บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2560

สวส นททที่ 1 : การประกอบธธุรกกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธธุรกกิจ
ส ศนน์ และ พสนธกกิจ
1.1 วกิสยทส
วริสษัยทษัศนฑ์ : บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป คคือ หนนนึ่งในธรรกริจผผผู้ผลริต นจนา มษันหลล่อลคืนึ่น จาระบปี และแบตเตอรปีนึ่ส จา หรษับรถยนตฑ์ช ษันนนจา
เปป็นทปีนึ่รผผู้จษักดผู้วยครณภาพระดษับโลกและความรษับผริดชอบตล่อสษังคม
พษันธกริจ :
1. มปีผลตอบแทนทปีนึ่ดปีตล่อผผผู้ถคือหรผู้น และมปีความสษัมพษันธฑ์ทปีนึ่ดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
2. ผลริตสรินคผู้าทปีด
นึ่ ปี มปีครณภาพ และมปีการควบครมตผู้นทรนการผลริตอยล่างมปีประสริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมล่ๆเพคืนึ่อตอบสนองความตผู้องการตลาดทษังน ในและตล่างประเทศ
ล่ วามยษันึ่งยคืน
4. มองหาตลาดและชล่องทางโอกาสเพคืนึ่อขยายธรกริจใหผู้ทน
ษั กษับการเปลปีนึ่ยนแปลง การแขล่งขษัน และนจาสผค
5. มปีความรษับผริดชอบตล่อสษังคมและสริงนึ่ แวดลผู้อม องคฑ์กรมปีสงษั คมทปีด
นึ่ ปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีนึ่สมบผรณฑ์ แขป็งแรง
1.2 การเปลทที่ยนแปลง และพสฒนาการททที่สสาคสญ
ปปี 2502 เรรินึ่มประกอบธรรกริจเปป็นตษัวแทนจจาหนล่ายสรินคผู้า นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ จาระบปี และ แบตเตอรปีนึ่
ปปี 2513 กล่อตษันง บรริษษัทยล่อย 2 แหล่ง เพคืนึ่อเปป็นผผผู้ผลริตและจจาหนล่ายจาระบปี และ แบตเตอรปีนึ่
ปปี 2529 กล่อตษันง บรริษษัทยล่อย 1 แหล่ง เพคืนึ่อเปป็นผผผู้ผลริต และจจาหนล่ายนจนามษันหลล่อลคืนึ่น
นึ่ ยล่อ SPG
ปปี 2540 เปป็นบรริษท
ษั มหาชนและจดทะเบปียนในตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหล่งประเทศไทย ชคือ
ปปี 2556 เปลปีย
นึ่ นแปลงมผลคล่าหรน
ผู้ ทปีนึ่ตราไวผู้จากหรผู้นละ 10 บาท เปป็น 1 บาทตล่อหรน
ผู้
ปปี 2558 ลงทรนคลษังเกป็บสรินคผู้าสจาเรป็จรผปเพรินึ่มเตริม และ สรผู้างโรงงานผลริตภาชนะพลาสตริกแหล่งใหมล่
น ทปีนึ่ดริน 71 ไรล่ 3 งาน 86 8 สล่วน 10 ตารางวา รริมแมล่นจนาเจผู้าพระยาทปีนึ่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรทรเจดปียฑ์
ปปี 2559 ซคือ
จว.สมรทรปราการเปป็นมผลคล่า 1,115 ลผู้านบาท เพคืนึ่อขนสล่งวษัตถรดริบทางเรคือ ขยายกจาลษังการผลริต ขยายธรรกริจใหผู้
บรริการคลษังสรินคผู้าในอนาคต
1.3 โครงสรร้างการถถือหธุร้นของกลธุสมบรกิษสท
บรริษษัท มปี 3 บรริษท
ษั ยล่อย ดษังนปีน
ผลริตและจจาหนล่าย
ผลริตภษัณฑฑ์

บรริษท
ษั ยล่อย

ทรนจด
ทะเบปียน
(ลผู้านบาท)

สษัดสล่วนการถคือ
หษันและออก
เสปียง (%)

บจก. สยามลผบรริแคผู้นทฑ์อรินดษัสทรปีนึ่

จาระบปี ยปีห
นึ่ ผู้อ “เทรน”,“จระเขผู้”
และอคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลผกคผู้ากจาหนด

50

99.99

บจก.สยามแบตเตอรปีนึ่อรินดษัสทรปีนึ่

แบตเตอรปีนึ่รถยนตฑ์ ยปีนึ่หผู้อ“โบลปีเดผู้น”,“เทรน”
และอคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลผกคผู้ากจาหนด

60

95.68

บจก. พรปีเมปีย ลผบรริแคผู้นทฑ์

นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ เครคืนึ่องยนตฑ์ยปีนึ่หผู้อ“เทรน”,“จระเขผู้”
และอคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลผกคผู้ากจาหนด

70

99.99

นโยบายการแบล่งการดจาเนรินงานของบรริษษัทในกลรล่ม :
บรริษษัทเปป็นบรริษษัทแมล่ : เปป็นตษัวแทนจจาหนล่ายผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลล่อลคืนึ่น จาระบปี และแบตเตอรปีนึ่ ทปีนึ่ผลริตโดยบรริษษัท
ยล่อยใหผู้กษับลผกคผู้าทษันึ่วไปในประเทศ และลผกคผู้าประเทศในกลรล่ม AEC ตามแนวชายแดน
บรริษษัทยล่อยทษังน 3 : เปป็นผผผ
ผู้ ลริตสรินคผู้าสล่งใหผู้บรริษท
ษั แมล่ และจจาหนล่ายสรินคผู้าเองโดยตรงใหผู้กษับลผกคผู้าแบบเฉพาะ
เจาะจงชนริดสรินคผู้า (OEM) , ลผกคผู้าประเทศชายแดน-พมล่า และ ลผกคผู้าตล่างประเทศ
ส นธน์กสบกลธุม
1.4 ความสมพส
ส ธธุรกกิจของผผร้ถถือหธุน
ร้ ใหญส
-ไมล่มปี -
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2. ลสกษณะการประกอบธธุรกกิจ
2.1 การประกอบธธุรกกิจ
บรริษท
ษั และบรริษษัทในเครคือ ทจาธรรกริจ ผลริตและจจาหนล่ายสรินคผู้าหลษัก ดษังตล่อไปนปีน
◦ นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ : ยปีห
นึ่ ผู้อ “เทรน” และ “จระเขผู้” และยปีนึ่หผู้ออคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลก
ผ คผู้ากจาหนด
◦ จาระบปี : ยปีนึ่หผู้อ “เทรน” และ “จระเขผู้” และยปีห
นึ่ ผู้ออคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลผกคผู้ากจาหนด
◦ แบตเตอรปีนึ่ : ยปีนึ่หผู้อ “โบลริเดผู้น” และยปีนึ่หผู้ออคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลก
ผ คผู้ากจาหนด
2.2 โครงสรร้างรายไดร้
โครงสรผู้างรายไดผู้
2560
2559
2558
ตามสายผลริตภษัณฑฑ์
ลผู้านบาท
รผู้อยละ
ลผู้านบาท
รผู้อยละ
ลผู้านบาท
รผู้อยละ
รายไดผู้จากการขาย
นจนามษันหลล่อลคืนึ่น
1,664.55
49.23 1,620.85
48.68
1,619.88
46.86
จาระบปี
993.46
29.38
954.33
28.66
970.75
28.08
แบตเตอรปีนึ่
642.68
19.01
662.60
19.90
758.95
21.95
อคืนึ่นๆ
32.73
0.97
37.20
1.12
38.00
1.10
รวมรายไดผู้จากการขาย
3,333.42
98.59 3,274.99
98.35
3,387.58
98.00
รายไดผู้อคืนึ่น ๆ
47.55
1.41
54.83
1.65
69.30
2.00
รวม
3,380.97
100.00 3,329.82
100.00
3,456.88
100.00
• ขายอคืน
นึ่ ๆ เปป็นการขายเมป็ดพลาสตริก และของเสปียในกระบวนการผลริต
• รายไดผู้อน
คืนึ่ ๆ ประกอบดผู้วย ดอกเบปีย
น รษับ กจาไรจาก : เงรินลงทรน อษัตราแลกเปลปีย
นึ่ น คล่าระวางและประกษันภษัยในการสล่งออก
ริ และคล่าเชล่ารษับ
การขายทรษัพยฑ์สน
2.3 ลสกษณะผลกิตภสณฑน์ การขอสงส เสรกิมการลงทธุน และการวกิจย
ส พสฒนา
• นจนา มษัน หลล่อลคืนึ่น : เปป็น สริน คผู้า ทปีนึ่จจา เปป็น ในการหลล่อลคืนึ่นเครคืนึ่องยนตฑ์ส จา หรษับ รถยนตฑ์ , รถตษัก , รถไถ, รถบรรทรก , เครคืนึ่องมคือ
การเกษตร และเครคือ
นึ่ งจษักรทปีในึ่ ช ผู้ในอรตสาหกรรมทรกชนริด
น ความรผู้อนและแรงกระแทก เหมาะกษับการใช ผู้งาน
• จาระบปี : เปป็นสารหลล่อลคืน
นึ่ กนงนึ่ แขป็งกนงนึ่ เหลวไหลเทไดผู้ยาก ทนตล่อความชคืน
น
ในชรินสล่วนของเครคือ
นึ่ งยนตฑ์เครคือ
นึ่ งจษักรทปีไนึ่ มล่สามารถปริดผนนกใหผู้มด
ริ ชริดหรคือตผู้องมปีการเสปียดสปีมาก
• แบตเตอรปีนึ่ : เปป็นอรปกรณฑ์เกป็บสจารองพลษังงานไฟฟผู้า สามารถนจาไปใช ผู้ไดผู้ทน
ษั ทปี เนคือ
นึ่ งจากเปป็นไฟฟผู้ากระแสตรงไมล่เหมคือนกษับ
ผู้ภายในอาคารบผู้
ไฟฟผู้าทปีในึ่ ช
านเรคือน จนงเปป็นสล่วนประกอบสจาคษัญสจาหรษับรถยนตฑ์ และยานยนตฑ์ชนริดตล่างๆ โดยเปป็นอรปกรณฑ์ทปีนึ่
ล่ งสวล่างและอรปกรณฑ์อน
จล่ายกระแสไฟฟผู้าสจาหรษับจรดสตารฑ์ทเครคือ
นึ่ งยนตฑ์ และเปป็นแหลล่งพลษังงานใหผู้กบ
ษั อรปกรณฑ์สอ
คืนึ่ ๆ
• การสล่งเสรริมการลงทรน : บรริษท
ษั ฯ ไมล่ไดผู้เปป็นบรริษท
ษั ทปีข
นึ่ อรษับการสล่งเสรริมการลงทรน
• การวริจษัยพษัฒนา : ปปี2560 มปีโครงการวริจษัย พษัฒนาสผตรผลริตจาระบปีอเนกประสงคฑ์ส จา หรษับการใช ผู้งานในอรตสาหกรรมทษันึ่วไป
อรตสาหกรรมยานยนตฑ์ เครคืนึ่องจษักรกลทางเกษตร ตลษับลผกปคืน ใหผู้มปีประสริทธริภาพสผงขนนน
2.4 การตลาดและภาวะการแขสงขสน
• การจจาหนล่ายและชล่องทางการจจาหนล่าย
บรริษท
ษั แมล่ : เปป็นตษัวแทนจจาหนล่ายสรินคผู้าใหผู้แกล่ลก
ผ คผู้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมปีทปีมขายแยกเปป็นสล่วน
ขายกรรงเทพฯ และ สล่วนขายตล่างจษังหวษัดทปีค
นึ่ รอบคลรมการขายตล่างจษังหวษัดทษัวนึ่ ประเทศและประเทศแถบชายแดน
บรริษษัทยล่อยทษังน 3 : เปป็นผผจ
ผู้ จาหนล่ายใหผู้กษับลผกคผู้าชายแดนบางรายและลผกคผู้าตล่างประเทศโดยตรง โดยมปีฝล่ายการตลาด
ตล่างประเทศตริดตล่อกษับลผกคผู้า
• ลษักษณะของฤดผกาลตล่อการดจาเนรินธรรกริจ
นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ และจาระบปี : ไดผู้รบ
ษั ผลกระทบจากเรคือ
นึ่ งของฤดผกาลไมล่มากนษัก แมผู้ฤดผฝนการคมนาคมจะลดลงหรคือการ
ผู้ อ
กล่อสรผู้างชะลอตษัว แตล่ในภาคเกษตรกรรมกป็มค
ปี วามจจาเปป็นตผู้องใชเครคื
นึ่ งยนตฑ์เพริม
นึ่ ขนน
น
ผู้
แบตเตอรปีนึ่ : เปป็นสรินคผู้าทปีม
นึ่ อ
ปี ายรการใชงานของตษั
วผลริตภษัณฑฑ์เองไมล่มผ
ปี ลกระทบจากฤดผกาลอยล่างใด
• การทจาการตลาดในปปี2560 ทปีผ
นึ่ าล่ นมา
สรินคผู้านจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ และจาระบปี ถผกจษัดเปป็นสรินคผู้าในพริกด
ษั ของกรมสรรพสามริตตษังน แตล่วน
ษั ทปีนึ่ 25 มกราคม 2560 เปป็นตผู้นมา
สล่งผลใหผู้มต
ปี น
ผู้ ทรนจากภาษปีสรรพสามริตเพริม
นึ่ ขนน
น 5.50 บาทตล่อลริตร/กก. ซนงนึ่ เปป็นสษัดสล่วนตล่อราคารผู้อยละ 9 และ 7 ตามลจาดษับ
แตล่ไมล่สามารถปรษับราคาขายใหผู้สงผ ขนน
น ตามตผู้นทรนทปีเนึ่ พริม
นึ่ ขนน
น เพราะการแขล่งขษันในตลาดทปีค
นึ่ อ
ล่ นขผู้างสผง
สษัดสล่วนการขายสรินคผู้าหลษัก นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ : จาระบปี : แบตเตอรปีนึ่ เทล่ากษับ 50 : 30 : 20
นจนามษันหลล่อลคืนึ่น : มปีสษัดสล่วนการขายในประเทศ : ตล่างประเทศ เทล่ากษับ 58:42 ตลาดในประเทศ เนผู้นเจาะตลาดสล่วน
สล่วนทปีนึ่ 1 / หนผู้า 2
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น เพลริง สจาหรษับตลาดตล่างประเทศจะเปป็นประเทศแถบชายแดน โดยมรงล่ แขล่งขษันในดผู้านครณภาพทปีนึ่
นอกสถานปีบรริการนจนามษันชคือ
ดปี ราคาทปีเนึ่ หมาะสม และการสล่งเสรริมการขายทปีเนึ่ ขผู้าถนงผผใผู้ ช ผู้โดยตรงเปป็นหลษัก กลรม
ล่ ลผกคผู้าเปผู้าหมาย ไดผู้แกล่ รผู้านคผู้าปลปีก ผผค
ผู้ าผู้
สล่ง ศผนยฑ์บรริการรถยนตฑ์ รผู้านซล่อมรถยนตฑ์ รผู้านคผู้าสล่ง ผผบ
ผู้ รริโภครายใหญล่ทป
ปีนึ่ ระกอบธรรกริจโรงงานอรตสาหกรรม กริจการขนสล่ง
กริจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทจาเหมคืองแรล่ และผผค
ผู้ าผู้ สล่งในประเทศแถบชายแดน เปป็นตผู้น
ษั สล่วนการขายในประเทศ : ตล่างประเทศ เทล่ากษับ 71:29 กลรม
จาระบปี : มปีสด
ล่ บรริษษัทเปป็น 1 ใน 5 บรริษท
ษั ผผผ
ผู้ ลริตจาระบปีราย
ใหญล่ทส
ปีนึ่ ด
ร ในประเทศ จาระบปีของบรริษท
ษั เปป็นทปีย
นึ่ อมรษับในเรคือ
นึ่ งมาตรฐานและครณภาพทปีด
นึ่ ปี ชล่องทางการจจาหนล่ายทปีส
นึ่ จาคษัญคคือ
น
ตลาดนอกสถานปีบรริการนจนามษันเชคือเพลริง ตลาดตล่างประเทศในทวปีปเอเซปียเปป็นหลษัก
แบตเตอรปีนึ่ : มปีสษัด สล่ว นการขายในประเทศ : ตล่า งประเทศ เทล่า กษับ 21:79 โดยเนผู้น ตลาดตล่า งประเทศ เพราะการ
แขล่งขษันไมล่สผงมาก กลรม
ล่ ลผกคผู้าเปผู้าหมายคคือผผค
ผู้ าผู้ สล่งในตล่างประเทศกระจายไปในทวปีปตล่างๆเชล่น แอฟรริกา ตะวษันออกกลาง
และโอเชปียนเนปีย เปป็นตผู้น
สถานภาพและศษักยภาพในการแขล่งขษัน
บรริษท
ษั ยล่อย 3 แหล่ง : เปป็นโรงงานผลริตนจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ ,ผลริตจาระบปี ,ผลริตแบตเตอรปีนึ่ ,ผลริตภาชนะบรรจรนจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ และ
จาระบปี และมปีฟารฑ์มแทงคฑ์ขนาดใหญล่ทรปีนึ่ องรษับการเกป็บวษัตถรดบ
ริ หลษักไดผู้อยล่างมปีประสริทธริภาพ ทจาใหผู้บรริษท
ษั อยผใล่ นฐานะทปีม
นึ่ ค
ปี วาม
พรผู้อมสจาหรษับการแขล่งขษันในดผู้านครณภาพ , การควบครมตผู้นทรน และ การกจาหนดกลยรทธฑ์ราคา
ทปีมงานขาย : เนผู้นนโยบายเจาะลนกทรกตลาดในประเทศโดยมรล่งเนผู้นการรษักษาความสษัมพษันธฑ์ทปีนึ่ดปีทงษัน การขายและการ
บรริการใหผู้กบ
ษั ลผกคผู้าแบบตล่อเนคือ
นึ่ งระยะยาว
คลษังสรินคผู้า 2 อาคาร : ใช ผู้ในการจษัดเกป็บสรินคผู้าอยล่างเพปียงพอดผู้วยเครคือ
นึ่ งมคือทปีท
นึ่ น
ษั สมษัย และมปีรถบรรทรกเพคือ
นึ่ การกระจาย
สรินคผู้าไดผู้รวดเรป็วทษังน ผล่านทางบรริษท
ษั ขนสล่งหรคือสล่งตรงถนงสถานทปีข
นึ่ องลผกคผู้า
นึ่ มโยงกษันทษังน งานขาย งานผลริต งานจษัด
แผนกบรริการงานขาย : ใช ผู้ระบบ SAP ซนงนึ่ เปป็นระบบการจษัดการฐานขผู้อมผลทปีเนึ่ ชคือ
น งานสตรุ๊อคสรินคผู้า การจษัดสล่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยล่างถผกตผู้องแมล่นยจา และมปีประสริทธริภาพ ซนงนึ่ ยษังเปป็น
ซคือ
ฐานขผู้อมผลในการวริเคราะหฑ์ บรริหารงาน การตษัดสรินใจ ทษังน สจาหรษับผผบ
ผู้ รริหารและผผป
ผู้ ฏริบต
ษั งริ านทรกระดษับ
งานทปีย
นึ่ งษั ไมล่ไดผู้สงล่ มอบ
ไมล่มรปี ายการทปีเนึ่ ปป็นนษัยสจาคษัญแตล่อยล่างใด

2.5 การจสดหาผลกิตภสณฑน์
กลรม
ล่ บรริษท
ษั มปีกจาลษังการผลริตอยล่างเพปียงพอ
ผลริตภษัณฑฑ์

บรริษท
ษั ยล่อยผผผ
ผู้ ลริต

กจาลษังการผลริต

ปปี2559

ปกตริตอ
ล่ ปปี

กจาลษังการผลริตทปีในึ่ ช ผู้

45 ลผู้านลริตร

70.00%

นจนามษันหลล่อลคืนึ่น

บจก.พรปีเมปียลผบรริแคผู้นทฑ์

จาระบปี

บจก.สยามลผบรริแคผู้นทฑ์อรินดษัสทรปีนึ่

18 ลผู้านกริโลกรษัม

75.00%

แบตเตอรปีนึ่

บจก.สยามแบตเตอรปีนึ่อรินดษัสทรปีนึ่

400,000 ลผก

85.00%

2.6 การจสดหาวสตถธุดบ
กิ หลสก
น
กลรม
ล่ บรริษษัทไมล่มปีการพนนึ่งพริงจากผผข
ผู้ ายรายใดเกรินกวล่า 30%ของยอดซคือ
วษัตถรดริบหลษัก

แหลล่งทปีนึ่มา

นจนามษันพคืนนฐาน

ผผผ
ผู้ ลริตภายในประเทศ และตล่างประเทศ

สารเพรินึ่มครณภาพ

ผผผ
ผู้ ลริตวษัสดรเคมปีภษัณฑฑ์ในตล่างประเทศ หรคือตษัวแทนภายในประเทศ

ตะกษันึ่ว

ผผผ
ผู้ ลริตภายในประเทศ และตล่างประเทศ

เปลคือกหมผู้อแบตฯ

ผผผ
ผู้ ลริตภายในประเทศ และตล่างประเทศ
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2.7 การจสดหาแรงงาน
การผลริต

ปปี2560

ปปี2559

ปปี2558

พนษักงาน

Outsource

รวมแผนกผลริต

รวมแผนกผลริต

รวมแผนผลริต

นจนามษันหลล่อลคืนึ่น

258

41

299

305

319

จาระบปี

111

34

145

141

138

แบตเตอรปีนึ่

258

8

266

278

308

ริ ธริภาพขนนน โดย
ปปี 2560 จจานวนคนงานลดลง เพราะการผลริตแบตเตอรปีนึ่มปีการปรษับปรรงสายงานใหผู้เหมาะสมและมปีประส ท
ไมล่มปีปษัญหาในการผลริตหรคือการจษัดหาแรงงานอยล่างมปีนษัยสจาคษัญแตล่อยล่างใด
กิที่
2.8 ผลกระทบตสอสงแวดลร้
อม
ดผู้วยเปผู้าหมายในการดจาเนรินธรรกริจในชรมชนแบบระยะยาวและยษังนึ่ ยคืน งานผลริตสรินคผู้าจนงเนผู้นกระบวนการทปีเนึ่ ปป็นมริตรตล่อสริงนึ่
นึ่
ษั เจน คจานนง
แวดลผู้อม มปีนโยบายและแนวทางการปฏริบต
ษั งริ านดผู้านครณภาพ ความปลอดภษัย อาชปีวอนามษัย และสริงแวดลผู้
อมทปีช
นึ่ ด
ล่
ถนงผผม
ผู้ ส
ปี วนไดผู้เสปียทษังน ภายในและภายนอกองคฑ์กร มปีหนล่วยงานภายในวษัดคล่ามลพริษทางนจนา ทางอากาศ อยล่างสมจนึ่าเสมอ มปีหนล่วย
งานภายนอกมาตรวจสรขภาพพนษักงานในองคฑ์กรทรกปปี การกจาจษัดกากอรตสาหกรรมและของเสปีย กระทจาอยล่างถผกตผู้อง มปี
มาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบปียบทปีก
นึ่ ระทรวงอรตสาหกรรมกจาหนด
การบรริหารจษัดการขผู้อรผู้องเรปียน กลรม
ล่ บรริษท
ษั ไมล่เคยมปีปญ
ษั หาขผู้อรผู้องเรปียนแตล่อยล่างใด
นึ่ เชล่น สถริตก
การเกป็บขผู้อมผลสถริตริ และการประเมรินความเสปียง
ริ ารเกริดอรบต
ษั เริ หตรทงษัน ทปีเนึ่ กริดกษับคนและทรษัพยฑ์ส รินอคืน
นึ่ มปีการ
วริเคราะหฑ์และ นจามาปรษับปรรงแนวทางปฎริบต
ษั ก
ริ ารปผู้องกษันใหผู้ดข
ปี น
น อยล่างสมจนึ่าเสมอ

ทที่ ง
3. ปสจจสยความเสย
นึ่ งดผู้านตล่างๆสจาหรษับปปี 2560 ทปีผ
สรรปความเสปีย
นึ่ ล่านมา ดษังนปีน
3.1 การตลาด : ไมล่บรรลรเปผู้าหมายเพริม
นึ่ ยอดขายตามทปีนึ่ตษันงไวผู้ เพราะมปีการแขล่งขษันสผง และการปรษับราคาขายทจาไดผู้ยาก
นึ่ ง : บรริษษัทเนผู้นการกระจายลผกคผู้าใหผู้มปีจจา นวนมาก ไมล่ไดผู้ผผกขาดการขายกษับรายหนนนึ่งรายใด
การบรริหารจษัดการความเสปีย
ริ เพคืนึ่อคงไวผู้ซงนนึ่ ผลประโยชนฑ์รล่วมกษัน
เพรินึ่มโฆษณาและสล่งเสรริมการขายทปีนึ่จผงใจ ดผแลใหผู้บรริการทษันงกล่อนขายและหลษังขายอยล่างใกลผู้ช ด
ในระยะยาว ทจาใหผู้กลรล่มบรริษษัทยษังคงรษักษายอดรายไดผู้จากการขายใกลผู้เคปียงกษับปปีทปีนึ่ผล่านๆมา
3.2 วสตถธุดกิบและการผลกิต : ราคาวษัตถรดริบโลกปรษับสผงขนนนรผู้อยละ 25 สล่วนดผู้านการผลริตขาดการพษัฒนากรรมวริธปีผลริตบางจรดโดย
ยษังอาศษัยความชจานาญจากคนเปป็นหลษัก
นึ่ ง :
การบรริหารจษัดการความเสปีย
ริ มปีซบ
ษั พลายเออรฑ์หลายราย ตกลงจษัดซคือ
น ในราคาทปีเนึ่ หมาะสม
วษัตถรดริบ - วริเคราะหฑ์แนวโนผู้มราคาตลาดโลกอยล่างใกลผู้ชด
มปีการบรริหารจษัดเกป็บในจจานวนทปีนึ่พอเพปียง
การผลริต - สล่งเสรริมใหผู้มปีทปีมวริศวกรคริดพษัฒนาเครคืนึ่องมคือทปีในึ่ ช ผู้แทนความชจานาญจากคน
3.3 ลผกจร้างและพนสกงาน : อรบษัตเริ หตรทเปีนึ่ กริดขนนนในการผลริตหรคือการทจางาน
นึ่ ง : ฝน ก อบรมดผู้ า นความปลอดภษั ย อยล่ า งสมจนึ่า เสมอตล่ อ เนคืนึ่ อ ง ดผ แ ลใหผู้ ใ ช ผู้เครคืนึ่ อ งมคื อ ปผู้ อ งกษั น
การบรริ ห ารจษั ด การความเสปีย
อรบษัตริเหตรใหผู้เหมาะสมกษับหนผู้าทปีนึ่งานทปีนึ่ทจา จนงไมล่เกริดอรบษัตเริ หตรรผู้ายแรงแตล่อยล่างใด
กิ เชอ
ถืที่ : กลรล่มบรริษษัทมปีลผกคผู้าจจานวนรายมากอาจมปีปญ
3.4 สน
ษั หาจากการเกป็บหนปีนไมล่ไดผู้
นึ่ ง : ลผกคผู้ารายใหมล่ หรคือรายเดริมทปีต
นึ่ ฝล่ายบรริหารไดผู้กจาหนดนโยบาย
การบรริหารจษัดการความเสปีย
นึ่ ผู้องการขยายวงเงรินสรินเชคือ
นึ่ โดยการวริเคราะหฑ์ฐานะทางการเงรินของลผกคผู้าทรกรายอยล่างละเอปียดกล่อนเสมอ
ทางดผู้านสรินเชคือ
3.5 การเงกิน : ความผษันผวนของของอษัตราแลกเปลปีย
นึ่ นเงรินตราตล่างประเทศ
นึ่ ง : ทจา สษัญญาซคือ
น ขายเงรินตราตล่างประเทศลล่วงหนผู้า ซนงนึ่ จะมปีอายรไมล่เ กริ นหนนนึ่งปปีเ พคืนึ่อปผู้ องกษั น
การบรริหารจษัดการความเสปีย
นึ่ งของสรินทรษัพยฑ์และหนปีนสน
ริ ทางการเงรินทปีนึ่เปป็นเงรินตราตล่างประเทศ
ความเสปีย
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3.6 สภาพคลสอง : เกริดมปีความจจาเปป็นตผู้องลงทรนในโครงการใหญล่
นึ่ ง : รษักษาระดษับของเงรินสดและรายการเทปียบเทล่าเงรินสดใหผู้มปีส จารองไวผู้เพปียงพอ สล่วนทปีนึ่เกรินนจา
การบรริหารจษัดการความเสปีย
ไปจล่ายเงรินปษันผลระหวล่างกาลเพคืนึ่อตอบแทนผผผู้ลงทรน และบางสล่วนนจา ไปลงทรนระยะสษันนทปีนึ่ใหผู้ผลตอบแทนสผงในสถาบษันการเงรินทปีนึ่
มษันึ่นคง เมคืนึ่อมปีความจจาเปป็นสามารถนจามาใช ผู้ไดผู้ทษันทปีโดยไมล่ตผู้องกผผู้ยคืม
3.7 รสฐบาล สงกิที่ แวดลร้อม และ ชธุมชน : รษัฐบาลมปีนโยบายเกป็บภาษปีสรรพสามริตทจา ใหผู้ตผู้นทรนสผงขนนน โรงงานผลริตตษันงอยผล่ใ กลผู้
แหลล่งชรมชนอาจสล่งผลกระทบดผู้านสริงนึ่ แวดลผู้อม
นึ่ ง :
การบรริหารจษัดการความเสปีย
คืน ของลผกคผู้า แตล่ส งล่ ผลใหผู้กจา ไร
ปรษับราคาสรินคผู้าตามตผู้นทรนทปีนึ่สผงขนนนแบบคล่อยๆเปป็นคล่อยๆไป เพคืนึ่อรษักษาระดษับกจา ลษังซ อ
ของบรริษษัทลดลง
ดผู้านชรมชนจษัดใหผู้มปีระบบควบครมทปีนึ่ดปี ตรวจสอบคล่า วษัดผล เกป็บสถริตริ และวริเคราะหฑ์ขผู้อมผลอยล่างสมจนึ่าเสมอ และปรษับปรรง
แนวทางการปฏริบษัตริใหผู้รษัดกรมอยล่างตล่อเนคืนึ่อง
3.8 การพสฒนาทรสพยากรบธุคคล : พนษักงานเกล่าไมล่พษัฒนาความสามารถใหผู้กผู้าวทษันเทคโนโลยปีนึ่และความรผผู้ในปษัจจรบษัน
การบรริ ห ารจษั ด การความเสปีนึ่ย ง : ใหผู้ ก ารอบรมสษั ม มนาพนษั ก งานทร ก ระดษั บ มปี ก ารตริ ด ตามวษั ด ผลอยล่ า งสมจนึ่า เสมอ โดย
ล่ จาแหนล่งงานทปีเนึ่ หมาะสม
กจาหนด KPI ในการวษัดทปีนึ่เหมาะสมกษับแตล่ละหนล่วยงาน พนษักงานทปีนึ่มค
ปี วามสามารถจะไดผู้รษับการปรษับไปสผ ต
ท งของททที่ประชธุมผผร้ถถือหธุร้น : กลรล่มโรจตระการถคือหรผู้นรวม 68.74% และเปป็นคณะกรรมการและผผผู้บรริหาร
3.9 การถผกควบคธุมเสย
ของกลรล่มบรริษษัท จนงเปป็นกลรล่มทปีนึ่ควบครมคะแนนเสปียงในการลงมตริทปีนึ่สจาคษัญ
นึ่ ง : บรริ ษษั ท จษั ด ใหผู้ มปี โ ครงสรผู้ า งคณะกรรมการอยล่ า งเหมาะสมคคื อ 10 ทล่ า น ประกอบดผู้ ว ย
การบรริ ห ารจษั ด การความเสปีย
กรรมการบรริหาร 6 ทล่านคริดเปป็นรผู้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอริส ระ 4 ทล่านคริดเปป็นรผู้อยละ 40 จนงเปป็นสษัดสล่วนทปีนึ่
เหมาะสจาหรษับการถล่วงดรลและสอบทานรายละเอปียดของวาระทปีนึ่จะนจาเสนอพริจารณาในการประชรมผผผู้ถคือหรผู้นทปีนึ่ผล่านมา
ทที่ งในอนาคต : เตรปียมพรผู้อมกษับความเสปีย
นึ่ งทปีนึ่ไมล่เคยเกริดขนนน
3.10 การวกิเคราะหน์ความเสย
นึ่ ง : ผผผู้บรริห ารตระหนษักดปีวล่านอกเหนคือ จากความเสปีย
นึ่ งขผู้างตผู้นแลผู้ว การคผู้นหาและระบรปษัจจษัย
การบรริหารจษัดการความเสปีย
นึ่ งดผู้านธรรกริจทปีนึ่สจา คษัญ ทปีนึ่ไมล่เคยเกริดขนนนมากล่อนในอดปีตจะทจา ใหผู้กริจการสามารถตอบโตผู้กษับความเส ย
ปีนึ่ งไดผู้อยล่างทษันทล่วงทปี
ความเสปีย
นึ่ งจากการสษัมมนาตล่างๆอยล่างสมจนึ่าเสมอ เชล่น
โดยใหผู้ความรล่วมมคือสล่งกรรมการและพนษักงานไปรษับฟษังแนวความคริดบรริหารความเสปีย
ล่ วล่ งเปลปีนึ่ยนผล่านช ผู้ากวล่าประเทศในยรโรป ญปีนึ่ปรล่น
ความกผู้าวหนผู้าของธรรกริจรถยนตฑ์ไฟฟผู้า : แมผู้วล่าประเทศไทยและ AEC จะกผู้าวเขผู้าสผช
น สล่วนรถยนตฑ์ตผู้องเรรินึ่มปรษับตษัว เชล่น แบตเตอรปีนึ่ทปีนึ่มปีประสริทธริภาพการเกป็บ
สหรษัฐฯ และจปีน แตล่กผู้อเรรินึ่มเปป็นสษัญญาณทปีนึ่อรตสาหกรรมชริน
ไฟฟผู้าสผงขนนนและถผกลง การพษัฒนาสถานปีชารฑ์จไฟฟผู้าทปีนึ่เพปียงพอในราคาทปีนึ่เหมาะสม และการตคืนึ่นตษัวของประเทศกจาลษังพษัฒนา อาจ
น สล่วนฯสจาหรษับรถเครคืนึ่องยนตฑ์สษันดาปลดลงเรป็วกวล่าทปีนึ่คริดไดผู้ เชล่นมาเลเซปียมปีนโยบายเปป็นศผนยฑ์กลางของ
สล่งผลใหผู้ความตผู้องการชริน
รถยนตฑ์ประหยษัดพลษังงานโดยเฉพาะรถยนตฑ์ไฟฟผู้านจาหนผู้าชาตริอาเซปียนมาหลายปปี ขณะทปีนึ่ประเทศไทยเองกผู้อไดผู้ประกาศแผนขษับ
เคลคืนึ่อนยานยนตฑ์ไฟฟผู้าโดยตษันงเปผู้าใหผู้มปีรถยนตฑ์ไฟฟผู้าวรินึ่งบนทผู้องถนน 1.2 ลผู้านคษันภายใน 19 ปปี ขผู้างหนผู้า

กิ ททที่ใชใร้ นการประกอบธธุรกกิจ
4. ทรสพยน์สน
กิ ถาวรททที่ใชใร้ นการดสาเนกินธธุรกกิจ
4.1 มผลคสาทรสพยน์สน
ริ ณ 31 ธษันวาคม
ทรษัพยฑ์สน
(หนล่วย : ลผู้านบาท)
ทปีนึ่ดริน

2560

นึ่ มฯ
กล่อนหษักคล่าเสคือ

นึ่ มฯ
หลษังหษักคล่าเสคือ

2559

2558

นึ่ มฯ
หลษังหษักคล่าเสคือ

นึ่ มฯ
หลษังหษักคล่าเสคือ

1,105.42

1,105.42

1,105.42

6.71

671.88

343.42

372.58

400.05

1,400.98

226.86

238.96

261.40

เครคืนึ่องจษักรระหวล่างตริดตษังน และงานระหวล่างทจา

33.05

14.35

16.82

28.23

เครคืนึ่องตกแตล่ง เครคืนึ่องใช ผู้สจานษักงาน

67.75

5.20

6.97

8.65

ยานพาหนะ

89.81

32.80

29.58

34.37

177.33

40.84

41.54

52.77

0.19

0.19

2.43

4.68

3,546.42

1,769.07

1,814.30

796.86

อาคารและสริงนึ่ ปลผกสรผู้าง
เครคืนึ่องจษักรและอรปกรณฑ์

เครคืนึ่องมคือ เครคืนึ่องใช ผู้
สล่วนปรษับปรรงทปีนึ่ดรินเชล่าสรทธริ
รวม
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กิ
4.2 ภาระผผกพสนของทรสพยน์สน
บรริษษัทและบรริษษัทยล่อยไดผู้จดจจานองทปีนึ่ดรินและส งรินึ่ ปลผกสรผู้าง เพคืนึ่อเปป็นหลษักประกษันเงรินเบริกเกรินบษัญชปีและเงรินกผผู้ยคืมระยะสษันน
ริ เชคือ
นึ่ ดษังกลล่าวบรริษษัทมปีความจจาเปป็นในการใช ผู้นผู้อยมาก
จากสถาบษันการเงรินและใหผู้บรริษษัทยล่อยรล่วมคจนาประกษันเตป็มวงเงริน แตล่วงเงรินส น
ริ ทปีนึ่มปีภาระดอกเบปีนยคงคผู้าง ในขณะทปีนึ่มปี
เนคืนึ่องดผู้วยบรริษษัทมปีสภาพคลล่องทางการเงรินสผง ณ วษันทปีนึ่ 31 ธษันวาคม 2560 บรริษษัทไมล่มปีหนปีนสน
เงรินสด และเงรินลงทรนชษัวนึ่ คราว รวม 1,946 ลผู้านบาท
กิ เพถืที่อการลงทธุน
4.3 ทรสพยน์สน
บรริษษัทมปีอสษังหารริมทรษัพยฑ์เพคืนึ่อ การลงทรน ราคาทรนเทล่ากษับ 3.31 ลผู้านบาท เปป็นทปีนึ่ดรินเปลล่า 80 แปลง รวม 27 ไรล่ 3 งาน
ริ ทรษัพยฑ์ทปีนึ่ใช ผู้งานอยผล่ในปษัจจรบษันมปีมผลคล่ายรตริธรรมเทล่ากษับ 901.19
72.2 ตารางวา มปีมผลคล่าประเมรินตามราคาตลาดตามเกณฑฑ์ของส น
ลผู้านบาทตามเอกสารจากผผป
ผู้ ระเมรินราคาอริสระตามแนบขผู้างทผู้าย
กิ ทรสพยน์
4.4 การตสง
ตั้ สสารองคสาเผถือ
ที่ การดร้อยคสาของสน
บรริษษัทและบรริษษัทยล่อยมปีนโยบายรษับรผผู้ขาดทรนจากการดผู้อยคล่าเมคืนึ่อมผลคล่าทปีค
นึ่ าดวล่าจะไดผู้รษับคคืนตจนึ่ากวล่ามผลคล่าตามบษัญชปีของ
สรินทรษัพยฑ์ และตษังน สจารองไวผู้ครบถผู้วนแลผู้ว
4.5 โครงการในอนาคต
โครงการทล่าเทปียบเรคือ แทผู้งคฑ์นจนามษัน และอาคารคลษังสรินคผู้า บนทปีนึ่ดน
ริ ตริดแมล่นจนาเจผู้าพระยา ทปีต
นึ่ จาบลปากคลองบางปลากด
อจาเภอพระสมรทรเจดปียฑ์ จษังหวษัดสมรทรปราการ เพคืนึ่อใช ผู้เกป็บวษัตถรดริบทปีนึ่ใช ผู้ผลริต และใหผู้เชล่า

5. ขร้อพกิพาททางกฎหมาย
- ไมล่มปี -

ส งทางการตกิดตสอ
6. ขร้อมผลทสที่วไปและชอ
นึ่ บรริษษัท
ชคือ

นึ่ ยล่อ “SPG”)
บรริษท
ษั สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (เรปียกชคือ

เลขทปีท
นึ่ ะเบปียนบรริษษัท

0107539000111 จดทะเบปียนกษับตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯเมคือ
นึ่ มปีนาคม 2540

ทปีนึ่ตษันงสจานษักงานใหญล่

นึ่ ยกมหานาค
บรริษท
ษั และบรริษท
ษั ยล่อยมปีสจานษักงานใหญล่อยผท
ล่ ปีนึ่ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีแ
ริ กรรงเทพฯ 10300 โทรศษัพทฑ์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
เขตดรสต

ทปีนึ่ตษันงคลษังสรินคผู้า

101 หมผล่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก จษังหวษัดปทรมธานปี 12160
โทรศษัพทฑ์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธรรกริจ

ผลริตและจจาหนล่าย สรินคผู้าอรตสาหกรรม หมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ แบตเตอรปีนึ่ และ
จาระบปี

Home Page

http://www.siampangroup.com

เลขานรการบรริษษัท

นางสรทธริรต
ษั นฑ์ วรรณรษัตนฑ์
นึ่ ยกมหานาค เขตดรสต
ริ
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีแ
กรรงเทพมหานคร โทรศษัพทฑ์ (02) 975 2780-8 ตล่อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com

ผผส
ผู้ อบบษัญชปี

นางสาวนภาพร สาธริตธรรมพร ผผส
ผู้ อบบษัญชปีรษับอนรญาตเลขทะเบปียน 7494
บรริษท
ษั เคพปีเอป็มจปี ภผมริไชย สอบบษัญชปี จจากษัด โทรศษัพทฑ์ (02) 677 2000

ผผต
ผู้ รวจสอบภายใน

นางสรรปียฑ์ นษันตตริกผล
บรริษท
ษั ดปีอริค ออดริต แอนดฑ์ คอนซษัลตริงน จจากษัด
นึ่ กรรงเทพมหานคร
51 ซอยรษัชดาภริเษก 62 ถนนรษัชดาภริเษก แขวงวงศฑ์สวล่าง เขตบางซคือ
10800 โทร (02) 910 1175
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2560

ส งทางการตกิดตสอสอบถามรร้องเรทยน
6.1 ชอ
ล่ งทางรษับแจผู้ง
เพคืนึ่อใหผู้มปีการปฏริบษัตริตล่อผผผู้มปีส วล่ นไดผู้เสปียทรกฝล่ายอยล่างเทล่าเทปียมกษันและมปีความเปป็นธรรม บรริษษัทไดผู้จษัดใหผู้มปีช อ
นึ่ งทปีนึ่จะไดผู้
เบาะแส หรคือขผู้อรผู้องเรปียน หรคือขผู้อคริดเหป็น หรคือขผู้อเสนอแนะใดทปีแ
นึ่ สดงวล่าผผผู้มปีส วล่ นไดผู้เสปียไดผู้รษับผลกระทบ หรคือมปีความเสปีย
ล่
รษับผลกระทบอษัน กล่อใหผู้เ กริดความเสปียหายตล่อ ผผผู้มปีส วนไดผู้เ สปีย ทรก กลรล่ม จากการดจา เนริน ธร ร กริ จ ของบรริ ษษัท หรคือ จากการปฏริ บษัตริ ข อง
พนษักงานของบรริษษัทเกปีนึ่ยวกษับการทจาผริดกฎหมาย ระเบปียบ ขผู้อบษังคษับ หรคือจรรยาบรรณทางธรรกริจ รวมถนงพฤตริกรรมทปีนึ่อาจสล่อถนงการ
ทรจรริต การปฏริบษัตริทปีนึ่ไมล่เทล่าเทปียมกษัน หรคือการกระทจาทปีนึ่ขาดความระมษัดระวษัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจผู้งเบาะแสหรคือขผู้อ
รผู้องเรปียน พรผู้อมสล่งรายละเอปียดหลษักฐานตล่างๆไดผู้ในชล่องทาง ดษังนปีน
สล่งถนง
-

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรริษษัท
คณะกรรมการบรริหาร
เลขานรการบรริษษัท

- ผผส
ผู้ อบบษัญชปี

ชล่องทางจษัดสล่ง
- บรริษท
ษั สยามภษัณฑฑ์กรรป
รุ๊ จจากษัด (มหาชน)
นึ่ ยกมหานาค เขตดรสต
ริ
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีแ
กรรงเทพมหานคร. 10300
- โทรศษัพทฑ์ (02) 975 2780-8 ตล่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789
- E-mail suthirat@siampangroup.com
- ตามทปีอ
นึ่ ยผล่ขผู้างตผู้น

6.2 นโยบายการจสดการเมถือ
ที่ ไดร้รสบการรร้องเรทยน สรรปไดผู้ดษังนปีน
▪ แยกประเภทขผู้อรผู้องเรปียนตามสาเหตร : เชล่น จากพนษักงาน จากตษัวสรินคผู้าบรริการ จากตษัวลผกคผู้า หรคือปษัจจษัยอคืนึ่น
▪ วริเคราะหฑ์ขนาดขผู้อรผู้องเรปียนแตล่ละขผู้อ : เชล่น มปีความรรนแรงมากหรคือนผู้อย ความถปีนึ่มากหรคือนผู้อย
▪ การแกผู้ไขขผู้อรผู้องเรปียน : ถผู้ามปีนผู้อยแกผู้ไขทรกเรคืนึ่อง ถผู้ามปีมากจะตผู้องเลคือกแกผู้ไขทปีนึ่มค
ปี วามรรนแรงและหรคือมปีความถนนึ่ใน
การรผู้องเรปียนสผงเปป็นลจาดษับแรก
▪ วริธปีการแกผู้ไขขผู้อรผู้องเรปียน : เบคืนองตผู้นตผู้องคจานนงถนงความพนงพอใจของลผกคผู้าหรคือผผผู้มปีสวล่ นไดผู้เสปียเปป็นหลษัก เชล่น การ
ทดแทน การใหผู้สวล่ นลดพริเศษในครษันงตล่อไป เปป็นตผู้น หลษังจากนษันนตผู้องคผู้นหาปษัญหาและสาเหตรทปีนึ่แทผู้จรริงและแกผู้ไข
ใหผู้ตรงจรดและไมล่ควรใหผู้เกริดขนนนอปีก
6.3 นโยบายการรสบขร้อรร้องเรทยนและปกปร้องผผร้แจร้งเบาะแส
▪ รษับฟษังขผู้อรผู้องเรปียนดผู้วยความยรินดปี
▪ ผผผู้แจผู้งเบาะแสหรคือขผู้อรผู้องเรปียนทษันงทปีนึ่เปป็นพนษักงาน ลผกคผู้า บรคคลทปีนึ่รษับจผู้างทจางานใหผู้แกล่บรริษษัท หรคือผผผู้มปีส วล่ นไดผู้เสปีย
กลรล่มอคืนึ่นทปีเนึ่ ปป็นผผผู้แจผู้งเบาะแส จะไดผู้รษับการปกปผู้องและครผู้มครองสริทธริตามกฎหมาย
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