    
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งบกระแสเงินสด 2561 2562 2563 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (5,537,999) (135,704,245) 526,903,254 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (5,594,717) (1,679,842) (125,565) 

กระแสเงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน (57,859,716) (80,060,186) (56,467,229) 

 

            อัตราส่วนทางการเงิน  

 2561 2562 2563 

อัตราส่วนสภาพคล่อง    

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 31.18 19.48 40.90 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 17.58 6.10 28.18 

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)  -.011 -.2.87 12.05 

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 5.85 6.37 5.48 

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 62 57 66 

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 5.05 3.23 2.58 

ระยะเวลาการขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 71 112 140 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 65.97 64.44 52.74 

ระยะเวลาชาํระหน้ี (วนั) 5 6 7 

Cash Cycle (วนั) 127 162 199 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร    

อตัรากาํไรขั้นตน้ 4.25% 5.59% 9.50% 

อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน 1.86% 2.96% 6.67% 

อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร -16.73% -279.52% 627.13% 

อตัรากาํไรสุทธิ 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น 

1.47% 
1.72% 

2.34% 

2.55% 

5.34% 

4.42% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการดําเนินงาน     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 1.67% 2.48% 4.29% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร 7.68% 10.32% 14.65% 

อตัราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า) 

 

1.13 1.06 0.80 
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 2561 2562 2563 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน     

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (เท่า) 0.02 0.04 0.02 

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบ้ีย (เท่า)  -31.46 319.54 2,423.13 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) -0.09 -1.68 11.72 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 171.0% 163.3% 53.4% 

 

 

 

14. การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 

14.1 การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

  

ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา 

ในปี 2563 ทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 ท่ีส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อ

เศรษฐกิจโลก ในขณะท่ีเศรษฐกิจภายในประเทศก็ไดรั้บผลกระทบอยา่งมากจากการท่ีรัฐตอ้งใชม้าตรการลอ็คดาวน์

เพื่อหยดุย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส  ธุรกิจท่องเท่ียวและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ตอ้งหยดุชะงกัลง  ถึงแมว้า่ทาง

รัฐบาลพยายามท่ีจะใชม้าตรการต่างๆเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจแลว้ก็ตาม  แต่เศรษฐกิจไทยโดยรวมก็ยงัคงมีการหดตวัลง

มากกวา่ร้อยละ 6     ในส่วนของสถานการณ์ราคาเหลก็โลกก็ยงัคงมีความผนัผวน โดยท่ีราคาเหลก็ทรงตวัในช่วงคร่ึง

ปีแรก ก่อนท่ีจะมีการปรับตวัสูงขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในช่วงคร่ึงปีหลงั  ภาพรวมอุตสาหกรรมเหลก็เส้นซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์

ของบริษทัฯ ก็มีการหดตวัจากปีก่อน โดยท่ีการบริโภคเหลก็เส้นภายในประเทศลดลงกวา่ร้อยละ 12 ในปี 2563   

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราการขยายตวัของ GDP                                  (ร้อยละ) -6.1 2.3 4.2 

ปริมาณการขายเหลก็เส้นภายในประเทศ              (พนัตนั) 2,238 2,546 2,445 

อตัราการขยายตวั                                                  (ร้อยละ) -12.1 3.3 -6.4 

ปริมาณขายของบริษทั                                          (พนัตนั) 98 121 115 

อตัราการขยายตวั                                                  (ร้อยละ) -19.0 5.2 -14.2 

ส่วนแบ่งตลาด                                                      (ร้อยละ) 4.4 4.8 4.7 

บริษทัไดมุ้่งเนน้การเพิ่มยอดขายโดยการเพิ่มผลิตภณัฑใ์ห้มีครบทุกชนิดและขนาดทั้งในส่วนของเหลก็เส้น

กลมและเหลก็เส้นขอ้ออ้ยเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และขยายส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้งเป็นการลด
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ตน้ทุนการผลิตจากปริมาณการผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้น  ในปี 2563บริษทัยงัคงสามารถรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไดใ้น

ระดบัร้อยละ 5 

รายได้ 

                    บริษทั มีรายไดจ้ากการขายในปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 1,542 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 25.5 จากยอดขาย

จาํนวน 2,068 ลา้นบาท ในปี 2562 อนัเป็นผลมาจากราคาขายเฉล่ียต่อตนัของเหลก็เส้นท่ีปรับตวัลดลงจากราคาเฉล่ีย

ตนัละ 17,000 บาทในปี 2562 เหลือตนัละ 15,700 บาท ในปี 2563 ในขณะท่ีปริมาณการขายลดลงจาก 121,142 ตนั 

ในปี 2562 เป็น 98,276 ตนั ในปี 2563   หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.3 ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความตอ้งการเหลก็เส้น

ภายในประเทศท่ีลดตํ่าลงจากสภาพเศรษฐกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19   

ผลิตภณัฑ ์

2563 2562 2561 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

1. เหลก็เส้นขอ้ออ้ย 706.62 44.95 1,086.38 52.36 1,197.79 53.32 

2. เหลก็เส้นกลม 834.91 53.12 981.58 47.32 1,031.16 45.90 

3. เศษเหลก็ 30.30 1.93 6.56 0.32 17.61 0.78 

รวมรายไดจ้ากการขาย 1,571.83 100.00 2,074.52 100.00 2,246.56 100.00 

 

          จากโครงสร้างการขายเหล็กเส้นของบริษทัตามตารางขา้งบนน้ี สัดส่วนการขายเหล็กเส้นขอ้ออ้ยของ

บริษทัมีสัดส่วนท่ีลดลงจากปีก่อน หลงัจากท่ีในปี 2558 บริษทัไดด้าํเนินการติดตั้งเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ให้กบักระบวนการผลิตในส่วนของเหล็กเส้นขอ้ออ้ยแลว้เสร็จ ทาํให้บริษทัสามารถผลิตสินคา้และทาํตลาดในส่วน

ของเหลก็เส้นขอ้ออ้ยไดม้ากขึ้น 

ทั้งน้ีรายไดจ้ากการขายทั้งหมดมาจากการขายภายในประเทศ และเป็นรายไดจ้ากการขายเหลก็เส้น หางเหลก็ 

และเศษเหลก็ โดยมีรายละเอียดของสัดส่วนรายไดจ้ากการขายปรากฎอยูใ่นตารางดา้นล่างน้ี 

สัดส่วนรายไดต้ามชนิดสินคา้  

(ร้อยละของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด) 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายไดจ้ากการขาย (ลา้นบาท) 1,571.8 2,074.5 2,246.6 

     Special Line 21.5 20.3 16.3 

     Normal Line 76.1 78.7 82.3 

     หางเหลก็ 0.7 0.7 0.7 

     เศษเหลก็ 1.7 0.3 0.7 
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 ในปี 2563 สัดส่วนรายไดจ้ากการขายเหลก็ในกลุ่ม Special Line ซ่ึงเป็นกลุ่มเหลก็เส้นขนาดเลก็ท่ีมี

อตัรากาํไรขั้นตน้สูง เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 21.5 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด  ซ่ึงเหลก็เส้นในกลุ่มน้ีของบริษทัมีความ

ไดเ้ปรียบในเชิงตน้ทุนการผลิตและเป็นสินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตนอ้ยรายในตลาด จึงมีการแข่งขนัในเชิงราคาท่ีไม่รุนแรงและ

มีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีดีกวา่สินคา้อ่ืน 

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

 

ตน้ทุนขายของบริษทัในปี 2563 และปี 2562 เป็นจาํนวนเงินเท่ากบั 1,411  ลา้นบาท และ 1,957 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั โดยมีอตัรากาํไรขั้นตน้ท่ีร้อยละ 8.4 และร้อยละ 5.4 ของยอดขายในปี 2563 และปี 2562 ตามลาํดบั   อตัรา

กาํไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2563  ทั้งน้ีเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุน

วตัถุดิบหลกั-บิลเล็ต(Metal spread)  เน่ืองจากราคาขายของเหล็กเส้นมีการปรับตวัลดลงในอตัราท่ีน้อยกว่าตน้ทุน

ของบิลเลต็   ซ่ึงตน้ทุนของบิลเลต็น้ีมีสัดส่วนสูงถึงประมาณร้อยละ 85-90 ของตน้ทุนขาย จดัเป็นตน้ทุนท่ีมีความผนั

ผวนทางดา้นราคาสูงและยงัไม่มีเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ (รายละเอียดปรากฎอยูใ่นเร่ือง 

“ปัจจยัความเส่ียง”) ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของส่วนต่างดงักล่าวจึงมีผลอยา่งมากต่ออตัรากาํไรขั้นตน้ 

ตน้ทุนสินคา้ขายในส่วนอ่ืนประกอบด้วยตน้ทุนการผลิต (แปรรูปด้วยการรีดร้อน) อนัได้แก่ ตน้ทุนค่า

เช้ือเพลิง ค่าเส่ือมราคา ตน้ทุนค่าแรงงาน และวสัดุส้ินเปลืองในการผลิต เป็นตน้ โดยท่ีตน้ทุนค่าเช้ือเพลิงมีสัดส่วน

เกินกวา่คร่ึงหน่ึงของตน้ทุนการผลิตทั้งหมด  

ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2563 และปี 2562 มีจาํนวนเท่ากบั 20 ลา้นบาท และ 31  ลา้นบาท ตามลาํดบั คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 1.3 และร้อยละ 1.5 ของยอดขาย โดยค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าขนส่งสินคา้และมี

สัดส่วนท่ีแปรผนัโดยตรงต่อปริมาณการขายในอตัราร้อยละ 1-2 ของยอดขาย  ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารมีจาํนวน

เท่ากบั 25 ลา้นบาท และ 28 ลา้นบาท ในปี 2563 และ 2562 ตามลาํดบั  ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการบริหารน้ีส่วนใหญ่เป็น

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังานและมียอดท่ีลดลงจากปีก่อนเน่ืองจากในปี 2562 มีการบนัทึกผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานเพิ่มเติมจาํนวน 2.1 ลา้นบาทเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัอตัราเงินชดเชยจากการเลิกจา้งตามกฎหมายฉบบัใหม ่       

สัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารต่อรายไดร้วมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียงเล็กนอ้ย  ดงัรายละเอียดท่ี

แสดงในตารางขา้งล่างน้ี 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

สัดส่วนของค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เทียบกบั

รายไดร้วม (ร้อยละ) 

 

2.9 

 

2.8 

 

2.5 
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ในส่วนของรายไดอ่ื้น  บริษทัมีรายไดจ้ากการขายเศษเหลก็เป็นจาํนวนเงิน 30 ลา้นบาท และ 6 ลา้นบาท ใน

ปี 2563 และปี 2562 โดยมีตน้ทุนของเศษเหลก็อยูท่ี่ 11 ลา้นบาทและ 2 ลา้นบาท ตามลาํดบั    

จากนโยบายการบริหารอตัราแลกเปล่ียนของบริษทั (รายละเอียดปรากฎอยูใ่นเร่ือง “ปัจจยัความเส่ียง”) เพื่อ

รองรับการนาํเขา้วตัถุดิบจากต่างประเทศนั้น ทาํใหบ้ริษทัมีการรับรู้ผลกาํไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนใน

สัดส่วนท่ีนอ้ยเม่ือเทียบกบัรายไดข้องบริษทั   โดยท่ีในปี 2563 บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเพียงเลก็นอ้ย 

กาํไร 

ดว้ยเหตุท่ีส่วนต่างระหวา่งราคาขายของเหลก็เสน้กบัตน้ทุนเหลก็แท่งเลก็(Metal Spread) มีการปรับเพิ่มขึ้น

เน่ืองจากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ส่งผลใหบ้ริษทัมีกาํไรขั้นตน้ท่ีเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นอยา่งมาก  กล่าวคืออตัรากาํไร

ขั้นตน้ของปี 2563 และปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 8.4 และ 5.4 ตามลาํดบั จึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีทาํใหบ้ริษทัฯมีผลการ

ดาํเนินงานของปี 2563 เป็นกาํไรสุทธิทั้งส้ิน 84 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซ่ึงบริษทัมีผลกาํไรสุทธิท่ี 49 ลา้นบาท 

 

อตัราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น  

 จากผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีผลกาํไรสุทธิจาํนวน 84 ลา้นบาท 

หรือคิดเป็นกาํไรต่อหุน้ 0.07 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพื่อ

พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลทั้งปี ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายทั้งส้ิน 89.69 ลา้นบาท 

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้ใน

อตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นเงินจาํนวน 44.84 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2563 ดงันั้น 

หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 อนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอมาในคร้ังน้ี 

บริษทั ก็จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นเงินจาํนวน 

44.84 ลา้นบาท ในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2564 น้ี 

 

ฐานะทางการเงิน 

 

สินทรัพย์ 

สินทรัพยร์วมของบริษทั ณ ส้ินปี 2563 และส้ินปี 2562 มียอดอยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนัท่ี  1,959 ลา้นบาท และ 

1,954  ลา้นบาท ตามลาํดบั สินทรัพยห์มุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นจาก 1,145 ลา้นบาท ณ ส้ินปี 2562 มาเป็น 1,171 ลา้น

บาท ณ ส้ินปี 2563 โดยท่ียอดสินคา้คงเหลือลดลงจากตอนส้ินปี 2562 เน่ืองมาจากมีการสั่งซ้ือบิลเล็ตลอ้ตใหญ่จาก

ต่างประเทศในไตรมาสท่ีส่ีของปี 2562   นอกจากน้ี บริษทัยงัมียอดสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้นจากปีก่อนจาํนวน 5.7 

ลา้นบาทจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า 

บริษทัสามารถบริหารจดัการสินทรัพยท่ี์มีอยู่เพื่อนาํไปใชส้ร้างรายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ดงั

จะเห็นไดจ้ากขอ้มูลเปรียบเทียบสัดส่วนรายไดต่้อสินทรัพยต์ามตารางขา้งล่างน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

รายไดร้วม 1,573 2,079 2,249 

ลูกหน้ีการคา้ 276 298 353 

สินคา้คงเหลือ 359 744 470 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 779 806 836 

สินทรัพยร์วม 1,959 1,954 1,959 

สินทรัพยเ์ฉล่ีย 

(ตน้งวด + ปลายงวด) / 2 

1,956 1,957 1,986 

สัดส่วนรายไดต่้อสินทรัพย ์ 0.80 เท่า 1.06 เท่า 1.13 เท่า 

 

จากตารางจะเห็นไดว้า่สัดส่วนรายไดต่้อสินทรัพยข์องบริษทัยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัปีก่อน  โดยมี

ยอดรายไดร้วมท่ีลดลง ในขณะท่ีสินทรัพยร์วมอยูใ่นระดบัเดียวกนักบัปีก่อน แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัสามารถนาํ

สินทรัพยใ์นปี 2563 ทุกๆ 1 บาท ไปใชส้ร้างรายไดก้ลบัมาไดจ้าํนวน 0.80 บาท ซ่ึงถือเป็นสัดส่วนท่ีอยูใ่นระดบัสูง  

สะทอ้นถึงผลลพัธ์ท่ีดีจากนโยบายสามประการคือ (1) การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัใหมี้ระดบัท่ีเหมาะสม  (2) 

นโยบายการใหค้วามสมดุลระหวา่งอตัรากาํไรและปริมาณขาย ท่ีนอกจากจะช่วยเพิ่มรายไดใ้หม้ากขึ้นแลว้ยงัทาํใหมี้

อตัราการใชก้าํลงัการผลิตเพิ่มขึ้นอีกดว้ย และ (3) การใชเ้คร่ืองจกัรในการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

สภาพคล่อง 

 

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษทั ณ วนัส้ินปี 2563 ยงัคงอยู่ในระดบัท่ีสูงคิดเป็น 40.9 เท่า ซ่ึงเพิ่มขึ้นจาก

ตอนส้ินปี 2562 ท่ีอตัราส่วนน้ีเท่ากบั 19.5 เท่า  การท่ีอตัราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดบัท่ีสูงอย่างต่อเน่ืองแสดงให้

เห็นถึงสภาพคล่องท่ีสูงมากของบริษทั   

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

(สินทรัพยห์มุนเวียน หารดว้ย หน้ีสินหมุนเวียน) 

40.9 19.5 31.2 

 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดด้าํเนินการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ โดยการตดัหุ้นจดทะเบียน

ท่ีซ้ือคืนและยงัจาํหน่ายไม่ไดท้ั้งหมดจาํนวน 11,325,000 หุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบียนของบริษทัลดลงจาก 
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1,132,500,000 บาท มาเป็น 1,121,175,000 บาท คิดเป็นหุน้สามญัจาํนวน 1,121,175,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

1.00 บาท    โดยมีส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัส้ินงวดรวมจาํนวน 1,915 ลา้นบาท หรือคิดเป็นหุน้ละ 1.71 บาท โดยมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในระหวา่งปี คือ ผลกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 2563 จาํนวน 84 ลา้นบาท การซ้ือหุ้นคืน

จาํนวน 9.96 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 44.85 ลา้นบาท 

หนีสิ้น 

หน้ีสินรวมของบริษทั ณ ส้ินปี 2563 และส้ินปี 2562 มียอดเท่ากบั 43 ลา้นบาท และ 68 ลา้นบาท ตามลาํดบั    

ซ่ึงยอดหน้ีสินท่ีลดลงส่วนใหญ่มาจากยอดเจา้หน้ีการคา้อนัเป็นผลมาจากการสั่งซ้ือบิลเล็ตท่ีเพิ่มสูงขึ้นในตอนส้ินปี 

2562   นอกจากน้ี บริษทัยงัมียอดหน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจาํนวน 5.8 ลา้นบาทจากการถือปฏิบติัตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ืองสัญญาเช่า 

 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัยงัคงอยูใ่นระดบัท่ีตํ่า โดยคิดเป็น 0.02 และ 0.04 ในตอนส้ินปี 2563 และ 

2562 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชเ้งินทุนท่ีมาจากกาํไรสะสมท่ีเพิ่มสูงขึ้น และไม่มีการใชเ้งินกูย้มืระยะยาวเลย 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

(หน้ีสินรวม หารดว้ย ส่วนของผูถื้อหุ้น) 

0.02 0.04 0.02 

 

 

 

 

14.2 ปัจจัยและอทิธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 

 

การพฒันาผลติภัณฑ์และสายการผลติ 

การแข่งขนัท่ีรุนแรงในอุตสาหกรรมเหลก็เส้นนั้นเกิดจากการท่ีผูผ้ลิตเหลก็เส้นมีกาํลงัการผลิตส่วนเกิน

เหลืออยู่เป็นจาํนวนมาก ในขณะเดียวกนัผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มองวา่สินคา้ของผูผ้ลิตแต่ละรายไม่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญั จึงทาํใหก้ารแขง่ขนันั้นส่วนมากดาํเนินไปดว้ยกลยทุธ์ทางดา้นราคาเป็นหลกั บริษทัจึงพิจารณาจาก

ศกัยภาพการผลิตและการจดัหาวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นการเลือกใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ท่ีมีผูผ้ลิตนอ้ยรายและมีการแข่งขนั

ท่ีตํ่ากวา่เม่ือเปรียบเทียบกบัสินคา้ทัว่ไป ทั้งน้ีเน่ืองมาจากการไดเ้ปรียบในเชิงตน้ทุนการแปรรูปจากการลงทุนใน

เคร่ืองจกัรส่วนขยาย (Special Line) ของบริษทัในปี 2547 เพื่อผลิตสินคา้ในกลุ่ม Special Line ท่ีมีอตัรากาํไรขั้นตน้สูง

กวา่สินคา้ในกลุ่มอ่ืนๆ และสามารถปรับเพิ่มกาํลงัการผลิตและขยายตลาดมาอยา่งต่อเน่ือง   แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัก็

เลง็เห็นถึงขอ้จาํกดัของสินคา้ในกลุ่ม Special Line ท่ีมีปริมาณการใชอ้ยูใ่นวงจาํกดั จากการท่ีบริษทัมีเป้าหมายในการ



 

         

 

69 
 

เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดใหสู้งขึ้น ดงันั้นการมุ่งเนน้ทาํการตลาดแต่สินคา้ในกลุ่มดงักล่าวจึงไม่เพยีงพอ ในปี 2558 

บริษทัจึงไดมี้การปรับปรุงสายการผลิตและเพิ่มการขายในส่วนของสินคา้ในกลุ่ม Normal Line โดยเฉพาะในส่วน

ของเหลก็เส้นขอ้ออ้ยมากขึ้น จึงส่งผลใหส้ัดส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้ในกลุ่ม Special Line ลดลงตามลาํดบั    ณ 

ส้ินปี 2563 สินคา้ในกลุ่ม Special Line มีสัดส่วนการขายอยูท่ี่ร้อยละ 21.5 ของรายไดจ้ากการขายทั้งหมด    

 

สัดส่วนปริมาณขายของสินคา้กลุ่มน้ีเปรียบเทียบในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมามีรายละเอียดตามตารางขา้งล่างน้ี 

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เหลก็เส้น Special Line 21.5 20.3 16.3 

 

 

ความร่วมมือกบัพนัธมิตรการค้า 

ดว้ยบริษทัมีกาํลงัการผลิตท่ีเหลืออยูค่่อนขา้งมาก ในปี 2555 จึงไดท้าํขอ้ตกลงทางการคา้ร่วมกนักบัพนัธมิตร

รายหน่ึงในการรับผลิตสินคา้เหลก็เส้นในตราสินคา้ของพนัธมิตรรายนั้น ซ่ึงเป็นตราสินคา้ท่ีไดรั้บความนิยมและเป็น

ท่ีเช่ือถือทางดา้นคุณภาพเป็นอยา่งดี จากธุรกรรมน้ี บริษทัคาดวา่นอกจากจะเป็นการช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้

ใหแ้ก่บริษทัอีกทางหน่ึงแลว้ ยงัจะช่วยใหอ้ตัราการใชก้าํลงัการผลิตของบริษทัสูงขึ้นและช่วยใหเ้กิดการประหยดัจาก

ขนาดผลิตไดอี้กดว้ย ยิง่ไปกวา่นั้นพนัธมิตรรายน้ีมีความน่าเช่ือถือทางการเงินอยูใ่นระดบัสูง ปริมาณขายท่ีเพิ่มขึ้น

จากธุรกรรมน้ีจึงมีความเส่ียงตํ่าในการเรียกชาํระค่าสินคา้ 

จากการท่ีบริษทัสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัพนัธมิตรการคา้รายน้ีมาโดยตลอด ทั้งในแง่ของคุณภาพ

ของสินคา้ ราคาท่ีเหมาะสม ความรวดเร็ว และตรงต่อเวลาในการจดัส่งสินคา้ ทาํใหพ้นัธมิตรการคา้รายดงักล่าวเพิ่ม

ปริมาณการสั่งซ้ือ ประเภทและขนาดของเหลก็เส้นเป็นหลายขนาด จึงมีผลใหส้ัดส่วนการขายสินคา้ในกลุ่มน้ีขยายตวั

เพิ่มขึ้นอยา่งมาก ดงัสดัส่วนเปรียบเทียบกบัปริมาณการขายท่ีไดแ้สดงไวใ้นตารางขา้งล่างน้ี 

 

สัดส่วน (ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

เหลก็เส้นตราสินคา้ของพนัธมิตรการคา้ 42.8 36.8 39.4 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั 

บริษทัขอรับรองวา่ ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ่ื้นสาํคญัผิด หรือ ไม่ขาดขอ้มูลท่ี

ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูล

อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงิน

สดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้ 

(2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ี

เป็นสาระสาํคญัทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้ยแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้

การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีดี และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

และบริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ วนัท่ี  15  กุมภาพนัธ ์2564 ต่อ

ผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบ

ต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้ง

แลว้ บริษทัไดม้อบหมายให ้นายสาธิต  โกศินานนท ์เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หาก

เอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายสาธิต  โกศินานนท ์กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มลูท่ี บริษทัไดรั้บรอง

ความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

  ช่ือ    ตําแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 

1. นายหล่ี เยะ เหวิน              กรรมการผูจ้ดัการ  และ                          ................................................            

           กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั  

2. นายอนุวตั  ชยักิตติวนิช               กรรมการ และ                                        ................................................

       กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามแทนบริษทั  

   

  ช่ือ    ตําแหน่ง    ลายมือช่ือ 

ผู้รับมอบอาํนาจ 

 นายสาธิต  โกศินานนท ์                 รองกรรมการผูจ้ดัการ และ   ................................................ 

      เลขานุการบริษทั 
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการ ผู้บริหารผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 
 

 

 

 



       

 

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับผู้บริหารและผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท บางสะพานบาร์มลิ จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี   31 ธันวาคม 2563 

 

ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

 

ความสัมพันธ์ 

กับผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท   

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ 

1. นายคมกริช  ประชากริช 

 กรรมการอิสระและ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ   

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบตั้งแตว่นัท่ี 11 

พฤศจิกายน 2554 

56 -ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

-หลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP 

 รุ่นท่ี   96/2012 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัร Audit Committee  Program 

(ACP รุ่นท่ี 40/2012)   สมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษทัไทย 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2540- ปัจจุบนั กรรมการและหุ้นส่วนสาํนักงาน  บริษทั เอ.พี.  เค 

ออดิท จาํกดั 

2534 – ปัจจุบนั       กรรมการผูจ้ดัการ  บริษทั ธรรมนาถ จาํกดั 

2554- ปัจจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สหวิริยาเพลท

มิล จาํกดั (มหาชน) 

2554- 2563        กรรมการ บริษทั บี.เอส. เมทลั จาํกดั 

2554 - 2563  กรรมการ  บริษทั สหวิริยาพาณิชย ์อินเตอร์เนชัน่

แนล จาํกดั   

2536-2540              กรรมการ  บริษทั สาํนักงาน พงษธ์ร คมกริช จาํกดั 

บริการตรวจสอบบญัชี 

 

บริการวิชาชีพ 

ผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา 

 

ผูผ้ลิตเหล็กแปรรูป 

จาํหน่ายผลิตเหล็ก 

 

บริการวิชาชีพ 

2.  นายชรินทร์ หาญสืบสาย  

      รองประธานกรรมการ 

      กรรมการอิสระและ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระตั้งแต่วนัท่ี 19 กรกฏาคม 2547 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบตั้งแตว่นัท่ี 26 สิงหาคม 

2547 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นรองประธาน

กรรมการตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 

2563 

    76 -ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ  

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

-ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต สาขาการคลงั   

 ( เกียรตินิยมอนัดบั 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

-ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสูง(นบส. 1 รุ่นท่ี18)    

  สาํนกังาน ก.พ. 

-ประกาศนียบตัรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและ 

  กฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นท่ี2)  

 สถาบนัพระปกเกลา้ 

-หลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP 

 รุ่นท่ี   26/2004 ) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

-หลกัสูตรประกาศนียบตัรสถาบนักรรมการบริษทัไทย

Director Certification Program (DCP รุ่นท่ี 101/2008)   

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

ไม่ม ี

 

 

 

ไม่ม ี 2550-ปัจจุบนั         กรรมการตรวจสอบ บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกัด

(มหาชน) 

 2548- 2551     กรรมการผู ้ทรงคุณ วุฒิ ด้านการค้าระห ว่าประเทศ    

สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา

(องคก์รมหาชน) 

 2546-2551          ผูพ้ิพากษาสมทบในศาลทรัพยสิ์นทางปัญญา 

                           และการคา้ระหว่างประเทศ 

  2547- 2547   ผูต้รวจราชการกระทรวงพาณิชย ์ (ระดบั 10 ) 

                          โฆษกประจาํกระทรวงพาณิชย ์

2545-2547   ท่ีปรึกษาการพาณิชยร์ะดบั 10  

 

ผูผ้ลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

 

ความสัมพันธ์ 

กับผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท   

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ 

3. นายทวีศกัด์ิ เสนาณรงค ์

      ประธานกรรมการ            

กรรมการอิสระ  

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2547 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นประธาน

กรรมการตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 

2560 

 

 85   - ปริญญาสถาบนัศิลป์  โรม  ประเทศอิตาลี 

  - ปริญญา ศิลปบณัฑิต  มหาวิทยาลยั ศิลปากร 

  - ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 

    มหาวิทยาลยั ศิลปากร 

  - ปริญญาบตัรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

    (วปอ. 29) 

  - หลกัสูตร     Director Accreditation Program (DAP       

รุ่นท่ี 26/2004)     สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

ไม่ม ี ไม่ม ี    2544- ปัจจุบนั      กรรมการ 

                                บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั(มหาชน) 

   2542- 2556          กรรมการ 

                                บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 

   2542- 2556           กรรมการ 

                                 บริษทั ท่าเรือประจวบ จาํกดั 

    2542-2554           กรรมการ 

                                 บริษทั เวสโคสท ์เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั 

   

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา 

 

  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นและเหล็กแผ่นรีด 

ร้อนชนิดมว้นประเภทลา้งผิวและเคลือบนํ้ามนั 

ท่าเรือพาณิชย ์

 

งานวิศวกรรม 

 

 

4.นายฟาง จิน หลง 

    กรรมการและ 

    กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนาม   

แทนบริษทั 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน 2537 

   72 - National Chai-Yi Commerce & Vocational High  

School 

ไม่ม ี 5.78 

(รวมคู่สมรส) 

2543-ปัจจุบนั Director 

                          Yuanta United Steel Corporation 

2543-2552 President 

                  Leh Ching Industrial Corporation  (Trading) 

2546-2550      Supervisor  

                  Yuanta Core Pacific Securities 

2543-2546               Director 

                                Yuanta Core Pacific Securities 

2535-2543               Supervisor 

                      United Steel Corporation 

 แปรรูปผลิตภณัฑเ์หล็ก 

 

Trading 

   

 ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 

 ธุรกิจหลกัทรัพย ์

 

 ผลิตเหล็กเตาหลอม 

5. นายวิน วิริยประไพกิจ 

      กรรมการและ 

     กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนาม        

แทนบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแตว่นัท่ี 27 กนัยายน 2553 

 50 -    ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

-   ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลยั 

     เคโอะ โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น  
 

ไม่ม ี

 

0.0000044 

 ( 50 หุ้น) 

2542-ปัจจุบนั กรรมการ    

                              บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 

2547-ปัจจุบนั  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่    

                              บริษทั สหวิริยาสตีลอินดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 

2560-ปัจจุบนั        กรรมการ   บริษทั สหวิริยาเพลทมิล จาํกดั (มหาชน)                              

 

  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นและเหล็กแผ่นรีด 

ร้อนชนิดมว้นประเภทลา้งผิวและเคลือบนํ้ามนั 

  ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดมว้นและเหล็กแผ่นรีด 

  ร้อนชนิดมว้นประเภทลา้งผิวและเคลือบนํ้ามนั 

   ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

 

ความสัมพันธ์ 

กับผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท   

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ 

6.นายธวชั ผลความดี 

       กรรมการอิสระและ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

อิสระตั้งแต่วนัท่ี 28 สิงหาคม 2560 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตรวจสอบตั้งแตว่นัท่ี 27 สิงหาคม 

2561 

64 -ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์    

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

-ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ 

  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

-หลกัสูตรDirector Certification Program (DCP รุ่นท่ี 

234/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 

 

 

 

 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 - 2559  เลขาธิการสาํนกังานมาตรฐาน      

ผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรม 

2557 - 2558  ผูต้รวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2553 – 2557                           รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

เหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม 

2553                                       รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

2551 – 2553                           ผูอ้าํนวยการสาํนักบริหารส่ิงแวดลอ้ม กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

2550 – 2551                           ผูอ้าํนวยการสาํนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่เขต 1 (สงขลา) 

 

 

7.นายหล่ี  เจ้ียน หง 

      กรรมการ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแตว่นัท่ี 30 พฤษภาคม 2548 

  50 -Master of Science in Engineering Business 

Management  The University of Warwick ( UK ) 

ไม่ม ี 6.42 2547- ปัจจุบนั      Project   Manager   

                                Heng  Huei Construction Development 

2544-2547 Sale Assistant  Manager 

Runtop  Inc. 

 

 ธุรกิจก่อสร้าง 

 

 จาํหน่ายช้ินส่วนและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

8.นายหล่ี  เยะ เหวิน 

     กรรมการ 

     กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนาม     

     แทนบริษทั 

     กรรมการผูจ้ดัการ 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแตว่นัท่ี 1 มิถุนายน 2539 

 

 63 - St.  John & St.  Mary’s Institute Certificate 

-หลกัสูตรDirector Accreditation Program (DAP  

     รุ่นท่ี 26/2004)    สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษทัไทย 

ไม่ม ี 2.81                    2534-2537 ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการจดัการ 

Taiwan Iron & Steel Manufacture 

 

 

  ผลิตเหล็กแผ่น 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

 

ความสัมพันธ์ 

กับผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท   

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ 

9. นายอนุวตั  ชยักิตติวนิช 

      กรรมการและ 

     กรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนาม           

แทนบริษทั 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ตั้งแตว่นัท่ี 23 มีนาคม 2558 

 

50 - ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

          สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาค

ภาษาองักฤษ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2558 – ปัจจุบนั         กรรมการผูจ้ดัการ  

                                 บริษทั เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่      จาํกดั  

2546 – 2558              ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ  

                                  บริษทักลุ่มเหล็กสหวิริยา จาํกดั 

บริการขนส่ง 

10. นายทวี ชชัวาลา 

       รองกรรมการผูจ้ดัการ(บริหาร)     

   และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายธุร            

การและการจดัการ 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี         

1 มกราคม 2546 

   64 -ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ ความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ          

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-ประกาศนียบตัรการบริหารจดัการสมยัใหม ่

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ไม่ม ี 0.06 2539-ปัจจุบนั      กรรมการ 

                                บริษทั เอส.อี.ที.เทรดดิ้งส์ จาํกดั   

2533-ปัจจุบนั        กรรมการ 

                               บริษทั บางพระพฒันา  จาํกดั   

 

  พาณิชยกรรม 

 

  อสังหาริมทรัพย ์

 

 

11.นายสาธิต โกศินานนท ์

    รองกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชี

และการเงิน 

   (ผูรั้บผิดชอบสูงสุดในสายงาน

บญัชีและการเงิน) และเลขานุการ

บริษทั 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี         

1 พฤศจิกายน 2557 

  53 - ปริญญาตรี สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ   

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556   - 2557       รองกรรมการผูจ้ดัการ  

                             บริษทั เวสโคสท ์เอน็จิเนียร่ิง   จาํกดั 

2550     - 2555      Financial Controller      บริษทั  ไทโก้ อิเล็กทรอนิคส์   

ดลัไมสัน (ประเทศไทย) จาํกดั 

2543     - 2549      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีบริหาร  บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช  

แอนด ์เคมิเคิล (ประเทศไทย) จาํกดั 

2538     - 2542      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  บริษทั โมโตโรล่า (ประเทศไทย) 

จาํกดั 

 งานวิศวกรรม 

 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ 

 

  เคมีภณัฑ ์

 

  อุปกรณ์ส่ือสาร 

12. นายเฉิน อู่ หวั 

      รองกรรมการผูจ้ดัการ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี            

1 มกราคม 2553 

  66  - Ming Xin Industrial College (Taiwan) ไม่ม ี 0.06  2539-2552              ผูจ้ดัการโรงงาน 

 บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั(มหาชน) 

2536-2539               ผูจ้ดัการ 

                         Sino-Holic Co.,Ltd 

 ผลิตเหล็กเส้น 

 

 ผลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เคร่ืองจกัร 
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ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

 

อายุ 

(ปี) 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

 

ความสัมพันธ์ 

กับผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ

หุ้นในบริษัท   

(ร้อยละ) 

ประสบการณ์การทํางาน 5 ปีย้อนหลัง ประเภทธุรกิจ 

13. นายวีระศกัด์ิ เหล่ารักษาเกียรติ 

      ผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี          

2 มกราคม 2547 

 54 - ปริญญาตรีสาขาการตลาด 

   มหาวิทยาลยั อสัสัมชญั 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2543-2547        รองผูจ้ดัการฝ่ายขาย 

                   บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั  

2539-2543          ผูจ้ดัการแผนกขาย 

                                บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั 

 

 ผลิตเหล็กเส้น 

 

  ผลิตเหล็กเส้น 

14. นายเส่ิง เจ้ียน หง 

      ผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี             

1 มกราคม 2553 

 46 - China Juntop Institute Technology and Commerce ไม่ม ี ไม่ม ี 2542-2552        รองผูจ้ดัการฝ่ายโรงงาน 

                   บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน) 

2541-2542          ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

                                Samsung Heavy Industry 

 ผลิตเหล็กเส้น 

 

   

15. นางสาวฉตัรวดี คุม้สนิท 

      ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

   

(ผูรั้บผิดชอบโดยตรงในการ      

ควบคมุดแูลการทาํบญัชี)   

 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งตั้งแต่วนัท่ี             

1 กรกฏาคม 2558 

 48 - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

- การอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองดา้นบญัชีปี2563 

1.ความเหมือนและความแตกต่าง หลกับญัชีกบัหลกั

ภาษีท่ีกระทบกบั TFRS ใหม่  

2. Update มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS for 

PAEs 2020 

จาํนวน 12 ชม. (การบญัชี 9 ชม. , อ่ืน ๆ 3 ชม. )       

ไม่ม ี ไม่ม ี 2549 - 2558            รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

                                บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั(มหาชน)  

 ผลิตเหล็กเส้น 
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เอกสารแนบ 2  

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

          - ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 3  

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  
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เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน(compliance)ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี   31 ธันวาคม 2563 

 

ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหน่ง 

 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

ประสบการณ์การทํางาน  

1.    นางสาวศิริลกัษณ์  เจริญศรีมาพร 

 รักษาการหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน    

- ปริญญาตรีสาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต     2558  -  ปัจจุบนั    รักษาการหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน    

    2554  -  2558        เจา้หนา้ท่ีบญัชี    

                                 บริษทั บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 4  

รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

          - ไม่มี  - 
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เอกสารแนบ 5  

อ่ืน ๆ 

 

               - ไม่มี  - 

 

 

 

 

 

 


