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สวส นททที่ 2 : การจจัดการและการกกากจับดดูแลกกิจการ
7. ขข้อมดูลหลจักทรจัพยย์และผดูข้ถถือหหข้น
7.1 หลจักทรจัพยย์ของบรกิษจัท
บรริษท
ษั จดทะเบปียนในตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหห่งประเทศไทย มปีทน
ร จดทะเบปียน 345 ลล้านบาท เรปียกชจาระแลล้ว 345 ลล้าน
บาท เปป็นหรล้นสามษัญ 345,000,000 หรล้น มมูลคห่าทปีที่ตราไวล้หรล้นละ 1 บาท
7.2 ผดูข้ถถือหหน
ข้
ผมูล้ถถือหรน
ล้ รายใหญห่ 10 รายแรก ณ วษันทปีที่ 31 ธษันวาคม 2560 มปีดงษั นปีน
ที่ ผมูล้ถถือหรล้น
รายชถือ
จจานวนหรน
ล้
1. นายมรข โรจตระการ
113,184,000
2. นายอดริศร โรจตระการ
15,003,580
3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง
15,003,570
4. นางพรทริพยฑ์ โรจตระการ
17,366,580
5. นางรษัชนปี โรจตระการ
15,003,580
6. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ
15,003,580
7. นางแฉลล้ม โรจตระการ
36,240,000
8. กองมรดกนางแฉลล้ม โรจตระการ
6,900,000
9. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
3,454,000
รวมกลรห่มโรจตระการ*
237,158,890
10. นายเลริศ จริตตริวาณริชยฑ์
47,160,000
11. นางสาวพรศรปี ตษันธนะชษัย
15,251,000
12. นางยรวดปี ทวปีมษัที่นพรทธกาล
10,725,000
*กลรม
ห่ โรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผมูบ
ล้ รริหาร ของกลรห่มบรริษษัท

รล้อยละเมถืที่อเทปียบกษับจจานวนหรล้นทปีที่
จจาหนห่ายไดล้แลล้วทษันงหมดของกริจการ
32.81
4.35
4.35
5.03
4.35
4.35
10.50
2.00
1.00
68.74
13.67
4.42
3.11

7.3 การออกหลจักทรจัพยย์อน
ถืที่
ไมห่มปี
7.4 นโยบายการจสายเงกินปจันผล
บรริษท
ษั แมห่ : มปีนโยบายการจห่ายเงรินปษันผลใหล้แกห่ผมูล้ถถือหรล้นในอษัตราทปีที่คาดวห่าจะจห่ายประมาณไมห่ตจที่ากวห่ารล้อยละ 40 ของกจาไร
สจาหรษับปปีสวห่ นทปีเที่ ปป็นของผมูล้ถถือหรล้นของบรริษษัทจากงบการเงรินรวมในแตห่ละปปี โดยจห่ายในปปีถษัดไปหากไมห่มปีเหตรจจาเปป็นอถืที่นใด และการ
จห่ายเงรินปษันผลนษันนจะไมห่มปีผลกระทบตห่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ อยห่างมปีสาระสจาคษัญ ดษังมปีประวษัตริการจห่ายเงรินปษันผล ดษังนปีน
ปปีดจาเนรินงาน

2560
รอเสนอทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้

2559

2558

บาท/หรน
ล้

0.80

0.80

0.70

คริดเปป็น รล้อยละของกจาไรสรทธริ
64.57
48.78
49.50
บรริษษัทยห่อย : มปีนโยบายการจห่ายเงรินปษันผลใหล้แกห่ผมูล้ถถือหรล้น ในอษัตราทปีที่คาดวห่าจะจห่ายประมาณไมห่ตจที่ากวห่ารล้อยละ 20 ของ
กจาไรสรทธริหลษังหษักภาษปีแลล้วในแตห่ละปปี โดยจห่ายในปปีถษัดไป เมถืที่อการจห่ายเงรินปษันผลนษันน จะไมห่มผ
ปี ลกระทบตห่อการดจาเนรินงานปกตริ
ของบรริษท
ษั ฯ และการชจาระคถืนเงรินกมูล้ยถืมจากสถาบษันการเงรินตห่างๆ
ปปีดจาเนรินงาน

บจ.สยามแบตฯ

2560

บจ.สยามลมูบฯ

บจ.พรปีเมปียฯ

รอเสนอทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น

2559

2.00

3.00

8.00

บาท/หรน
ล้

2558

1.50

30.00

50.00

บาท/หรน
ล้
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8. โครงสรข้างการจจัดการ
8.1 คณะกรรมการ มปี 4 ชรด ดษังนปีน
1. คณะกรรมการบรกิษจัท
ที่ สกรล
ชถือ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นายมรข
นางอรศรปี
นายอดริศร
นายไพบมูลยฑ์
นางสาวดรษฎปี
นางสาวปรางศริรริ
นายอจาพล
นายไพรรินทรฑ์
นายสมริต
นายชษัยวษัฒนฑ์

โรจตระการ
ทริพยบรญทอง
โรจตระการ
จริตตริวาณริชยฑ์
โรจตระการ
ทริพยบรญทอง
โหตระกริตยฑ์
วงษฑ์วษันทนปียฑ์
หรรษา
ดจารงคฑ์มงคลกรล

2. คณะกรรมการบรกิหาร
1 นายมรข
2 นายอดริศร
3 นางอรศรปี
4 นายไพบมูลยฑ์
5 นางสาวดรษฎปี
6 นางสาวปรางศริรริ

โรจตระการ
โรจตระการ
ทริพยบรญทอง
จริตตริวาณริชยฑ์
โรจตระการ
ทริพยบรญทอง

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
1 นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์

2

นายไพรรินทรฑ์

วงษฑ์วษันทนปียฑ์

3

นายสมริต

หรรษา

ทที่ ง
4. คณะกรรมการบรกิหารความเสย
1 นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงคฑ์มงคลกรล
2 นายอดริศร
โรจตระการ
3 นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
4 นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ

ตจาแหนห่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอริสระ
กรรมการอริสระ
กรรมการอริสระ
กรรมการอริสระ

จจานวนปปีดจารง
ตจาแหนห่ง

21
21
21
21
9
14
18
18
18
4

จจานวนหรล้น
ตล้นปปี

113,184,000
15,003,570
15,003,580
0
15,003,580
3,454,000
0
0
0
0

จจานวนหรล้น
ปลายปปี

113,184,000
15,003,570
15,003,580
0
15,003,580
3,454,000
0
0
0
0

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการผมูล้จษัดการ
กรรมการบรริหารดล้านบษัญชปีและการเงริน
ที่ งและอถืที่นๆ
กรรมการบรริหารดล้านความเสปีย
กรรมการบรริหารดล้านการตลาด
กรรมการบรริหารดล้านการตลาดตห่างประเทศ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
มปีความรมูล้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ทห่านเคยมปีตจาแหนห่ง
หนล้ า ทปีที่ เ ปป็ น ผมูล้ จษั ด การฝห่ าย กา รเ งริ น แล ะบ รริ หา รบ จ ก .พปี คริ ว เคมริ ค อล
ประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ
มปี ค วามรมูล้ แ ละประสบการณฑ์ ใ นการสอบทานงบการเงริ น ทห่ า นเคยดจา รง
ตจาแหนห่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
กรรมการตรวจสอบ
มปีความรมูล้และประสบการณฑ์เกปีที่ยวกษับผลริตภษัณฑฑ์นจนา มษันหลห่อลถืที่นและจาระบปี
ทห่ า นเคยดจา รงตจา แหนห่ ง ฝห่ า ยบ รริ ห าร บรริ ษษั ท เอสโซห่ แ สตนดารฑ์ ต
ประเทศไทย จจากษัด
ที่ ง
ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
กรรมการบรริหารความเสปีย

ขอบเขตอกานาจหนข้าททที่ของคณะกรรมการ
1. คณะกรรมการบรริษษัท เปป็นตษัวแทนของผมูล้ถถือหรล้น ในการจษัดการบรริษษัท ดษังตห่อไปนปีน
1. ใหล้เปป็นไปตามหลษักกฎหมายและการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
2. ใหล้เปป็นไปตามวษัตถรประสงคฑ์ทปีที่กจาหนดไวล้ในหนษังสถือบรริคณหฑ์สนธริ
3. ใหล้เปป็นไปตามระเบปียบทปีที่กจาหนดไวล้ในขล้อบษังคษับของบรริษษัท
4. ใหล้เปป็นไปตามมตริของทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้
5. แตห่งตษังน “กรรมการผมูล้จด
ษั การ” เพถืที่อบรริหารควบครมดมูแลกริจการทษันงปวงของบรริษษัท
6. แตห่งตษังน “คณะกรรมการบรริหาร” เพถืที่อทจาหนล้าทปีที่บรริหารกริจการรห่วมกษับกรรมการผมูล้จด
ษั การ
7. กจาหนดอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริหาร
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8. กจาหนด ทริศทาง เปล้าหมาย แผนงานธรรกริจ และงบประมาณของบรริษษัทฯ
9. กจากษับดมูแลใหล้คณะกรรมการบรริหารและฝห่ายจษัดการดจาเนรินการใหล้เปป็นไปตามทปีที่กจาหนดอยห่างมปีประสริทธริภาพ
10. จษัดหา “กรรมการอริสระ” ทปีที่มปีประสบการณฑ์ในธรรกริจ อรตสาหกรรมหลษักทปีที่บรริษษัทดจาเนรินกริจการอยมูห่
ที่ ง การปล้องกษันการทรจรริตคอรษัปชษัน
ที่ และ
11. จษัดใหล้มปีระบบการควบครมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรริหารความเสปีย
ความรษับผริดชอบตห่อสษังคม
2. คณะกรรมการบรริหาร
ประธานกรรมการบรริหาร
เปป็นประธานของคณะกรรมการบรริหารในการกจาหนดนโยบายของบรริษษัท
กรรมการบรริหาร
1. กจาหนดนโยบายของบรริษษัท โดยมรห่งเนล้นหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีด
ที่ ปี
2. วางแผน และควบครมการดจาเนรินงานใหล้เปป็นไปตามนโยบาย
3. แตห่งตษังน ผมูล้บรริหารระดษับสมูง
4. กจาหนดอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของกรรมการผมูล้จด
ษั การ
5. รายงานผลการดจาเนรินงานและฐานะการเงรินตห่อคณะกรรมการอยห่างนล้อยไตรมาสละ 1 ครษันง
6. จษัดระบบงานใหล้มปีการตรวจสอบและควบครมซซงที่ กษันและกษันอยห่างเปป็นระบบ
7. ประสานงานสนษับสนรนและชห่วยเหลถือคณะกรรมการตรวจสอบในการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
ที่ งและบรริหารความเสปีย
ที่ งไมห่ใหล้เกริดผลกระทบตห่อบรริษษัทอยห่างมปีนษัยสจาคษัญ
8. พริจารณาปษัจจษัยเสปีย
จ
9. วห่าจล้างทปีที่ปรซกษาหรถือผมูล้ชานาญการทางวริชาชปีพเฉพาะเรถืที่องตามความจจาเปป็นและเหมาะสม
10. ปฏริบษัตต
ริ ามกฎหมายทปีเที่ กปีที่ยวขล้องกษับงานของบรริษษัทฯ ปฏริบษัตต
ริ ามสษัญญาขล้อผมูกพษันทปีที่มปีตอ
ห่ ผมูม
ล้ ปีสวห่ นไดล้เสปีย
กรรมการผมูล้จษัดการ
1. เสนอแนวทางการบรริหารใหล้แกห่คณะกรรมการบรริหาร
2. วางแผนและควบครมการดจาเนรินงานใหล้เปป็นไปตามนโยบายทปีก
ที่ จาหนดโดยคณะกรรมการบรริหาร
3. กจาหนดอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบใหล้แกห่ผมูล้บรริหารและพนษักงานในระดษับตห่างๆ
4. สรรปผลการดจาเนรินงานเพถืที่อนจาเสนอคณะกรรมการบรริหาร
กรรมการบรริหารดล้านการตลาด
1.
2.
3.
4.

วางแผนการพษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์
นจาเสนอนโยบายและกลยรทธฑ์ดล้านการขาย-ตลาด ใหล้แกห่กรรมการผมูล้จด
ษั การ
กจาหนดแนวทางในการวษัดผลประสริทธริภาพในดล้านการขาย-ตลาด
ประเมรินผลการขาย-ตลาด

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ ถถือไดล้
1. สอบทานใหล้บรริษษัทมปีการรายงานทางการเงรินเปป็นไปตามมาตรฐานบษัญชปีและเชถือ
2. สอบทานใหล้บรริษษัทมปีระบบการควบครมภายในและการตรวจสอบภายในทปีที่มปีประสริทธริผล ใหล้ความเหป็นชอบ
ในการพริจารณาแตห่งตษันงหนห่วยงานตรวจสอบภายในและดมูแลใหล้มปีความเปป็นอริสระในการทจางาน
3. สอบทานการปฏริบษัตริของบรริษษัทใหล้เปป็นไปตามกฎหมายวห่าดล้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขล้อกจาหนด
ของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และกฎหมายทปีเที่ กปีที่ยวขล้องกษับธรรกริจ
ที่ ถถือ ปรริมาณงานตรวจสอบ รวมถซงประสบการณฑ์
4. พริจารณาเสนอแตห่งตษังน ผมูล้สอบบษัญชปีโดยคจานซงถซงความนห่าเชถือ
ของบรคลากรทปีที่ไดล้รษับมอบหมายใหล้ทจาการตรวจสอบบษัญชปี รวมทษันงเขล้ารห่วมประชรมกษับผมูล้สอบบษัญชปีโดยไมห่มฝ
ปี ห่าย
จษัดการเขล้ารห่วมประชรมดล้วยอยห่างนล้อยปปีละ 1 ครษันง
5. พริจารณาการเปริดเผยขล้อมมูลในกรณปีทปีที่เกริดรายการเกปีที่ยวโยงหรถือรายการทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
ใหล้มปีความถมูกตล้องครบถล้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขล้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหห่งประเทศไทย
6. ปฏริบษัตริการอถืที่นตามทปีที่คณะกรรมการบรริษษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
7. จษัดทจารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปริดเผยไวล้ในแบบแสดงรายการขล้อมมูลประจจาปปี (แบบ 56-1) ,
รายงานประจจาปปี(แบบ 56-2) ซซงที่ รายงานดษังกลห่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตล้องประกอบดล้วย
ขล้อมมูลอยห่างนล้อย ดษังตห่อไปนปีน
ที่ ถถือไดล้ของรายงานทางการเงริน
7.1 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับความถมูกตล้อง ครบถล้วน เชถือ
7.2 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับความเพปียงพอของระบบการควบครมภายในของบรริษษัท
7.3 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับการปฏริบษัตริตามกฎหมายและขล้อกจาหนดเกปีย
ที่ วกษับหลษักทรษัพยฑ์และการดจาเนรินธรรกริจ
7.4 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับความเหมาะสมของผมูส
ล้ อบบษัญชปี
7.5 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับรายการทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
7.6 จจานวนการประชรมคณะกรรมการตรวจสอบ
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7.7 ความเหป็นหรถือขล้อสษังเกตโดยรวมทปีที่คณะกรรมการตรวจสอบไดล้รษับจากการปฏริบษัตริหนล้าทปีที่ตามขล้อกจาหนด
7.8 รายการอถืที่นทปีเที่ หป็นวห่าผมูถ
ล้ ถือหรล้นและผมูล้ลงทรนทษัที่วไปควรทราบภายใตล้ขอบเขตหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบ
8. จษัดใหล้มปีการประชรมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหล้คณะกรรมการทราบอยห่างนล้อยไตรมาสละ 1 ครษันง
ที่ ง และการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
9. ใหล้คจาแนะนจาคณะกรรมการบรริหารเกปีที่ยวกษับการบรริหารความเสปีย
10. อบรม สษัมนา เพถืที่อรษับทราบความรมูล้ กฏเกณฑฑ์ และระเบปียบใหมห่ๆ ตามกฎหมายวห่าดล้วยหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขล้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ มาตรฐานการบษัญชปี และกฎหมายทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับธรรกริจของ
บรริษท
ษั อยห่างสมจที่าเสมอ
ที่ ง
4. คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ งของบรริษษัท
1. กจาหนดเปล้าหมาย นโยบาย และกรอบการปฏริบษัตริงานการบรริหารความเสปีย
ที่ งทปีที่สจาคษัญของบรริษษัท เพถืที่อใหล้คจาแนะนจาแกห่คณะกรรมการและฝห่ายจษัดการ
2. พริจารณาความเสปีย
ที่ งประสบความสจาเรป็จทษันงบรริษษัทและบรริษท
3. กจากษับดมูแลและสนษับสนรนใหล้การบรริหารความเสปีย
ษั ยห่อย
ที่
4. แตห่งตษังน คณะทจางานในบรริษษัทและบรริษษัทยห่อย สห่งเสรริมอบรมความรมูเล้ พริที่มเตริมเรถืที่องความเสปียงอยห่าสมจที่าเสมอ
ที่ งอยห่างตห่อเนถืที่องและมปีประสริทธริภาพ
5. สอบทานการปฏริบษัตริของคณะทจางาน เพถืที่อใหล้มปีการบรริหารความเสปีย
ที่ งตห่อคณะกรรมการเพถืที่อทราบเปป็นประจจาและทษันเวลา
6. รายงานการบรริหารจษัดการเพถืที่อลดความเสปีย
ที่ งในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท
7. เปริดเผยรายงานของคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
8. ทบทวนนโยบายใหล้เหมาะสมและทษันสมษัย
ที่ งตามทปีที่คณะกรรมการมอบหมาย
9. ปฏริบษัตริการอถืที่นๆทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับการบรริหารความเสปีย
การประชหมคณะกรรมการ
ในปปี2560 บรริษษัทจษัดใหล้มปีการประชรมคณะกรรมการบรริษษัทรวม 6 ครษันง และ การประชรมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครษันง
โดยกรรมการแตห่ละทห่านไดล้เขล้ารห่วมประชรม ดษังนปีน
ที่ สกรล
ชถือ
ตจาแหนห่ง
ประชรมคณะ
ประชรมคณะ
คริดเปป็น
กรรมการบรริษท
ษั
กรรมการตรวจสอบ
สษัดสห่วน
1.นายมรข
โรจตระการ
ประธานกรรมการ
6/6
100.00
2.นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการ
6/6
3 / (4-1)
100.00
3.นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการ
6/6
100.00
4.นายไพบมูลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์
กรรมการ
5/6
83.33
5.นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
กรรมการ
6/6
100.00
6.นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์
กรรมการอริสระ
5/6
4/4
90.00
7.นายไพรรินทรฑ์
วงษฑ์วษันทนปียฑ์
กรรมการอริสระ
5/6
4/4
90.00
8.นายสมริต
หรรษา
กรรมการอริสระ
5/6
4/4
90.00
9.นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ
กรรมการ
6/6
100.00
10.นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงคฑ์มงคลกรล กรรมการอริสระ
5/6
4/4
90.00
8.2 ผดูข้บรกิหาร
1.

นายมรข

โรจตระการ

2.

นายอดริศร

โรจตระการ

3.

นางอรศรปี

ทริพยบรญทอง

4.

นางสาวดรษฎปี

โรจตระการ

5.

นางสาวปรางศริรริ

ทริพยบรญทอง

6.

นายบรญศรปี

ตษันตริพานริชพษันธฑ์

ประธานกรรมการบรริหาร
น และการตลาด
ทปีที่ปรซกษาดล้านการจษัดซถือ
กรรมการผมูล้จษัดการ
ผมูล้ชวห่ ยกรรมการผมูล้จษัดการสายการขาย-การตลาดตห่างประเทศ
ผลริตภษัณฑฑ์แบตเตอรปีที่
ผมูล้ชวห่ ยกรรมการผมูล้จษัดการสายบรริหาร
รษักษาการผมูล้จษัดการฝห่ายบษัญชปีและการเงริน
น , บรคคลและธรรการ
รษักษาการผมูล้จษัดการฝห่ายจษัดซถือ
ผมูล้ชวห่ ยกรรมการผมูล้จษัดการสายการขาย-การตลาด
ในประเทศ/ชายแดน
ผมูล้ชวห่ ยผมูล้จษัดการฝห่ายขายตห่างประเทศ ผลริตภษัณฑฑ์นจนามษัน
และจาระบปี
ผมูล้จษัดการฝห่ายคลษังสรินคล้าและจษัดสห่ง
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คหณสมบจัตกิของกรรมการ กรรมการอกิสระ กรรมการตรวจสอบ และผดูข้บรกิหาร
กรรมการ กรรมการอริสระ กรรมการตรวจสอบ และผมูล้ บรริ หารของบรริ ษษัท มปี ครณสมบษั ตริครบตามมาตรา 68 แหห่งพระราช
บษัญญษัตริบรริษษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลษั ก ท รษั พ ยฑ์ เ รถืที่ อ ง ห ลษั ก เ ก ณ ฑฑ์
เงถืที่อนไข และวริธปีการในการขออนรญาตเสนอขายหรล้นทปีที่ออกใหมห่และการอนรญาต ฉบษับลงวษันทปีที่ 18 พฤษภาคม 2535
กรรมการอริสระและกรรมการตรวจสอบ บรริษษัทฯมปีกรรมการทปีที่มปีครณสมบษัตริความเปป็นอริสระตามเกณฑฑ์ของคณะกรรมการ
กจากษับตลาดทรนและหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี มากกวห่า 1 ใน 3 ของกรรมการทษันงคณะ รวม 4 ทห่านเปป็นผมูล้ทรงครณวรฒริและเปป็น
บร คคลภายนอก ไมห่ มปี ส ห่ว นรห่ ว มในการบรริห ารงานไมห่ เ ปป็ น ผมูล้ ถถื อ หรล้ น รายใหญห่ ห รถื อ ถถื อ หรล้ น เกริ น กวห่ า รล้ อ ยละ 1 ไมห่ ไ ดล้เ ปป็ น ลมู ก จล้ า งหรถื อ
พนษักงานทปีที่ไดล้รษับเงรินเดถือน รวมทษันงไมห่ใชห่เปป็นผมูล้ทปีที่เกปีที่ยวขล้องหรถือญาตริสนริทของผมูล้บรริหารหรถือผมูล้ถถือหรล้นรายใหญห่ของบรริษษัท ,บรริษษัทใน
เครถือ, บรริษษัทรห่วม, บรริษท
ษั ทปีที่เกปีที่ยวขล้อง มปีความเปป็นอริสระ และ 2 ใน 4 ทห่านมปีความรมูล้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน
ที่ ง เปป็นกรรมการของบรริษษัท และไมห่ใ ชห่ประธานคณะกรรมการหรถือประธานกรรมการบรริห าร
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
สามารถอรทศ
ริ เวลาอยห่างเพปียงพอในการดจาเนรินงานของคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ถืที่ แทนบรกิษจัท
กรรมการซงซที่ มทอกานาจลงลายมถือชอ
นางอรศรปี ทริพยบรญทอง, นายอดริศร โรจตระการ , นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ , นางสาวดรษฎปี โรจตระการ และนางสาว
ที่ รห่วมกษัน และประทษับตราสจาคษัญของบรริษษัท
ปรางศริรริ ทริพยบรญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมถือชถือ
การดการงตกาแหนสงในบรกิษจัท บรกิษจัทยสอย และ บรกิษจัทททที่เกทที่ยวขข้อง
ประเภท
ที่ กรรมการ
ชถือ

บรริษษัท
บมจ.สยามภษัณฑฑ์ฯ

บรริษษัทยห่อย

บรริษษัทยห่อย

บรริษษัทยห่อย

บรริษษัทเกปีที่ยวขล้อง

บจ.สยามแบตฯ

บจ.สยามลมูบฯ

บจ.พรปีเมปียฯ

โรจนฑ์ไพศาล

นายมรข โรจตระการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

หรล้นสห่วน

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการผมูล้จด
ษั การ

หรล้นสห่วนผมูล้จษัดการ

นายอดริศร โรจตระการ

กรรมการผมูล้จด
ษั การ

กรรมการผมูล้จด
ษั การ

กรรมการผมูล้จษัดการ

กรรมการบรริหาร

หรล้นสห่วน

นส.ดรษฎปี โรจตระการ

กรรมการบรริหาร

-

-

-

หรล้นสห่วน

นส.ปรางศริรริ ทริพยบรญทอง

กรรมการบรริหาร

-

-

-

หรล้นสห่วน

การดการงตกาแหนสงในบรกิษจัทมหาชนอถืที่น และ บรกิษจัททจัว
ที่ ไปอถืที่น
บรริษษัทมหาชนอถืที่น : ไมห่มปีกรรมการทห่านใดดจารงตจาแหนห่งในบรริษษัทมหาชนอถืที่น
บรริษษัททษัที่วไปอถืที่น : กรรมการบรริหาร 1 ทห่านคถือ นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ ดจารงตจาแหนห่งเปป็นกรรมการบรริหาร ทปีที่
ษั ยรทธ รวม 1 แหห่ง
โรงพยาบาลและศมูนยฑ์การแพทยฑ์วริชย
ประวจัตกิการอบรมเกทที่ยวกจับบทบาทหนข้าททที่และทจักษะของการเปป็นกรรมการและกรรมการบรกิหาร
กรรมการของบรริษษัทไดล้เขล้าอบรมสษัมมนาเพถืที่อเพริที่มทษักษะอยห่างสมจที่าเสมอทษันงในและตห่างประเทศ ดษังนปีน
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Building a strategic Internal audit function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
- World Base Oil & Lubricants
- National Lubricating Grease Institute
- Shareholder Questions 2017
- Risk Trends and Proactive Audit Committee
- Enhancing Audit Committee Excellences Through Internal audit
- ASIAN Battery Conference (Malaysia)
- National Lubricating Grease Institute (NLGI-USA)
- European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland)
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การสรรหากรรมการและผดูข้บรกิหาร
วริธปีคษัดเลถือกกรรมการและสริทธริของผมูล้ลงทรนรายยห่อยในการแตห่งตษันงกรรมการ
1. คณะกรรมการของบรริษษัทประกอบดล้วยกรรมการจจานวนไมห่นล้อยกวห่า 5 คนและกรรมการไมห่นล้อย กวห่ากซที่งหนซที่งของจจานวน
กรรมการทษันงหมดนษันนตล้องมปีถริที่นทปีที่อยมูห่ในราชอาณาจษักรโดยกรรมการของ บรริษท
ษั จะตล้องเปป็นผมูล้มปีคณ
ร สมบษัตริตามทปีที่กฎหมายกจาหนด
2. ใหล้ทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้นเปป็นผมูแ
ล้ ตห่งตษันงกรรมการโดยใช ล้เสปียงขล้างมากตามหลษักเกณฑฑ์และวริธปีการ ดษังนปีน
2.1 ผมูล้ถถือหรน
ล้ คนหนซที่งๆ จะมปีคะแนนเสปียงหนซที่งหรน
ล้ ตห่อหนซที่งเสปียง
ล้คะแนนเสปี
2.2 ผมูถ
ล้ ถือหรล้นคนหนซที่งๆ จะใช
ยงทปีที่ตนมปีอยมูห่ทษันงหมดตาม 2.1 เพถืที่อใช ล้เลถือกบรคคลคนเดปียวหรถือ หลายคนเปป็น
กรรมการกป็ไดล้ แตห่จะแบห่งคะแนนเสปียงใหล้แกห่กรรมการคนใดมากหรถือนล้อยกวห่ากรรมการคนอถืที่นๆไมห่ไดล้
2.3 บรคคลซซงที่ ไดล้รษับคะแนนเสปียงสมูงสรดตามลจาดษับจะไดล้รษับแตห่งตษันงใหล้เปป็นกรรมการเทห่ากษับจจานวนกรรมการทปีที่จะพซงมปี
หรถือจะพซงเลถือกตษันงในครษันงนษันนในกรณปีทปีที่บรคคลซซงที่ ไดล้รษับการเลถือกตษังน ในลจาดษับถษัดลงมามปีคะแนนเสปียงเทห่ากษันเกริน
น าด
จจานวนทปีที่จะพซงมปีหรถือจะพซงเลถือกตษังน ในครษันงนษันนใหล้ประธานเปป็นผมูล้ออกเสปียงชปีข
3. ในการประชรมสามษัญประจจาปปีทรกครษันงกรรมการจจานวนหนซที่งในสามจะตล้องออกจากตจาแหนห่งและถล้าจจานวนกรรมการจะ
แบห่งออกใหล้ตรงเปป็นสามสห่วนไมห่ไดล้แลล้วใหล้กรรมการในจจานวนใกลล้ทปีที่สรดกษับสห่วนหนซที่งในสามออกจากตจาแหนห่งโดยใหล้กรรมการคน
ทปีที่อยมูห่ในตจาแหนห่งนานทปีที่สรดเปป็นผมูล้ออกจากตจาแหนห่ง ทษันงนปีนกรรมการทปีที่ออกตามวาระนษันนๆ อาจถมูกเลถือกเขล้ามาดจารงตจาแหนห่งใหมห่ไดล้
4. นอกจากการพล้นตจาแหนห่งตามวาระแลล้ว กรรมการจะพล้นจากตจาแหนห่งเมถืที่อ
4.1 ตาย
4.2 ลาออก
4.3 ขาดครณสมบษัตริ หรถือมปีลษักษณะตล้องหล้ามตามกฎหมาย
4.4 ทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้ ลงมตริใหล้ออก
4.5 ศาลมปีคจาสษังที่ ใหล้ออกจากตจาแหนห่ง
5. ในกรณปีทปีที่ตจา แหนห่งกรรมการวห่างลงเพราะเหตรอถืที่นนอกเหนถือไปจากการออกตามวาระ ใหล้คณะกรรมการเลถือกบรคคล
หนซที่งซซงที่ มปีครณสมบษัตริและไมห่มปีลษักษณะตล้องหล้ามตามกฎหมายเขล้าเปป็นกรรมการแทนในการประชรมคณะกรรมการคราวถษัดไปเวล้นแตห่
วาระของกรรมการจะเหลถือนล้อยกวห่าสองเดถือน
ปี งไมห่นล้อยกวห่าสามในสปีข
ที่ องจจานวนกรรมการทปีที่ยษัง
มตริของคณะกรรมการตามวรรคหนซที่ง จะตล้องประกอบดล้วยคะแนนเส ย
เหลถืออยมูห่ แตห่บรคคลซซงที่ ไดล้รษับการเลถือกตษันงเปป็นกรรมการแทนนษันน จะอยมูห่ในตจาแหนห่งไดล้เพปียงเทห่าวาระทปีที่ยษังเหลถืออยมูห่ของกรรมการทปีที่
ตนเขล้าไปแทน
ปี งไมห่นล้อย
6. ทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรล้นอาจลงมตริใหล้กรรมการคนใดออกจากตจาแหนห่งกห่อนถซงกจาหนดตามวาระไดล้ ดล้วยคะแนนเส ย
ที่ องจจานวนผมูล้ถถือหรน
ริ ธริออกเสปียง และมปีหน
กวห่าสามในสปีข
ล้ ซซงที่ มาประชรมและมปีสท
รล้ นษับรวมกษันไดล้ไมห่นล้อยกวห่ากซที่งหนซที่งของจจานวนหรล้นทปีที่ถถือ
ริ ธริออกเสปียง
โดยผมูล้ถถือหรน
ล้ ทปีที่มาประชรมและมปีสท
7. กรรมการจะประกอบกริจการหรถือเขล้าเปป็นหรล้นสห่วน หรถือเขล้าเปป็นผมูล้ถถือหรล้นในนริตริบรคคลอถืที่นทปีที่มปีสภาพอยห่างเดปียวกษัน และ
เปป็นการแขห่งขษันกษับกริจการของบรริษษัทไมห่ไดล้ เวล้นแตห่จะแจล้งใหล้ทป
ปีที่ ระชรมผมูล้ถถือหรล้นทราบกห่อนทปีที่จะมปีมตริแตห่งตษันง
น สรินทรษัพยฑ์ของบรริษษัทหรถือขายสรินทรษัพยฑ์ใหล้แกห่บรริษษัท หรถือกระทจาธรรกริจอยห่างใดอยห่างหนซที่งกษับบรริษษัท
8. กรรมการคนใดซถือ
ถืน ขายหรถือกระทจาธรรกริจนษันน
ไมห่วห่าจะกระทจาในนามของตนหรถือของบรคคลอถืที่น ถล้ามริไดล้รษับความยรินยอมจากคณะกรรมการแลล้วการซ อ
ไมห่มผ
ปี ลผมูกพษันบรริษท
ษั
8.3 เลขานหการบรกิษจัท :
คณะกรรมการบรริษษัทไดล้แตห่งตษังน นางสรทธริรษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์ ผมูช
ล้ วห่ ยผมูล้จษัดการฝห่ายบษัญชปีและการเงริน เปป็นเลขานรการบรริษษัทตษันงแตห่
วษันทปีที่ 9 สริงหาคม 2551 เพถืที่อทจาหนล้าทปีที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ พ.ศ. 2535 และตาม
ทปีที่คณะกรรมการกจากษับตลาดทรนประกาศกจาหนด โดยมปีหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบหลษัก ดษังนปีน
• รมูล้ขล้อกฎหมาย ระเบปียบและขล้อบษังคษับตห่างๆ และตริดตามใหล้มปีการปฏริบษัตริอยห่างถมูกตล้อง และเปริดเผยขล้อมมูลใหล้ทษันเวลา
• เกป็บรษักษาเอกสารสจา คษัญ เชห่น ทะเบปียนกรรมการ หนษั งสถือ นษัด ประชรม คณะกรรมการ รายงานการประชรมคณะกรรมการ
รายงานประจจา ปปีข องบรริษษั ท หนษัง สถือ นษั ดประชร มผมูล้ถถื อ หรล้ น รายงานการประชรม ผมูล้ ถถื อ หรล้น และรายงานการมปี ส ห่ว นไดล้เ สปีย ทปีที่
รายงานโดยกรรมการหรถือผมูล้บรริหาร และดจาเนรินการอถืที่นๆตามทปีที่คณะกรรมการกจา กษับตลาดทรน และกฎหมายทปีที่เ กปีที่ยวขล้อง
ประกาศกจาหนด
• จษัดการประชรมผมูล้ถถือหรล้น และประชรมคณะกรรมการบรริษษัท ใหล้เปป็นไปตามกฎหมาย ขล้อบษังคษับของบรริษษัทฯ และขล้อพซงปฏริบษัตริ
ตห่างๆ
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8.4 คสาตอบแทนกรรมการและผดูข้บรกิหาร
1. นโยบายการพริจารณาคห่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและผมูล้บรริหาร
คห่าตอบแทนกรรมการบรริ ษษัทและผมูล้บ รริห าร : พริจารณาจากหนล้าทปีที่ความรษับผริดชอบและผลงาน โดยตล้อ งไดล้ รษับ การ
อนรมษัตริจากผมูล้ถถือหรล้น คห่าตอบแทนดษังกลห่าวไดล้คจานซงใหล้สอดคลล้องกษับประเภทและขนาดธรรกริจของบรริษษัท ตลาด และคมูห่แขห่งขษัน และ
ดมูใหล้อยมูให่ นระดษับทปีเหมาะสมเพปียงพอทปีจะจมูงใจและรษักษากรรมการและผมูล้บรริหารทปีมปีคณ
ร ภาพไวล้
ประเภทคห่าตอบแทน และวริธปีการจห่าย
- คห่าเบปีนยประชรม เพถืที่อสะทล้อนการทจางานของกรรมการในการปฏริบษัตห
ริ นล้าทปีเที่ ขล้าประชรมอยห่างสมจที่าเสมอ โดยจห่ายกษับ
กรรมการทรกทห่านทปีเขล้าประชรม
- คห่าตอบแทนประจจาปปี เพถืที่อสะทล้อนถซงหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของกรรมการ โดยจห่ายสจาหรษับกรรมการอริสระและ
กรรมการตรวจสอบ
- สจาหรษับผมูล้บรริหารจะไดล้รษับคห่าตอบแทนรายเดถือนในรมูปเงรินเดถือนซซงที่ ครอบคลรมหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบในฐานะผมูล้
บรริหาร
2. คห่าตอบแทนทปีเที่ ปป็นตษัวเงริน
น สรด ณ 31 ธษันวาคม 2560 เปป็นดษังนปีน
คห่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปปี 2560 สริน
ที่
ชถือ
สกรล
ตจาแหนห่ง
1. นายมรข
2. นางอรศรปี
3. นายอดริศร
4. นายไพบมูลยฑ์
5. นางสาวดรษฎปี
6. นางสาวปรางศริรริ
7. นายอจาพล

โรจตระการ
ทริพยบรญทอง
โรจตระการ
จริตตริวาณริชยฑ์
โรจตระการ
ทริพยบรญทอง
โหตระกริตยฑ์

8. นายไพรรินทรฑ์

วงษฑ์วษันทนปียฑ์

9. นายสมริต

หรรษา

10.นายชษัยวษัฒนฑ์
รวม 10 ราย

ดจารงคฑ์มงคลกรล

3. คห่าตอบแทนอถืที่น

ประธานกรรมการ
กรรมการ และ กรรมการบรริหาร
กรรมการ และ กรรมการบรริหาร
กรรมการ และ กรรมการบรริหาร
กรรมการ และ กรรมการบรริหาร
กรรมการ และ กรรมการบรริหาร
กรรมการอริสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอริสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอริสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอริสระ
เปป็นเงริน

คห่าเบปีนยประชรม
(บาท)
140,000
120,000
120,000
220,000
120,000
120,000
515,000
470,000
470,000
450,000
2,745,000

- ไมห่มปี -

8.5 บหคลากร
นโยบายในการพษัฒนาพนษักงานของบรริษษัท และบรริษษัทยห่อย
ที่ วห่าบรคลากรทปีที่มปีความรมูล้ ความสามารถ มปี
บรริษษัทตระหนษักถซงความสจาคษัญในการเรปียนรมูล้และการพษัฒนาบรคลากร เพราะเชถือ
ความสจาคษัญอยห่างยริที่งทปีที่จะนจาพาบรริษษัทใหล้บรรลรเปล้าหมายในการดจาเนรินธรรกริจและสรล้างความพซงพอใจใหล้กษับลมูกคล้า ผมูถ
ล้ ถือหรล้น และผมูม
ล้ ปี
สห่วนไดล้เสปียทรกระดษับ และไดล้จด
ษั ใหล้มปีการอบรมใหล้ความรมูล้สมจที่าเสมอทรกๆปปี
บรริษท
ษั และบรริษษัทยห่อย มปีผบ
มูล้ รริหารและพนษักงาน ณ 31 ธษันวาคม 2560 ดษังนปีน
สยามภษัณฑฑ์ สยามลมูบฯ สยามแบตฯ พรปีเมปียลมูบฯ
รวม
บรคลากร และ ผลตอบแทน
1. ฝห่ายขายและบรริหาร

(คน)

2. ฝห่ายโรงงานผลริตสรินคล้า (คน)
รวมจจานวนคน
3. ผลตอบแทนรวม (ลล้านบาท)
4. การอบรมใหล้ความรมูล้ปปี2560
จจานวนหลษักสมูตร
จจานวนพนษักงานทปีที่ไดล้รษับการอบรม

223

45

40

67

375

-

100

226

232

558

223

145

266

299

933

237.59

43.78

75.11

91.64

448.12

2
110

8
95

8
178

9
284

27
667
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โครงสรข้างองคย์กร
คณะกรรมการบรริษษัท

ประธานคณะกรรมการ
นายมรข โรจตระการ

คณะกรรมการบรริหาร

คณะกรรมการ
ที่ ง
บรริหารความเสปีย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผมูล้จษัดการ
นายอดริศร โรจตระการ

หนห่วยตรวจสอบ
ภายใน

ผมูล้ชวห่ ยกรรมการผมูล้จษัดการ
การขาย-การตลาด
ตห่างประเทศ

ผมูล้ชวห่ ยกรรมการผมูล้จษัดการ
การขาย-การตลาด
ในประเทศ/ชายแดน

ผมูล้ชวห่ ยกรรมการผมูล้จษัดการ

นายอดริศร โรจตระการ

น.ส.ดรษฏปี โรจตระการ

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง

สายบรริหาร

ฝห่ายขาย
ตห่างประเทศ
(แบตเตอรปีที่)

ฝห่ายขาย
ตห่างประเทศ
(นจนามษัน/
จาระบปี)

ฝห่ายขาย
ในประเทศ/
ชายแดน

น
ฝห่ายจษัดซถือ

นายอดริศร
โรจตระการ
(รษักษาการ)

น.ส.ปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง
(ผมูล้ชวห่ ยผมูล้
จษัดการ)

น.ส.ดรษฏปี
โรจตระการ
(รษักษาการ)

นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง

(รษักษาการ)

ฝห่ายคลษัง

ฝห่ายบษัญชปีและ

ฝห่ายบรคคล

สรินคล้า

การเงริน

และธรรการ

นายบรญศรปี

นางอรศรปี

นางอรศรปี

ตษันตริพานริช

ทริพยบรญทอง

ทริพยบรญทอง

พษันธฑ์

(รษักษาการ)

(รษักษาการ)
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9. การกกากจับดดูแลกกิจการ
9.1 นโยบายของคณะกรรมการเกทที่ยวกจับการกกากจับดดูแลกกิจการ
คณะกรรมการตระหนษักถซงความสจาคษัญของการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี และมรห่งมษัที่นใหล้องคฑ์กรมปีการดจาเนรินงานและปฏริบษัตต
ริ าม
หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี จษัดทจานโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี โดยมรห่งจะสรล้างความมษัที่นคง และความเจรริญเตริบโตอยห่าง
ยษัที่งยถืนใหล้กษับองคฑ์กร โดยใหล้กรรมการ ผมูบ
ล้ รริหาร และพนษักงานทรกคนยซดถถือปฏริบษัตริ ดษังนปีน
1. คณะกรรมการเปป็นผมูล้กจาหนดหลษักเกณฑฑ์และจรรยาบรรณในการดจาเนรินธรรกริจ เพถืที่อใหล้ทรกคนในองคฑ์กรถถือปฏริบษัตริและใช ล้
เปป็นแนวทางในการทจางานโดยคจานซงถซงผลประโยชนฑ์ของบรริษท
ษั ผมูถ
ล้ ถือหรล้นและเคารพสริทธริของผมูม
ล้ ปีสวห่ นไดล้เสปียทรกระดษับ
2. คณะกรรมการจะปฏริบษัตริและเผยแพรห่ขล้อมมูลใหล้กษับผมูล้ถถือหรน
ล้ และผมูล้มปีสวห่ นไดล้เสปียกลรห่มตห่างๆ อยห่างโปรห่งใส เปป็นธรรม ทษัน
เวลา และสามารถตรวจสอบไดล้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทรกๆปปีใหล้ครอบคลรมถซง หลษักสริทธริมนรษยชน การสห่งเสรริมแรงงาน การดมูแลสริงที่ แวด
ที่ มปีความรษับผริดชอบตห่อสษังคม ดมูแลและบรริหารความเสปีย
ที่ ง โดยจษัดใหล้มปีคณะ
ลล้อม รห่วมมถือตห่อตล้านการทรจรริตคอรษัปชษัน
กรรมการชรดยห่อย และทปีมผมูล้บรริหารจษัดการทปีที่มปีประสริทธริภาพเพถืที่อใหล้บรรลรเปล้าหมายทปีที่วางไวล้
9.2 การปฏกิบจัตกิตามหลจักการกกากจับดดูแลกกิจการททที่ดท
กิ ธกิของผดูข้ถถือหหข้น
หมวดททที่1. สท
บรริษท
ษั ฯและคณะกรรมการปกปล้องและรษักษาสริทธริของผมูล้ถถือหรน
ล้ ทรกกลรห่มใหล้ไดล้รษับสริทธริขษันนพถืนนฐานตห่างๆทษันงในฐานะนษักลงทรน
ริ
น ขายหรถือโอนหรล้นทปีที่ตนถถืออยมูห่อยห่างเปป็นอริสระ ใหล้ความ
ในหลษักทรษัพยฑ์และฐานะเจล้าของบรริษษัท ใหล้ สทธริในการเปป็นเจล้าของหรล้นซถือ
ริ ธริของผมูล้ถถือหรล้น โดยแตห่ละหรล้นมปี
สจา คษัญและเคารพสริทธริของผมูล้ถถือหรล้นทรกราย ไมห่กระทจา การใดๆอษันเปป็นการละเมริดหรถือลริดรอนส ท
ริ ธริพริเศษเหนถือผมูล้ถถือหรล้นรายอถืที่น
สริทธริออกเสปียงหนซที่งเสปียง และไมห่มปีหรล้นใดมปีสท
1. สริทธริในการรษับทราบขล้อมมูลขห่าวสารทปีเที่ พปียงพอทษันเวลา
บรริษษัทเผยแพรห่ขล้อมมูลขห่าวสารสจาคษัญใหล้แกห่ผถ
มูล้ ถือหรล้นทรกทห่านดษังนปีน
ขห่าวสารการประชรมสามษัญผมูถ
ล้ ถือหรล้นปปี 2560

ผห่านเวป็บไซตฑ์
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์

เผยแพรห่ในเวป็บไซตฑ์
ของบรริษท
ษั

ที่ บรคคลเพถืที่อเขล้ารษับการ
ขอเชริญผมูล้ถถือหรล้นเสนอ : วาระการประชรมและเสนอชถือ
คษัดเลถือกเปป็นกรรมการลห่วงหนล้า (แจล้งกห่อนวษันประชรมกรรมการ 16 วษัน)

25/01/60

25/01/60

แจล้ ง มตริ ค ณะกรรมการ : การจห่ า ยเงริ น ปษั น ผล , วษัน เวลา สถานทปีที่ ในการ
ประชร ม ใหญห่ ส ามษั ญ ผมูล้ ถถื อ หรล้ น ประจจา ปปี , วษั น กจา หนดรายชถืที่อ , วษั น ปริ ด สมร ด
ทะเบปีย น (แจล้ง ทษันทปี ในวษั นทปีที่ ป ระชรม กรรมการ, 17 วษั นกห่อ น Record date,
47 วษันกห่อนวษันประชรมผมูล้ถอ
ถื หรล้น)

10/02/60

10/02/60

แจล้งใหล้ทราบและเผยแพรห่ : หนษังสถือนษัดประชรมใหญห่สามษัญผมูล้ถอ
ถื หรล้นประจจาปปี
ริน สรด 31 ธษันวาคม (34 วษันกห่อ นวษั น
รายงานประจจา ปปี และงบการเงรินงวดส น
ประชรม)

23/02/60

23/02/60

แจล้งงบการเงริน และสรรปผลการดจาเนรินงาน ประจจาปปี 2559

23/02/60

23/02/60

แจล้งมตริทปีที่ประชรมสามษัญผมูล้ถถือหรล้นประจจา ปปีแสดงผลการลงคะแนน เหป็นดล้วย
ไมห่เหป็นดล้วย และงดออกเสปียง รวมถซง%ตห่อฐานคะแนนทษันงหมด (แจล้งทษันทปี
ในวษันทปีที่ประชรมผมูล้ถอ
ถื หรล้น)

29/03/60

29/03/60

แจล้งใหล้ทราบและเผยแพรห่ : รายงานการประชรมใหญห่สามษัญผมูล้ถถือหรล้นประจจา
ปปี (14 วษันหลษังวษันประชรมผมูล้ถอ
ถื หรล้น)

12/04/60

12/04/60

รวมทษันงการเผยแพรห่งบการเงรินรายไตรมาส 1-3 ของปปี2560 และรายงาน 56-1-2559 ในเวป็บไซตฑ์ของตลาดหลษักทรษัพยฑ์
ครบถล้วนตามเวลาทปีที่กจาหนด
2. สริทธริในการเขล้ารห่วมประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น
ในปปี 2560 บรริษษัทจษัดประชรมผมูล้ถถือหรล้น 1 ครษันง เมถืที่อวษันทปีที่ 29 มปีนาคม 2560 บรริษษัทอจานวยความสะดวกและสห่งเสรริมใหล้ผมูล้ถถือ
หรล้นทรกรายไดล้เขล้ารห่วมประชรม โดยสถานทปีที่ทปีที่จษัดประชรมมปีระบบขนสห่งมวลชนเขล้าถซงและเพปียงพอใหล้สามารถเดรินทางมาไดล้อยห่าง
สะดวก และผมูล้ถถือหรล้นทรกทห่านสามารถใช ล้สริทธริของผมูล้ถถือหรน
ล้ อยห่างเทห่าเทปียมกษันและเตป็มทปีที่ ดษังนปีน
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2.1 การปฏริบษัตริตห่อผมูล้ถถือหรล้นกห่อนวษันประชรม
•
•

•
•

•
•
•

ไดล้ เ ชริญ ผมูล้ ถถื อ หรล้ น เสนอวาระและเสนอชถืที่อ บร ค คลเพถืที่ อ เขล้ า รษั บ การคษั ด เลถื อ กเปป็ น กรรมการ ผห่ า นระบบขห่ า วของ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์และบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัท โดยแจล้งลห่วงหนล้า 16 วษันกห่อนวษันประชรมคณะกรรมการ
ถืที่ ผมูล้ถถือหรล้นและวษันปริดสมรดทะเบปียน เพถืที่อใหล้ส ท
ริ ธริผมูล้
ใหล้ขล้อมมูลจากมตริทปีที่ประชรมคณะกรรมการทษันทปี เรถืที่อง วษันกจาหนดรายช อ
ถืที่ ในวษันปริดสมรดทะเบปียนมปีสท
ริ ธริเขล้ารห่วมประชรมลงคะแนนเสปียง และรษับเงรินปษันผลในอษัตราเทห่าเทปียม
ถถือหรล้นทรกทห่านทปีที่มปีชอ
ที่ และ
กษัน ผห่านทางระบบขห่าวของตลาดหลษักทรษัพยฑ์และบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัท ลห่วงหนล้า 17 วษันกห่อนวษันกจาหนดรายชถือ
47 วษันกห่อนวษันประชรมสามษัญผมูถ
ล้ ถือหรล้น
ริน
เผยแพรห่หนษังสถือนษัดประชรมใหญห่สามษัญผมูถ
ล้ ถือหรล้นทปีที่มปีรายละเอปียดครบถล้วน พรล้อมรายงานประจจาปปี และงบการเงรินงวดส น
ปปี ผห่านระบบขห่าวของตลาดหลษักทรษัพยฑ์และบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัท ลห่วงหนล้า 34 วษันกห่อนวษันประชรมสามษัญผมูถ
ล้ ถือหรล้น
สห่งหนษังสถือเชริญประชรมทางไปรษณปียฑ์ใ หล้ผมูล้ถถือหรล้นทรกทห่านครบถล้วนลห่วงหนล้า 15 วษันกห่อนวษันประชรมโดยมปีรายละเอปียด
อยห่างนล้อย ดษังนปีน วษัน เวลา สถานทปีที่ และวาระการประชรม ซซงที่ แตห่ละวาระจะมปีรายละเอปียดประกอบการพริจารณา และระบร
ที่ บรคคลทปีที่จะไดล้รษับแตห่งตษันงเปป็นกรรมการ อายร จจานวนปปี /ครษันงทปีที่ดจารงตจาแหนห่ง ภาพถห่าย
ความเหป็นของคณะกรรมการ, ชถือ
ประวษั ตริ ก ารศซก ษา การทจา งาน จจา นวนบมจ.หรถื อ บจ.ทปีที่ ดจา รงตจา แหนห่ ง กรรมการ หลษั ก เกณฑฑ์ ก ารสรรหา ประเภท
กรรมการทปีที่แตห่งตษันง กรณปีกรรมการเดริมทปีที่กลษับเขล้าดจารงตจาแหนห่งจะแจล้งการเขล้ารห่วมประชรมและวษันเดถือนปปีทปีที่แตห่งตษันงเขล้า
ที่ บรคคลทปีที่จะไดล้รษับแตห่งตษันงเปป็นผมูล้สอบบษัญ ชปี และบรริษษัททปีที่สษังกษัด ความเปป็น อริสระ เหตรผ ลทปีที่
มา ฯลฯ ของแตห่ละคน, ชถือ
เลถือก รวมทษันงประวษัตริคห่าตอบแทน, แจล้งนโยบายในการจห่ายเงรินปษันผล ประวษัตริการจห่ายเงรินปษันผลทปีที่ผห่านมา อษัตราการ
จห่ายและจจานวนเงรินปษันผลทปีเที่ สนออนรมษัตริ, รายงานประจจาปปี, งบการเงรินงวด 1 ปปี และหลษักเกณฑฑ์ในการเขล้ารห่วมประชรม
บรริษษัทเปริดเผยโครงสรล้างการถถือหรล้น คณะกรรมการ ผมูล้บรริหาร และการดจารงตจาแหนห่ง จจา นวนปปี /ครษันง ของกรรมการใน
บรริษท
ษั บรริษษัทยห่อย และบรริษท
ษั ทปีที่เกปีที่ยวขล้องอยห่างเปริดเผย ชษัดเจน โปรห่งใส ตรวจสอบไดล้ ไวล้ในรายงานประจจาปปี
จษัดใหล้มปีแบบฟอรฑ์มทปีที่ผมูล้ถถือหรล้นรายยห่อยทรกคนสามารถสห่งคจาถาม ขล้อเสนอแนะ ความตล้องการรายงานประจจา ปปีแบบรมูป
ห่ งทางการตริดตห่อไวล้หลายทางคถือ E-mail Address, โทรศษัพทฑ์
เลห่มและอถืที่นๆ ลห่วงหนล้าไดล้ กห่อนวษันประชรม โดยระบรช อ
หรถือ โทรสาร ของเลขานรการบรริษษัท อยห่างชษัดเจนไปพรล้อมกษับหนษังสถือเชริญประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้นประจจาปปี2560
ไมห่กระทจาการทปีที่เปป็นการจจา กษัดโอกาสของผมูล้ถถือหรล้นในการรษับรมูล้ขห่าวสารของบรริษษัท และบรริษษัทไมห่อนรญาตใหล้ผมูล้ถถือหรล้นทปีที่
เปป็นผมูล้บรริหารเพริที่มวาระการประชรมทปีที่ไมห่ไดล้แจล้งเปป็นการลห่วงหนล้าโดยไมห่จจาเปป็น

2.2 การปฏริบษัตริตห่อผมูล้ถถือหรล้นในวษันประชรม
• อจา นวยความสะดวกใหล้ผมูล้ถถือหรล้นไดล้ใช ล้สริทธริและออกเสปียงอยห่างเตป็มทปีที่สจา หรษับ : การมอบฉษันทะใหล้กรรมการอริสระหรถือ
บรคคลใดๆเขล้ารห่วมประชรมแทน, การแตห่งตษันงหรถือถอดถอนกรรมการ , การกจาหนดคห่าตอบแทนกรรมการ , การแตห่งตษันง
ผมูล้สอบบษัญชปี และกจาหนดคห่าตอบแทนผมูล้สอบบษัญชปี, การแสดงความคริดเหป็นซษักถามในการประชรมผมูล้ถถือหรล้น , การตริดตห่อ
ที่ สารระหวห่างผมูล้ถถือหรล้นดล้วยกษัน เปป็นตล้น
สถือ
• บรริษษัทเลถือกสถานทปีที่จษัดประชรม คถือ โรงแรมรอยษัลปรรินนซฑ์เซส ถนนหลานหลวง กรรงเทพฯ เปป็นประจจาตห่อเนถืที่องมาหลาย
ปปีจซงเปป็นทปีที่รมูล้จษักครน
ล้ เคยสจาหรษับทห่านผมูล้ถถือหรน
ล้ ทรกทห่านแลล้วจซงสะดวกในการเดรินทางพรล้อมกษับไดล้แนบแผนทปีที่ไปในหนษังสถือ
เชริญดล้วย
• บรริษษัทเปริดใหล้ผมูล้ถถือหรล้นลงทะเบปียนลห่วงหนล้ากห่อนการประชรมไมห่นล้อยกวห่า 1 ชษัที่วโมงและตห่อเนถืที่องจนกวห่าการประชรมจะ
ริ ธริผมูล้ถถือหรล้นทรกทห่านทปีที่มารห่วมประชรมภายหลษัง
แลล้วเสรป็จ พรล้อมเตรปียมอากรแสตมปฑ์ส จาหรษับตริดหนษังสถือมอบฉษันทะ ใหล้สท
ริ ธริออกเสปียงแสดงความคริดเหป็นในระเบปียบวาระทปีที่อยมูห่ระหวห่างการพริจารณาและยษังไมห่ไดล้ลงมตริ
เรริที่มการประชรมแลล้วมปีสท
• ประธานกรรมการบรริษษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบรริหาร และ ผมูล้สอบบษัญ ช ปี ของ
บรริษท
ษั เขล้ารห่วมการประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้นครบถล้วนทรกทห่านและพรล้อมเพถืที่อตอบคจาถามผมูล้เขล้าประชรม
ปปี2560 กรรมการเขล้ารห่วมประชรมครบ 100%
• กห่อนเรริที่มการประชรมเลขานรการบรริษษัทไดล้ทบทวนความครบถล้วนของเอกสารทปีที่ไดล้รษับ และประธานทปีที่ประชรมทจา หนล้าทปีที่
แจล้งจจานวนและสษัดสห่วนผมูล้ถถือหรล้นทปีที่เขล้ารห่วมประชรมพรล้อมไดล้แนะนจาวริธปีการใช ล้บษัตรลงคะแนนใหล้ทรกทห่านทราบ โดยหนซที่ง
ริ ธริเทห่ากษับหนซที่งเสปียง ซซงที่ บรริษษัทเลถือกใช ล้วริธปีการลงคะแนนทปีที่สะดวกรวดเรป็วและไมห่ยรห่งยากแตห่อยห่างใด
หรล้นมปีสท
• ปปี2560 บรริษท
ษั ดจาเนรินการประชรมตามลจาดษับวาระทปีที่ไดล้แจล้งไวล้ ไมห่มปีการเพริที่มวาระแตห่อยห่างใด
ระหวห่างการประชรมไดล้นจา เสนอขล้อมมูลของแตห่ละวาระโดยใช ล้เครถืที่องมถือทปีที่ทษันสมษัย โปรห่งใส และประธานทปีที่ประชรมไดล้
จษัดสรรเวลาอยห่างเพปียงพอใหล้ผมูล้ถถือหรล้นใช ล้สริทธริในการแสดงความคริดเหป็น ซษักถาม ออกเสปียงลงมตริทรกวาระ กรรมการทปีที่
ปีน จงและตอบขล้อซษักถามของผมูล้ถถือหรล้นรวมทษันงรษับฟษังขล้อ
มปีหนล้าทปีที่รษับผริดชอบในแตห่ละวาระจะเตรปียมขล้อมมูลมาเพถืที่อรห่วมช แ
เสนอแนะเพถืที่อนจาไปพริจารณาปรษับปรรงแกล้ไข
ในปปี2560 ทปีผ
ที่ ห่านมาคณะกรรมการไดล้ตอบคจาถามทห่านผมูล้ถถือหรล้นจนเปป็นทปีที่พอใจดษังแสดงไวล้ในรายงานการประชรม
• สจา หรษับวาระการแตห่งตษันงกรรมการกป็ใ หล้ลงมตริเลถือกเปป็นรายบรคคล โดยมปีขล้อมมูลของบรคคลทปีที่เ สนอใหล้เ ลถือ กตษันงระบรไวล้
สห่วนทปีที่ 2 /หนล้า 17

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

•

•
•
•
•

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2560

ชษัดเจน และเนถืที่องจากเปป็นการแตห่งตษันงกรรมการทห่านเดริมทปีที่พล้นจากตจาแหนห่งตามวาระ จซงขอเกป็บบษัตรลงคะแนน ไมห่เหป็น
ดล้วย และงดออกเสปียง เทห่านษันน
มปีเจล้าหนล้าทปีที่ทจา การนษับคะแนนอยห่างเปริดเผยกห่อนแสดงผลมตริของแตห่ละวาระ, แตห่ละบรคคล ผห่านเครถืที่องมถือทปีที่ช ษัดเจน
และโปรห่งใส โดยแสดงทษันงคะแนนเหป็นดล้วย ไมห่เหป็นดล้วย และงดออกเสปียง ทษันงจจานวนคะแนน และ %จากฐานคะแนน
รวม และเพถืที่อความโปรห่งใสจะจษัดเกป็บบษัตรลงคะแนนไวล้ทปีที่ส จา นษักงานใหญห่ของบรริษษัท เพถืที่อสามารถตรวจสอบไดล้ภาย
น การประชรม
หลษังจากเสรป็จสริน
ปปี2560 บรริษษัทไดล้เ ชริญ ครณบจา รรง ชห่วยพนษัง ทปีที่ปรซกษากฏหมายของกลรห่มบรริษษัทเปป็นผมูล้ส ษังเกตการณฑ์ตรวจสอบการนษับ
ที่ ถถือ
คะแนนเพถืที่อเพริที่มความโปรห่งใสนห่าเชถือ
การนจาเสนอขล้อมมูลเพถืที่อพริจารณาอนรมษัตริของแตห่ละวาระ บรริษษัทจะแสดงขล้อมมูลเปรปียบเทปียบยล้อนหลษังอยห่างนล้อย 3 ปปีทปีที่
ผห่านมา และเปรปียบเทปียบกษับนโยบายของบรริษษัท (ถล้ามปี) เพถืที่อเปป็นขล้อมมูลชห่วยใหล้ผมูล้ถถือหรล้นตษัดสรินใจไดล้งห่าย
จษัดใหล้มปีอาหารและเครถืที่องดถืม
ที่ รษับรองผมูล้ถถือหรล้นทปีที่มาเขล้ารห่วมประชรมทรกทห่าน
มปีการบษันทซกวปีดปีโอตลอดการประชรมสามารถตรวจสอบความโปรห่งใสไดล้ในภายหลษัง

2.3 การปฏริบษัตริตห่อผมูล้ถถือหรล้นหลษังวษันประชรม
• บรริษษัทไดล้จษัดสห่งมตริทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรล้นตห่อตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯทษันทปีหรถือภายในเช ล้าวษันถษัดไป โดยแสดงผลการลงคะแนน
เหป็นดล้วย ไมห่เหป็นดล้วย และงดออกเสปียง รวมถซง % ตห่อฐานคะแนนทษันงหมด และประสานงานกษับนายทะเบปียนบรริษษัท
ศมูนยฑ์รษับฝากหลษักทรษัพยฑ์ฯ เพถืที่อใหล้ผถ
มูล้ ถือหรล้นมษัที่นใจวห่าจะไดล้รษับผลตอบแทนตามสริทธริอยห่างถมูกตล้องและครบถล้วน
• เลขานรการบรริษษัทจษัดทจา รายงานการประชรมอยห่างถมู กตล้องครบถล้ว น มปีก ารบษันทซกเกปีที่ยวกษับ การแจล้ง วริ ธปี ก ารใช ล้บษัต รลง
ที่ คณะกรรมการ ผมูล้สอบบษัญชปี ผมูล้สษังเกตการณฑ์ตรวจสอบการ
คะแนนและวริธปีการนษับคะแนน กห่อนเรริที่มการประชรม , รายชถือ
นษับคะแนน, สรรปคจา ถาม คจา ตอบ และขล้ อเสนอแนะในแตห่ ละวาระ (ถล้ามปี ), จจา นวนคะแนนและสษัดสห่วนทปีที่ล งมตริข อง
แตห่ละวาระ ทษันงคะแนนเหป็นดล้วย ไมห่เหป็นดล้วย และงดออกเสปียง รายงานดษังกลห่าวลงนามโดยประธานทปีที่ประชรม และไดล้
จษัดสห่งรายงานตห่อตลาดหลษักทรษัพยฑ์และสจานษักงานคณะกรรมการกจา กษับหลษักทรษัพยฑ์ฯ ภายใน 14 วษันนษับแตห่วษันประชรมผมูล้
ถถือหรน
ล้ พรล้อมทษันงเผยแพรห่ใน website ของบรริษษัทในวษันเดปียวกษัน
ริ ธริไดล้รษับเงรินปษันผลไดล้รษับในอษัตรา 0.45 บาทตห่อหรน
• ในวษันทปีที่ 26 เมษายน 2560 ผมูถ
ล้ ถือหรล้นทรกทห่านทปีม
ที่ ปีสท
ล้ พรล้อมเพรปียงกษัน
หมวดททที่ 2. การปฏกิบจัตต
กิ สอผดูข้ถอ
ถื หหข้นอยสางเทสาเททยมกจัน
ริ ธริแกห่ผมูล้ถถือหรล้นในการออกเสปียงลงคะแนนในแตห่ละวาระการประชรม แบบหนซที่งหรน
1. ใหล้สท
ล้ ตห่อหนซที่งเสปียง
ถืที่ บรคคลเพถืที่อเขล้ารษับการคษัดเลถือกเปป็นกรรมการ
2. แจล้งสริทธริลห่วงหนล้าแกห่ผมูล้ถถือหรล้นในการเสนอวาระการประชรมและเสนอช อ
กห่อนวษันประชรมคณะกรรมการเพถืที่อพริจารณาจษัดประชรมผมูล้ถถือหรล้นมากกวห่า 14 วษัน ทษันงในเวรุ๊บไซดฑ์ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ และ เวรุ๊บไซตฑ์
ของบรริษท
ษั รวมถซงแจล้งวริธปีนจาเสนอ แบบฟอรฑ์มและเอกสารทปีที่ใช ล้ประกอบการนจาเสนอดล้วย
3. จษัดสห่งหนษังสถือเชริญประชรม เอกสารประกอบ หนษังสถือมอบฉษันทะ กฏเกณฑฑ์ในการเขล้ารห่วมประชรม แบบฟอรฑ์มการสห่ง
คจาถามลห่วงหนล้า แบบฟอรฑ์มการขอรายงานประจจาปปีแบบรมูปเลห่ม ฯลฯครบถล้วน ลห่วงหนล้าไมห่นล้อยกวห่า 14 วษันกห่อนวษันประชรม
ที่ และประวษัตริของกรรมการอริสระ เพถืที่อ
4. จษัดสห่งหนษังสถือมอบฉษันทะแนบไปกษับหนษังสถือเชริญประชรมผมูล้ถถือหรล้น พรล้อมทษันงเสนอชถือ
เปป็นทางเลถือกในการมอบฉษันทะสจาหรษับผมูล้ถถือหรล้นทปีที่ไมห่สามารถมาประชรมไดล้ และแจล้งรายละเอปียดเกปีที่ยวกษับ เอกสารหลษักฐานในการ
มอบฉษันทะอยห่างชษัดเจนในหนษังสถือเชริญประชรม และไมห่มปีการกจาหนดเงถืที่อนไขใดๆในการมอบฉษันทะของผมูล้ถถือหรล้น
5. บรริษษัทมปีนโยบายเกป็บรษักษาขล้อมมูลทางการเงรินและขล้อมมูลภายในทปีที่ส จาคษัญโดยไมห่แจล้งใหล้บรคคลภายในบรริษษัททราบกห่อน
เปริดเผยแกห่สาธารณชน หลายปปีทปีที่ผห่านมา กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัท ไมห่เคยใช ล้ขล้อมมูลภายในทปีที่เปป็นสาระสจาคษัญ
ตห่อการเปลปีที่ยนแปลง ราคาหรล้นของบรริษท
ษั และยษังไมห่ไดล้เปริดเผยไปทจาประโยชนฑ์ใหล้แกห่ตนเองหรถือผมูล้อถืที่นในทางมริชอบ
6. บรริษษัทไมห่มปีรายการทปีที่เกปีที่ยวโยงกษันอยห่างมปีสาระสจาคษัญแตห่อยห่างใด รายการทปีที่เกริดขซนนเปป็นรายการระหวห่างบรริษษัทแมห่และ
บรริษท
ษั ยห่อยและไดล้กระทจาอยห่างยรตธ
ริ รรมตามปกตริธรรกริจการคล้า
7. บรริษท
ษั ไมห่มปีโครงสรล้างทปีที่จะนจามาซซงที่ ความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
8. บรริษษัทประกาศกจา หนดการประชรมและรายละเอปียดของหนษัง สถือเชริญ ประชรม รายละเอปียดขล้อมมูลของแตห่ละวาระบน
เวป็บไซตฑ์ของบรริษษัทลห่วงหนล้ามากกวห่า 30 วษันกห่อนวษันประชรม
9. บรริษษัทไมห่มปีรายการใหล้ความชห่วยเหลถือทางการเงรินแกห่บรริษษัทอถืที่นๆ ทปีที่ไมห่ใชห่บรริษษัทยห่อย
ที่ รษับรองจจานวนการถถือครองหลษักทรษัพยฑ์และรายงานการมปีส วห่ นไดล้เสปีย
10. กรรมการและผมูล้บรริหารไดล้สงห่ รายงานและเซป็นชถือ
ตห่อประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรกไตรมาส
11. กรรมการทปีม
ที่ ปีสวห่ นไดล้เสปียในการไดล้รษับแตห่งตษันงกลษับเขล้าดจารงตจาแหนห่งใหมห่จะงดเขล้ารห่วมประชรมในวาระดษังกลห่าว
ท
หมวดททที่ 3. บทบาทของผดูข้มทสวส นไดข้เสย
1. ชห่องทางตริดตห่อสอบถาม /รล้องเรปียน : บรริษษัทมปีเปล้าหมายในการดจา เนริน ธรรกริจ อยห่างยษัที่งยถืน จซงเหป็นความสจา คษัญ ในการ
ที่ เสปียงและภาพลษักษณฑ์ของบรริษษัทเปป็นสริงที่ สจาคษัญสมูงสรด หากผมูล้มปีสวห่ นไดล้เสปียทรกกลรห่มพบเบาะแสในประเดป็นทปีที่ไมห่ถมูกตล้อง เชห่น
รษักษาชถือ
สห่วนทปีที่ 2 /หนล้า 18

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2560

การทจาผริดกฏหมาย การรายงานขล้อมมูลทางการเงรินทปีที่ไมห่ถมูกตล้อง ความบกพรห่องในระบบงานภายในองคฑ์กร เปป็นตล้น บรริษษัทยรินดปีรษับ
ขล้อรล้องเรปียน ขล้อคริดเหป็น หรถือขล้อเสนอแนะ จากผมูล้มปีส วห่ นไดล้เสปีย โดยสห่งตรงถซง กรรมการบรริษษัท กรรมการบรริหาร กรรมการตรวจ
สอบ ผมูล้สอบบษัญชปี หรถือเลขานรการบรริษท
ษั ตามทปีที่อยมูห่ โทรศษัพทฑ์ โทรสาร หรถือ e-mail address บรริษท
ษั เกป็บขล้อมมูลรล้องเรปียนเปป็นความ
ลษั บ และนจา มาพริ จ ารณาอยห่ างรวดเรป็ วในทปีที่ ประชร มของคณะกรรมการบรริ ษษั ท เพถืที่ อ แกล้ ไ ขขล้ อ บกพรห่ อ งตห่ อ ไป ดษัง ระบรไ วล้ ใ นสห่ว นทปีที่
1 หนล้าทปีที่ 7
ปปี2560 ไมห่ปรากฏขล้อรล้องเรปียนจากผมูล้มปีสวห่ นไดล้เสปียทปีที่ทจาใหล้เกริดขล้อเสปียหายแตห่อยห่างใด
ริ คล้าทปีที่มปีครณภาพไดล้มาตรฐาน
2. ลมูกคล้า : บรริษษัทปฏริบษัตริตห่อลมูกคล้าโดยเนล้นใหล้ไดล้รษับความพซงพอใจสมูงสรดเสมอมา ขายส น
เอาใจใสห่ใหล้บรริการทปีที่ดปีทษันงกห่อนและหลษังการขาย รษับผริดชอบปษัญหาขล้อรล้องเรปียนและชดเชยแกล้ไขโดยเรป็วทปีที่สรด ใหล้ความสจาคษัญใน
การรษักษาความลษับของลมูกคล้า รวมถซงเปริดโอกาสใหล้ลมูกคล้าไดล้แสดงความคริดเหป็นและรษับฟษังดล้วย บรริษษัทเปริดโอกาสใหล้ลมูกคล้ารล้อง
เรปียนสอบถามขล้อมมูลและใหล้ขล้อเสนอแนะไดล้ทรกชห่องทางตามระบรไวล้ในสห่วนทปีที่ 1 หนล้าทปีที่ 7
ปปี2560 มปีขล้อรล้องเรปียนไมห่มากซซงที่ เปป็นไปตามการดจาเนรินธรรกริจคล้าขายปกตริและแกล้ไขปษัญหาจนเปป็นทปีที่พซงพอใจ
น สรินคล้าและบรริการเปป็นไปตามเงถืที่อนไขทางการคล้า ปฏริบษัตริตวษั ตรงตามสษัญญาขล้อ
3. คมูค
ห่ ล้าและเจล้าหนปีน : บรริษท
ษั ยซดหลษักการซถือ
ที่ ถถือ มปีครณธรรม และชห่วยเหลถือเกถืนอกมูลกษัน
ตกลง หลปีกเลปีที่ยงวริธปีการไมห่สรจรริต รวมถซงการเลถือกคมูห่คล้าทปีที่มค
ปี วามมษัที่นคง นห่าเชถือ
ปปี2560 ไมห่มปีขล้อรล้องเรปียนแตห่อยห่างใด
4. สริงที่ แวดลล้อม ชรมชนและสษังคม : บรริษท
ษั มปีคณะกรรมการสริงที่ แวดลล้อมทจาหนล้าทปีที่รษับผริดชอบดมูแลสภาพแวดลล้อมทษันงภายใน
และ ชรมชนภายนอกองคฑ์กร ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับสษังคมและสริงที่ แวดลล้อมเปป็นอยห่างดปีและสมจที่าเสมอทรกปปี
ปปี2560 ดล้านสริงที่ แวดลล้อม : ไดล้จษัดจล้างหนห่วยงานภายนอกทจา การตรวจวษัดอากาศ, ตรวจครณภาพสริงที่ แวดลล้อม,
ตรวจครณภาพระบบบจา บษัดอากาศ, กจา จษัดวษัสดรเหลถือใช ล้ในการผลริต, และทปีที่ตรวจวษัดเองอยห่างสมจที่าเสมอคถือ การตรวจสอบนจนา ทรินง ,
ระบบบจาบษัดนจนาเสปียและวริเคราะหฑ์แกล้ปษัญหาแหลห่งกจาเนริดมลพริษ ในปปีทปีที่ผาห่ นมาบรริษท
ษั ไมห่ไดล้รษับขล้อรล้องเรปียนแตห่อยห่างใด
5. ภาครษัฐ : ใหล้ความรห่วมมถือและปฏริบษัตริตามกฎหมายหรถือระเบปียบของภาครษัฐบาลอยห่างเครห่งครษัด เชห่น สนษับสนรนนโยบาย
การควบครมราคาหรถือการตรซงราคาสรินคล้าทษันง แบตเตอรปีที่ และ นจนามษันหลห่อลถืที่น เมถืที่อมปีหนษังสถือขอความรห่วมมถือมาอยห่างสมจที่าเสมอ
ปปี2560 ใหล้ความรห่วมมถือนจา สห่งภาษปีสรรพสามริตทปีที่เรริที่มจษัดเกป็บสจา หรษับสรินคล้านจนา มษันหลห่อลถืที่นและจาระบปี และปรษับขซนน
ราคาขายตามสมควร
ริ ทางปษัญญา
6. คมูห่แขห่ง : บรริษษัทถถือหลษักครณธรรมทปีที่ดใปี นการแขห่งขษัน ไมห่กลษัที่นแกลล้งทจาลาย ไมห่ละเมริดทรษัพยฑ์สน
ปปี2560 ไมห่มปีขล้อรล้องเรปียนแตห่อยห่างใด
7. ผมูถ
ล้ ถือหรล้น : บรริษท
ษั มรห่งมษัที่นดจาเนรินธรรกริจใหล้มปีผลการดจาเนรินงานทปีที่ดปี เตริบโตอยห่างมษัที่นคง มปีความสามารถในการแขห่งขษัน เพถืที่อ
ใหล้ผลตอบแทนทปีที่ดปีแกห่ผมูล้ถถือหรน
ล้ ในระยะยาว รวมถซงเปริดเผยขล้อมมูลใหล้ทราบอยห่างเหมาะสม โปรห่งใสและเปป็นธรรม
ปปี2560 ดษังแสดงไวล้ใน หมวดทปีที่ 1 และ หมวดทปีที่ 2
8. ผมูล้สอบบษัญชปี : เปริดเผยขล้อมมูลทปีที่โปรห่งใส ชษัดเจน และถมูกตล้อง อจา นวยความสะดวกเพถืที่อการตรวจสอบทปีที่รวดเรป็วและมปี
ประสริทธริภาพ พรล้อมรษับฟษังขล้อเสนอแนะและปฏริบษัตริตามใหล้ถมูกตล้องตามหลษักการบษัญช ปี รวมถซงดมูแลเรถืที่องการกจาหนดคห่าตอบแทนทปีที่
เหมาะสมเปป็นธรรม
ปปี2560 ผมูส
ล้ อบบษัญชปีไมห่ไดล้แสดงความคริดเหป็นอยห่างมปีเงถืที่อนไขและรล้องเรปียนแตห่อยห่างใด
9. พนษักงาน แรงงาน : บรริษษัทดจาเนรินการ
9.1 ประกาศเปล้าหมายของกริจการใหล้ทราบอยห่างชษัดเจน กจา หนดเปล้าหมาย KPI ของแตห่ละฝห่ายโดยเฉพาะบรริษษัทใน
เครถือทปีเที่ ปป็นผมูผ
ล้ ลริตสรินคล้า อบรมสห่งเสรริมใหล้ใช ล้ทรษัพยากรวษัตถรดริบ พลษังงาน อยห่างมปีประสริทธริภาพ และรษักษาระดษับครณภาพ
ปปี2560 จษัดหาวริทยากรจากภายในและภายนอกองคฑ์กรมาใหล้ความรมูล้แกห่พนษักงานบรริษษัทและบรริษษัทในเครถือทษันง 3
แหห่ง เพถืที่อพษัฒนาบรคคลากรใหล้ทษันสมษัยตลอดเวลา ดษังแสดงไวล้ในขล้อ 8.5 หนล้าทปีที่ 14
9.2 มปีนโยบายคห่าตอบแทนพนษักงาน 3 ขษันนตอนคถือ
ขษันนทปีที่1 : อษัตราการจล้างพนษักงานใหมห่ตล้องดซงดมูดใหล้ผมูล้สมษัครอยากทจางานกษับบรริษษัท
ขษันนทปีที่2 : เปรปียบเทปียบอษัตราการจห่ายคห่าตอบแทนกษับตลาดวห่าอษัตราทปีที่ใช ล้ยษังสามารถรษักษาพนษักงานไวล้ไดล้
ขษันนทปีที่3 : จมูงใจใหล้พนษักงานเพริที่มประสริทธริภาพการทจางานใหล้ดปีขซนนโดยวษัดจากผลงานทปีที่ดปีจะไดล้ปรษับคห่าตอบแทน
มากกวห่า ไมห่ไดล้เนล้นทปีที่อายรงานนานเปป็นหลษัก
น ปปี กลรห่มบรริษษัทตษันงสจารองผลประโยชนฑ์พนษักงานไวล้แลล้ว 51.14 ลล้านบาท
ปปี2560 ณสริน
9.3 ปรษับปรรงนโยบายสวษัสดริการ สรขอนามษัย และอถืที่นๆ ใหล้เปป็นปษัจจรบษันเทปียบเคปียงกษับบรริษษัทในระดษับเดปียวกษันทรกปปี
ปปี 2560 จษั ด ใหล้ มปี ห นห่ ว ยงานจากภายนอกมาตรวจสร ข ภาพใหล้ พ นษั ก งานทร ก คน มปี เ งริ น ชห่ว ยเหลถื อ พริ เ ศษสจา หรษั บ
พนษักงานทปีที่อยมูห่มานาน อายรมาก และเจป็บปห่วยทจางานไมห่ไดล้ เปป็นตล้น
9.4 ทรกๆปปีฝห่ายบรคคลจะทจา แผนโครงการฝซกอบรมภายในทปีที่เหมาะกษับพนษักงานแตห่ละระดษับใหล้ไดล้พษัฒนาความรมูล้และ
ความสามารถอยห่างตห่อเนถืที่อง ใหล้พนษักงานตระหนษักถซงความสจาคษัญในการพษัฒนาเพถืที่อใหล้พรล้อมกษับสภาวะเศรษฐกริจ และ สษังคมทปีที่
เปลถืย
ที่ นแปลงอยมูห่เสมอ
ปปี2560 นอกจากการอบรมตามขล้อ 8.5 หนล้าทปีที่ 14 ยษังมปีการจษัดใหล้ผมูล้จษัดการฝห่ายและหษัวหนล้าแผนกอบรมทบทวน
ขษันนตอนการทจา งาน , ความรมูล้เ กปีที่ยวกษับระบบคอมพริวเตอรฑ์ , ความรมูล้เ กปีที่ยวกษับผลริตภษัณฑฑ์ของบรริษษัแกห่พ นษักงานใหมห่ และ การปรษับ
ห่ ล้อกจาหนดใหมห่ๆของระบบ ISO เปป็นตล้น
เปลปีย
ที่ นเขล้าสมูข
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9.5 สห่งเสรริมสนษับสนรนกริจกรรมของคณะกรรมการสวษัสดริการลมูกจล้าง คณะกรรมการความปลอดภษัยอาช วปี อนามษัยและสริงที่
แวดลล้อม รวมถซงปรษับปรรงระบบปล้องกษันภษัยภายในสถานทปีที่ทจางานใหล้ทษันสมษัย
ปปี2560 กลรห่มบรริษษัท มปีเจล้าหนล้าทปีที่รษักษาความปลอดภษัย 24 ชม., มปีกลล้องวงจรปริดกวห่า 300 จรดรอบสถานทปีที่ทจางาน ,
มปีระบบสษัญญาณเตถือนภษัย , อรปกรณฑ์ดษับเพลริง , ประตมูหนปีไฟ , มปีการฝซกซ ล้อมดษับเพลริง/อพยพหนปีไฟและการปฐมพยาบาล, ดมูแล
ความปลอดภษัยอาชปีวอนามษัยและสภาพแวดลล้อมในการทจางาน เชห่น กห่อสรล้างรษันวโรงงานใหมห่ทปีที่มปีประสริทธริภาพสามารถปล้องกษันนจนา
ทห่วม การเสรริมราวกษันตกบห่อบจาบษัดของเสปียและแทล้งคฑ์นจนามษัน , กจาหนดใหล้มปีเจล้าหนล้าทปีด
ที่ มูแลความปลอดภษัยในการทจางาน , สนษับสนรน
ริ ขององคฑ์กรโดยมปีการ
โครงการโรงงานสปีเขปียว และ มปีบษันทซกเกป็บสถริตริอรบษัตริเหตรในระหวห่างการทจางานทปีที่จะมปีผลตห่อคนและทรษัพยฑ์ส น
ตษันง KPI การเกริดอรบษัตเริ หตรเปป็น 0 เสมอมาทรกปปี (ปปี2560 รวม 4 บรริษษัทมปีอรบษัตริเหตรเกริด 8 ครษันงแตห่ไมห่รล้ายแรงแตห่อยห่างใด)
9.6 รษับฟษังความคริดเหป็นและเปริดโอกาสใหล้พนษักงานแจล้งหรถือสอบถามตห่อฝห่ายบรริหารในเรถืที่องตห่างๆไดล้อยห่างเปริดเผยโดย
ชห่องทางผห่านตษัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจล้าง, กลห่องรษับขล้อมมูล และหรถือโทรแจล้งฝห่ายบรคคลโดยตรง
ปปี2560 สหภาพแรงงานมปีการเสนอขล้อเรปียกรล้องและมปีการเจรจารห่วมกษับฝห่ายบรริหารจษัดการไดล้ขล้อสรรปดล้วยดปีไมห่มปี
ปษัญหาแตห่อยห่างใด
9.7 มปีกริจกรรมทปีที่จษัดใหล้เปป็นประจจาทรกๆปปี
ปปี2560 มปีการจษัดงานเลปีย
น งปปีใหมห่ การแขห่งกปีฬา การตรวจสรขภาพ เปป็นตล้น
9.8 ดมูแลพนษักงานงานอยห่างเสมอภาคทษันงคนไทยและคนตห่างดล้าว ไมห่เลถือกปฏริบษัตริ และไมห่ไดล้กระทจา การใดๆ ทปีที่ละเมริด
สริทธริมนรษยชนของพนษักงาน และใหล้ความรมูเล้ รถืที่องสริทธริมนรษยชนแกห่พนษักงาน
ปปี2560 ไมห่พบปษัญหาแตห่อยห่างใด
หมวดททที่ 4. การเปกิดเผยขข้อมดูลและความโปรสงใส
ในปปี2560 ทปีที่ผห่านมาบรริษษัทดมูแลใหล้มปีการเปริดเผยขล้อมมูลสจาคษัญโดยผห่านชห่องทางทปีที่ผใมูล้ ช ล้และนษักลงทรนทรกคนสามารถเขล้าถซง
ขล้อมมูลไดล้สะดวกและทษัที่วถซง ดษังนปีน
1. เปริดเผยขล้อมมูลขห่า วสารอยห่า งถมูกตล้ อง ครบถล้วน ทษันเวลา และโปรห่งใส ในเวป็ป ไซดฑ์ข องตลาดหลษั กทรษัพ ยฑ์ฯ ทษันง ขล้ อมมู ล
ทางการเงรินและขล้อมมูลทปีที่มใริ ชห่ขล้อมมูลทางการเงรินตามขล้อกจาหนดตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
2. เปริดเผยขล้อมมูลขห่าวสารอยห่างถมูกตล้อง ครบถล้วน ทษันเวลา และโปรห่งใส ในเวป็ปไซดฑ์ของตลาดหลษักทรษัพยฑ์และเวป็ปไซดฑ์
ของบรริษท
ษั ดษังนปีน
2.1 รายงานประจจาปปี 2556-2559 ทปีส
ที่ ามารถดาวฑ์นโหลดไดล้
น สรด 31 ธษันวาคม 2559 และ 31 ธษันวาคม 2558 ทปีผ
2.2 งบการเงรินสริน
ที่ ห่านการตรวจสอบแลล้ว
ที่ บรคคลเพถืที่อคษัดเลถือกเปป็นกรรมการลห่วงหนล้า
2.3 ขอเชริญผมูถ
ล้ ถือหรล้นเสนอวาระการประชรมและเสนอชถือ
2.4 หลษักเกณฑฑ์ แบบฟอรฑ์ม เสนอหษัวขล้อประชรม
ที่ บรคคลทปีที่จะเปป็นกรรมการ
2.5 หลษักเกณฑฑ์ แบบฟอรฑ์ม เสนอชถือ
ที่ ผมูถ
2.6 แจล้งมตริกรรมการ การจห่ายเงรินปษันผลระหวห่างกาลและเงรินปษันผลประจจาปปี วษันกจาหนดรายชถือ
ล้ ถือหรล้น วษันปริดสมรด
ทะเบปียน และกจาหนดวษันประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น
2.7 หนษังสถือเชริญประชรม และเอกสารประกอบการประชรมใหญห่สามษัญผมูล้ถถือหรน
ล้
2.8 แบบฟอรฑ์ม ความตล้องการรายงานประจจาปปีแบบรมูปเลห่ม
2.9 แบบฟอรฑ์ม การสห่งคจาถามลห่วงหนล้าสจาหรษับการประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น
2.10 แผนทปีที่โรงแรมรอยษัลปรริริ๊นเซส (สถานทปีที่จษัดประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น)
2.11 หนษังสถือมอบฉษันทะ แบบ ข.
2.12 แจล้งมตริทปีที่ประชรมสามษัญผมูถ
ล้ ถือหรล้น
2.13 รายงานการประชรมใหญห่สามษัญผมูล้ถถือหรล้น
3. ในรายงานประจจาปปี ตาม 2.1 จะแสดงขล้อมมูลรายละเอปียด อยห่างนล้อย ดษังนปีน
3.1 ลษักษณะการประกอบธรรกริจ
3.2 นโยบายการจห่ายเงรินปษันผล
ที่ คณะกรรมการและผมูล้บรริหาร และจจานวนครษันงทปีเที่ ขล้ารห่วมประชรมคณะกรรมการ
3.3 รายชถือ
3.4 โครงสรล้างการถถือหรน
ล้ ทษันงทางตรงและทางอล้อม
3.5 โครงสรล้างกลรห่มบรริษษัท
3.6 กลรห่มผมูถ
ล้ ถือหรล้นรายใหญห่ทษันงทางตรงและทางอล้อม พรล้อมแสดงอษัตรารล้อยละของการถถือหรล้น
3.7 การถถือหรล้นทษันงทางตรงและทางอล้อมของ กรรมการ และ ผมูล้บรริหาร
3.8 การกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปีตห่อผมูล้มปีสวห่ นไดล้เสปียทรกกลรห่ม
ที่ ง การกจากษับดมูแลความเสปีย
ที่ ง
3.9 ปษัจจษัยความเสปีย
3.10 ครณสมบษัตริหนล้าทปีที่ความรษับผริดชอบการพษัฒนาความรมูล้ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผมูบ
ล้ รริหาร
3.11 แสดงรายการเกปีที่ยวโยงกษันและระหวห่างกษันไวล้อยห่างครบถล้วน
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3.12 คจาอธริบายและการวริเคราะหฑ์ฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงานของฝห่ายจษัดการ
3.13 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบครมภายใน
3.14 ชห่องทางการตริดตห่อขอขล้อมมูลหรถือรล้องเรปียน ทษันงทางไปรษณปียฑ์ โทรศษัพทฑ์ โทรสาร และอปีเมลฑ์
ที่ และการปล้องกษันทษันงในและนอกองคฑ์กร
3.15 แนวทางตห่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
3.16 นโยบายและรายงานความรษับผริดชอบทางสษังคม
4. ผมูล้สอบบษัญชปีของบรริษษัทมปีความเปป็นอริสระและเปป็นผมูล้สอบบษัญชปีทปีที่ไดล้รษับความเหป็นชอบจากสจานษักงาน ก.ล.ต.และรษับรอง
งบของบรริษษัทโดยไมห่มปีเงถืที่อนไข พรล้อมทษันงเปริดเผยคห่าสอบบษัญชปีและคห่าบรริการอถืที่นไวล้ครบถล้วน
5. บรริษท
ษั ไมห่เคยมปีประวษัตริสงห่ รายงานทางการเงรินลห่าช ล้าหรถือการถมูกสษังที่ ใหล้แกล้ไขงบการเงรินจากสจานษักงาน ก.ล.ต.
หมวดททที่5. ความรจับผกิดชอบของคณะกรรมการ
ปปี 2560
1. โครงสรล้างคณะกรรมการ
1.1 ณ วษันทปีที่ 31 ธษันวาคม 2560 คณะกรรมการของบรริษษัทมปี 10 ทห่าน ประกอบดล้วยกรรมการบรริหาร 6 ทห่านคริดเปป็นรล้อยละ
60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอริสระ 4 ทห่านคริดเปป็นรล้อยละ 40 จซงเปป็นสษัดสห่วนทปีเที่ หมาะสจาหรษับการถห่วงดรลและ
สอบทานการบรริหารงานของบรริษษัท กรรมการอริสระ 2 ทห่านมปีความรอบรมูล้ในหลษักการบษัญชปีและกฏหมาย สห่วนกรรม
อริสระอปีก 2 ทห่านมปีความรอบรมูล้ในธรรกริจอรตสาหกรรมนจนามษันหลห่อลถืน
ที่ และจาระบปี ทษังน นปีนไดล้แจล้งจจานวนปปีทปีที่ดจารงตจาแหนห่ง
กรรมการใหล้ทราบแลล้วในสห่วนทปีที่ 2 หนล้า 9 และกรรมการทรกทห่านมปีครณสมบษัตริตรงตามระเบปียบทปีที่กจาหนด
1.2 ขบวนการคษัดเลถือกผมูล้ดจารงตจาแหนห่งกรรมการของบรริษษัทฯไมห่ไดล้ผห่านคณะกรรมการสรรหา เนถืที่องจาก
บรริษษัทฯยษังไมห่มปีการแตห่งตษันงคณะกรรมการสรรหา อยห่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรริษษัทฯไดล้เปริดโอกาสใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ สห่วน
ที่ บรคคลทปีที่มปีคณ
นล้อยเสนอชถือ
ร สมบษัตริเหมาะสมเขล้าดจารงตจาแหนห่งตามหลษักเกณฑฑ์หรถือแนวทางปฏริบษัตริทปีที่ตลาดหลษักทรษัพยฑ์
แหห่งประเทศไทยแนะนจาไวล้ โดยไดล้แจล้งผมูล้ถถือหรน
ล้ ทราบผห่านระบบเผยแพรห่ขล้อมมูลของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหห่ง
ประเทศไทยและเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัทฯ
1.3 ประธานกรรมการไมห่เปป็นบรคคลเดปี
ยวกษันกษับประธานเจล้าหนล้าทปีที่บรริหารหรถือกรรมการผมูล้จษัดการ เพถือ
ที่ แบห่งแยกหนล้าทปีที่การ
ร
กจาหนดนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการและการบรริหารกริจการประจจา
1.4 บรริษษัทฯไดล้กจาหนดนริยามกรรมการอริสระของบรริษษัทฯเทห่ากษับขล้อกจาหนดขษันนตจที่าของก.ล.ต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหห่ง
ประเทศไทยในเรถืที่องการถถือหรล้นของบรริษษัทฯคถือกรรมการอริสระของบรริษษัทฯตล้องถถือหรล้นในบรริษท
ษั ฯไมห่เกรินรล้อยละ 1 ของ
ริ ธริออกเสปียงทษันงหมด
จจานวนหรล้นทปีที่มปีสท
1.5 เพถืที่อใหล้กรรมการสามารถอรทริศเวลาและความพยายามในการปฏริบษัตห
ริ นล้าทปีที่ คณะกรรมการบรริษษัทฯไดล้กจาหนดจจานวน
บรริษษัททปีที่กรรมการแตห่ละคนจะไปดจารงตจาแหนห่งไวล้ : กรรมการควรดจารงตจาแหนห่งกรรมการในบรริษษัทจดทะเบปียนไมห่
เกรินจจานวนดษังตห่อไปนปีน
1. กรรมการทปีเที่ ปป็นผมูล้บรริหารใหล้ดจารงตจาแหนห่งไดล้ไมห่เกริน 4 บรริษท
ษั
2. กรรมการทปีที่ไมห่เปป็นผมูล้บรริหารหรถือกรรมการมถืออาชปีพใหล้ดจารงตจาแหนห่งไดล้ไมห่เกริน 6 บรริษษัท และ
3. ประธานกรรมการใหล้ดจารงตจาแหนห่งประธานกรรมการบรริษษัทจดทะเบปียนไดล้เพปียง 1 บรริษท
ษั
ที่ บรคคลเขล้าดจารงตจาแหนห่งกรรมการของบรริษษัทฯนษันนไดล้เปริดเผยขล้อมมูลอยห่างเพปียงพอเรถืที่องการดจารงตจา
1.6 ในการเสนอชถือ
ที่ ใหล้ดจารงตจาแหนห่งกรรมการแตห่ละคนใหล้ผมูล้ถถือหรน
แหนห่งทปีที่บรริษษัทอถืที่นของผมูล้ทปีที่ไดล้รษับการเสนอชถือ
ล้ พริจารณากห่อนลงคะแนน
แตห่งตษังน ดล้วย
1.7 บรริษษัทฯมปีผมูล้รษับผริดชอบงานเลขานรการบรริษษัทฯทปีที่เปป็นพนษักงานประจจาและมปีการกจาหนดขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่ของผมูล้
บรริหารแตห่ละระดษับในแตห่ละสายงานไวล้อยห่างชษัดเจนและเปป็นลายลษักษณฑ์อษักษรโดยมปีการแบห่งแยกอจานาจหนล้าทปีที่และ
ความรษับผริดชอบในระดษับตห่างๆลดหลษัที่นกษันไป
2. บทบาทหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบ
2.1 นโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี : ทบทวนปรษับปรรงและเพริที่มเตริมใหล้ทษันสมษัยอยมูห่เสมอ
2.2 นโยบายจรริยธรรมธรรกริจ : ทบทวนนโยบายใหล้ทรกหนห่วยงานทจางานโดยยซดมษัที่นในหลษักการทปีที่สจาคษัญคถือ ครณธรรม สษัตยฑ์
ที่ โปรห่งใส ไมห่ทรจรริต ไมห่คอรฑ์รษัปชษัที่น ไมห่ทจา ผริดกฎหมาย เขล้าใจในบทบาท หนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของตนเอง
ซถือ
โดยถถือเปป็นภาระทปีที่จะตล้องปฏริบษัตริตห่อผมูล้มปีสวห่ นไดล้เสปียทรกกลรม
ห่ อยห่างเทห่าเทปียมและเปป็นธรรม
2.3 นโยบายเกปีที่ยวกษับภาวะผมูล้นจา และวริส ษัยทษัศนฑ์ : ทบทวนแกล้ไขระเบปียบปฏริบษัตริงานใหล้สอดคลล้องกษับการเปลปีที่ยนแปลงอยมูห่
ตลอดเวลา มปี ก ารตษัน ง เปล้ า หมายในการทจา งานแตห่ ล ะปปี ข องแตห่ ล ะฝห่ า ย เชห่น ฝห่ า ยขาย ฝห่ า ยผลริ ต ฝห่ า ยจษั ด สห่ง เปป็ น ตล้ น
กจา หนดรมูปแบบรายงานทปีที่ตล้องการใหล้แตห่ละฝห่ายนจา เสนอ รวมถซงกจา หนดเปล้าหมายตรวจสอบใหล้หนห่วยงานตรวจสอบ
ภายในเจาะลซกในแตห่ละจรดทปีที่ตล้องการเพถืที่องห่ายตห่อการวริเคราะหฑ์ วางแผน ปรษับกลยรทธฑ์โดยเฉพาะดล้านการตลาดตล้อง
รวดเรป็วและทษันกษับเหตรการณฑ์ทรกเดถือน เพถือ
ที่ นจาไปสมูเห่ ปล้าหมายสมูงสรดขององคฑ์กร
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2.4 นโยบายจจากษัดจจานวนบรริษษัททปีที่กรรมการดจารงตจาแหนห่ง : ทบทวนการดจารงตจาแหนห่งของกรรมการแตห่ละคน ไมห่พบวห่ามปี
การดจารงตจาแหนห่งมากเกรินไป หรถือดจารงตจาแหนห่งในธรรกริจทปีที่คลล้ายคลซงกษับองคฑ์กรแตห่อยห่างใด
2.5 นโยบายวาระการดจารงตจาแหนห่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดจารงตจาแหนห่งของกรรมการแตห่ละทห่านถมูกตล้องตาม
ขล้อบษังคษับของบรริษษัท
ษั เจน
2.6 นโยบายระบบการควบครมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเปล้าหมายและปรษับปรรงระเบปียบการทจา งานใหล้ช ด
และทษันสมษัย การตรวจสอบภายในเลถือกใช ล้ทปีมงานทปีที่เ ปป็น นริตริบรคคลจากภายนอกโดยอยมูห่ใ ตล้การดมูแลของกรรมการ
อริสระและคณะกรรมการตรวจสอบทษันง 4 ทห่านซซงที่ ไมห่มปีตจาแหนห่งหนล้าทปีที่ในการบรริหารงานแตห่อยห่างใด
2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรริษษัทรษับผริดชอบตห่อรายงานทางการเงรินของบรริษษัทและบรริษษัท
ยห่อยรวมถซงขล้อมมูลและสารสนเทศทปีที่เปริดเผยในทรกไตรมาส และ ในรายงานประจจาปปี มปีการเปริดเผยขล้อมมูลสจาคษัญอยห่าง
เพปีย งพอในหมายเหตร ประกอบงบการเงริน สจา หรษับ คณะกรรมการตรวจสอบดมู แ ลรษั บ ผริด ชอบเกปีที่ ย วกษั บ คร ณ ภาพของ
รายงานทางการเงริน ระบบควบครมภายใน ฯลฯ และใหล้ความเหป็นเปป็นอริสระ ดษังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซซงที่ แสดงไวล้ในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท
ที่ ง : วริเคราะหฑ์และประเมรินผลการดจาเนรินงานจากรายงานทางการเงรินทรกๆเดถือนหาทปีที่มา
2.8 นโยบายการบรริหารความเสปีย
ที่ งเพถืที่อปล้องกษันและควบครมไมห่ใหล้เกริดความเสปียหายตห่อความยษัที่งยถืนขององคฑ์กร และ
และสาเหตรทปีที่จะกห่อใหล้เกริดความเสปีย
สนษับสนรนอบรมพษัฒนาบรคคลากรใหล้สามารถวริเคราะหฑ์ความเสปียงในหนห่วยงานของตนไดล้
2.9 นโยบายคห่าตอบแทนของกรรมการและผมูล้บรริหาร : คห่าตอบแทนกรรมการ กจา หนดไวล้อยห่างชษัดเจนและโปรห่งใส คถือ
เบปีนยประชรมในอษัตราคงทปีที่เทห่ากษันทรกครษันง คห่าพาหนะ และโบนษัสทปีที่กจาหนดในอษัตราทปีที่ส ษัมพษันธฑ์กษับผลการปฏริบษัตริงาน และ
เปป็นมาตรฐานเดปียวกษับธรรกริจทปีที่เหมถือนกษัน สห่วนคห่าตอบแทนผมูล้บรริหารกจาหนดหลษักการและนโยบายโดยคณะกรรมการ
บรริษษัท ซซงที่ พริจารณาจากผลการดจาเนรินงานของบรริษษัท ผลงานของผมูล้บรริหาร และขล้อมมูลภาวะทางเศรษฐกริจภายนอก
เปป็นสห่วนประกอบ
2.10 นโยบายการพษัฒนากรรมการและผมูล้บรริหาร : คณะกรรมการและผมูล้บรริหารพษัฒนาตนเองอยมูห่เสมอ เขล้ารห่วมการสษัมมนา/
อบรม/ประชรมกษับสมาคมสห่งเสรริมสถาบษันกรรมการบรริษษัทไทย , ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ , สจานษักงานก.ล.ต. , บรริษท
ษั ผมูล้สอบ
บษัญชปี และ สถาบษันความรมูล้อถืที่นๆ ทษันงในและตห่างประเทศ และนจาความรมูล้ทปีที่ไดล้มาใช ล้บรริหารองคฑ์กรอยห่างรอบคอบ รษัดกรม
และนจามาซซงที่ ผลตอบแทนตห่อผมูล้มปีสวห่ นไดล้เสปียทรกระดษับ
ปปี2560 คณะกรรมการไดล้ไ ปรห่ วมอบรมสษัม มา : ASIAN Battery Conference (Malaysia) , National Lubricating
Grease Institute (NLGI-USA) และ European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland) เปป็นตล้น
2.11 นโยบายความขษัดแยล้งของผลประโยชนฑ์ : ทจาตามนโยบายในการเกป็บรษักษาและการใช ล้ขล้อมมูลภายในของบรริษษัทอยห่าง
เครห่งครษัด เนล้นถซงความรษับผริดชอบในการหล้ามเปริดเผยขล้อมมูลภายในแกห่บรคคลทษันงภายในและภายนอกในช วห่ งกห่อนทปีที่งบ
การเงรินจะเผยแพรห่ตอ
ห่
สาธารณชน โดยยซ ด มษัที่ น ในความโปรห่ ง ใสและขจษั ด ประเดป็ น ของความขษั ด แยล้ ง ทางผล
ประโยชนฑ์ทปีที่อาจจะเกริดขซนนไดล้
2.12 นโยบายความรษับผริดชอบตห่อสษังคม สริงที่ แวดลล้อม และสริทธริมนรษยชน : กจาหนดใหล้แตห่ละบรริษษัทและบรริษษัทยห่อยมปี
1. กรรมการความปลอดภษัยอาชปีวอนามษัยและสริงที่ แวดลล้อมคอยดมูแลโดยปฏริบษัตริยซดมษัที่นตามกฎระเบปียบทปีที่เกปีที่ยวขล้อง
เปป็นอยห่างดปี
2. ความรษับผริดชอบตห่อผมูล้บรริโภค โดยใช ล้วษัตถรดริบในการผลริตสรินคล้าทปีที่มปีครณภาพและผห่านกระบวนการตรวจสอบกห่อน
นจาไปใช ล้ทรกขษันนตอนในการผลริต
3. การลงทรนเพถืที่อสษังคม ใหล้ความรห่วมมถือกษับสษังคมในเรถืที่องตห่างๆ ดษังนปีน กริจกรรมเทริดทมูนสถาบษันพระมหากษษัตรริยฑ์ ,
การทจา นรบจารรงศาสนารห่วมสรล้างสริงที่ ปลมูกสรล้างใหล้วษัดในชรมชน, ชห่วยบรรเทาสาธารณภษัย , เปป็นมริตรกษับสริงที่ แวดลล้อม และ
สนษับสนรนแรงงานทปีที่วห่างงานในเขตชรมชนใกลล้ๆบรริษษัทใหล้เขล้ามารห่วมทจางานตามความสามารถ และสรล้างครณภาพชปีวริตทปีที่
ดปีใหล้กษับพนษักงานของบรริษษัทเอง
2.13 นโยบายความสษัมพษันธฑ์กษับผมูล
ล้ งทรน : เปริดเผยขล้อมมูลทปีที่ถมูกตล้อง ครบถล้วน โปรห่งใส ทษันเวลา ใหล้แกห่ผม
มูล้ ปีสวห่ นไดล้เสปียทรกกลรห่ม
เชห่น รายงานขล้อมมูลประจจา ปปี , รายงานประจจา ปปี, รายงานขล้อมมูลทางการเงรินและขล้อมมูลทษัที่วไป ตลอดจนขล้อมมูลสจา คษัญ
ตามขล้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ และสจานษักงาน ก.ล.ต. โดยนษักลงทรน นษักวริเคราะหฑ์ หรถือผมูล้ทปีที่เกปีที่ยวขล้อง สามารถ
รษับทราบขล้อมมูลผห่านทางเวป็บไซตฑ์ของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ , เวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท , ตริดตห่อสอบถามขล้อมมูลไดล้จากคณะ
กรรมการ หรถือ เลขานรการบรริษษัทตามทปีที่อยมูห่และเบอรฑ์โทรตามแจล้งไวล้ขล้างตล้น อปีกทษันงยษังเปริดโอกาสใหล้นษัดหมายเขล้าพบผมูล้
บรริหารของบรริษษัทเพถืที่อสอบถามขล้อมมูลการดจาเนรินกริจการไดล้
ที่ : ไมห่สนษับสนรนหนห่วยงานทษันงภาคเอกชน ภาครษัฐบาล และอถืที่นๆ ทปีที่มปีพฤตริกรรมทปีที่
2.14 นโยบายตห่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
แสดงถซงการทรจรริตและคอรฑ์รษัปชษัที่น ผมูล้บรริห ารและพนษักงานในองคฑ์กรตล้อ งไมห่เ รปียกรษับหรถื อยรินยอมทปีที่จะรษับเงริน ส งริที่ ของ
ริ บนหรถือประโยชนฑ์อถืที่นใดตห่อเจล้าหนล้าทปีที่รษัฐ
หรถือประโยชนฑ์อถืที่นใดจากผมูล้เกปีที่ยวขล้องทางธรรกริจกษับบรริษษัท และตล้องไมห่ใ หล้ส น
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ลมูกคล้า คมูค
ห่ ล้า คมูห่แขห่ง หรถือบรคคลอถืที่นๆ เพถืที่อจมูงใจใหล้ทจาในสริงที่ ทปีผ
ที่ ริดกฎหมาย
3. การประชรมคณะกรรมการ
คณะกรรมการแตห่ละชรดมปีอริสระในการจษัดประชรมเองอยห่างนล้อยไตรมาสละ 1 ครษันง และคณะกรรมการแตห่ละทห่านมปีอริสระใน
การเสนอหษัวขล้อทปีที่จะประชรมดล้วย โดยเลขานรการบรริษษัท หรถือเลขานรการคณะกรรมการเปป็นผมูล้ประสานงานและจษัดส งห่ หนษังสถือเชริญ
ประชรมพรล้อมแนบรายงานการประชรมครษันงทปีผ
ที่ ห่านมา และเอกสารประกอบในแตห่ละวาระทปีที่ตล้องการนจาเสนอในการประชรมครษันงนปีน โดย
สห่งกห่อนการประชรมลห่วงหนล้าอยห่างนล้อย 7 วษัน และในการประชรมกจา หนดใหล้มปีวาระตริดตามงานทปีที่คล้างในการประชรมครษันงกห่อนเสมอ
ระหวห่างการประชรมคณะกรรมการสามารถเพริที่มหษัวขล้อทปีที่ตล้องการประชรมไดล้ พรล้อมทษันงสามารถแสดงความคริดเหป็นไดล้โดยเปริดเผย
ริน ภายใน 7 วษันและจษัดเกป็บไวล้
และเสรปี หลษังการประชรมเลขานรการตล้องจษัดทจา รายงานการประชรมเปป็นลายลษักษณฑ์อษักษรใหล้เสรป็จส น
อยห่างเปป็นระเบปียบครบถล้วน สจาหรษับปปี 2560 ทปีผ
ที่ ห่านมามปีการประชรมคณะกรรมการบรริหาร 6 ครษันง สห่วนคณะกรรมการตรวจสอบมปีการ
ประชรมรวม 4 ครษันง การเขล้ารห่วมประชรม ดษังแสดงไวล้ในสห่วนทปีที่ 2 หนล้าทปีที่ 11
4. การประเมรินตนเองของคณะกรรมการ
หษัวขล้อในการประเมรินตนเองของคณะกรรมการ มปีดษังนปีน
4.1 โครงสรล้างและครณสมบษัตข
ริ องคณะกรรมการ
4.2 บทบาทหนล้าทปีค
ที่ วามรษับผริดชอบของคณะกรรมการ
4.3 การประชรมคณะกรรมการ
4.4 การทจาหนล้าทปีที่ของกรรมการ
4.5 การประสานงานกษับฝห่ายบรริหารจษัดการ
4.6 การพษัฒนาตนเองของกรรมการ
4.7 การพษัฒนาผมูบ
ล้ รริหารและบรคคลากรในองคฑ์กร
คณะกรรมการบรริห าร ประเมริน ตนเอง โดยยซดหลษัก วห่ า ผมูล้มปีส ห่วนไดล้เ สปีย ทรกฝห่ ายตล้อ งไดล้ รษับ ผลตอบแทนสมูง สรด และกลรห่ ม
บรริษษัทตล้องไมห่กระทจาเรถืที่องทปีที่กห่อใหล้เกริดความเสปียหายในทรกๆดล้านตห่อสษังคม ชรมชน และประเทศเปป็นเกณฑฑ์ โดยการประเมรินตนเอง
จะพริจารณารห่วมกษันจากผลการดจาเนรินงานแตห่ละเดถือนเปรปียบเทปียบกษับคห่ามาตรฐานทปีที่กจาหนดไวล้เพถืที่อวริเคราะหฑ์ผล แกล้ปษัญหา และ
ปรษับปรรงกลยรทธฑ์หรถือระเบปียบปฏริบษัตใริ หล้ทน
ษั ตห่อเวลาและเหตรการณฑ์ ในปปี 2560 กลรห่มบรริษษัทไมห่ไดล้รษับขล้อรล้องเรปียนแตห่อยห่างใด โดยจะ
มปีการจษัดทจารายงานของคณะกรรมการแสดงไวล้ในรายงานประจจาปปี
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดล้ประเมรินผลการปฏริบษัตริงานดล้วยตนเองแลล้วพบวห่าในปปี 2560 สามารถปฏริบษัตริไดล้ตามทปีที่กฎบษัตร
คณะกรรมการตรวจสอบกจาหนดไวล้อยห่างครบถล้วน และไดล้จษัดทจารายงานเสนอใหล้ทราบไวล้ในรายงานประจจาปปีทรกปปีทปีที่ผห่านมา
5. การดมูแลเรถืที่องการใช ล้ขล้อมมูลภายใน
ดมูแลใหล้บรริษษัทมปีนโยบายทปีที่ดปีในการเกป็บรษักษาขล้อมมูลทางการเงรินและขล้อมมูลภายในทปีที่ส จาคษัญโดยไมห่แจล้งใหล้บรคคลภายใน
บรริษท
ษั ทราบ กห่อนเปริดเผยแกห่สาธารณชน มปีการออกระเบปียบปฏริบษัตริและบทลงโทษแจล้งใหล้ผบ
มูล้ รริหารและพนษักงานทปีเที่ กปีที่ยวขล้องทราบ
และทบทวนอยห่างสมจที่าเสมอ
6. รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการตห่อรายงานทางการเงริน
งบการเงรินของ บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) และบรริษษัทยห่อยทปีที่นจามาจษัดทจางบการเงรินรวมประจจาปปี 2560 นษันน
ปี ปีที่ประกาศใช ล้โดยสภาวริช าชปีพ บษัญ ชปีฯ กฎ
ไดล้จษัดทจา ขซนนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน รวมถซ งแนวปฏริ บษัตริทางการบษัญ ช ท
ระเบปียบและประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ทเปีที่ กปีที่ยวขล้อง
คณะกรรมการขอรษับผริดชอบตห่อรายงานทางการเงรินวห่า ไดล้แสดงฐานะการเงริน ผลการดจาเนรินงานและกระแสเงรินสด ทปีที่
ปี ปีที่ถมูกตล้องครบถล้วนเพปียงพอ และไดล้จษัดทจาขซนนตามมาตรฐาน
เปป็นจรริงและสมเหตรสมผล โดยไดล้จษัดใหล้มปีการบษันทซกขล้อมมูลทางบษัญช ท
การบษัญชปีทปีที่รษับรองทษัที่วไปโดยพริจารณาเลถือกใช ล้นโยบายบษัญชปีทปีที่เ หมาะสมและสอดคลล้องกษับกริ จการซซงที่ ถถือ ปฏริบษัตริโดยสมจที่า เสมอ
ตลอดจนไดล้พริจารณาถซงความพอเพปียงในการตษันงสจา รองสจา หรษับรายการทปีที่มปีความไมห่แนห่นอน หรถืออาจจะมปีผลกระทบอยห่างมปีนษัย
สจาคษัญตห่อกริจการในอนาคต โดยไดล้เปริดเผยขล้อมมูลทปีที่สจาคษัญไวล้ในหมายเหตรประกอบงบการเงริน และผมูส
ล้ อบบษัญชปีไดล้แสดงความเหป็น
ไวล้ในรายงานของผมูล้สอบบษัญชปีแลล้ว
ทษันงนปีนคณะกรรมการไดล้แตห่งตษันงคณะกรรมการตรวจสอบซ งซที่ ประกอบดล้วยกรรมการทปีที่มปีความอริสระและไมห่ไดล้เปป็นผมูล้บรริหาร
ซซงที่ มปีครณสมบษัตริครบถล้วนตามขล้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจา กษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ใหล้เขล้ามาทจาหนล้าทปีที่
ที่ งและการปฏริบษัตริงาน ใหล้มปีความ
สอบทาน งบการเงริน,ระบบการควบครมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบรริหารความเสปีย
เหมาะสม, มปีประสริทธริภาพ, โปรห่งใส เปป็นไปตามระเบปียบของบรริษท
ษั และตามบทบษัญญษัตริของกฎหมาย รวมทษันงไมห่ใหล้เกริดความขษัด
แยล้งทางผลประโยชนฑ์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดล้แสดงความเหป็นไวล้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ งซที่ แสดงไวล้ใน
รายงานประจจาปปี2560 แลล้ว
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7. ความรษับผริดชอบตห่อบรคลากร
น ปปี 2560 และคห่าตอบแทนรวมสจาหรษับปปี 2560
7.1 จจานวนบรคลากร ณ สริน
สยามภษัณฑฑ์ สยามลมูบริฯ สยามแบตฯ พรปีเมปียลมูบฯ
บรคลากร และ ผลตอบแทน
1. ฝห่ายขายและบรริหาร

(คน)

2. ฝห่ายโรงงานผลริตสรินคล้า (คน)
รวมจจานวนคน
3. ผลตอบแทนรวม (ลล้านบาท)

รวม

223

45

40

67

375

-

100

226

232

558

223

145

266

299

933

237.59

43.78

75.11

91.64

448.12

4. การอบรมใหล้ความรมูล้ปปี2560
จจานวนหลษักสมูตร
2
8
8
9
27
จจานวนพนษักงานทปีที่ไดล้รษับการอบรม
110
95
178
284
667
7.2 ลษักษณะคห่าตอบแทน
ที่ เบปีนยเลปีย
1. คห่าตอบแทนทปีเที่ ปป็นตษัวเงรินไดล้แกห่ เงรินเดถือน คห่าแรง คห่าคอมมริชชษัน
น ง เบปีนยขยษัน คห่าลห่วงเวลา คห่ากะ คห่าเดรินทาง
ทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับการดจาเนรินธรรกริจ เงรินกลางปปี เงรินโบนษัส เงรินชห่วยเหลถือเมถืที่อชราภาพและเงรินชดเชยเมถืที่อเกษปียณอายร
2. คห่าตอบแทนอถืที่น เชห่น สริทธริในวษันลาปห่วย ลาพษักผห่อน ลาบวช ลาคลอด วษันหยรดตามประเพณปี การรษักษาพยาบาล
กรณปีอรบษัตริเหตรและฉรกเฉริน ชรดเครถืที่องแบบ อรปกรณฑ์เพถืที่อความปลอดภษัย รถรษับสห่งพนษักงาน หล้องพยาบาล เปป็นตล้น
7.3 การเปลปีย
ที่ นแปลงและขล้อพริพาท
ปปี2560 มปีขล้อเรปียกรล้องจากสหภาพแรงงานของบรริษษัทยห่อย ซซงที่ ไดล้เจรจาตกลงกษันไดล้ดล้วยดปีไมห่มปีขล้อพริพาทแตห่อยห่างใด
7.4 นโยบายในการพษัฒนาพนษักงาน
กลรห่มบรริษษัทจษัดใหล้มปีการอบรบแกห่พนษักงานทรกระดษับ ทรกแผนก เปป็นประจจาอยห่างสมจที่าเสมอ ทรกปปี โดยกจาหนดเปป็น
นโยบายใหล้มปีการจษัดทจาแผนฝซกอบรม เลถือกหษัวขล้ออบรมทปีเที่ ปป็นประโยชนฑ์ตห่อพนษักงานและองคฑ์กร โดยนจาเสนอ
ของบประมาณจากฝห่ายบรริหารเปป็นประจจาทรกเดถือนธษันวาคมของปปี
8. การดจารงตจาแหนห่งในบรริษษัทมหาชนหรถือบรริษษัททษัที่วไปอถืที่น
กรรมการบรริษท
ษั มปี 10 ทห่าน จจานวน 9 ทห่านไมห่ไดล้ดจารงตจาแหนห่งใดในบรริษษัทมหาชนหรถือบรริษท
ษั ทษัที่วไปอถืที่นทปีที่ไมห่ใชห่บรริษท
ษั ใน
เครถือและบรริษษัททปีเที่ กปีย
ที่ วโยงกษัน มปีเพปียง 1 ทห่านทปีที่ดจารงตจาแหนห่งบรริษษัททษัที่วไปอถืที่น 1 แหห่งแตห่มริไดล้เปป็นกริจการทปีที่แขห่งขษันหรถือเกปีย
ที่ วเนถืที่อง
กษับธรรกริจของบรริษษัทแตห่อยห่างใด
จัที่
9.3 แนวทางตสอตข้านการทหจรกิตคอรย์รป
จั ชน
ที่ สษัตยฑ์สรจรริต มปีครณธรรม โดยยซดมษัที่นในความรษับผริดชอบตห่อสษังคมและผมูล้มปีสวห่ นไดล้สวห่ นเสปีย
บรริษษัทดจาเนรินธรรกริจดล้วยความซถือ
ที่ ในประเทศซซงที่ มปีผลกระ
ทรกกลรห่มตามหลษักบรรษษัทภริบาลทปีที่ดปี ตระหนษักถซงความสจาคษัญในการรห่วมแกล้ไขปษัญหาการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
ทบตห่อคนและระบบเศรษฐกริจในประเทศตลอดมา บรริษษัทสนษับสนรนการเปป็นแนวรห่วมปฏริบษัตริของภาคเอกชนไทยในการตห่อตล้าน
ที่ ภายในองคฑ์กรไดล้กจาหนดนโยบายการปล้องกษันและตห่อตล้านการทรจรริตไวล้ดษังนปีน
การทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
ที่ งทปีที่จะเกริดเชห่น หนห่วยงานจษัดซถือ
น พษัสดร และการเงรินเปป็นตล้น
1. กจาหนดเปป็นระเบปียบใช ล้ในแตห่ละหนห่วยงานทปีม
ที่ ปีความเสปีย
ที่ งตห่อการทรจรริตหรถือ
เนล้นระเบปียบการปฏริบษัตริงานทปีที่สามารถตรวจสอบ cross check ไดล้สจาหรษับงานทปีที่มปีโอกาสเสปีย
ประพฤตริมริชอบ
2. จษัดอบรมพนษักงาน โดยแจล้งนโยบายใหล้พนษักงานทรกระดษับในองคฑ์กรรษับทราบ และสอนใหล้ปฏริบษัตริตามระเบปียบและ
ขล้อบษังคษับของบรริษษัทเพถืที่อเปป็นพถืนนฐานใหล้มปีวรินษัยในการใช ล้ชปีวริตและไมห่ทจาผริดกฎ, จษัดหาวริทยากรจากภายนอกมาอบรม
ที่ สษัตยฑ์ ยซดมษัที่นในความเปป็นธรรม โดยเรริที่มปลมูกฝษังจากในทปีที่ทจางาน ในบล้าน
หลษักสมูตรทปีที่เนล้นถซงการเปป็นพลเมถืองทปีที่ดปี ซถือ
ห่ งษั คมภายนอก
และออกไปสมูส
3. ผมูล้บรริหารและพนษักงานไมห่ไดล้เรปียก รษับ หรถือยรินยอมทปีที่จะรษับเงริน สริงที่ ของ หรถือประโยชนฑ์อถืที่นใดจากผมูเล้ กปีย
ที่ วขล้องทาง
ธรรกริจกษับบรริษท
ษั
ริ บนหรถือประโยชนฑ์อถืที่นใดตห่อเจล้าหนล้าทปีที่รษัฐ ลมูกคล้า คมูห่คล้า คมูห่แขห่ง หรถือบรคคลอถืที่นๆ เพถืที่อ
4. ผมูล้บรริหารและพนษักงานไมห่ไดล้ใหล้สน
จมูงใจใหล้ทจาในสริงที่ ทปีที่ผริดกฎหมาย
5. กจาหนดเปป็นหษัวขล้อหนซที่งของหนห่วยงานตรวจสอบภายในทปีที่ตล้องตรวจทรกๆปปี
ที่ แตห่อยห่างใด และคอยหมษัที่นดมูแลกจากษับทรกหนห่วยงานใน
ปปี2560 กลรห่มบรริษษัทไมห่มปีธรรกรรมทปีที่เปป็นการทรจรริตคอรษัปชษัน
ริ บนเพถืที่อประโยชนฑ์
องคฑ์กรใหล้ตระหนษักและปฏริบษัตริตามแนวทางอยห่างจรริงจษัง บรริษษัทไมห่เคยมปีกรณปีรล้องเรปียน เรถืที่องการใหล้หรถือรษับส น
ทางธรรกริจ มปีการพบพนษักงานทปีที่ทจาผริดทรจรริตในหนล้าทปีที่กล้อจะมปีมาตราการหรถือบทลงโทษทปีที่จรริงจษังในทษันทปี เพถืที่อไมห่ตล้องการใหล้มปีการ
ปฏริบษัตต
ริ ามตห่อเนถืที่องอปีก
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ข้ อ
9.4 การดดูแลเรถือ
ที่ งการใชข
ข้ มดูลภายใน
บรริษท
ษั ไดล้กจาหนดนโยบายไวล้ โดยมปีคจาสษังที่ ใหล้ผบ
มูล้ รริหารและพนษักงานทรกคน ทษังน ของบรริษษัทและบรริษษัทยห่อยถถือปฏริบษัตริ รวมทษันง
กจาหนดบทลงโทษ ในกรณปีทปีที่ไมห่ปฏริบษัตริตามไวล้อยห่างชษัดเจน โดยกจาหนดนโยบายหลษักไวล้ดษังนปีน
บรริษษัทตล้องเกป็บรษักษาขล้อมมูลทางการเงรินและขล้อมมูลภายในทปีที่ส จาคษัญโดยไมห่แจล้งใหล้บรคคลภายในบรริษษัททราบกห่อนเปริดเผย
แกห่สาธารณชน โดยออกระเบปียบและเนล้นบทลงโทษถซงตล้องออกจากการเปป็นพนษักงานรวมถซงดจาเนรินการทางกฎหมายเพถืที่อชดใช ล้
คห่าเสปียหาย ใหล้พนษักงานทปีที่เกปีที่ยวขล้องโดยเฉพาะฝห่ายบษัญชปีเซป็นตฑ์รษับรองทรกคน หลายปปีทปีที่ผห่านมา กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงาน
ของบรริ ษษั ท ไมห่ เ คยใช ล้ขล้ อ มมู ล ภายในทปีที่ เ ปป็ น สาระสจา คษั ญ ตห่ อ การเปลปีที่ ย นแปลงราคาหรล้ น ของบรริ ษษั ท และยษั ง ไมห่ ไ ดล้ เ ปริ ด เผยไปทจา
ประโยชนฑ์ใหล้แกห่ตนเองหรถือผมูล้อถืที่นในทางมริชอบ
ทที่ ง
9.5 การบรกิหารความเสย
ปีที่ ง โดยมอบหมายใหล้ น าย
เดถื อ นธษั น วาคม 2560 คณะกรรมการบรริ ษษั ท ไดล้ มปี ม ตริ แ ตห่ ง ตษัน ง คณะกรรมการบรริ ห ารความเส ย
ชษัย วษั ฒ นฑ์ ดจา รงคฑ์ ม งคลกร ล กรรมการอริ ส ระ ทจา หนล้ า ทปีที่ เ ปป็ น ประธานคณะกรรมการบรริ ห ารความเส ปีที่ย ง และจะเรริที่ ม ทจา หนล้ า ทปีที่ ใ น
ปปี2561 เปป็นตล้นไป โดยมปีแนวทางการปฏริบษัตริงาน ดษังนปีน
ที่ งของบรริษษัทและบรริษษัทยห่อยทปีที่ไดล้จษัดทจาไวล้ เนล้นการจษัดใหล้มปีการบรริหารความเส ย
ปีที่ งทษัที่วทษันง
1. ทบทวนการประเมรินความเสปีย
ที่ ง โดยพริจารณาถซงโอกาสทปีที่จะเกริดและ
องคฑ์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซซงที่ เปป็นกระบวนการจษัดระดษับความเสปีย
ที่ งและกจาหนดกระบวนการในการบรริหารจษัดการใหล้เหมาะสมกษับความเสปีย
ที่ งแตห่ละระดษับ
ผลกระทบทปีที่จะไดล้รษับ เพถืที่อจษัดกลรห่มความเสปีย
ใหล้เปป็นไปตามนโยบายของบรริษษัท และกฎระเบปียบของหนห่วยงานภายนอกอถืที่นๆ
2. ทบทวนนโยบายการบรริ ห ารความตห่ อ เนถืที่ อ งทางธร ร กริ จ เพถืที่ อ ใหล้ มษัที่ น ใจวห่ า หากเกริ ด การเปลปีที่ ย นแปลงทปีที่ ส จา คษั ญ หรถื อ มปี
เหตรการณฑ์ฉรกเฉริน บรริษษัทและบรริษษัทยห่อยจะสามารถดจาเนรินธรรกริจไดล้อยห่างตห่อเนถืที่อง เชห่น การจลาจล อรทกภษัย และการเปลปีย
ที่ นแปลง
ตลาดรถยนตฑ์เปป็นรถยนตฑ์ไฟฟล้าในอนาคต เปป็นตล้น

จั
10. ความรจับผกิดชอบตสอสงคม
ริ คล้าอรตสาหกรรมหมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจนามษันหลห่อลถืที่น จาระบปี
บรริษษัทและบรริษษัทยห่อย ดจาเนรินธรรกริจผลริตและจจาหนห่ายส น
และแบตเตอรปีที่ มปีวษัตถรดริบทปีที่ใช ล้ในการผลริตทปีที่จะมปีผลกระทบตห่อสษังคมและสริงที่ แวดลล้อม จซงมปีความจจา เปป็นอยห่างยริที่งทปีที่ในกระบวนการ
ที่ มษัที่น และความไวล้วางใจใหล้กษับผมูล้มปีส วห่ นไดล้เสปียทรกระดษับ
ดจาเนรินงานจะตล้องมปีนโยบายความรษับผริดชอบตห่อสษังคม เพถืที่อสรล้างความเชถือ
โดยมปีเปล้าหมายใหล้องคฑ์กรเตริบโตและยษัที่งยถืน
10.1 นโยบายภารกกิจภายในองคย์กร
- ดมูแลพนษักงานของบรริษษัทซซงที่ เปป็นหนซที่งในสษังคมชรมชนใหล้มปีครณภาพชปีวริตครอบครษัวทปีที่ดปี
- ดมูแลไมห่ใหล้มปีการลห่วงละเมริดสริทธริมนรษยชน และใหล้เสรปีภาพในการจษัดตษันงสมาคมตห่างๆภายในองคฑ์กร
- ดมูแลความปลอดภษัยในการทจางาน เลถือกคนใหล้เหมาะสมกษับหนล้าทปีที่งาน
- มปีกระบวนการผลริตทปีด
ที่ ปีมปีประสริทธริภาพ มปีระบบปล้องกษันอษันตรายตห่อพนษักงาน สริงที่ แวดลล้อม และสษังคม
- อบรบพษัฒนาพนษักงานใหล้รอบรมูล้ในงาน มปีจริตสจานซกทปีที่ดปีตห่อสษังคม และรห่วมตห่อตล้านทรจรริตทรกรมูปแบบ
10.2 นโยบายภารกกิจภายนอกองคย์กร
- การประกอบกริจการดล้วยความเปป็นธรรม ถมูกตล้องตามกฎหมายและขล้อบษังคษับตห่างๆ ปฏริบษัตริตามกรอบการแขห่งขษันไมห่
แสวงหาความลษับหรถือใหล้รล้ายคมูห่แขห่งดล้วยวริธปีการไมห่สรจรริต มปีระเบปียบปฏริบษัตเริ พถืที่อปล้องกษันความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
ที่ การรษับหรถือใหล้สน
ริ บน และเปริดเผยขล้อมมูลอยห่างครบถล้วน
ไมห่สนษับสนรนการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
ห่
- การลงทรนเพถืที่อสษังคม เพถืที่อนจาบรริษท
ษั ไปสมูเปล้าหมายคถือเตริบโตอยห่างยษัที่งยถืน โดยใหล้ความรห่วมมถือกษับสษังคมในเรถืที่องตห่างๆ
ดษังนปีน กริจกรรมเทริดทมูนสถาบษันพระมหากษษัตรริยฑ์, การทจานรบจารรงศาสนารห่วมสรล้างสริงที่ ปลมูกสรล้างใหล้วษัดในชรมชน, ชห่วย
บรรเทาสาธารณภษัย , เปป็นมริตรกษับสริงที่ แวดลล้อม และสนษับสนรนแรงงานทปีที่วห่างงานในเขตชรมชนใกลล้ๆบรริษษัทใหล้เขล้ามารห่วม
ทจางานตามความสามารถ
- มปีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภษัย สรขอนามษัยและสริงที่ แวดลล้อม จษัดจล้างหนห่วยงานภายนอกเพถืที่อตรวจวษัด
อากาศ, ตรวจครณภาพสริงที่ แวดลล้อม, ตรวจครณภาพระบบบจาบษัดอากาศ สห่งวษัสดรเหลถือใช ล้ในการผลริตไปกจาจษัดอยห่าง
ถมูกวริธปี , ชห่วยปรษับภมูมริทศ
ษั นฑ์ตามแนวรษันวดล้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหล้สะอาดและสะดวกขซนน
- ลมูกคล้าและผมูล้บรริโภค ปรษับปรรงผลริตภษัณฑฑ์และภาชนะบรรจรหบ
ปี หห่ออยห่างเหมาะสม คจานซงถซงความสะดวก ปลอดภษัย
น ของคนในชรมชน
ใหล้ความรห่วมมถือกษับกรมการคล้าภายในโดยการกจาหนดราคาสรินคล้าอยห่างยรตริธรรม ใสห่ใจกจาลษังซถือ
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จั
รายงานตกิดตามผลการปฏกิบต
จั กิตามโครงการความรจับผกิดชอบทางสงคม
ปท2560
ดจาเนรินงานเกปีย
ที่ วกษับ

KPI / ปปี

ไตรมาส 1/60

ไตรมาส 2/60

ไตรมาส 3/60

ไตรมาส 4/60

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

กิ คข้า บรกิการ และผดูข้บรกิโภค
1. ความรจับผกิดชอบตสอตจัวสน
• ขล้อรล้องเรปียนทปีที่กระทบการ
ดจาเนรินธรรกริจอยห่างมปีสาระสจาคษัญ

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

2. ความรจับผกิดชอบตสอหนสวยงานราชการ ตลาดหลจักทรจัพยย์ กลต. และหนสวยงานอถืที่นททที่เกทที่ยวขข้อง
• การทจาความผริด/ขล้อรล้องเรปียน

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

2 คน

3 คน

1 คน

77 คน

32 คน

150 คน

3. ความรจับผกิดชอบตสอพนจักงาน ณ 31 ธจันวาคม 2560 มทจกานวน 933 คน
• นโยบายลดอรบษัตเริ หตร

0 คน

2 คน

• ใหล้การฝซกอบรม
-อาชปีวอนามษัย/ความปลอดภษัย

> 250 คน

-อนรรษักษฑ์พลษังงาน

> 50 คน

-พษัฒนาบรคคลากร

> 200 คน

-พษัฒนามาตรฐานองคฑ์กร

> 200 คน

50 คน
40 คน

• ไดล้รษับการตรวจสรขภาพ
-ระดษับตะกษัที่วในเลถือด
-ตรวจสรขภาพพนษักงานฝห่าย
ผลริต

113 คน

43 คน

70 คน

92 คน

182 คน
502 คน

4. ความรจับผกิดชอบตสอชหมชนทข้องถกิน
ที่ อาขทวอนามจัย ความปลอดภจัย และสงกิที่ แวดลข้อม
• ขล้อรล้องเรปียน

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

เดถือนละ 2 ครษันง

6 ครษันง

6 ครษันง

6 ครษันง

6 ครษันง

-กจาจษัดกากอรตสาหกรรม

ทรกไตรมาส

1 ครษันง

1 ครษันง

3 ครษันง

2 ครษันง

-ตรวจวษัดระบบบจาบษัดอากาศ

ผห่านคห่า Std.

-ตรวจวษัดปรริมาณฝรห่น

ผห่านคห่า Std.

22 มริย.

8 พย.

-ตรวจวษัดปรริมาณตะกษัที่ว

ผห่านคห่า Std.

22 มริย.

8 พย.

-ตรวจวษัดปรริมาณกรด

ผห่านคห่า Std.

22 มริย.

8 พย.

-ตรวจวษัดระดษับเสปียง

ผห่านคห่า Std.

22 มริย.

8 พย.

-ตรวจวษัดระดษับความรล้อน

ผห่านคห่า Std.

22 มริย.

8 พย.

-ตรวจวษัดครณภาพอากาศจาก
น เพลริง
การเผาไหมล้เชถือ

ผห่านคห่า Std.

• ตริดตามมลพริษ/มลอากาศ
-วริเคราะหฑ์นจนาทรินงและแกล้ปญ
ษั หา

22 ธค.

-

-

7 กค.
ผห่าน

-

29 คน

45 คน

55 คน

20 คน

จั
5. การดกาเนกินงานดข้านสงคม
• สนษั บสนร น การจล้ า งงานคนใน
ชรมชน

• สนษับสนรนกริจกรรมดษังนปีน
– บรริจาคเงรินชห่วยผมูล้ประสบอรทกภษัยภาคใตล้รห่วมกษับสจานษักนายกรษัฐมนตรปี
– รห่วมกริจกรรมกษับหนห่วยงานสรรพสามริตพถืนนทปีที่ปทรมธานปี , สจานษักงานอรตสาหกรรมปทรมธานปี , สจา นษักงานพลษังงาน
ปทรมธานปี , กรมธรรกริจพลษังงาน , กรมพษัฒนาฝปีมถือแรงงาน และโรงเรปียนวษัดจษันทรฑ์มณปี จว.อห่างทอง
– จษัดพนษักงานไปชห่วยทจาความสะอาดวษัดในชรมชนพถืนนทปีที่ทปีที่ตงษัน ของบรริษษัทและบรริษษัทยห่อย เปป็นตล้น
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ทที่ ง
11. การควบคหมภายในและการบรกิหารจจัดการความเสย
คณะกรรมการไดล้ทบทวนนโยบายและระเบปีย บทร กๆปปีใ หล้ทษัน สมษัย เพริที่มใหล้มปีร ะบบควบครม ภายในและระบบการบรริห าร
ที่ งในแตห่ละขษันนตอนการทจางานของบรริษษัทและบรริษษัทยห่อย เพถืที่อปล้องกษันและลดความเส ย
ปี หายทปีที่อาจจะเกริดขซนนแกห่
จษัดการความเสปีย
ริ ขององคฑ์กร มปีการกจาหนดแผนงานประจจาปปีของงานตรวจสอบภายใน , กจาหนดคห่า KPI ประจจาปปีในแตห่ละ
บรคคลากรและทรษัพยฑ์สน
ขษันนตอนการทจา งานทปีที่สจา คษัญ และตริดตามใหล้มปีการปฏริบษัตริตามแผน มปีการวริเคราะหฑ์หาสาเหตร มปีการแกล้ปษัญหาใหล้บรรลรเปล้าหมาย
ที่ งของบรริษท
งวดปปี2560 ทปีที่ผห่านมาผมูล้สอบบษัญชปี ผมูต
ล้ รวจสอบภายใน และคณะทจางานวริเคราะหฑ์ความเสปีย
ษั และบรริษษัทยห่อย ไมห่
พบขล้อบกพรห่องทปีที่มปีนษัยสจาคษัญแตห่อยห่างใด
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) โดยการแตห่งตษันงของคณะกรรมการบรริษษัท ประกอบดล้วย
กรรมการอริสระผมูล้ทรงครณวรฒริจจานวน 3 ทห่านคถือ ครณอจาพล โหตระกริตยฑ์ประธานกรรมการตรวจสอบ , ครณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์กรรมการ
ตรวจสอบ ทห่านทษันง สองเปป็นผมูล้ทรงครณ วรฒริดล้านบษั ญชปีและการเงริน และครณ สมริต หรรษากรรมการตรวจสอบทปีที่ มปีประสบการณฑ์เกปีที่ย วกษับ
ผลริตภษัณฑฑ์นจนา มษันหลห่อลถืที่นและจาระบปี ในปปี 2560 มปีการประชรมจจา นวน 4 ครษันง กรรมการตรวจสอบทรกทห่านเขล้ารห่วมประชรมครบทรกครษันง
โดยมปีการหารถือและแลกเปลปีย
ที่ นขล้อคริดเหป็นกษับฝห่ายจษัดการ ผมูล้ตรวจสอบภายใน และผมูล้สอบบษัญชปี
สรรปสาระสจาคษัญการปฏริบษัตริหนล้าทปีที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปปี 2560 ไดล้ดงษั นปีน
1. การสอบทานรายงานทางการเงริ น คณะกรรมการตรวจสอบไดล้ส อบทานงบการเงริน รายไตรมาส งบการเงริน ประจจา ปปี และ
รายงานทางการเงรินทปีที่เกปีที่ยวขล้อง มปีความเหป็นสอดคลล้องกษับผมูล้สอบบษัญชปีวห่าบรริษษัทไดล้มปีการจษัดทจางบการเงรินถมูกตล้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงรินของไทย มปีการเปริดเผยหมายเหตรประกอบงบการเงรินอยห่างครบถล้วน คณะกรรมการมปีการประชรมรห่วม
กษับผมูล้สอบบษัญชปีโดยไมห่มปีฝห่ายจษัดการรห่วมดล้วยเพถืที่อใหล้เกริดความมษัที่นใจวห่าผมูล้สอบบษัญชปีไดล้ปฏริบษัตริงานและแสดงความเหป็นไดล้อยห่าง
ที่ งและการทรจรริตภายในองคฑ์กร
อริสระไมห่ถมูกจจากษัดขอบเขต มปีแผนการตรวจสอบทปีที่ดปีและครอบคลรมถซงเรถืที่องความเสปีย

2. การสอบทานระบบการควบครมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดล้พริจารณาอนรมษัตริแผนการตรวจสอบของฝห่ายตรวจสอบ ไดล้รษับ
ทราบรายงานผลการตรวจสอบการประเมรินความเพปียงพอของระบบการควบครมภายใน เพถืที่อใหล้มษัที่นใจวห่าการดจาเนรินงานในทรก
หนห่วยงานของบรริษษัทและบรริษษัทยห่อยเปป็นไปอยห่างมปีประสริทธริผล ถมูกตล้องตามกฎหมายและขล้อกจาหนดตห่างๆทปีที่เกปีที่ยวขล้อง มปีการ
ริ การปล้องกษันความเสปีย
ที่ ง อยห่างเหมาะสม
ดจาเนรินงานครอบคลรมดมูแลเรถืที่องการใช ล้ทรษัพยากร บรคลากร ทรษัพยฑ์สน
3. การกจา กษับดมูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดล้สอบทานภารกริจขอบเขตการปฏริบษัตริงาน งบประมาณ และ
ความเปป็นอริสระของสจานษักงานตรวจสอบภายใน เพถืที่อใหล้มปีระบบการตรวจสอบ การตริดตามงานทปีที่เหมาะสมและมปีประสริทธริผล ตษัว
บรคลากรทปีที่มปีความสามารถ และมปีการพษัฒนาตนเองใหล้กล้าวทษันตห่อการเปลปีที่ยนแปลงทางธรรกริจ รวมถซงไดล้พริจารณาและอนรมษัตริ
แผนงานตรวจสอบภายในสจาหรษับปปี 2561
4. การปฏริบษัตริตามกฎหมายและขล้อกจาหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดล้สอบทานการปฏริบษัตริงานของบรริษษัทใหล้เปป็นไปตามกฎหมาย
วห่าดล้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กฎระเบปียบของสจานษักงานคณะกรรมการกจา กษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ขล้อ
กจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหห่งประเทศไทย และกฎหมายอถืที่นทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัท รวมถซงขล้อกจาหนด
ภาระผมูกพษันทปีที่อาจจะเกริดขซนนจากสษัญญาทปีที่กระทจากษับบรคคลภายนอก เหป็นวห่าบรริษษัทไดล้ปฏริบษัตริตามถมูกตล้อง เหมาะสมและทษันเวลา
และรษับทราบการเปลปีที่ยนแปลงกฎเกณฑฑ์ตห่างๆ ทปีที่มปีผลกระทบตห่อการดจาเนรินธรรกริจอยมูห่สมจที่าเสมอ
5. การพริจารณารายการทปีที่เกปีที่ยวโยงกษัน คณะกรรมการตรวจสอบไดล้สอบทานและใหล้ความเหป็นตห่อการตกลงเขล้าทจารายการทปีที่เกปีที่ยว
โยงกษั น หรถื อ รายการทปีที่ อ าจกห่ อ ใหล้ เ กริ ด ความขษั ด แยล้ ง ทางผลประโยชนฑ์ ใ หล้ เ ปป็ น ไปตามกฎหมายและขล้ อ กจา หนดของ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์และสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ เพถืที่อใหล้มษัที่นใจวห่ารายการดษังกลห่าวมปีความ
โปรห่งใส สมเหตรสมผล และเปป็นประโยชนฑ์สมูงสรดตห่อการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัท
6. การพริจารณาเสนอแตห่งตษันงผมูล้สอบบษัญชปีประจจา ปปี2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดล้ประเมรินผลงานการตรวจสอบในปปีทปีที่ผห่านมา
และพริจารณาความเหมาะสมของคห่าสอบบษัญชปีแลล้วมปีความเหป็นวห่าผมูล้สอบบษัญชปีจากบรริษษัทเคพปีเอป็มจปี ภมูมริไชย สอบบษัญชปี มปีความ
เปป็นอริสระ มปีความรมูล้และประสบการณฑ์ในการปฏริบษัตริงานสอบบษัญชปี จซงนจาเสนอคณะกรรมการบรริษษัทเพถืที่อพริจารณานจาเสนอตห่อทปีที่
ประชรมผมูล้ถถือหรล้นแตห่งตษังน ตห่ออปีกวาระหนซที่ง
7. การเขล้ารห่วมประชรมสามษัญผมูล้ถถือหรล้น คณะกรรมการตรวจสอบทรกคนเขล้ารห่วมในการประชรมใหญห่สามษัญผมูล้ถถือหรล้นประจจาปปี 2560 โดย
ดมูแลใหล้เกริดการปฏริบษัตริตห่อผมูล้ถถือหรล้นอยห่างเทห่าเทปียมกษัน ตรวจสอบวาระทปีที่จะนจา เสนอในการประชรมและขล้อเสนอะแนะของคณะ
น จงงานตามภารกริจทปีที่รษับผริดชอบถล้ามปีขล้อซษักถามจากผมูล้ถถือหรล้น
กรรมการบรริหารแลล้ววห่าเหมาะสม พรล้อมชห่วยอธริบายชปีแ
8. การประเมรินตนเอง และการพษัฒนาความรมูล้ คณะกรรมการตรวจสอบทรกคนสามารถปฏริบษัตริไดล้ตามทปีที่กฎบษัตรคณะกรรมการตรวจ
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สอบกจาหนดไวล้อยห่างครบถล้วน รวมถซงไดล้เขล้ารห่วมอบรมสษัมนาเพถืที่อรษับทราบความรมูล้ กฏเกณฑฑ์ และระเบปียบใหมห่ๆตามกฎหมายวห่า
ดล้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขล้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ มาตรฐานการบษัญชปี และกฎหมายทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับธรรกริจ
ของบรริษษัทอยห่างสมจที่าเสมอ
คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหป็นวห่า ผมูล้บรริหารของบรริษษัทและบรริษษัทยห่อยใหล้ความสจาคษัญตห่อการบรริหารงานภายใตล้กรอบหลษัก
ที่ ถถือไดล้ สอดคลล้องกษับมาตรฐานการบษัญชปีทปีที่รษับรองทษัที่วไป มปี
การกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี รายงานทางการเงรินของบรริษษัทมปีความถมูกตล้อง เชถือ
ที่
ระบบการควบครมภายในและการบรริหารความเสปียงทปีที่เหมาะสม มปีการปฏริบษัตริตามกฎหมายและขล้อกจาหนดทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับธรรกริจของบรริษษัท
อยห่างถมูกตล้องครบถล้วน

12. รายการระหวสางกจัน
1. บรคคลหรถือกริจการทปีเที่ กปีที่ยวขล้องกษัน มปีดษังนปีน
ที่ กริจการ
ชถือ
ประเทศทปีที่จษัดตษังน
สษัญชาตริ
บรริษษัท สยามลมูบรริแคล้นทฑ์อรินดษัสทรปีที่ จจากษัด
ไทย
บรริษษัท พรปีเมปีย ลมูบรริแคล้นทฑ์ จจากษัด
ไทย
บรริษษัท สยามแบตเตอรปีที่อรินดษัสทรปีที่ จจากษัด
ไทย
นายมรข โรจตระการ
ไทย
หล้างหรน
ล้ สห่วนจจากษัด โรจนฑ์ไพศาล
ผมูล้บรริหารสจาคษัญ

ไทย
ไทย

ลษักษณะความสษัมพษันธฑ์
เปป็นบรริษษัทยห่อย บรริษท
ษั ถถือหรล้นรล้อยละ 99.99
เปป็นบรริษษัทยห่อย บรริษท
ษั ถถือหรล้นรล้อยละ 99.99
เปป็นบรริษษัทยห่อย บรริษท
ษั ถถือหรล้นรล้อยละ 95.68
เปป็นผมูถ
ล้ ถือหรล้นรายใหญห่ถถือหรล้นรล้อยละ 32.81 และ
เปป็นประธานกรรมการของบรริษษัท
ผมูถ
ล้ ถือหรล้นรายใหญห่ของบรริษษัทเปป็นหรล้นสห่วนใหญห่
บรคคลทปีที่มปีอจานาจและความรษับผริดชอบการวางแผน
สษังที่ การและควบครมกริจกรรมตห่างๆของกริจการไมห่วห่าทาง
ตรงหรถือทางอล้อม รวมถซง กรรมการของกลรห่มบรริษษัทไมห่วห่า
จะทจาหนล้าทปีที่ในระดษับบรริหารหรถือไมห่

2. นโยบายการกจาหนดราคาสจาหรษับรายการแตห่ละประเภทเปป็นดษังตห่อไปนปีน
รายการ
นโยบายการกจาหนดราคา
น
ซถือ ขาย สรินคล้าและบรริการ
ราคาทปีต
ที่ กลงรห่วมกษัน ตล้นทรนณโรงงานบวกกจาไรมาตรฐานรล้อยละ 5
ดอกเบปีนยระหวห่างกษัน
อษัตราดอกเบปีนยเงรินฝาก 3 เดถือน
คห่าเชห่าทปีที่ดริน
ราคาตลาดตามสถานทปีที่ตงษัน
รายไดล้อถืที่นๆ
ราคาทปีต
ที่ กลงกษันตามสษัญญา
3. รายการทปีที่สจาคษัญกษับบรคคลหรถือกริจการทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษัน(ไมห่รวมรายการระหวห่างบรริษท
ษั /บรริษท
ษั ยห่อย) สรรปไดล้ดษังนปีน
3.1 การเชห่าทปีที่ดรินจากผมูล้ถถือหรน
ล้ รายใหญห่
บรริษท
ษั เชห่าทปีที่ดรินจากครณมรข โรจตระการ
วษัตถรประสงคฑ์ เพถืที่อใช ล้เปป็นทปีที่ตษันงอาคารโรงงานผลริตทปีที่ตจาบลบางขะแยง อจาเภอเมถือง จษังหวษัดปทรมธานปี
พถืนนทปีเที่ ชห่ารวม 4 ไรห่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมปีอษัตราคห่าเชห่า 236,000 บาทตห่อเดถือน
3.2 การเชห่าทปีที่ดรินกษับกริจการอถืที่นทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษัน
บรริษท
ษั และบรริษษัทยห่อยไดล้เชห่าทปีที่ดรินจากหจก. โรจนฑ์ไพศาล
วษัตถรประสงคฑ์ ใช ล้เปป็นทปีที่ตษันงของอาคารคลษังสรินคล้าเพถืที่อกระจายสรินคล้าไปทษัที่วประเทศ และเปป็นทปีที่ตษันงโรงงานผลริตภาชนะ
สจาหรษับบรรจรผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลห่อลถืที่นและจาระบปี ตษันงอยมูห่ทปีที่ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก จษังหวษัดปทรมธานปี มปีพถืนนทปีที่
รวม 108 ไรห่ 2 งาน 92 ตารางวาในอษัตราคห่าเชห่าดษังนปีน
พถืนนทปีที่ดริน
อษัตราคห่าเชห่าตห่อปปี (บาท)
เชห่าโดยบรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
35 ไรห่ 2 งาน 92 ตรว.
246,000
เชห่าโดยบรริษษัท พรปีเมปีย ลมูบรริแคล้นทฑ์ จจากษัด
33 ไรห่
228,000
เชห่าโดยบรริษษัท สยามลมูบรริแคล้นทฑ์อรินดษัสทรปีที่ จจากษัด
16 ไรห่
110,400
เชห่าโดยบรริษษัท สยามแบตเตอรปีอรินดษัสทรปีที่ จจากษัด
24 ไรห่
165,600*
* บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์ฯ ไดล้ทจาสษัญญาเชห่าชห่วงทปีด
ที่ รินกษับ บรริษษัท สยามแบตฯ ในอษัตราสษัญญาเชห่าดษังกลห่าวในงวดปปี 2558 – 2560

3.3 รายละเอปียดรายการระหวห่างกษันไดล้แสดงไวล้ในหมายเหตรประกอบงบการเงริน ขล้อ 4 หนล้าทปีที่ 33-38
สห่วนทปีที่ 2 /หนล้า 28

