


สารบัญ
ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน ������������������������������������������������������������������� 1 

ร�ยง�นคณะกรรมก�ร ���������������������������������������������������������������������� 2 

ร�ยง�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ ��������������������������������������������������� 4 

คณะกรรมก�ร ������������������������������������������������������������������������������������� 6 

ร�ยละเอียดคณะกรรมก�ร �������������������������������������������������������������� 8 

โครงสร้�งองค์กร ������������������������������������������������������������������������������16 

ร�ยละเอียดคณะผู้บริห�ร ��������������������������������������������������������������17 

ข้อมูลทั่วไป �����������������������������������������������������������������������������������������20 

ลักษณะก�รประกอบธุรกิจ �������������������������������������������������������������22 

ภ�วะอุตส�หกรรมและก�รแข่งขัน ����������������������������������������������26 

ปัจจัยคว�มเสี่ยง �������������������������������������������������������������������������������30 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ ����������������������������������������������������������������34 

เป้�หม�ยในระยะ 3-5 ป ี���������������������������������������������������������������36 

นโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผล �������������������������������������������������������������38 

โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร��������������������������������������������40 

ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี �����������������������������������������������������������������56

คว�มรับผิดชอบต่อสังคมของกิจก�ร �������������������������������������������70

ก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน �����������������������������������������������������������82 

ก�รควบคุมภ�ยใน ����������������������������������������������������������������������������83 

ร�ยก�รระหว่�งกัน ���������������������������������������������������������������������������84 

คำ�อธิบ�ยและก�รวิเคร�ะห์ฐ�นะก�รเงินและ

ผลก�รดำ�เนินง�น �����������������������������������������������������������������������������88

คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รต่อร�ยง�น

ท�งก�รเงิน�����������������������������������������������������������������������������������������98 

ร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต ������������������������������������������� 100 

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ������������������������������������������������������������������ 103

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ����������������������������������������������������� 109

Contents

Financial Overview ������������������������������������������������������������������������ 1 

Report of the Board of Directors ��������������������������������������� 3

Report of the Audit Committee ��������������������������������������������5 

Board of Directors ������������������������������������������������������������������������ 6 

Director’s Profile����������������������������������������������������������������������������� 8 

Company Structure ��������������������������������������������������������������������16 

Management’s Profile ����������������������������������������������������������������17 

General Information ��������������������������������������������������������������������21 

Nature of Business ��������������������������������������������������������������������23 

Industrial Situation and Competition ��������������������������������27 

Risk Factors �����������������������������������������������������������������������������������31 

Significant Changes �������������������������������������������������������������������35 

3 to 5 Years Goal ����������������������������������������������������������������������37 

Dividend Payment Policy ��������������������������������������������������������39 

Shareholders and Management ������������������������������������������41 

Good Corporate Governance �����������������������������������������������57

Corporate Responsibilities: CSR �����������������������������������������71

Inside Information Usage ��������������������������������������������������������82 

Internal Control �����������������������������������������������������������������������������83 

The Company’s Transactions with Related �����������������85 

Explanation and Analysis of Financial 

Status and Operating Results ���������������������������������������������89               

Responsibilities of the Board of Directors for the 

Financial Statements Report �������������������������������������������������99    

Independent Auditor’s Report ������������������������������������������� 124

Statement of Financial Position ��������������������������������������� 127                                        

Notes to Financial Statements ����������������������������������������� 133



ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน / Financial Overview

2559 / 2016 2558 / 2015 2557 / 2014

ข้อมูลจากงบการเงิน

Financial Statements

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 2,014�6 2,026�8 1,887�0

Assets (Million Baht)
หนี้สินรวม (ล้านบาท) 71�2 258.7 32�8
Liabilities (Million Baht)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 1,943�4 1,768�1 1,854.2
Shareholders' equity (Million Baht)
ร�ยได้จ�กก�รข�ย (ล้านบาท) 2,500.1 2,052.8 1,929�4
Revenues from sales (Million Baht)
ปริม�ณข�ย ตัน 173,330 135,081 95,692
Sale volume (Mt)
กำ�ไรขั้นต้นจ�กก�รข�ยหลังปรับปรุงข�ดทุนจ�กก�รลด
มูลค่�ของสินค้�คงเหลือ

(ล้านบาท) 371�9 3�6 68�1

Gross profit from sales after Loss from  
diminution in value of inventories

(Million Baht)

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล (ล้านบาท) 41�1 4.5 2�6
Income tax expense (Million Baht)
กำ�ไร(ข�ดทุน)สำ�หรับปีหลังจ�กหักภ�ษีเงินได้นิติบุคคล (ล้านบาท) 268�1 (86.1) 9�6
Profit(Loss) for the year after Corporate    
income tax

(Million Baht)

อัตราส่วนทางการเงิน
Financial Ratios

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0�04 0.15 0�02

Debt-to-equity ratio (Times)
อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง (เท่า) 17�3 4�3 32�3
Current ratio (Times)
อัตร�ผลกำ�ไรสุทธิต่อยอดข�ย (ร้อยละ) 10�68 (4.19) 0�49
Return on net sales (%)
อัตร�ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 14.45 (4.75) 0.51
Return on equity (%)
อัตร�ผลตอบแทนจ�กสินทรัพย์ (ร้อยละ) 13�27 (4.40) 0.45
Return on assets (%)
กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0�24 (0.08) 0�01
Earnings per share (Baht)
มูลค่�ต�มบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1�72 1.56 1�64
Book value per share (Baht)
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รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)2

 ในปี 2559 ภ�พรวมเศษฐกิจไทยมีก�รขย�ยตัวเพิ่ม
ขึ้นจ�กปีก่อน โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศขย�ยตัวเพิ่มขึ้น
จ�กร้อยละ 2.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.2 ในปี 2559 โดยมี
ปจัจยัหนนุจ�กก�รลงทนุภ�ครฐัและก�รดำ�เนนิม�ตรก�รกระตุน้
เศรษฐกิจ ในขณะที่ก�รบริโภคและก�รลงทุนภ�คเอกชนก็มีก�ร
ขย�ยตัวจ�กปีก่อนโดยได้รับอ�นิสงส์จ�กร�ค�น้ำ�มันและภ�วะ
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำ� สถ�นก�รณ์ร�ค�เหล็กโลกก็มีแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น ร�ค�เหล็กมีก�รปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 
2559 อุตส�หกรรมเหล็กเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็มี
ก�รขย�ยตัวจ�กคว�มต้องก�รเหล็กภ�ยในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 
โดยที่ก�รบริโภคเหล็กเส้นเพิ่มสูงขึ้นกว่�ร้อยละ 2.7 ในปี 2559  

 ภ�ยใต้สภ�วะก�รณ์ที่ร�ค�เหล็กที่มีแนวโน้มสูงขึ้น
ดังกล่�ว บริษัทฯ จึงได้มุ่งเน้นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กคว�ม
ผันผวนของร�ค�วัตถุดิบเพื่อรักษ�ส่วนต่�งระหว่�งร�ค�ข�ย
และตน้ทนุวตัถดุบิเฉลีย่ใหอ้ยูใ่นระดบัทีต่อ้งก�ร ซึง่ตน้ทนุวตัถดุบิ
เหล็กแท่งเล็ก(Billet) ถือเป็นวัตถุดิบหลักของก�รผลิตนั้นมี
สดัสว่นตน้ทนุม�กกว�่รอ้ยละ 80  ดงันัน้ บรษิทัฯจงึตอ้งใชค้ว�ม
ระมดัระวงัรอบคอบในก�รสัง่ซือ้วตัถดุบิเหลก็แทง่เลก็ รวมถงึก�ร
บริห�รสินค้�คงคลังให้อยู่ในระดับที่เหม�ะสมและสอดคล้องกับ
ประม�ณก�รก�รข�ยเพือ่ใหบ้รรลถุงึผลก�รดำ�เนนิง�นทีไ่ดต้ัง้เป�้
หม�ยเอ�ไว้   ในส่วนของก�รข�ย บริษัทได้มุ่งเน้นก�รเพิ่มยอด
ข�ยโดยก�รเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีครบทุกขน�ดทั้งในส่วนของเหล็ก
เส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของ
ลูกค้�และขย�ยส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด อีกทั้งเป็นก�รลดต้นทุน
ก�รผลิตจ�กปริม�ณก�รผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

 สำ�หรบัผลก�รดำ�เนนิง�นในป ี2559 บรษิทัมรี�ยไดจ้�ก
ก�รข�ย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยมียอดข�ยเพิ่มขึ้นจ�ก 2,052.8  
ล้�นบ�ทในปี 2558 เป็น 2,460.9 ล้�นบ�ทในปี 2559 ทั้งนี้เป็น
ผลม�จ�กปริม�ณก�รข�ยที่เพิ่มขึ้นกว่� 33,985 ตัน จ�กคว�ม
ต้องก�รเหล็กภ�ยในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ร�ค�ข�ยของเหล็ก
เสน้กไ็ดร้บัผลดจี�กสถ�นก�รณเ์หลก็โลกจงึมรี�ค�สงูขึน้อย�่งตอ่
เนื่อง ในขณะที่บริษัทมีก�รบริห�รจัดก�รก�รสั่งซื้อวัตถุดิบอย่�ง

มีประสิทธิภ�พ จึงทำ�ให้ส่วนต่�งระหว่�งร�ค�ข�ยและต้นทุน
วัตถุดิบเหล็กแท่งเล็ก(Metal Spread)เฉลี่ยของบริษัทฯ เพิ่มสูง
ขึ้นจ�กตันละ 1,696 บ�ทในปี 2558 เป็นตันละ 3,508 บ�ท
ในปี 2559  ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก�รดำ�เนินง�นที่ดีขึ้นจ�กปี 
2558 เป็นอย่�งม�ก โดยส�ม�รถพลิกจ�กผลข�ดทุนสุทธิที่ 86 
ล้�นบ�ท ในปี 2558 ม�เป็นผลกำ�ไรสุทธิที่ 268 ล้�นบ�ท ในปี 
2559 หรือคิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น 0.24 บ�ท  

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ได้พิจ�รณ�จ�กผลก�รดำ�เนิน
ง�น ฐ�นะก�รเงิน และสภ�พคล่องของบริษัทฯแล้ว จึงเห็น
สมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 เพื่อพิจ�รณ�
อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลทั้งปี ในอัตร�หุ้นละ 0.14 บ�ท รวม
เป็นเงินปันผลที่เสนอจ่�ยทั้งสิ้น 158.55 ล้�นบ�ท อย่�งไรก็ต�ม 
เนื่องจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯได้มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผล
ระหว่�งก�ลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในอัตร�หุ้นละ0.08 บ�ท เป็น
เงินจำ�นวน 90.60 ล้�นบ�ท ซึ่งได้จ่�ยแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวัน
ที่ 7 กันย�ยน 2559 ดังนั้น ห�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�
ปี 2560 อนุมัติก�รจ่�ยเงินปันผลต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ 
เสนอม�ในครั้งนี้ บริษัท ก็จะจ่�ยเงินปันผลงวดสุดท้�ยให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอัตร�หุ้นละ 0.06 บ�ท เป็นเงิน
จำ�นวน 67.95 ล้�นบ�ท ในวันที่ 12 พฤษภ�คม 2560 นี้

 คณะกรรมก�รบริษัทฯ ขอถือโอก�สนี้ ขอบคุณท่�นผู้
ถือหุ้น ลูกค้� คู่ค้� พนักง�นทุกระดับชั้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่�ย ที่ได้ให้ก�รสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดม� และหวังเป็น
อย่�งยิ่งว่� จะได้รับก�รสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปในอน�คต

 น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธ์
 ประธ�นกรรมก�ร

รายงานคณะกรรมการ
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 In 2016, Thai economy as a whole has seen a 
growth from previous year� The gross domestic product 
(GDP) had increased from 2.8% in 2015 to become 
3.2% in 2016. The major factors of this increase are 
investment from the government and pursuing of eco-
nomic stimulation policy� On the other hand, the con-
sumption and investment in private sector also enjoys 
an increase from previous year, result from low fuel 
price and low inflation rate. The overall global situation 
of steel price shows a positive sign� The price of steel 
continues to rise since early of 2016� The steel bar 
industry which is the Company’s main product,   also 
grows due to increasing demand of steel within the 
country whereby the consumption of steel bar increased 
more than 2.7% in 2016.

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

 For the overall operation in 2016, the Company 
had seen an increase in income for 20% from the sales 
amount of 2,052.8 Million Baht in 2015 to 2,460.9 Million 
Baht in 2016� This is due to the increase of sales of 
over than 33,985 tons of product as a result of rising 

domestic demand of steel� The selling price of steel 
bar is also positive affected by the global market trend 
and thus continues to rise. With Company’s efficient 
management of raw material purchase, the mean margin 
between the price of the final product and raw material 
(Metal Spread) increase from 1,696 Baht in 2015 to 
3,508 Baht in 2016. This leads to massive success in 
operation result - turning from net loss of 86 Million 
Baht in 2015 to net profit 268 Million Baht in 2016 or 
0.24 Baht of profit per share.

 The board of directors has considered the 
result of operation, financial position, and liquidity, and 
decides to propose in the 2017 general meeting of 
shareholders to approve the Company to pay out divi-
dend at 0�14 Baht per share, total the overall dividend 
to be paid of 158.55 Million Baht. Nonetheless, as 
the board of directors have approved the decision to 
pay interim dividend to shareholders at 0�08 Baht per 
share for overall total of 90�60 Million Baht which had 
been paid on 7th September 2016, thus, if the 2017 
general meeting of shareholders approve the pay out of 
dividend as proposed the Company shall pay out the 
final payment of dividend to the eligible shareholders 
at 0.06 Baht per share for the total amount of 67.95 
Million Baht on this 12th May 2017�

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

 Mr� Visith Noiphan
 Chairman

Report of the Board of Directors
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 คณะกรรมก�รตรวจสอบ บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) 
ประกอบด้วยกรรมก�รที่เป็นอิสระจำ�นวน 3 ท่�น ทุกท่�นมีคุณสมบัติครบ
ถ้วนและเป็นไปต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลักทรพัย ์ปจัจุบนัคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ประกอบด้วย

 1. น�ย คมกริช ประช�กริช  ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
 2. น�ย ชรินทร์ ห�ญสืบส�ย  กรรมก�รตรวจสอบ
 3. น�ย ทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์  กรรมก�รตรวจสอบ

 ในปี 2559 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติง�นภ�ยใต้ขอบเขต 
หน้�ที่ และคว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ 
และกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบที่กำ�หนดไว้ ซึ่งเป็นไปต�มข้อกำ�หนด
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับคว�มร่วมมืออย่�งดีจ�กฝ่�ย
บริห�ร ผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมก�รตรวจ
สอบได้มีก�รประชุมร่วมกันจำ�นวน 5 ครั้ง โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริห�ร 
ผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้สอบบัญชีต�มคว�มเหม�ะสม ในจำ�นวนนี้มีก�ร
ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่�ยบริห�รด้วยจำ�นวน 1 ครั้ง ซึ่งสรุป
ส�ระสำ�คัญได้ดังนี้

1. รายงานทางการเงิน 

  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้สอบท�นงบก�รเงินประจำ�ไตรม�ส
และงบก�รเงนิประจำ�ป ี2559 ของบรษิทัรว่มกบัฝ่�ยบรหิ�รและผูส้อบ
บัญชี โดยพิจ�รณ�ข้อมูลท�งบัญชี และก�รปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�ร
ร�ยง�นท�งก�รเงนิ ไดม้ีก�รสอบถ�มและรบัฟังคำ�ชีแ้จงต�่งๆ รวมทัง้
ให้คำ�เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่�งๆ ที่เกี่ยวกับร�ยง�น
ท�งก�รเงินของบริษัทอย่�งเพียงพอ ก่อนนำ�เสนอที่ประชุมคณะ
กรรมก�รบรษิทัเพือ่พจิ�รณ�อนมุตัใิหเ้ปดิเผยไปยงัตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ ซึ่งคณะ
กรรมก�รตรวจสอบเหน็ว�่ร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทั จดัทำ�ขึน้ต�ม
หลกัก�รบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มคีว�มถกูตอ้งและเปดิเผยขอ้มลูอย�่ง
เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ 

2.	 การควบคุมภายใน

  คณะกรรมก�รตรวจสอบไดท้ำ�ง�นรว่มกบัผูต้รวจสอบภ�ยในโดย
ดูแลสอบท�นร�ยง�นต�มแผนก�รตรวจสอบ ตลอดจนคว�มเพียงพอ
ของระบบก�รควบคุมภ�ยใน เพื่อป้องกันหรือลดคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิด
ขึ้นได้ นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รตรวจสอบได้พิจ�รณ�ก�รประเมิน
ระบบก�รควบคุมภ�ยในประจำ�ปี 2559 ของบริษัท โดยทบทวนจ�ก
แบบประเมินคว�มเพียงพอของระบบก�รควบคุมภ�ยใน ต�มแนวท�ง
ทีส่ำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยก์ำ�หนด 
คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นว่� ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นส�ระสำ�คัญ 
บรษิทัมรีะบบก�รควบคมุภ�ยในและระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน ตลอด
จนบคุล�กรของหนว่ยง�นทีม่คีว�มเหม�ะสมเพยีงพอ และมปีระสทิธผิล

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รสอบท�นข้อมูลต�มที่ได้
รับร�ยง�นเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ ฯลฯ กฎระเบียบ ข้อกำ�หนด คำ�สั่งต่�งๆ ของหน่วย
ง�นภ�ครฐั ตลอดจนกฎหม�ยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทั เหน็
ว่�บริษัทได้มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง

4.		การบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมก�รตรวจสอบมีหน้�ที่ในก�รทำ�คว�มเข้�ใจในวิธี
ประเมินคว�มเสี่ยงของกิจก�รที่ผู้บริห�รจัดให้มีม�ตรก�รรองรับคว�ม
เสี่ยงที่มีส�ระสำ�คัญ พบว่�บริษัทมีคว�มส�ม�รถที่จะควบคุมบริห�ร
คว�มเสี่ยงที่แปรผันต�มสภ�พแวดล้อม ทั้งปัจจัยภ�ยในและปัจจัย
ภ�ยนอกต�มสภ�พเศรษฐกจิ กฎหม�ย กฎขอ้บงัคบัต่�งๆ อย�่งเหม�ะ
สมและมีประสิทธิภ�พเพียงพอ 

5.		รายการที่เกี่ยวโยงกัน

  คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จ
มีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เห็นว่�ร�ยก�รดังกล่�วเป็นไปอย่�ง
สมเหตุสมผล บริษัทได้ดำ�เนินก�รต�มเงื่อนไขท�งธุรกิจปกติและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งถูกต้องและ
ครบถ้วน

6.	 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

  คณะกรรมก�รตรวจสอบไดพ้จิ�รณ�ผลก�รปฏบิตังิ�นในปทีีผ่�่น
ม�ของผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดป้ฏบิตัหิน�้ทีเ่ปน็ทีน่�่พอใจ โดยคำ�นงึถงึ
คว�มน�่เชือ่ถอื คว�มเปน็อสิระ คว�มส�ม�รถในก�รใหบ้รกิ�รและก�ร
ใหค้ำ�ปรกึษ�ในม�ตรฐ�นก�รบญัช ีก�รสอบบญัชแีละก�รรบัรองงบก�ร
เงินได้ทันเวล� และคว�มเหม�ะสมของค่�ตอบแทน จึงมีมติให้คว�ม
เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ� เพื่อเสนออนุมัติต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นในก�รแต่งตั้ง น�งชลรส สันติอัศวร�ภรณ์ หรือ น�ย
ณรงค์ พันต�วงษ์ หรือ น�งส�วศิร�ภรณ์ เอื้ออนันตกุล แห่งบริษัท 
สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำ�ปี 2560

7.  การประเมินตนเอง

  คณะกรรมก�รตรวจสอบได้มีก�รประเมินตนเอง ต�มแนวท�ง
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีคว�มเห็นว่�ก�รปฏิบัติ
หน้�ที่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบมีคว�มเหม�ะสมสอดคล้องต�ม
แนวท�งที่กำ�หนด

  โดยสรุปในปี 2559 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้�ที่
ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบที่ได้รับมอบหม�ยด้วยคว�ม
รอบคอบอย่�งเป็นอิสระ ก�รแสดงคว�มเห็นได้ยึดถือต�มหลักคว�ม
โปร่งใส ส�ม�รถตรวจสอบได้ และมีคว�มเห็นว่� บริษัทได้จัดทำ�งบ
ก�รเงนิอย�่งถกูตอ้งต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิ มรีะบบก�ร
ควบคมุภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รบรหิ�รคว�มเสีย่งทีเ่หม�ะ
สมและมปีระสทิธผิล สำ�หรบัร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัทีอ่�จทำ�ใหเ้กดิคว�ม
ขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เป็นร�ยก�รจริงท�งก�รค้�ที่เป็นปกติธุรกิจ
ทั่วไป บริษัทได้ถือปฏิบัติต�มกฎหม�ย และข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องอย่�ง
ถูกต้อง ธุรกิจของบริษัทเป็นไปต�มแนวท�งหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
ที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 น�ย คมกริช  ประช�กริช
 ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

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

 1� Mr� Komkris Prachakris  Chairman of the Audit Committee
 2� Mr� Charin Hansuebsai Audit Committee
 3� Mr� Taweesak Senanarong Audit Committee

 In 2016 the Audit Committee has performed under the scope, 
duties and responsibilities as assigned by the Company’s Board of 
Directors and specified in the Audit Committee Charter, in accordance 
with the regulations of the Stock Exchange of Thailand which were 
fully cooperated by the Company’s management, internal auditors and 
auditor. The Audit Committee held 5 meetings with the Company’s 
management, internal auditors and auditor as appropriate, including a 
meeting with the auditor without the management, which summarized 
as follows:

1. Financial Statements 

  The Audit Committee reviewed the quarterly and annual 
financial statements for the year 2016 together with the manage-
ment and the Auditor by considering the accounting information 
and compliance with the financial reporting standard. The Audit 
Committee sufficiently inquired and obtained the explanation as 
well as made recommendations and comments in various points 
concerning the Company’s financial reports prior to submitting 
to the Board of Directors for approval before disclosure to the 
Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange 
Commission. The Audit Committee opined that the financial state-
ments were prepared in accordance with the general accepted 
accounting principles, accurate, sufficient disclosure and reliable. 

2. Internal Control System 

  The Audit Committee jointly worked with the Internal Auditor 
by reviewing the report based on the audit plan and reviewing 
the sufficiency of the Internal Control System with aim to prevent 
possible risk� The audit committee reviewed the internal control 
assessment for the year 2016 with the Assessment Form of Suf-
ficiency of Internal Control System prescribed by the Securities 
and Exchange Commission (SEC). The Audit Committee opined 
that there was no significant flaw from operation. The Company 
had suitable sufficient and effective Internal Control System and 
Internal Audit System as well as appropriate personnel� 

3. Legal Compliance 

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

4. Risk Management

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

5. Related Party Transactions

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

6. Nomination of External Auditor

  The Audit Committee considered performance of the Com-
pany’s auditor in the previous year that satisfactorily performed 
its duties, reliability, independence, capability to provide service 
and consultation on accounting standards, auditing and certifi-
cation of the financial statements in a timely manner and the 
appropriate remuneration� The Committee, therefore, resolved to 
propose to the Company’s Board of Directors to present to the 
Shareholders’ Meeting on the appointment of Ms� Chonlaros  
Suntiasvaraporn or Mr� Narong Puntawong or Miss Siraporn  
Ouaanunkun of EY Office Limited as the Company’s auditor for 
the year 2017�

7. Self-Assessment

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

 In conclusion, in 2016 the Audit Committee has performed its 
duties independently in accordance with the scope of duties and 
responsibility� Expression of opinion was carried out based on the 
principles of transparency and verifiable. The Audit Committee conclude 
that the Company’s financial statements were prepared in accordance 
with financial reporting standard. The internal control, internal audit 
and risk management systems were adequate and effective� As for 
related transactions which might entail conflict of interest, there were 
actual transactions that arose from the normal course of business� 
Furthermore, the Company was in compliance with the relevant laws 
and regulations� The business of the company was conducted with 
good corporate governance of the Stock Exchange of Thailand�

 Mr� Komkris  Prachakris
 Chairman of the Audit Committee

Report of the Audit Committee
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คณะกรรมการ
Board of Directors

นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการ

Mr.Visith Noiphan
Chairman of the Board

นายฟาง จิน หลง  กรรมการ 
Mr.Fang Jin-Long  Director

นายหลี่ เจี้ยน หง  กรรมการ
Mr.Lee Chien-Hung  Director

นายวิน วิริยประไพกิจ  กรรมการ
Mr. Win Viriyaprapaikit  Director

นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช  กรรมการ
Mr.Anuwat  Chaikittivanich  Director
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นายคมกริช ประชากริช  
ประธานกรรมการตรวจสอบ
Mr.Komkris Prachakris  
Chairman of the Audit Committee

นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์  กรรมการตรวจสอบ
Mr.Taweesak Senanarong  Audit Committee

นายชรินทร์ หาญสืบสาย  กรรมการตรวจสอบ
Mr.Charin Hansuebsai  Audit Committee

นายหลี่ เยะ เหวิน  กรรมการผู้จัดการ 
Mr.Lee Yeh-Wen  Managing Director
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1. Mr. Visith Noiphan
Chairman of the Board and Independent Director

Age 83 years

Family Relation among Management: None

Tenure:  12 years 

Shareholding Equity: None

Education

• Master’s Degree in Environment Engineering, 

  Chulalongkorn University

• Certificate, Class 24, National Defense College

Director Training Program

• Certificate, Director Accreditation Program 

  (DAP, Class 5/2003), Institute of Directors

• The Role of the Chairman Program 

  (RCP Class 20/2008), Institute of Directors

Work Experience

2001 - Present Chairman, Sahaviriya Plate Mill Plc.

1993 - Present Chairman and Independent 

    Director, TPI Polene Plc�

2001 - 2011 Independent director, and Audit  

   Committee, Sahaviriya Steel Industries  

   Plc�

1999 - 2011 Chairman, West Coast Engineering  

   Co�, Ltd�

1992 - 1993 Advisor-Office of the Prime Minister, 

    Acting Permanent Secretary, Ministry  

   of Industries Deputy Permanent 

    Secretary, Ministry of Industries

1988 - 1992 Director General, Department of 

    Mineral Resource, Ministry of 

    Industries

1986 - 1988  Secretary General, Industrial Standard  

   Organization, Ministry of Industries

1984 - 1986 Director General, Department of 

    Industrial Promotion, Ministry of 

    Industries

1982 - 1984 Director General, Department of 

    Industrial Works, Ministry of Industries

Criminal offense record during the past 10 years: None

1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธ�นกรรมก�ร และ กรรมก�รอิสระ

อ�ยุ   83  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 12 ปี  

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�โท ส�ข�วิศวกรรมสุข�ภิบ�ล 

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 24)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร  Director Accreditation 

 Program (DAP รุ่นที่ 5/2003)

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท 

 (RCP รุ่นที่ 20/2008)

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2544 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล  

   จำ�กัด (มห�ชน)

2536 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ 

   บริษัท ทีพีไอโพลีน จำ�กัด (มห�ชน)

2544 - 2554 กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ  

   บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด  

   (มห�ชน) 

2542 - 2554 ประธ�นกรรมก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ 

   เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

2535 - 2536 ที่ปรึกษ�ประจำ�สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

   รักษ�ร�ชก�รแทนปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม 

   รองปลัดกระทรวงอุตส�หกรรม

2531 - 2535 อธิบดีกรมทรัพย�กรธรณี 

   กระทรวงอุตส�หกรรม

2529 - 2531 เลข�ธิก�รสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ 

   อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม

2527 - 2529 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตส�หกรรม 

   กระทรวงอุตส�หกรรม

2525 - 2527 อธิบดีกรมโรงง�นอุตส�หกรรม 

   กระทรวงอุตส�หกรรม

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	: -ไม่มี-

รายละเอียดคณะกรรมการ / Director’s Profile
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2. Mr. Komkris Prachakris
Independent Director and Chairman of the Audit 

Committee

Age 52 years

Family Relation among Management: None

Tenure:  5 year 

Shareholding Equity: None

Education

• Diploma in Auditing , Thammasat University

• Bachelor’s Degree, Accounting, Ramkhamhaeng  

 University

Director Training Program

• Certificate, Director Accreditation Program 

  (DAP Class 96/2012), Institute of Directors 

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

 Institute of Directors

Work experience

1997 - Present Director, Anakekij Phongtorn Komkris  

   Co�, Ltd�

1991 - Present  Managing Director, Thammanat 

    Co�, Ltd�

2011 - Present  Chairman of the Audit Committee, 

    Sahaviriya Plate Mill Plc�

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

2011 - Present Director, Sahaviriya Corporation 

    Co�, Ltd�

1993 - 1997 Director, Phongtorn Komkris Co., Ltd.

Criminal offense record during the past 10 years: None

 

2. นายคมกริช  ประชากริช
กรรมก�รอิสระ และ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

อ�ยุ   52  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 5 ปี 

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ประก�ศนียบัตรก�รสอบบัญชี  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�ตรีบริห�รธุรกิจ  ส�ข�ก�รบัญชี  มห�วิทย�ลัย 

 ร�มคำ�แหง

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 

 Program (DAP รุ่นที่ 96/2012) 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Audit Committee Program  

 (ACP รุ่นที่ 40/2012) 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2540 - ปัจจุบัน กรรมก�รและหุ้นส่วนสำ�นักง�น  

   บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จำ�กัด

2534 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร  บริษัท ธรรมน�ถ จำ�กัด

2554 - ปัจจุบัน ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ 

   บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)

2554 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท บี.เอส. เมทัล จำ�กัด

2554 - ปัจจุบัน  กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�พ�ณิชย์   

   คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด  

2536 - 2540 กรรมก�ร บรษิทั สำ�นกัง�น พงษธ์ร คมกรชิ  

   จำ�กัด 

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	: -ไม่มี-
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3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
กรรมก�รอิสระ และ กรรมก�รตรวจสอบ

อ�ยุ   81  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 12 ปี  

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�สถ�บันศิลป์ โรม อิต�ลี

• ปริญญ�ศิลปบัณฑิต มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

• ปริญญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร

• ปริญญ�บัตรวิทย�ลัยป้องกันร�ชอ�ณ�จักร (วปอ. 29)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร  Director Accreditation 

 Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) 

   สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2544 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด  

   (มห�ชน)

2542 - 2556     กรรมก�ร บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด

2542 - 2556 กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี  

   จำ�กัด (มห�ชน)

2542 - 2554     กรรมก�ร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง  

   จำ�กัด

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	:  -ไม่มี-

3. Mr. Taweesak Senanarong
Independent Director and Audit Committee

Age 81 years

Family Relation among Management: None

Tenure: 12 years 

Shareholding Equity: None

Education

• Bachelor’s Degree in Art, Rome, Italy

• Bachelor’s Degree in Fine Arts, Silpakorn University 

• Honorary Doctorate Degree, Silpakorn University

• Certificate, Class 29, National Defense College

Director Training Program

• Certificate, Director Accreditation Program 

  (DAP Class 26/2004), Institute of Director

Work Experience

2001 - Present Director, Sahaviriya Plate Mill Plc.

1999 - 2013   Director, Prachuap Port Co., Ltd.

1999 - 2013 Director, Sahaviriya Steel Industries  

   Plc�

1999 - 2011 Director, West Coast Engineering 

    Co�, Ltd�

Criminal offense record during the past 10 years: None
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4. นายชรินทร์ หาญสืบสาย 
กรรมก�รอิสระ และ กรรมก�รตรวจสอบ

อ�ยุ   72  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 12  ปี  

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�โทส�ข�บริห�รธุรกิจ University of Wisconsin -  

 Madison, U�S�A�

• ปริญญ�ตรีรัฐศ�สตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)   

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

• ประก�ศนียบัตรนักบริห�รระดับสูง (นบส .1 รุ่นที่ 18)  

 สำ�นักง�น ก.พ.

• ประก�ศนยีบัตรชัน้สูงก�รบรหิ�รภ�ครฐัและกฎหม�ยมห�ชน  

 (ปรม.2) สถ�บันพระปกเกล้�

• ประก�ศนียบัตรชั้นสูงก�รเมืองก�รปกครองในระบอบ  

 ประช�ธิปไตย (ปปร.14) สถ�บันพระปกเกล้�

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ 

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 

 Program (DAP รุ่นที่ 26/2004) 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  

 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 101/2008) 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2550 - ปัจจุบัน กรรมก�รตรวจสอบ บริษัท สหวิริย�

   เพลทมิล จำ�กัด (มห�ชน)

2548 - 2551 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิสถ�บันระหว่�ง 

   ประเทศเพื่อก�รค้�และก�รพัฒน� 

   (องค์ก�รมห�ชน)

2546 - 2551      ผู้พิพ�กษ�สมทบในศ�ลทรัพย์สินท�งปัญญ� 

   และก�รค้�ระหว่�งประเทศ

2547 - 2547   ผูต้รวจร�ชก�รกระทรวงพ�ณชิย ์(ระดบั 10)    

   โฆษกประจำ�กระทรวงพ�ณิชย์

2545 - 2547 ที่ปรึกษ�ก�รพ�ณิชย์ระดับ 10 

2543 - 2544   รองอธิบดีกรมส่งเสริมก�รส่งออก 

   กระทรวงพ�ณิชย์

2539 - 2543 รองอธิบดีกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ  

   กระทรวงพ�ณิชย์

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	: -ไม่มี-

4. Mr. Charin  Hansuebsai
Independent Director and Audit Committee

Age 72 years

Family Relation among Management: None

Tenure:  12 years 

Shareholding Equity: None

Education

• Master’s Degree in Business Administration, 

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

• Bachelor’s Degree in Political Science 

  (Second honors), Chulalongkorn University

• High-level Executive Certificate, Class 18, Office of  

 the Civil Service Commission

• Certificate of Government Organization Management  

 and Laws, Class 2, King Prajadhipok’s Institute

• Certificate Course in Politics and Governance in  

 Democratic Systems, Class 14, King Prajadhipok’s  

 Institute

Director Training Program

• Certificate, Director Accreditation Program 

  (DAP Class 26/2004), Institute of Directors 

• Certificate, Director Certification Program 

  (DCP Class 101/2008), Institute of Directors

Work Experience

2007 - Present Audit Committee, Sahaviriya Plate Mill Plc.

2005 - 2007 Director, International Institute for  

   Trade and Development

2003 - 2007  Associate Judge, Central Intellectual  

   Property and International Trade Court

2004 - 2004  Inspector (Level 10), Ministry of 

    Commerce

2001 - 2004 Advisor (Level 10), Ministry of 

    Commerce

2000 - 2001  Deputy Director General, Export 

    Promotion Department, Ministry of  

   Commerce

1996 - 2000  Deputy Director General, Business 

    Economics Department, Ministry of  

   Commerce

Criminal offense record during the past 10 years: None
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5. นายฟาง จิน หลง
กรรมก�ร และ  กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัท

อ�ยุ   68  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 22 ปี  

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : ร้อยละ 5.72 (รวมคู่สมรส) 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• National Chai-Yi Commerce & Vocational High  

 School

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน

2543 - ปัจจุบัน Director, Yuanta United Steel 

   Corporation

2543 - 2552 President, Leh Ching Industrial 

   Corporation

2546 - 2550 Supervisor, Yuanta Core Pacific 

   Securities

2543 - 2546 Director, Yuanta Core Pacific Securities

2535 - 2543  Supervisor, United Steel Corporation

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	:  -ไม่มี-

5. Mr. Fang, Jin-Long
Director and Authorized Director

Age 68 years

Family Relation among Management: None

Tenure:  22 years 

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

Education

• National Chai-Yi Commerce & Vocational High  

 School

Director Training Program: None

Work Experience

2000 - Present Director, Yuanta United Steel 

    Corporation

2000 - 2009  President, Leh Ching Industrial 

    Corporation

2003 - 2007  Supervisor, Yuanta Core Pacific 

    Securities

2000 - 2003 Director, Yuanta Core Pacific 

    Securities

1992 - 2000 Supervisor, United Steel Corporation

Criminal offense record during the past 10 years: None
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6. นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมก�ร และ  กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัท

อ�ยุ   46  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 6 ปี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : ร้อยละ 0.0000044

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ

 ศศินทร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 

• ปริญญ�ตรี ส�ข�วิศวกรรมอุตส�หก�ร มห�วิทย�ลัยเคโอะ  

 โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	

• หลักสูตรประก�ศนียบัตรสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย  

 Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 100/2008) 

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตรประก�ศนียบัตรประธ�นกรรมก�รบริษัท 

 (RCP รุ่นที่ 20/2008)

 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

• หลักสูตรวิทย�ก�รตล�ดทุน รุ่นที่ 5 สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน

ประสบการณ์ทำางาน

2542 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี  

   จำ�กัด (มห�ชน)

2547 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท สหวิริย�สตีล 

   อินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน)

2551 - ปัจจุบัน กรรมก�ร และ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร  

   บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำ�กัด (มห�ชน)

2539 - 2548 กรรมก�ร บริษัท สหวิริย�เพลทมิล จำ�กัด

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	:	-ไม่มี-

6. Mr. Win Viriyaprapaikit
Director and Authorized Director

Age 46 years

Family Relation among Management: None 

Tenure:  6 year  

Shareholding Equity: 0.0000044 %

Education

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

  Administration, Chulalongkorn University

• Bachelor Industrial Engineering, Keio University,  

 Tokyo, Japan

Director Training Program

• Certificate, Director Certificate Program 

  (DCP, Class 100/2008), Institute of Directors

• The Role of the Chairman Program 

  (RCP Class 20/2008), Institute of Directors

• Capital Market Academy Leadership Program 

  (CMA 5), Capital Market Academy

Work Experience

1999 - Present  Director, Sahaviriya Steel Industries  

   Plc�

2004 - Present  President, Sahaviriya Steel Industries  

   Plc�

2008 - Present  Director and Chairman of the 

    Executive Board, Thai Cold - Rolled  

   Steel Sheet Plc�

1996 - 2005   Director, Sahaviriya Plate Mill Co., Ltd.

Criminal offense record during the past 10 years: None
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7. นายหลี่ เจี้ยน หง
กรรมก�ร

อ�ยุ   46  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 11 ปี  

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : ร้อยละ 6.36 

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Master of Science in Engineering Business 

 Management, The University of Warwick (UK)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน

2547 - ปัจจุบัน Project Manager, Heng Huei 

   Construction Development

2544 - 2547 Sales Assistant Manager, Runtop Inc.

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	: -ไม่มี-

8. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช
กรรมก�ร และ กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัท 

อ�ยุ   46  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 1 ปี

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : ไม่มี  

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�โท ส�ข�ก�รตล�ด (ภ�คภ�ษ�อังกฤษ) 

 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�โท ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ธุรกิจ 

 สถ�บันบัณฑิตพัฒนบริห�รศ�สตร์

• ปริญญ�ตรี ส�ข�เศรษฐศ�สตร์ (ภ�คภ�ษ�อังกฤษ)   

 มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำางาน

2558 - ปัจจุบัน กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท บริห�รจัดก�ร 

   สหวิริย� จำ�กัด 

2546 - 2558  ผู้อำ�นวยก�รฝ่�ยว�งแผนวิส�หกิจ 

   บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริย� จำ�กัด 

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	:  -ไม่มี-

7. Mr. Lee, Chien-Hung
Director

Age 46 years

Family Relation among Management: None

Tenure:  11 years 

Shareholding Equity: 6.36% 

Education

• Master of Science in Engineering Business 

  Management, University of Warwick (UK)

Director Training Program: None

Work Experience

2004 - Present Project Manager, Heng Huei 

    Construction Development

2001 - 2004  Sales Assistant Manager, Runtop Inc.

Criminal offense record during the past 10 years: None

8. Mr. Anuwat  Chaikittivanich
Director and Authorize Director 

Age 46 years

Family Relation among Management: None

Tenure:  1 years

Shareholding Equity: None 

Education 

• Master Degree in Marketing (MIM) 

  (English Program), Thammasat University

• Master Degree, School Development of Economics

  Business Economics Program, National Institute  

 Development Administration (NIDA)

• Bachelor Degree (B.A.) in Economics 

  (English Program), Thammasat University

Director Training Program: None

Work Experience

2015 - Present Managing Director, Sahaviriya 

    Management Service Co�, Ltd�

2003 - 2015 President - Corporate Planning, 

    Sahaviriya Steel Group Co�, Ltd�

Criminal offense record during the past 10 years: None
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9. นายหลี่  เยะ เหวิน
กรรมก�ร, กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัท และ 

กรรมก�รผู้จัดก�ร

อ�ยุ   59  ปี 

คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งกรรมก�รด้วยกัน  :  -ไม่มี-

จำ�นวนปีที่เป็นกรรมก�ร  : 20 ปี  

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  : ร้อยละ 2.78  

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ	

• หลักสูตรประก�ศนียบัตร Director Accreditation 

 Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)

  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2534 - 2537 ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยและก�รจัดก�ร  

   Taiwan Iron & Steel Manufacture

ประวัติการกระทำาผิดกฏหมายในระยะ	10	ปี	ย้อนหลัง	:  -ไม่มี-

9.  Mr. Lee, Yeh-Wen
Director, Authorize Director and Managing Director

Age 59 years

Family Relation among Management: None

Tenure:  20 years 

Shareholding Equity: 2.78% 

Education 

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

Director Training Program 

• Certificate, Director Accreditation Program 

  (DAP Class 26/2004), Institute of Directors

Work Experience

1991 - 1994 Sales and Administration Manager, 

    Taiwan Iron & Steel Manufacture

Criminal offense record during the past 10 years: None
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โครงสร้างองค์กร / Company Structure

กรรมการผู้จัดการ
นายหลี่ เยะ เหวิน

Managing Director
Mr. Lee, Yeh-Wen

รองกรรมการผู้จัดการ (บริหาร)
นายทวี  ชัชวาลา

Executive Deputy Managing Director
Mr. Thavee Jatchavala

ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการจัดการ
นายทวี ชัชวาลา (รักษาการ)

Administrative 
Department Manager 

Mr.Thavee Jatchavala (Acting)

ผู้จัดการฝ่ายขาย
นายวีระศักดิ์  เหล่ารักษาเกียรติ
Sales Department Manager
Mr.Veerasak Laoruksakiat

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
นางสาวฉัตรวดี คุ้มสนิท
Finance & Accounting 
Department Manager

Ms. Chatrawadee Kumsanit

รองกรรมการผู้จัดการ
นายเฉิน อู่ หัว

Deputy Managing Director
Mr. Chen,Wu-Hua

รองกรรมการผู้จัดการ
นายสาธิต  โกศินานนท์

Deputy Managing Director
Mr. Sathit Kosinanondh

คณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee

ผู้จัดการโรงงาน
นายเสิ่ง เจี้ยน หง

Plant Department Manager
Mr. Sheng, Chien - Hong

ผู้ตรวจสอบภายใน
Internal Audit

คณะกรรมการ
Board of Directors



Bangsaphan Barmaill PLC.  Annual Report 2016 17

1. นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมก�รผู้จัดก�ร

คุณวุฒิทางการศึกษา

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

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่  

 26/2004)  สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำางาน

2534 - 2537 ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ยและก�รจัดก�ร  

  Taiwan Iron & Steel Manufacture

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 2.78 

2. นายทวี ชัชวาลา
รองกรรมก�รผู้จัดก�ร(บริห�ร) และ รักษ�ก�รผู้จัดก�รฝ่�ยธุรก�ร

และก�รจัดก�ร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�ตรีรัฐศ�สตร์คว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ    

 มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

• ประก�ศนียบัตรก�รบริห�รจัดก�รสมัยใหม่  

 จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย

ประสบการณ์ทำางาน

2539 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท เอส.อี.ที.เทรดดิ้ง จำ�กัด  

2533 - ปัจจุบัน กรรมก�ร บริษัท บ�งพระพัฒน�  จำ�กัด  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0.05

1. Mr. Lee, Yeh-Wen
Managing Director

Education 

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

• Director Accreditation Program (DAP Class   

 26/2004), Institute of Directors

Work Experience

1991 - 1994 Sales and Administration Manager, 

  Taiwan Iron & Steel Manufacture

Shareholding Equity: 2.78% 

2. Mr. Thavee Jatchavala
Executive Deputy Managing Director and Acting 

Administrative Department Manager

Education 

• Bachelor’s Degree in International Affairs, 

 Ramkhamhaeng University

• Certificate, Modern Business Administration, 

 Chulalongkorn University

Work Experience

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

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

Shareholding Equity: 0.05% 

รายละเอียดคณะผู้บริหาร / Management’s Profile
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3. นายสาธิต  โกศินานนท์
รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยบัญชีและก�รเงิน และเลข�นุก�รบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�ตรี ส�ข�บัญชี มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

• ปริญญ�โท ส�ข�บริห�รธุรกิจ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประสบการณ์ทำางาน

2556 - 2557 รองกรรมก�รผู้จัดก�ร  บริษัท เวสโคสท์  

  เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

2550 - 2555 Financial Controller  บริษัท ไทโก้ 

  อิเล็กทรอนิคส์ ดัลไมสัน (ประเทศไทย) จำ�กัด

2543 - 2549 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีบริห�ร  บริษัท เนชั่นแนล  

  สต�ร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ประเทศไทย) จำ�กัด

2538 - 2542 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชี  บริษัท โมโตโรล่�   

  (ประเทศไทย) จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: -

4. นายเฉิน อู่ หัว
รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

คุณวุฒิทางการศึกษา

• Ming Xin Industrial College (Taiwan)

ประสบการณ์ทำางาน

2539 - 2552 ผู้จัดก�รฝ่�ยโรงง�น บริษัท บ�งสะพ�น

  บ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

2536 - 2539 ผู้จัดก�ร Sino - Holic Co., Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: ร้อยละ 0.06 

3. Mr. Sathit Kosinanondh
Deputy Managing Director Accounting and Finance  

and Company Secretary

Education 

• Bachelor’s Degree in Accounting, 

 Thammasat University

• Master’s Degree in Business Administration,

 Thammasat University

Work Experience

2013 - 2014 Deputy Managing Director, West Coast  

  Engineering Co�, Ltd�

2007 - 2012 Financial Controller, Tyco Electronics  

  Dulmison (Thailand) Co., Ltd.

2000 - 2006 Management Accounting Manager, 

  National Starch and Chemical 

  (Thailand) Co., Ltd.

1995 - 1999 Accounting Manager, Motorola 

  (Thailand) Co., Ltd.

Shareholding Equity: - 

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

Education 

• Ming Xin Industrial College (Taiwan)

Work Experience

1996 - 2009 Plant Department Manager, Bangsaphan  

  Barmill Public Co�, Ltd� 

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

Shareholding Equity: 0.06% 



Bangsaphan Barmaill PLC.  Annual Report 2016 19

5. นายวีระศักดิ์ เหล่ารักษาเกียรติ
ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�ตรีส�ข�ก�รตล�ด  มห�วิทย�ลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำางาน

2543 - 2547 รองผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย บริษัท บ�งสะพ�น

  บ�ร์มิล จำ�กัด 

2539 - 2543  ผู้จัดก�รแผนกข�ย บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล  

  จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: -

6. นาย เสิ่ง  เจี้ยน หง
ผู้จัดก�รฝ่�ยโรงง�น

คุณวุฒิทางการศึกษา

• China Juntop Institute Technology and Commerce 

ประสบการณ์ทำางาน

2542 - 2552 รองผู้จัดก�รฝ่�ยโรงง�น บริษัท บ�งสะพ�น 

  บ�ร์มิล จำ�กัด(มห�ชน) 

2541 - 2542 ผู้ช่วยผู้จัดก�ร  Samsung Heavy industry

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: -

7. นางสาวฉัตรวดี  คุ้มสนิท
ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญ�ตรีส�ข�ก�รบัญชี  มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

ประสบการณ์ทำางาน

2549 - 2558 รองผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน   

  บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด(มห�ชน) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	: -

5. Mr. Veerasak Laoruksakiat
Sales Department Manager  

Education 

• Bachelor’s Degree in Marketing, 

 Assumption University

Work Experience

2000 - 2004 Deputy Sales Department Manager,  

  Bangsaphan Barmill Co�, Ltd�

1996 - 2000 Sales Section Manager, Bangsaphan  

  Barmill Co�, Ltd�

Shareholding Equity: - 

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

Education 

• China Juntop Institute Technology and Commerce 

Work Experience

1999 - 2009 Assistance Plant Department Manager,  

  Bangsaphan Barmill Public Co�, Ltd�

1998 - 1999 Assistance Camp Manager, Samsung  

  Heavy industry

Shareholding Equity: - 

7. Ms. Chatrawadee Kumsanit
Finance & Accounting  Department Manager

Education 

• Bachelor’s Degree in Accounting, 

 Thammasat University

Work Experience

2006 - 2015 Deputy Finance & Accounting 

  Department Bangsaphan Barmill 

  Public Co�, Ltd� 

Shareholding Equity: -
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

ลักษณะการประกอบธุรกิจ  ผลิตและจำ�หน่�ยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย

สำานักงานใหญ่  28/1  อ�ค�รประภ�วิทย์  ชั้น 8  ถนนสุรศักดิ์  แขวงสีลม  เขตบ�งรัก 

  กรุงเทพมห�นคร 10500

  โทรศัพท์  0 2630 0590-5 

  โทรส�ร  0 2236 6995-6

โรงงาน 8  หมู่ที่ 7  ถนนบ้�นกล�งน�-ย�ยพลอย ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอบ�งสะพ�น  

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

  โทรศัพท์  0 3254 8384-9, 0 3269 1020, 0 3269 1558

  โทรส�ร 0 3254 8392

Website www�bsbm�co�th

ทุนจดทะเบียน จำ�นวน 1,132,500,000 บ�ท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 1,132,500,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.00 บ�ท

ทุนชำาระแล้ว จำ�นวน 1,132,500,000 บ�ท

แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำ�นวน 1,132,500,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  1.00 บ�ท

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

-	หุ้นสามัญ บริษัท ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

  93  ถนนรัชด�ภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมห�นคร 10400

  

-	หุ้นกู้ -

ผู้สอบบัญชี น�งชลรส  สันติอัศวร�ภรณ์

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขทะเบียน 4523

   บริษัท สำ�นักง�น อี ว�ย จำ�กัด

   ชั้น 33  อ�ค�รเลครัชด� 193/136-137

   ถนนรัชด�ภิเษก คลองเตย กรุงเทพมห�นคร 10110

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
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General Information

Name Bangsaphan Barmill Public Company Limited
Company Registration No. 0107547000702

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

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

   Bangrak, Bangkok 10500

  Tel.  0 2630 0590-5

  Fax. 0 2236 6995-6

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

  Bangsaphan, Prachuabkirikhan 77140

  Tel. 0 3254 8384-9, 0 3269 1020, 0 3269 1558

  Fax. 0 3254 8392

Website www�bsbm�co�th

Registered Capital  1,132,500,000 Baht

Consisting of  1,132,500,000 Shares

Par Value  1�00 Baht

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

Consisting of  1,132,500,000 Shares

Par Value  1�00 Baht

Other Reference Persons

Share Registrar

- Ordinary Shares Thailand Securities Depository Company Limited

  93  Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400

- Debentures -

Auditor                              Mrs� Chonlaros  Suntiasvaraporn

  Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523

  E Y office Limited

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

  Rajadapisek Road, Klongtoey, Bangkok 10110

Debenture Holders’ Representative -
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2537 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 600 ล้�น
บ�ท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน (ณ 31 ธันว�คม 2559) จำ�นวน 1,132.5 ล้�นบ�ท ประกอบด้วยหุ้นส�มัญที่มีมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 
1 บ�ทจำ�นวน 1,132.5 ล้�นหุ้น ซึ่งเรียกชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว โรงง�นของบริษัทตั้งอยู่ที่อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ต�มบัตรส่งเสริม เลขที่ 1186/2538 ตั้งแต่ 30 มีน�คม 2538 
และเพื่อให้เห็นก�รเปลี่ยนแปลงและพัฒน�ก�รที่สำ�คัญของบริษัท จึงได้สรุปเนื้อห�ไว้โดยสังเขปดังนี้

พฤศจิก�ยน 2537 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ณ วันที่ 11 พฤศจิก�ยน 2537 โดยมีทุนจดทะเบียน 600  ล้�นบ�ท เพื่อประกอบ
ธุรกิจผลิตเหล็กเส้นแบบรีดร้อน

มีน�คม 2538 คณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน อนุมัติก�รส่งเสริมฯ ในก�รผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย
ตุล�คม  2544 ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รจัดก�รผลิต ISO 9001 : 2000
มกร�คม 2548 เสนอข�ยหุ้นส�มัญเพิ่มทุนให้แก่ประช�ชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับหุ้นส�มัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
เมษ�ยน 2548 ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปีเป็นครั้งแรกภ�ยหลังก�รเข้�จดทะเบียนฯ และที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่�ย

เงินปันผลประจำ�ปี ในอัตร�หุ้นละ 0.05 บ�ท
ธันว�คม 2548  ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นด้�นก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004
สิงห�คม 2549   ที่ประชุมกรรมก�รบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2549 ในอัตร�หุ้นละ 0.10 บ�ท
เมษ�ยน 2550  ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2550  มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี ในอัตร�หุ้นละ 0.10 บ�ท
สิงห�คม 2550   ทีป่ระชมุกรรมก�รบรษิทัมมีตอินมุตัใิหจ้�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลสำ�หรบัป ี2550 ในอตัร�หุน้ละ 0.06  บ�ท
เมษ�ยน 2551  ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2551 มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี ในอัตร�หุ้นละ 0.12 บ�ท
สิงห�คม 2551   ที่ประชุมกรรมก�รบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2551 ในอัตร�หุ้นละ 0.18 บ�ท
กันย�ยน 2552  ได้รับ “เกียรติบัตรธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม” จ�กกระทรวงอุตส�หกรรม
เมษ�ยน 2553  ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2553  มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี ในอัตร�หุ้นละ 0.08 บ�ท
สิงห�คม 2553   ทีป่ระชมุกรรมก�รบรษิทัมมีตอินมุตัใิหจ้�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลสำ�หรบัป ี 2554 ในอตัร�หุน้ละ 0.06 บ�ท
กันย�ยน 2553  ได้รับ “เกียรติบัตรธรรม�ภิบ�ลสิ่งแวดล้อม” เป็นปีที่สอง
ตุล�คม 2553  ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รจัดก�รผลิต ISO 9001 : 2008
เมษ�ยน 2554  ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2554 มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี ในอัตร�หุ้นละ 0.06 บ�ท
สิงห�คม 2554  ที่ประชุมกรรมก�รบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2554 ในอัตร�หุ้นละ 0.06 บ�ท
เมษ�ยน 2555  ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2555 มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี ในอัตร�หุ้นละ 0.02 บ�ท
สิงห�คม 2556  ที่ประชุมกรรมก�รบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2556 ในอัตร�หุ้นละ 0.03 บ�ท
เมษ�ยน 2557  ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2557 มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลประจำ�ปี ในอัตร�หุ้นละ 0.05 บ�ท
สิงห�คม 2557   ที่ประชุมกรรมก�รบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2557 ในอัตร�หุ้นละ 0.03 บ�ท
สิงห�คม 2559  ที่ประชุมกรรมก�รบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลสำ�หรับปี 2559 ในอัตร�หุ้นละ 0.08 บ�ท

 ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ผลิตต�มม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมเลขที่ มอก. 20-2543 สำ�หรับเหล็ก
เส้นกลม (Round Steel Bar) โดยมีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 6 ถึง 25 มม. มีคว�มย�ว 10 เมตร และมีชั้นคุณภ�พ SR24 และ 
ต�มม�ตรฐ�นอุตส�หกรรมเลขที่ มอก. 24-2548 สำ�หรับเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Steel Bar)โดยมีขน�ดเส้นผ่�นศูนย์กล�ง 
10 ถึง 40 มม. มีคว�มย�ว 10 และ 12 เมตร ประกอบด้วยชั้นคุณภ�พ 3 ชั้นคือ  SD30,  SD40 และ SD50 ผลิตภัณฑ์เหล็ก
เส้นเสริมคอนกรีตของบริษัทเป็นวัสดุที่สำ�คัญในโครงสร้�งของง�นก่อสร้�งทั่วไป
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Nature of Business
 Bangsaphan Barmill Public Company Limited was established on 11 November 1994, with Baht 600 
million initial registered capital.  At present, its fully paid registered capital (as of 31 December 2016) was at 
Baht 1,132.5 million, consisting of 1,132.5 million ordinary shares at Baht 1 per share par value. The production 
plant is in Bangsaphan District, Prachuabkhirikhan province� It received promotional privileges from the Board 
of Investment, promotional privilege approval No. 1186/2538 issued on 30 March 1995. The Company’s major 
development and progress are as follows:

November 1994 The Company was registered on November 11, 1994 with Baht 600 million initial registered 
capital to operate hot-rolled steel bars production business.

March 1995 The Board of Investment granted promotional privilege to the Company for its round bars 
and deformed bars production�

October 2001 The Company was granted ISO 9001:2000 certification.
January 2005 The Company made an initial public offering. And the Stock Exchange of Thailand         

approved the Company’s shares to be listed on the SET�
April 2005 The first annual shareholders’ meeting was held after being a listing company. The meeting 

approved dividend payment of Baht 0.05 per share.
December 2005 The Company was granted ISO 14001:2004 certification.
August 2006 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2006 at the rate Baht 0�10 per share�    
April 2007 The Annual Shareholders’ Meeting was approved final dividend payment of Baht 0.10 per share.
August 2007 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2007 at the rate Baht 0�06 per share�
April 2008 The Annual Shareholders’ Meeting was approved final dividend payment of Baht 0.12 per share.
August 2008 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2008 at the rate Baht 0�18 per share�
September 2009 Received the “Certificate of Good Governance in Environmental Management” from the 

Ministry of Industry�
April 2010 The Annual Shareholders’ Meeting was approved final dividend payment of Baht 0.08 per share.
August 2010 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2010 at the rate Baht 0�06 per share�
September 2010 Received the “Certificate of Good Governance in Environmental Management” for the 

second year�
October 2010 The Company was granted ISO 9001:2008 certification.
April 2011 The Annual Shareholders’ Meeting was approved final dividend payment of Baht 0.06 per share.
August 2011 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2011 at the rate Baht 0�06 per share�
April 2012 The Annual Shareholders’ Meeting was approved final dividend payment of Baht 0.02 per share.
August 2013 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2013 at the rate Baht 0�03 per share�
April 2014 The Annual Shareholders’ Meeting was approved final dividend payment of Baht 0.05 per share.
August 2014 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2014 at the rate Baht 0�03 per share�
August 2016 The Board of Directors’ Meeting approved the payment of interim dividend for the year 

2016 at the rate Baht 0�08 per share�
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โครงสร้�งร�ยได้

ผลิตภัณฑ์
2557 2558 2559

จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ จำานวนเงิน ร้อยละ

1. เหล็กเส้นข้ออ้อย 94.65 4�90 660�47 32�17 1,334�04 53.44

2. เหล็กเส้นกลม 1,821.50 94�41 1,392�39 67�83 1,126�88 45.15

3. เศษเหล็ก 13�23 0�69 0�01 0�00 35.18 1�41

รวมรายได้จากการขาย 1,929.38 100.00 2,052.82 100.00 2,496.10 100.00

 จ�กโครงสร้�งก�รข�ยเหล็กเส้นของบริษัทต�มต�ร�งข้�งบนนี้ สัดส่วนก�รข�ยเหล็กเส้นข้ออ้อยของบริษัทมีสัดส่วนเพิ่ม
สูงขึ้นอย่�งม�กจ�กปีก่อน หลังจ�กที่ในปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับกระบวนก�รผลิต
ในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยแล้วเสร็จ ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถผลิตสินค้�และทำ�ตล�ดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้ม�กขึ้น จนกระทั่ง
ในปี 2559 สัดส่วนยอดข�ยของเหล็กเส้นข้ออ้อยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กร้อยละ 32.17 ของยอดข�ยรวมในปี 2558 ม�
เป็นร้อยละ 53.44 ของยอดข�ยรวมในปี 2559

 สำ�หรับวัตถุดิบหลักของบริษัทคือ เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ขน�ดคว�มย�วที่พร้อมใช้คือ 6 เมตร หน้�ตัดกว้�งคูณย�ว   
100 x 100 มม. ถึง 150 x 150 มม. สั่งนำ�เข้�ม�จ�กประเทศผู้ผลิตทั่วโลก เช่น กลุ่มประเทศสหภ�พโซเวียตเดิม ตุรกี เม็กซิโก 
และจีน เป็นต้น เหล็กแท่งเล็ก (Billet) ซึ่งบริษัทเลือกใช้ส่วนใหญ่จะผลิตจ�กสินแร่เหล็ก จึงมีคุณภ�พที่สม่ำ�เสมอทำ�ให้ส�ม�รถ
ควบคุมก�รสูญเสียระหว่�งก�รผลิตได้ดี ประกอบกับก�รใช้ระบบ Thermo Mechanical Treatment (TMT) ในกระบวนก�รผลิต
เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของเหล็กให้มีคว�มแข็งม�กขึ้นและใช้ระบบก�รลดคว�มร้อนหรือผึ่งเย็นโดยก�รใช้อ�ก�ศ (Air Cooling) ในก�ร
ลดอุณหภูมิของเหล็กเส้นที่ออกจ�กแท่นรีดบนเตียงลดอุณหภูมิ (Cooling Bed)  จึงทำ�ให้เนื้อเหล็กที่ได้มีคุณภ�พที่สม่ำ�เสมอทั่วทั้ง
เส้นตลอดจนถึงเนื้อเหล็กภ�ยใน

 บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญักบัคณุภ�พของสนิค�้และกระบวนก�รผลติ กล�่วคอื นอกจ�กจะไดก้�รรบัรองคณุภ�พต�มม�ตรฐ�น
ผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรมหรือ มอก. แล้ว บริษัทยังได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นก�รผลิต ISO 9001 : 2008  ด้วย สินค้�ของบริษัทจึง
เป็นที่ยอมรับจ�กทั้งผู้ซื้อและผู้ใช้ในวงก�รอุตส�หกรรมก่อสร้�งเป็นอย่�งดี

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้

• ตัวแทนจำาหน่าย ได้แก่ ยี่ปั๊ว หรือบริษัทผู้ค้�ส่งเหล็กขน�ดใหญ่ กลุ่มนี้จะมียอดสั่งซื้อจ�กบริษัทคิดเป็นสัดส่วน

ถึงประม�ณร้อยละ 90 และมีคำ�สั่งซื้อเป็นประจำ�ทุกๆ เดือน ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้�ที่ติดต่อค้�ข�ยกันม�น�น

แล้วและมีคว�มสัมพันธ์ที่ดี 

• ร้านค้ารายย่อย ผู้รับเหมาหรือผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีนโยบ�ยที่จะใช้เงื่อนไขท�งก�รค้�แบบ

ระมดัระวงัเกีย่วกบัก�รชำ�ระเงนิของลกูค้�กลุม่นี ้ก�รขย�ยตล�ดในกลุม่นีม้คี่�ใชจ้�่ยในก�รดำ�เนนิง�นทีค่อ่นข�้ง

สูง แต่ก็ส�ม�รถข�ยสินค้�ได้ในร�ค�ที่ดีกว่�เป็นก�รทดแทน 

 กลยุทธ์ทางการตลาดที่สำาคัญของบริษัท	ได้แก่

• เน้นก�รมีชนิดและขน�ดสินค�้ที่ครบถ้วนต�มคว�มต้องก�รของตล�ด เพิ่มคว�มสะดวกในก�รสั่งซื้อสินค้�ของ

ลูกค้� ณ ที่แห่งเดียว

• รักษ�ชื่อเสียงในก�รเป็นผู้ผลิตที่นำ�เสนอสินค้�ที่มีคุณภ�พ จนเป็นที่ยอมรับม�อย่�งต่อเนื่อง

• มีคว�มรวดเร็วและคว�มตรงต่อเวล�ในก�รจัดส่งสินค้� 

• ตั้งร�ค�ที่เหม�ะสมโดยคำ�นึงถึงสภ�วะตล�ดและก�รแข่งขัน

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

Revenue Structure

Product
2014 2015 2016

Amount % Amount % Amount %

1� Deformed Bar 94.65 4�90 660�47 32�17 1,334�04 53.44

2� Round Bar 1,821.50 94�41 1,392�39 67�83 1,126�88 45.15

3� Scrap 13�23 0�69 0�01 0�00 35.18 1�41

Total Revenue from sale 1,929.38 100.00 2,052.82 100.00 2,496.10 100.00

 According to the above revenue structure, the proportion of the deformed steel bars sales increased 
significantly from the previous year since the Company has completed the installation of machinery to enhance 
the production process of deformed steel bars in 2015. With this upgrade production process, the Company 
can produce and continually expand the market for the deformed steel bars sales� The proportion of deformed 
steel bars sales have been increased from 32.17% of the total sales in 2015 to 53.44% of the total sales in 
2016�

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

 With product quality and production process as its top priority, the Company has received industrial 
standard certification as well as ISO 9001:2008 form WIT Assessment.  Such international standard certifica-
tions earned the Company a great recognition from buyer and people in the construction industry�

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

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

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

 The company’s key strategies are as follow:

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

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

 ในอตุส�หกรรมเหลก็เสน้ของไทยนีม้ผีูผ้ลติจำ�นวนหล�ยสบิร�ย สว่นใหญแ่ตล่ะร�ยจะมขีน�ดกำ�ลงัก�รผลติทีไ่มส่งูนกั มทีีต่ัง้
โรงง�นกระจดักระจ�ยอยูใ่นเขตภ�คกล�งและภ�คตะวนัออกเปน็หลกั ก�รใชง้�นเหลก็เสน้ในประเทศไทยสว่นใหญใ่ชใ้นอตุส�หกรรม
ก่อสร้�งโดยก�รใช้ง�นร่วมกับปูนซีเมนต์หรือคอนกรีต จึงพึ่งพ�ปัจจัยที่สนับสนุนภ�คก�รก่อสร้�งเป็นดัชนีชี้วัดคว�มต้องก�รบริโภค
เป็นสำ�คัญ และโดยที่เหล็กเส้นนับเป็นสินค้�โภคภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคมองว่�สินค้�ของผู้ผลิตแต่ละร�ยนั้นไม่แตกต่�งกัน ก�ร
แข่งขันจึงเป็นไปในเชิงของร�ค�เป็นหลัก และโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งตล�ดในประเทศในปัจจุบันนี้มีกำ�ลังก�รผลิตส่วนเกินจำ�นวนม�ก
เมื่อเทียบกับคว�มต้องก�รใช้ในประเทศไทย ก็ยิ่งทำ�ให้ก�รแข่งขันมีคว�มรุนแรงม�กขึ้น

ความต้องการใช้เหล็กเส้น

 เนือ่งจ�กก�รผลติเหลก็เสน้ในประเทศไทยสว่นม�กเปน็ก�รผลติเพือ่ใชใ้นประเทศเปน็สว่นใหญ ่จงึไดร้บัผลกระทบจ�กปจัจยั
ต่�งๆ ที่ส่งผลต่อภ�คก�รก่อสร้�งในประเทศ เช่น นโยบ�ยของภ�ครัฐเกี่ยวกับก�รก่อสร้�งส�ธ�รณูปโภค ก�รชลประท�นและก�ร
คมน�คมขนส่ง ก�รลงทุนของภ�คเอกชน ก�รขย�ยตัวของภ�คอสังห�ริมทรัพย์ เป็นต้น นอกจ�กนี้ ยังมีผลกระทบของฤดูก�ลต่อ
ปริม�ณก�รใช้เหล็กอีกด้วย กล่�วคือในฤดูฝนที่มีก�รชะลอตัวของง�นก่อสร้�งก็จะทำ�ให้ปริม�ณก�รใช้เหล็กเส้นลดลงไปด้วย

 ในป ี2559 ภ�พรวมเศษฐกจิไทยมกี�รขย�ยตวัเพิม่ขึน้จ�กปกีอ่น โดยผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศขย�ยตวัเพิม่ขึน้จ�กรอ้ย
ละ 2.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.2 ในปี 2559  โดยมีปัจจัยหนุนจ�กก�รลงทุนภ�ครัฐและก�รดำ�เนินม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ   
ในขณะที่ก�รบริโภคและก�รลงทุนภ�คเอกชนก็มีก�รขย�ยตัวจ�กปีก่อนโดยได้รับอ�นิสงส์จ�กร�ค�น้ำ�มันและภ�วะเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับต่ำ�  สถ�นก�รณ์ร�ค�เหล็กโลกก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ร�ค�เหล็กมีก�รปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2559 อุตส�หกรรม
เหลก็เสน้ซึง่เปน็ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ กม็กี�รขย�ยตวัจ�กคว�มตอ้งก�รเหลก็ภ�ยในประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยทีก่�รบรโิภคเหลก็เสน้
เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 2.7 ในปี 2559   

ปี	2559 ปี	2558 ปี	2557

ปริม�ณก�รบริโภคเหล็กเส้นในประเทศ (พันตัน) 3,365 3,276 3,297

อัตร�ก�รขย�ยตัว (ร้อยละ) 2�7 -0.6 -0.1

กำาลังการผลิตเหล็กเส้น

 ต�มที่ได้กล่�วม�แล้วว่�กำ�ลังก�รผลิตโดยรวมในประเทศยังคงมีอยู่สูงเกินกว่�คว�มต้องใช้เป็นจำ�นวนม�ก และมีผู้ผลิต
จำ�นวนม�กร�ยในอุตส�หกรรม กอรปกับก�รลงทุนสร�้งโรงง�นผลิตเหล็กเส้นใช้เงินลงทุนไม่ม�กนักและส�ม�รถห�เทคโนโลยีก�ร
ผลิตได้ง่�ย จึงนับว่�อุตส�หกรรมนี้มี Barrier of Entry ในระดับที่ต่ำ� เมื่อพิจ�รณ�จ�กระดับก�รขย�ยตัวของก�รบริโภคเหล็กเส้น
ของไทยในรอบหล�ยปีที่ผ่�นม�แล้ว กำ�ลังก�รผลิตเหล็กเส้นภ�ยในประเทศที่มีอยู่ทั้งหมดนี้จะส�ม�รถรองรับคว�มต้องก�รบริโภค
ภ�ยในประเทศไดอ้กีหล�ยป ีอนึง่ ประเทศไทยมมี�ตรก�รในก�รปอ้งกนัก�รนำ�เข�้เหลก็เสน้จ�กต�่งประเทศผ�่นท�งม�ตรก�รทีไ่มใ่ช่
ภ�ษี โดยเหล็กเส้นที่จะจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศทั้งหมดต้องได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (มอก.) จ�กสำ�นักง�น
ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม (สมอ.) ของไทยก่อน

 สำ�หรับต้นทุนก�รผลิตเหล็กเส้นจะมีสัดส่วนของต้นทุนวัตถุดิบที่ค่อนข้�งสูง โดยมีสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบหลักเหล็กแท่งเล็ก
พรอ้มรดีตอ่ร�ค�ข�ยของบรษิทัในระดบัทีเ่กนิกว่�รอ้ยละ 80 ดงันัน้ก�รเปลีย่นแปลงของร�ค�วตัถดุบิจงึมผีลตอ่คว�มส�ม�รถในก�ร
ทำ�กำ�ไรของธุรกิจเป็นสำ�คัญ ก�รจัดห�วัตถุดิบที่เพียงพอในเวล�ที่เหม�ะสมและมีต้นทุนที่ได้เปรียบในก�รแข่งขันก็จะส�ม�รถสร้�ง
ผลกำ�ไรไดด้ ีในขณะทีร่�ค�ข�ยนัน้จะเปน็ไปต�มกลไกตล�ดและไมแ่ตกต่�งจ�กร�ยอื่นอย�่งมีนยัสำ�คญั วตัถดุบิหลักทีใ่ชใ้นก�รผลิต
เหล็กเส้นคือเหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Billet) ซึ่งมีทั้งที่ผลิตขึ้นภ�ยในประเทศจ�กก�รนำ�เศษเหล็กม�ผ่�นกระบวนก�รหลอมและ
หล่อเป็นบิลเล็ต และจ�กก�รนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศที่มีทั้งจ�กที่ได้จ�กก�รหลอมเศษเหล็กและที่ผลิตจ�กสินแร่เหล็กผ่�นโรงง�น
ถลุงเหล็ก
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Industrial Situation and Competition
Overview of the Steel Bar Industry in Thailand

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

Demand for Steel Bars

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

 In 2016, though Thai economy grew at the increasing rate from 2.8% in the previous year to 3.2% 
with the boost from government investment and economic stimulus package while the private consumption and 
investment began to recover from the previous year benefited from the low oil price and inflation.  Moreover, 
the volume of domestic steel bars consumption was increased at the rate of 2.7% from the previous year. 
While the world steel price increased steadily since the beginning of 2016� 

2016 2015 2014

Domestic consumption volume of steel bar 

(Million tons)

3,365 3,276 3,297

Growth rate (%) 2�7 -0.6 -0.1

       
Production Capacity

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

 ด้วยสินค้�เหล็กเส้นเป็นสินค�้ที่ควบคุมด้วยม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์ จึงนับได้ว�่มีคุณภ�พและคุณสมบัติในก�รใช้ง�นไม่แตก

ต่�งกัน ก�รแข่งขันในอุตส�หกรรมนี้จึงเน้นที่นโยบ�ยเชิงร�ค�เป็นหลัก ในสภ�วะที่มีก�รแข่งขันสูงกลยุทธ์ท�งด้�นร�ค�อ�จถูกนำ�

ม�ใช้โดยคำ�นึงถึงก�รจัดก�รสภ�พคล่องของธุรกิจม�กกว่�ผลกำ�ไรต่อหน่วย อย่�งไรก็ดี ก�รรักษ�สัมพันธ์ที่ดีท�งก�รค้�กับคู่ค้�ถือ

เป็นกลยุทธ์ก�รตล�ดที่สำ�คัญของผู้ที่อยู่ในอุตส�หกรรมนี้ด้วยเช่นกัน นอกเหนือไปจ�กก�รรักษ�ม�ตรฐ�นของคุณภ�พสินค้� คว�ม

เชื่อถือได้ในก�รส่งมอบสินค้�และก�รชำ�ระค่�สินค้�

 ในปี 2559 อุตส�หกรรมเหล็กเส้นอยู่ในทิศท�งข�ขึ้นต�มสภ�วะก�รณ์ร�ค�เหล็กโลก ซึ่งส่งผลให้ส่วนต่�งระหว่�งร�ค�

ข�ยกับต้นทุนวัตถุดิบหลักเหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ตกว้�งขึ้นจนทำ�ให้ผู้ผลิตส�ม�รถทำ�อัตร�กำ�ไรต่อหน่วยได้สูงขึ้น  ผู้ผลิตแต่ละร�ย

จึงเร่งสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้�ออกม�ให้ได้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำ�กำ�ไรจ�กก�รข�ยให้ได้ม�กที่สุด แต่อย่�งไรก็ต�มร�ค�เหล็กโลกก็

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

Competition

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

 In 2016 steel bar industry was in the upward trend according to the world steel price situation� As a 
result, the steel bar price moved upward throughout the year, expanding the gap between the selling price of 
the steel bar and the cost of billet to be so wide that the manufacturer can make the profit margin per unit 
at the expected rate� Each manufacturer had rushed the ordering process of raw material and the production 
process of finished goods in order to make the profit from the sales as much as possible. However, the world 
steel price was still fluctuate and unpredictable. Each manufacturer was necessary to carefully manage the 
ordering process, stock of raw material and cost of sales�
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก

 เหลก็นบัเปน็สนิค�้โภคภณัฑ ์(Commodity) ชนดิหนึง่ทีม่คีว�มออ่นไหวท�งด�้นร�ค�เชน่เดยีวกบัสนิค�้โภคภณัฑอ์ืน่ๆ อ�ท ิ
น้ำ�มัน ถ่�นหิน แร่โลหะ ในก�รผลิตเหล็กเส้นของบริษัทส่วนใหญ่ต้องนำ�เข้�วัตถุดิบหลัก คือ เหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Billet) ที่
มีสัดส่วนมูลค่�ประม�ณร้อยละ 90 ของต้นทุนข�ยสินค้�ของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่ในตล�ดก�รค้�ปัจจุบันจะเป็นก�รตกลงซื้อข�ยกัน
ด้วยร�ค� ณ ขณะใดขณะหนึ่ง (Spot price) และเนื่องจ�กอ�ศัยก�รขนส่งสินค้�โดยท�งเรือจ�กประเทศผู้ผลิตในทวีปต่�งๆ จึง
ทำ�ให้ต้องใช้ระยะเวล�ในก�รขนส่งถึงประม�ณ 3 เดือน นับจ�กวันที่สั่งซื้อวัตถุดิบจนถึงวันรับเข้�โรงง�นเพื่อนำ�ม�แปรรูป (รีดเป็น
เหล็กเส้น) รอจำ�หน่�ยต่อไป ในช่วงเวล�ระหว่�งนี้นั้น ร�ค�เหล็กอ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงไปจ�กที่ค�ดก�รณ์ไว้แต่เดิมม�ก นับเป็น
คว�มเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผลก�รดำ�เนนิง�นโดยตรง อย�่งไรกด็ใีนระยะหลงันีม้คีว�มพย�ย�มทีจ่ะพฒัน�เครือ่งมอืท�งก�รเงนิเพือ่
ป้องกันหรือชดเชยคว�มเสี่ยง อันได้แก่สัญญ�ซื้อข�ยล่วงหน้� เช่น ที่ตล�ด London Metal Exchange หรือตร�ส�รอนุพันธุ์ใน
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งอ�จนำ�ม�ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันคว�มเสี่ยงได้ในอน�คต

 นอกจ�กนี้ ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม�บริษัทมุ่งมั่นในก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับผู้แทนจำ�หน่�ยบิลเล็ตทั่วโลก เพื่อคว�ม
มั่นคงในก�รจัดห�วัตถุดิบในร�ค�ที่ยุติธรรมและพร้อมส่งมอบได้รวดเร็ว อีกทั้งมีก�รว�งแผนสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับปริม�ณ
คว�มต้องก�รใช้เหล็กเส้นในประเทศ เพื่อรักษ�ปริม�ณสินค้�คงเหลือในระดับที่เหม�ะสมเพื่อลดคว�มเสี่ยงจ�กก�รเปลี่ยนแปลง
ของร�ค�ดังกล่�ว อีกทั้งยังได้เริ่มจัดห�วัตถุดิบเหล็กแท่งเล็กจ�กผู้ผลิตภ�ยในประเทศเพื่อช่วยเสริมให้กระบวนก�รผลิตมีคว�มต่อ
เนื่องม�กยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงจากการมีอุปทานส่วนเกินและการตัดราคา

 ด้วยจำ�นวนผู้ประกอบก�รและกำ�ลังก�รผลิตโดยรวมภ�ยในประเทศที่มีอยู่จำ�นวนม�กเกินกว่�คว�มต้องก�รใช้จริงไปม�ก 
ทำ�ใหผู้ผ้ลติสว่นใหญม่อีตัร�ก�รใชก้ำ�ลงัก�รผลติทีค่อ่นข�้งต่ำ� อนัมผีลตอ่ประสทิธภิ�พและตน้ทนุก�รผลติ ผูผ้ลติแตล่ะร�ยจงึจำ�เปน็
ทีจ่ะตอ้งรกัษ�ระดบัก�รใชอ้ตัร�กำ�ลงัก�รผลติใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่งูเพยีงพอตอ่คว�มคุม้ค�่ในเชงิเศรษฐกจิ มสีว่นกดดนัใหม้อีปุท�นออก
สูต่ล�ดในระดบัทีเ่กนิกว่�คว�มตอ้งก�รใช ้ทำ�ใหก้�รตัง้ร�ค�ข�ยเปน็กลยทุธก์�รข�ยทีย่�กทีจ่ะหลกีเลีย่งได ้และในบ�งชว่งเวล� เชน่ 
เศรษฐกจิชะลอตวั มคีว�มตอ้งก�รใชเ้หลก็เสน้หดตวัลง ในขณะทีผู่ผ้ลติบ�งร�ยอ�จมคีว�มจำ�เปน็ท�งด�้นกระแสเงนิสด กอ็�จตอ้ง
ข�ยสินค้�ในร�ค�ต่ำ�กว่�คู่แข่ง แม้ว่�จะเป็นร�ค�ที่ต่ำ�กว่�ต้นทุนที่แท้จริงก็ต�ม

 จ�กเหตุดังกล่�วทำ�ให้บริษัทต้องปรับตัวโดยก�รลงทุนขย�ยส�ยก�รผลิตเหล็กเส้นกลมที่มีเส้นผ่�นศูนย์กล�งขน�ด 6-9 
มิลลิเมตร ซึ่งเป็นขน�ดที่มีก�รแข่งขันน้อยและต้องอ�ศัยเทคโนโลยีก�รผลิต คว�มเชี่ยวช�ญ และก�รลงทุนที่สูงขึ้น แต่ในขณะ
เดยีวกนักเ็ปน็สินค้�ทีม่ีอัตร�กำ�ไรทีสู่งขึ้นดว้ย โดยเริ่มผลิตและจำ�หน่�ยตัง้แตป่ล�ยป ี2547 เปน็ต้นม� แตอ่ย่�งไรก็ต�ม ในป ี2558 
บริษัทได้ดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับกระบวนก�รผลิตในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยแล้วเสร็จ ทำ�ให้บริษัท
ส�ม�รถผลติสนิค�้และทำ�ตล�ดในสว่นของเหลก็เสน้ขอ้ออ้ยไดม้�กขึน้  สง่ผลใหบ้รษิทัเปน็ผูผ้ลติเหลก็เสน้ทีม่กี�รผลติสนิค�้ครบทกุข
น�ดและทุกชั้นคุณภ�พที่มีคว�มต้องก�รใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 สำ�หรบัก�รนำ�เข�้เหลก็เสน้จ�กต�่งประเทศนัน้ถกูจำ�กดัโดยกำ�แพงท�งก�รค�้ประเภททีไ่มใ่ชภ่�ษ ี(Non-tariff Barrier) โดย
กฎหม�ยบงัคบัใหส้นิค�้เหลก็เสน้ตอ้งไดร้บัก�รรบัรองม�ตรฐ�นคณุภ�พสนิค�้จ�กสำ�นกัง�นม�ตรฐ�นอตุส�หกรรมแหง่ประเทศไทย
กอ่นก�รนำ�ออกจำ�หน�่ย  แตม่�ตรก�รดงักล�่วกส็�ม�รถปกปอ้งผูผ้ลติภ�ยในประเทศไดใ้นระดบัหนึง่เท่�นัน้ เนือ่งจ�กยงัคงมกี�รนำ�
เข้�เหล็กร�ค�ถูกจ�กต่�งประเทศอยู่ 
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Risk Factors
Risk from Fluctuation of steel prices

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

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

Risk from the excess supply and price competition

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

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

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

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

 จ�กก�รที่บริษัทใช้วัตถุดิบหลักในก�รผลิตเป็นเหล็กแท่งเล็ก(Billet) ที่ต้องนำ�เข้�ม�จ�กต่�งประเทศ จึงก่อให้เกิดภ�ระหนี้
สินในรูปสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงต้องเผชิญกับคว�มเสี่ยงอันเกิดจ�กคว�มผันผวนของอัตร�แลกเปลี่ยนด้วย กล่�ว
คือ บริษัทจะมีคว�มเสี่ยง ของอัตร�แลกเปลี่ยนระหว่�งวันที่บริษัทตกลงสั่งซื้อวัตถุดิบกับวันที่บริษัทชำ�ระเงินค�่วัตถุดิบนั้น ซึ่งก็
หม�ยคว�มว่�ต้นทุนดังกล่�วในรูปของเงินบ�ท ยังคงมีคว�มไม่แน่นอน ณ วันที่สั่งซื้อสินค้�(ขณะที่บริษัทข�ยสินค้�ในประเทศใน
รูปเงินบ�ท) ส่งผลให้ก�รบริห�รส่วนต่�งของต้นทุนและร�ค�ข�ยมีคว�มย�กลำ�บ�กม�กขึ้น 

 บริษัทตระหนักถีงคว�มสำ�คัญในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งใน
สภ�วะก�รณ์ที่ค่�เงินบ�ทมีคว�มผันผวน บริษัทมีก�รดำ�เนินนโยบ�ยจำ�กัดคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนอย�่งเข้มงวดโดยอ�ศัย
ก�รซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� หรือก�รแปลงภ�ระค่�วัตถุดิบให้อยู่ในรูปของเงินบ�ทโดยเร็วที่สุด โดยที่บริษัทมีวงเงินสิน
เชื่อหมุนเวียนท�งก�รค้�กับธน�ค�รพ�ณิชย์ทั้งในรูปของสกุลเงินตร�ต่�งประเทศและสกุลเงินบ�ท อีกทั้งมีสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�
ต่�งประเทศล่วงหน้� (Forward contract) ด้วย  จ�กนโยบ�ยดังกล่�วบริษัทจึงไม่มีภ�ระหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ ณ 
วันที่ 31 ธันว�คม 2559
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Risk from the fluctuation of the foreign exchange rate

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

 The Company realizes the importance of stability in the management of foreign exchange risk effectively, 
especially in circumstances where the Baht is more fluctuating. Therefore, the Company implemented the tight 
policy to limit its risk from foreign currency by engaging in forward contract or conversing the obligation for 
raw material into Thai Baht as soon as possible� The Company has a revolving credit facilities with a com-
mercial bank in the form of foreign currency, Thai Baht, and foreign currency forward contract� Based on this 
policy, the Company has no debt in US dollar as of December 31, 2016�
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การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
การผลิตและขายสินค้า Special Line

 ก�รแขง่ขนัที่รุนแรงในอุตส�หกรรมเหล็กเส้นนั้นเกิดจ�กก�รที่ผู้ผลิตเหล็กเส้นมีกำ�ลังก�รผลิตส่วนเกินเหลืออยู่เป็นจำ�นวน

ม�ก ในขณะเดยีวกนัผูบ้รโิภคสว่นใหญม่องว�่สนิค�้ของผูผ้ลติแตล่ะร�ยไมม่คีว�มแตกต�่งกนัอย�่งมนียัสำ�คญั จงึทำ�ใหก้�รแขง่ขนันัน้

สว่นม�กดำ�เนนิไปดว้ยกลยทุธท์�งด�้นร�ค�เปน็หลกั บรษิทัจงึพจิ�รณ�จ�กศกัยภ�พก�รผลติและก�รจดัห�วตัถดุบิทีม่อียูใ่นก�รเลอืก

ใหค้ว�มสำ�คญักบัสนิค�้ทีม่ผีูผ้ลตินอ้ยร�ยและมกี�รแขง่ขนัทีต่่ำ�กว�่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิค�้ทัว่ไป ทัง้นีเ้นือ่งม�จ�กก�รไดเ้ปรยีบใน

เชิงต้นทุนก�รแปรรูปจ�กก�รลงทุนในเครื่องจักรส่วนขย�ย (Special Line) ของบริษัทในปี 2547 เพื่อผลิตสินค้�ในกลุ่ม Special 

Line ทีม่อีตัร�กำ�ไรขัน้ตน้สงูกว�่สนิค�้ในกลุม่อืน่ๆ และส�ม�รถปรบัเพิม่กำ�ลงัก�รผลติและขย�ยตล�ดม�อย�่งตอ่เนือ่ง   แตอ่ย�่งไร

ก็ต�ม บริษัทก็เล็งเห็นถึงข้อจำ�กัดของสินค้�ในกลุ่ม Special Line ที่มีปริม�ณก�รใช้อยู่ในวงจำ�กัด จ�กก�รที่บริษัทมีเป้�หม�ยใน

ก�รเพิ่มส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดให้สูงขึ้น ดังนั้นก�รมุ่งเน้นทำ�ก�รตล�ดแต่สินค้�ในกลุ่มดังกล่�วจึงไม่เพียงพอ ในปี 2558 บริษัทจึง

ได้มีก�รปรับปรุงส�ยก�รผลิตและเพิ่มก�รข�ยในส่วนของสินค้�ในกลุ่ม Normal Line โดยเฉพ�ะในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยม�ก

ขึ้น จึงส่งผลให้สัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�ในกลุ่ม Special Line ลดลงต�มลำ�ดับจนกระทั่งเหลือเพียงร้อยละ 14.3 ของร�ย

ได้จ�กก�รข�ยทั้งหมด  ณ สิ้นปี 2559 

 สัดส่วนปริม�ณข�ยของสินค้�กลุ่มนี้เปรียบเทียบในช่วง 3 ปีที่ผ่�นม�มีร�ยละเอียดต�มต�ร�งข้�งล่�งนี้

สัดส่วน	(ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี	2559 ปี	2558 ปี	2557

เหล็กเส้น Special Line 14�3 29 37�6

การผลิตตามความต้องการของพันธมิตรการค้า

 ด้วยบริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตที่เหลืออยู่ค่อนข้�งม�ก ในปี 2555 จึงได้ทำ�ข้อตกลงท�งก�รค้�ร่วมกันกับพันธมิตรร�ยหนึ่งใน

ก�รรับผลิตสินค้�เหล็กเส้นในตร�สินค้�ของพันธมิตรร�ยนั้น ซึ่งเป็นตร�สินค้�ที่ได้รับคว�มนิยมและเป็นที่เชื่อถือท�งด้�นคุณภ�พ

เป็นอย่�งดี จ�กธุรกรรมนี้ บริษัทค�ดว่�นอกจ�กจะเป็นก�รช่วยเพิ่มยอดข�ยและร�ยได้ให้แก่บริษัทอีกท�งหนึ่งแล้ว ยังจะช่วยให้

อัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิตของบริษัทสูงขึ้นและช่วยให้เกิดก�รประหยัดจ�กขน�ดผลิตได้อีกด้วย ยิ่งไปกว่�นั้นพันธมิตรร�ยนี้มีคว�ม

น่�เชื่อถือท�งก�รเงินอยู่ในระดับสูง ปริม�ณข�ยที่เพิ่มขึ้นจ�กธุรกรรมนี้จึงมีคว�มเสี่ยงต่ำ�ในก�รเรียกชำ�ระค่�สินค้� 

 จ�กก�รทีบ่รษิทัส�ม�รถสร�้งคว�มเชือ่มัน่ใหก้บัพนัธมติรก�รค�้ร�ยนีม้�โดยตลอด ทัง้ในแงข่องคณุภ�พของสนิค�้ ร�ค�ที่

เหม�ะสม คว�มรวดเร็ว และตรงต่อเวล�ในก�รจัดส่งสินค้� ทำ�ให้พันธมิตรก�รค้�ร�ยดังกล่�วเพิ่มปริม�ณก�รสั่งซื้อ ประเภทและ

ขน�ดของเหล็กเส้นเป็นหล�ยขน�ด จึงมีผลให้สัดส่วนก�รข�ยสินค้�ในกลุ่มนี้ขย�ยตัวเพิ่มขึ้นอย�่งม�ก ดังสัดส่วนเปรียบเทียบกับ

ปริม�ณก�รข�ยที่ได้แสดงไว้ในต�ร�งข้�งล่�งนี้

สัดส่วน	(ร้อยละของปริมาณขายรวม) ปี	2559 ปี	2558 ปี	2557

เหล็กเส้นตร�สินค้�ของพันธมิตรก�รค้� 23�2 16�7 14�1
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Significant Changes
Production and sales of Special line

 The aggressive competition in the steel bar industry is due to excessive capacity while most of the 

consumers view that the products of each manufacturer are not significantly different. Therefore, competition 

is mainly on pricing strategy� Considering the existing production potential and raw materials procurement, the 

Company focuses on the products with fewer manufacturers and lower competition in comparison with other 

general products� The Company has gained a processing cost advantage from the investment in the Special 

line since 2004. Gross profit margin from this Special line is higher than other product lines, while increasing 

production capacity and market expansion can be done consistently�   However, the Company realizes the 

limitations of this Special Line market that its consumption is limited�  As the Company’s target is to increase 

its market share, thus, the focus in increasing only the Special line sales is not enough to meet that target�    

In 2015, the Company had the project to improve the production line and increased the sales of Normal Line 

products, both round bars and deformed bars�  As a result, revenue from the sales of the Special Line dropped 

to only 14�3 percent of the total sales at end of 2016�

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

Proportion	(%	of	total	sales) 2016 2015 2014

Steel Bar from Special Line 14�3 29 37�6

Production Based on Trading Alliance’s Demand

 Due to the excessive production capacity, in 2012, the Company entered into a joint business contract 

with one alliance by producing steel bars under the alliance’s brand which was well known and credible in 

term of quality� By this transaction, the Company expected that it would not only increase sales and revenues, 

but also helped increasing the production capacity utilization and leading to the economy of scale� Furthermore, 

this alliance has a high level of financial reliability. Therefore, the increase in sales volume from this transaction 

incurs a low risk from payment collection� 

 The Company can build up the confidence with this trading alliance from time to time in terms of the 

quality of products, reasonable price, fast and punctual in delivery� Therefore, this alliance has increased the 

volume of orders and the sizes of the steel bar produced� As a result, the proportion of the sales from this 

alliance has been increased over the past two years as shown in the below table:

Proportion	(%	of	total	sales) 2016 2015 2014

Steel Bar under the Trading Alliance’s Brand 23�2 16�7 14�1
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อัตราผลกำาไรและเงินปันผล

 สำ�หรับเป้�หม�ยในระยะ 3 ถึง 5 ปี  บริษัทได้มุ่งเน้นที่ก�รรักษ�คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรและคว�มส�ม�รถในก�ร

จ่�ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้อย�่งสม่ำ�เสมอต�มนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลของบริษัท โดยที่ยังคงรักษ�คว�มแข็งแกร่งของฐ�นะ

ก�รเงินเช่นในปัจจุบันอย่�งต่อเนื่อง  ทั้งนี้ ด้วยก�รดำ�เนินนโยบ�ยดังต่อไปนี้ 

• ก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มเสีย่งต�่งๆ อย�่งเหม�ะสม โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่คว�มเสีย่งจ�กก�รเปลีย่นแปลงของร�ค� สนิค�้ 

วัตถุดิบ และคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ 

• ก�รมีชนิดและขน�ดสินค้�ที่ครบถ้วนต�มคว�มต้องก�รของตล�ด เพิ่มคว�มสะดวกในก�รสั่งซื้อสินค้�ของลูกค้�          

ณ ที่แห่งเดียว

• ก�รให้คว�มสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตร�กำ�ไรที่ดี และมีผู้ผลิตน้อยร�ย

• ก�รรักษ�สัมพันธ์กับผู้จัดห�วัตถุดิบ และเพิ่มช่องท�งในก�รจัดห�วัตถุดิบ

• ก�รใช้กลยุทธ์ก�รตล�ดที่เหม�ะสม หลีกเลี่ยงก�รแข่งขันท�งด้�นร�ค� เป็นต้น

ปริมาณขายและส่วนแบ่งตลาด

 บริษัทตระหนักดีถึงคว�มสำ�คัญของก�รเพิ่มยอดข�ย และส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด จึงได้ว�งแนวนโยบ�ยที่จะรักษ�สมดุล

ระหว่�งก�รมีอัตร�กำ�ไรที่ดีและก�รมีปริม�ณข�ยที่เพิ่มขึ้น ดังจะเห็นได้จ�กยอดข�ยของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2559 ร้อยละ 20 

ซึ่งเป็นผลจ�กก�รที่บริษัทมุ่งเน้นก�รเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้มีครบทุกประเภท และทุกขน�ดทั้งในส่วนของเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้อ

อ้อย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้� ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถขย�ยส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดของยอดข�ยเหล็กเส้นได้จ�กร้อยละ 

4 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 5 ในปี 2559   ทั้งนี้ บริษัทได้ว�งเป้�หม�ยสำ�หรับปริม�ณข�ยในปี 2560 ให้มีก�รเติบโตที่ร้อยละ 15 

จ�กปีก่อน และเพิ่มส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดให้เป็นร้อยละ 6   

การผลิต

 บรษิัทมีก�รบรหิ�รก�รผลติใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หม�ะสมและสอดคลอ้งกบัประม�ณก�รก�รข�ย  ในป ี2559 บรษิัทมกี�รผลิต

ที่เพิ่มสูงขึน้เพื่อรองรับตอ่ปริม�ณก�รข�ยทีม่�กขึ้นส่งผลใหม้ีต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง   แต่อย�่งไรกต็�มอัตร�ก�รใชก้ำ�ลังก�รผลิต

ของบรษิทัในปจัจบุนัยงัคงอยูใ่นระดบัทีค่อ่นข�้งต่ำ� เมือ่เทยีบกบักำ�ลงัก�รผลติทีม่อียู ่ ซึง่กำ�ลงัก�รผลตินีส้�ม�รถรองรบัปรมิ�ณผลติ

ที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกหล�ยเท่�ตัวโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม

 อย่�งไรก็ดี บริษัทมีแผนก�รที่จะปรับปรุงกระบวนก�รผลิตอย่�งต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับส�ยก�รผลิต และ

ปรับปรุงคุณภ�พของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ดังเช่น ในปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มคุณสมบัติคว�มแข็งของ

เหล็ก โดยใช้เงินลงทุนกว่� 50 ล้�นบ�ท  ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถลดต้นทุนวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับกระบวนก�รผลิตในส่วน

ของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้  ซึ่งโครงก�รดังกล่�วได้ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จในปล�ยปี 2558 ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถผลิตสินค้�และทำ�ตล�ด

ในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้ม�กขึ้น    

เป้าหมายในระยะ 3 ถึง 5 ปี



Bangsaphan Barmaill PLC.  Annual Report 2016 37

3 to 5 Years Goal

Profitability and Dividend

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

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

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

•     Focus on good profit margin products with a few manufacturers.
•    Maintain the good relationship with the suppliers and increase the raw material procurement 

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

Sales Volume and Market Share

 The Company realizes the importance of increasing the sales volume and market share and therefore 
sets up policies to maintain a good balance between making good profit margin and increasing the sales 
volume. In 2016 the Company can increased sales by 20% as a result of sales strategy that offer the variety 
of type and sizes of the products for both round steel bars and deformed steel bars in order to meet the 
customers’ demand� As a result, the Company can expanded the market share of the steel bars sales from 
4% in 2015 to 5% in 2016.

 The Company has set the sales volume growth target in 2016 at 15% from the previous year and 
increase its market share to 6%..

Production

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

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



รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)38

 บริษัทมีนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลโดยยึดหลักเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะย�ว โดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีนโยบ�ยที่จะจ่�ยเงินปันผลอย่�งสม่ำ�เสมอในอัตร�เท่�กับร้อยละ 40-60 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีโดยจะต้องอยู่

ภ�ยใต้เงื่อนไขต�มที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้

2. ในกรณีที่บริษัทต้องก�รเงินทุนม�กเพื่อขย�ยง�นของบริษัท บริษัทอ�จจ่�ยเงินปันผลต่ำ�กว่�ที่กำ�หนดไว้ในข้อ 1 ตรง

กันข้�มห�กบริษัทไม่มีคว�มต้องก�รเงินทุนเพื่อขย�ยง�นบริษัทก็อ�จจะจ่�ยเงินปันผลสูงกว่�อัตร�ต�มที่ระบุไว้ในข้อ 

1 ก็ได้ต�มที่เห็นว่�เหม�ะสม ทั้งนี้ก�รพิจ�รณ�จะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะย�วเป็นหลักในก�ร

ตัดสินใจ

 ทัง้นีก้�รจ�่ยเงนิปนัผลจะไมท่ำ�ใหม้ผีลกระทบตอ่ก�รดำ�เนนิง�นปกตขิองบรษิทัอย�่งมนียัสำ�คญั ปจัจยัดงักล�่วประกอบดว้ย 

ผลก�รดำ�เนินง�น ฐ�นะก�รเงิน สภ�พคล่องของบริษัท ก�รขย�ยธุรกิจ ภ�ระหน้�ที่ที่ต้องชำ�ระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องในก�รบริห�รง�นของบริษัท ซึ่งก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วข้�งต้นจะต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รและจ�กที่

ประชุมผู้ถือหุ้นต�มระเบียบของบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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 The Company’s dividend payment policy is strictly based on maximum long-term benefits for                 

shareholders� Details are as follows:

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

conditions set by the laws�

2� In case the Company needs large capital for business expansion, the Company may pay dividend 

lower than the rate mentioned above� On the other hand, if the Company does not need it, the 

 Company may pay dividend higher than the rate mentioned above as deemed appropriate� 

 Shareholders’ long-term benefits are key factors in making decision on dividend payment. 

 Dividend payment must not have significant impact on the Company’s general operation. Factor            

affecting dividend payment are business performance, financial status, liquidity, business expansion plan, the 

Company’s debt service  and other factors related to the Company’s business operations� Dividend payment 

must be approved by the Board of Directors and/or shareholders’ meeting, depending on the case may be.

Dividend Payment Policy
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
ผู้ถือหุ้น

 ร�ยชื่อและสัดส่วนก�รถือหุ้น 10 อันดับแรก พร้อมทั้งแสดงผู้ถือหุ้นในระดับชั้นสูงสุด ณ วันที่  17  กุมภ�พันธ์  2560 

แสดงในต�ร�งข้�งล่�งนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้นที่ถือ
ร้อยละของจำานวน

หุ้นทั้งหมด

1� กลุ่มวิริยประไพกิจ 478,625,590 42�26 

น�ยปิยะ วิริยประไพกิจ 248,250,010 21�92

น�งกนกวิภ� วิริยประไพกิจ 182,370,600 16�10

บริษัท เครือสหวิริย� จำ�กัด * 48,004,930 4�24

น�ยวิน วิริยประไพกิจ 50 0�00

2� น�ยหลี่ จี้ ชุ้ง 81,000,000 7.15

3� น�ยหลี่ เจี้ยน หง 72,000,000 6�36

4� บริษัท ไทยเอ็นวีดีอ�ร์ จำ�กัด 44,187,200 3�90

5. น�ยฟ�ง จิน หลง 36,000,000 3�18

6� น�ยหลี่ เยะ เหวิน 31,500,000 2�78

7� น�งฟ�ง หลี่ ฟุ่ง เจี้ยว 28,800,000 2.54

8� น�ยเจิ้น หมิง ชุน 23,890,000 2�11

9� น�ยฟ�ง เวิน หง 21,600,000 1�91

10� น�ยฟ�ง หยวน หง 21,600,000 1�91

* หมายเหตุ   บริษัท เครือสหวิริยา จำากัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน มีผู้ถือหุ้น ดังนี้

  1. นายวิน วิริยประไพกิจ  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 47.15

  2. นางธีรรัตน์ คุณัตถานนท์  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 30.91

  3. นายปิยะ วิริยประไพกิจ  ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20.95

  4. อื่น ๆ    ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 0.99
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Shareholders and Management

Shareholders

 Top-10 list of major shareholders, shown with their ultimate shareholders as of 17  February 2017 are 
in an exhibit below�

Shareholder Name No. of Shares % of Shareholding

1� Viriyaprapaikit Group 478,625,590 42�26 

Mr� Piya Viriyaprapaikit 248,250,010 21�92

Mrs� Kanokvipa Viriyaprapaikit 182,370,600 16�10

Sahaviriya Group Co., Ltd.* 48,004,930 4�24

Mr� Win Viriyaprapaikit 50 0�00

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

3� Mr. Lee, Chien-Hung 72,000,000 6�36

4� Thai NVDR Co�, Ltd� 44,187,200 3�90

5. Mr. Fang, Jin-Long 36,000,000 3�18

6� Mr. Lee, Yeh-Wen 31,500,000 2�78

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

8� Mr. Cheng, Ming-Shun 23,890,000 2�11

9� Mr. Fang, Wen-Hung 21,600,000 1�91

10� Mr. Fang, Yuan-Hong 21,600,000 1�91

* Remark:   Sahaviriya Group Co., Ltd. is an investment holding company whose shareholding consists of: 
 1. Mr. Win Viriyaprapaikit shares  47.15 %
 2. Mrs. Thirarat  Kunatthanont  shares  30.91 %
 3. Mr. Piya Viriyaprapaikit shares 20.95 % 
 4. Other shares   0.99 %
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การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ

 ก�รบรหิ�รจดัก�รของบรษิทัมอีงคป์ระกอบทีส่ำ�คญัไดแ้ก ่คณะกรรมก�รบรษิทั คณะกรรมก�รตรวจสอบ และคณะผูบ้รหิ�ร 

โดยมีร�ยละเอียดดังนี้

  

คณะกรรมการบริษัท	

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 คณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน  9  คนดังนี้

 •  กรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร     1 คน

 •  กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร  4 คน

 •  กรรมก�รอิสระ         4 คน

 ร�ยชื่อของคณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วย

 1. น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์  ประธ�นกรรมก�ร และ กรรมก�รอิสระ

 2. น�ยวิน วิริยประไพกิจ  กรรมก�ร

 3. น�ยทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์  กรรมก�รอิสระ

 4. น�ยคมกริช ประช�กริช  กรรมก�รอิสระ

 5. น�ยชรินทร์ ห�ญสืบส�ย  กรรมก�รอิสระ

 6. น�ยฟ�ง จิน หลง  กรรมก�ร

 7. น�ยหลี่ เจี้ยน หง  กรรมก�ร

 8. น�ยอนุวัติ ชัยกิตติวนิช       กรรมก�ร

 9. น�ยหลี่ เยะ เหวิน  กรรมก�รผู้จัดก�ร

 ข้อกำาหนดเกี่ยวกับจำานวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ	

•   คณะกรรมก�รบริษัท ต้องมีกรรมก�รอิสระอย่�งน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนคณะกรรมก�รทั้งหมด แต่ต้องมีจำ�นวนไม่

น้อยกว่� 3 คน

•   กรรมก�รอิสระ หม�ยคว�มว่� กรรมก�รที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องต�มม�ตร� 258 แห่งพระร�ชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์

2. ไมเ่ปน็กรรมก�รทีม่สีว่นในก�รบรหิ�รง�น  พนกัง�น ลกูจ�้ง  ทีป่รกึษ�ทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจำ� ผูม้อีำ�น�จควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง

3. ไม่มีคว�มสัมพันธ์ท�งส�ยโลหิตหรือโดยก�รจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิด�ม�รด� คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ ผู้มีอำ�น�จควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับก�รเสนอชื่อเป็นผู้

บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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Management

Management Structure

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

Board of Directors

 As of 31 December 2016, member of the Board of Directors consisted of 9 persons:

 •  Number of director who is also an executive  1 
 •  Number of directors who are not executives  4 
 •  Number of independent director   4  

 The names of the Board of Directors are as follows:

 1�  Mr� Visith Noiphan    Chairman, Independent Director
 2�  Mr� Win  Viriyaprapaikit   Director   
 3�  Mr� Taweesak Senanarong   Independent Director
 4�  Mr� Komkris  Prachakris   Independent Director
 5.  Mr. Charin Hansuebsai   Independent Director
 6.  Mr. Fang, Jin-Long    Director
 7.  Mr. Lee, Chien-Hung    Director
 8�  Mr� Anuwat Chaikittivanich             Director
 9.  Mr. Lee, Yeh-Wen    Managing Director

 Number	and	Qualifications	of	Independent	Director

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

• Independent Directors mean Directors that have the following qualifications:

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

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

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

(ก) ลักษณะคว�มสัมพันธ์           

 • คว�มสัมพันธ์ในลักษณะของก�รให้บริก�รท�งวิช�ชีพ           

- ลักษณะคว�มสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษ�กฎหม�ย ที่ปรึกษ�

ท�งก�รเงิน ผู้ประเมินร�ค�ทรัพย์สิน เป็นต้น

- ระดับนัยสำ�คัญที่เข้�ข่�ยไม่อิสระ

-   กรณีผู้สอบบัญชี : ห้�มทุกกรณี

-   กรณีเป็นผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพอื่น: มูลค่�ร�ยก�รเกิน 2 ล้�นบ�ท ต่อปี

• คว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�/ท�งธุรกิจ (ใช้แนวท�งในทำ�นองเดียวกับข้อกำ�หนดว่�ด้วยก�รทำ�ร�ยก�รที่

เกี่ยวโยงกันของตล�ดหลักทรัพย์ฯ)

- ลักษณะคว�มสัมพันธ์ : กำ�หนดคลอบคลุมร�ยก�รท�งธุรกิจทุกประเภท ได้แก่   ร�ยก�รที่เป็น

ธรุกรรมปกต ิร�ยก�รเช�่/ใหเ้ช�่อสงัห�รมิทรพัย ์ร�ยก�รทีเ่กีย่วกบัสนิทรพัย/์บรกิ�ร และร�ยก�ร

ให้หรือรับคว�มช่วยเหลือท�งก�รเงิน

- ระดับนัยสำ�คัญที่เข้�ข่�ยไม่อิสระ : มูลค่�ร�ย  > 20 ล้�นบ�ท หรือ > 3% ของ Net Tangible 

Assets (NTA) ของบริษัท แล้วแต่จำ�นวนใดจะต่ำ�กว่� ทั้งนี้ ในก�รพิจ�รณ�มูลค่�ร�ยก�รให้รวม

ร�ยก�รที่เกิดขึ้นในระหว่�ง 6 เดือนก่อนวันที่มีก�รทำ�ร�ยก�รในครั้งนี้ด้วย       

(ข) กรณีที่มีลักษณะคว�มสัมพันธ์ต�ม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่�เข้�ข่�ยไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ 

และผู้มีอำ�น�จควบคุม

(ค) กำ�หนดช่วงเวล�ที่ห้�มมีคว�มสัมพันธ์ต�ม (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับก�รแต่งตั้ง     

(ง) ขอ้ยกเวน้: กรณมีเีหตจุำ�เปน็และสมควรซึง่มไิดเ้กดิขึน้อย�่งสม่ำ�เสมอและตอ่เนือ่ง กรรมก�รอสิระ/กรรมก�ร

ตรวจสอบอ�จมีคว�มสัมพันธ์เกินระดับนัยสำ�คัญที่กำ�หนดในระหว่�งดำ�รงตำ�แหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ

จ�กคณะกรรมก�รบริษัทก่อน และมติที่ได้ต้องเป็นมติเอกฉันท์  

5. ไม่เป็นกรรมก�รที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมก�รบริษัท ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท    

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถให้คว�มเห็นอย่�งเป็นอิสระได้

7. กรรมก�รอิสระที่มีคุณสมบัติต�ม 1-6 อ�จได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทให้ตัดสินใจในก�รดำ�เนิน

กิจก�รของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำ�ดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อ�จมีคว�มขัด

แย้ง โดยมีก�รตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

 กรรมการที่มีอำานาจลงนาม

 1. น�ยวิน วิริยประไพกิจ  กรรมก�ร

 2. น�ยฟ�ง จิน หลง  กรรมก�ร

 3. น�ยอนุวัต ชัยกิตติวนิช   กรรมก�ร

 4. น�ยหลี่ เยะ เหวิน  กรรมก�รผู้จัดก�ร
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4� Independent Director may have Business relations with the Company

(a) Type of relation

 • Relation in form of professional services

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

- Significant level that is considered not independence

- Auditor :  Not allowed in all cases

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Authorized Directors

 1�   Mr� Win Viriyaprapaikit  Director
 2.   Mr. Fang, Jin-Long   Director
 3�   Mr� Anuwat Chaikittivanich    Director 
 4.   Mr. Lee, Yeh-Wen   Managing Director
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 สำ�หรับก�รลงน�มเพื่อผูกพันบริษัทนั้นมีเงื่อนไขให้กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�มแทนบริษัท 2 ใน 4 คนข้�งต้นลงล�ยมือชื่อ

ร่วมกัน พร้อมกับประทับตร�สำ�คัญของบริษัท 

 คณะกรรมก�รบริษัทได้แต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท  คือ น�ยส�ธิต โกศิน�นนท์ ซึ่งทำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะกรรมก�รบริษัท

ด้วย 

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รบริษัท

1. กำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และนโยบ�ยก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อคว�มมั่นคงและผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืน

ของทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่�งต่อเนื่อง

2. พจิ�รณ�อนมุตักิลยทุธ ์แผนก�รดำ�เนนิง�น และงบประม�ณประจำ�ปขีองบรษิทั รวมทัง้ตดิต�มและประเมนิผลก�รดำ�เนนิ

ง�นของบรษิทัและผลก�รปฏบิตังิ�นของผูบ้รหิ�รระดบัสงู โดยกำ�หนดใหม้กี�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นต�มแบบทีก่ำ�หนด

ไว้อย่�งสม่ำ�เสมอ

3. พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบก�รปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้�งองค์กร รวมทั้งนโยบ�ยและแผนง�นเกี่ยวกับบุคล�กร

4. กำ�กับดูแลให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิผล และระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงที่เหม�ะสม

5. ดูแลให้มีก�รกำ�กับตรวจสอบ ทั้งจ�กผู้ตรวจสอบภ�ยในและผู้สอบบัญชีภ�ยนอก ให้ทำ�หน้�ที่อย่�งมีประสิทธิผล

6. พิจ�รณ�อนุมัติงบก�รเงินประจำ�งวดและประจำ�ปี และดูแลให้งบก�รเงินเป็นไปต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป

7. อทุศิตนและเวล�เพือ่บรษิทั โดยไมแ่สวงห�ผลประโยชนแ์กต่นหรอืผูห้นึง่ผูใ้ด และไมก่ระทำ�ก�รใดๆ ทีเ่ปน็ก�รขดัแยง้หรอื

แข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

8. จัดก�รกิจก�รของบริษัทให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งกำ�กับดูแลให้บริษัทปฏิบัติต�มระเบียบและกฎ

ข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์อย่�ง

เคร่งครัด โดยเฉพ�ะเรื่องเกี่ยวกับคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ เช่น ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน ก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน 

เป็นต้น

9. ปฏิบัติต�มหลักก�รธรรม�ภิบ�ล และข้อพึงปฎิบัติที่ดีสำ�หรับกรรมก�รบริษัทจดทะเบียนต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่คว�มเป็นเลิศ

10. ดแูลผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทัง้ร�ยใหญแ่ละร�ยยอ่ยต�มสทิธอิย�่งเท�่เทยีมกนัและเปน็ธรรม ตลอดจนมกี�รเปดิเผยขอ้มลู

ต่อผู้ถือหุ้นอย่�งถูกต้อง ครบถ้วน มีม�ตรฐ�นและโปร่งใส

11. ส่งเสริมให้พนักง�นทุกระดับมีจิตสำ�นึกในจริยธรรมและคุณธรรม และกำ�กับดูแลให้ปฏิบัติต�มอย่�งจริงจัง ทั้งนี้ เพื่อช่วย

ลดคว�มเสี่ยงด้�นก�รทุจริตและก�รใช้อำ�น�จอย่�งไม่ถูกต้อง รวมทั้งช่วยป้องกันก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ยด้วย

12. เพื่อประโยชน์ในก�รติดต�มและกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทอย่�งใกล้ชิด คณะกรรมก�รจะมอบหม�ยอำ�น�จให้

กรรมก�ร คณะอนกุรรมก�ร บคุคลหรอืนติบิคุคล ใหก้ระทำ�รว่มกนัหรอืแยกกนัเพือ่กระทำ�ก�รอย�่งหนึง่อย�่งใดหรอืหล�ย

อย่�งแทนคณะกรรมก�รก็ได้ โดยในก�รมอบอำ�น�จนั้น จะต้องอยู่ภ�ยใต้ขอบเขตอำ�น�จต�มกฎหม�ยของคณะกรรมก�ร 

และมีก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ของผู้รับมอบอำ�น�จอย่�งชัดเจน ทั้งนี้ ก�รมอบหม�ยอำ�น�จดังกล่�ว ต้องไม่มี

ลักษณะที่เป็นก�รมอบอำ�น�จที่ทำ�ให้ผู้รับมอบอำ�น�จ ส�ม�รถพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�รหรือกระทำ�ก�รใดๆ ที่ผู้รับมอบ

อำ�น�จ ผู้ที่เกี่ยวข้องและ ผู้ที่อ�จมีคว�มขัดแย้ง อ�จมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์อื่นใดกับ

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

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

Scope of Authority and Responsibility of the Board of Directors

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

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

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

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

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

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

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

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

9� Create corporate governance and good practices as a listed company in the Stock Exchange of Thai-
land�

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

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

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

disadvantage the Company in any nature�
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คณะกรรมการตรวจสอบ	

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559  คณะกรรมก�รตรวจสอบประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน มีว�ระก�รดำ�รง

ตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี ( ตั้งแต่วันที่ 27 สิงห�คม 2558 ถึงวันที่ 26 สิงห�คม 2561 ) ดังนี้

 1. น�ยคมกริช ประช�กริช   ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ

 2. น�ยชรินทร์ ห�ญสืบส�ย   กรรมก�รตรวจสอบ

 3. น�ยทวีศักดิ์ เสน�ณรงค์   กรรมก�รตรวจสอบ

 โดยที่ น�ยคมกริช  ประช�กริช เป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�

เชื่อถือของงบก�รเงิน

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

1.  สอบท�นให้บริษัทมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย่�งถูกต้องและเพียงพอ

2. สอบท�นให้บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และระบบก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Audit) ที่มี

คว�มเหม�ะสมและมปีระสทิธผิล และพจิ�รณ�คว�มเปน็อสิระของหนว่ยง�นตรวจสอบภ�ยใน ตลอดจนใหค้ว�มเหน็ชอบ

ในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งโยกย้�ย เลิกจ้�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับก�ร

ตรวจสอบภ�ยใน

3.   สอบท�นใหบ้รษิทัปฏบิตัติ�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์ขอ้กำ�หนดของตล�ดหลกัทรพัย ์และกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4.  สอบท�นคว�มเหม�ะสมของระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและม�ตรก�รรองรับคว�มเสี่ยงที่มีนัยสำ�คัญ

5.   พิจ�รณ�คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี

ฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุมอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พจิ�รณ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์ใหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยและขอ้กำ�หนดของ

ตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่�ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�ม

โดยประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลต�มหลักเกณฑ์และข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

8.  ปฏิบัติก�รอื่นใดต�มที่คณะกรรมก�รของบริษัทมอบหม�ยด้วยคว�มเห็นชอบโดยคณะกรรมก�รตรวจสอบ 

9.   ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของกรรมก�รตรวจสอบ ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บอย่�งน้อยปีละสี่ครั้ง

10.  ในก�รปฏิบัติง�นต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่ ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบมีอำ�น�จเรียก สั่งก�รให้ฝ่�ยจัดก�ร หัวหน้�หน่วย

ง�นหรือพนักง�นของบริษัทที่เกี่ยวข้องม�ให้คว�มเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกส�รต�มที่เห็นว่�เกี่ยวข้องจำ�เป็น
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Audit Committee 

 As of 31 December 2016, the Audit Committee consisted of 3 independent directors, each of which 
holds the office for three years (from 27 August 2015 – 26 August 2018), as follows: 

 1�    Mr� Komkris Prachakris  Chairman of the Audit Committee
 2�    Mr� Charin Hansuebsai   Audit Committee
 3�    Mr� Taweesak Senanarong  Audit Committee

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

Scope of Authority and Responsibility of the Audit Committee

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

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

3� Review the practices and processes of the Company to ensure the compliant with the securities ex-
change regulations and other relevant laws�

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

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

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

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

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

9� To report the Audit Committee’s activities to the Board of the Directors at Least fourth a year

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

relevant and necessary to the Audit Committee�



รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)50

คณะผู้บริหาร	

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 มีจำ�นวน 7 คน ดังนี้

 1. น�ยหลี่ เยะ เหวิน   กรรมก�รผู้จัดก�ร

 2. น�ยทวี ชัชว�ล�   รองกรรมก�รผู้จัดก�ร (บริห�ร) และ

      รักษ�ก�รผู้จัดก�รฝ่�ยธุรก�รและก�รจัดก�ร

 3. น�ยส�ธิต โกศิน�นนท์   รองกรรมก�รผู้จัดก�รส�ยบัญชีและก�รเงิน และ เลข�นุก�รบริษัท

 4. น�ยเฉิน อู่ หัว    รองกรรมก�รผู้จัดก�ร

 5. น�ยวีระศักดิ์  เหล่�รักษ�เกียรติ  ผู้จัดก�รฝ่�ยข�ย

 6. น�ยเสิ่ง เจี่ยน หง      ผู้จัดก�รฝ่�ยโรงง�น

 7. น�งส�วฉัตรวดี  คุ้มสนิท       ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน  

ขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของกรรมก�รผู้จัดก�ร

 กรรมก�รผู้จัดก�รมีหน้�ที่ร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รของบริษัท โดยมีอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบที่สำ�คัญดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งนโยบ�ย ระเบียบ กฎข้อบังคับ และ

มติของที่ประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทอย่�งเคร่งครัด

2. กำ�หนดกลยุทธ์ และดำ�เนินก�รให้จัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�นและงบประม�ณประจำ�ปี เพื่อให้คณะกรรมก�รของบริษัท

พิจ�รณ�อนุมัติภ�ยในกำ�หนดเวล�ที่เหม�ะสม

3. จดัทำ�หรอืปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสร้�งองคก์รและแผนง�นเกีย่วกบับคุล�กรใหส้อดคลอ้งกบัแผนก�รดำ�เนนิง�นและงบ

ประม�ณที่ว�งไว้ เพื่อให้คณะกรรมก�รของบริษัทพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ

4. เพื่อให้ก�รบริห�รง�นของบริษัทต�มปกติมีคว�มคล่องตัวและมีประสิทธิภ�พดียิ่งขึ้น กรรมก�รผู้จัดก�รต้องจัดทำ�หรือ

ปรับปรุงแก้ไขคู่มืออำ�น�จก�รดำ�เนินก�รในด้�นต่�งๆ ของบริษัท เช่น ด้�นบุคล�กร ด้�นก�รเงินและบัญชี ด้�นจัดซื้อ 

เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมก�รของบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ

5. ดำ�เนนิก�รหรอืปฏบิตังิ�นใหเ้ปน็ไปต�มแผนก�รดำ�เนนิง�นและงบประม�ณทีไ่ดร้บัอนมุตัจิ�กคณะกรรมก�รของบรษิทัอย�่ง

มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล

6. กรรมก�รผู้จัดก�รมีอำ�น�จดำ�เนินก�รในด้�นต่�งๆ ของบริษัทต�มที่กำ�หนดไว้ในคู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�รที่ได้รับอนุมัติจ�ก

คณะกรรมก�รของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ก�รใช้อำ�น�จดำ�เนินก�รของกรรมก�รผู้จัดก�รดังกล่�ว ไม่ส�ม�รถกระทำ�ได้ในกรณี

ที่กรรมก�รผู้จัดก�รอ�จมีส่วนได้เสีย หรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท

7. ปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ต�มที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รของบริษัททั้งนี้ กรรมก�รผู้จัดก�รจะอยู่ภ�ยใต้ก�รบังคับบัญช�

และร�ยง�นโดยตรงต่อคณะกรรมก�รบริษัท และให้กรรมก�รผู้จัดก�รปฏิบัติต�มแนวท�งและนโยบ�ยที่คณะกรรมก�ร

บริษัทกำ�หนดไว้
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Company’s Executives

 As of 31 December 2016, the Company’s Executives consisted of 7 members

 1. Mr. Lee, Yeh-Wen     Managing Director
 2. Mr. Thavee Jatchavala    Executive Deputy Managing Director and
      Acting Administrative Department Manager
 3. Mr. Sathit Kosinanondh  Deputy Managing Director  Finance & Accounting  and  
      Company Secretary
 4. Mr. Chen, Wu-Hua           Deputy Managing Director
 5. Mr. Veerasak Laoruksakiat      Sales Department Manager
 6. Mr. Sheng, Chien-Hong   Plant Department Manager
 7. Ms. Chatrawadee  Kumsanit      Finance & Accounting Department Manager  

Scope of Authority and Responsibility of Managing Director

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

1� Perform the duty that complies with laws, objective, and regulations of the Company, policy, and       

assignment of the Board of Directors�

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

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

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

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

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

7� Perform other duties as assigned by the Board of Directors�
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การสรรหากรรมการ

 คณะกรรมการบริษัท

   บริษัทยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมก�รสรรห� (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมก�ร แต่ได้

กำ�หนดแนวท�งและหลักเกณฑ์ในก�รแต่งตั้งกรรมก�รบริษัท ซึ่งคณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้พิจ�รณ�คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์คว�ม

ส�ม�รถ ประสบก�รณ ์วสิยัทศัน ์และคว�มน�่เชือ่ถอื นอกจ�กนีใ้นก�รประชมุส�มญัประจำ�ปทีกุครัง้ ต�มขอ้บงัคบัของบรษิทักำ�หนด

ให้กรรมก�รจำ�นวนหนึ่งในส�มเป็นอัตร�ที่จะต้องพ้นจ�กตำ�แหน่งหมุนเวียนกันไป สำ�หรับก�รเลือกกรรมก�รเข้�ทดแทนตำ�แหน่งที่

ว่�งลงจะต้องได้รับก�รอนุมัติจ�กที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำ�หนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมก�ร ต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังนี้

1.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดต�ม (1) เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหล�ยคนเป็นกรรมก�รก็ได้ 

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้กรรมก�รคนใดม�กหรือน้อยกว่�กรรมก�รคนอื่นๆ ไม่ได้

3.   บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุต�มลำ�ดบัจะไดร้บัก�รเลอืกตัง้ใหเ้ปน็กรรมก�รเท�่กบัจำ�นวนกรรมก�รทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึ

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัก�รเลอืกตัง้ในลำ�ดบัถดัลงม�มคีะแนนเสยีงเท�่กนั ทำ�ใหเ้กนิจำ�นวนทีจ่ะพงึมใีน

ก�รเลือกตั้งครั้งหนึ่ง ให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผู้ออกเสียงชี้ข�ด

 ในกรณีที่ตำ�แหน่งกรรมก�รว่�งลงเพร�ะเหตุอื่นนอกเหนือไปจ�กก�รออกต�มว�ระ ให้คณะกรรมก�รบริษัทเลือกบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้�มต�มกฎหม�ยว่�ด้วยบริษัทมห�ชนจำ�กัด เข้�เป็นกรรมก�รแทนในก�รประชุมคณะกรรมก�ร

บริษัทคร�วถัดไป เว้นแต่ว�ระของกรรมก�รนั้นจะเหลือน้อยกว่� 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับก�รเลือกตั้งเป็นกรรมก�รแทนจะอยู่

ในตำ�แหน่งกรรมก�รได้เพียงเท่�ว�ระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่เข้�ไปแทน โดยมติของคณะกรรมก�รดังกล่�ว ต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่� 3 ใน 4 ของจำ�นวนกรรมก�รที่ยังเหลืออยู่

 คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวน 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติ

ต�มข้อกำ�หนดภ�ยใต้กฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ โดยให้มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมก�ร

ตรวจสอบอย่�งน้อย 1 คนต้องเป็นผู้ที่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์เพียงพอที่จะส�ม�รถทำ�หน้�ที่ในก�รสอบท�นคว�มน่�เชื่อถือของ

งบก�รเงิน กรรมก�รตรวจสอบซึ่งพ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระอ�จจะได้รับก�รแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้ 
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Selection of Directors

 Board of Directors

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

1� Each shareholder has one vote per each share that they own�

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

3� Candidates with the highest scores in respective order will be placed in the available vacant positions� 

In case of equal votes received by candidates, Chairman of the Board of Directors will be the one to 

make decision on the appointment� 

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

 Audit Committee

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



รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)54

ค่าตอบแทน

 ค่�ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน                                                   

ค่าตอบแทน

2558 2559

จำานวน

ราย

ค่าตอบแทน

รวม

รูปแบบ 

ค่าตอบแทน

จำานวน

ราย

ค่าตอบแทน

รวม

รูปแบบ 

ค่าตอบแทน

กรรมก�รบริษัท 11 4,277,875 เบี้ยประชุม/เงินเดือน

และโบนัส (เงินเดือน

และโบนัสเฉพ�ะ

กรรมก�รสองท่�น

ซึ่งช่วยง�นบริษัท  

เป็นพิเศษ)

11 4,154,000 เบี้ยประชุม/เงินเดือน

และโบนัส (เงินเดือน

และโบนัสเฉพ�ะ

กรรมก�รสองท่�น

ซึ่งช่วยง�นบริษัท  

เป็นพิเศษ)

ผู้บริห�ร 7 5,264,000 เงินเดือนและโบนัส 7 5,785,500 เงินเดือนและโบนัส

รวม 9,541,875 9,939,500

 

   ค่�ตอบแทนอื่น

   - ไม่มี -
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Management Remuneration

 Cash Remuneration                                                

Remuneration

2015 2016

NO Total amount
Type of 

remuneration
NO Total 

amount
Type of 

remuneration

Board of
Directors

11 4,277,875 Retaining fee, 
salary and bonus 
(salary and bonus 

only for two 
directors 

who are on 
special 

assignment)

11 4,154,000 Retaining fee, 
salary and bonus 
(salary and bonus 

only for two 
directors 

who are on 
special 

assignment)

Executives 7 5,264,000 Salary and Bonus 7 5,785,500 Salary and Bonus

Total 9,541,875 9,939,500

 

 Other Remuneration                                                

   - N/A -
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การกำากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในก�รเสริมสร้�งให้องค์กรมี

ประสิทธิภ�พ และเป็นร�กฐ�นของก�รเจริญเติบโตท�งธุรกิจอย่�งมีคุณภ�พและยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้�งให้องค์กรมีคว�มโปร่งใส

ในก�รดำ�เนินง�น ส�ม�รถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเพิ่มคว�มเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสียอื่นๆ คณะ

กรรมก�รเชื่อว่�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีจะช่วยเพิ่มมูลค่�ท�งเศรษฐกิจให้แก่ผู้ถือหุ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมก�รจึงมีคว�มมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินก�รให้กำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทเป็นไปต�มหลักก�รธรรม�ภิบ�ลและ

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนต�มแนวท�งของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลัก

ทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยอ์ย�่งครบถว้น และมคีว�มภ�คภมูใิจทีไ่ดร้บัผลก�รประเมนิครัง้ล�่สดุเมือ่ป ี2559 ว�่มธีรรม�ภบิ�ลในระดบั

คะแนนรอ้ยละ 67 จ�กก�รประเมนิโดยสม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทัไทย (IOD) ภ�ยใตก้�รสนบัสนนุของตล�ดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ 

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทเปิดโอก�สให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอว�ระก�รประชุมเป็นก�รล่วงหน้�ผ่�นท�งเวบไซต์ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 

พฤศจิก�ยน 2559 รวมระยะเวล�ที่ให้สิทธิ 60 วัน เสนอต่อคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�และมีมติเสนอว�ระเข้�สู่ก�รประชุม

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 ต่อไป ในก�รเตรียมจัดก�รประชุมทุกครั้ง บริษัทมีนโยบ�ยที่จะปฏิบัติต�มหลักเกณฑ์ที่กฎหม�ยกำ�หนดอย่�ง

เคร่งครัด ในปีที่ผ่�นม�บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษ�ยน 2559 โดยมีกรรมก�รเข้�

ร่วมประชุมจำ�นวน 6 คนจ�กทั้งหมด 9 คน (ปี 2558 มีกรรมก�รเข้�ร่วมประชุม 7 คนจ�กทั้งหมด 9 คน) 

 ในก�รนั้นบริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็นน�ยทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัด

ส่งเอกส�รนัดประชุมที่ได้แจ้งว�ระก�รประชุมพร้อมคว�มเห็นของคณะกรรมก�รบริษัท รวมทั้งได้แนบร�ยง�นประจำ�ปีไปพร้อมกัน

ด้วย โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุม 24 วัน (ปี 2558 จัดส่งล่วงหน้� 23 วัน) นอกจ�กนี้ยังได้มีก�รเผยแพร่ว�ระ

ก�รประชมุพรอ้มทัง้คว�มเหน็ของคณะกรรมก�ร ตลอดจนขอ้มลูในร�ยง�นประจำ�ปไีวใ้นเวบไซตข์องบรษิทัเปน็ก�รลว่งหน้�กอ่นวนั

ประชุมประม�ณ 1 เดือน

การส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น

 ในระหว่�งก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษ�ยน 2559 ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรม    

ฮอลิเดย์อินน์ ตั้งอยู่ที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบ�งรัก ซึ่งเริ่มประชุมเมื่อเวล� 14:00 น. มีก�รชี้แจงระเบียบขั้นตอนในก�ร

ประชมุ ก�รออกเสยีงลงคะแนน และขอ้บงัคบัของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รประชมุ ภ�ยหลงัจ�กทีไ่ดม้กี�รแนะนำ�คณะกรรมก�รและ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุฝ่�ยแลว้ จงึมกี�รดำ�เนนิก�รประชมุไปต�มว�ระในหนงัสอืนดัประชมุ โดยไมม่กี�รเสนอว�ระเพิม่เตมิทัง้จ�กฝ�่ยผูถ้อื

หุน้และกรรมก�รบรษิทั รวมทัง้ไมม่กี�รเปลีย่นแปลงขอ้มลูทีส่ำ�คญัใดๆ ทีไ่มไ่ดแ้จง้ลว่งหน�้นัน้ คณะกรรมก�รไดเ้ปดิโอก�สใหผู้ถ้อืหุน้

ซักถ�มและเสนอข้อคิดเห็นในแต่ละว�ระจนเป็นที่พอใจ โดยมีผู้บริห�รสูงสุดส�ยบัญชีและก�รเงินเป็นผู้ร่วมให้ข้อมูล มีผู้สอบบัญชี

เข้�ร่วมพร้อมตอบข้อซักถ�มห�กมีก�รร้องขอ และมีเลข�นุก�รบริษัทและคณะเป็นผู้จดบันทึกก�รประชุมและนับคะแนนเสียง โดย

ได้แจกบัตรลงมติแยกต�มว�ระไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้�ร่วมประชุมทุกร�ยอย่�งเพียงพอ ก�รประชุมใช้เวล�ทั้งสิ้นประม�ณ 2 ชั่วโมง

 บรษิทัไดร้บัก�รประเมินผลก�รจัดประชมุส�มัญผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2559 ในระดบั “ด”ี จ�กก�รประเมนิของสม�คมส่งเสรมิ

ผู้ลงทุนไทย 



Bangsaphan Barmaill PLC.  Annual Report 2016 57

Good Corporate Governance

Rights of Shareholders

Board of Directors’ policy regarding the supervision of shareholders

 The Board of Directors realized the importance of the good corporate governance, which was the key 
factor to strengthen the organization’s efficiency and the foundation of qualitative and sustainable growth of 
business as well as promotion of the organization’s transparent operation, which could be verified to enhance 
the confidence of shareholders, investors, related persons and stakeholders. The Board of Directors believed 
that the good corporate governance would add economic value to shareholders and maximize the benefit to 
stakeholders of the Company� Thus, the Board of Directors committed to supervise and oversee the 
Company’s operation to be fully in compliance with the principles of good corporate governance and rules 
of good practice for listed companies according to guidelines of Stock Exchange of Thailand (SET) and the 
Securities and Exchange Commission (SEC). The Company has had a lot of good practices implemented and 
also has several other ones undergone development� From the latest appraisal on good corporate governance 
in the year 2016, we were counted on with a score of 67 percent by the Institute of Directors (IOD) with 
backup by SET and SEC�

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

 Shareholders were provided via the Company’s website a channel to propose agenda for the Annual 
General Shareholders’ Meeting to the Board of Directors, starting 25 November 2016 for the period of 60 days 
for consideration and approve agenda for the Annual General Shareholders’ Meeting for 2017� In the preparation 
of every meeting, the Company has a policy to strictly comply with the law and regulation� In the previous 
year the Company held the Annual General Shareholders’ Meeting for 2016 on 25 April 2016, whereas 6 out 
of 9 Directors attended the Meeting (7 out of 9 Directors attended the Meeting in 2015).

 The Company assigned Thailand Securities Depository, Company’s Registrar to send the invitation   
letters notifying the Agenda of the Meeting together with the opinion of the Board of Directors and the Annual 
Report, 24 days prior to the Meeting (23 days in advance in 2015). Besides those details are also published 
a month earlier on the Company’s website, including the Annual Report�

Promoting the Rights of Shareholders

 In the Annual General Shareholders’ Meeting in 2016 on Monday 25 April 2016 at Silom Ballroom of 
Holiday Inn, located on 981 Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok, the Meeting started at 14�00 with 
instructions on meeting proceed, acting vote, and notification on the Company’s regulations in regards to the 
meeting� After an introduction of Directors and relevant persons in charges, the meeting proceeded according to 
the agenda without adding any additional item to Agenda from both the shareholders and Directors� There was 
no significant change of information without advance notice. The Board of Directors allowed the shareholders 
to inquire and propose their suggestion in each item of the agenda until they were satisfied. Chief Financial 
Officer attended the Meeting to provide the information together with the Auditor to answer the questions if 
any� The Company Secretary and a few staff recorded the minutes of the meeting and counted the votes as 
well as prepared sufficient ballots for voting for each agenda to every attending shareholders. The meeting 
took around 2 hours�

 The Company was granted by the Thai Investor Association an “Good” grade for holding of the   
Company’s Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2016�
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 นอกจ�กก�รติดต่อท�งโทรศัพท์โดยตรงแล้ว บริษัทยังได้จัดให้มีช่องท�งในก�รติดต่อของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนผู้

ที่สนใจทั่วไป ส�ม�รถติดต่อหน่วยง�นผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้ผ่�นท�งเวบไซต์ www.bsbm.co.th ซึ่งมีช่องท�งส่งข้อคว�มถึงหน่วยง�น

ดังกล่�วได้โดยตรงในหน้�ของ Investor Relations

หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

 ในก�รประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทมีนโยบ�ยที่ต้องจัดให้มีกรรมก�รอิสระ 1 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่

ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้ พร้อมจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ต�มแบบของกรมพัฒน�ธุรกิจก�ร

ค้� กระทรวงพ�ณิชย์ ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมเป็นก�รล่วงหน้� สำ�หรับก�รประชุมส�มัญประจำ�ปี 2559 ที่ผ่�นม�นั้น ได้

จัดให้ น�ยคมกริช ประช�กริช กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนผู้ถือ

หุ้นที่ไม่สะดวกเข้�ร่วมประชุมโดยได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมเป็นก�รล่วงหน้�

 ในร�ยง�นก�รประชุมที่ผ่�นม� บริษัทได้มีก�รบันทึกผลก�รลงมติในแต่ละว�ระและแต่ละร�ยก�รในบ�งว�ระ โดยแยก

เป็นคะแนนเสียงของผู้ที่เห็นด้วย คัดค้�น และงดออกเสียงอย่�งชัดเจน และมีก�รบันทึกประเด็นซักถ�ม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอ

แนะจ�กผู้ถือหุ้นที่ได้อภิปร�ยในที่ประชุม ตลอดจนคำ�ชี้แจงจ�กคณะกรรมก�รอย่�งครบถ้วน ทั้งนี้ ร�ยง�นก�รประชุมทั้งฉบับได้นำ�

ขึ้นเปิดเผยผ่�นท�งเวบไซต์ของบริษัทที่ www.bsbm.co.th ด้วย

หมวดบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

 คณะกรรมก�รบริษัทได้ให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัททุกกลุ่มบนหลักก�รของคว�มเป็นธรรม โดยก�ร

ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและระเบียบต่�งๆ รวมทั้งนโยบ�ยที่เกี่ยวข้องของบริษัท แนวท�งและร�ยง�นผลก�รปฏิบัติต่อผู้

มีส่วนได้เสียกลุ่มต่�งๆ สรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บรษิทัดำ�เนนิก�รดว้ยก�รเปน็ตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในก�รดำ�เนนิธรุกจิเพือ่สร�้งคว�มพงึพอใจใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ โดย

คำ�นึงถึงก�รเจริญเติบโตของมูลค่�ของบริษัทในระยะย�วด้วยผลตอบแทนที่ดีและสม่ำ�เสมอ 

 บริษัทดำ�เนินก�รเปิดเผยข้อมูลอย่�งโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยผ่�นช่องท�งเปิดเผยข้อมูล              

ของตล�ดหลักทรัพย์เป็นหลัก นอกจ�กนี้ยังได้เพิ่มช่องท�งในก�รเผยแพร่ข่�วส�รผ่�นท�งเวบไซต์ของบริษัทที่ 

www.bsbm.co.th โดยมีเนื้อห�ทั้งในภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ

 ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นม� บริษัทได้ปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รจ่�ยเงินปันผลอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยที่ห�กมีกำ�ไรสุทธิ

และมีเงินสดเพียงพอใช้ในก�รดำ�เนินง�น จะจ่�ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินปีละ 2 ครั้ง 

 ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นในวัน เวล� และสถ�นที่ ที่ผู้ถือหุ้นเข้�ร่วมได้โดยสะดวก 

โดยจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษ�ยน 2559 เวล� 14:00 น. ซึ่งเป็นเวล�ทำ�ก�รปกติของบริษัท ณ ห้องสีลม   

บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เขตบ�งรัก กรุงเทพมห�นคร

พนักง�น: บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้�งบรรย�ก�ศในก�รทำ�ง�นที่มีสวัสดิภ�พและถูกสุขอน�มัย

 จดัก�รดแูลรกัษ�ไวซ้ึง่พนกัง�นทีม่คีณุภ�พ ดว้ยก�รดแูลผลประโยชนต์อบแทนทีเ่หม�ะสมพรอ้มทัง้จดัสวสัดกิ�ร

อื่นๆ ให้ต�มสมควร เช่น ชุดพนักง�น อุปกรณ์สวมใส่ขณะทำ�ง�นเพื่อสวัสดิภ�พและอน�มัย รถรับส่ง มื้อ

อ�ห�ร วันหยุดต�มประเพณี เงินช่วยเหลือในโอก�สต่�งๆ รวมทั้งจัดให้มีก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถและทักษะ

ที่จำ�เป็นเพื่อให้พนักง�นได้พัฒน�ศักยภ�พและคว�มส�ม�รถของตนอย่�งเต็มที่เช่น ก�รอบรมสัมมน�ทั้งในละ

นอกสถ�นที่ ก�รดูง�น เป็นต้น
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 In addition to phone call contact, the Company has provided the other channel for shareholders, 
investors and interested public to contact the Investor Relations Unit via website www�bsbm�co�th, where as 
messages could be put and delivered to the Investor Relations Unit�

Equitable Treatment of Shareholders

 In every Shareholder’s Meeting, the Company has a policy to assign an Independent Director to be 
appointed as proxy of the shareholders who were unable to attend the Meeting� In the Annual General 
Shareholders’ Meeting for 2016, Mr� Komkris Prachakris, Independent Director and Chairman of Audit Committee 
was assigned to be appointed as the proxy of shareholders who was unable to attend the meeting as notified 
in the invitation letters where proxy documents (type A, B and C) were also attached.

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

Role of Stakeholders

Treatment to Groups of Stakeholders

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

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

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

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

 In 2016 the Company held the Annual General Shareholders’ Meeting on the date, time and 
place that were convenient for shareholders to attend by convening the Meeting at the office 
hours of the Company, on Monday 25 April 2016 at 14:00, at Silom Ballroom of Holiday Inn 
Silom, Bangrak, Bangkok�

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

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

 Moreover the Company provided the employee annual health check in accordance with risks 
each employee may concern, including ear and eyesight check, general health check in 
addition to providing of safety and healthy workplace, preventive measures for accident, and 
emergency plan with training�
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 จัดให้มีก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปีแก่พนักง�นทุกระดับต�มคว�มเสี่ยงที่พนักง�นนั้นๆ อ�จได้รับต�มควรแก่เหตุ 

เช่น ก�รได้ยิน วัดระดับส�ยต� ตรวจสุขภ�พทั่วไป เพิ่มเติมนอกเหนือไปจ�กก�รจัดให้มีสถ�นที่ทำ�ง�นต�มหลัก

คว�มปลอดภัยและชีวอน�มัย ม�ตรก�รป้องกันอุบัติเหตุต่�งๆ ก�รระบ�ยคว�มร้อน แผนฉุกเฉินและก�รซ้อม

สำ�หรับเหตุก�รณ์ต่�งๆ เป็นต้น

 ในปี 2559 บริษัทไม่มีกรณีพิพ�ทใดกับพนักง�นของบริษัท

คู่ค้�: บรษิทัเชือ่ว�่ ในก�รดำ�เนนิธรุกจิกบัคูค่้�ใดๆ ตอ้งไมน่ำ�ม�ซึง่คว�มเสือ่มเสยีตอ่ชือ่เสยีงทัง้ของคูค่้�และของบรษิทั

หรือขัดต่อกฎหม�ยและศีลธรรมอันดี โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้�เพื่อเอื้อประโยชน์ร่วม

กันในระยะย�ว และมีนโยบ�ยในก�รปฏิบัติต�มสัญญ�และเงื่อนไขต่�งๆ ที่มีต่อคู่ค้�อย่�งเคร่งครัด ในปี 2559 

บริษัทจึงไม่มีข้อพิพ�ทกับคู่ค้�ร�ยใด รวมทั้งไม่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นร่วมกับคู่ค้�แต่อย่�งใด

 บริษัทมีนโยบ�ยที่จะเปิดโอก�สทำ�ก�รค้�กับคู่ค้�อย่�งกว้�งขว�ง ทั้งคู่ค้�ที่มีอยู่เดิมและร�ยใหม่ๆ ทั้งคู่ค้�ในท้อง

ถิ่นและต่�งภูมิภ�ค โดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับทั้งในเชิงร�ค�และในเชิงคุณภ�พของสินค้�หรือ

บริก�รที่ได้รับเป็นหลัก บริษัทร่วมกับบริษัทสม�ชิกในเครือสหวิริย�จัดให้มีก�รประชุมคู่ค้�รวมกันเป็นประจำ�ทุก

ปี เพื่อคว�มเข้�ใจที่ตรงกันอย่�งทั่วถึงและเปิดเผย

ลูกค้�: บรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะสร�้งคว�มพงึพอใจและคว�มมัน่ใจใหก้บัลกูค�้ทีจ่ะไดร้บัผลติภณัฑแ์ละบรกิ�รทีด่มีคีณุภ�พและ

ม�ตรฐ�นในระดบัร�ค�ทีเ่หม�ะสมและเปน็ธรรม บรษิทัใหค้ว�มสำ�คญักบัสญัญ�และเงือ่นไขต�่งๆ ทีไ่ดท้ำ�ไวก้บั

ลกูค�้อย�่งเครง่ครดั และสนบัสนนุกระบวนก�รแลกเปลีย่นขอ้มลูข�่วส�รก�รค�้ ตลอดจนสง่เสรมิคว�มสมัพนัธ์

อันดีกับลูกค้�อยู่เสมอ

 ดว้ยบรษิทัอ�ศยัชอ่งท�งก�รจดัจำ�หน�่ยผ�่นตวัแทนจำ�หน�่ย(ยีป่ัว๊)เปน็หลกั จงึพงึระมดัระวงัอยูเ่สมอในก�รทีจ่ะ

จำ�หน่�ยสินค้�แก่ร้�นค้�ปลีกหรือผู้ใช้ง�นโดยตรง เช่น ร้�นค้�วัสดุก่อสร้�ง หรือโครงก�รก่อสร้�งต่�งๆ ที่อ�จ

จะเป็นก�รแข่งขันกับตัวแทนจำ�หน่�ยของบริษัทเอง

คู่แข่ง: บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมนโยบ�ยก�รแข่งขันท�งก�รค้�อย่�งเสรีและเป็นธรรมและจะประพฤติปฏิบัติต�ม

กรอบกติก�ของก�รแข่งขันที่ดี ไม่ทำ�ล�ยชื่อเสียงของคู่แข่งขันด้วยก�รกล่�วห�ในท�งร้�ยโดยปร�ศจ�กซึ่งมูล

คว�มจริง ในปีที่ผ่�นม�บริษัทจึงไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพ�ทใดๆ กับคู่แข่งท�งก�รค้�

 บริษัทเข้�เป็นภ�คีสม�ชิกของสม�คมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์ที่ดีและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่�วส�รกับผู้ประกอบก�รอื่นๆ เช่น สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย สม�คมบริษัทจดทะเบียน สถ�บัน

เหล็กและเหล็กกล้�แห่งประเทศไทย สม�คมอุตส�หกรรมเหล็กไทย เป็นต้น

ชุมชน: บริษัทตระหนักถึงคว�มรับผิดชอบต่อชุมชนโดยได้ให้ก�รสนับสนุนท�งด้�นก�รเงินและบุคคล�กรในก�รเข้�ร่วม

กิจกรรมต่�งๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโดยรอบโรงง�นของบริษัท ในปี 2559 บริษัทในฐ�นะเป็นสม�ชิกหนึ่ง

ของเครอืสหวริยิ�ไดร้ว่มดำ�เนนิกจิกรรมดแูลรกัษ�สิ่งแวดลอ้มและก�รมสี่วนรว่มพฒัน�ชมุชนอย่�งยัง่ยนื โดยมี

ร�ยละเอียดอยู่ในหัวข้อ “คว�มรับผิดชอบต่อสังคม”  ในร�ยง�นฉบับนี้ 

 นอกจ�กนี ้บรษิทัยงัไดส้ง่เสรมิใหม้กี�รใชท้รพัย�กรอย�่งมปีระสทิธภิ�พและคุม้ค่� กำ�หนดใหพ้นกัง�นตอ้งเอ�ใจ

ใส่และปฏิบัติง�นด้วยจิตสำ�นึกถึงคว�มปลอดภัย และคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม

การดูแลรายการระหว่างกัน

 คณะกรรมก�รบรษิทัมนีโยบ�ยในก�รดแูลร�ยก�รทีอ่�จจะเกดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนร์ะหว่�งบรษิทักบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

ต่�งๆ อ�ทิเช่น กรรมก�ร ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ หรือพนักง�น อย่�งรอบคอบและเป็นธรรม โดยที่ผ่�นม�ได้มอบหม�ยให้คณะ

กรรมก�รตรวจสอบประส�นง�นกบัผูต้รวจสอบภ�ยในของบรษิทั พจิ�รณ�ร�ยง�นธรุกรรมทีอ่�จจะเกดิคว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน์
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 In 2016 the Company did not have any dispute case with any employee�

Trade Partners: The Company operated the business with trade partners that would not tarnish Company’s 
reputation or was not immoral or unlawful business� The Company intended to create good 
relationship with the trade partner for mutual benefit in the long run and had a policy to strictly 
comply with the contract and conditions agreed with the trade partner� In 2016, the Company 
had no dispute case with any trade partner and did not receive any complaint regarding the 
operation with the trade partners�

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

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

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

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

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

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

Community:    The Company realized the responsibility to the community by sponsoring and participation in 
the activities that were necessary to the community where the manufacture of the Company 
is situated� In 2016 the Company as a member of Sahaviriya Group cooperated to proceed 
with the a variety of activities to conserve the environment and develop the community on 
sustainable basis, details as shown under the topic of  “Corporate Social Responsibility”  in 
this Annual Report�

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

Supervision of Related Party Transactions

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



รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)62

ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต�่งๆ ใหเ้ปน็ไปต�มทีค่ณะกรรมก�รไดอ้นมุตหิลกัเกณฑไ์ว ้และใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตล�ดหลกัทรพัยแ์หง่

ประเทศไทย และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัยเ์ปน็ประจำ�ทกุเดอืน ในก�รพจิ�รณ�ร�ยง�นดงักล�่ว

ให้รวมถึงก�รเปรียบเทียบร�ค�ที่ตกลงกับบุคคลภ�ยนอกและร�ค�ที่ตกลงในร�ยก�รระหว่�งกันกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

 ร�ยละเอียดเกี่ยวกับ ม�ตรก�รหรือขั้นตอนก�รอนุมัติร�ยก�รระหว่�งกัน และคว�มจำ�เป็นและคว�มสมเหตุสมผลของ

ร�ยก�ร ปร�กฎอยู่ในหัวข้อ “ร�ยก�รระหว่�งกัน” ในร�ยง�นฉบับนี้

 อนึ่ง บริษัทยังได้มีก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันใน (1) คำ�อธิบ�ยหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินทุกไตรม�ส 

(2) ร�ยง�นประจำ�ปี และ (3) แบบแสดงร�ยก�รประจำ�ปีหรือแบบ 56-1

 สำ�หรับม�ตรก�รป้องกันกรรมก�รและผู้บริห�รใช้ข้อมูลภ�ยในเพื่อห�ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในท�งมิชอบนั้น 

ได้กล่�วถึงแนวนโยบ�ย วิธีปฏิบัติ และก�รลงโทษไว้แล้วในหัวข้อ “ก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน” ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้ ทั้งนี้ 

บริษัทขอร�ยง�นว่�ในปี 2559 ที่ผ่�นม� ไม่ปร�กฎว่�มีกรรมก�รหรือผู้บริห�ร ตลอดจนพนักง�นทุกระดับชั้นกระทำ�ก�รที่ขัดต่อ

นโยบ�ยก�รดูแลก�รใช้ข้อมูลภ�ยในแต่อย่�งใด

หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่�นช่องท�งที่

ส�ม�รถรบัทร�บโดยทัว่ถงึและเท�่เทยีมกนั ในป ี2559 บรษิทัอ�ศยัก�รเปดิเผยขอ้มลูโดยก�รแจง้ข�่วผ�่นชอ่งท�งของตล�ดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยเป็นหลัก ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งให้ น�ยหลี่ เยะ เหวิน กรรมก�รผู้จัดก�ร และ   น�ยส�ธิต  โกศิน�นนท์ รองกรรมก�ร

ผูจ้ดัก�รและเลข�นกุ�รบรษิทั เปน็ผูม้อีำ�น�จร�ยง�นส�รสนเทศ ในปทีีผ่่�นม� บรษิทัส�ม�รถปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดต�มกระบวนก�ร

เปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่�งครบถ้วน

การทำาหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

-  ร�ยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร

 คณะกรรมก�รบริษัทมีจำ�นวน 9 คน ในจำ�นวนนี้เป็นกรรมก�รอิสระจำ�นวน 4 คน โปรดดูร�ยละเอียดเกี่ยวกับประวัติ 

อำ�น�จหน�้ที ่และค�่ตอบแทนเพิม่เตมิไดจ้�กเรือ่ง “ร�ยละเอยีดเกีย่วกบัคณะกรรมก�ร” และ “โครงสร�้งก�รถอืหุน้และก�รจดัก�ร” 

ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้

 บรษิทัมคีณะกรรมก�รชดุยอ่ยเพยีงคณะเดยีวคอื คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมก�รอสิระจำ�นวน 3 คนทีไ่ด้

รับแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รบริษัท มีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละ 3 ปี โปรดดูร�ยละเอียดประวัติและอำ�น�จหน้�ที่ได้ในเรื่อง “ร�ย

ละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร” และ “โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร” ในร�ยง�นฉบับนี้

-  ก�รปฏิบัติง�นในปีที่ผ่�นม�

 ในปี 2559 มีก�รจัดประชุมคณะกรรมก�รบริษัทรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีเลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะ

กรรมก�รบริษัทด้วย กรรมก�รทุกคนจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งร�ยละเอียดสำ�หรับแต่ละว�ระก�รประชุมล่วงหน้� 7 วัน

กอ่นก�รประชมุ ในก�รประชมุแตล่ะครัง้จะตอ้งมกีรรมก�รอย�่งนอ้ยกึง่หนึง่เข�้รว่มจงึจะถอืว�่ครบองคป์ระชมุ ซึง่ประธ�นทีป่ระชมุ

จะเปิดโอก�สให้กรรมก�รได้แสดงคว�มคิดเห็นอย่�งเต็มที่ โดยใช้ระยะเวล�ในก�รประชุมประม�ณ 1-2 ชั่วโมง สถิติก�รเข้�ร่วม

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

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

 For the measures to prevent the Directors and Executives from using insider information for their 
own benefit or others in a wrongful manner, see the topic of ‘Supervising the use of insider information’ in 
this Annual Report for the information on policy guidelines, practice method and punishment� The Company 
reported that in 2016, no Director or Executives or any officer violated the policy on supervising the use of 
insider information�

Disclosure and Transparency

Information Disclosure pursuant to the regulations of SET

 The Company has a policy to disseminate Company’s information to investors both shareholders and 
potential shareholders via channel that provide information to receivers on equal basis� In 2016 the Company 
disclosed the information mainly via SET News. The Company appointed Mr. Lee Yeh Wen, Managing Director and 
Mr� Sathit Kosinanondh, Deputy Managing Director and Company Secretary to have the authority to report such 
information� Last year the Company was able to fully comply with regulations governing information disclosure 
of listed companies�

Performance of the Board of Directors and Committees

- Details of the Board of Directors

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

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

- Performance in the previous year

 In 2016 the Company held totally 12 meetings and Company Secretary acted as secretary to the 
Board of Directors� Each director received the invitation letter together with details of each item in the Agenda, 
7 days prior to the meeting� In each meeting at least half of directors attended the meeting� Chairman of the 
meeting allowed directors to fully express their opinions and the meeting took around 1-2 hours. Attendance 
records of each director are as follows:
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ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท และคณะกรรมก�รตรวจสอบ ประจำ�ปี 2559

 

ร�ยชื่อกรรมก�รบริษัท สรุปจำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุมของ

คณะกรรมก�รบริษัท

สรุปจำ�นวนครั้งที่เข้�ร่วมประชุมของ

คณะกรรมก�รตรวจสอบ

น�ยวิสิทธิ์   น้อยพันธุ์ 8/12 -

น�ยอนุวัติ  ชัยกิตติวนิช 11/12 -

น�ยทวีศักดิ์   เสน�ณรงค์ 11/12 2/5

น�ยวิน   วิริยประไพกิจ 6/12 -

น�ยชรินทร์   ห�ญสืบส�ย 11/12 5/5

น�ยคมกริช ประช�กริช 12/12 5/5

Mr. Fang, Jin-Long 6/12 -

Mr. Lee, Chien-Hung 2/12 -

Mr. Lee, Yeh-Wen 12/12 -

 ในปี 2559 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นด้วยตนเองจำ�นวน 1 ครั้ง โดยใช้แบบประเมินก�รปฏิบัติ
หน�้ทีข่องคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยมผีลก�รประเมนิพบว�่คณะกรรมก�รตรวจสอบมคีณุสมบตัคิรบถว้นและไดม้กี�รปฏบิตัหิน�้ที่
ต�มขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบต�มแนวปฏิบัติที่ดีของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจ�กนี้ คณะกรรมก�รตรวจ
สอบยังได้มีก�รทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบและได้นำ�เสนอให้ท�งคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�อนุมัติ
แล้ว

คุณภาพของรายงานทางการเงิน

 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินแบบโปร่งใสและมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนต�มคว�มเป็นจริงต�มม�ตรฐ�น
ก�รบัญชีทั้งร�ยก�รที่แสดงจำ�นวนเงินและคำ�อธิบ�ยประกอบ และกำ�หนดให้ออกร�ยง�นท�งก�รเงินภ�ยในกรอบระยะเวล�ต�ม
กฎหม�ยและข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเคร่งครัด 

 ในปี 2559 บริษัทจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินรวม  4  ครั้ง แต่ละครั้งได้นำ�เสนอเข้�พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบในที่ประชุม
ของคณะกรรมก�รตรวจสอบก่อนก�รนำ�เสนอเข้�สู่ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเพื่อพิจ�รณ�อนุมัติให้เผยแพร่ และเพื่อพิจ�รณ�
ให้คว�มเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมติสำ�หรับงวดประจำ�ปี ทั้งนี้ ได้ผ่�นก�รสอบท�นและตรวจสอบแล้วแต่กรณีจ�กผู้
สอบบัญชีอิสระซึ่งได้ระบุในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต (โดย น�งชลรส สันติอัศวร�ภรณ์ เลขทะเบียน 4523 แห่งบริษัท 
สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด) ว่�เป็นก�รแสดงคว�มเห็นอย่�งไม่มีเงื่อนไขทั้ง 4 ครั้ง

 บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตที่ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 โดยผู้สอบบัญชี
ของบริษัทมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์ฯ และมีค่�ตอบแทนก�รสอบบัญชีประจำ�ปี 2559 จำ�นวน 1,140,000 
บ�ท เพิ่มขึ้น จ�กปี 2558 จำ�นวน 50,000 บ�ท  ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริก�รอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีคว�มสัมพันธ์ หรือมีส่วน
ได้เสียกับบริษัท ผู้บริห�ร ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�วแต่อย่�งใด  

งานผู้ลงทุนสัมพันธ์

 บรษิทัยงัไมม่หีนว่ยง�นผูล้งทนุสมัพนัธแ์ยกเปน็เอกเทศ แตบ่รษิทัไดก้ำ�หนดผูร้บัผดิชอบเพือ่ปฏบิตังิ�นผูล้งทนุสมัพนัธ ์โดย 
น�ยส�ธิต โกศิน�นนท์  รองกรรมก�รผู้จัดก�รและเลข�นุก�รบริษัท เป็นผู้ทำ�หน้�ที่ดังกล่�ว และน�งส�วฉัตรวดี คุ้มสนิท ผู้จัดก�ร
ฝ่�ยบัญชีและก�รเงิน เป็นผู้ช่วย ทั้งนี้ นักลงทุนส�ม�รถติดต่อผู้ปฏิบัติง�นผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ที่หม�ยเลขโทรศัพท์ 0 2630 
0590-5 หรือท�ง website: www.bsbm.co.th หรือท�ง e-mail ที่ sathit@bsbm.co.th หรือ chatrawadeek@bsbm.co.th 

 สำ�หรับกิจกรรมในปี 2559 ผู้ปฏิบัติง�นนักลงทุนสัมพันธ์และผู้บริห�รระดับสูงได้มีก�รจัดประชุมกลุ่มนักวิเคร�ะห์หลัก
ทรัพย์จำ�นวน 1 ครั้ง โดยมีนักวิเคร�ะห์เข้�ร่วมทั้งสิ้นจำ�นวน  3 คน นอกจ�กนี้ยังได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่�สนใจผ่�นท�งเวบไซต์ของ

บริษัทอีกด้วย
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Board Meetings and Audit Committee’s Meetings in 2016

Name of Director No� of Board Meeting Attended No� of Audit Committee Meeting 
Attended

Mr� Visith Noiphan 8/12 -

Mr� Anuwat Chaikittivanich 11/12 -

Mr� Taweesak Senanarong 11/12 2/5

Mr� Win Viriyaprapaikit 6/12

Mr� Charin Hansuebsai 11/12 5/5

Mr� Komkris Prachakis 12/12 5/5

Mr. Fang, Jin-Long 6/12 -

Mr. Lee, Chien-Hung 2/12 -

Mr. Lee, Yeh-Wen 12/12 -

 In 2016 the Audit Committee made a self-assessment through the form guided by the SEC and found 
that the committee was qualified in terms of specification and operating result under the scope of duty and 
authorities according to good practices advised by the SET� Moreover, the Audit Committee has reviewed and 
modified the Charter of Audit Committee which has been approved by the Board of Directors.

Quality of the Financial Reports

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

 In 2016 the Company prepared 4 financial reports and each report was submitted to the Audit      
Committee’s Meeting for consideration and consent prior to submission to the Board of Directors for disclosure 
approval and/or consent with recommendation and propose to the Annual Shareholders’ Meeting for approval 
in case of the year-end report. Besides, these financial reports had been reviewed and audited by the 
Independent Auditor as shown in the Report of the Certified Public Accountant (by Ms. Chonlaros 
Suntiasvaraporn  C.P.A. No. 4523 of EY Office Limited) which expressed unqualified opinions for all 4 reports.

 The Company has appointed the Auditors as approved by the Annual General Meeting of Shareholders 
for the year 2016. The Auditors of the Company have the qualifications that complied with the SET regulations. 
The audit fee for the year 2016 was fixed at Baht 1,140,000, an increase of Baht 50,000 from the year 2015. 
The Auditors do not provide other services to the Company and have no relationship and conflict of interest 
with the Company, major shareholders, Management and their relatives. 

Investor Relations

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

 Regarding the activities in 2016, person in charge of the Investor Relations and the high level Executives 
released information via the meeting with 3 securities analyst and also released the information via Company’s 
website�
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หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทมีกรรมก�รทั้งสิ้น 9 คน เป็นกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�ร 8 คน (ในจำ�นวนนี้เป็น

กรรมก�รอิสระ 4 คน) โดยมีกรรมก�รผู้จัดก�รเพียง 1 คนที่ดำ�รงตำ�แหน่งในฝ่�ยจัดก�ร 

 บริษัทมีนโยบ�ยกำ�หนดให้ผู้ที่ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รและตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�รตอ้งไม่ไชบุ่คคลเดยีวกัน เพื่อ

ให้มีก�รแบ่งแยกบทบ�ทอย่�งชัดเจนและมีคว�มสมดุลในอำ�น�จก�รดำ�เนินง�น โดยประธ�นกรรมก�รในฐ�นะผู้นำ�ฝ่�ยนโยบ�ย 

ทำ�หน้�ที่กำ�หนดวิสัยทัศน์และกำ�กับดูแลก�รทำ�ง�นของผู้บริห�รระดับสูง และกำ�หนดให้รองประธ�นกรรมก�ร (ถ้�มี) หรือให้คณะ

กรรมก�รเลอืกกรรมก�รหนึง่คนทำ�หน�้ทีแ่ทนประธ�นกรรมก�รในกรณทีีไ่มส่�ม�รถปฏบิตัหิน�้ทีไ่ด ้สว่นกรรมก�รผูจ้ดัก�รมบีทบ�ท

หลักในก�รเป็นผู้นำ�ฝ่�ยจัดก�ร ทำ�หน้�ที่ดำ�เนินง�นต�มนโยบ�ยที่คณะกรรมก�รกำ�หนดไว้ ปัจจุบันมี น�ยวิสิทธิ์   น้อยพันธุ์ ดำ�รง

ตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�ร และ น�ยหลี่ เยะ เหวิน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รผู้จัดก�ร

 คณะกรรมก�รและฝ่�ยจัดก�รของบริษัท มีคว�มรับผิดชอบต�มหน้�ที่ต่อผู้ถือหุ้น จึงได้กำ�หนดและแบ่งแยกหน้�ที่รับผิด

ชอบระหว่�งคณะกรรมก�รบริษัทและฝ่�ยจัดก�รไว้อย่�งชัดเจนต�มที่ระบุไว้ในขอบเขตอำ�น�จหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบของคณะ

กรรมก�รและของกรรมก�รผู้จัดก�ร ในหัวข้อเรื่อง “โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร” ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้

ความเหมาะสมของคณะกรรมการ

 คณะกรรมก�รของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และประสบก�รณ์ในด้�นต่�งๆ เช่น เป็นผู้

เชี่ยวช�ญในอุตส�หกรรม เป็นผู้เชี่ยวช�ญด้�นก�รเงินและก�รธน�ค�ร ด้�นก�รบัญชี ด้�นวิศวกรรมและอุตส�หกรรม ด้�นก�ร

ศึกษ�และศิลปกรรม ตลอดจนด้�นก�รพ�ณิชย์อื่นๆ เป็นต้น (ประวัติโดยสังเขปของกรรมก�รแต่ละคน โปรดดูจ�กหัวข้อ “ร�ย

ละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมก�ร” ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้) กรรมก�รทุกคนต่�งมีคว�มเป็นอิสระในก�รตัดสินใจ และส�ม�รถอุทิศ

เวล�ในก�รปฏบิตัหิน�้ทีอ่ย�่งมปีระสทิธภิ�พ ทัง้นีค้ณะกรรมก�รเหน็ว�่ น�ยคมกรชิ ประช�กรชิ เปน็กรรมก�รอสิระทีม่คีว�มรูค้ว�ม

เชี่ยวช�ญท�งด้�นก�รบัญชีและก�รเงิน จึงได้แต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ

 กรรมก�รของบรษิทัไดผ้�่นก�รอบรมและไดร้บัประก�ศนยีบตัรจ�กหลกัสตูรทีจ่ดัโดยสม�คมสง่เสรมิสถ�บนักรรมก�รบรษิทั

ไทย ดังนี้

จำ�นวนกรรมก�รที่ผ่�นหลักสูตร
Director Accreditation Program 5
Director Certification Program  2
The Role of the Chairman Program 2
Audit Committee Program 1

 คณะกรรมก�รได้กำ�หนดนโยบ�ยให้กรรมก�รทุกคน ต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รโดยพลันห�กกรรมก�รผู้หนึ่งผู้ใด

ดำ�เนินธุรกรรมอันอ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความโปร่งใสในการสรรหา กรรมการ

 ร�ยละเอียดเกีย่วกบัก�รพิจ�รณ�และวธิกี�รสรรห� กรรมก�รบรษิัท ไดก้ล่�วไวแ้ล้วในหวัขอ้ก�รสรรห�กรรมก�ร ในเรือ่ง 

“โครงสร้�งก�รถือหุ้นและก�รจัดก�ร” ในร�ยง�นประจำ�ปีฉบับนี้

 กรรมก�รที่ไม่เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รของบริษัทม�ก่อน จะได้รับก�รบรรย�ยสรุปลักษณะก�รประกอบธุรกิจพร้อมทั้ง

คู่มือบทบ�ทและหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของกรรมก�ร ตลอดจนก�รเข้�เยี่ยมชมโรงง�นของบริษัทด้วย 
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Responsibilities of the Board

The independence of Board of Directors from the Executives

 As at 31 December 2016 the Company has 9 Directors, 8 of which are not the Executives (4 of which 
are Independent Directors) and only 1 Managing Director holds the position in the Executives.

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

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

Suitability of the Board of Directors

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

 The Company’s Directors were trained and granted certificates from programs arranged by the Institute 
of Directors as follows;

Number of Directors

Director Accreditation Program 5

Director Certification Program  2

The Role of the Chairman Program 2

Audit Committee Program 1

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

Transparent Selection of Directors

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

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

 ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกเดือนนั้น (ในปี 2559 มีก�รจัดประชุม 12 ครั้ง) คณะกรรมก�ร

กำ�หนดให้ฝ่�ยจัดก�รนำ�เสนอผลก�รดำ�เนินง�นเพื่อรับทร�บเป็นประจำ�ทุกเดือน กรรมก�รแต่ละคนมีอิสระในก�รซักถ�ม ให้ข้อคิด

เห็น และรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับก�รค�ดก�รณ์สภ�วะอุตส�หกรรม เพื่อร่วมกันว�งแนวนโยบ�ยพร้อมทั้งเป้�หม�ยในก�ร

ดำ�เนินง�นให้เหม�ะสมยิ่งขึ้น อนึ่ง ในก�รประชุมกรรมก�รในแต่ละครั้งไม่ได้มีก�รกำ�หนดเวล�เลิกประชุม ในปีที่ผ่�นม�ใช้เวล�ใน

ก�รประชุมเฉลี่ยครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

 เลข�นุก�รบริษัททำ�หน้�ที่เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร รวมทั้งเป็นผู้บันทึกร�ยง�นก�รประชุมเป็นล�ยลักษณ์อักษร เพื่อให้

ประธ�นกรรมก�รลงน�มรับรองและจัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลสำ�หรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ สำ�นักง�นของบริษัท

 ในปี 2559 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้จัดประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง (รวมก�รประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยที่ไม่มี

ฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมด้วยจำ�นวน 1 ครั้ง) ในแต่ละครั้งมีเรื่องพิจ�รณ�ที่สำ�คัญ อ�ทิ ก�รให้คว�มเห็นชอบสำ�หรับแผนง�นและรับ

ทร�บผลก�รปฏบิตังิ�นตรวจสอบภ�ยในและก�รควบคมุภ�ยใน ก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รระหว�่งกนัและร�ยก�รทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�ง

ผลประโยชน์ ก�รพิจ�รณ�คว�มถูกต้องและครบถ้วนของร�ยง�นท�งก�รเงิน ก�รรับทร�บผลก�รปฏิบัติต�มระเบียบและกฎหม�ย

ที่เกี่ยวข้องของฝ่�ยจัดก�ร และก�รคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำ�ปี  ทั้งนี้ ร�ยง�นสรุปผลก�รประชุมของคณะกรรมก�รตรวจสอบได้

ถูกนำ�เสนอให้ที่ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทในคร�วถัดไปรับทร�บทุกครั้ง

 นอกจ�กนี ้ในป ี2554 คณะกรรมก�รไดอ้นมุตั ิ“จรยิธรรมธรุกจิ” และใหเ้ผยแพรต่อ่พนกัง�นทกุระดบัชัน้ โดยในจรยิธรรม

ธุรกิจนี้ประกอบด้วยเนื้อห� 3 หมวด คือ

 •  จริยธรรมในก�รประกอบธุรกิจ

 •  จรรย�บรรณของกรรมก�รบริษัท

 •  จรรย�บรรณของพนักง�น

ในส่วนของจรรย�บรรณของกรรมก�รบริษัท มีร�ยละเอียดดังนี้

1. กรรมก�รบริษัทพึงปฏิบัติหน้�ที่ให้เป็นไปต�มกฎหม�ย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษ�ผลประโยชน์ของบริษัท

2. กรรมก�รบริษัทพึงอุทิศเวล�ปฏิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบอย่�งเพียงพอ โดยใช้คว�มรู้คว�มส�ม�รถและทักษะก�ร

บริห�รจัดก�รอย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้�วหน้� มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหม�ะสม

3. กรรมก�รบริษัทพึงปฏิบัติหน้�ที่โดยคำ�นึงถึงคว�มรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของ

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรม

4. กรรมก�รบริษัทไม่พึงอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่ในก�รแสวงห�ผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลคว�มลับของบริษัทต่อ

บุคคลภ�ยนอก รวมทั้งไม่แสวงห�ผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

ส�ธ�รณะ ตลอดจนไม่กระทำ�ก�รใดๆ ในลักษณะที่อ�จก่อให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ต่อบริษัท
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Effectiveness in Performing Director’s duty

 In the Board Meeting held on monthly basis (in 2016 there were 12 meetings), the Board of Directors 
assigned the Executives to report the operating result for information on monthly basis� Each director had 
freedom to inquire, make suggestion and receive the additional information on the forecast of the industrial 
situation in order to jointly formulating the policy together with setting up the appropriate target of the 
operation. In each meeting, there was no determined adjourned time; last year average meeting time was 1-2 
hours�

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

 In 2016 the Audit Committee held total 5 meetings (including 1 meeting with the Independent Auditor 
and without the participation of the Executives). In each meeting there were important matters to be considered 
such as approval of the plans and acknowledgement of the result of the internal audit and internal control, 
consideration of the related party transactions and potential conflict of interest transactions, consideration of 
the correctness and completeness of the Financial Report, acknowledgement of the result of the operation and 
compliance with rules and related laws and selection of the Independent Auditor for the year� Summary report 
of the Audit Committee’s Meeting was submitted to the coming Board of Directors’ Meeting for acknowledge-
ment�

 In 2011, the Board of Directors approved the “Company Ethics” and distributed it for every employee 
notification. The Company Ethics comprises of 3 agenda;

 •  Business Practices
 •  Directors’ Practices
 •  Employee’s Practices

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

1. Each Director shall do his duty in comply with laws, Company’s objectives, regulations as well as 

Shareholders’ solutions, with honest and carefulness in relations to the Company’s benefit.

2� Each Director shall be responsible for his duty in regards to availability and full effort to support the 

Company’s continuous growth and appropriated earnings�

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

of all stakeholders� 

4. Each Director shall not use his authority to seek for his own benefit, and/or not share outsider the 

Company’s undisclosed information, and/or not use such information to seek for its own benefit, and/

or not do anything that may have a conflict with the Company’s benefit.
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นโยบายภาพรวม

 บริษัทได้ยึดแนวนโยบ�ยคว�มรับผิดชอบต่อสังคมของเครือสหวิริย�ซึ่งบริษัทเป็นสม�ชิกอยู่เป็นส่วนหนึ่งของแนวท�งใน

ก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยเครือสหวิริย�ได้นับรวมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้�ไว้ด้วย และมองว่�เป็นคว�มรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้น

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มจ�กก�รประกอบธรุกจิหรอืก�รดำ�เนนิง�นขององคก์รอย�่งเปน็ระบบ เริม่ตัง้แตก่�รปอ้งกนั รกัษ� ปรบัปรงุ 

และพัฒน�อย่�งต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เป็นแนวท�งปฏิบัติที่เริ่มต้นจ�กภ�ยในองค์กรออกไปสู่สังคมวงกว้�ง โดยมี

พื้นฐ�นขั้นต้นในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย มีคว�มสอดคล้องกับม�ตรฐ�นส�กล มีจริยธรรมท�งสังคม ก�รคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม และ

สร้�งสมดุลในคว�มพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร บริษัทยังได้ให้ก�รสนับสนุนปัจจัยท�งธุรกิจและก�รเข้�ร่วมกิจกรรมเพื่อ

ชุมชนและสังคมโดยตรงอีกท�งหนึ่งด้วย 

 คณะกรรมก�รบรษิทัไดใ้หค้ว�มสำ�คญักบัคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม โดยระบไุวใ้นหวัขอ้หนึง่ของจรรย�บรรณของกรรมก�ร

บรษิทัว�่  กรรมก�รบรษิทัพงึปฏบิตัหิน้�ทีโ่ดยคำ�นงึถงึคว�มรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ และในขณะเดยีวกนัตอ้งคำ�นงึถงึผลประโยชนข์อง

ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยคว�มเหม�ะสมและเป็นธรรม นอกจ�กนี้คณะกรรมก�รบริษัทได้เล็ง

เห็นถึงผลจ�กก�รร่วมกันสร้�งประโยชน์อย่�งเป็นธรรมและยั่งยืน จึงได้ระบุในข้อคว�มตอนท้�ยของ “ร�ยง�นคณะกรรมก�รเกี่ยว

กับกิจก�รของบริษัท” เพื่อแสดงคว�มขอบคุณแก่คว�มร่วมมือที่ได้รับจ�กผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นประจำ�ทุกปี

ก�รดำ�เนินง�นและก�รจัดทำ�ร�ยง�น

 บริษัทเชื่อว่�ก�รดำ�เนินง�นเพื่อผลประโยชน์ท�งธุรกิจที่ผ่�นม�นั้น ได้มีส่วนของคว�มรับผิดชอบต่อสังคมด้วยก�รคำ�นึง

ถึงผู้มีส่วนได้เสียจ�กธุรกิจ เป็นส่วนหนึ่งของแนวท�งดำ�เนินกิจกรรมในหล�ยๆ กิจกรรมเสมอม� ทั้งในระดับที่เพื่อให้เป็นไปต�มกฏ

ระเบยีบต�่งๆ ไปจนถงึกจิกรรมทีม่เีป�้ประสงคเ์พือ่ประโยชนร์ว่มกนักบัผูม้สีว่นไดเ้สยีทีม่ใิชเ่พยีงแคก่ลุม่ใดกลุม่หนึง่เท�่นัน้ อย�่งไรก็

ด ีกจิกรรมต่�งๆ ของบรษิัทโดยเอกเทศในชว่งเวล�ทีผ่่�นม�นั้นยงัมไิดก้ำ�หนดเรือ่งคว�มรบัผดิชอบตอ่สังคมไวเ้ปน็แนวนโยบ�ย เป�้

หม�ย กลยุทธ และแผนปฏิบัติง�นอย่�งเป็นล�ยลักษณ์อักษร 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทในเครือฯ        

กลุ่มโรงง�นบ�งสะพ�น

เครือสหวิริย�
พันธกิจ: 

“มุ่งมั่นในก�รพัฒน�

อุตส�หกรรมเหล็กเพื่อ

สร้�งช�ติ พัฒน�ชุมชน 

และเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อม ต�มแนวท�ง

ก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน”

แผนกพัฒน�ชุมชน

เครือสหวิริย�

“ร่วมพัฒน�ชุมชนอย่�ง

ยั่งยืน โดยเน้นก�รมีส่วนร่วม

ที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน เพื่อ

สร้�งคว�มเชื่อมั่นในก�รอยู่ร่วม

กันอย่�งสันติสุข”

ศูนย์บริห�รจัดก�รและส่งเสริม

สิ่งแวดล้อมเครือสหวิริย�

“สร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีกับ

ผู้มีส่วนได้เสียทั้งท�งตรง

และท�งอ้อม เพื่อก�รอยู่

ร่วมกันระหว่�งชุมชนและ

อุตส�หกรรมเหล็กอย่�งยั่งยืน”

แผนกมวลชนสัมพันธ์

เครือสหวิริย�

“ยกระดับก�รบริห�รจัดก�รสิ่ง

แวดล้อมของธุรกิจในเครือฯ สู่

ระดับส�กล และเป็นผู้นำ�ใน

ระดับประเทศของก�รพัฒน�

อย่�งยั่งยืน”
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Overview of Policies 

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

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

Operations and Preparation of Reports

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

Corporate Social Responsibility

Affiliate Company of 
Bangsaphan Factory 

Group

Sahaviriya Group

Mission: 
“Committed to the 

development of steel 
industry for national 

construction, community 
development and 
environmental 

friendliness in compliance 
with sustainable 

development guideline”

Sahaviriya Group Community 
Development Division

“Help develop sustainable 
community by focusing on 

consistent community 
participation and building 
up confidence to live 
together in peace”

Sahaviriya Group Community 
Relations Division 

“Build up good relationship 
with direct and indirect 

stakeholders for sustainable 
living between community 

and steel industry”

Sahaviriya Group 
Environmental Management 

and Promotion Center 

“Raise the affiliated companies 
’environmental management 
to the international level and 
become the national leader 

in term of sustainable 
development”



รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)72

 ร�ยง�นคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคมนีบ้รษิทัไดจ้ดัทำ�ขึน้โดยไดย้ดึถอืแนวท�งของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตล�ดหลักทรัพย์(กลต.) เป็นกรอบกำ�หนดเนื้อห�และรูปแบบก�รร�ยง�น  บริษัทจึงได้กำ�หนดขอบเขตของร�ยง�นไว้รวม 8 หัวข้อ 

ดังนี้

หัวข้อ ผู้มีส่วนได้เสีย

ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม ลูกค้� คู่ค้� ผู้ส่งมอบ สังคม ผู้ถือหุ้น

ก�รต่อต้�นก�รทุจริต คู่ค้� พนักง�น และสังคม

ก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน ชุมชนและสังคม

ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม พนักง�น คู่ค้�

คว�มรับผิดชอบต่อผู้บริโภค สังคม ลูกค้�

ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม พนักง�น

ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนและสังคม ชุมชนและสังคม

ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�ม

รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสังคม

ก�รประกอบกิจก�รด้วยคว�มเป็นธรรม

 ในปี 2554 บริษัทโดยคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดจริยธรรมธุรกิจและจรรย�บรรณของกรรมก�รและพนักง�นขึ้น โดย

มีเนื้อห�ส่วนหนึ่งเกี่ยวกับจริยธรรมในก�รประกอบธุรกิจโดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ดังนี้

 บริษัทพึงดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของคว�มรับผิดชอบ คว�มโปร่งใส คว�มซื่อสัตย์ และคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน โดย

ปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยคว�มเป็นธรรม และดูแลคว�มสมดุลของผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทุกกลุ่มด้วยคว�มเสมอภ�ค ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติของบริษัท

ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน บริษัทพึงดำ�เนินกิจก�รให้มีผลประกอบก�รที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่

เหม�ะสม

ลูกค้� บริษัทพึงผลิตสินค้�และบริก�รที่มีคุณภ�พม�ตรฐ�นตรงต�มคว�มต้องก�รของลูกค้� ด้วยร�ค�

ที่เป็นธรรม

คู่ค้� และเจ้�หนี้ บริษัทพึงดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นของคว�มเกื้อหนุนที่เป็นธรรม

คู่แข่ง บริษัทพึงดำ�เนินธุรกิจบนพื้นฐ�นก�รแข่งขันที่ยุติธรรม

พนักง�น บรษิทัพงึดแูลพนกัง�นใหม้คีณุภ�พชวีติทีด่ ีโดยมสีภ�พก�รจ�้งทีส่�ม�รถแขง่ขนักบัตล�ดแรงง�น 

มีสวัสดิก�รที่เหม�ะสม มีโอก�สที่จะพัฒน�คว�มก้�วหน้� รวมทั้งมีสภ�พก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย

และถูกสุขอน�มัย

ชุมชน และสังคม บริษัทพึงดำ�เนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และคำ�นึงถึงผลกระทบที่มีต่อ

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

ประเทศช�ติ บรษิทัพงึดำ�เนนิธรุกจิเพือ่ก�รเสรมิสร�้งและพฒัน�คว�มเจรญิก�้วหน�้ของประเทศ โดยปฏบิตัใิห้

ถูกต้องต�มข้อกำ�หนดของกฎหม�ยและเป็นไปต�มครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

ก�รต่อต้�นก�รทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทัมคีว�มมุง่มัน่ทีจ่ะดำ�เนนิธรุกจิโดยยดึหลกัก�รกำ�กบัดแูลกจิก�รทีด่แีละคว�มรบัผดิชอบตอ่สงัคม เพือ่ก�รพฒัน�อย�่ง

ยั่งยืน และเล็งเห็นว่�ก�รทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้�ยแรงที่บั่นทอนองค์กร และประเทศช�ติโดยรวม ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทจึง

ได้เข้�ร่วมลงน�มประก�ศเจตน�รมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภ�คเอกชนไทยในก�รต่อต้�นก�รทุจริตซึ่งมีสม�คมส่งเสริมสถ�บัน

กรรมก�รบริษัทไทยเป็นเลข�นุก�ร ทั้งนี้ บริษัทจะได้มีก�รจัดทำ�แผนก�รดำ�เนินง�น และม�ตรก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น 

อย่�งเป็นระบบเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รเข้�สู่กระบวนก�รรับรองเป็นสม�ชิกโครงก�รแนวร่วมปฏิบัติฯ ต่อไป



Bangsaphan Barmaill PLC.  Annual Report 2016 73

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

Topic Stakeholders

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

Anti-corruption Trading partners, employees, and society

Human rights respect Community and society

Fair treatment of labor force Employees, trading partners

Consumers responsibility Society, customers

Environment conservation Community and society, customers

Participation of community and social development Community and society

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

Community and society

Fair Business Operations 

 In 2011, the Company by the Board of Directors determined the business code of conduct as well 
as the directors’ and employees’ ethics� Parts of the contents take into consideration the following business 
ethics with regard to the Company’s stakeholders� 

 The Company conducts its businesses on the basis of responsibility, transparency, honesty and com-
petitiveness by treating fairly and maintaining the balance of interests for every party as follows: 

Stakeholders Company’s Code of Conduct

Shareholder and investor The Company operates its business with good performance for reasonable 

returns to the shareholders and investors�

Customer The Company produces goods and services to meet the customers’ quality 

standard requirements at fair prices�

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

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

Employee The Company takes care of the employees’ quality of life with competing 

employment conditions and appropriate fringe benefits, comparing to the labor 

market, as well as the opportunity to progress under the safe working environ-

ment and hygiene sanitation�

Community and society The Company conducts its business by engaging social responsibility with the 

community and considers the impact on natural resources and environment�

Nation The Company conducts its business to strengthen and develop the national 

growth by following the legal requirements and general business practices�

 There is more detail described in “Treatment to Groups of Stakeholder” in CG topic.
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 นอกจ�กนี้ ท�งคณะกรรมก�รของบริษัทได้อนุมัติในเรื่องของจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ จรรย�บรรณของกรรมก�ร

และพนกัง�น ซึง่กำ�หนดหลกัก�รพืน้ฐ�นเกีย่วกบัก�รปฎบิตังิ�นต�มวชิ�ชพี สำ�หรบัใหก้รรมก�รและพนกัง�นยดึถอืปฎบิตัติอ่ผูม้สีว่น

ได้เสียด้วยคว�มซื่อสัตย์สุจริต  ในปี 2557 คณะกรรมก�รบริษัทยังได้พิจ�รณ�เพิ่มเติมเนื้อห�ในส่วนของนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�ร

ทุจริตไว้ในจริยธรรมในก�รประกอบธุรกิจ ดังนี้

 บริษัทมีนโยบ�ยปฏิบัติต�มกฎหม�ย ต่อต้�นก�รทุจริต ก�รคอร์รัปชั่น โดยกำ�หนดแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

1) สร้�งจิตสำ�นึก ค่�นิยม ทัศนคติให้แก่พนักง�นในก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย กฎระเบียบ ด้วยคว�มซื่อสัตย์ สุจริต

2) จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยในที่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล มีก�รตรวจสอบและถ่วงดุลก�รใช้อำ�น�จให้เหม�ะ

สม เพื่อป้องกันมิให้พนักง�นทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รทุจริต ก�รคอร์รัปชั่นต่�งๆ

3) ห้�มกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�รและพนักง�น กระทำ�ก�รใด ๆ อันเป็นก�รเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผล

ประโยชน์อื่นใด สำ�หรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในท�งจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ในท�งมิชอบ หรือ

อ�จทำ�ให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม

4) ห้�มกรรมก�รบริษัท ผู้บริห�ร และพนักง�น ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภ�ยนอก 

เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำ�หรือละเว้นก�รกระทำ�ใดที่ผิดกฎหม�ย หรือโดยมิชอบต่อตำ�แหน่งหน้�ที่ของตน

5) จัดให้มีกลไกก�รร�ยง�นสถ�นะท�งก�รเงินที่โปร่งใสถูกต้อง

6) จัดให้มีช่องท�งในก�รสื่อส�รเพื่อให้พนักง�นและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องส�ม�รถที่จะแจ้งเบ�ะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจ

ว่�จะได้รับก�รคุ้มครอง และแต่งตั้งเจ้�หน้�ที่ที่มีหน้�ที่ตรวจสอบทุกเบ�ะแสที่มีก�รแจ้งเข้�ม�

ก�รเค�รพสิทธิมนุษชน

 บริษัท ให้คว�มสำ�คัญและถือเป็นนโยบ�ยหลักในก�รดำ�เนินธุรกิจไปสู่คว�มยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงก�รเค�รพสิทธิมนุษยชน

และเค�รพต่อศักด์ศรีในคว�มเป็นมนุษย์ของพนักง�นทุกคน

 บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อก�รจ้�งง�น และให้คว�มเสมอภ�คท�งโอก�ส โดยไม่จำ�กัดเชื้อช�ติ สีผิว เพศ ศ�สน� สัญช�ติ 

ภมูหิลงัของบคุคล คว�มคดิเหน็ท�งก�รเมอืง อ�ย ุหรอืคว�มทพุพลภ�พ ม�เปน็ปจัจยัในก�รพจิ�รณ�และตดัสนิใจก�รจ�้งง�น   ไม่

บงัคบับคุคลทีข่�ดคว�มสมคัรใจในก�รทำ�ง�น และไมใ่ชแ้รงง�นเดก็   โดยทีท่ีผ่�่นม�ไมเ่คยมขีอ้รอ้งเรยีนเรือ่งก�รละเมดิสทิธมินษุย

ชน

ก�รปฏิบัติต่อแรงง�นอย่�งเป็นธรรม

 บริษัท ได้ตระหนักอยู่เสมอว่� พนักง�นทุกคนเป็นทรัพย�กรที่ทรงคุณค่�ที่สุดของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งคว�มสำ�เร็จของ

ก�รบรรลุเป้�หม�ยของบริษัท บริษัทฯ จึงให้ก�รดูแลและก�รปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้�นโอก�ส ผลตอบแทน ก�รแต่งตั้ง โยกย้�ย 

และสวัสดิก�รที่เหม�ะสม และเป็นธรรม ในด้�นต่�งๆ เช่น

 บรษิทัมกี�รจ�้งง�นดว้ยก�รเปรยีบเทยีบกบัตล�ดแรงง�นโดยเฉพ�ะในธรุกจิทีใ่กลเ้คยีงกนั นอกเหนอืจ�กสวสัดกิ�รทีจ่ดัให้

แก่พนักง�นต�มกฎหม�ยแล้ว บริษัทยังได้จัดสวัสดิก�รเพิ่มเติมให้ต�มคว�มเหม�ะสมกับสภ�พก�รทำ�ง�นและสถ�นที่โดยเล็งเห็น

ประโยชน์ที่ได้รับร่วมกัน ได้แก่ 

 ก�รจัดรถรับส่งพนักง�น เพื่อคว�มปลอดภัยในก�รเดินท�งของพนักง�นที่อ�จเหนื่อยล้�จ�กก�รทำ�ง�น ในท�งกลับกันก็

ลดคว�มเหนื่อยล้�จ�กก�รเดินท�งเพื่อม�ปฏิบัติง�นด้วย อีกทั้งยังช่วยบรรเท�ปัญห�จร�จรของชุมชน ประหยัดพลังง�น และลด

มลภ�วะที่เกิดจ�กย�นพ�หนะลง
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Anti-corruption

 The Company is committed to operate its business based on the corporate governance principles and 
social responsibility to achieve the sustainable development� The Company acknowledges that corruption is a 
serious threat that undermines the corporate and the nation as a whole. Therefore, in 2015 the Company has 
declared the intent to join the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption. The Company will 
prepare the operating plan and determine the Anti-Corruption measures to enter the certification process with 
CAC�

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

 The Company’s policy is to comply with the Anti-corruption law as per the following guidelines.

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

employee�

2.  To provide the efficiency and effectiveness internal control system including the checks and bal-

ances of the power usage in order to prevent the fraud and corruption�

3� To prohibit the director, the management and staff to commit any claim or accept the assets or 

other benefits for themselves or others in a way that induced to perform or refrain from perform 

the duties in a wrongful way or the way that the Company may lose the benefits.

4. To prohibit the director, the management and staff to offer the asset or any other benefits to third 

parties in order to induce that person to act or refrain from any action that is illegal or wrongful 

act on its position�

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

6� To provide the channel of communication that staff and those who concerned will be able to report 

the suspicious by ensuring that it is protected. And to appoint the officer who is responsible for 

investigating all that incoming notifications.

Human rights respect

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

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

Fair Treatment of Labor Force

 The Company has always realized that all employees are the Company’s most valuable asset� As the 
success factor of the Company’s achievement, the Company provides fair treatment and care in terms of op-
portunities, returns, appointments, relocation and welfare that are appropriate and fair such as�
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 ก�รจัดอ�ห�รเลี้ยงพนักง�นที่เข้�ปฏิบัติง�น ณ ห้องอ�ห�รของบริษัท นอกจ�กจะช่วยประหยัดค่�ใช้จ่�ยและเวล�ในก�ร 

เตรยีมอ�ห�รของพนกัง�นแลว้ ยงัเปน็ก�รดแูลเรือ่งสขุอน�มยัและโภชน�ก�รอกีท�งหนึง่ บรษิทัเชือ่ว�่ห�กพนกัง�นมสีขุพล�น�มยั

ที่ดีก็จะส�ม�รถปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น

ก�รรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

 บรษิทั ยงัคงยดึหลกัและดำ�เนนิก�รต�มนโยบ�ยทีจ่ะตอบสนองคว�มพงึพอใจของลกูค้� ซึง่เปน็ผูซ้ือ้ผลติภณัฑโ์ดยตรงจ�ก

บริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่�ว ให้ส�ม�รถมั่นใจได้ว่�นอกจ�กจะได้รับสินค้� บริก�รที่มีร�ค�ที่ยุติธรรม มี

คุณภ�พที่ดีที่สุดแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงคว�มปลอดภัยที่อ�จส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย 

 ผลติภณัฑข์องบรษิทันอกจ�กจะไดร้บัม�ตรฐ�นผลติภณัฑอ์ตุส�หกรมหรอื มอก. แลว้ ยงัไดร้บัก�รยอมรบัจ�กคนกล�งผูจ้ดั

จำ�หน่�ย ผู้ควบคุมง�นก่อสร้�ง และผู้บริโภคทั่วไป ว่�มีคุณภ�พที่เชื่อถือได้ ภ�ยใต้ตร�สินค้� “BSBM” อีกทั้งยังได้รับก�รยอมรับ

จ�กพันธมิตรท�งธุรกิจชั้นนำ�ของประเทศที่ไว้ว�งใจให้ท�งบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้�ในตร�สินค้�ของพันธมิตรเพื่อออกจำ�หน่�ยอีกด้วย

 แมว้�่บรษิทัเปน็ผูผ้ลติและจำ�หน�่ยใหแ้กต่วัแทนจำ�หน�่ยขน�ดใหญเ่ปน็หลกั (ข�ยสง่) แตบ่รษิทัไดใ้หบ้รกิ�รจดัสง่สนิค�้ไป

ถึงสถ�นที่ใช้ง�นก่อสร้�งหรือร้�นค้�ปลีกที่เป็นลูกค้�ของตัวแทนจำ�หน่�ยอีกทอดหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รลดภ�ระก�รขนส่งที่ซ้ำ�ซ้อน 

ช่วยประหยัดทั้งเวล�และพลังง�น ตลอดจนช่วยบรรเท�ปัญห�ก�รจร�จรลงได้อีกท�งหนึ่ง

 

ก�รดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

 บริษัทได้รับร�งวัลอุตส�หกรรมสีเขียวจ�กกระทรวงอุตส�หกรรมในระดับที่ 3 คือ ก�รมี “ระบบสีเขียวหรือ Green Sys-

tem” ซึ่งหม�ยถึงก�รเป็นองค์กรท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมอย่�งเป็นระบบ มีก�รติดต�ม ประเมินผล และทบทวนเพื่อก�ร

พฒัน�อย�่งตอ่เนือ่ง ร�งวลัอตุส�หกรรมสเีขยีวนีม้ผีลรบัรองสำ�หรบัป ี2554-2556 นอกจ�กนีบ้รษิทัยงัไดร้บัประก�ศนยีบตัรธรรม�ภิ

บ�ลสิ่งแวดล้อม และได้รับก�รรับรองต�มม�ตรฐ�นสิ่งแวดล้อม ISO:14001 อย่�งต่อเนื่องม�ตั้งแต่ปี 2548 อีกด้วย

 เนือ่งจ�กบรษิทัมพีืน้ทีด่นิว�่งเปล�่ตอ่เนือ่งจ�กโรงง�นปจัจบุนัทีร่อก�รใชป้ระโยชนใ์นอน�คตอยูส่ว่นหนึง่ ในป ี2553 บรษิทั

จึงได้เริ่มปรับปรุงที่ดินดังกล่�วประม�ณ 90 ไร่ด้วยก�รปลูกต้นย�งพ�ร�และพรรณไม้ชนิดอื่นจนได้ผลดีม�ต�มลำ�ดับ โดยเล็งเห็น

ว่�นอกจ�กประโยชน์ท�งเศรษฐกิจที่จะได้รับโดยตรงจ�กต้นไม้เหล่�นี้แล้ว ยังเป็นก�รเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน เป็นแหล่งอ�ศัย

ของสตัว ์เปน็กำ�แพงกัน้ระหว�่งโรงง�นและชมุชนชว่ยลดคว�มกงัวลเกีย่วกบัสภ�พแวดลอ้ม ตลอดจนเปน็ตวัอย�่งในก�รใชป้ระโยชน์

จ�กที่ดินว่�งเปล่�ให้แก่ชุมชนภ�ยนอก

 นอกจ�กนี้ ในปี 2559 บริษัทในฐ�นะเป็นสม�ชิกของเครือสหวิริย�ได้ร่วมดำ�เนินกิจกรรมดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม กับแผนก

ชำ�น�ญก�รด้�นสิ่งแวดล้อม เครือสหวิริย� ดังมีร�ยละเอียดอยู่ในต�ร�งด้�นล่�งนี้

BSBM
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ก่อสร้�ง

ตัวแทน

จำ�หน่�ย

ก�รสั่งซื้อ/ชำ�ระค่�สินค้�
ก�รขนส่งโดยตรง

ร้�นค้�

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

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

Consumers Responsibility 

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

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

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

Environment Conservation 

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

 Since the Company has a piece of vacant land, adjacent to the present factory, to be developed in 
the future� In 2010, the Company started to have improvement on approximately 90 rais of land by growing 
rubber trees and other plants respectively. Apart from the direct economic benefits from these plants, these 

BSBM
Construction 

work

Dealer

Purchase order / payment
Direct Transportation

Retailer/
warehouse
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กิจกรรมดูแลรักษ�สิ่งแวดล้อม

รว่มจดัทำ�โครงก�รตรวจวดัคณุภ�พสิง่แวดลอ้มในอำ�เภอบ�งสะพ�น เชน่ คณุภ�พอ�ก�ศ

ในชมุชน  คณุภ�พน้ำ�ฝน คณุภ�พน้ำ�ผวิดนิ คณุภ�พน้ำ�ใตด้นิ และคณุภ�พน้ำ�ทะเล  พรอ้ม

ทั้งดำ�เนินก�รสอบถ�มทัศนคติของชุมชน

ร่วมออกแบบและจัดทำ�ระบบก�รบริห�รจัดก�รข้อร้องเรียน เรื่อง สิ่งแวดล้อมของชุมชน 

พร้อมทั้ง ก�รจัดเก็บเป็นฐ�นข้อมูล

ร่วมจัดทำ�โครงก�รสำ�รวจทรัพย�กรชีวภ�พ(สัตว์ป่�) ปีที่ 9 ในระบบนิเวศโดยรอบโรงง�น 

เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคล�น สัตว์สะเทินน้ำ�สะเทินบก และสัตว์ปีก เพื่อเป็น

ข้อมูลเปรียบเทียบ

สนับสนุนโครงก�รจัดทำ�ของที่ระลึกสัญลักษณ์ EMPC (ถุงผ้�ลดโลกร้อน) เพื่อ

ประช�สมัพนัธศ์นูยบ์รหิ�รจดัก�ร และสง่เสรมิสิง่แวดลอ้ม และรณรงคล์ดก�รใชท้รพัย�กร

หมุนเวียน

ร่วมก�รจัดกิจกรรม “สัปด�ห์คว�มปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม”  เพื่อเผยแพร่ และ

ประช�สมัพนัธ ์เรือ่ง ก�รจดัก�รคว�มปลอดภยั และสิง่แวดลอ้มภ�ยในโรงง�นใหก้บัชมุชน

ได้รับทร�บ และสนับสนุนเข้�ร่วมกิจกรรม “สัปด�ห์คว�มปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมภ�ค

ตะวันตก”  ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สนับสนุนก�รจัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำ�ปี 2559 โดยร่วมกับหน่วยง�น

ร�ชก�ร และประช�ชนในพื้นที่ ดำ�เนินก�รปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์น้ำ�วัยอ่อนลงสู่ทะเล

ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “โครงก�รสิ่งแวดล้อมศึกษ�” เพื่อศึกษ�ระบบนิเวศป่�ช�ยเลน, 

ห�ดหิน, นักสืบส�ยน้ำ� และไลเคนตัวชี้วัดอ�ก�ศ ร่วมกับ นักเรียนโรงเรียนบ้�นท่�ข�ม 

ต.แม่รำ�พึง อ.บ�งสะพ�น

ก�รร่วมพัฒน�ชุมชนหรือสังคม

 ในกิจกรรมดำ�เนินง�นปกติส่วนใหญ่ ณ ที่ตั้งของโรงง�นของบริษัทและบริษัทในเครือสหวิริย�ที่อำ�เภอบ�งสะพ�น จังหวัด

ประจวบครีขีนัธน์ัน้ บรษิทัไดค้ำ�นงึถงึผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบอยูเ่สมอและไดม้กี�รพฒัน�ง�นท�งด�้นก�รรบัผดิชอบตอ่สงัคมม�

โดยตลอด กิจกรรมสำ�คัญที่ส่งผลประโยชน์ร่วมกันระหว่�งธุรกิจในเครือกับชุมชนอย่�งเด่นชัด ได้แก่

 คว�มรว่มมอืกบัสถ�นศกึษ�ในทอ้งถิน่ โดยในระยะแรกไดร้ว่มมอืกบั “วทิย�ลยัก�รอ�ชพีบ�งสะพ�น” ในก�รจดัตัง้ “วทิย�ลยั

เทคโนโลยกี�รจดัก�รเหลก็และเหลก็กล้�บ�งสะพ�น” ดว้ยก�รสนบัสนนุง�นท�งด�้นหลกัสตูรก�รสอน อปุกรณแ์ละสถ�นที ่เงนิทนุ

วิจัยและทุนก�รศึกษ� เพื่อผลิตบุคคล�กรที่มีคุณวุฒิและคว�มรู้ที่ตรงกับคว�มต้องก�รป้อนเข้�สู่หน่วยธุรกิจ เปิดโอก�สให้เย�วชน

ในชมุชนโดยรอบไดเ้ข�้ศกึษ�และเพิม่โอก�สเลอืกทำ�ง�นในภมูลิำ�เน�ของตนเอง ซึง่นอกจ�กจะชว่ยประหยดัค�่ใชจ้�่ยในก�รเดนิท�ง

แล้ว ยังช่วยรักษ�คว�มสัมพันธ์ของสม�ชิกครอบครัวและชุมชนไว้ได้เป็นอย่�งดี

 ในป ี2559 บรษิทัในฐ�นะเปน็สม�ชกิของเครอืสหวริยิ�ไดร้ว่มดำ�เนนิกจิกรรมรว่มพฒัน�ชมุชนกบั เครอืสหวริยิ� ดงัมรี�ย

ละเอียดอยู่ในต�ร�งด้�นล่�งนี้
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are the other ways to increase green area to the community; become the animals’ habitats; represent good 
barriers between factory and community; in order to reduce the community’s concerns on the environment� It 
is also a good example of utilizing the vacant land for the community� 

 In 2016, the company as a member of the Sahaviriya Group has conducted environmental conservation 
activities with Environmental Specialist of Sahaviriya Group as detailed in the table below�

Environmental Activities

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

Designed and implemented the system to manage the environmental com-
plaints in the community and the way to store the database�

Joined the 9th year exploration the wildlife in the surroundings of the 
community such as mammal, reptile, amphibian and poultry for the further 
study and comparison� 

Supported the preparation of the Reduced Global Warming Bag souvenir 
for promoting the Environmental Management Promotion Center (EMPC) 
and the reducing use of renewable resources�

Joined the event “Safety Week and Environment” and supported the event 
“Safety Week and Environment in the West Zone” in Prachuabkirikhan Prov-
ince for promoting the safety and environment campaign in the community�

Sponsored the “World Environment Day” for the year 2016 in collaboration 
with the government unit and local people by gardening the plant and 
releasing the sea water animal�

Supported the activity “Environmental Study Project” to study the mangrove 
ecosystems, rocky beach, the river detective, Lichens-the air monitoring with 
the help from the students of BanTakham School of Maerumpeung District�

Participation of Community and Social Development

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

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

 In 2016, the company as a member of the Sahaviriya Group has conducted the community develop-
ment activities with Sahaviriya Group as per the details in below table�
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กิจกรรมร่วมพัฒน�ชุมชน

สนับสนุนให้มีก�รจัดก�รฝึกอบรมให้คว�มรู้ และเพิ่มศักยภ�พของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน  

เพื่อสร้�งร�ยได้ และส่งเสริมก�รทำ�ง�นร่วมกันของชุมชนในรูปแบบกระบวนก�รกลุ่ม

ส่งเสริมให้ทีมง�นเครือสหวิริย�ดำ�เนินโครงก�รคว�มร่วมมือกับอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข

ประจำ�หมู่บ้�น(อสม.) และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พประจำ�ตำ�บล ทั้ง 7 ตำ�บล ในพื้นที่ 

อ.บ�งสะพ�น ดำ�เนินกิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอ�ยุ ผู้พิก�ร และผู้ด้อยโอก�ส เพื่อให้คำ�แนะนำ�

เกี่ยวกับก�รดูแลสุขภ�พ บริก�รตัดผมฟรี แนะแนวท�งก�รออกกำ�ลังก�ย ฯลฯ

ส่งเสริมและสนับสนุนก�รเข�้ร่วมง�นประเพณี วัฒนธรรม และกิจกรรมต่�งๆ ของชุมชน 

และหนว่ยง�นร�ชก�รในพืน้ที ่พรอ้มทัง้ สนบัสนนุงบประม�ณ เชน่ กจิกรรมประเพณที�ง

ศ�สน�(วัด, มัสยิด), ง�นก�ช�ด, ง�นลอยกระทง, ง�นแต่งง�น, ง�นศพ, อุปสมบท, ขึ้น

บ้�นใหม่, วันสตรีแห่งช�ติ, วัน อสม.แห่งช�ติ เป็นต้น

สนบัสนนุโครงก�รมอบทนุก�รศกึษ� งบประม�ณจ�้งบคุคล�กร และจดัห�อปุกรณท์�งก�ร

ศึกษ�ให้แก่สถ�นศึกษ�ในท้องถิ่นหล�ยแห่งในเขต อ.บ�งสะพ�น

มนีโยบ�ยด�้นทรพัย�กรบคุคล ทีใ่หก้�รพจิ�รณ�ผูส้มคัรจ�กทอ้งถิน่เปน็สำ�คญัและเปดิเผย

คว�มต้องก�รอัตร�พนักง�นต่อที่ส�ธ�รณะ

สนับสนุน และส่งเสริมก�รจัดตั้ง “ธน�ค�รชุมชน” จำ�นวน 18 แห่ง และประช�สัมพันธ์

ให้พนักง�นและครอบครัวเข้�ร่วมเป็นสม�ชิก พร้อมทั้ง สนับสนุนก�รศึกษ�ดูง�นต่�งๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภ�พก�รดำ�เนินง�นให้กับคณะกรรมก�รธน�ค�รชุมชน

สนับสนุน และส่งเสริมก�รจัดตั้ง “สภ�ผู้นำ�ชุมชน” เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมกันบริห�รจัดก�ร

ชุมชนของตนเองอย่�งเป็นระบบ จำ�นวน 16 แห่ง พร้อมทั้ง ให้ทุนเพื่อพ�คณะกรรมก�ร

และพนกัง�นไปก�รศกึษ�ดงู�นทีต่�่งๆ เพือ่เพิม่ศกัยภ�พก�รดำ�เนนิง�นใหก้บัคณะกรรมก�ร

สภ�ผู้นำ�ชุมชน

 

 บรษิทั มุง่เนน้ก�รจดัห�ปจัจยัก�รผลติโดยสนบัสนนุก�รผลติจ�กผูป้ระกอบก�รในชมุชนทอ้งถิน่ ซึง่นอกจ�กจะชว่ยสนบัสนนุ

ให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับประโยชน์ร่วมกันจ�กกิจกรรมของบริษัทแล้ว ยังเป็นก�รช่วยลดก�รขนส่งที่ประหยัดได้ทั้งเวล� ค่�เชื้อเพลิง 

และบรรเท�ปัญห�ก�รจร�จร สัดส่วนค่�ใช้จ่�ยของบริษัทที่จ่�ยให้แก่ผู้ประกอบก�รในเขตอำ�เภอบ�งสะพ�นชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียง

แสดงไว้ในต�ร�งด้�นล่�งนี้

จำ�นวนเงิน สัดส่วนต่อค่�ใช้จ่�ยทั้งหมด*

ค่�ใช้จ่�ยที่อุดหนุนชุมชนท้องถิ่น 67,643,045 บ�ท ร้อยละ 19.8

*หมายเหตุ: ไม่รวมค่าวัตถุดิบหลัก-เหล็กแท่งเล็ก (Steel Billet) และค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์

 นอกจ�กนี้ บริษำทยังมีก�รกำ�หนดม�ตรก�รคว�มปลอดภัยในก�รขนส่งทั้งในและนอกเขตชุมชน ซึ่งรวมไปถึงก�รกำ�หนด

ม�ตรก�รพิเศษเกินกว่�ที่กฎหม�ยกำ�หนดไว้ให้แก่บริษัทขนส่งที่เข้�ม�รับง�นขนส่งของบริษัท ครอบคลุมทั้งเรื่องของตัวย�นพ�หนะ 

ผู้ขับขี่ ระเบียบก�รเดินรถ พร้อมทั้งมีก�รตรวจติดต�มและกำ�หนดบทลงโทษไว้อย่�งชัดเจนนอกเหนือไปจ�กบทลงโทษต�มกฎหม�ย 

เพื่อลดอุบัติเหตุจ�กก�รขนส่งที่ก่อให้เกิดคว�มสูญเสียทั้งต่อบริษัทเองและต่อชุมชน

ก�รมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จ�กก�รดำ�เนินง�นที่มีคว�มรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

 ปัจจุบันบริษัท ได้กำ�ลังศึกษ�และว�งแผนห�แนวคว�มคิดในก�รจัดห�นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อม�ดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ให้

มีประสิทธิภ�พสูงสุด ภ�ยใต้กระบวนก�รควบคุมที่ดี และมุ่งส่งเสริมพร้อมพัฒน�ธุรกิจ ของบริษัท รวมถึงก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อม

และชุมชน
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Community Development Activities

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

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

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

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

Considered to hire the local candidate as the first priority in HR policies 
and disclosed the new positions requirement to the community� 

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

Supported the establishment "The Community Council" to encourage the 16 
communities to systematically manage their own communities and supported 
the fund for the site visiting of the board member and staff in order to 
enhance the knowledge and performance of the Community Council� 

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

Amount Proportion to Total Expenses*

Expenses paid directy to local community Baht 67,643,045 19.8 %

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

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

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

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

 บริษัทมีนโยบ�ยในก�รควบคุมมิให้บุคคล�กรของบริษัทนำ�ข้อมูลภ�ยในองค์กรไปเปิดเผยแก่ผู้อื่น และ/หรือใช้เพื่อผล

ประโยชน์ส่วนตน โดยมีวิธีก�รดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. ใหค้ว�มรูแ้ละแจง้ย้ำ�เตอืนหรอืปรบัปรงุขอ้มลูต�มทีจ่ำ�เปน็แกก่รรมก�รรวมถงึผูบ้รหิ�รในฝ�่ยต�่งๆ ใหร้บัทร�บถงึหน�้ที่

ที่ต้องร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ รวมถึงบทกำ�หนดโทษต�มพระ

ร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์  และต�มข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กำ�หนดใหผู้บ้รหิ�รร�ยง�นก�รเปลีย่นแปลงก�รถอืครองหลกัทรพัยภ์�ยใน 3 วนัทำ�ก�รตอ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รหลกั

ทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ และจัดส่งสำ�เน�ร�ยง�นดังกล่�วให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งร�ยง�นต่อสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ดำ�เนินก�รส่งหนังสือเวียน/แจ้งเตือนให้ผู้บริห�รได้ทร�บว่�      

ผู้บริห�รที่ได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในที่เป็นส�ระสำ�คัญที่มีผลต่อก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ จะต้องระงับก�รซื้อ

ข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบก�รเงินหรือข้อมูลภ�ยในของบริษัทจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน และ

ห้�มมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นส�ระสำ�คัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้กำ�หนดบทลงโทษ แต่ให้อยู่ใน

อำ�น�จของคณะกรรมก�รบริษัทที่จะสอบสวนและพิจ�รณ�บทลงโทษที่เหม�ะสมในแต่ละกรณี 

 

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

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

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

 ในก�รประชุมของคณะกรรมก�รของบริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 26 สิงห�คม 

2547 โดยมีกรรมก�รตรวจสอบทั้งส�มท่�นเข้�ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมก�รได้ประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในโดยก�รซักถ�ม

จ�กฝ่�ยบริห�ร และคณะกรรมก�รได้ประเมินระบบควบคุมภ�ยในด้�นต่�งๆ 5 ส่วน คือ  

1. องค์กร และสภ�พแวดล้อม 

2. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง

3. ก�รควบคุมก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยบริห�ร 

4. ระบบส�รสนเทศ 

5. ระบบก�รติดต�ม 

 คณะกรรมก�รเห็นว่� บริษัทมีระบบก�รควบคุมภ�ยในในด้�นต่�งๆ ข้�งต้นอย่�งพอเพียงแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องก�ร

ทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ กรรมก�ร ผู้บริห�ร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่�วด้วย 

  นอกจ�กนี้ ในปี 2559 คณะกรรมก�รตรวจสอบได้ทำ�ง�นร่วมกับผู้ตรวจสอบภ�ยใน โดยดูแลสอบท�นร�ยง�นต�มหลัก

เกณฑก์�รตรวจสอบ ตลอดจนคว�มเพยีงพอในระบบก�รควบคมุภ�ยในทกุจดุ และไดเ้สนอแนะใหป้รบัปรงุแกไ้ขในบ�งจดุใหม้คีว�ม

เหม�ะสมแกส่ภ�พก�รณเ์พือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลม�กยิง่ขึน้ นอกจ�กนีผู้ส้อบบญัชอีสิระยงัไดใ้หค้ำ�เสนอแนะตอ่บรษิทั เพือ่ก�รปรบัปรงุ

ระบบก�รควบคุมภ�ยในบ�งประก�รให้มีคว�มรัดกุมยิ่งขึ้นด้วย 

 At the meeting of the Board of Directors of Bangsaphan Barmill Public Company Limited, No. 2/2004, 

on August 26, 2004 with the presence of the three Audit Committee members, the Board of Directors appraised 

the internal control system by discussing with the executives�  The Board of Directors assessed the internal 

control activities in five areas as follows:

1� Organization and environment

2� Risk Management

3� Executive performance control

4� Information Technology

5. Monitoring system

 The Board of Directors viewed that the Company had sufficient internal control in all areas mentioned 

above, including transition with major shareholders, directors, executives and those related to these people.

 For the year 2016, the Audit Committee together with internal audit of the Company reviewed all areas 

of the internal control to ensure their effectiveness and recommended to improve efficiency of some functions 

to suit with current situations. Moreover the independent auditor gave additional recommendations to fulfill the 

Company’s internal control�
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประเภทกิจการ ลักษณะความสัมพันธ์ รายการระหว่างกันในปี	2559 รายการคงค้าง

บริษัท สหวิริย�พ�ณิชย์ 

คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

ก�รค้�ผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�

ร้อยละ 10

ข�ยเหล็กเส้น 17.45  ล้�นบ�ท ลูกหนี้ก�รค้�  1�10  ล้�นบ�ท

ซื้อเหล็กแผ่น  0�62  ล้�นบ�ท 

บริษัท ท่�เรือบ�งปะกง จำ�กัด ก�รค้�ผลิตภัณฑ์เหล็ก เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รของบริษัท

ถือหุ้น ท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�

ร้อยละ 10

ข�ยเหล็กเส้น  3�71  ล้�นบ�ท ลูกหนี้ก�รค้�  3�97  ล้�นบ�ท

 

บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี 

จำ�กัด (มห�ชน)

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน

ชนิดม้วน

เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รของบริษัท

ถือหุ้น ท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�

ร้อยละ 10

ค่�ส�ธ�รณูปโภค  62�44  ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ก�รค้�  6.05  ล้�นบ�ท

ค่�บริก�ร  0�64  ล้�นบ�ท

บริษัท ซี.เอ.อ�ร์. เซอร์วิส 

จำ�กัด

บริก�รขนส่งท�งบก เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�

ร้อยละ 10

ใช้บริก�รขนส่ง 

ในประเทศ

 7�82  ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ก�รค้�  0�19  ล้�นบ�ท

บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด บริก�รท่�เรือน้ำ�ลึก เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�

ร้อยละ 10

ใช้บริก�รท่�เทียบ

เรือน้ำ�ลึก

 6�98  ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ก�รค้�  0�49  ล้�นบ�ท

บริษัท สหวิริย� โลจิสติค 

จำ�กัด

บริก�รขนส่งท�งบก เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งตรงเกินกว่�ร้อยละ 10

ใช้บริก�รขนส่ง

ส�ยสั้น

 8�64  ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ก�รค้�  0.57  ล้�นบ�ท

บริษัท ทรัพย์สิน 

อ�ค�รประภ�วิทย์ จำ�กัด

ให้เช่�พื้นที่สำ�นักง�น เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งตรงเกินกว่�ร้อยละ 10

เช�่พืน้ทีส่ำ�นกัง�น 

กรุงเทพ

 2�11  ล้�นบ�ท 

บริษัท บ�งสะพ�นสัมพันธ์ 

จำ�กัด

บริก�รทั่วไป เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งอ้อมเกินกว่�ร้อยละ 10

บริก�ร  0�10  ล้�นบ�ท 

บริษัท เวสท์โคสท์ 

เอ็นจีเนียริ่ง จำ�กัด

บริก�รซ่อมบำ�รุง เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่�

ร้อยละ 10

ใช้บริก�รซ่อม

บำ�รุง

 0�09  ล้�นบ�ท 

บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย

เวสเทิร์น จำ�กัด

บริก�รรักษ�คว�มปลอดภัย เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมก�รร่วมกันและ 

ถือหุ้นท�งตรงและท�งอ้อมเกินกว่� 

ร้อยละ 10

ใช้บริก�รรักษ�

คว�มปลอดภัย

 2�11  ล้�นบ�ท เจ้�หนี้ก�รค้�  0�19  ล้�นบ�ท

คว�มเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับร�ยก�รระหว่�งกันที่เกิดขึ้นระหว่�งบริษัทกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งแสดงไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 6  
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The Company’s transactions with related and conflict 
persons or groups are shown in exhibit below.

Related and 
conflict	person

Type of Business Relationship
Connected transaction 

year 2016 
The outstanding Balances

Sahaviriya Panich  

Corporation Co�, Ltd�

Steel trading Common directors and aggregate 

direct and indirect shareholding 

by the Company’s director(s) 

more than 10%

Sale income 17.45 million 

Baht 

Trade account 

receivable 

1�10 million 

Baht

Purchase steel 

plate

0�62 million 

Baht 

Bangpakong Port Co�, Ltd� Steel trading Aggregate direct and indirect 

shareholding by the Company’s 

director(s) more than 10%

Sale income 3�71 million 

Baht

Trade account 

receivable

3�97 million 

Baht

Sahaviriya Steel Industries 

Plc�

Hot-rolled coil 

manufacturer

Common directors and aggregate 

direct and indirect shareholding 

by the Company’s director(s) 

more than 10%

Utilities 

expenses

62�44 million 

Baht 

Trade account 

payable

6.05 million 

Baht

Service 0�64 million 

Baht

C�A�R� Service Co�, Ltd� Transport service Aggregate direct and indirect 

shareholding by the Company’s 

director(s) more than 10%

Transportation 

expense

7�82 million 

Baht 

Trade account 

payable

0�19 million 

Baht

Prachuap Port Co�, Ltd� Deep-sea port operator Common directors and aggregate 

direct and indirect shareholding 

by the Company’s director(s) 

more than 10%

Deep-Sea Port 

service

6�98 million 

Baht 

Trade account 

payable

0�49 million 

Baht

Sahaviriya Logistic Co�, 

Ltd�

Transport service Common directors and aggregate 

direct and indirect shareholding 

by the Company’s director(s) 

more than 10%

Transportation 

expense

8�64 million 

Baht 

Trade account 

payable

0.57 million 

Baht

Prapawit Building Property 

Co�, Ltd�

Office rental service Common directors and aggregate  

direct shareholding by the

Company’s director(s) more than 

10%

Office Rental 

expense

2�11 million 

Baht 

Bangsaphan Samphan 

Co�, Ltd�

Service Common directors and aggregate  

direct shareholding by the

Company’s director(s) more than 

10%

Service 

expense

0�10 million 

Baht 

West Coast Engineering 

Co�, Ltd�

Machinery maintenance 

service

Common directors and aggregate  

indirect shareholding by the

Company’s director(s) more than 

10%

Maintenance 

expenses

0�09 million 

Baht 

Western Security Guard 

Co�, Ltd�

Guard Service Common directors and aggregate 

direct and indirect shareholding 

by the Company’s director(s) 

more than 10%

Guard Service  2�11 million 

Baht 

Trade account 

payable

0�19 million 

Baht 

Opinion of auditor about the Company’s transactions with related and conflict persons or groups in note of financial statements no. 6 
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ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 ร�ยก�รระหว�่งกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่�งบรษิทั และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง เปน็ไปต�มก�รดำ�เนนิธรุกจิต�มปกตแิละต�มเงือ่นไขก�ร

ค�้โดยทัว่ไป เงือ่นไขและร�ค�ทีท่ำ�ก�รซือ้ข�ยเปน็ไปต�มร�ค�ตล�ดหรอืร�ค�ยตุธิรรมซึง่ส�ม�รถเปรยีบเทยีบไดก้บัร�ยก�รทีเ่กดิขึน้

กับบุคคลภ�ยนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รให้บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยก�รมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมก�รกลุ่มเดียวกันได้รับประโยชน์

สูงสุด ร�ยก�รเหล่�นี้ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตแล้ว

มาตราการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

 เพื่อเป็นก�รคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ในกรณีที่มีร�ยก�รระหว่�งกันกับบุคคลที่อ�จมีคว�มขัดแย้งในอน�คตและ

เป็นร�ยก�รในลักษณะที่ไม่เคยได้รับก�รอนุมัติม�ก่อน บริษัทจะเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�และอนุมัติร�ยก�ร

ระหว�่งกนันัน้ๆ โดยตอ้งมคีณะกรรมก�รตรวจสอบเข�้รว่มประชมุเพือ่พจิ�รณ�ดแูลใหร้�ยก�รระหว�่งกนัเปน็ไปอย�่งสมเหตสุมผล 

ยุติธรรม และมีนโยบ�ยในก�รกำ�หนดร�ค�ที่เหม�ะสม โดยกรรมก�รผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในก�รออกเสียงในร�ยก�รดังกล่�ว

 ทัง้นีร้�ยก�รระหว�่งกนัทีอ่�จเกดิขึน้ในอน�คตนัน้คณะกรรมก�รบรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยหลกัทรพัย์

และตล�ดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประก�ศ คำ�สั่ง หรือข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของคณะกรรมก�ร

กำ�กบัหลกัทรพัยแ์ละตล�ดหลกัทรพัย ์รวมตลอดถงึก�รปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดเกีย่วกบัก�รเปดิเผยขอ้มลูก�รทำ�ร�ยก�รทีเ่กีย่วโยงและ

ก�รได้ม�หรือจำ�หน่�ยสินทรัพย์ที่สำ�คัญของบริษัทต�มม�ตรฐ�นก�รบัญชีที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี

 สำ�หรับแผนก�รตรวจสอบร�ยก�รระหว่�งกันของบริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะ

กรรมก�รตรวจสอบจะมอบหม�ยให้หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในทำ�ก�รตรวจสอบในร�ยละเอียด และนำ�เสนอผลก�รตรวจสอบแยก

เป็นร�ยเดือนต่อคณะกรรมก�รตรวจสอบไตรม�สละครั้ง  โดยคณะกรรมก�รตรวจสอบจะได้พิจ�รณ�ร�ยก�รธุรกรรมท�งก�รค้�

ของบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน หรือร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์นั้นว�่ ร�ยก�รดังกล�่วเป็นไปอย�่งสมเหตุสม

ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

 บรษิทัไมม่นีโยบ�ยก�รใหกู้ย้มืเงนิใดๆ นอกจ�กก�รใหเ้ครดติเทอมท�งก�รค�้ปกต ิและห�กมรี�ยก�รระหว�่งกนัของบรษิทั

เกดิขึน้กบับคุคลทีอ่�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชน ์มสีว่นไดส้ว่นเสยี หรอือ�จมคีว�มขดัแยง้ท�งผลประโยชนใ์นอน�คต บรษิทัจะ

ใหค้ณะกรรมก�รตรวจสอบเปน็ผูใ้หค้ว�มเหน็เกีย่วกบัคว�มจำ�เปน็และคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รนัน้ ในกรณทีีค่ณะกรรมก�รตรวจ

สอบไมม่คีว�มชำ�น�ญในก�รพจิ�รณ�ร�ยก�รระหว�่งกนัทีอ่�จเกดิขึน้ บรษิทัจะไดใ้หผู้เ้ชีย่วช�ญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเปน็

ผูใ้หค้ว�มเหน็เกีย่วกบัร�ยก�รระหว�่งกนัดงักล�่วเพือ่นำ�ไปใชป้ระกอบก�รตดัสนิใจของคณะกรรมก�ร หรอืผูถ้อืหุน้ต�มแตก่รณ ีทัง้นี ้

บริษัทจะเปิดเผยร�ยก�รระหว่�งกันไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินที่ได้รับก�รตรวจสอบจ�กผู้สอบบัญชีของบริษัท และในแบบ

แสดงร�ยก�รข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
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Reasons and necessity of connected transaction

 The connected transactions between the Company, its subsidiaries and related parties have to 

follow the normal operations and general trade conditions� Conditions and prices are in line with market 

price which is comparable to prices charged on other counterparties in order to maximize benefits of all 

stakeholders of the Company, its subsidiaries, and related companies which have common shareholders 

and directors� These transactions are also audited by auditor�

Measures and approval process of connected transaction

 In order to protect investors’s benefits, the Company will propose any connected transaction that 

has never been approved to the Board of Directors, with presence of the Audit Committee, to approve that 

it is reasonable and fair for all stakeholders, as well as contains appropriate price policy� The directors, 

who may have conflict of interest, cannot vote to approve that connected transactions.

 The future connected transaction must comply with the Securities and Stock Exchange Act, as well 

as regulations, announcement and rules of the Stock Exchange of Thailand and those of the Securities and 

Exchange Commission, including compliance to the rule on disclosure of connected transaction information 

and major assets acquisition as required by Federation of Accounting Professions

 For the auditing plan of connected transactions, the Audit Committee will assign the Company’s 

internal auditor to monitor all details and propose all results of monitoring on monthly basis to the Audit 

Committee for every quarter� The Audit Committee assesses that those transactions are appropriated and 

complied with all concerned regulations, as well as maximize the Company’s benefits.

Future connected transaction

 The company has no policy to lend except offering credit term� If connected transactions occur 

with persons who might have conflict of interest in the future, the company will seek comment from the 

Audit Committee on necessity and appropriateness of the items� In case that the Audit Committee does not 

have expertise in such area, the Company will seek comment from independent experts or the Company’s 

auditor� The comment will be used by the Board of  Directors or shareholders’ meeting for consideration� 

The company will disclose all connected transactions in the notes to financial statements audited by the 

Company’s auditor and in the SEC form 56-1
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คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
ภาพรวมผลการดำาเนินงานที่ผ่านมา

 ในป ี2559 ภ�พรวมเศษฐกจิไทยมกี�รขย�ยตวัเพิม่ขึน้จ�กปกีอ่น โดยผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศขย�ยตวัเพิม่ขึน้จ�กรอ้ย
ละ 2.8 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 3.2 ในปี 2559  โดยมีปัจจัยหนุนจ�กก�รลงทุนภ�ครัฐและก�รดำ�เนินม�ตรก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ   
ในขณะที่ก�รบริโภคและก�รลงทุนภ�คเอกชนก็มีก�รขย�ยตัวจ�กปีก่อนโดยได้รับอ�นิสงส์จ�กร�ค�น้ำ�มันและภ�วะเงินเฟ้อที่อยู่ใน
ระดับต่ำ�  สถ�นก�รณ์ร�ค�เหล็กโลกก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ร�ค�เหล็กมีก�รปรับตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2559 อุตส�หกรรม
เหล็กเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ก็มีก�รขย�ยตัวจ�กคว�มต้องก�รเหล็กภ�ยในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น 

 ในส่วนของปริม�ณก�รบริโภคเหล็กเส้นภ�ยในประเทศนั้นอยู่ที่ 3.4 ล้�นตัน คิดเป็นก�รขย�ยตัวร้อยละ 2.7 ในปี 2559  

ปี	2559 ปี	2558 ปี	2557

อัตร�ก�รขย�ยตัวของ GDP (ร้อยละ) 3�2 2�8 0�7

ปริม�ณก�รข�ยเหล็กเส้นภ�ยในประเทศ (พันตัน) 3,365 3,276 3,297

อัตร�ก�รขย�ยตัว (ร้อยละ) 2�7 -0.6 -0.1

ปริม�ณข�ยของบริษัท (พันตัน) 169 135 96

อัตร�ก�รขย�ยตัว (ร้อยละ) 25.2 40�6 -25.4

ส่วนแบ่งตล�ด (ร้อยละ) 5 4�1 2�9

 แตอ่ย�่งไรกต็�ม บรษิทัไดมุ้ง่เนน้ก�รเพิม่ยอดข�ยโดยก�รเพิม่ผลติภณัฑใ์หม้คีรบทกุชนดิและขน�ดทัง้ในสว่นของเหลก็เสน้
กลมและเหล็กเส้นข้ออ้อยเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของลูกค้�และขย�ยส่วนแบ่งท�งก�รตล�ด อีกทั้งเป็นก�รลดต้นทุนก�รผลิต
จ�กปริม�ณก�รผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น  ส่งผลให้ยอดข�ยของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นจ�กปีก่อนร้อยละ 25 และส�ม�รถขย�ยส่วนแบ่งท�งก�ร
ตล�ดได้เป็นร้อยละ 5

งบกำาไรขาดทุนสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายได้

 บริษัท มีร�ยได้จ�กก�รข�ยในปี 2559 จำ�นวน 2,460.9 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จ�กยอดข�ย 2,052.8 ล้�นบ�ท 
ของปี 2558 อันเป็นผลม�จ�กปริม�ณก�รข�ยที่เพิ่มสูงขึ้นจ�ก 135,080 ตัน ในปี 2558 เป็น 169,066 ตัน ในปี 2559 หรือเพิ่ม
ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25 เนื่องม�จ�กคว�มต้องก�รเหล็กภ�ยในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่สถ�นก�รณ์ร�ค�เหล็กโลกก็มีก�รปรับ
ตัวสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กปีก่อน  ส่งผลให้ร�ค�ข�ยเฉลี่ยต่อตันของบริษัท เพิ่มสูงขึ้นจ�กร�ค�เฉลี่ยตันละ 12,558 บ�ทในปล�ยปี 
2558 เป็นตันละ 15,773 บ�ท ในตอนปล�ยปี 2559 

ผลิตภัณฑ์
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ จำ�นวนเงิน ร้อยละ

1. เหล็กเส้นข้ออ้อย 1,334�04 53.44 660�47 32�17 94.65 4�90

2. เหล็กเส้นกลม 1,126�88 45.15 1,392�39 67�83 1,821.50 94�41

3. เศษเหล็ก 35.18 1�41 0�01 0�00 13�23 0�69

รวมร�ยได้จ�กก�รข�ย 2,496�10 100�00 2,052.82 100�00 1,929�38 100�00
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Explanation and Analysis of Financial Status and 
  Operating Results

Overall Operating Results 

 In 2016, Thai economics growth increased from the previous year with the gross domestic product 
(GDP) expanded at increasing rate from 2.8% in 2015 to 3.2% in 2016 with the boost from government in-
vestment and economic stimulus package while the private consumption and investment began to recover 
from the previous year benefited from the low oil price and inflation. Moreover, the world steel industry was in 
the upward trend as the steel price increased steadily since the beginning of 2016�   Steel bar industry, our 
product, has also got the good result of the volume growth from the increase in steel consumption demand 
in the country�   

 In terms of domestic steel bar consumption in 2016, total usage was at 3�4 million tones or equal to 
the increasing rate of 2.7%..

2016 2015 2014

GDP Growth Rate (%) 3�2 2�8 0�7

Domestic Steel Bar Sales Volume (thousand tons) 3,365 3,276 3,297

Growth Rate (%) 2�7 -0.6 -0.1

The Company’s Sales (thousand tons) 169 135 96

Growth Rate (%) 25.2 40�6 -25.4

Market Share (%) 5 4�1 2�9

 However, the Company has focused on the sales increasing strategy by offering the variety of types 
and sizes of product, both round bars and deformed bars, in order to meet the customer demand and expand 
the market share� Moreover, the increase in the production volume will help to improve the production cost� As 
a consequent, the Company can increase sales by 25% from the previous year and expand its market share 
to 5%.

Statement of Income as for the Year Ended December 31, 2016 

Revenues

 The Company’s sales was increased by 20% from Baht 2,052.8 in 2015 to Baht 2,460.9 million in 2016 
as a result of the sales volume increased from 135,080 tons in 2015 to 169,066 tons in 2016 or 25% increased. 
This came from the increasing in local demand of steel bars while the world steel price has continued to rise� 
As a result, the average selling prices significantly increased from Baht 12,558 per ton at the end of 2015 to 
Baht 15,773 per ton at the end of 2016.  

Product
2016 2015 2014

Amount % Amount % Amount %

1� Deformed Bar 1,334�04 53.44 660�47 32�17 94.65 4�90

2� Round Bar 1,126�88 45.15 1,392�39 67�83 1,821.50 94�41

3� Scrap 35.18 1�41 0�01 0�00 13�23 0�69

Total Sales 2,496�10 100�00 2,052.82 100�00 1,929�38 100�00
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 จ�กโครงสร�้งก�รข�ยเหลก็เสน้ของบรษิทัต�มต�ร�งข�้งบนนี ้สดัสว่นก�รข�ยเหลก็เสน้ขอ้ออ้ยของบรษิทัมสีดัสว่นเพิม่สงู
ขึ้นอย่�งม�กจ�กปีก่อน หลังจ�กที่ในปี 2558 บริษัทได้ดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พให้กับกระบวนก�รผลิตใน
ส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยแล้วเสร็จ ทำ�ให้บริษัทส�ม�รถผลิตสินค้�และทำ�ตล�ดในส่วนของเหล็กเส้นข้ออ้อยได้ม�กขึ้น  จนกระทั่ง
ในปี 2559 สัดส่วนยอดข�ยของเหล็กเส้นข้ออ้อยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่�งต่อเนื่องจ�กร้อยละ 32.17 ของยอดข�ยรวมในปี 2558 ม�
เป็นร้อยละ 53.44 ของยอดข�ยรวมในปี 2559 

 ทั้งนี้ร�ยได้จ�กก�รข�ยทั้งหมดม�จ�กก�รข�ยภ�ยในประเทศ และเป็นร�ยได้จ�กก�รข�ยเหล็กเส้น ห�งเหล็ก และเศษ
เหล็ก โดยมีร�ยละเอียดของสัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยปร�กฎอยู่ในต�ร�งด้�นล่�งนี้

สัดส่วนร�ยได้ต�มชนิดสินค้� 

(ร้อยละของร�ยได้จ�กก�รข�ยทั้งหมด)
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ร�ยได้จ�กก�รข�ย (ล้�นบ�ท) 2,496�1 2,052.8 1,929�4

     Special Line 14�3 29�0 37�6

     Normal Line 83.5 70.5 60�9

     ห�งเหล็ก 0�8 0.5 0�8

     เศษเหล็ก 1�4 0�0 0�7

 ในปี 2559 สัดส่วนร�ยได้จ�กก�รข�ยเหล็กในกลุ่ม Special Line ซึ่งเป็นกลุ่มเหล็กเส้นขน�ดเล็กที่มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นสูง 
ได้ลดลงจ�กร้อยละ 29 ในปีก่อนเหลือเพียง ร้อยละ 14.3 ของร�ยได้จ�กก�รข�ยทั้งหมด  ซึ่งเหล็กเส้นในกลุ่มนี้ของบริษัทมีคว�ม
ได้เปรียบในเชิงต้นทุนก�รผลิตและเป็นสินค้�ที่มีผู้ผลิตน้อยร�ยในตล�ด จึงมีก�รแข่งขันในเชิงร�ค�ที่ไม่รุนแรงและมีอัตร�กำ�ไรขั้น
ต้นที่ดีกว่�สินค้�อื่น

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

 ต้นทุนข�ยของบริษัทในปี 2559 และปี 2558 มีจำ�นวนเท่�กับ 2,100.4 ล้�นบ�ท และ 2,049.2 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิด
เป็นอัตร�กำ�ไรขั้นต้นร้อยละ 14.6 และร้อยละ 0.2 ต�มลำ�ดับ อัตร�กำ�ไรขั้นต้น ในปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นม�กจ�กปี 2558 สืบเนื่อง
ม�จ�กสถ�นก�รณ์ร�ค�เหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้นดังที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น ต้นทุนค่�วัตถุดิบหลักเหล็กแท่งเล็กหรือบิลเล็ต (Steel Billet) 
นับเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูงที่สุดในต้นทุนข�ย โดยมีสัดส่วนอยู่ในระดับที่เกินกว่�ร้อยละ 80 ของร�ค�ข�ยเหล็กเส้น จัดเป็นต้นทุน
ที่มีคว�มผันผวนท�งด้�นร�ค�สูงและยังไม่มีเครื่องมือป้องกันคว�มเสี่ยงที่มีประสิทธิภ�พเพียงพอ (ร�ยละเอียดปร�กฎอยู่ในเรื่อง 
“ปัจจัยคว�มเสี่ยง”) ตลอดทั้งปี 2559 ร�ค�เฉลี่ยของเหล็กแท่งเล็กที่บริษัทใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตสินค้�มีก�รปรับตัวสูงขึ้นอย่�ง
ต่อเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ร�ค�เหล็กโลกในขณะที่บริษัทได้มีก�รบริห�รจัดก�รก�รสั่งซื้อสินค้�คงคลังอย่�งเหม�ะสม และส�ม�รถ
ควบคุมต้นทุนข�ยได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ส่งผลให้ส่วนต่�งระหว่�งร�ค�ข�ยของเหล็กเส้นกับต้นทุนเหล็กแท่งเล็ก(Metal Spread) 
เพิ่มสูงขึ้นจ�กร�ค�เฉลี่ยตันละ 1,696 บ�ทในปี 2558 เป็นตันละ 3,508 บ�ท ในปี 2559  จึงส่งผลให้อัตร�กำ�ไรขั้นต้นของบริษัท
เพิ่มสูงขึ้นอย่�งม�ก

 ต้นทุนสินค้�ข�ยในส่วนอื่นประกอบด้วยต้นทุนก�รผลิต (แปรรูปด้วยก�รรีดร้อน) อันได้แก่ ต้นทุนค่�เชื้อเพลิง ค่�เสื่อม
ร�ค� ต้นทุนค่�แรงง�น และวัสดุสิ้นเปลืองในก�รผลิต เป็นต้น โดยที่ต้นทุนค่�เชื้อเพลิงมีสัดส่วนเกินกว่�ครึ่งหนึ่งของต้นทุนก�ร
ผลิตทั้งหมด 

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยในปี 2559 และปี 2558 มีจำ�นวนเท่�กับ 53.5 ล้�นบ�ท และ 44.3 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ คิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 2.17 และรอ้ยละ 2.16 ของยอดข�ย ต�มลำ�ดบั โดยค�่ใชจ้�่ยในก�รข�ยสว่นใหญเ่ปน็ค�่ขนสง่สนิค�้จงึเปน็สดัสว่นที่
แปรผนัโดยตรงตอ่ปรมิ�ณก�รข�ยในอตัร�ทีใ่กลเ้คยีงกบัปกีอ่น สว่นค่�ใชจ้่�ยในก�รบรหิ�รในป ี2559 และป ี2558 มจีำ�นวนเท่�กบั 
26.2 ล้�นบ�ท และ 25 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ ซึ่งค่�ใช้จ่�ยส่วนใหญ่เป็นค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�นที่เพิ่มขึ้นจ�กปีก่อนเพียงเล็กน้อย  

 สัดส่วนของค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รต่อร�ยได้รวมลดลงจ�กปีก่อนเพียงเล็กน้อย  ดังร�ยละเอียดที่แสดงในต�ร�ง
ข้�งล่�งนี้ 
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 According to the above revenue structure, the proportion of the deformed steel bars sales increased 
significantly from the previous year since the Company has completed the installation of machinery to enhance 
the production process of deformed steel bars in 2015. With this upgrade production process, the Company 
can produce and expand the market for the deformed steel bars sales� The proportion of deformed steel bars 
sales has been increased from 32.17% of total sales in 2015 to 53.44% of total sales in 2016.

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

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

2016 2015 2014

Sales Revenue (Million Baht) 2,496�1 2,052.8 1,929�4

    Special Line 14�3 29�0 37�6

    Normal Line 83.5 70.5 60�9

    Tail of Steel Bar 0�8 0.5 0�8

    Scrap 1�4 0�0 0�7
 
 In 2016, the proportion of sales from special line, small steel bar category with high gross profit margin, 
has decreased from 29% in the previous year to 14.3% of total sales revenue in this year. The Company has the 
competitive advantage for steel bar in this category in term of production cost as there are fewer manufacturers 
in the market. Therefore, price competition is not severe and gross profit margin is higher than other product 
categories�

Costs and Expenses 

 The Company’s cost of sales was at Baht 2,100.4 million and Baht 2,049.2 million in 2016 and 2015, 
respectively and the gross profit rate was at 14.6% and 0.2%. The gross profit rate in 2016 was significantly 
increased from 2015 due to the world steel price situation as mentioned above. The main raw material costs 
of steel bar is steel billet, the highest proportion in cost of sales, which accounted for more than 80% of steel 
bar price� Moreover, the price volatility risk of steel billet is considered high and there is no effective hedg-
ing instrument to deal with this risk (details as discussed in “Risk Factors”).  Throughout the year 2016, the 
average price of steel billet which used as raw material in the production has increased steadily as a result 
of the world steel price situation while the Company has properly managed the inventory order and effective 
cost control� As a result, the metal spread, the difference between the selling price of steel bar and the cost 
of steel billet, increased from the average price per ton of Baht 1,696 in 2015 to Baht 3,508 in 2016 which 
has the strong impact to gross profit margin.

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

 The selling expenses were at Baht 53.5 million and Baht 44.3 million in 2016 and 2015, respectively 
which accounted for 2.17% and 2.16% of total sales in 2016 and 2015, respectively. The major expense was 
the transportation cost which directly related with the sales volume in the same proportion of sales� The ad-
ministrative expenses were at Baht 26.2 million and Baht 25 million in 2016 and 2015, respectively. The major 
expenses were the employee expenses which were slightly increased from last year�   

 The proportion of the selling and administrative expenses to total revenue was slightly decreased from 
2015 as per the details shown below: 
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ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

สัดส่วนของค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและ

บริห�ร เทียบกับร�ยได้รวม (ร้อยละ)
3�2 3�4 3�2

 ในปี 2559 บริษัทมีร�ยได้อื่นจ�กก�รข�ยเศษเหล็กจำ�นวน 39.2 ล้�นบ�ท ซึ่งมีต้นทุนในส่วนนี้อยู่ที่ 19.1 ล้�นบ�ท 
นอกจ�กนี้ยังมีร�ยได้ค่�ชดเชยรับจ�กผู้ผลิตจ�กก�รยกเลิกก�รข�ยวัตถุดิบอีกจำ�นวน 5.3 ล้�นบ�ท

 จ�กนโยบ�ยก�รบรหิ�รอตัร�แลกเปลีย่นของบรษิทั (ร�ยละเอยีดปร�กฎอยูใ่นเรือ่ง “ปจัจยัคว�มเสีย่ง”) เพือ่รองรบัก�รนำ�
เข้�วัตถุดิบจ�กต่�งประเทศนั้น ทำ�ให้บริษัทมีก�รรับรู้ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับร�ยได้
ของบริษัท ในปี 2559 บริษัทมีผลกำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนจำ�นวน 3.8 ล้�นบ�ท ในขณะที่ปี 2558 บริษัทมีผลข�ดทุนจ�กอัตร�
แลกเปลี่ยนจำ�นวน 11.7 ล้�นบ�ท เนื่องจ�กค่�เงินบ�ทมีคว�มผันผวนและอ่อนค่�ลงอย่�งม�กเมื่อเทียบกับเงินดอลล�ร์สหรัฐ   

กำาไร

 ดว้ยเหตทุีส่ว่นต�่งระหว�่งร�ค�ข�ยของเหลก็เสน้กบัตน้ทนุเหลก็แทง่เลก็(Metal Spread) มกี�รปรบัเพิม่ขึน้จ�กร�ค�เฉลีย่
ตันละ 1,696 บ�ทในปี 2558 เป็นตันละ 3,508 บ�ท ในปี 2559 ดังที่กล่�วม�ข้�งต้น  ส่งผลให้บริษัทมีกำ�ไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจ�ก
ปีก่อนเป็นอย่�งม�ก  กล่�วคืออัตร�กำ�ไรขั้นต้นของปี 2559 และปี 2558 เท่�กับร้อยละ 14.6 และ 0.2 ต�มลำ�ดับ จึงเป็นปัจจัย
หลักที่ทำ�ให้บริษัทฯมีผลก�รดำ�เนินง�นของปี 2559 เป็นกำ�ไรสุทธิทั้งสิ้น 268 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 265.9 
ล้�นบ�ท หลังผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย เพิ่มขึ้นอย่�งม�กเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่ง
บริษัทมีผลข�ดทุนสุทธิ 86 ล้�นบ�ท 

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

 จ�กผลก�รดำ�เนนิง�นของบรษิทัประจำ�ป ีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัว�คม 2559 มผีลกำ�ไรสทุธจิำ�นวน 268 ล้�นบ�ท หรอืคดิเปน็
กำ�ไรตอ่หุน้ 0.24 บ�ท คณะกรรมก�รบรษิทัจงึเหน็สมควรจงึเหน็สมควรเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจำ�ป ี2560 เพือ่พจิ�รณ�อนมุตัิ
ก�รจ่�ยเงินปันผลทั้งปี ในอัตร�หุ้นละ 0.14 บ�ท รวมเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่�ยทั้งสิ้น 158.55 ล้�นบ�ท อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�ก
คณะกรรมก�รบรษิทัฯไดม้มีตอินมุตัใิหจ้�่ยเงนิปนัผลระหว�่งก�ลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไปแลว้ในอตัร�หุน้ละ0.08 บ�ท เปน็เงนิจำ�นวน 90.60 
ล้�นบ�ท ซึ่งได้จ่�ยแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันย�ยน 2559 ดังนั้น ห�กที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2560 อนุมัติก�รจ่�ย
เงินปันผลต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทฯ เสนอม�ในครั้งนี้ บริษัท ก็จะจ่�ยเงินปันผลงวดสุดท้�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
อัตร�หุ้นละ 0.06 บ�ท เป็นเงินจำ�นวน 67.95 ล้�นบ�ท ในวันที่ 12 พฤษภ�คม 2560 นี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินของปีก่อน

สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2558 มีจำ�นวนเท่�กับ 2,014.6 ล้�นบ�ท และ 2,026.8 ล้�นบ�ท ต�ม
ลำ�ดับ ในขณะที่สินทรัพย์หมุนเวียนมียอดเพิ่มขึ้นจ�ก 1,107.5 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี 2558 เป็น 1,128.9 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี 2559 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นยอดลูกหนี้ก�รค้�ที่เพิ่มสูงขึ้นจ�กยอดข�ยในปล�ยปี 2559

 บรษิทัส�ม�รถบรหิ�รจดัก�รสนิทรพัยท์ีม่อียูเ่พือ่นำ�ไปใชส้ร�้งร�ยไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พม�โดยตลอด ดงัจะเหน็ไดจ้�กขอ้มลู
เปรียบเทียบสัดส่วนร�ยได้ต่อสินทรัพย์ต�มต�ร�งข้�งล่�งนี้
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2016 2015 2014

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

3�2 3�4 3�2

 In 2016, the Company had the other incomes from the sales of scrap totaling Baht 39�2 million with 
the related scrap cost of Baht 19�1 million and the compensation income received from a supplier as a result 
for the cancellation of raw material sales of Baht 5.3 million.

 From the Company’s foreign exchange rate management policies (details as shown in “Risk Factors”) 
in coping with the imported raw materials from abroad, the Company could realize lower proportion of gain 
or loss from foreign exchange when comparing with the Company’s revenues� In 2016 the Company had the 
gain from exchange rate of Baht 3�8 million while the Company got the loss from exchange rate of Baht 11�7 
million last year due to the depreciation of Thai Baht in 2015. 

Profits	

 Since the average metal spread has been increased from Baht 1,696 per ton in 2015 to Baht 3,508 
per ton in 2016 leading to the significantly rise in Company gross profit from last year. Gross profit for the 
year 2016 and 2015 were reported at 14.6% and 0.2%, respectively.  This was the major drive in this year’s 
performance as the Company had the net profit of Baht 268 million in 2016 or equal to the comprehensive 
income of Baht 265.9 million after the actuarial loss, this was significantly increased from net loss of Baht 86 
million in 2015.

Return on Equity 

 According to the Company’s performance for the year ended December 31, 2016 which the Company 
had the net profit of Baht 268 million or equivalent to net profit per share of Baht 0.24, the Board of Directors 
deem appropriate to propose the 2017 Annual General Shareholders’ Meeting to approve the annual dividend 
payment of Baht 0.14 per share, or a total dividend payment of Baht 158.55 million. 

Statement of Financial Position as at December 31, 2016 with Comparative Previous Year  

Assets 

 The Company’s total assets at end of 2016 and 2015 were Baht 2,014.6 million and Baht 2,026.8 mil-
lion, respectively while total current assets increased from Baht 1,107.5 million at end of 2015 to Baht 1,128.9 
million at end of 2016 as a result of trade accounts receivable increased from the sales at end of 2016� 

 The Company can effectively utilize the existing assets as shown by the comparative proportion of 
revenues to assets as per the table below:  
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(หน่วย: ล้�นบ�ท) ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ร�ยได้รวม 2,510.4 2,054.3 1,940�8

ลูกหนี้ก�รค้� 406�2 97�3 70�3

สินค้�คงเหลือ 631�4 721�2 747�7

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 876�8 910�7 904�7

สินทรัพย์รวม 2,014�6 2,026�8 1,886�9

สินทรัพย์เฉลี่ย (ต้นงวด + ปล�ยงวด) / 2 2,020�7 1,956.9 2,116�1

สัดส่วนร�ยได้ต่อสินทรัพย์ 1.24 เท่� 1.05 เท่� 0.92 เท่�

 จ�กต�ร�งจะเห็นได้ว่�สัดส่วนร�ยได้ต่อสินทรัพย์ของบริษัทเพิ่มขึ้นจ�กปีก่อน อันเนื่องม�จ�กยอดร�ยได้รวมที่เพิ่มขึ้น
จ�กปริม�ณก�รข�ยที่เพิ่มขึ้นดังที่กล่�วม�แล้วข้�งต้น ในขณะที่สินทรัพย์รวมยังคงอยู่ในระดับเดิม แสดงให้เห็นว�่บริษัทส�ม�รถ
นำ�สินทรัพย์ในปี 2559 ทุกๆ 1 บ�ท ไปใช้สร้�งร�ยได้กลับม�ได้จำ�นวน 1.24 บ�ท ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่อยู่ในระดับสูง สะท้อนถึง
ผลลัพธ์ที่ดีจ�กนโยบ�ยส�มประก�รคือ (1) ก�รบริห�รจัดก�รสินค้�คงคลังให้มีระดับที่เหม�ะสม (2) นโยบ�ยก�รให้คว�มสมดุล
ระหว่�งอัตร�กำ�ไรและปริม�ณข�ย ที่นอกจ�กจะช่วยเพิ่มร�ยได้ให้ม�กขึ้นแล้วยังทำ�ให้มีอัตร�ก�รใช้กำ�ลังก�รผลิตเพิ่มขึ้นอีกด้วย 
และ (3) ก�รใช้เครื่องจักรในก�รผลิตอย่�งมีประสิทธิภ�พ
 
หนี้สิน

 หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2558 มีจำ�นวนเท่�กับ 71.2 ล้�นบ�ท และ 258.7 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ 
ซึ่งก�รลดลงของหนี้สินรวมเป็นผลม�จ�กก�รลดลงของยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร และเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รสั่งซื้อบิลเล็ต 
ซึ่งได้มีก�รจ่�ยชำ�ระครบทั้งจำ�นวนในปีถัดม� ในขณะที่ปี 2559 บริษัท ไม่มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่�วเนื่องจ�กมีก�รสั่งซื้อบิล
เล็ตจ�กภ�ยในประเทศในช่วงปล�ยปี

 ในขณะที่อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำ� โดยคิดเป็น 0.04 และ 0.15 เท่�ในปี 2559 และ 2558 
ต�มลำ�ดับ ซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รใช้เงินทุนที่ม�จ�กส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้นเป็นหลัก  

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อัตร�ส่วนหนี้สินต่อทุน 

(หนี้สินรวม ห�รด้วย ส่วนของผู้ถือหุ้น)
0�04 0.15 0�02

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ในระหว่�งปี 2558 บริษัทไม่มีก�รเปลี่ยนแปลงจำ�นวนหุ้นส�มัญ โดยมีหุ้นส�มัญจำ�นวน 1,132,500,000 หุ้น มูลค่�ที่ตร�
ไว้หุ้นละ 1.00 บ�ท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นงวดรวมจำ�นวน 1,943.4 ล้�นบ�ท หรือคิดเป็นหุ้นละ 1.72 บ�ท โดยมีก�ร
เปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในระหว่�งปี คือ ผลกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี 2559 จำ�นวน 265.9 ล้�นบ�ท และก�รจ่�ยเงินปันผล
ระหว่�งก�ลจำ�นวน 90.6 ล้�นบ�ท 

งบกระแสเงินสดสำาหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

 บริษัทมีเงินสดสุทธิลดลงในปี 2559 ทั้งสิ้น 55 ล้�นบ�ท  โดยแบ่งเป็นเงินสดสุทธิได้ม�จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น 169 
ล้�นบ�ท ซึ่งเพิ่มขึ้นจ�กยอดข�ยที่เพิ่มขึ้น  ส่วนเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำ�นวน 2 ล้�นบ�ท เป็นก�รซื้อเครื่องจักรเพิ่ม
ในระหว่�งปี   ในขณะที่เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดห�เงินจำ�นวน 222 ล้�นบ�ท เป็นก�รจ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร
และก�รจ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล
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(unit: million Baht) 2016 2015 2014

Total Revenues 2,510.4 2,054.3 1,940�8

Trade Accounts Receivable 406�2 97�3 70�3

Inventories 631�4 721�2 747�7

Property, plant and equipment 876�8 910�7 904�7

Total Assets 2,014�6 2,026�8 1,886�9

Average Assets (beginning + ending) / 2 2,020�7 1,956.9 2,116�1

Total Revenues to Average Assets 1�24 times 1.05 times 0�92 times

 From this table, the proportion of total revenues to average assets has been increased from the previous 
year as a result of sales volume increased as mentioned earlier� The Company still utilized every Baht 1 of assets 
in 2016 to generate the income at the high level at Baht 1.24. It reflected the good results from 3 policies: (1)   
inventory management to an appropriate level, (2) the balancing between profit margin and sales volume which also 
improved the production capacity as well, and (3) the use of the machinery in production with more efficiency.

Liabilities 

 Total liabilities at end of 2016 and 2015 were Baht 71.2 million and Baht 258.7 million, respectively. 
The major reduction came from the decrease in short term loan from bank and accounts payable-trade at 
end of 2015 as the balances have been settled in the beginning of 2016. Moreover, the Company ordered the 
billet locally at end of 2016� 

  For debt to equity ratio, the Company could maintain the low ratio at 0.04 and 0.15 in 2016 and 
2015, respectively. This was mainly due to the usage of fund from the shareholder‘s equity.  

2016 2015 2014

Debt to Equity Ratio 

(Total Liabilities/Shareholders’ Equity)
0�04 0.15 0�02

Shareholders’ Equity

 During 2016, the Company had no change in ordinary shares of 1,132,500,000 shares with the par 
value of Baht 1�00� Shareholders’ equity as at the end of the period was Baht 1,943�4 million or Baht 1�72 per 
share. The significant changes during the year were the comprehensive income of Baht 265.9 million and the 
interim dividend payment of Baht 90�6 million� 

Statement of Cash Flow as for the Year Ended December 31, 2016 in Comparison with the 
Same Period of Previous Year

 The Company’s net cash has been decreased by Baht 55 million in 2016. It was consisted of net cash 
received from the operating activities of Baht 169 million which mainly came from the sales increased� Net 
cash used in investing activities of Baht 2 million from the purchasing of new machinery during the year� On 
the other hand, net cash used in financing activities of Baht 222 million was mainly came from the settlement 
of short-term loan from bank and the payment of the interim dividend. 
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สภาพคล่อง

 บริษัทยังคงมีสภ�พคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นเดียวกับปีก่อน ดังจะเห็นได้จ�กอัตร�ส่วนสภ�พคล่องที่คำ�นวณจ�กสินทรัพย์
หมุนเวียน ห�รด้วย หนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ดังแสดงในต�ร�งข้�งล่�งนี้  อัตร�ส่วนสภ�พคล่องของบริษัท เพิ่มขึ้นจ�ก 4.3 
เท่� ในปี 2558 เป็น 17.3 เท่�ในปี 2559 เนื่องม�จ�กยอดหนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2559 ลดลงอย่�งม�กจ�กปี 2558 จ�กก�ร
ลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร และยอดเจ้�หนี้ก�รค้�จ�กก�รสั่งซื้อบิลเล็ต   ก�รที่อัตร�ส่วนสภ�พคล่องอยู่ในระดับที่สูง
อย่�งต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงสภ�พคล่องที่สูงม�กของบริษัท   

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

อัตร�ส่วนสภ�พคล่อง 
(สินทรัพย์หมุนเวียน ห�รด้วย หนี้สินหมุนเวียน)

17�3 4�3 32�3
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Liquidity

 The Company maintained a good liquidity as same as the previous year as seen from its liquidity 
ratio, from dividing current assets by current liabilities as shown in the table below. The significantly increase 
in liquidity ratio from 4.3 in 2015 to 17.3 in 2016 was due to the reduction in short-term loan from bank and 
accounts payable trade from the purchasing of steel billet�

2016 2015 2014

Liquidity Ratio
(Current Assets/Current Liabilities)

17�3 4�3 32�3
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 งบก�รเงนิของบรษิัท บ�งสะพ�นบ�รม์ิล จำ�กดั (มห�ชน) จัดทำ�ขึน้ต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงนิทีก่ำ�หนดในพระ

ร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงร�ยก�รในงบก�รเงินต�มข้อกำ�หนดในประก�ศกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�ลงวันที่ 28 

กันย�ยน 2554 ออกต�มคว�มในพระร�ชบัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543 และต�มข้อกำ�หนดของคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ภ�ย

ใต้พระร�ชบัญญัติหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

 คณะกรรมก�รรบัผดิชอบตอ่ร�ยง�นท�งก�รเงนิของบรษิทั บ�งสะพ�นบ�รม์ลิ จำ�กดั (มห�ชน) ทีจ่ดัทำ�ขึน้เพือ่ใหเ้กดิคว�ม

มั่นใจว่�ได้แสดงฐ�นะก�รเงิน ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ย และกระแสเงินสดที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีก�รบันทึกข้อมูล

ท�งบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่รักษ�ไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งก�รป้องกันก�รทุจริตและก�รดำ�เนินก�รที่ผิดปกติ และในก�รจัด

ทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงนิ ไดม้กี�รพจิ�รณ�เลอืกใชน้โยบ�ยบญัชทีีเ่หม�ะสมและถอืปฎบิตัโิดยสม่ำ�เสมอ และเปน็ไปต�มม�ตรฐ�นก�ร

บญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป รวมทัง้ไดม้กี�รเปดิเผยขอ้มลูสำ�คญัอย�่งเพยีงพอในหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิซึง่ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงคว�ม

เห็นต่องบก�รเงินของบริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี

 (น�ยวิสิทธิ์ น้อยพันธ์) (น�ยหลี่ เยะ เหวิน)

 ประธ�นกรรมก�ร กรรมก�รผู้จัดก�ร

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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Responsibilities of the Board of Directors for the Financial          
  Statement Reports
 The financial statements have been prepared in in accordance with Thai Financial Reporting Standards 

enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compli-

ance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 28 September 

2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543 and the rules of Securities and Exchange Commission under 

Stock Exchange of Thailand Act. B.E. 2535.

 

 The Board of Directors is responsible for the financial statements of Bangsaphan Barmill Public Company 

Limited which are prepared to ensure the true and correctness of financial positions, revenues, expenses and 

cash flows by keeping sufficient and correct accounting records in order to retain the assets, prevent frauds 

and irregularity operations. As a regular practice the financial statements are prepared by using the suitable 

accounting policy in accordance with the generally accepted accounting standards and the significant informa-

tion is sufficiently disclosed in the Notes to the financial statements. The auditor has expressed her opinion 

to the financial statements of Bangsaphan Barmill Public Company Limited in the Auditor’s Report.  

  

                                                                    

 (Mr� Visith Noiphan) (Mr. Lee , Yeh – Wen)

 Chairman Managing Director
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เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	บางสะพานบาร์มิล	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วัน

ที่ 31 ธันว�คม 2559 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 

และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน รวมถึงหม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ 

ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข�้พเจ�้ไดป้ฏบิตังิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัช ีคว�มรบัผดิชอบของข�้พเจ�้ไดก้ล�่วไวใ้นสว่นของคว�มรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชี

ตอ่ก�รตรวจสอบงบก�รเงนิในร�ยง�นของข�้พเจ�้ ข�้พเจ�้มคีว�มเปน็อสิระจ�กบรษิทัฯต�มขอ้กำ�หนดจรรย�บรรณของผูป้ระกอบวชิ�ชพีบญัชี

ที่กำ�หนดโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ในพระบรมร�ชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบงบก�รเงิน และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�น

จรรย�บรรณอื่นๆต�มทีร่ะบใุนขอ้กำ�หนดนัน้ดว้ย ข้�พเจ้�เชือ่ว�่หลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีข่้�พเจ้�ไดร้บัเพยีงพอและเหม�ะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑ์

ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	

เรือ่งสำ�คญัในก�รตรวจสอบคอืเรือ่งต�่งๆ ทีม่นียัสำ�คญัทีส่ดุต�มดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิ�ชพีของข�้พเจ�้ในก�รตรวจสอบงบก�รเงนิสำ�หรบั

งวดปัจจุบัน ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�พิจ�รณ�ในบริบทของก�รตรวจสอบ งบก�รเงินโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� ทั้งนี้ 

ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ 

ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นต�มคว�มรับผิดชอบที่ได้กล่�วไว้ในส่วนของคว�มรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อก�รตรวจสอบงบก�รเงินในร�ยง�นของ

ข้�พเจ้� ซึ่งได้รวมคว�มรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�ได้รวมวิธีก�รตรวจสอบที่ออกแบบม�เพื่อตอบสนอง

ต่อก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญในงบก�รเงิน ผลของวิธีก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ซึ่งได้

รวมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงินโดยรวม

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ พร้อมวิธีก�รตรวจสอบสำ�หรับแต่ละเรื่องดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขายสินค้า

ร�ยไดจ้�กก�รข�ยสนิค�้ถอืเปน็ร�ยก�รบญัชทีีส่ำ�คญัยิง่ร�ยก�รหนึง่ของบรษิทัฯ เนือ่งจ�กจำ�นวนร�ยไดท้ีบ่นัทกึในบญัชจีะสง่ผลกระทบโดยตรง

ต่อผลกำ�ไรข�ดทุนประจำ�ปีของบริษัทฯ โดยในระหว่�งปี 2559 บริษัทฯรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�จำ�นวน 2,461 ล้�นบ�ท ซึ่งคิดเป็นร้อย

ละ 98 ของร�ยได้รวมของบริษัทฯ นอกจ�กนี้ปริม�ณและร�ค�ก�รข�ยของบริษัทฯมีคว�มสัมพันธ์กับก�รผันผวนของร�ค�เหล็กในตล�ดโลก 

ด้วยเหตุนี้ข้�พเจ้�จึงให้คว�มสำ�คัญเป็นพิเศษต่อมูลค่�และระยะเวล�ในก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยของบริษัทฯ 

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�ของบริษัทฯโดยก�รประเมินและทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง

กับวงจรร�ยได้ โดยสอบถ�มผู้รับผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม� สุ่มทดสอบก�รปฏิบัติต�มก�รควบคุมที่บริษัทฯออกแบบไว้ 

ทำ�ก�รสุ่มตรวจสอบเอกส�รประกอบร�ยก�รข�ยที่เกิดขึ้นในระหว่�งปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวล�บัญชี สอบท�นใบลดหนี้ที่บริษัทฯออกให้

แก่ลูกค้�ภ�ยหลังวันสิ้นรอบระยะเวล�บัญชี และทำ�ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีร�ยได้เพื่อตรวจสอบคว�มผิดปกติที่อ�จเกิดขึ้นของ

ร�ยก�รข�ยตลอดรอบระยะเวล�บัญชี 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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สินค้าคงเหลือ

ก�รประม�ณก�รมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับของสินค้�คงเหลือของบริษัทฯต�มที่เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 9 ต้องอ�ศัย

ดุลยพินิจของฝ่�ยบริห�รค่อนข้�งม�กเนื่องจ�กสินค้�คงเหลือของบริษัทฯเป็นสินค้�ประเภทโภคภัณฑ์ ซึ่งมีคว�มผันผวนต�มร�ค�ตล�ดโลก 

และต�มอปุสงคแ์ละอปุท�นภ�ยในประเทศ ประกอบกบัก�รประม�ณมลูค�่สทุธทิีค่�ดว�่จะไดร้บัคนืดงักล�่วตอ้งอ�ศยัก�รประม�ณก�รตน้ทนุ

ในก�รผลติตอ่ใหเ้สรจ็และค�่ใชจ้�่ยในก�รข�ยสนิค�้ และร�ค�ข�ย ดงันัน้อ�จทำ�ใหเ้กดิคว�มเสีย่งเกีย่วกบัมลูค�่ของค�่เผือ่ก�รลดลงของมลูค�่

สินค้�คงเหลือ

ข้�พเจ้�ได้ประเมินและทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวิธีก�รประเมินค่�เผื่อก�รลดลงของสินค้�คงเหลือ โดยก�ร

สอบถ�มผู้รับผิดชอบ ทำ�คว�มเข้�ใจและเลือกตัวอย่�งม�สุ่มตรวจสอบก�รปฎิบัติต�มก�รควบคุมที่บริษัทฯได้ออกแบบไว้ นอกจ�กนี้ ข้�พเจ้�

ได้ประเมินวิธีก�รและข้อสมมติที่ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯใช้ในก�รประเมินค่�เผื่อดังกล่�วโดยก�รทำ�คว�มเข้�ใจเกณฑ์ที่ฝ่�ยบริห�รใช้ รวมถึง

สอบท�นคว�มสม่ำ�เสมอของก�รใช้เกณฑ์ดังกล่�วและทำ�ก�รวิเคร�ะห์เปรียบเทียบจำ�นวนเงินสุทธิที่กิจก�รได้รับจ�กก�รข�ยสินค้�ภ�ยหลัง

วันที่ในงบก�รเงินกับร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือแต่ละกลุ่มสินค้�

ข้อมูลอื่น	

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบก�รเงินและร�ยง�นของผู้สอบ

บัญชีที่แสดงอยู่ในร�ยง�นนั้น) ซึ่งค�ดว่�จะถูกจัดเตรียมให้กับข้�พเจ้�ภ�ยหลังวันที่ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีนี้

คว�มเหน็ของข�้พเจ�้ตอ่งบก�รเงนิไมค่รอบคลมุถงึขอ้มลูอืน่และข้�พเจ�้ไมไ่ดใ้หข้อ้สรปุในลกัษณะก�รใหค้ว�มเชือ่มัน่ในรปูแบบใดๆ ตอ่ขอ้มลู

อื่นนั้น

คว�มรบัผดิชอบของข้�พเจ�้ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัก�รตรวจสอบงบก�รเงนิคอื ก�รอ�่นและพจิ�รณ�ว�่ขอ้มลูอืน่นัน้มคีว�มขดัแยง้ทีม่สี�ระสำ�คญักบั

งบก�รเงนิหรอืกบัคว�มรูท้ีไ่ดร้บัจ�กก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้หรอืไม ่หรอืปร�กฎว�่ขอ้มลูอืน่แสดงขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญัหรอืไม ่

เมื่อข�้พเจ�้ได้อ่�นร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯต�มที่กล่�วข้�งต้น และห�กสรุปได้ว่�มีก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ 

ข้�พเจ้�จะสื่อส�รเรื่องดังกล่�วให้ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลทร�บเพื่อให้มีก�รดำ�เนินก�รแก้ไขที่เหม�ะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำากับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริห�รมีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน และรับผิด

ชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ผู้บริห�รรับผิดชอบในก�รประเมินคว�มส�ม�รถของบริษัทฯในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ก�รเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับก�ร

ดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักล�่ว และก�รใชเ้กณฑก์�รบญัชสีำ�หรบักจิก�รทีด่ำ�เนนิง�นตอ่เนือ่งเวน้แตผู่บ้รหิ�รมคีว�มตัง้ใจทีจ่ะเลกิ

บริษัทฯหรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลมีหน้�ที่ในก�รสอดส่องดูแลกระบวนก�รในก�รจัดทำ�ร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

ก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้ว�มเชือ่มัน่อย�่งสมเหตสุมผลว�่งบก�รเงนิโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็

จริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่

ด้วย คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลคือคว�มเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นก�รรับประกันว่�ก�รปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบ

บัญชีจะส�ม�รถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อ

ผิดพล�ดและถือว่�มีส�ระสำ�คัญเมื่อค�ดก�รณ์อย่�งสมเหตุสมผลได้ว่�ร�ยก�รที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผล

ต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้
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ในก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัช ีข�้พเจ�้ใชด้ลุยพนิจิและก�รสงัเกตและสงสยั เยีย่งผูป้ระกอบวชิ�ชพีตลอดก�รตรวจ

สอบ และข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิคว�มเสีย่งทีอ่�จมกี�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญัในงบก�รเงนิไมว่�่จะเกดิจ�กก�รทจุรติหรอืขอ้

ผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ คว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียง

พอและเหม�ะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญซึ่ง

เป็นผลม�จ�กก�รทุจริตจะสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�กก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลง

เอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดงข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือ ก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

• ทำ�คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัระบบก�รควบคมุภ�ยในทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกี�รตรวจสอบใหเ้หม�ะสมกบัสถ�นก�รณ ์

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�มมีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของบริษัทฯ

• ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่ผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุสมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีและก�รเปิดเผยข้อมูลที่

เกี่ยวข้องที่ผู้บริห�รจัดทำ�

• สรปุเกีย่วกบัคว�มเหม�ะสมของก�รใชเ้กณฑก์�รบญัชสีำ�หรบักจิก�รทีด่ำ�เนนิง�นตอ่เนือ่งของผูบ้รหิ�ร และสรปุจ�กหลกัฐ�นก�รสอบ

บัญชีที่ได้รับว่�มีคว�มไม่แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่�งมีนัยสำ�คัญต่อ

คว�มส�ม�รถของบรษิทัฯในก�รดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่งหรอืไม ่ห�กข�้พเจ�้ไดข้อ้สรปุว�่มคีว�มไมแ่นน่อนทีม่สี�ระสำ�คญั ข�้พเจ�้จะตอ้งให้

ขอ้สงัเกตไวใ้นร�ยง�นของผูส้อบบญัชขีองข�้พเจ�้ถงึก�รเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบก�รเงนิ หรอืห�กเหน็ว�่ก�รเปดิเผยดงักล�่วไม่

เพยีงพอ ข�้พเจ�้จะแสดงคว�มเหน็ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของข้�พเจ�้ขึน้อยูก่บัหลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นร�ยง�น

ของผูส้อบบญัชขีองข�้พเจ�้ อย�่งไรกต็�ม เหตกุ�รณห์รอืสถ�นก�รณใ์นอน�คตอ�จเปน็เหตใุหบ้รษิทัฯตอ้งหยดุก�รดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่ง

ได้

• ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่�งบก�ร

เงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องต�มที่ควรหรือไม่

ข�้พเจ�้ไดส้ือ่ส�รกบัผูม้หีน�้ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลเกีย่วกบัขอบเขตและชว่งเวล�ของก�รตรวจสอบต�มทีไ่ดว้�งแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัสำ�คญัทีพ่บ

จ�กก�รตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบก�รควบคุมภ�ยในซึ่งข้�พเจ้�ได้พบในระหว่�งก�รตรวจสอบของข้�พเจ้�

ข�้พเจ�้ไดใ้หค้ำ�รบัรองแกผู่ม้หีน�้ทีใ่นก�รกำ�กบัดแูลว�่ข�้พเจ�้ไดป้ฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดจรรย�บรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว�มเปน็อสิระและไดส้ือ่ส�ร

กับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแลเกี่ยวกับคว�มสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้�พเจ้�เชื่อว่�มีเหตุผลที่บุคคลภ�ยนอกอ�จพิจ�รณ�ว่�กระทบ

ต่อคว�มเป็นอิสระของข้�พเจ้�และม�ตรก�รที่ข้�พเจ้�ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้�พเจ้�ข�ดคว�มเป็นอิสระ

จ�กเรื่องทั้งหล�ยที่สื่อส�รกับผู้มีหน้�ที่ในก�รกำ�กับดูแล ข้�พเจ้�ได้พิจ�รณ�เรื่องต่�งๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในก�รตรวจสอบงบก�รเงินในงวด

ปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล่�นี้ไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อบังคับ

ห้�มไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่�วต่อส�ธ�รณะ หรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะเกิดขึ้น ข้�พเจ้�พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�น

ของข้�พเจ้�เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้

เสียส�ธ�รณะจะได้จ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบง�นสอบบัญชีและก�รนำ�เสนอร�ยง�นฉบับนี้คือ น�งชลรส สันติอัศวร�ภรณ์

 

 ชลรส สันติอัศวร�ภรณ์

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต เลขทะเบียน 4523

บริษัท สำ�นักง�น อีว�ย จำ�กัด

กรุงเทพฯ: 27 กุมภ�พันธ์ 2560
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บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2559

      (หน่วย : บาท)

 หม�ยเหตุ 2559 2558

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์		 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน    

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด 7   67,339,260    121,796,961 

ลูกหนี้ก�รค้� 8   406,242,592    97,291,935 

สินค้�คงเหลือ  9   631,477,613    721,162,289 

เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�ซื้อวัตถุดิบ   -    140,246,883 

ภ�ษีซื้อรอเรียกคืน    19,651,660    23,885,854 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    4,253,798    3,147,839 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน    1,128,964,923    1,107,531,761 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 10   883,744,219    917,119,794 

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในก�รดำ�เนินง�น 11   -    - 

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี 18   1,211,666    1,472,726 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    705,000    696,643 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    885,660,885    919,289,163 

รวมสินทรัพย์    2,014,625,808    2,026,820,924 

 

     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้     
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บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

ณ วันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2559

      (หน่วย : บาท)

 หม�ยเหตุ 2559 2558

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	 	 	

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร 12   -    130,000,000 

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น 13   46,583,621    125,030,951 

เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�    1,671,049    - 

ภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ย    15,877,294    - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น    1,009,142    701,880 

รวมหนี้สินหมุนเวียน    65,141,106    255,732,831 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 14   6,058,329    2,955,401 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    6,058,329    2,955,401 

รวมหนี้สิน    71,199,435    258,688,232 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     

ทุนเรือนหุ้น     

   ทุนจดทะเบียน     

      หุ้นส�มัญ 1,132,500,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท    1,132,500,000    1,132,500,000 

   ทุนที่ออกจำ�หน่�ยและชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว     

      หุ้นส�มัญ 1,132,500,000 หุ้น มูลค่�หุ้นละ 1 บ�ท    1,132,500,000    1,132,500,000 

ส่วนเกินมูลค่�หุ้นส�มัญ    621,846,700    621,846,700 

กำ�ไรสะสม     

   จัดสรรแล้ว - สำ�รองต�มกฎหม�ย 15   113,250,000    95,450,000 

   ยังไม่ได้จัดสรร (ข�ดทุนสะสม)    75,829,673    (81,664,008)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    1,943,426,373    1,768,132,692 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    2,014,625,808    2,026,820,924 

 

    

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้
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กำาไรขาดทุน:     
รายได้	 	    
ร�ยได้จ�กก�รข�ย    2,460,928,167    2,052,803,346 
ร�ยได้อื่น     
   ร�ยได้จ�กก�รข�ยเศษซ�ก    39,238,994    14,875 
   ร�ยได้ค่�ชดเชยรับจ�กผู้ผลิตจ�กก�รยกเลิกก�รข�ยวัตถุดิบ    5,333,097    - 
   ดอกเบี้ยรับ    581,893    784,280 
   กำ�ไรจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน    3,853,717    - 
   อื่นๆ     513,516    665,028 
รวมรายได้    2,510,449,384    2,054,267,529 
ค่าใช้จ่าย	    
ต้นทุนข�ย    2,100,376,890    2,049,207,554 
ต้นทุนข�ยเศษซ�ก    19,118,365    8,883 
ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย    53,490,089    44,271,573 
ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร    26,210,529    25,040,249 
ค่�ใช้จ่�ยอื่น     
   ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยน    -    11,674,177 
รวมค่าใช้จ่าย    2,199,195,873    2,130,202,436 
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    311,253,511    (75,934,907)
ต้นทุนท�งก�รเงิน    (2,084,510)   (5,531,398)
กำาไร	(ขาดทุน)	ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้    309,169,001    (81,466,305)
ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ 18   (41,067,146)   (4,592,148)
กำาไร	(ขาดทุน)	สำาหรับปี    268,101,855    (86,058,453)
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ร�ยก�รที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุนในภ�ยหลัง     
ผลข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย   (2,760,218)   - 
หัก: ผลกระทบของภ�ษีเงินได้ 18  552,044   - 
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี	-	สุทธิจากภาษีเงินได้    (2,208,174)   - 
     
กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี	(ขาดทุน)    265,893,681    (86,058,453)
     
กำาไรต่อหุ้น  19    
กำ�ไร (ข�ดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น    0.24    (0.08)
 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2559

      (หน่วย : บาท)

 หม�ยเหตุ 2559 2558

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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(หน่วย: บาท)
   กำ�ไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว - 
 ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน สำ�รองต�ม ยังไม่ได้จัดสรร   
 และชำ�ระแล้ว มูลค่�หุ้น กฏหม�ย (ข�ดทุนสะสม) รวม

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2558   1,132,500,000    621,846,700    95,450,000    4,394,445    1,854,191,145 

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   -    -    -    (86,058,453)   (86,058,453)

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558   1,132,500,000    621,846,700    95,450,000    (81,664,008)   1,768,132,692 

            

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	1	มกราคม	2559   1,132,500,000    621,846,700    95,450,000    (81,664,008)   1,768,132,692 

โอนกำ�ไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร          

   เป็นสำ�รองต�มกฎหม�ย (หม�ยเหตุ 15)   -    -    17,800,000    (17,800,000)   - 

เงินปันผลจ่�ย (หม�ยเหตุ 16)   -    -    -    (90,600,000)   (90,600,000)

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี   -    -    -    265,893,681    265,893,681 

ยอดคงเหลือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559   1,132,500,000    621,846,700    113,250,000    75,829,673    1,943,426,373 

 

 

 

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2559

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2559

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน     

กำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษี    309,169,001    (81,466,305)

ร�ยก�รปรับกระทบยอดกำ�ไร (ข�ดทุน) ก่อนภ�ษี     

   เป็นเงินสดรับ (จ่�ย) จ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น     

   ค่�เสื่อมร�ค�    40,543,741    36,254,547 

   โอนกลับร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือเป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ     (4,408,229)   (22,813,347)

   กำ�ไรจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์    -    (19,998)

   (กำ�ไร) ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว    (3,853,716)   11,665,784 

   ข�ดทุนจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง    -    8,394 

   ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น   578,205   392,106 

   ดอกเบี้ยรับ    (581,893)   (784,280)

   ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ย    1,930,430    5,258,857 

กำ�ไร (ข�ดทุน) จ�กก�รดำ�เนินง�นก่อนก�รเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์     

   และหนี้สินดำ�เนินง�น    343,377,539    (51,504,242)

สินทรัพย์ดำ�เนินง�น (เพิ่มขึ้น) ลดลง     

   ลูกหนี้ก�รค้�    (308,950,657)   (27,033,558)

   สินค้�คงเหลือ    89,249,229    38,286,692 

   เงินจ่�ยล่วงหน้�ค่�ซื้อวัตถุดิบ    140,246,883    (140,246,883)

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    3,087,738    (5,875,066)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น    (8,357)   11,974,250 

หนี้สินดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้น (ลดลง)     

   เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น    (75,431,961)   103,619,452 

   เงินรับล่วงหน้�จ�กลูกค้�    1,671,049    (7,216,430)

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น    403,248    (259,644)

   จ่�ยผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น    (235,495)   (539,500)

เงินสดจ�ก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินง�น    193,409,216    (78,794,929)

   ดอกเบี้ยรับ    581,893    784,280 

   จ่�ยภ�ษีเงินได้    (24,376,748)   (1,998,508)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำาเนินงาน    169,614,361    (80,009,157)

     

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้     

      (หน่วย : บาท)

  2559 2558
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

ซื้ออุปกรณ์    (2,324,490)   (31,766,227)

เงินสดรับจ�กก�รจำ�หน่�ยอุปกรณ์    -    19,998 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน    (2,324,490)   (31,746,229)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินสดรับจ�กเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร    96,881,938    1,068,633,730 

ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร    (226,003,094)   (948,520,640)

จ่�ยดอกเบี้ย    (2,026,416)   (5,163,489)

จ่�ยเงินปันผล    (90,600,000)   - 

เงินสดสุทธิจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน    (221,747,572)   114,949,601 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น	(ลดลง)	สุทธิ    (54,457,701)   3,194,215 

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดต้นปี    121,796,961    118,602,746 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี    67,339,260    121,796,961 

       -    - 

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม     

ร�ยก�รที่ไม่ใช่เงินสด     

   โอนสินค้�คงเหลือไปเป็นอุปกรณ์    4,843,676    11,085,723 

 

     

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม พ.ศ. 2559

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

      (หน่วย : บาท)

  2559 2558
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559

1.	 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

 บริษัท บ�งสะพ�นบ�ร์มิล จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมห�ชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เน�ในประเทศไทย         

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือก�รผลิตและจำ�หน่�ยเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่อยู่ต�มที่จดทะเบียนของบริษัทฯ อยู่ที่         

28/1 อ�ค�รประภ�วิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบ�งรักกรุงเทพมห�นคร และโรงง�นตั้งอยู่ที่ 8 หมู่ 7 ถนน

บ้�นกล�งน� - ย�ยพลอย ตำ�บลแม่รำ�พึง อำ�เภอ บ�งสะพ�น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.	 เกณฑ์ในการจัดทำางบการเงิน

 งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่กำ�หนดในพระร�ชบัญญัติวิช�ชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง

ร�ยก�รในงบก�รเงนิต�มขอ้กำ�หนดในประก�ศกรมพฒัน�ธรุกจิก�รค�้ลงวนัที ่28 กนัย�ยน 2554 ออกต�มคว�มในพระร�ช

บัญญัติก�รบัญชี พ.ศ. 2543

 งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยเป็นงบก�รเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นท�งก�รต�มกฎหม�ย งบก�รเงินฉบับภ�ษ�อังกฤษแปลจ�ก  

งบก�รเงินฉบับภ�ษ�ไทยนี้

 งบก�รเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ร�ค�ทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่�งอื่นในนโยบ�ยก�รบัญชี

3.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก.		 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 ในระหว่�งปี บริษัทฯ ได้นำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่รวมถึง

แนวปฏิบัติท�งบัญชี ที่ออกโดยสภ�วิช�ชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 

1 มกร�คม 2559 ม�ถือปฏิบัติ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้

มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินระหว่�งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และ  

คำ�ศัพท์ ก�รตีคว�มและก�รให้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีกับผู้ใช้ม�ตรฐ�น ก�รนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ดังกล่�วม�ถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินของบริษัทฯ

ข.	 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ประก�ศใช้ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหม่จำ�นวนหล�ยฉบับ ซึ่งมีผล

บังคับใช้สำ�หรับงบก�รเงินที่มีรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2560 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น

ท�งก�รเงินดังกล่�วได้รับก�รปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อห�เท่�เทียมกับม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ระหว่�งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นก�รปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ ก�รตีคว�มและก�รให้แนวปฏิบัติท�งก�รบัญชี

กับผู้ใช้ม�ตรฐ�น 

 ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ เชื่อว่�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

ฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติท�งบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินเมื่อนำ�ม�ถือ

ปฏิบัติ
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4.	 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

4.1	 การรับรู้รายได้

 ขายสินค้า

 ร�ยได้จ�กก�รข�ยสินค้�รับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำ�คัญของคว�มเป็นเจ้�ของสินค้�ให้กับ  

ผู้ซื้อแล้ว ร�ยได้จ�กก�รข�ยแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ในใบกำ�กับสินค้�โดยไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่ม สำ�หรับสินค้�ที่ได้ส่งมอบหลัง

จ�กหักส่วนลดแล้ว

 ดอกเบี้ยรับ

 ดอกเบี้ยถือเป็นร�ยได้ต�มเกณฑ์คงค้�งโดยคำ�นึงถึงอัตร�ผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดหม�ยถึง เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง ซึ่งถึง

กำ�หนดจ่�ยคืนภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน 3 เดือนนับจ�กวันที่ได้ม�และไม่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

4.3	 ลูกหนี้การค้า

 ลกูหนีก้�รค�้แสดงมลูค�่ต�มจำ�นวนมลูค�่สทุธทิีจ่ะไดร้บั บรษิทัฯ บนัทกึค�่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูสำ�หรบัผลข�ดทนุโดยประม�ณ

ที่อ�จเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บเงินจ�กลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจ�รณ�จ�กประสบก�รณ์ก�รเก็บเงินและก�รวิเคร�ะห์อ�ยุหนี้ 

4.4	 สินค้าคงเหลือ

 สินค้�สำ�เร็จรูปแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน (ต�มวิธีถัวเฉลี่ย) หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่� ร�ค�ทุน      

ดังกล่�ว ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงง�นและค่�โสหุ้ยในก�รผลิต

 วตัถดุบิและวสัดโุรงง�นแสดงมลูค่�ต�มร�ค�ทนุถวัเฉลีย่หรอืมลูค่�สทุธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่�ค�ใดจะต่ำ�กว�่ สว่นอะไหลแ่สดง

มูลค่�ต�มร�ค�ทุน (ต�มวิธีเข้�ก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะต่ำ�กว่� 

 วัตถุดิบและวัสดุโรงง�นจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนก�รผลิตเมื่อมีก�รเบิกใช้

4.5	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	และค่าเสื่อมราคา

 ที่ดินแสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุน อ�ค�รและอุปกรณ์ และพืชเพื่อก�รให้ผลิตผลซึ่งเป็นย�งพ�ร�แสดงมูลค่�ต�มร�ค�ทุนหัก   

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม และค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ (ถ้�มี) 

 ค�่เสือ่มร�ค�ของอ�ค�รและอปุกรณ ์คำ�นวณจ�กร�ค�ทนุของสนิทรพัยโ์ดยวธิเีสน้ตรงต�มอ�ยกุ�รใหป้ระโยชนโ์ดยประม�ณ

ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนก�รผลิตคำ�นวณต�มหน่วยของผลผลิตดังนี้

  อ�ค�รสำ�นักง�น 20  ปี

  อ�ค�รโรงง�นและส่วนปรับปรุงอ�ค�รโรงง�น 30  ปี

  เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนก�รผลิต ต�มหน่วยของผลผลิต

   -  ส�ยก�รผลิตหลัก ซึ่งประม�ณไว้ 7.2 ล้�นตัน

   -  ส�ยก�รผลิตส่วนเพิ่ม ซึ่งประม�ณไว้ 0.864 ล้�นตัน

  อุปกรณ์ 5, 10  ปี

  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำ�นักง�น 5  ปี

  ย�นพ�หนะ 5  ปี
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 ไม่มีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดิน เครื่องจักรระหว่�งติดตั้งและพืชเพื่อก�รให้ผลิตผลระหว่�งเพ�ะปลูก

 ค่�เสื่อมร�ค�รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

 บรษิทัฯ ตดัร�ยก�รทีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณอ์อกจ�กบญัชเีมือ่จำ�หน�่ยสนิทรพัยห์รอืค�ดว�่จะไมไ่ดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ

ในอน�คตจ�กก�รใชห้รอืก�รจำ�หน�่ยสนิทรพัย ์ร�ยก�รผลกำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รจำ�หน�่ยสนิทรพัยจ์ะรบัรูใ้นสว่นของกำ�ไร

หรือข�ดทุนเมื่อบริษัทฯ ตัดร�ยก�รสินทรัพย์นั้นออกจ�กบัญชี

4.6.	 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หม�ยถึง บุคคลหรือกิจก�รที่มีอำ�น�จควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่

ว่�จะเป็นโดยท�งตรงหรือท�งอ้อม หรืออยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

 นอกจ�กนี้บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันยังหม�ยรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจก�รที่มีสิทธิออกเสียงโดยท�งตรงหรือ

ท�งอ้อมซึ่งทำ�ให้มีอิทธิพลอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อบริษัทฯ ผู้บริห�รสำ�คัญ กรรมก�รหรือพนักง�นของบริษัทฯ ที่มีอำ�น�จใน

ก�รว�งแผนและควบคุมก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

4.7	 สัญญาเช่า

 จำ�นวนเงนิทีจ่่�ยต�มสญัญ�เช�่ดำ�เนนิง�นรบัรูเ้ปน็ค�่ใชจ้�่ยในสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุต�มวธิเีสน้ตรงตลอดอ�ยสุญัญ�เช�่

4.8	 เงินตราต่างประเทศ

 บริษัทฯ แสดงงบก�รเงินเป็นสกุลเงินบ�ท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ 

 ร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นเงินบ�ทโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร สินทรัพย์และหนี้สิน    

ทีเ่ปน็ตวัเงนิซึง่อยูใ่นสกลุเงนิตร�ต�่งประเทศไดแ้ปลงค�่เปน็เงนิบ�ทโดยใชอ้ตัร�แลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น 

 กำ�ไรและข�ดทุนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในอัตร�แลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในก�รคำ�นวณผลก�รดำ�เนินง�น

4.9	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

 ทกุวนัสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�น บรษิทัฯ จะทำ�ก�รประเมนิก�รดอ้ยค่�ของทีด่นิ อ�ค�รและอปุกรณข์องบรษิทัฯ ห�กมขีอ้บง่

ชี้ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วอ�จด้อยค่� บริษัทฯ รับรู้ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่�ต่ำ�

กว่�มูลค�่ต�มบญัชขีองสินทรพัยน์ั้น ทัง้นี้มูลค่�ทีค่�ดว่�จะไดร้บัคนืหม�ยถงึมูลค่�ยตุธิรรมหกัตน้ทนุในก�รข�ยของสินทรพัย์

หรือมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์แล้วแต่ร�ค�ใดจะสูงกว่� ในก�รประเมินมูลค่�จ�กก�รใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ ประม�ณก�รกระ

แสเงินสดในอน�คตที่กิจก�รค�ดว่�จะได้รับจ�กสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่�ปัจจุบันโดยใช้อัตร�คิดลดก่อนภ�ษีที่

สะท้อนถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงในสภ�พตล�ดปัจจุบันของเงินสดต�มระยะเวล�และคว�มเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพ�ะของ

สินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจ�รณ�อยู่ ในก�รประเมินมูลค่�ยุติธรรมหักต้นทุนในก�รข�ยบริษัทฯ ใช้แบบจำ�ลองก�รประเมินมูลค่�ที่ดี

ที่สุดซึ่งเหม�ะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่กิจก�รส�ม�รถจะได้ม�จ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนใน

ก�รจำ�หน�่ย โดยก�รจำ�หน�่ยนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้�ยมคีว�มรอบรูแ้ละเตม็ใจในก�รแลกเปลีย่นและส�ม�รถตอ่รองร�ค�กนัไดอ้ย�่ง

เป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีคว�มเกี่ยวข้องกัน

 บริษัทฯ จะรับรู้ร�ยก�รข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ในส่วนของกำ�ไรหรือข�ดทุน 
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4.10	 ผลประโยชน์พนักงาน

 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

 บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่�จ้�ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อเกิดร�ยก�ร

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน

 บริษัทฯ และพนักง�นได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักง�นจ่�ยสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่�ย

สมทบให้เป็นร�ยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจ�กสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่�ยสมทบ

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในปีที่เกิดร�ยก�ร

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

 บริษัทฯ มีภ�ระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่�ยให้แก่พนักง�นเมื่อออกจ�กง�นต�มกฎหม�ยแรงง�นซึ่งบริษัทฯ ถือว่�เงินชดเชย

ดังกล่�วเป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นสำ�หรับพนักง�น

 บริษัทฯ คำ�นวณหนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�นโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้ 

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชีย่วช�ญอสิระไดท้ำ�ก�รประเมนิภ�ระผกูพนัดงักล�่วต�มหลกัคณติศ�สตรป์ระกนั

ภัย  

 ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัยสำ�หรับโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของ

พนักง�นจะรับรู้ทันทีในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.11	 ประมาณการหนี้สิน

 บรษิทัฯ จะบนัทกึประม�ณก�รหนีส้นิไวใ้นบญัชเีมือ่ภ�ระผกูพนัซึง่เปน็ผลม�จ�กเหตกุ�รณใ์นอดตีไดเ้กดิขึน้แลว้ และมคีว�ม

เป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�บริษัทฯ จะเสียทรัพย�กรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภ�ระผูกพันนั้น และบริษัทฯ ส�ม�รถ

ประม�ณมูลค่�ภ�ระผูกพันนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ 

4.12	 ภาษีเงินได้

 ภ�ษีเงินได้ประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

 บรษิทัฯ บนัทกึภ�ษเีงนิไดป้จัจบุนัต�มจำ�นวนทีค่�ดว�่จะจ�่ยใหก้บัหนว่ยง�นจดัเกบ็ภ�ษขีองรฐั โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรท�งภ�ษี

ต�มหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหม�ยภ�ษีอ�กร

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ บันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งชั่วคร�วระหว่�งร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้น

รอบระยะเวล�ร�ยง�นกับฐ�นภ�ษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบ

ระยะเวล�ร�ยง�น 

 บริษัทฯ รับรู้หนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีของผลแตกต่�งช่ัวคร�วที่ต้องเสียภ�ษีทุกร�ยก�ร ในขณะที่รับรู้สินทรัพย์ภ�ษี

เงนิไดร้อก�รตดับญัชสีำ�หรบัผลแตกต�่งชัว่คร�วทีใ่ชห้กัภ�ษ ีรวมทัง้ผลข�ดทนุท�งภ�ษทีีย่งัไมไ่ดใ้ชใ้นจำ�นวนเท�่ทีม่คีว�มเปน็

ไปได้ค่อนข้�งแน่ที่บริษัทฯ จะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและผล

ข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น
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 บรษิทัฯ จะทบทวนมลูค่�ต�มบญัชขีองสนิทรพัยภ์�ษเีงนิไดร้อก�รตดับญัชทีกุสิน้รอบระยะเวล�ร�ยง�นและจะทำ�ก�รปรบัลด

มลูค�่ต�มบญัชดีงักล�่ว ห�กมคีว�มเปน็ไปไดค้อ่นข�้งแนว่�่บรษิทัฯ จะไมม่กีำ�ไรท�งภ�ษเีพยีงพอตอ่ก�รนำ�สนิทรพัยภ์�ษเีงนิ

ได้รอก�รตัดบัญชีทั้งหมดหรือบ�งส่วนม�ใช้ประโยชน์

 บริษัทฯ จะบันทึกภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นห�กภ�ษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับร�ยก�รที่ได้บันทึก

โดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

5.	 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำาคัญ

 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รใน

เรื่องที่มีคว�มไม่แน่นอนเสมอ ก�รใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รดังกล่�วนี้ส่งผลกระทบต่อจำ�นวนเงินที่แสดงในงบก�ร

เงิน และต่อข้อมูลที่แสดงในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งไปจ�กจำ�นวนที่ประม�ณก�รไว้ ก�ร

ใช้ดุลยพินิจและก�รประม�ณก�รที่สำ�คัญมีดังนี้

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

 ในก�รประม�ณค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ ฝ่�ยบริห�รได้ใช้ดุลยพินิจในก�รประม�ณมูลค่�สุทธิที่จะได้รับของ

สินค้�คงเหลือ โดยจำ�นวนเงินที่ค�ดว่�จะได้รับจ�กสินค้�คงเหลือพิจ�รณ�จ�กประม�ณก�รร�ค�ข�ย ซึ่งอิงกับเหตุก�รณ์ที่

เกิดขึ้นภ�ยหลังวันที่ในงบก�รเงิน และประม�ณก�รต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้อง

 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

 ในก�รคำ�นวณค่�เสื่อมร�ค�ของอ�ค�รและอุปกรณ์ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณอ�ยุก�รให้ประโยชน์และมูลค่�คงเหลือ

เมือ่เลกิใชง้�นของอ�ค�รและอปุกรณ ์และตอ้งทบทวนอ�ยกุ�รใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่�คงเหลอืใหมห่�กมกี�รเปลีย่นแปลงเกดิ

ขึ้น นอกจ�กนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องสอบท�นก�รด้อยค่�ของที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวล�และบันทึกข�ดทุน

จ�กก�รด้อยค่�ห�กค�ดว่�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนต่ำ�กว่�มูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในก�รนี้ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้อง

ใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับก�รค�ดก�รณ์ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยในอน�คตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

 บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสำ�หรับผลแตกต่�งชั่วคร�วที่ใช้หักภ�ษีและข�ดทุนท�งภ�ษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อ

มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่�บริษัทฯ จะมีกำ�ไรท�งภ�ษีในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วและ

ข�ดทุนนั้น ในก�รนี้ ฝ่�ยบริห�รจำ�เป็นต้องประม�ณก�รว่�บริษัทฯ ควรรับรู้จำ�นวนสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีเป็น

จำ�นวนเท่�ใด โดยพิจ�รณ�ถึงจำ�นวนกำ�ไรท�งภ�ษีที่ค�ดว่�จะเกิดในอน�คตในแต่ละช่วงเวล�

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์	

 หนี้สินต�มโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นของพนักง�น ประม�ณขึ้นต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอ�ศัย

ข้อสมมติฐ�นต่�ง ๆในก�รประม�ณก�รนั้น เช่น อัตร�คิดลด อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือนในอน�คต อัตร�มรณะ และอัตร�ก�ร

เปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�น เป็นต้น

6.	 รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

 ในระหว่�งปี บริษัทฯ มีร�ยก�รธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ร�ยก�รธุรกิจดังกล่�วเป็นไปต�มเงื่อนไข

ท�งก�รค้�และเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่�งบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจก�รเหล่�นั้น ซึ่งเป็นไปต�มปกติธุรกิจ โดยส�ม�รถ

สรุปได้ดังนี้
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                (หน่วย: ล้�นบ�ท)

  2559 2558 นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน   

 ข�ยสินค้� 21.2 4.5 ต�มร�ค�และเงื่อนไขท�งก�รค้�

      ที่ใกล้เคียงกับที่ข�ยให้ลูกค้�ทั่วไป

 ค่�ขนส่งจ่�ย 23.4 20.7 ต�มระยะท�งซึ่งร�ค�เป็นไป

      ต�มปกติธุรกิจ

 ค่�ส�ธ�รณูปโภคจ่�ย 62.4 57.7 ต�มที่ตกลงร่วมกันโดยอ้�งอิงจ�ก

      ต้นทุนและค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดห�

 ค่�ใช้จ่�ยในก�รผลิต 0.7 - ต�มร�ค�และเงื่อนไขท�งก�รค้�

      ที่ใกล้เคียงกับที่ข�ยให้ลูกค้�ทั่วไป

 ค่�เช่�จ่�ย 2.1 2.0 ต�มสัญญ�

 ค่�บริก�รจ่�ย 2.3 2.5 ต�มสัญญ�

 ค่�บริห�รจัดก�รจ่�ย 0.6 0.8 ต�มสัญญ�

 ยอดคงค้�งระหว่�งบริษัทฯ และกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 มีร�ยละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	8)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   บริษัท ท่�เรือบ�งปะกง จำ�กัด 3,973 -

   บริษัท สหวิริย�พ�ณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด 1,105 1,972

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 5,078 1,972

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	13)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

   บริษัท สหวิริย�สตีลอินดัสตรี จำ�กัด (มห�ชน) 6,054 5,342

   บริษัท สหวิริย�โลจิสติกส์ จำ�กัด 567 1,061

   บริษัท ท่�เรือประจวบ จำ�กัด 496 1,779

   บริษัท ซี.เอ.อ�ร์. เซอร์วิส จำ�กัด 336 -

   บริษัท รักษ�คว�มปลอดภัย เวสเทิร์น จำ�กัด 188 188

      (เดิมชื่อ “บริษัท เวสเทิร์น เซฟก�ร์ด จำ�กัด”)

  บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด - 50

รวมเจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 7,641 8,420

 ค่�ตอบแทนกรรมก�รและผู้บริห�ร

 ในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์พนักง�นที่ให้แก่กรรมก�รและ      

ผู้บริห�ร ดังต่อไปนี้
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(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น 9,940 9,542

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น 43 46

รวม 9,983 9,588

7.	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

เงินสด 80 80

เงินฝ�กธน�ค�ร 67,259 121,717

รวม 67,339 121,797

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 เงินฝ�กออมทรัพย์มีอัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 0.375 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.375 ต่อปี)

8.	 ลูกหนี้การค้า

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	(หมายเหตุ	6)

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

  เกินกำ�หนดชำ�ระ

    ไม่เกิน 3 เดือน 5,078 1,972

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 5,078 1,972

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

อ�ยุหนี้คงค้�งนับจ�กวันที่ถึงกำ�หนดชำ�ระ

  ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ 347,083 62,238

  เกินกำ�หนดชำ�ระ

    ไม่เกิน 3 เดือน 54,082 33,082

รวมลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 401,165 95,320

รวมลูกหนี้ก�รค้� 406,243 97,292

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ยอดคงเหลือดังกล่�วได้รวมเช็คลงวันที่ล่วงหน้�และตั๋วเงินรับที่บริษัทฯ ได้รับจ�กลูกค้�แล้ว

เป็นจำ�นวน 303 ล้�นบ�ท (2558: จำ�นวน 45 ล้�นบ�ท) 

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำ�ตั๋วเงินรับจ�กลูกหนี้ก�รค้�จำ�นวน 343 ล้�นบ�ท (2558: จำ�นวน 827 ล้�นบ�ท) ไป

ข�ยลดแก่สถ�บันก�รเงินแห่งหนึ่ง โดยสถ�บันก�รเงินดังกล่�วไม่มีสิทธิ์ไล่เบี้ยกับบริษัทฯ ได้
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9.	 สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบ�ท)

ร�ค�ทุน

ร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนให้

เป็นมูลค่�สุทธิที่จะได้รับ สินค้�คงเหลือ - สุทธิ

2559 2558 2559 2558 2559 2558

สินค้�สำ�เร็จรูป 242,361 133,495 - (865) 242,361 132,630

วัตถุดิบ 249,571 342,515 - (3,543) 249,571 338,972

วัสดุโรงง�นและอะไหล่ 77,499 59,785 - - 77,499 59,785

วัตถุดิบระหว่�งท�ง 62,047 189,775 - - 62,047 189,775

รวม 631,478 725,570 - (4,408) 631,478 721,162

 ในระหว่�งปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีก�รกลับร�ยก�รปรับลดร�ค�ทุนของสินค้�คงเหลือเป็นจำ�นวน 4.4 ล้�นบ�ท โดยแสดงเป็น

ส่วนหนึ่งของต้นทุนข�ย (2558: ไม่มี) 

10.	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

        
(หน่วย: พันบ�ท)

ที่ดิน

อ�ค�ร

และส่วน

ปรับปรุง

อ�ค�ร

เครื่องจักร             

และ

อุปกรณ์ใน

ก�รผลิต

เครื่อง

ตกแต่ง

และ

เครื่องใช้

สำ�นักง�น อุปกรณ์

ย�น

พ�หนะ

สินทรัพย์

ระหว่�ง

ติดตั้งและ

ก่อสร้�ง

พืชเพื่อ

ก�รให้

ผลผลิต

ระหว่�ง

เพ�ะปลูก รวม
ร�ค�ทุน:
1 มกร�คม 2558 96,293 345,698 957,207 20,698 39,080 6,784 14,084 5,771 1,485,615
ซื้อเพิ่ม - - 250 422 - - 30,496 652 31,820
โอน - 13,433 40,796 7 702 - (43,851) - 11,087
จำ�หน่�ย - - - (226) - - - - (226)
31 ธันว�คม 2558 96,293 359,131 998,253 20,901 39,782 6,784 729 6,423 1,528,296
ซื้อเพิ่ม - - - 545 - - 1,299 480 2,324
โอน - 1,515 4,854 - 503 - (2,028) - 4,844
31 ธันว�คม 2559 96,293 360,646 1,003,107 21,446 40,285 6,784 - 6,903 1,535,464
ค่�เสื่อมร�ค�สะสม:
1 มกร�คม 2558 - 180,464 331,741 18,383 38,660 5,899 - - 575,147
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 11,811 22,813 731 198 702 - - 36,255
ค�่เสือ่มร�ค�สำ�หรบัสว่นทีจ่ำ�หน�่ย - - - (226) - - - - (226)
31 ธันว�คม 2558 - 192,275 354,554 18,888 38,858 6,601 - - 611,176
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี - 11,994 27,365 747 296 142 - - 40,544
31 ธันว�คม 2559 - 204,269 381,919 19,635 39,154 6,743 - - 651,720
มูลค่�สุทธิต�มบัญชี:
31 ธันว�คม 2558 96,293 166,856 643,699 2,013 924 183 729 6,423 917,120
31 ธันว�คม 2559 96,293 156,377 621,188 1,811 1,131 41 - 6,903 883,744
ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี:
2558 (จำ�นวน 36 ล้�นบ�ทรวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร) 36,255
2559 (จำ�นวน 40 ล้�นบ�ทรวมอยู่ในต้นทุนก�รผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร) 40,544

  ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ มีอ�ค�รและอุปกรณ์จำ�นวนหนึ่งซึ่งตัดค่�เสื่อมร�ค�หมดแล้วแต่ยังใช้ง�นอยู่ มูลค่�

ต�มบัญชีก่อนหักค่�เส่ือมร�ค�สะสมของสินทรัพย์ดังกล่�วมีจำ�นวนเงินประม�ณ 64 ล้�นบ�ท (2558: จำ�นวน 62 ล้�นบ�ท) 
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 ทีด่นิ อ�ค�รและเครือ่งจกัรทัง้หมดไดจ้ดจำ�นอง/จำ�นำ�เปน็หลกัประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจ�กธน�ค�รแหง่หนึง่ โดยบรษิทัฯ 

ไดท้ำ�สญัญ�ประกนัภัยทรพัยส์ินทีเ่ปน็หลักประกนัโดยกรมธรรมป์ระกนัภัยระบใุหธ้น�ค�รผูใ้หกู้เ้ปน็ผูร้บัประโยชนจ์�กก�รทำ�

ประกันภัยดังกล่�ว

11.	 สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำาเนินงาน

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในก�รดำ�เนินง�น - ที่ดิน 4,154 4,154

หัก: ค่�เผื่อก�รด้อยค่� (4,154) (4,154)

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในก�รดำ�เนินง�น - สุทธิ - -

 ในเดือนมกร�คม 2553 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจ�กกรมที่ดินเรื่องก�รเพิกถอนหนังสือรับรองก�รทำ�ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ลง

วันที่ 5 มกร�คม 2553 ให้เพิกถอน น.ส.3 ก. แปลงดังกล่�วต�มคำ�สั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 15/2553 ลงวันที่ 5 มกร�คม 

2553 เพื่อให้เป็นไปต�มหลักคว�มระมัดระวังในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน บริษัทฯ จึงได้บันทึกค่�เผื่อก�รด้อยค่�ของที่ดินแปลง

ดังกล่�วทั้งจำ�นวนในงบก�รเงินปี 2552

 ในเดือนสิงห�คม 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องเจ้�พนักง�นที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส�ข�บ�งสะพ�น ต่อศ�ลปกครองกล�ง 

เพือ่ขอใหศ้�ลปกครองกล�งมคีำ�พพิ�กษ�ยกเลกิก�รเพกิถอนก�รออก น.ส.3.ก. ดงักล�่วพรอ้มกนันี ้บรษิทัฯ ยงัไดย้ืน่คำ�รอ้งขอ

ใหศ้�ลปกครองกำ�หนดม�ตรก�รหรอืวธิกี�รคุม้ครองเพือ่บรรเท�ทกุขช์ัว่คร�วแกผู่ฟ้อ้งคด ีซึง่ปจัจบุนัอยูร่ะหว่�งก�รพจิ�รณ�

ของศ�ล

 ในเดือนกันย�ยน 2553 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องต่อศ�ลปกครองกล�งเพื่อเพิกถอนคำ�สั่งอธิบดีกรมที่ดินที่ 15/2053 ลงวันที่      

5 มกร�คม 2553 ปัจจุบันคดีดังกล่�วอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ล 

 ในเดือนธันว�คม 2553 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจ�กน�ยอำ�เภอบ�งสะพ�นในฐ�นะพนักง�นเจ้�หน้�ที่ผู้ควบคุมและรักษ�ป่�

สงวนแห่งช�ติ ป่�คลองแม่รำ�พึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ�ศัยอำ�น�จต�มม�ตร� 25 (1) แห่งพระร�ชบัญญัติป่�สงวนแห่ง

ช�ติ พ.ศ. 2507 เรื่อง สั่งให้ออกจ�กป่�สงวนแห่งช�ติ และงดเว้นก�รกระทำ�ใดๆ ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ

 ในเดือนมีน�คม 2554 บริษัทฯ ได้ยื่นฟ้องศ�ลปกครองกล�งเพื่อเพิกถอนคำ�สั่งน�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น เรื่อง สั่งให้ออกจ�ก

ป่�สงวนแห่งช�ติ และงดเว้นก�รกระทำ�ใดๆ ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ ปัจจุบัน คดีดังกล่�วอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของศ�ล

 ในเดอืนกนัย�ยน 2554 บรษิทัฯ ไดย้ืน่ฟอ้งตอ่ศ�ลปกครองกล�งในกรณพีพิ�ทเกีย่วกบัก�รกระทำ�ละเมดิหรอืคว�มรบัผดิอย�่ง

อืน่ของหนว่ยง�นท�งปกครองหรอืเจ�้หน�้ทีข่องรฐั อนัเกดิจ�กก�รใชอ้ำ�น�จจ�กกฎหม�ยหรอืจ�กกฎ คำ�สัง่ท�งปกครอง หรอื

คำ�สั่งอื่น เพื่อใช้สิทธิเรียกร้องค่�เสียห�ยจ�กก�รเสียโอก�สจ�กก�รใช้ที่ดิน ณ ปัจจุบัน คดีดังกล่�วอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณ�

ของศ�ล  

 ในเดือนสิงห�คม 2556 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจ�กน�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น เรื่อง แจ้งคำ�สั่งศ�ลปกครองชั้นต้น โดยศ�ล

ปกครองชั้นต้นมีคำ�สั่งให้ทุเล�ก�รบังคับต�มคำ�สั่งศ�ลปกครองที่ให้บริษัทฯ งดกระทำ�ก�รใดๆ และให้ออกจ�กป่�สงวนแห่ง

ช�ติ

 ในเดือนมกร�คม 2558 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจ�กน�ยอำ�เภอบ�งสะพ�น เรื่อง แจ้งคำ�สั่งศ�ลปกครองสูงสุด (ชี้ข�ดคำ�ร้อง

อทุธรณค์ำ�สัง่ทเุล�ก�รบงัคบัต�มคำ�สัง่ศ�ลปกครอง) โดยศ�ลปกครองสงูสดุมคีำ�สัง่กลบัคำ�สัง่ศ�ลปกครองชัน้ตน้ เปน็ก�รยก

คำ�ขอให้ทุเล�ก�รบังคับต�มคำ�สั่ง ที่ให้บริษัทฯ ออกจ�กป่�สงวนแห่งช�ติและงดเว้นก�รกระทำ�ใดๆ ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติ 

 อย่�งไรก็ต�ม ฝ่�ยบริห�รของบริษัทฯ เชื่อว่� คำ�สั่งข้�งต้นจะไม่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินง�นและ        

งบก�รเงินของบริษัทฯ
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12.	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�ร (2558: 130 ล้�นบ�ท) 

 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อสำ�หรับก�รใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนของบริษัทฯ จำ�นวน 675 ล้�นบ�ทจ�กธน�ค�รแห่งหนึ่ง ซึ่ง

ประกอบด้วยวงเงินเบิกเกินบัญชีจำ�นวน 10 ล้�นบ�ท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำ�นวน 665 ล้�นบ�ท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 

2559 บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 675 ล้�นบ�ท (2558: 545 ล้�นบ�ท)

 วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กธน�ค�รค้ำ�ประกันโดยก�รจดจำ�นอง/จำ�นำ�ที่ดิน อ�ค�รและเครื่องจักรทั้งหมดของบริษัทฯ นอกจ�ก

นี้ สัญญ�วงเงินได้ระบุเงื่อนไขบ�งประก�รเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�น ก�รดำ�รงอัตร�ส่วนท�งก�รเงินและอื่นๆ ที่บริษัทฯ ต้อง

ปฏิบัติต�ม

13.	 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558
เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน (หม�ยเหตุ 6) 7,641 8,420
เจ้�หนี้ก�รค้� - กิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 35,604 109,744
ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย 3,339 6,867
รวม 46,584 125,031

14.	 สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

 จำ�นวนเงินสำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักง�นเมื่อเกษียณอ�ยุแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 2,955 3,103
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน:

  ต้นทุนบริก�รในปัจจุบัน 413 241
  ต้นทุนดอกเบี้ย 165 151
ส่วนที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

  ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย

      สว่นทีเ่กดิจ�กก�รเปลีย่นแปลงขอ้สมมตดิ�้นประช�กรศ�สตร์ 829 -
    ส่วนที่เกิดจ�กก�รเปลี่ยนแปลงข้อสมมติท�งก�รเงิน 529 -
    ส่วนที่เกิดจ�กก�รปรับปรุงจ�กประสบก�รณ์ 1,402 -
ผลประโยชน์ที่จ่�ยในระหว่�งปี (235) (540)
สำารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,058 2,955

 ค�่ใชจ้่�ยเกีย่วกบัผลประโยชนร์ะยะย�วของพนกัง�นรวมอยูใ่นค่�ใชจ้่�ยในก�รบรหิ�รในสว่นของกำ�ไรหรอืข�ดทนุทัง้จำ�นวน 

 บริษัทฯ ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นภ�ยใน 1 ปีข้�งหน้� เป็นจำ�นวนประม�ณ 95,600 บ�ท 

(2558: ไม่มี)

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 ระยะเวล�ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักในก�รจ่�ยชำ�ระผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�นของบริษัทฯ 

ประม�ณ 16 ปี (2558: 18 ปี)
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 สมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้

2559 2558

อัตร�คิดลด 2.35% 4.52%

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน 3.26% 3.60%

อัตร�ก�รเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักง�นเฉลี่ย 8.50% 7.00%

 ผลกระทบของก�รเปลี่ยนแปลงสมมติฐ�นที่สำ�คัญต่อมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น        

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 0.5% ลดลง 0.5%

อัตร�คิดลด (493) 561 (150) 157

อัตร�ก�รขึ้นเงินเดือน 519 (466) 180 (182)

15.	 สำารองตามกฎหมาย

 ภ�ยใตบ้ทบญัญตัขิองม�ตร� 116 แหง่พระร�ชบญัญตับิรษิทัมห�ชนจำ�กดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอ้งจดัสรรกำ�ไรสทุธปิระจำ�ปี

สว่นหนึง่ไวเ้ปน็ทนุสำ�รองไมน่อ้ยกว่�รอ้ยละ 5 ของกำ�ไรสทุธปิระจำ�ปหีกัดว้ยยอดข�ดทนุสะสมยกม� (ถ�้ม)ี จนกว�่ทนุสำ�รอง

นี้จะมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองต�มกฎหม�ยดังกล่�วไม่ส�ม�รถนำ�ไปจ่�ยเงินปันผลได้ ในปี

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรสำ�รองต�มกฎหม�ยไว้ครบถ้วนแล้ว

16.	 เงินปันผล

 เมื่อวันที่ 8 สิงห�คม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2559 ได้มีมติอนุมัติให้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ลจ�ก

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุน�ยน 2559 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตร�หุ้นละ 0.08 บ�ท รวมเป็นเงินจำ�นวน 90.6 

ล้�นบ�ท บริษัทฯ ได้จ่�ยเงินปันผลดังกล่�วให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 7 กันย�ยน 2559

17.	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

 ร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยแบ่งต�มลักษณะประกอบด้วยร�ยก�รค่�ใช้จ่�ยที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558
เงินเดือนและค่�แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักง�น 57,179 50,632
ค่�เสื่อมร�ค� 40,544 36,255
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป 2,072,707 1,802,121
ก�รเปลี่ยนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูป (108,866) 130,986
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18.	 ภาษีเงินได้

 ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 40,254 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:	

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจ�กก�รเกิดผลแตกต่�งชั่วคร�วและ    

ก�รกลับร�ยก�รผลแตกต่�งชั่วคร�ว 813 4,592

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 41,067 4,592

 จำ�นวนภ�ษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกำ�ไรข�ดทนุเบด็เสรจ็อืน่สำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัว�คม 2559 

และ 2558 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลข�ดทุน

   จ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย 552 -

 ร�ยก�รกระทบยอดระหว่�งกำ�ไร (ข�ดทุน) ท�งบัญชีกับค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2559 และ 

2558 ส�ม�รถแสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

2559 2558

กำ�ไร (ข�ดทุน) ท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 309,169 (81,466)

อัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 20% 20%

กำ�ไร (ข�ดทุน) ท�งบัญชีก่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตร�ภ�ษี 61,834 (16,293)

ผลกระทบท�งภ�ษีสำ�หรับ:

   ค่�ใช้จ่�ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น (67) -

   ค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ส�ม�รถนำ�ม�หักภ�ษีได้ 24 161

   ข�ดทุนท�งภ�ษีที่ยังไม่ได้ใช้ (20,724) 20,724

รวม (20,767) 20,885

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ 41,067 4,592

 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีประกอบด้วยร�ยก�รดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบ�ท)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

2559 2558

ค่�เผื่อก�รลดลงของมูลค่�สินค้�คงเหลือ - 882

สำ�รองผลประโยชน์ระยะย�วของพนักง�น 1,212 591

รวม 1,212 1,473
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19.	 กำาไรต่อหุ้น

 กำ�ไรต่อ (ข�ดทุน) หุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยห�รกำ�ไร (ข�ดทุน) สำ�หรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำ�ไรข�ดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของหุ้นส�มัญที่ออกอยู่ในระหว่�งปี

20.	 ข้อมูลทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

 ขอ้มลูสว่นง�นดำ�เนนิง�นทีน่ำ�เสนอนีส้อดคลอ้งกบัร�ยง�นภ�ยในของบรษิทัฯ ทีผู่ม้อีำ�น�จตดัสนิใจสงูสดุด�้นก�รดำ�เนนิง�น

ไดร้บัและสอบท�นอย�่งสม่ำ�เสมอเพือ่ใชใ้นก�รตดัสนิใจในก�รจดัสรรทรพัย�กรใหก้บัสว่นง�นและประเมนิผลก�รดำ�เนนิง�น

ของส่วนง�น 

 บรษิทัฯ ดำ�เนนิธรุกจิหลกัในสว่นง�นทีร่�ยง�นเพยีงสว่นง�นเดยีวคอืก�รผลติและจำ�หน�่ยเหลก็เสน้กลมและเหลก็เสน้ขอ้ออ้ย 

และดำ�เนินธุรกิจในเขตภูมิศ�สตร์เดียวคือในประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของส่วนง�น โดยพิจ�รณ�จ�ก

กำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รดำ�เนนิง�น ซึง่วดัมลูค�่โดยใชเ้กณฑเ์ดยีวกบัทีใ่ชใ้นก�รวดักำ�ไรหรอืข�ดทนุจ�กก�รดำ�เนนิง�นในงบ

ก�รเงิน ดังนั้น ร�ยได้ กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รดำ�เนินง�น และสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบก�รเงินนี้จึงถือเป็นก�รร�ยง�น

ต�มส่วนง�นดำ�เนินง�นและเขตภูมิศ�สตร์แล้ว

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนห้�ร�ย เป็นจำ�นวนเงินประม�ณ 1,494 ล้�นบ�ท (2558: มีร�ยได้

จ�กลูกค้�ร�ยใหญ่จำ�นวนสองร�ย เป็นจำ�นวนเงิน 1,203 ล้�นบ�ท)

21.	 กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

 บริษัทฯ และพนักง�นบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 

2530 โดยบริษัทฯ และพนักง�นจะจ่�ยสมทบเข้�กองทุนเป็นร�ยเดือนในอัตร�ร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยง

ชพีนีบ้รหิ�รโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัก�รกองทนุ กสกิรไทย จำ�กดั และจะจ�่ยใหแ้กพ่นกัง�นเมือ่พนกัง�นนัน้ออกจ�กง�นต�ม

ระเบียบว่�ด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่�งปี 2559 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่�วเป็นค่�ใช้จ่�ยจำ�นวน 0.7 ล้�นบ�ท 

(2558: จำ�นวน 0.7 ล้�นบ�ท)

22.	 ภาระผูกพัน

 บริษัทฯ ได้เข้�ทำ�สัญญ�ที่เกี่ยวข้องกับก�รเช่�พื้นที่ในอ�ค�รและก�รบริก�ร อ�ยุของสัญญ�มีระยะเวล�โดยเฉลี่ยประม�ณ 

2 ปี

 บริษัทฯ มีจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่�ยในอน�คตทั้งสิ้นภ�ยใต้สัญญ�เช่�และสัญญ�บริก�รดังนี้

(หน่วย: ล้�นบ�ท)

2559 2558
จ่�ยชำ�ระ

   ภ�ยใน 1 ปี 4�6 1�6

   ม�กกว่� 1ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี 0�6 -
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23.	 เครื่องมือทางการเงิน

23.1	 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

 เครื่องมือท�งก�รเงินที่สำ�คัญของบริษัทฯ ต�มนิย�มที่อยู่ในม�ตรฐ�นก�รบัญชีฉบับที่ 107 “ก�รแสดงร�ยก�รและก�รเปิด

เผยข้อมูลสำ�หรับเครื่องมือท�งก�รเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ลูกหนี้ก�รค้� เงินกู้ยืมระยะ

สั้นจ�กธน�ค�ร และเจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่น บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือท�งก�รเงินดังกล่�ว และมี     

นโยบ�ยในก�รบริห�รคว�มเสี่ยงดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้� ฝ่�ยบริห�รควบคุมคว�มเสี่ยงนี้โดยก�รกำ�หนดให้มีนโย

บ�ยและวิธีก�รในก�รควบคุมสินเชื่อที่เหม�ะสม แม้ว่�บริษัทฯ มีคว�มเสี่ยงด้�นก�รให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ก�รค้�

ซึ่งเกิดจ�กก�รข�ยให้กับลูกค้�จำ�นวนน้อยร�ย อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ไม่ค�ดว่�จะได้รับคว�มเสียห�ยที่เป็นส�ระสำ�คัญจ�ก

ก�รรับชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้เหล่�นั้น เนื่องจ�กลูกหนี้มีคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ดี จำ�นวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อ�จต้องสูญ

เสียจ�กก�รให้สินเชื่อคือมูลค่�ต�มบัญชีของลูกหนี้ก�รค้�ที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

 บรษิทัฯ มคีว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้ทีส่ำ�คญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝ�กธน�ค�รและเงนิกูย้มืระยะสัน้ อย�่งไรกต็�ม เนือ่งจ�ก

สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิท�งก�รเงนิสว่นใหญม่อีตัร�ดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงต�มอตัร�ตล�ด คว�มเสีย่งจ�กอตัร�ดอกเบีย้ของบรษิทัฯ 

จึงอยู่ในระดับต่ำ�  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 บรษิทัฯ ค�ดว�่อ�จจะไดร้บัผลกระทบจ�กอตัร�แลกเปลีย่นทีเ่ปลีย่นแปลงไป ซึง่เกดิจ�กหนีส้นิทีเ่ปน็เงนิตร�ต�่งประเทศสว่น

ที่ไม่ได้ป้องกันคว�มเสี่ยง

 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ ไม่มียอดคงเหลือของหนี้สินท�งก�รเงินที่เป็นสกุลเงินตร�ต่�งประเทศ (2558: มีหนี้

สินท�งก�รเงินคงเหลือจำ�นวน 2.7 ล้�นเหรียญสหรัฐอเมริก�)

23.2	 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

 เนื่องจ�กเครื่องมือท�งก�รเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตร�ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบี้ย

ในตล�ด บรษิทัฯ จงึประม�ณมลูค�่ยตุธิรรมของเครือ่งมอืท�งก�รเงนิใกลเ้คยีงกบัมลูค่�ต�มบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐ�นะก�ร

เงิน

24.	 การบริหารจัดการทุน	

 วัตถปุระสงค์ในก�รบริห�รจัดก�รทุนที่สำ�คัญของบริษัทฯ คือก�รจัดใหม้ีซึง่โครงสร้�งทุนที่เหม�ะสมเพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้�งมูลค่�ก�รถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2559 บริษัทฯ มีอัตร�ส่วนหนี้

สินต่อทุนเท่�กับ 0.04:1 (2558: 0.15:1)



Bangsaphan Barmaill PLC.  Annual Report 2016 123

25.	 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

25.1	 เหตุการณ์อุทกภัยในภาคใต้

 เมื่อวันที่ 9 มกร�คม 2560 ได้เกิดเหตุน้ำ�ท่วมฉับพลันที่โรงง�นของบริษัทฯ ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องหยุดดำ�เนินก�รผลิตชั่วคร�ว 

มลูค่�ท�งบญัชขีองอ�ค�ร เครือ่งจกัร อุปกรณ์และสนิค้�คงเหลอืทีไ่ดร้บัผลกระทบจ�กเหตกุ�รณ์น้ำ�ทว่มดงักล่�วเปน็จำ�นวน

รวม 780 ล้�นบ�ท ขณะนี้บริษัทฯ ประเมินคว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นเบื้องต้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นจำ�นวนเงิน 22 ล้�น

บ�ท อย่�งไรก็ต�ม ทรัพย์สินและสินค้�คงเหลือดังกล่�วได้มีก�รทำ�ประกันภัยคุ้มครองคว�มเสียห�ยไว้แล้ว ทั้งนี้ ผลกระทบ

ของเหตุก�รณ์น้ำ�ท่วมจะถูกบันทึกบัญชีในรอบปีถัดไป ปัจจุบันบริษัทฯ ได้กลับม�ดำ�เนินก�รผลิตได้เป็นปกติแล้ว

25.2	 การจ่ายเงินปันผล

 เมื่อวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 ได้มีมติเห็นชอบให้จ่�ยเงินปันผลจ�กกำ�ไร

ของปี 2559 ในอัตร�หุ้นละ 0.14 บ�ท รวมเป็นจำ�นวนเงิน 158.55 ล้�นบ�ท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่�ยเงินปันผลระหว่�งก�ล

ไปแล้วในระหว่�งปี 2559 ในอัตร�หุ้นละ 0.08 บ�ท เป็นเงินจำ�นวน 90.60 ล้�นบ�ท คงเหลือเงินปันผลจ่�ยในอัตร�หุ้น

ละ 0.06 บ�ท เป็นเงินจำ�นวน 67.95 ล้�นบ�ท  

 ทั้งนี้ ก�รจ่�ยเงินปันผลดังกล่�วจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในเดือนเมษ�ยน 2560 เพื่อพิจ�รณ�อนุมัติ

ต่อไป

26.	 การอนุมัติงบการเงิน

 งบก�รเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมก�รบริษัทฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภ�พันธ์ 2560
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To the Shareholders of Bangsaphan Barmill Public Company Limited

Opinion

I have audited the accompanying financial statements of Bangsaphan Barmill Public Company Limited (the               
Company), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2016, and the related statements 
of comprehensive income, changes in shareholders’ equity and cash flows for the year then ended, and notes to the 
financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position 
of Bangsaphan Barmill Public Company Limited as at 31 December 2016, its financial performance and cash flows for 
the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards�

Basis for Opinion

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

Key Audit Matters

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

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

Key audit matters and how audit procedures respond for each matter are describe below�

Revenue recognition

Revenue from sales is one of the Company’s significant accounts because it directly impacts on the Company’s annual 
profit or loss. During 2016, the Company recognised revenue from sales of Baht 2,461 million or representing 98 percent 
of the Company’s total revenue� Moreover, the sales volumes and selling prices of the Company correlate with the 
global market price of steel billet� I therefore focused on the amount and timing of the Company’s revenue recognition�

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

Independent Auditor’s Report
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Inventory

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

I assessed and tested the internal controls of the Company relevant to the determination of provision for diminution 
in the value of inventory by making enquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and 
selecting representative samples to test the operation of the designed controls� In addition, I assessed the method and 
the assumptions applied by management in determining such provision by gaining an understanding of the basis ap-
plied, and reviewing the consistency of the application of that basis� I also compared proceeds from sales transactions 
occurring after the date of the financial statements with the cost of inventory for each product line.

Other Information

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

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assur-
ance conclusion thereon�

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

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

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

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

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

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

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

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

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain 
professional skepticism throughout the audit� I also:
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• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 

or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that 

is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material mis-

statement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, 

forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control� 

• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 

are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effective-

ness of the Company’s internal control�

• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 

and related disclosures made by management�

• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 

based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 

that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If I conclude 

that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the related 

disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My 

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor’s report� However, 

future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern�

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclo-

sures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner 

that achieves fair presentation�

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

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

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

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor’s report is Mrs� Chonlaros Suntiasvaraporn�

 

 Chonlaros Suntiasvaraporn
 Certified Public Accountant (Thailand) No. 4523

EY Office Limited
Bangkok: 27 February 2017 
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Assets      

Current assets      

Cash and cash equivalents 7   67,339,260    121,796,961 

Trade receivables 8   406,242,592    97,291,935 

Inventories  9   631,477,613    721,162,289 

Advance payments for purchase of raw material    -    140,246,883 

Input tax refundable    19,651,660    23,885,854 

Other current assets    4,253,798    3,147,839 

Total current assets    1,128,964,923    1,107,531,761 

Non-current assets   

Property, plant and equipment  10   883,744,219    917,119,794 

Non-operating asset 11   -    - 

Deferred tax assets 18   1,211,666    1,472,726 

Other non-current assets    705,000    696,643 

Total non-current assets    885,660,885    919,289,163 

Total assets    2,014,625,808    2,026,820,924 

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

 Note 2016 2015

Statement of financial position
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Liabilities and shareholders’ equity

Current liabilities

Short-term loan from bank 12   -    130,000,000 

Trade and other payables 13   46,583,621    125,030,951 

Advance received from customer    1,671,049    - 

Income tax payable    15,877,294    - 

Other current liabilities    1,009,142    701,880 

Total current liabilities    65,141,106    255,732,831 

Non-current liabilities     

Provision for long-term employee benefits 14   6,058,329    2,955,401 

Total non-current liabilities    6,058,329    2,955,401 

Total liabilities    71,199,435    258,688,232 

Shareholders’ equity     

Share capital    

   Registered           

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

   Issued and fully paid           

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

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

Retained earnings            

   Appropriated - statutory reserve 15   113,250,000    95,450,000 

   Unappropriated (deficit)    75,829,673    (81,664,008)

Total shareholders’ equity    1,943,426,373    1,768,132,692 

Total liabilities and shareholders’ equity    2,014,625,808    2,026,820,924 

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

As at 31 December 2016

(Unit: Baht)

 Note 2016 2015

Statement of financial position (continued)
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Profit	or	loss:
Revenues     
Sales      2,460,928,167    2,052,803,346 
Other income        
   Revenue from sale of scrap    39,238,994    14,875 
   Compensation income received from a supplier as a result    5,333,097    - 
      for cancellation of raw material sale             
   Interest income    581,893    784,280 
   Gain on exchange     3,853,717    - 
   Others    513,516    665,028 
Total revenues    2,510,449,384    2,054,267,529 
Expenses     
Cost of sales    2,100,376,890    2,049,207,554 
Cost of sale of scrap    19,118,365    8,883 
Selling expenses   53,490,089    44,271,573 
Administrative expenses    26,210,529    25,040,249 
Other expenses       
   Loss on exchange    -    11,674,177 
Total expenses    2,199,195,873    2,130,202,436 
Profit	(loss)	before	finance	cost	and	income	tax	expenses    311,253,511    (75,934,907)
Finance cost    (2,084,510)   (5,531,398)
Profit	(loss)	before	income	tax	expenses    309,169,001    (81,466,305)
Income tax expenses 18   (41,067,146)   (4,592,148)
Profit	(loss)	for	the	year    268,101,855    (86,058,453)

Other comprehensive income     
Other comprehensive income not to be reclassified           
   to profit or loss in subsequent periods     
Actuarial loss    (2,760,218)   - 
Less: Income tax effect  18   552,044    - 
Other comprehensive income for the year - net of income tax     (2,208,174)   - 
      
Total	comprehensive	income	for	the	year	(loss)    265,893,681    (86,058,453)
      
Earnings per share 19    
Basic earnings (loss) per share   0.24    (0.08)

 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

 Note 2016 2015

Statement of comprehensive income
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Statement of changes in shareholders’ equity
Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

   Retained earnings

 Issued and paid-up  Appropriated - Unappropriated  

 share capital Share premium statutory reserve (deficit) Total

Balance as at 1 January 2015  1,132,500,000    621,846,700    95,450,000    4,394,445    1,854,191,145 

Total comprehensive income for the year   -    -    -    (86,058,453)   (86,058,453)

Balance as at  31 December 2015  1,132,500,000    621,846,700    95,450,000    (81,664,008)   1,768,132,692 

           

Balance as at 1 January 2016  1,132,500,000    621,846,700    95,450,000    (81,664,008)    1,768,132,692 

Transferred retained earnings to 

  statutory reserve (Note 15)  -    -    17,800,000    (17,800,000)   - 

Dividend paid (Note 16)  -    -    -    (90,600,000)   (90,600,000)

Total comprehensive income for the year   -    -    -    265,893,681    265,893,681 

Balance as at  31 December 2016  1,132,500,000    621,846,700    113,250,000    75,829,673    1,943,426,373 

           

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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Cash flow statement
Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

  2016 2015

Cash	flows	from	operating	activities     

Profit (loss) before tax    309,169,001    (81,466,305)

Adjustments to reconcile profit (loss) before tax to net cash       

 provided by (paid from) operating activities:      

 Depreciation     40,543,741    36,254,547 

 Reversal of reduction cost of inventory to net realisable value     (4,408,229)   (22,813,347)

 Gains on sales of equipment    -    (19,998)

 Realised (gains) losses on exchange     (3,853,716)   11,665,784 

 Unrealised losses on exchange     -    8,394 

 Provision for long-term employee benefits    578,205    392,106 

 Interest income    (581,893)   (784,280)

 Interest expenses    1,930,430    5,258,857 

Profit (loss) from operating activities before changes in           

 operating assets and liabilities    343,377,539    (51,504,242)

Operating assets (increase) decrease      

   Trade receivables    (308,950,657)   (27,033,558)

 Inventories    89,249,229    38,286,692 

 Advance payments for purchase of raw material    140,246,883    (140,246,883)

 Other current assets    3,087,738    (5,875,066)

 Other non-current assets    (8,357)   11,974,250 

Operating liabilities increase (decrease)      

 Trade and other payables    (75,431,961)   103,619,452 

 Advance received from customer    1,671,049    (7,216,430)

 Other current liabilities   403,248    (259,644)

 Cash paid for long-term employee benefits   (235,495)   (539,500)

Cash flows from (used in) operating activities   193,409,216    (78,794,929)

 Cash received from interest income   581,893    784,280 

 Cash paid for income tax   (24,376,748)   (1,998,508)

Net cash flows used in operating activities   169,614,361    (80,009,157)

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



รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)132

Cash	flows	from	investing	activities

Acquisition of equipment    (2,324,490)   (31,766,227)

Proceeds from sales of equipment    -    19,998 

Net	cash	flows	used	in	investing	activities    (2,324,490)   (31,746,229)

Cash	flows	from	financing	activities

Cash received from short-term loans from bank    96,881,938    1,068,633,730 

Payment of short-term loans from bank    (226,003,094)   (948,520,640)

Interest paid    (2,026,416)   (5,163,489)

Dividend paid    (90,600,000)   - 

Net	cash	flows	from	(used	in)	financing	activities   (221,747,572)   114,949,601 

Net	increase	(decrease)	in	cash	and	cash	equivalents    (54,457,701)   3,194,215 

Cash and cash equivalents at beginning of year    121,796,961    118,602,746 

Cash and cash equivalents at end of year    67,339,260    121,796,961 

          

Supplemental	cash	flows	information

Non-cash transaction

 Transfer inventories to equipment    4,843,676   11,085,723 

      

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

Bangsaphan Barmill Public Company Limited

For the year ended 31 December 2016

(Unit: Baht)

  2016 2015

Cash flow statement (continued)
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Notes to financial statements

Bangsaphan Barmill Public Company Limited
For the year ended 31 December 2016

1. Corporate information

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

2. Basis of preparation

 The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards 
enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in 
compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 
28 September 2011, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

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

 The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed 
in the accounting policies�

3.		 New	financial	reporting	standards	

(a)	 Financial	reporting	standards	that	became	effective	in	the	current	year

 During the year, the Company has adopted the revised (revised 2015) and new financial reporting 

standards and accounting treatment guidance issued by the Federation of Accounting Professions 

which become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2016. These financial   

reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting 

Standards, with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and 

provision of interpretations and accounting guidance to users of standards� The adoption of these 

financial reporting standards does not have any significant impact on the Company’s financial 

statements� 

(b)	 Financial	reporting	standard	that	will	become	effective	in	the	future

 During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of the revised 

financial reporting standards and interpretations (revised 2016) and new accounting treatment 

guidance which is effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2017. These financial 
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reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting 

Standards with most of the changes directed towards revision of wording and terminology, and 

provision of interpretations and accounting guidance to users of standards� 

 The management of the Company believes that the revised financial reporting standards and 

interpretations and news accounting treatment guidance will not have any significant impact on 

the financial statements when they are initially applied. 

4.	 Significant	accounting	policies

4.1 Revenue recognition

 Sales of goods

 Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have 
passed to the buyer� Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after 
deducting discounts and allowances�

 Interest income

 Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate�

4.2 Cash and cash equivalents

 Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at bank, and all highly liquid investments with 
an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3 Trade accounts receivable 

 Trade accounts receivable are stated at the net realisable value� Allowance for doubtful accounts is 
provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables� The allowance is 
generally based on collection experiences and analysis of debt aging� 

4.4 Inventories 

 Finished goods are valued at the lower of cost (under the average method) and net realisable value. 
Cost includes all production costs and attributable factory overheads�

 Raw material and manufacturing supplies are valued at the lower of average cost and net realisable 
value. Spare parts are valued at the lower of cost (the first-in, first-out method) and net realisable value.

 Raw materials and factory supplies are changed to production costs whenever consumed�

4.5 Property, plant and equipment/Depreciation

 Land is stated at cost. Buildings, equipment and bearer plant (rubber trees) stated at cost less           
accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

 Depreciation of buildings and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line 
basis over the following estimated useful lives, except for machinery and equipment in production line 
which is depreciated using the units-of-production method. 
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  Office buildings 20 years
  Plant building and plant building improvement 30 years
  Machinery and equipment in production line production units estimated
   - Normal line at a total 7.2 million tons
   - Special line at a total of 0.864 million tons
  Equipment 5, 10 years
  Furniture, fixtures and office equipment 5 years
  Motor vehicles 5 years

 No depreciation is provided on land, machinery under installation and bearer plant during cultivation�

 Depreciation is included in determining income�

 An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic 
benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is    
included in profit or loss when the asset is derecognised.

4.6 Related party transactions

 Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the Company, whether 
directly or indirectly, or which are under common control with the Company�

 They also include associated companies, and individuals or enterprises which directly or indirectly 
own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, and key               
management personnel, and directors and officers with authority in the planning and direction of the 
Company’s operations�

4.7 Leases

 Operating lease payments are recognised as an expense in profit or loss on a straight line basis over 
the lease term�

4.8 Foreign currencies

 The financial statements are presented in Baht, which is also the Company’s functional currency.

 Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the 
transaction� Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at 
the exchange rate ruling at the end of reporting period�

 Gains and losses on exchange are included in determining income�

4.9 Impairment of assets

 At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, 
plant and equipment whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be     
impaired� An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher 
of the asset’s fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount� In 
determining value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a 
pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks 
specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, an appropriate valuation model is used.                                                                       
These calculations are corroborated by a valuation model that, based on information available, reflects 
the amount that the Company could obtain from the disposal of the asset in an arm’s length transaction 



รายงานประจำาปี 2559  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำากัด (มหาชน)136

between knowledgeable, willing parties, after deducting the costs of disposal� 

 An impairment loss is recognised in the profit or loss.  

4.10	 Employee	benefits

 Short-term employee benefits

 Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when 
incurred�

 Post-employment benefits 

 Defined contribution plans

 The Company and its employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed 
by employees and by the Company� The fund’s assets are held in a separate trust fund and the 
Company’s contributions are recognised as expenses when incurred�

 Defined benefit plans 

 The Company has obligations in respect of the severance payments it must make to employees upon 
retirement under labor law. The Company treats these severance payment obligations as a defined benefit 
plan� 

 The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent 
actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method. 

 Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other 
comprehensive income�

4.11 Provisions

 Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it 
is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the 
obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation� 

4.12 Income tax

 Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax�

 Current tax

 Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation 
authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

 Deferred tax

 Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities 
and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end 
of the reporting period� 

 The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while they recognise 
deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent 
that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary 
differences and tax losses carried forward can be utilised�
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 At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets 
to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or 
part of the deferred tax asset to be utilised�

 The Company records deferred tax directly to shareholders’ equity if the tax relates to items that are 
recorded directly to shareholders’ equity� 

5.	 Significant	accounting	judgments	and	estimates

 The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires 
management to make subjective judgments and estimates regarding matters that are inherently uncertain. 
These judgments and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ 
from estimates. Significant judgments and estimates are as follows:

 Allowance of diminution in value of inventory

 In determining allowance for diminution in the value of inventory, the management exercises judgment 
in estimating the net realisable value of inventory based on the amount the inventories are expected to 
realise� These estimates are based on estimates of selling prices, which take into account events occurring 
after the end of the period and estimates of related costs and expenses� 

 Property plant and equipment/Depreciation

 In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of 
the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives and 
residual values when there are any changes� In addition, the management is required to review property, 
plant and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is 
determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgments 
regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

 Deferred tax assets

 Deferred tax assets are recognised for deductible temporary differences and unused tax losses to the 
extent that it is probable that taxable profit will be available against which the temporary differences 
and losses can be utilised. Significant management judgement is required to determine the amount of 
deferred tax assets that can be recognised, based upon the likely timing and level of estimate future 
taxable profits. 

 Post-employment	benefits	under	defined	benefit	plans

 The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such         
determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, 
mortality rate and staff turnover rate�

6. Related party transactions

 During the years, the Company had significant business transactions with its related parties. Such 
transactions, which are summarised below, arose the ordinary course of business and were conclude on 
commercial terms and based agreed upon by the Company and those parties�
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   (Unit: Million Baht)
    2016 2015          Pricing Policy
 Transactions with related companies   
 Sales   21.2 4.5 At prices and on trading terms similar to  

       those of sales to normal customers
 Transportation expenses 23�4 20�7 Based on distance which is priced in 
           the normal course of business
 Utilities expenses 62.4 57.7 At agreed price with reference of cost 
        and related expenses of provision
 Manufacturing expenses 0.7  - At prices and on trading terms similar to  

       those of sales to normal customers
 Rental expenses 2�1 2�0 Contract price
 Service expenses 2.3 2.5 Contract price
 Management fee 0�6 0�8 Contract price

 As at 31 December 2016 and 2015, the balances of the accounts between the Company and those 
related companies are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Trade	receivables	-	related	parties	(Note	8)

Related companies

  Bangpakong Port Co�, Ltd� 3,973 -

  Sahaviriyapanich Corporation Co�, Ltd� 1,105 1,972

Total trade receivables - related parties 5,078 1,972

Trade	payables	-	related	parties	(Note	13)

Related companies

  Sahaviriya Steel Industries Plc� 6,054 5,342

  Sahaviriya Logistic Co�, Ltd 567 1,061

  Prachuap Port Co�, Ltd� 496 1,779

  C�A�R� Service Co�, Ltd� 336 -

  Western Security Guard Co�, Ltd� 188 188

    (Formerly known as “Western Safeguard Co., Ltd.”)

  West Coast Engineering Co�, Ltd� - 50

Total trade payables - related parties 7,641 8,420

 Directors and management’s benefits

 During the years ended 31 December 2016 and 2015, the Company had employee benefit expenses of 
its directors and management as below�
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(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Short-term employee benefits 9,940 9,542

Post-employment benefits 43 46

Total 9,983 9,588

7. Cash and cash equivalents

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Cash 80 80

Bank deposits 67,259 121,717

Total 67,339 121,797

 As at 31 December 2016, bank deposits in saving accounts carried interest at 0.375 percent per annum 
(2015: 0.375 percent per annum).

8. Trade receivables 

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Trade	receivables	-	related	parties	(Note	6)

Aged on the basis of due dates

  Past due

    Up to 3 months 5,078 1,972

Total trade receivables - related parties 5,078 1,972

Trade receivables - unrelated parties

Aged on the basis of due dates

  Not yet due 347,083 62,238

  Past due

    Up to 3 months 54,082 33,082

Total trade receivables - unrelated parties 401,165 95,320

Total trade receivables - net 406,243 97,292

 As at 31 December 2016, the outstanding balances included in post-dated cheques and notes receivable 
amounting to Baht 303 million (2015: Baht 45 million).

 During the current year, Baht 343 million (2015: Baht 827 million) of notes receivable have been sold at 
a discount to a financial institution without recourse.
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9. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

Cost
Reduce cost to net 

realisable value Inventories - net

2016 2015 2016 2015 2016 2015

Finished goods 242,361 133,495 - (865) 242,361 132,630

Raw materials 249,571 342,515 - (3,543) 249,571 338,972

Supplies and spare parts 77,499 59,785 - - 77,499 59,785

Raw materials in transit 62,047 189,775 - - 62,047 189,775

Total 631,478 725,570 - (4,408) 631,478 721,162

 During the current year, the Company reversed the reduction cost of inventories amounting to Baht 4�4 
million, and this was included in cost of sales (2015: Nil). 

10. Property, plant and equipment

(Unit: Thousand Baht)

Land

Building and 

building

improvement

Machinery 

and 

equipment 

in

production 

line

Furniture, 

fixtures 

and office 

equipment Equipment

Motor 

vehicles

Assets 

under 

installation 

and under 

construction

Bearer 

plant   

during 

cultivation Total

Cost:
As at 1 January 2015 345,698 957,207 20,698 39,080 6,784 14,084 5,771 1,485,615
Additions - - 250 422 - - 30,496 652 31,820

Transfers - 13,433 40,796 7 702 - (43,851) - 11,087

Disposals - - - (226) - - - - (226)
As at 31 December 2015 96,293 359,131 998,253 20,901 39,782 6,784 729 6,423 1,528,296
Additions - - - 545 - - 1,299 480 2,324
Transfers - 1,515 4,854 - 503 - (2,028) - 4,844

As at 31 December 2016 96,293 360,646 1,003,107 21,446 40,285 6,784 - 6,903 1,535,464
Accumulated depreciation:
As at 1 January 2015 - 180,464 331,741 18,383 38,660 5,899 - - 575,147
Depreciation for the year - 11,811 22,813 731 198 702 - - 36,255
Depreciation on disposals - - - (226) - - - - (226)
As at 31 December 2015 - 192,275 354,554 18,888 38,858 6,601 - - 611,176
Depreciation for the year - 11,994 27,365 747 296 142 - - 40,544
As at 31 December 2016 - 204,269 381,919 19,635 39,154 6,743 - - 651,720
Net book value:
31 December 2015 96,293 166,856 643,699 2,013 924 183 729 6,423 917,120
31 December 2016 96,293 156,377 621,188 1,811 1,131 41 - 6,903 883,744
Depreciation for the year:
2015 (Baht 36 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) 36,255
2016 (Baht 40 million included in manufacturing cost, and the balance in administrative expenses) 40,544

 As at 31 December 2016, certain plant and equipment items have been fully depreciated but are still in 
use� The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted 
to approximately Baht 64 million (2015: Baht 62 million).
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 All land, buildings and machinery are mortgaged/pledged as collateral for credit facilities obtained from a 
bank. The beneficiary rights under the insurance policies for these mortgaged/pledged assets have also 
been transferred to the bank�

11. Non-operating asset

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Non-operating asset - land 4,154 4,154

Less: Allowance for impairment (4,154) (4,154)

Non-operating asset - net - -

 In January 2010, the Company received a letter dated 5 January 2010 from the Department of Lands, 
relating to the revocation of the Certificate of Utilisation (Nor Sor 3 Kor), ordering that the Nor Sor 3 
Kor certificate be revoked in accordance with the order of the Director General of the Department of 
Lands No. 15/2553 dated 5 January 2010. For prudent reasons, the Company has set aside allowance 
for impairment of this non-operating asset in full in the 2009 financial statements.

 In August 2010, the Company filed a lawsuit against the officers of Prachuapkhirikhan Provincial Lands 
Office, Bangsaphan Branch with the Central Administrative Court, petitioning the Central Administrative 
Court to order the cancellation of the announcement of replacements for such Nor� Sor�3� Kor� In 
addition, the Company also petitioned the Count to identify measures to provide temporary relief to the 
plaintiffs� Currently, this case is being considered by the Court�

 In September 2010, the Company petitioned the Central Administrative Court to withdraw the order of 
the Director General of the Department of Lands No. 15/2553 dated 5 January 2010 and currently, this 
case is being considered by the Court�

 In December 2010, the Company received a letter from Bangsaphan Sheriff, as the official responsible 
for protection the conserved forest area of Klong Mae Rumphueng, Prachuabkirikhan�This referred to 
Section 25(1) of the Conserved Forest Act B.E. 2507 and ordered the Company to leave and discontinue 
any activities on the conserved forest area�

 In March 2011, the Company petitioned the Central Administrative Court to reverse the Sheriff’s order 
that the Company leave and discontinue any activities on the conserved forest area� Currently, this case 
is being considered by the Court�

 In September 2011, the Company petitioned the Central Administrative Court with respect to wrongdoing 
or other liability of government agencies or state officials as a result of the exercise of authority under 
laws, administrative orders, or other orders, in order to claim monetary damages for loss of opportunity 
from land usage� At present, this case is being considered by the Court�

 In August 2013, the Company received a letter from Bangsaphan Sheriff notifying it that the Central 
Administrative Court had issued an order granting a stay of execution of the Administrative Court’s order 
for the Company to leave the conserved forest area and discontinue any activities therein�

 In January 2015, the Company received a letter from Bangsaphan Sheriff notifying the Company of an 
order of the Supreme Administrative Court (disposing of a petition to appeal the order for a stay of 
execution issued by the Administrative Court). The decision of the Supreme Administrative Court was to 
reverse the Central Administrative Court’s order, dismissing the petition for a stay of execution of the 
order for the Company to leave the conserved forest area and discontinue any activities therein� 
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 However, the management of the Company believes that this order will not have any significant impact 
on the Company’s operations and financial statements.

12. Short-term loan from bank

 As at 31 December 2016, the Company had no outstanding balance of short-term loan from bank (2015: 
Baht 130 million).

 The Company has been granted credit facilities amounting to Baht 675 million from a bank, consisting 
of bank overdraft facilities amounting to Baht 10 million and short-term loan facilities amounting to Baht 
665 million. As at 31 December 2016, the Baht 675 million credit facilities (2015: Baht 545 million) have 
yet been drawn down�

 The credit facilities are secured by the mortgage/pledge of all land, buildings and machinery of the 
Company� In addition, under the credit facilities agreement, the Company has to comply with certain 
covenants regarding the operations, financial ratios and other conditions.

13. Trade and other payables

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015
Trade payables - related parties (Note 6) 7,641 8,420
Trade payables - unrelated parties 35,604 109,744
Accrued expenses 3,339 6,867
Total 46,584 125,031

14.	 Provision	for	long-term	employee	benefits

 Provision for long-term employee benefits, which represents compensations payable to on employees 
after they retire, was as follows:

 
 (Unit: Thousand Baht)

2016 2015
Provision	for	long-term	employee	benefits	at	beginning	of	year	 2,955 3,103
Included in profit or loss:

  Current service cost 413 241
  Interest cost 165 151
Included in other comprehensive income:

  Actuarial loss arising from

    Demographic assumptions changes 829 -
    Financial assumptions changes 529 -
    Experience adjustments 1,402 -
Benefits paid during the year (235) (540)
Provision	for	long-term	employee	benefits	at	end	of	year	 6,058 2,955
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 All of long-term employee benefit expenses included in administrative expenses in the profit or loss.

 The Company expect to pay Baht 95,600 of long-term employee benefits during the next year (2015: 
None).

 As at 31 December 2016, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit 
is 16 years (2015: 18 years).

 Significant actuarial assumptions at the valuation date are summarised belows:

    2016 2015

 Discount rate 2.35% 4.52%
 Salary increase rate  3.26% 3.60%
 Average staff turnover rate 8.50% 7.00%

 The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term 
employee benefit obligation as at 31 December 2016 and 2015 are summarised below: 

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Increase 1% Decrease 1% Increase 0.5% Decrease 0.5%

Discount rate (493) 561 (150) 157

Salary increase rate 519 (466) 180 (182)

15. Statutory reserve

 Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set 
aside to a statutory reserve at least 5 percent of its net profit for the year after deducting accumulated 
deficit brought forward (if any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statu-
tory reserve is not available for dividend distribution� At present, the statutory reserve has fully been set 
aside�

16. Dividends

 On 8 August 2016, the Board of Directors’ Meeting of the Company No.7/2559 passed a resolution     
approving the payment of interim dividend from the operating results for the six-month period ended 
30 June 2016 to its shareholders of Baht 0.08 per share, or a total of Baht 90.6 million. Such dividend 
paid to its shareholders on 7 September 2016� 

17. Expenses by nature

 Significant expenses classified by nature are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015
Salaries and wages and other employee benefits 57,179 50,632
Depreciation 40,544 36,255
Raw materials and consumables used 2,072,707 1,802,121
Changes in inventories of finished goods (108,866) 130,986
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18. Income tax

 Income tax expenses for the years ended 31 December 2016 and 2015 are made up as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Current income tax:

Current income tax charge 40,254 -

Deferred tax:

Relating to origination and reversal of temporary differences  813 4,592

Income tax expense reported in the statement of            

comprehensive income 41,067 4,592

 The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years 
ended 31 December 2016 and 2015 are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Deferred tax relating to actuarial loss 552 -

 The reconciliation between accounting profit (loss) and income tax expenses for the years ended 31 
December 2016 and 2015 is shown below.

(Unit: Thousand Baht)

2016 2015

Accounting profit (loss) before tax 309,169 (81,466)

Applicable tax rate 20% 20%

Accounting profit (loss) before tax multiplied by 
  income tax rate 61,834 (16,293)

Effects of:

  Expenses which can be double-deducted (67) -

  Non-deductible expenses 24 161

  Unused tax loss (20,724) 20,724

Total (20,767) 20,885

Income tax expenses reported in the statement of 
  comprehensive income 41,067 4,592

 The components of deferred tax assets are as follows:

(Unit: Thousand Baht)

Statements of financial position

2016 2015

Allowance for diminution in value of inventories - 882

Provision for long-term employee benefits 1,212 591

Total 1,212 1,473
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 19. Earnings per share

 Basic earnings (loss) per share is calculated by dividing profit (loss) for the year attributable to equity 
holders of the Company (excluding other comprehensive income) by the weighted average number of 
ordinary shares in issue during the year�

20. Segment information

 Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are 
regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation 
of resources to the segment and assess its performance�

 The Company is principally engaged in the manufacture and distribution of deformed and round steel 
bars� Its operation is carried on exclusively in Thailand� Segment performance is measured based on 
operating profit or loss, on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the 
financial statements. As a result, all of the revenues, operating profits and assets as reflected in these 
financial statements pertain to the aforementioned reportable operating segment and geographic area.

 For the year 2016, the Company has five major customers with a total revenue of Baht 1,494 million 
(2015: Baht 1,203 million derived from two major customers).

21. Provident fund

 The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the 
Provident Fund Act B.E. 2530. Both employees and the Company contribute to the fund monthly at the 
rate of 3 percent of basic salary� The fund, which is managed by Kasikorn Asset Management Company 
Limited, will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules� The contribution 
for the year 2016 amounting to Baht 0.7 million (2015: Baht 0.7 million) were recognised as expenses.

22. Commitments

 The Company has entered into agreements in respect of the lease of office building space and services. 
The terms of the agreements are generally 2 years� 

 Future minimum lease payments required under these leases and service contracts were as follows:

(Unit: Million Baht)

2016 2015
Payable:

   In up to 1 year 4�6 1�6

   In over 1 and up to 2 years 0�6 -

23. Financial instruments

23.1 Financial risk management

 The Company’s financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No. 107 “Financial 
Instruments: Disclosure and Presentations”, principally comprise cash and cash equivalents, trade 
receivables, short-term loans from bank, and trade and other payables. The financial risks associated 
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with these financial instruments and how they are managed are described below. 

 Credit risk

 The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade receivables� The Company 
manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures� Although the Company 
are exposed to credit risk with respect to trade receivables since the majority of sales are made to a 
limited number of customers� However, due to those customer’s creditworthiness, the Company do not 
anticipate material losses from debt collection� The maximum exposure to credit risk is limited to the 
carrying amounts of trade receivables as stated in the statements of financial position.

 Interest rate risk

 The Company’s exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks, and short-term  
borrowings. However, since most of the Company’s financial assets and liabilities bear floating interest 
rates, the interest rate risk is expected to be minimal� 

 Foreign currency risk

 The Company expects that there may be an effect from changes in exchange rates resulting from     
unhedged liabilities denominated in foreign currencies�

 As at 31 December 2016, the Company had no outstanding balances of financial liabilities dominated in 
foreign currencies (2015: USD 2.7 million outstanding balance of financial liabilities).

23.2	 Fair	values	of	financial	instruments

 Since the majority of the Company’s financial instruments are short-term in nature or carrying interest 
at a rate closed to the market interest rates, their fair value is not expected to be materially different 
from the amounts presented in the statement of financial position. 

24. Capital management

 The primary objective of the Company’s capital management is to ensure that it has appropriate capital 
structure in order to support its business and maximise shareholder value� As at 31 December 2016, the 
Company’s debt-to-equity ratio was 0.04:1 (2015: 0.15:1). 

25. Event after the reporting period

25.1	 Southern	flood

 On 9 January 2017, there was the flash flood at the Company’s factory and it had to temporarily cease 
its operations� The total carrying amount of inventories and property, plant and equipment affected by the 
flood is Baht 780 million, but the Company has insurance for these assets. The Company has preliminary 
estimated the damage to its assets amounting to Baht 22 million. The financial impact of the flood will 
be reflected the next accounting year. Present, the Company resumed its production operation.

25.2 Dividend payment 

 On 27 February 2017, the Board of Directors meeting of the Company No. 2/2560 passed a resolution 
to pay a dividend of Baht 0.14 per share, or a total of Baht 158.55 million, to the shareholders from 
the 2016 earnings� The Company paid an interim dividend of Baht 0�08 per share during the year 2016, 
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totaling Baht 90�60 million, and the remaining dividend payable is Baht 0�06 per share, or totaling Baht 
67.95 million. 

 The dividend payment will be further proposed to the Annual General Meeting of the Company’s             
shareholders for approval in April 2017�

26.	 Approval	of	financial	statements

 These financial statements were authorised for issue by the Company’s Board of Directors on 27              
February 2017�




