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สารจากคณะกรรมการ

เรปียน ทท่านผผผู้ถถือหรผู้น

นรับเปป็นเวลา 60 ปปทปสบรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน) ดกาเนงินธรุรกงิจจกาหนลุ่ายสงินคข้า
นกนามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป และแบตเตอรปส  ดข้วยความรลุ่วมมถือรลุ่วมใจจากคณะกรรมการ  ผมูข้บรงิหาร และ
พนรักงานทรุกระดรับ พวกเราทรุลุ่มเทมรุลุ่งมรัสนในการพรัฒนาผลงิตภรัณฑน์ใหข้เปป็นสงินคข้าทปสดป มปครุณภาพ เปป็น
มงิตรตลุ่อสงิสงแวดลข้อม โดยเนข้นสรข้างความเชถืสอมรัสนใหข้แกลุ่ผมูข้ใช ข้ตลอดมา จจึงนกามาซจึสงผลตอบแทนทปสดป
ตลุ่อทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้นอยลุ่างสมกสาเสมอทรุกปป อปกทรันงมปความตระหนรักถจึงหนข้าทปสความรรับผงิดชอบทปสตข้องกระทกา
อยลุ่างเครลุ่งครรัดตลุ่อ สรังคม สงิสงแวดลข้อม ผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ เคารพกฎหมาย และขข้อบรังครับตลุ่างๆ
ตามหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดปอยลุ่างตลุ่อเนถืสองเพถืสอจะไดข้นกาพาใหข้บรงิษรัทฯ เตงิบโต ยรัสงยถืน โปรลุ่งใส
เปป็นธรรม และตรวจสอบไดข้

ปป2561 ทปสผลุ่านมาบรงิษรัทฯ มปรายไดข้รวม 3,290 ลข้านบาท ซจึสงไมลุ่เปป็นตามเปข้าหมายทปสบรงิษรัทฯ
วางไวข้ในเรถืสองของการเพงิสมรายไดข้  เนถืสองจากกกาลรังซถืนอในประเทศเตงิบโตไมลุ่มาก   แตลุ่การแขลุ่งขรันใน
ตลาดทปสเพงิสมอรัตราสมูงขจึนน จจึงเปป็นผลใหข้กกาไรสลุ่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นในปปนปนเทลุ่ากรับ 379 ลข้านบาทหรถือ
1.10 บาทตลุ่อหรุข้นลดลงจากปปทปสผลุ่านมารข้อยละ 11.30 แตลุ่จากการทปสบรงิษรัทฯมปสภาพคลลุ่องสมูงและไมลุ่
มปปรัญหาหนปนส งินแตลุ่อยลุ่างใด  คณะกรรมการบรงิษรัทฯจจึงมปมตงิเหป็นควรใหข้ขออนรุมรัตงิจากทปสประชรุมสามรัญ
ประจกาปปผมูข้ถถือหรุข้นในวรันทปส 22 เมษายน 2562 จลุ่ายเงงินปรันผลสกาหรรับผลการดกาเนงินงาน ปป2561   ใน
อรัตราหรุข้นละ 0.70 บาทคงิดเปป็นอรัตรารข้อยละ 63.64 ของกกาไรตลุ่อหรุข้น

            คณะกรรมการบรงิษรัทฯ ขอขอบครุณทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้น ลมูกคข้า คมูลุ่คข้า และสถาบรันตลุ่างๆ ทปสใหข้ความ
สนรับสนรุนบรงิษรัทฯดข้วยดปมาโดยตลอด อปกทรันงพนรักงานทรุกทลุ่านทปสมรุลุ่งมรัสนและทรุลุ่มเทกกาลรังกายกกาลรังใจ
ในการทกางานจนทกาใหข้บรงิษรัทฯกข้าวผลุ่านปปทปสผลุ่านมาและประสบความสกาเรป็จตามสมควร ทข้ายทปสสรุดนปน
คณะกรรมการบรงิษรัทฯขอตรันงปณงิธานวลุ่าจะบรงิหารองคน์กรใหข้พรัฒนาตลุ่อไปภายใตข้หลรักธรรมาภงิบาล 
และความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคมทรุกภาคสลุ่วน

นายมรุข โรจตระการ 
 ประธานคณะกรรมการ
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สรรปขผู้อมผลทางการเงรินในรอบปปี

จากงบการเงรินรวม  (ลผู้านบาท) 2561 2560 2559
• การดจาเนรินงาน
รายไดข้จากการขาย 3,249 3,333 3,275

รายไดข้รวม 3,290 3,381 3,330

ตข้นทรุนขาย 2,346 2,385 2,175

กกาไรขรันนตข้น 903 948 1,100

อรัตรากกาไรขรันนตข้น 27.79% 28.44% 33.59%

กกาไรสลุ่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท 379 428 564

อรัตรากกาไรทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท 11.52% 12.64% 16.94%

กกาไรเบป็ดเสรป็จรวม 375 426 569

จกานวนพนรักงาน (คน) 897 933 972

• ฐานะการเงริน
สงินทรรัพยน์รวม 5,445 5,206 5,045

หนปนส งินรวม 387 367 356

รวมสลุ่วนของผมูข้ถถือหรุข้นบรงิษรัท 5,026 4,806 4,657

• อษัตราสท่วนทางการเงริน
เงงินปรันผล (บาทตลุ่อหรุข้น) 0.70* 0.80 0.80

อรัตราเงงินปรันผลตลุ่อกกาไร 63.64% 64.57% 48.78%

กกาไรตลุ่อหรุข้น (บาท) 1.10 1.24 1.64

มมูลคลุ่าตามบรัญชป (บาทตลุ่อหรุข้น) 14.57 13.93 13.50

Growth Rate – Total Sales -2.54% 1.78% -3.32%

Current Ratio (เทลุ่า) 11.72 11.04 10.71

Quick Ratio (เทลุ่า) 7.30 6.62 7.01
            * รอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณาในวรันทปส 22 เมษายน 2562
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รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการ

ปปี 2561 
 1. โครงสรผู้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2561 คณะกรรมการของบรงิษรัทมป 10 ทลุ่าน ประกอบดข้วยกรรมการบรงิหาร 6 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ
60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการองิสระ 4 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ 40 จจึงเปป็นสรัดสลุ่วนทปสเหมาะสกาหรรับการถลุ่วงดรุลและ
สอบทานการบรงิหารงานของบรงิษรัท กรรมการองิสระ 2 ทลุ่านมปความรอบรมูข้ในหลรักการบรัญชปและกฏหมาย สลุ่วนกรรม
องิสระอปก 2 ทลุ่านมปความรอบรมูข้ในธรุรกงิจอรุตสาหกรรมนกนามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป และกรรมการทรุกทลุ่านมปครุณสมบรัตงิตรง
ตามระเบปยบทปสกกาหนด

1.2 ขบวนการครัดเลถือกผมูข้ดการงตกาแหนลุ่งกรรมการของบรงิษรัทฯไมลุ่ไดข้ผลุ่านคณะกรรมการสรรหา เนถืสองจาก
บรงิษรัทฯยรังไมลุ่มปการแตลุ่งตรันงคณะกรรมการสรรหา อยลุ่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรงิษรัทฯไดข้เปงิดโอกาสใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นสลุ่วน
นข้อยเสนอชถืสอบรุคคลทปสมปครุณสมบรัตงิเหมาะสมเขข้าดการงตกาแหนลุ่งตามหลรักเกณฑน์หรถือแนวทางปฏงิบรัตงิทปสตลาดหลรักทรรัพยน์
แหลุ่งประเทศไทยแนะนกาไวข้ โดยไดข้แจข้งผมูข้ถถือหรุข้นทราบผลุ่านระบบเผยแพรลุ่ขข้อมมูลของตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่ง
ประเทศไทยและเวป็บไซตน์ของบรงิษรัทฯ ในชลุ่วงวรันทปส 6-20 กรุมภาพรันธน์ 2561 แตลุ่ไมลุ่มปทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้นเสนอชถืสอแตลุ่อยลุ่างใด

1.3 ประธานกรรมการไมลุ่เปป็นบรุรุคคลเดปยวกรันกรับประธานเจข้าหนข้าทปสบรงิหารหรถือกรรมการผมูข้จรัดการ เพถืสอแบลุ่งแยกหนข้าทปสการ
กกาหนดนโยบายการกกากรับดมูแลกงิจการและการบรงิหารกงิจการประจกา

1.4 บรงิษรัทฯไดข้กกาหนดนงิยามกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯเทลุ่ากรับขข้อกกาหนดขรันนตกสาของก.ล.ต.และตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่ง
ประเทศไทยในเรถืสองการถถือหรุข้นของบรงิษรัทฯคถือกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯตข้องถถือหรุข้นในบรงิษรัทฯไมลุ่เกงินรข้อยละ 1 ของ
จกานวนหรุข้นทปสมปส งิทธงิออกเสปยงทรันงหมด

1.5 เพถืสอใหข้กรรมการสามารถอรุทงิศเวลาและความพยายามในการปฏงิบรัตงิหนข้าทปส คณะกรรมการบรงิษรัทฯไดข้กกาหนดจกานวน
บรงิษรัททปสกรรมการแตลุ่ละคนจะไปดการงตกาแหนลุ่งไวข้ : กรรมการควรดการงตกาแหนลุ่งกรรมการในบรงิษรัทจดทะเบปยนไมลุ่
เกงินจกานวนดรังตลุ่อไปนปน   
     1. กรรมการทปสเปป็นผมูข้บรงิหารใหข้ดการงตกาแหนลุ่งไดข้ไมลุ่เกงิน 4 บรงิษรัท
     2. กรรมการทปสไมลุ่เปป็นผมูข้บรงิหารหรถือกรรมการมถืออาชปพใหข้ดการงตกาแหนลุ่งไดข้ไมลุ่เกงิน 6 บรงิษรัท และ
     3. ประธานกรรมการใหข้ดการงตกาแหนลุ่งประธานกรรมการบรงิษรัทจดทะเบปยนไดข้เพปยง 1 บรงิษรัท

1.6 ในการเสนอชถืสอบรุคคลเขข้าดการงตกาแหนลุ่งกรรมการของบรงิษรัทฯนรันนไดข้เปงิดเผยขข้อมมูลอยลุ่างเพปยงพอเรถืสองการดการงตกา
แหนลุ่งทปสบรงิษรัทอถืสนของผมูข้ทปสไดข้รรับการเสนอชถืสอใหข้ดการงตกาแหนลุ่งกรรมการแตลุ่ละคนใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณากลุ่อนลงคะแนน
แตลุ่งตรันงดข้วย

1.7 กรรมการบรงิหารความเสปสยง มปประธานคณะกรรมการเปป็นกรรมการองิสระซจึสงสามารถอรุทงิศเวลาอยลุ่างเพปยงพอในการ
ดกาเนงินงานดข้านการบรงิหารความเสปสยง

 
 2. บทบาทหนผู้าทปีพิ่และความรษับผริดชอบ

2.1 นโยบายการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป : ทบทวนปรรับปรรุงใหข้เปป็นไปตามหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดปปป2561

2.2 นโยบายจรงิยธรรมธรุรกงิจ : ทบทวนนโยบายใหข้ทรุกหนลุ่วยงานทกางานโดยยจึดมรัสนในหลรักการทปสสกาครัญคถือ ครุณธรรม  สรัตยน์
ซถืสอ โปรลุ่งใส ไมลุ่ทรุจรงิต ไมลุ่คอรน์รรัปชรัสน ไมลุ่ทกาผงิดกฎหมาย เขข้าใจในบทบาท หนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของตนเอง
โดยถถือเปป็นภาระทปสจะตข้องปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกกลรุลุ่มอยลุ่างเทลุ่าเทปยมและเปป็นธรรม

2.3 นโยบายเกปสยวกรับภาวะผมูข้นกาและวงิสรัยทรัศนน์ : ทบทวนแกข้ไขระเบปยบปฏงิบรัตงิงานใหข้สอดคลข้องกรับการเปลปสยนแปลงอยมูลุ่
ตลอดเวลา มปการตรันงเปข้าหมายในการทกางานแตลุ่ละปปของแตลุ่ละฝลุ่าย เช ลุ่นฝลุ่ายขาย ฝลุ่ายผลงิต ฝลุ่ายจรัดสลุ่ง เปป็นตข้น
กกาหนดรมูปแบบรายงานทปสตข้องการใหข้แตลุ่ละฝลุ่ายนกาเสนอ รวมถจึงกกาหนดเปข้าหมายตรวจสอบใหข้หนลุ่วยงานตรวจสอบ
ภายในเจาะลจึกในแตลุ่ละจรุดทปสตข้องการเพถืสองลุ่ายตลุ่อการวงิเคราะหน์ วางแผน ปรรับกลยรุทธน์โดยเฉพาะดข้านการตลาดตข้อง
รวดเรป็วและทรันกรับเหตรุการณน์ทรุกเดถือน เพถืสอนกาไปสมู ลุ่เปข้าหมายสมูงสรุดขององคน์กร

2.4 นโยบายจกากรัดจกานวนบรงิษรัททปสกรรมการดการงตกาแหนลุ่ง : ทบทวนการดการงตกาแหนลุ่งของกรรมการแตลุ่ละคน ไมลุ่พบวลุ่ามป
การดการงตกาแหนลุ่งมากเกงินไป หรถือดการงตกาแหนลุ่งในธรุรกงิจทปสคลข้ายคลจึงกรับองคน์กรแตลุ่อยลุ่างใด

2.5 นโยบายวาระการดการงตกาแหนลุ่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดการงตกาแหนลุ่งของกรรมการแตลุ่ละทลุ่านถมูกตข้องตาม
ขข้อบรังครับของบรงิษรัท 

2.6 นโยบายระบบการควบครุมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเปข้าหมายและปรรับปรรุงระเบปยบการทกางานใหข้ชรัดเจน
และทรันสมรัย การตรวจสอบภายในเลถือกใช ข้ทปมงานทปสเปป็นนงิตงิบรุคคลจากภายนอกโดยอยมูลุ่ใตข้การดมูแลของกรรมการ
องิสระและคณะกรรมการตรวจสอบทรันง 4 ทลุ่านซจึสงไมลุ่มปตกาแหนลุ่งหนข้าทปสในการบรงิหารงานแตลุ่อยลุ่างใด
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2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรงิษรัทรรับผงิดชอบตลุ่อรายงานทางการเงงินของบรงิษรัทและบรงิษรัท
ยลุ่อยรวมถจึงขข้อมมูลและสารสนเทศทปสเปงิดเผยในทรุกไตรมาส และ ในรายงานประจกาปป มปการเปงิดเผยขข้อมมูลสกาครัญอยลุ่าง
เพปยงพอในหมายเหตรุประกอบงบการเงงิน สกาหรรับคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลรรับผงิดชอบเกปสยวกรับครุณภาพของ
รายงานทางการเงงิน ระบบควบครุมภายใน ฯลฯ และใหข้ความเหป็นเปป็นองิสระ ดรังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซจึสงแสดงไวข้ในรายงานประจกาปปของบรงิษรัท

2.8 นโยบายการบรงิหารความเสปสยง :  วงิเคราะหน์และประเมงินผลการดกาเนงินงานจากรายงานทางการเงงินทรุกๆเดถือนหาทปสมา
และสาเหตรุทปสจะกลุ่อใหข้เกงิดความเสปสยงเพถืสอปข้องกรันและควบครุมไมลุ่ใหข้เกงิดความเส ปยหายตลุ่อความยรัสงยถืนขององคน์กร และ
สนรับสนรุนอบรมพรัฒนาบรุคคลากรใหข้สามารถวงิเคราะหน์ความเสปยงในหนลุ่วยงานของตนไดข้ 

2.9 นโยบายคลุ่าตอบแทนของกรรมการและผมูข้บรงิหาร : คลุ่าตอบแทนกรรมการ กกาหนดไวข้อยลุ่างชรัดเจนและโปรลุ่งใส คถือ
เบปนยประชรุมในอรัตราคงทปสเทลุ่ากรันทรุกครรันง คลุ่าพาหนะ และโบนรัสทปสกกาหนดในอรัตราทปสส รัมพรันธน์กรับผลการปฏงิบรัตงิงาน และ
เปป็นมาตรฐานเดปยวกรับธรุรกงิจทปสเหมถือนกรัน สลุ่วนคลุ่าตอบแทนผมูข้บรงิหารกกาหนดหลรักการและนโยบายโดยคณะกรรมการ
บรงิษรัท ซจึสงพงิจารณาจากผลการดกาเนงินงานของบรงิษรัท ผลงานของผมูข้บรงิหาร และขข้อมมูลภาวะทางเศรษฐกงิจภายนอก
เปป็นสลุ่วนประกอบ

2.10 นโยบายการพรัฒนากรรมการและผมูข้บรงิหาร : คณะกรรมการและผมูข้บรงิหารพรัฒนาตนเองอยมูลุ่เสมอ เขข้ารลุ่วมการสรัมมนา/
อบรม/ประชรุมกรับสมาคมสลุ่งเสรงิมสถาบรันกรรมการบรงิษรัทไทย , ตลาดหลรักทรรัพยน์ฯ , สกานรักงานก.ล.ต. , บรงิษรัทผมูข้สอบ
บรัญชป และ สถาบรันความรมูข้อถืสนๆ ทรันงในและตลุ่างประเทศ และนกาความรมูข้ทปสไดข้มาใช ข้บรงิหารองคน์กรอยลุ่างรอบคอบ รรัดกรุม
และนกามาซจึสงผลตอบแทนตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ

2.11 นโยบายความขรัดแยข้งของผลประโยชนน์ : ทกาตามนโยบายในการเกป็บรรักษาและการใช ข้ขข้อมมูลภายในของบรงิษรัทอยลุ่าง
เครลุ่งครรัด เนข้นถจึงความรรับผงิดชอบในการหข้ามเปงิดเผยขข้อมมูลภายในแกลุ่บรุคคลทรันงภายในและภายนอกในช ลุ่วงกลุ่อนทปสงบ
การเงงินจะเผยแพรลุ่ตลุ่อ สาธารณชน โดยยจึดมรัสนในความโปรลุ่งใสและขจรัดประเดป็นของความขรัดแยข้งทางผล
ประโยชนน์ทปสอาจจะเกงิดขจึนนไดข้

2.12 นโยบายความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคม สงิสงแวดลข้อม และสงิทธงิมนรุษยชน : กกาหนดใหข้แตลุ่ละบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยมป
    1. กรรมการความปลอดภรัยอาชปวอนามรัยและสงิสงแวดลข้อมคอยดมูแลโดยปฏงิบรัตงิยจึดมรัสนตามกฎระเบปยบทปสเกปสยวขข้อง
เปป็นอยลุ่างดป
     2. ความรรับผงิดชอบตลุ่อผมูข้บรงิโภค โดยใช ข้วรัตถรุดงิบในการผลงิตสงินคข้าทปสมปครุณภาพและผลุ่านกระบวนการตรวจสอบกลุ่อน
นกาไปใช ข้ทรุกขรันนตอนในการผลงิต
     3. การลงทรุนเพถืสอสรังคม ใหข้ความรลุ่วมมถือกรับสรังคมในเรถืสองตลุ่างๆ ดรังนปน กงิจกรรมเทงิดทมูนสถาบรันพระมหากษรัตรงิยน์,
การทกานรุบการรุงศาสนารลุ่วมสรข้างส งิสงปลมูกสรข้างใหข้วรัดในชรุมชน, ชลุ่วยบรรเทาสาธารณภรัย, เปป็นมงิตรกรับสงิสงแวดลข้อม และ
สนรับสนรุนแรงงานทปสวลุ่างงานในเขตชรุมชนใกลข้ๆบรงิษรัทใหข้เขข้ามารลุ่วมทกางานตามความสามารถ และสรข้างครุณภาพช ปวงิตทปส
ดปใหข้กรับพนรักงานของบรงิษรัทเอง 

2.13 นโยบายความสรัมพรันธน์กรับผมูข้ลงทรุน : เปงิดเผยขข้อมมูลทปสถมูกตข้อง ครบถข้วน โปรลุ่งใส ทรันเวลา ใหข้แกลุ่ผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกกลรุลุ่ม
เชลุ่น รายงานขข้อมมูลประจกาปป, รายงานประจกาปป, รายงานขข้อมมูลทางการเงงินและขข้อมมูลทรัสวไป ตลอดจนขข้อมมูลสกาครัญ
ตามขข้อกกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์ฯ และสกานรักงาน ก.ล.ต. โดยนรักลงทรุน นรักวงิเคราะหน์ หรถือผมูข้ทปสเกปสยวขข้อง สามารถ
รรับทราบขข้อมมูลผลุ่านทางเวป็บไซตน์ของตลาดหลรักทรรัพยน์ , เวป็บไซตน์ของบรงิษรัท , ตงิดตลุ่อสอบถามขข้อมมูลไดข้จากคณะ
กรรมการ หรถือ เลขานรุการบรงิษรัทตามทปสอยมูลุ่และเบอรน์โทรตามแจข้งไวข้ขข้างตข้น อปกทรันงยรังเปงิดโอกาสใหข้นรัดหมายเขข้าพบผมูข้
บรงิหารของบรงิษรัทเพถืสอสอบถามขข้อมมูลการดกาเนงินกงิจการไดข้

2.14 นโยบายตลุ่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัสน : ไมลุ่สนรับสนรุนหนลุ่วยงานทรันงภาคเอกชน ภาครรัฐบาล และอถืสนๆ ทปสมปพฤตงิกรรมทปส
แสดงถจึงการทรุจรงิตและคอรน์รรัปชรัสน ผมูข้บรงิหารและพนรักงานในองคน์กรตข้องไมลุ่เรปยกรรับหรถือยงินยอมทปสจะรรับเงงิน ส งิสงของ
หรถือประโยชนน์อถืสนใดจากผมูข้เกปสยวขข้องทางธรุรกงิจกรับบรงิษรัท และตข้องไมลุ่ใหข้ส งินบนหรถือประโยชนน์อถืสนใดตลุ่อเจข้าหนข้าทปสรรัฐ
ลมูกคข้า คมูลุ่คข้า คมูลุ่แขลุ่ง หรถือบรุคคลอถืสนๆ เพถืสอจมูงใจใหข้ทกาในส งิสงทปสผงิดกฎหมาย 

2.15 เรถืสองทปสไมลุ่ควรดกาเนงินการ : กรรมการไมลุ่ควรแทรกแซงการทกางาน การตรัดส งินใจ ของฝลุ่ายบรงิหารในเรถืสองทปสอนรุมรัตงิใหข้
ดกาเนงินการไปแลข้ว เวข้นแตลุ่มปเหตรุจกาเปป็น และ กรรมการไมลุ่ควรกระทกาธรุรกงิจอยลุ่างใดอยลุ่างหนจึสงกรับบรงิษรัท ไมลุ่วลุ่าจะ
กระทกาในนามของตนหรถือของบรุคคลอถืสน ถข้ามงิไดข้รรับความยงินยอมจากคณะกรรมการแลข้วการซถืนอขายหรถือกระทกาธรุรกงิจ
นรันนไมลุ่มปผลผมูกพรันบรงิษรัท

 
 3. การประชรมคณะกรรมการ
        ในปป2561 บรงิษรัทจรัดใหข้มป การประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัทรวม 5 ครรันง,การประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครรันง 
        และการประชรุมคณะกรรมการบรงิหารความเสปสยง 6 ครรันง โดยกรรมการแตลุ่ละทลุ่านไดข้เขข้ารลุ่วมประชรุม ดรังนปน
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ชถืสอ สกรุล ตกาแหนลุ่ง ประชรุม
คณะ

กรรมการ
บรงิษรัท

ประชรุม
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชรุม
คณะ

กรรมการ
ความเสปสยง

คงิดเปป็น
สรัดสลุ่วน

1.นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 5 / 5 100.00
2.นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการ

กรรมการบรงิหารความเสปสยง
5 / 5  3 / (4-1)

6 / 6
100.00
100.00

3.นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการ
กรรมการบรงิหารความเสปสยง

5 / 5
6 / 6

100.00
100.00

4.นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ กรรมการ 4 / 5 80.00
5.นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการ 5 / 5 100.00
6.นายอกาพล โหตระกงิตยน์ กรรมการองิสระ

กรรมการตรวจสอบ
4 / 5

4 / 4
80.00
100.00

7.นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการองิสระ
กรรมการตรวจสอบ

4 / 5
4 / 4

80.00
100.00

8.นายสมงิต หรรษา กรรมการองิสระ
กรรมการตรวจสอบ

4 / 5
4 / 4

80.00
100.00

9.นางสาวดรุษฎป โรจตระการ กรรมการ
กรรมการบรงิหารความเสปสยง

5 / 5
6 / 6

100.00
100.00

10.นายชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ
กรรมการบรงิหารความเสปสยง

4 / 5 4 / 4
6 / 6

88.89
100.00

4. การประเมรินตนเองของคณะกรรมการ
          หรัวขข้อในการประเมงินตนเองของคณะกรรมการ มปดรังนปน

4.1  โครงสรข้างและครุณสมบรัตงิของคณะกรรมการ
4.2  บทบาทหนข้าทปสความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการ
4.3  การประชรุมคณะกรรมการ
4.4  การทกาหนข้าทปสของกรรมการ
4.5  การประสานงานกรับฝลุ่ายบรงิหารจรัดการ
4.6  การพรัฒนาตนเองของกรรมการ
4.7  การพรัฒนาผมูข้บรงิหารและบรุคคลากรในองคน์กร
คณะกรรมการบรงิหาร ประเมงินตนเอง โดยยจึดหลรักวลุ่าผมูข้มปส ลุ่วนไดข้เสปยทรุกฝลุ่ายตข้องไดข้รรับผลตอบแทนสมูงสรุด และกลรุลุ่ม

บรงิษรัทตข้องไมลุ่กระทกาเรถืสองทปสกลุ่อใหข้เกงิดความเสปยหายในทรุกๆดข้านตลุ่อสรังคม ชรุมชน และประเทศเปป็นเกณฑน์ โดยการประเมงินตนเอง
จะพงิจารณารลุ่วมกรันจากผลการดกาเนงินงานแตลุ่ละเดถือนเปรปยบเทปยบกรับคลุ่ามาตรฐานทปสกกาหนดไวข้เพถืสอวงิเคราะหน์ผล แกข้ปรัญหา และ
ปรรับปรรุงกลยรุทธน์หรถือระเบปยบปฏงิบรัตงิใหข้ทรันตลุ่อเวลาและเหตรุการณน์ ในปป 2561 กลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่ไดข้รรับขข้อรข้องเรปยนแตลุ่อยลุ่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดข้ประเมงินผลการปฏงิบรัตงิงานดข้วยตนเองแลข้วพบวลุ่าในปป 2561 สามารถปฏงิบรัตงิไดข้ตามทปสกฎบรัตร
คณะกรรมการตรวจสอบกกาหนดไวข้อยลุ่างครบถข้วน และไดข้จรัดทการายงานเสนอใหข้ทราบไวข้ในรายงานประจกาปปทรุกปปทปสผลุ่านมา 
 
 5. การดผแลเรถืพิ่องการใชผู้ขผู้อมผลภายใน

 ดมูแลใหข้บรงิษรัทมปนโยบายทปสดปในการเกป็บรรักษาขข้อมมูลทางการเงงินและขข้อมมูลภายในทปสส กาครัญโดยไมลุ่แจข้งใหข้บรุคคลภายใน
บรงิษรัททราบ กลุ่อนเปงิดเผยแกลุ่สาธารณชน มปการออกระเบปยบปฏงิบรัตงิและบทลงโทษแจข้งใหข้ผมูข้บรงิหารและพนรักงานทปสเกปสยวขข้องทราบ
และทบทวนอยลุ่างสมกสาเสมอ 
 
 6. รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการตท่อรายงานทางการเงริน

 งบการเงงินของ บรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน) และบรงิษรัทยลุ่อยทปสนกามาจรัดทกางบการเงงินรวมประจกาปป2561 นรันน
ไดข้จรัดทกาขจึนนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงงิน รวมถจึงแนวปฏงิบรัตงิทางการบรัญช ปทปสประกาศใช ข้โดยสภาวงิชาชปพบรัญชปฯ กฎ
ระเบปยบและประกาศคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ทปสเกปสยวขข้อง

 คณะกรรมการขอรรับผงิดชอบตลุ่อรายงานทางการเงงินวลุ่า ไดข้แสดงฐานะการเงงิน ผลการดกาเนงินงานและกระแสเงงินสด ทปส
เปป็นจรงิงและสมเหตรุสมผล โดยไดข้จรัดใหข้มปการบรันทจึกขข้อมมูลทางบรัญช ปทปสถมูกตข้องครบถข้วนเพปยงพอ และไดข้จรัดทกาขจึนนตามมาตรฐาน
การบรัญชปทปสรรับรองทรัสวไปโดยพงิจารณาเลถือกใช ข้นโยบายบรัญชปทปสเหมาะสมและสอดคลข้องกรับกงิจการซ จึสงถถือปฏงิบรัตงิโดยสมกสาเสมอ
ตลอดจนไดข้พงิจารณาถจึงความพอเพปยงในการตรันงสการองสกาหรรับรายการทปสมปความไมลุ่แนลุ่นอน หรถืออาจจะมปผลกระทบอยลุ่างมปนรัย
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

สกาครัญตลุ่อกงิจการในอนาคต โดยไดข้เปงิดเผยขข้อมมูลทปสสกาครัญไวข้ในหมายเหตรุประกอบงบการเงงิน และผมูข้สอบบรัญชปไดข้แสดงความเหป็น
ไวข้ในรายงานของผมูข้สอบบรัญชปแลข้ว

 ทรันงนปนคณะกรรมการไดข้แตลุ่งตรันงคณะกรรมการตรวจสอบซ จึสงประกอบดข้วยกรรมการทปสมปความองิสระและไมลุ่ไดข้เปป็นผมูข้บรงิหาร
ซจึสงมปครุณสมบรัตงิครบถข้วนตามขข้อกกาหนดของสกานรักงานคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ ใหข้เขข้ามาทกาหนข้าทปส
สอบทาน งบการเงงิน,ระบบการควบครุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบรงิหารความเสปสยงและการปฏงิบรัตงิงาน ใหข้มปความ
เหมาะสม, มปประสงิทธงิภาพ, โปรลุ่งใส เปป็นไปตามระเบปยบของบรงิษรัท และตามบทบรัญญรัตงิของกฎหมาย รวมทรันงไมลุ่ใหข้เกงิดความขรัด
แยข้งทางผลประโยชนน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดข้แสดงความเหป็นไวข้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

 7. ความรษับผริดชอบตท่อบรคลากร
         7.1 จกานวนบรุคลากร ณ สงินนปป 2561 และคลุ่าตอบแทนรวมสกาหรรับปป 2561

บรุคลากร และ ผลตอบแทน สยามภรัณฑน์ สยามลมูบงิฯ สยามแบตฯ พรปเมปยลมูบฯ รวม

1. ฝลุ่ายขายและบรงิหาร      (คน) 220 36 38 71 365

2. ฝลุ่ายโรงงานผลงิตสงินคข้า  (คน) - 105 224 203 532

รวมจกานวนคน 220 141 262 274 897

3. ผลตอบแทนรวม (ลข้านบาท) 244.66 45.54 78.34 92.45 460.99

4. การอบรมใหข้ความรมูข้ปป2561
   จกานวนหลรักสมูตร
   จกานวนพนรักงานทปสไดข้รรับการอบรม

5 
135

21
176

20
309

22
326

26
946

          7.2 ลรักษณะคลุ่าตอบแทน
      1. คลุ่าตอบแทนทปสเปป็นตรัวเงงินไดข้แกลุ่ เงงินเดถือน คลุ่าแรง คลุ่าคอมมงิชชรัสน เบปนยเลปนยง เบปนยขยรัน คลุ่าลลุ่วงเวลา คลุ่ากะ คลุ่าเดงินทาง

       ทปสเกปสยวขข้องกรับการดกาเนงินธรุรกงิจ เงงินกลางปป เงงินโบนรัส เงงินชลุ่วยเหลถือเมถืสอชราภาพและเงงินชดเชยเมถืสอเกษปยณอายรุ
      2. คลุ่าตอบแทนอถืสน เชลุ่น สงิทธงิในวรันลาปลุ่วย ลาพรักผลุ่อน ลาบวช ลาคลอด วรันหยรุดตามประเพณป การรรักษาพยาบาล   

       กรณปอรุบรัตงิเหตรุและฉรุกเฉงิน ชรุดเครถืสองแบบ อรุปกรณน์เพถืสอความปลอดภรัย รถรรับสลุ่งพนรักงาน หข้องพยาบาล เปป็นตข้น
          7.3 การเปลปสยนแปลงและขข้อพงิพาท

       ปป2561 ไมลุ่มปขข้อเรปยกรข้องจากสหภาพแรงงานแตลุ่อยลุ่างใด
          7.4 นโยบายในการพรัฒนาพนรักงาน
                 กลรุลุ่มบรงิษรัทจรัดใหข้มปการอบรบแกลุ่พนรักงานทรุกระดรับ ทรุกแผนก เปป็นประจกาอยลุ่างสมกสาเสมอ ทรุกปป โดยกกาหนดเปป็น

       นโยบายใหข้มปการจรัดทกาแผนฝจึกอบรม เลถือกหรัวขข้ออบรมทปสเปป็นประโยชนน์ตลุ่อพนรักงานและองคน์กร โดยนกาเสนอ     
       ของบประมาณจากฝลุ่ายบรงิหารเปป็นประจกาทรุกเดถือนธรันวาคมของปป นอกจากนปนบรงิษรัทยรังไดข้จรัดทกาแผนปรรับปรรุงการ
        กระจายอกานาจอยลุ่างเหมาะสมเพถืสอใหข้พนรักงานมปสลุ่วนรลุ่วมในการบรงิหารและพรัฒนาองคน์กรเพงิสมมากขจึนนโดยจรัดหา
       ทปสปรจึกษาทปสมปประสบการณน์จากองคน์กรทปสมปมาตรฐานดข้านการบรงิหารงานบรุคคลสมูงมาชลุ่วยอปกแรงหนจึสงดข้วย

 
 8. การดจารงตจาแหนท่งในบรริษษัทมหาชนหรถือบรริษษัททษัพิ่วไปอถืพิ่น

กรรมการบรงิษรัทมป 10 ทลุ่าน จกานวน 9 ทลุ่านไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งใดในบรงิษรัทมหาชนหรถือบรงิษรัททรัสวไปอถืสนทปสไมลุ่ใชลุ่บรงิษรัทใน
เครถือและบรงิษรัททปสเกปสยวโยงกรัน มปเพปยง 1 ทลุ่านทปสดการงตกาแหนลุ่งบรงิษรัททรัสวไปอถืสน 1 แหลุ่งแตลุ่มงิไดข้เปป็นกงิจการทปสแขลุ่งขรันหรถือเกปสยวเนถืสอง
กรับธรุรกงิจของบรงิษรัทแตลุ่อยลุ่างใด

รายงานของผผผู้สอบบษัญชปี

ปปี ผผผู้สอบบษัญชปี เลขทะเบปียน บรริษษัท ความเหห็น
2561 นางสาวพรทงิพยน์ รงิมดรุส งิต 5565 บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป ไมลุ่มปเงถืสอนไข
2560 นางสาวนภาพร สาธงิตธรรมพร 7494 บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป ไมลุ่มปเงถืสอนไข
2559 นางสาวนภาพร สาธงิตธรรมพร 7494 บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป ไมลุ่มปเงถืสอนไข
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรปยนทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน) โดยการแตลุ่งตรันงของคณะกรรมการบรงิษรัท ประกอบดข้วย
กรรมการองิสระผมูข้ทรงครุณวรุฒงิจกานวน 3 ทลุ่านคถือ ครุณอกาพล โหตระกงิตยน์ประธานกรรมการตรวจสอบ , ครุณไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์กรรมการ
ตรวจสอบ ทลุ่านทรันงสองเปป็นผมูข้ทรงครุณวรุฒงิดข้านบรัญชปและการเงงิน และครุณสมงิต หรรษากรรมการตรวจสอบทปสมปประสบการณน์เกปสยวกรับ
ผลงิตภรัณฑน์นกนามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป ในปป 2561 มปการประชรุมจกานวน 4 ครรันง กรรมการตรวจสอบทรุกทลุ่านเขข้ารลุ่วมประชรุมครบทรุกครรันง
โดยมปการหารถือและแลกเปลปสยนขข้อคงิดเหป็นกรับฝลุ่ายจรัดการ ผมูข้ตรวจสอบภายใน และผมูข้สอบบรัญชป 

สรรุปสาระสกาครัญการปฏงิบรัตงิหนข้าทปสของคณะกรรมการตรวจสอบในปป 2561 ไดข้ดรังนปน
1. การสอบทานรายงานทางการเงงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานงบการเงงินรายไตรมาส งบการเงงินประจกาปป และ

รายงานทางการเงงินทปสเกปสยวขข้อง มปความเหป็นสอดคลข้องกรับผมูข้สอบบรัญชปวลุ่าบรงิษรัทไดข้มปการจรัดทกางบการเงงินถมูกตข้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงงินของไทย มปการเปงิดเผยหมายเหตรุประกอบงบการเงงินอยลุ่างครบถข้วน คณะกรรมการมปการประชรุมรลุ่วม
กรับผมูข้สอบบรัญชปโดยไมลุ่มปฝลุ่ายจรัดการรลุ่วมดข้วยเพถืสอใหข้เกงิดความมรัสนใจวลุ่าผมูข้สอบบรัญช ปไดข้ปฏงิบรัตงิงานและแสดงความเหป็นไดข้อยลุ่าง
องิสระไมลุ่ถมูกจกากรัดขอบเขต มปแผนการตรวจสอบทปสดปและครอบคลรุมถจึงเรถืสองความเสปสยงและการทรุจรงิตภายในองคน์กร 

2. การสอบทานระบบการควบครุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดข้พงิจารณาอนรุมรัตงิแผนการตรวจสอบของฝลุ่ายตรวจสอบ ไดข้รรับ
ทราบรายงานผลการตรวจสอบการประเมงินความเพปยงพอของระบบการควบครุมภายใน เพถืสอใหข้มรัสนใจวลุ่าการดกาเนงินงานในทรุก
หนลุ่วยงานของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยเปป็นไปอยลุ่างมปประส งิทธงิผล ถมูกตข้องตามกฎหมายและขข้อกกาหนดตลุ่างๆทปสเกปสยวขข้อง มปการ
ดกาเนงินงานครอบคลรุมดมูแลเรถืสองการใช ข้ทรรัพยากร บรุคลากร ทรรัพยน์ส งิน การปข้องกรันความเสปสยง อยลุ่างเหมาะสม

3. การกกากรับดมูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานภารกงิจขอบเขตการปฏงิบรัตงิงาน งบประมาณ และ
ความเปป็นองิสระของสกานรักงานตรวจสอบภายใน เพถืสอใหข้มประบบการตรวจสอบ การตงิดตามงานทปสเหมาะสมและมปประส งิทธงิผล ตรัว
บรุคลากรทปสมปความสามารถ และมปการพรัฒนาตนเองใหข้กข้าวทรันตลุ่อการเปลปสยนแปลงทางธรุรกงิจ รวมถจึงไดข้พงิจารณาและอนรุมรัตงิ
แผนงานตรวจสอบภายในสกาหรรับปป 2562

4. การปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและขข้อกกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานการปฏงิบรัตงิงานของบรงิษรัทใหข้เปป็นไปตามกฎหมาย
วลุ่าดข้วยหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ กฎระเบปยบของสกานรักงานคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ขข้อ
กกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย และกฎหมายอถืสนทปสเกปสยวขข้องกรับการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท รวมถจึงขข้อกกาหนด
ภาระผมูกพรันทปสอาจจะเกงิดขจึนนจากสรัญญาทปสกระทกากรับบรุคคลภายนอก เหป็นวลุ่าบรงิษรัทไดข้ปฏงิบรัตงิตามถมูกตข้อง เหมาะสมและทรันเวลา
และรรับทราบการเปลปสยนแปลงกฎเกณฑน์ตลุ่างๆ ทปสมปผลกระทบตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจอยมูลุ่สมกสาเสมอ

5. การพงิจารณารายการทปสเกปสยวโยงกรัน คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานและใหข้ความเหป็นตลุ่อการตกลงเขข้าทการายการทปสเกปสยว
โยงกรันหรถือรายการทปสอาจกลุ่อใหข้เกงิดความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ใหข้เปป็นไปตามกฎหมายและขข้อกกา หนดของ
ตลาดหลรักทรรัพยน์และสกานรักงานคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ เพถืสอใหข้มรัสนใจวลุ่ารายการดรังกลลุ่าวมปความ
โปรลุ่งใส สมเหตรุสมผล และเปป็นประโยชนน์สมูงสรุดตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท

6. การพงิจารณาเสนอแตลุ่งตรันงผมูข้สอบบรัญชปประจกาปป  2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้ประเมงินผลงานการตรวจสอบในปปทปสผลุ่านมา
และพงิจารณาความเหมาะสมของคลุ่าสอบบรัญชปแลข้วมปความเหป็นวลุ่าผมูข้สอบบรัญชปจากบรงิษรัทเคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป มปความ
เปป็นองิสระ มปความรมูข้และประสบการณน์ในการปฏงิบรัตงิงานสอบบรัญช ป จจึงนกาเสนอคณะกรรมการบรงิษรัทเพถืสอพงิจารณานกาเสนอตลุ่อทปส
ประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นแตลุ่งตรันงตลุ่ออปกวาระหนจึสง

7. การเขข้ารลุ่วมประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้น คณะกรรมการตรวจสอบทรุกคนเขข้ารลุ่วมในการประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปป 2561 โดย
ดมูแลใหข้เกงิดการปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้ถถือหรุข้นอยลุ่างเทลุ่าเทปยมกรัน ตรวจสอบวาระทปสจะนกาเสนอในการประชรุมและขข้อเสนอะแนะของคณะ
กรรมการบรงิหารแลข้ววลุ่าเหมาะสม พรข้อมชลุ่วยอธงิบายชปนแจงงานตามภารกงิจทปสรรับผงิดชอบถข้ามปขข้อซรักถามจากผมูข้ถถือหรุข้น

8. การประเมงินตนเอง และการพรัฒนาความรมูข้ คณะกรรมการตรวจสอบทรุกคนสามารถปฏงิบรัตงิไดข้ตามทปสกฎบรัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบกกาหนดไวข้อยลุ่างครบถข้วน รวมถจึงไดข้เขข้ารลุ่วมอบรมสรัมนาเพถืสอรรับทราบความรมูข้ กฏเกณฑน์ และระเบปยบใหมลุ่ๆตามกฎหมายวลุ่า
ดข้วยหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์  ขข้อกกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์ มาตรฐานการบรัญชป และกฎหมายทปสเกปสยวขข้องกรับธรุรกงิจ
ของบรงิษรัทอยลุ่างสมกสาเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็นวลุ่า ผมูข้บรงิหารของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยใหข้ความสกาครัญตลุ่อการบรงิหารงานภายใตข้
กรอบหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป รายงานทางการเงงินของบรงิษรัทมปความถมูกตข้อง เช ถืสอถถือไดข้ สอดคลข้องกรับมาตรฐานการบรัญชปทปส
รรับรองทรัสวไป มประบบการควบครุมภายในและการบรงิหารความเสปสยงทปสเหมาะสม มปการปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและขข้อกกาหนดทปสเกปสยวขข้องกรับ
ธรุรกงิจของบรงิษรัทอยลุ่างถมูกตข้องครบถข้วน

นายอกาพล โหตระกงิตยน์
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

นโยบายและภาพรวมการประกอบธรรกริจ

วริส ษัยทษัศนฑ์ 
บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป คถือ หนจึสงในธรุรกงิจผมูข้ผลงิต นกนามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป แบตเตอรปส ผลงิตภรัณฑน์ประกอบอถืสนๆ และใหข้บรงิการ

โลจงิสตงิกสน์ ดข้วยครุณภาพมาตรฐานสากล และมปความรรับผงิดชอบตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกภาคสลุ่วน

พษันธกริจ 
1. มปผลตอบแทนทปสดปตลุ่อผมูข้ถถือหรุข้น และมปความสรัมพรันธน์ทปสดปกรับพรันธมงิตรทางธรุรกงิจ
2. ผลงิตสงินคข้าทปสดป มปครุณภาพ และมปการควบครุมตข้นทรุนการผลงิตอยลุ่างมปประส งิทธงิภาพ
3. พรัฒนาเทคโนโลยปใหมลุ่ๆ เพถืสอตอบสนองความตข้องการตลาดทรันงในและตลุ่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชลุ่องทางโอกาสเพถืสอขยายธรุรกงิจใหข้ทรันกรับการเปลปสยนแปลง การแขลุ่งขรัน และนกาสมู ลุ่ความยรัสงยถืน
5. มปความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคมและสงิสงแวดลข้อม องคน์กรมปสรังคมทปสดป
6. พนรักงานมปสรุขภาพกายและใจทปสสมบมูรณน์แขป็งแรง สลุ่งเสรงิมใหข้พนรักงานมปความรมูข้ ความสามารถ ปรรับตรัวใหข้ทรันตลุ่อ

     การเปลปสยนแปลง
7. ปฏงิบรัตงิตามกฎหมาย ขข้อบรังครับ ของหนลุ่วยงานราชการอยลุ่างเครลุ่งครรัด

ครณคท่าหลษัก
S : Spirit        หมายถจึง  รลุ่วมมถือ รลุ่วมใจ
P : Passion     หมายถจึง  ทรุลุ่มเทกรับงานทปสทกา
G : Generate  หมายถจึง สรข้างสรรคน์ส งิสงดปงาม

ภาพรวมการประกอบธรรกริจ
การเปลปีพิ่ยนแปลง และพษัฒนาการทปีพิ่สจาคษัญ
          ปป 2502 เรงิสมประกอบธรุรกงิจเปป็นตรัวแทนจกาหนลุ่ายสงินคข้านกนามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป และแบตเตอรปส

ปป 2513 กลุ่อตรันง บรงิษรัท สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส จกากรัด เปป็นผมูข้ผลงิต และจกาหนลุ่าย จาระบป 
ปป 2513 กลุ่อตรันง บรงิษรัท สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส จกากรัด  เปป็นผมูข้ผลงิต และจกาหนลุ่าย แบตเตอรปส
ปป 2529 กลุ่อตรันง บรงิษรัท พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์ จกากรัด เปป็นผมูข้ผลงิต และจกาหนลุ่ายนกนามรันหลลุ่อลถืสน
ปป 2540 เปป็นบรงิษรัทมหาชนและจดทะเบปยนในตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย ช ถืสอยลุ่อ SPG

 ทรุนจดทะเบปยนชการะแลข้วเทลุ่ากรับ 345.00 ลข้านบาทสลุ่วนเกงินมมูลคลุ่าหรุข้น 297.30 ลข้านบาท
ปป 2556 เปลปสยนแปลงมมูลคลุ่าหรุข้นทปสตราไวข้จากหรุข้นละ 10 บาท เปป็น 1 บาทตลุ่อหรุข้น
ปป 2558 เปงิดดกาเนงินการ คลรังส งินคข้าสกาเรป็จรมูปหลรังใหมลุ่ ทปสอ.สามโคก จว.ปทรุมธานป
ปป 2558 เปงิดการผลงิตทปสโรงงานผลงิตภาชนะแหลุ่งใหมลุ่ซ จึสงมปเครถืสองจรักรใหมลุ่ทรันสมรัย ทปสอ.สามโคก จว.ปทรุมธานป
ปป 2559 ซถืนอทปสดงิน 71 ไรลุ่ 3 งาน 86 8 สลุ่วน 10 ตารางวา รงิมแมลุ่นกนาเจข้าพระยาทปส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรุทรเจดปยน์
           จว.สมรุทรปราการเปป็นมมูลคลุ่า 1,115 ลข้านบาท โดยมปวรัตถรุประสงคน์เพถืสอขนสลุ่งวรัตถรุดงิบทางเรถือ ขยายกกาลรังการผลงิต

และรองรรับการขยายธรุรกงิจบรงิการโลจงิสตงิกสน์ในอนาคต

โครงสรผู้างการถถือหรผู้นของกลรท่มบรริษษัท
บรงิษรัท มป 3 บรงิษรัทยลุ่อย ดรังนปน

บรงิษรัทยลุ่อย การดกาเนงินงาน สรัดสลุ่วนการถถือหรันและ
ออกเสปยง (%)

บจก. สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส จาระบป  ยปสหข้อ “เทรน”,“จระเขข้” 
และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด

99.99

บจก. สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส แบตเตอรปสรถยนตน์ ยปสหข้อ“โบลปเดข้น”,“เทรน”
และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด

95.74

บจก. พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์ นกนามรันหลลุ่อลถืสนเครถืสองยนตน์ยปสหข้อ“เทรน”,“จระเขข้” 
และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด

99.99
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ตษัวแทนจจาหนน่าย 3 ผลริตภษัณฑฑ์

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

นโยบายการแบท่งการดจาเนรินงานของบรริษษัทในกลรท่ม
บรงิษรัทเปป็นบรงิษรัทแมลุ่ : เปป็นตรัวแทนจกาหนลุ่ายผลงิตภรัณฑน์นกนามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป และแบตเตอรปส ทปสผลงิตโดยบรงิษรัท  

                  ยลุ่อยใหข้กรับลมูกคข้าทรัสวไปในประเทศ และลมูกคข้าประเทศในกลรุลุ่ม AEC ตามแนวชายแดน
บรงิษรัทยลุ่อยทรันง 3     : เปป็นผมูข้ผลงิตสงินคข้าสลุ่งใหข้บรงิษรัทแมลุ่ และจกาหนลุ่ายสงินคข้าเองโดยตรงใหข้กรับลมูกคข้าประเทศ

       ชายแดน-พมลุ่า และ ลมูกคข้าตลุ่างประเทศ

โครงสรผู้างการดจาเนรินธรรกริจของกลรท่มบรริษษัท

นจนามษันหลท่อลถืพิ่น จาระบปี แบตเตอรปีพิ่

ความส ษัมพษันธฑ์กษับกลรท่มธรรกริจของผผผู้ถถือหรผู้นใหญท่    
- ไมลุ่มป -

ลษักษณะการประกอบธรรกริจ

โครงสรผู้างรายไดผู้
โครงสรข้างรายไดข้ 2561 2560 2559

ตามสายผลงิตภรัณฑน์ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ
รายไดข้จากการขาย
    นกนามรันหลลุ่อลถืสน
    จาระบป
    แบตเตอรปส
    อถืสนๆ

1,569.99
1,025.46

611.06
42.21

47.71
31.17
18.57
1.28

1,664.55
993.46
642.68
32.73

49.23
29.38
19.01
0.97

1,620.85
954.33
662.60
37.20

48.68
28.66
19.90
1.12

รวมรายไดข้จากการขาย 3,248.72 98.73 3,333.42 98.59 3,274.99 98.35
รายไดข้อถืสน ๆ 41.68 1.27 47.55 1.41 54.83 1.65

รวม 3,290.40 100.00 3,380.97 100.00 3,329.82 100.00
• ขายอถืสนๆ เปป็นการขายวรัตถรุดงิบและของเสปยทปสเกงิดภายในกระบวนการผลงิต 
• รายไดข้อถืสนๆ ประกอบดข้วย ดอกเบปนยรรับ กกาไรจาก : เงงินลงทรุน สรัญญาซถืนอขายเงงินตราตลุ่างประเทศลลุ่วงหนข้า อรัตราแลก

เปลปสยน คลุ่าระวางและประกรันภรัยในการสลุ่งออก การขายทรรัพยน์สงิน และคลุ่าเชลุ่ารรับ
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บรริษษัท พรรีเมรีย ลลูบรริแคค้นทฑ์ จจากษัด
ผลูค้ผลริต

บรริษษัท สยามลลูบรริแคค้นทฑ์อรินดษัสทรรีรี่ จจากษัด
ผลูค้ผลริต

บรริษษัท สยามแบตเตอรรีรี่อรินดษัสทรรีรี่ จจากษัด
ผลูค้ผลริต

ขายในประเทศขายประเทศใน
แถบชายแดน

ขายตน่างประเทศ
ผน่านสยามลลูบริฯ

ขายชายแดน
ผน่านพรรีเมรียฯ

ขายตน่างประเทศ

51.55%

48.15%

0.30%16.67%

72.37%

10.96%

81.98%

18.02%

89.94%10.06%



บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

ลษักษณะผลริตภษัณฑฑ์หรถือบรริการ  
• นกนามรันหลลุ่อลถืสน : ยปสหข้อ “เทรน”  “จระเขข้”  และยปสหข้ออถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด เปป็นสงินคข้าทปสจกาเปป็นในการหลลุ่อลถืสนเครถืสองยนตน์

สกาหรรับ รถยนตน์, รถตรัก, รถไถ, รถบรรทรุก, เครถืสองมถือการเกษตร และเครถืสองจรักรทปสใช ข้ในอรุตสาหกรรมทรุกชนงิด เปป็น
ของเหลวทปสแทรกตรัวเปป็นชรันนบางๆระหวลุ่างช งินนสลุ่วนโลหะ เพถืสอชลุ่วยลดความฝถืดของเครถืสองยนตน์ เครถืสองจรักร ปข้องกรันการ
สจึกหรอ ขจรัดคราบสกปรก และระบายความรข้อน ของชงินนสลุ่วนทปสเปป็นโลหะนรันน ทกาใหข้อายรุการใช ข้งานไดข้นานขจึนน

• จาระบป : ยปสหข้อ “เทรน”  “จระเขข้”  และยปสหข้ออถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด เปป็นสารหลลุ่อลถืสนกจึสงแขป็งกจึสงเหลวไหลเทไดข้ยากทกาใหข้มป
ครุณสมบรัตงิในการจรับตงิดช งินนสลุ่วนไดข้ดปขจึนน ทนตลุ่อความชถืนนความรข้อนและแรงกระแทก เหมาะกรับการใช ข้งานในชงินนสลุ่วนของ
เครถืสองยนตน์ เครถืสองจรักร ทปสไมลุ่สามารถปงิดผนจึกใหข้มงิดชงิดหรถือตข้องมปการเสปยดสปมาก

• แบตเตอรปส : ยปสหข้อ “โบลงิเดข้น”  “เทรน”  และยปสหข้ออถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด  เปป็นอรุปกรณน์เกป็บสการองพลรังงานไฟฟข้า สามารถ
นกาไปใช ข้ไดข้ทรันทป เนถืสองจากเปป็นไฟฟข้ากระแสตรงไมลุ่เหมถือนกรับไฟฟข้าทปสใช ข้ภายในอาคารบข้านเรถือน จจึงเปป็นสลุ่วนประกอบ
สกาครัญสกาหรรับรถยนตน์ และยานยนตน์ชนงิดตลุ่างๆ โดยเปป็นอรุปกรณน์ทปสจลุ่ายกระแสไฟฟข้าสกาหรรับจรุดสตารน์ทเครถืสองยนตน์ และเปป็น
แหลลุ่งพลรังงานใหข้กรับอรุปกรณน์สลุ่องสวลุ่างและอรุปกรณน์อถืสนๆ

• การสลุ่งเสรงิมการลงทรุน : บรงิษรัทฯ ไมลุ่ไดข้เปป็นบรงิษรัททปสขอรรับการสลุ่งเสรงิมการลงทรุน
 การตลาดและการแขท่งขษัน  

• นโยบายการตลาด เนข้นการรรักษาลมูกคข้าเกลุ่าและหาลมูกคข้าใหมลุ่  มปแผนสลุ่งเสรงิมการขายเนข้นความพจึงพอใจของลมูกคข้าเปป็น
หลรัก และมปการจรัดทกาขข้อมมูลวงิเคราะหน์ผลงานในอดปต การตลาด คมูลุ่แขลุ่ง เพถืสอใช ข้ในการบรงิหารอนาคต

• ลมูกคข้ากลรุลุ่มเปข้าหมาย ผมูข้คข้าสลุ่ง ผมูข้คข้าปลปก ทรันงตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพถืสอเปป็นตรัวแทนการขายสมู ลุ่
ผมูข้ใช ข้ตรงทปสเปป็นไดข้ทรันงรถยนตน์สลุ่วนบรุคคลและรถยนตน์เพถืสอการพาณงิชยน์ตลุ่อไป โดยบรงิษรัทไดข้จรัดทกาการโฆษณาผลุ่านส ถืสอทปวป สถืสอ
วงิทยรุ และปข้ายโฆษณา ทรันงภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพถืสอสนรับสนรุนใหข้ผมูข้ใช ข้ตรงไดข้รมูข้จรักผลงิตภรัณฑน์ของ
บรงิษรัทอยลุ่างทรัสวถจึงควบคมูลุ่ไปดข้วย

• การจกาหนลุ่ายและชลุ่องทางการจกาหนลุ่าย  
      บรงิษรัทแมลุ่ : เปป็นตรัวแทนจกาหนลุ่ายสงินคข้าใหข้แกลุ่ลมูกคข้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมปทปมขายแยกเปป็นสลุ่วน

ขายกรรุงเทพฯ และ สลุ่วนขายตลุ่างจรังหวรัดทปสครอบคลรุมการขายตลุ่างจรังหวรัดทรัสวประเทศและประเทศแถบชายแดน  
      บรงิษรัทยลุ่อยทรันง 3 : เปป็นผมูข้จกาหนลุ่ายใหข้กรับลมูกคข้าชายแดนบางรายและลมูกคข้าตลุ่างประเทศโดยตรง โดยมปฝลุ่ายการตลาด

ตลุ่างประเทศตงิดตลุ่อกรับลมูกคข้า
• สรัดสลุ่วนการจกาหนลุ่ายในปปทปสผลุ่านมา  

สรัดสลุ่วนการขายสงินคข้าหลรัก  นกนามรันหลลุ่อลถืสน : จาระบป : แบตเตอรปส  เทลุ่ากรับ 49 : 32 : 19         
      นกนามรันหลลุ่อลถืสน : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ประเทศในแถบชายแดน เทลุ่ากรับ 55:45 ตลาดในประเทศ เนข้นเจาะ

ตลาดสลุ่วนนอกสถานปบรงิการนกนามรันชถืนอเพลงิง สกาหรรับตลาดตลุ่างประเทศจะเปป็นประเทศแถบชายแดน โดยมรุลุ่งแขลุ่งขรันในดข้าน
ครุณภาพทปสดป ราคาทปสเหมาะสม และการสลุ่งเสรงิมการขายทปสเขข้าถจึงผมูข้ใช ข้โดยตรงเปป็นหลรัก กลรุลุ่มลมูกคข้าเปข้าหมาย ไดข้แกลุ่ รข้านคข้า
ปลปก ผมูข้คข้าสลุ่ง ศมูนยน์บรงิการรถยนตน์ รข้านซลุ่อมรถยนตน์ รข้านคข้าสลุ่ง ผมูข้บรงิโภครายใหญลุ่ทปสประกอบธรุรกงิจโรงงานอรุตสาหกรรม กงิจการ
ขนสลุ่ง กงิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทกาเหมถืองแรลุ่ และผมูข้คข้าสลุ่งในประเทศแถบชายแดน เปป็นตข้น

      จาระบป : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 68:32 กลรุลุ่มบรงิษรัทเปป็น 1 ใน 5 บรงิษรัทผมูข้ผลงิตจาระบปราย
ใหญลุ่ทปสสรุดในประเทศ จาระบปของบรงิษรัทเปป็นทปสยอมรรับในเรถืสองมาตรฐานและครุณภาพทปสดป ช ลุ่องทางการจกาหนลุ่ายทปสสกาครัญคถือ
ตลาดนอกสถานปบรงิการนกนามรันเชถืนอเพลงิง ตลาดตลุ่างประเทศในทวปปเอเซปยเปป็นหลรัก

      แบตเตอรปส : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 21:79 โดยเนข้นตลาดตลุ่างประเทศ  เพราะการ
แขลุ่งขรันไมลุ่สมูงมาก กลรุลุ่มลมูกคข้าเปข้าหมายคถือผมูข้คข้าสลุ่งในตลุ่างประเทศกระจายไปในทวปปตลุ่างๆเชลุ่น แอฟรงิกา ตะวรันออกกลาง 
และโอเชปยนเนปย เปป็นตข้น

• สถานภาพและศรักยภาพในการแขลุ่งขรัน  
     บรงิษรัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง : เปป็นโรงงานผลงิตนกนามรันหลลุ่อลถืสน ,ผลงิตจาระบป ,ผลงิตแบตเตอรปส ,ผลงิตภาชนะบรรจรุนกนามรันหลลุ่อลถืสนและ
จาระบป และมปฟารน์มแทงคน์ขนาดใหญลุ่ทปสรองรรับการเกป็บวรัตถรุดงิบหลรักไดข้อยลุ่างมปประสงิทธงิภาพ ทกาใหข้บรงิษรัทอยมูลุ่ในฐานะทปสมปความ
พรข้อมสกาหรรับการแขลุ่งขรันในดข้านครุณภาพ , การควบครุมตข้นทรุน และ การกกาหนดกลยรุทธน์ราคา

      ทปมงานขาย : เนข้นนโยบายเจาะลจึกทรุกตลาดในประเทศโดยมรุลุ่งเนข้นการรรักษาความสรัมพรันธน์ทปสดปทรันงการขายและการ
บรงิการใหข้กรับลมูกคข้าแบบตลุ่อเนถืสองระยะยาว

      คลรังสงินคข้า 2 อาคาร : ใช ข้ในการจรัดเกป็บสงินคข้าอยลุ่างเพปยงพอดข้วยเครถืสองมถือทปสทรันสมรัย และมปรถบรรทรุกเพถืสอการกระจาย
สงินคข้าไดข้รวดเรป็วทรันงผลุ่านทางบรงิษรัทขนสลุ่งหรถือสลุ่งตรงถจึงสถานทปสของลมูกคข้า

      แผนกบรงิการงานขาย : ใช ข้ระบบ SAP ซจึสงเปป็นระบบการจรัดการฐานขข้อมมูลทปสเช ถืสอมโยงกรันทรันงงานขาย งานจรัดซถืนอ งาน
ผลงิต งานสตรุ๊อคสงินคข้า การจรัดสลุ่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยลุ่างถมูกตข้องแมลุ่นยกา และมปประสงิทธงิภาพ ซจึสงยรังเปป็น 
ฐานขข้อมมูลในการวงิเคราะหน์ บรงิหารงาน การตรัดสงินใจ ทรันงสกาหรรับผมูข้บรงิหารและผมูข้ปฏงิบรัตงิงานทรุกระดรับ

• แนวโนข้มภาวะอรุตสาหกรรมและสภาพการแขลุ่งขรันในอนาคต
      ตลาดธรุรกงิจนกนามรันหลลุ่อลถืสนคาดวลุ่าจะลดตรัวลง เพราะนกนามรันหลลุ่อลถืสนไดข้พรัฒนาใหข้มปครุณภาพดปขจึนน จจึงชลุ่วยยถืดระยะเวลาการ
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เปลปสยนถลุ่ายไปดข้วย อปกทรันงกระแสการพรัฒนาไปสมู ลุ่รถยนตน์ไฟฟข้าคงจะเปป็นอนาคตทปสไมลุ่ไกลมากนรัก สภาพการแขลุ่งขรันจะยงิสง
มากขจึนน การตลาดจะมรุลุ่งไปสมูลุ่ตลาดออนไลนน์มากขจึนน เพราะเขข้าถจึงงลุ่าย สะดวกรวดเรป็ว

การจษัดหาผลริตภษัณฑฑ์หรถือบรริการ  
•  การผลงิต มปกกาลรังการผลงิตทปสเพปยงพอ

ผลงิตภรัณฑน์ บรงิษรัทยลุ่อยผมูข้ผลงิต กกาลรังการผลงิต

ปกตงิตลุ่อปป

ปป2561 

กกาลรังการผลงิตทปสใช ข้

นกนามรันหลลุ่อลถืสน บจก.พรปเมปยลมูบรงิแคข้นทน์ 30 ลข้านลงิตร 80.00%

จาระบป บจก.สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส 12 ลข้านกงิโลกรรัม 78.00%

แบตเตอรปส บจก.สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส 360,000 ลมูก 85.00%
• การจรัดหาวรัตถรุดงิบ ไมลุ่มปการพจึสงพงิงจากผมูข้ขายรายใดเกงินกวลุ่า 30%ของยอดซถืนอ

วรัตถรุดงิบหลรัก แหลลุ่งทปสมา

นกนามรันพถืนนฐาน ผมูข้ผลงิตภายในประเทศ และตลุ่างประเทศ

สารเพงิสมครุณภาพ ผมูข้ผลงิตวรัสดรุเคมปภรัณฑน์ในตลุ่างประเทศ หรถือตรัวแทนภายในประเทศ

ตะกรัสว ผมูข้ผลงิตภายในประเทศ และตลุ่างประเทศ

เปลถือกหมข้อแบตฯ ผมูข้ผลงิตภายในประเทศ และตลุ่างประเทศ

เมป็ดพลาสตงิก ผมูข้ผลงิตภายในประเทศ

• ผลกระทบตลุ่อสงิสงแวดลข้อม
      ดข้วยเปข้าหมายในการดกาเนงินธรุรกงิจในชรุมชนแบบระยะยาวและยรัสงยถืน งานผลงิตสงินคข้าจจึงเนข้นกระบวนการทปสเปป็นมงิตรตลุ่อสงิสง
แวดลข้อม มปนโยบายและแนวทางการปฏงิบรัตงิงานดข้านครุณภาพ ความปลอดภรัย อาชปวอนามรัย และสงิสงแวดลข้อมทปสชรัดเจน คกานจึง
ถจึงผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรันงภายในและภายนอกองคน์กร มปหนลุ่วยงานภายในวรัดคลุ่ามลพงิษทางนกนา ทางอากาศ อยลุ่างสมกสาเสมอ มปหนลุ่วย
งานภายนอกมาตรวจสรุขภาพพนรักงานในองคน์กรทรุกปป การกกาจรัดกากอรุตสาหกรรมและของเสปย กระทกาอยลุ่างถมูกตข้อง มป
มาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบปยบทปสกระทรวงอรุตสาหกรรมกกาหนด
      ในรอบระยะ 3 ปปทปสผลุ่านมา กลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่เคยมปปรัญหาขข้อรข้องเรปยนเกปสยวกรับสงิสงแวดลข้อมแตลุ่อยลุ่างใด

งานทปีพิ่ยษังไมท่ไดผู้สท่งมอบ 
ไมลุ่มปรายการทปสเปป็นนรัยสกาครัญแตลุ่อยลุ่างใด

ปษัจจษัยความเสปีพิ่ยงและการบรริหารจษัดการ

ความเสปีพิ่ยงตท่อการดจาเนรินธรรกริจ : 
• ความเสปสยงภายนอกองคน์กร อาทงิความไมลุ่แนลุ่นอนของเศรษฐกงิจโลกและเศรษฐกงิจภายในประเทศ ความกข้าวหนข้าของ

เทคโนโลยปสเชลุ่นรถไฟฟข้าและระบบการขนสลุ่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลปสยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market
Place การขยายตรัวอยลุ่างตลุ่อเนถืสองของ Social Media รวมถจึงแนวทางพงิทรักษน์รรักษน์โลกลดมลภาวะ เหลลุ่านปน จะสลุ่งผลใหข้ความตข้องการ
ผลงิตภรัณฑน์นกนามรันหลลุ่อลถืสนและแบตเตอรปสทปสใช ข้กรับรถยนตน์ลดลง ตลาดทรันงในและตลุ่างประเทศจะมปการแขลุ่งขรันในระดรับทปสสมูงขจึนนเรถืสอยๆ ซจึสง
คาดวลุ่าในอนาคตกลรุลุ่มบรงิษรัทจะไดข้รรับผลกระทบโดยตรงอยลุ่างแนลุ่นอน  

  มาตรการรองรรับความเสปสยงทปสจรัดทกาในปป2561 : คณะกรรมการบรงิหารตระหนรักในเรถืสองดรังกลลุ่าวเปป็นอยลุ่างดป แมข้วลุ่าจะไมลุ่เกงิด
ขจึนนใน 3-5 ปปนปนกป็ตาม โดยตรันงทปมงานศจึกษาขข้อมมูลวงิเคราะหน์แนวทางการดกาเนงินธรุรกงิจในอนาคต เนข้นการขยายธรุรกงิจดข้านโลจงิสตงิกส น์
เรงิสมจากการพรัฒนาทปสดงิน 71 ไรลุ่รงิมแมลุ่นกนาเจข้าพระยาทปส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรุทรเจดปยน์ จว.สมรุทรปราการ ซจึสงลงทรุนไวข้ใน
ปป2559 มมูลคลุ่า 1,115 ลข้านบาท ตามวรัตถรุประสงคน์เพถืสอสรข้างคลรังนกนามรัน ทปสนอกจากจะแกข้ไขปรัญหาการขนส ลุ่งวรัตถรุดงิบทางเรถือใน
ปรัจจรุบรันแลข้ว ยรังเปป็นโครงการทปสอาจลดตข้นทรุนการผลงิตเพถืสอการสลุ่งออกไดข้โดยเฉพาะตข้นทรุนดข้านการขนสลุ่ง อปกทรันงยรังเปป็นการรองรรับ
การขยายธรุรกงิจบรงิการโลจงิสตงิกสน์ในอนาคตไดข้อปกดข้วย

  และจากการทปสสภาวะการตลาดเปลปสยนแปลงไปทกาใหข้คนกลางอรันไดข้แกลุ่ยปสปรัปั๊ว รข้านคข้า หข้างสรรพส งินคข้าเปป็นตข้น คลุ่อยๆหมด
ความสกาครัญลง บรงิษรัทจจึงมปแนวทางในการปรรับรมูปแบบการทกาธรุรกงิจในลรักษณะ Online Marketing และ Digital Advertising ใหข้
มากขจึนน รวมถจึงการปรรับปรรุงระบบโลจงิสตงิกส น์ และบรงิการหลรังขายของนกนามรันหลลุ่อลถืสน แบตเตอรป และจารบปสกาหรรับลมูกคข้าในระบบ
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ออนไลนน์ โดยยรังคงสนรับสนรุนในดข้านการขายออนไลนน์ การเช ถืสอมโยงหลุ่วงโซลุ่ครุณคลุ่ากรับลมูกคข้าเดงิมทรันงยปสปรัปั๊วรข้านคข้าและอถืสนๆใหข้มป
ประสงิทธงิภาพสมูงขจึนน

• ความเสปสยงภายในองคน์กร ปป2561 กลรุลุ่มบรงิษรัทบรงิหารจรัดการผลุ่านคณะกรรมการบรงิหารความเส ปยง โดยจรัดทกามาตรการ
รองรรับความเสปสยงภายในสรรุปสาระสกาครัญ ดรังนปน 

1. ความเสปสยงดข้านกลยรุทธน์
    1.1 ขยายธรุรกงิจดข้านโลจงิสตงิกสน์เรงิสมจากโครงการทลุ่าเรถือและคลรังนกนามรันสมรุทรปราการ
    1.2 ปรรับ Business Model โดยขายและใหข้บรงิการผลุ่านระบบออนไลนน์
    1.3 ปรรับภาพลรักษณน์ของสงินคข้าเพถืสอดจึงดมูดคนรรุลุ่นใหมลุ่ผลุ่านระบบ Digital Advertising 
    1.4 ปรรับปรรุง Security ของระบบไอทปเพถืสอปข้องกรันไวรรัสคอมพงิวเตอรน์ การแฮป็คขข้อมมูล การใช ข้ซอฟทน์แวรน์ผงิดกฎหมาย  
          และอถืสนๆ
2. ความเสปสยงดข้านปฎงิบรัตงิการ
    2.1 ดข้านการขาย : กกาหนดเปข้าหมายการขาย ปรรับปรรุงเงถืสอนไขทางการคข้าใหข้จมูงใจลมูกคข้ามากขจึนน จรัดทกา Application
          เชถืสอมโยงกรับคมูลุ่คข้าเพถืสอสนรับสนรุนการขาย และใหข้บรงิการตลุ่อลมูกคข้าปลายทางผลุ่านระบบออนไลนน์เทรดดงิง  
    2.2 ดข้านการจรัดสลุ่ง : มรุลุ่งเนข้นความรวดเรป็ว ลมูกคข้าสามารถตงิดตามขข้อมมูลการจรัดสลุ่งไดข้ผลุ่านทางออนไลนน์ และลดความเสปย
          หายจากการขนสลุ่ง
    2.3 ดข้านการผลงิต : บรงิหารตข้นทรุนการผลงิตใหข้ลดลงสามารถแขลุ่งขรันไดข้และยรังคงไวข้ซ จึสงครุณภาพ ทบทวนสมูตรการผลงิตใหข้
         ทรันสมรัยเลถือกใช ข้วรัตถรุดงิบทปสดปและเหมาะสมเพถืสอลดตข้นทรุน ปรรับปรรุงสภาพการทกางานใหข้มปความปลอดภรัย สอาด และ
         เพงิสมเครถืสองทรุลุ่นแรงในจรุดทปสจะทกาใหข้สดวกและปลอดภรัยมากขจึนน
    2.4 ดข้านบรุคลากร : ปรรับปรรุงการบรงิหารงานดข้านบรุคคล ไดข้แกลุ่การ Job Description  Succession Plan Training and 
         Development  Job Rotation และ Recruitment เปป็นตข้น ปรรับปรรุงเงงินเดถือนคลุ่าจข้างและสวรัสดงิการรวมทรันงคลุ่าตอบ
         แทนเชลุ่นเงงินพงิเศษ คลุ่าตกาแหนลุ่ง ใหข้เหมาะสมเพถืสอลด Turnover เพงิสมขวรัญและกกาลรังใจ และดจึงดมูดคนรรุลุ่นใหมลุ่ ปรรับ
          สภาพการทกางานและการสถืสอสารภายในโดยนกาเทคโนโลยปดข้านไอทปมาใช ข้เพงิสมมากขจึนนเพถืสอใหข้เกงิดความสดวกตลุ่อ 
          พนรักงาน ลดการใช ข้กระดาษ อรันมปผลโดยตรงคถือเพงิสมประสงิทธงิภาพและลดคลุ่าใช ข้จลุ่าย
3. ความเสปสยงดข้านการเงงิน
    3.1 บรงิษรัทไมลุ่มปความเสปสยงดข้านสภาพคลลุ่องเพราะมปเงงินสดเพปยงพอสกาหรรับการทกาธรุรกงิจและการลงทรุน
    3.2 บรงิษรัทไมลุ่มปความเสปสยงดข้านอรัตราดอกเบปนยเพราะมลุ่มปการกมูข้ยถืม
    3.3 บรงิษรัทมปความเสปสยงจากอรัตราแลกเปลปสยนเนถืสองจากวรัตถรุดงิบหลรักเชลุ่นตะกรัสวและเบสออยลน์ และผลผลงิตเชลุ่นแบตเตอรป

นกนามรันหลลุ่อลถืสนและจารบปซถืนอขายดข้วยเงงินตราตลุ่างประเทศ แตลุ่บรงิษรัทกป็ไดข้ทกาการปข้องกรันความเสปสยงโดยการ fix อรัตราแลกเปลปสยนกรับ
ธนาคารทรันงการซถืนอวรัตถรุดงิบและการขายสงินคข้า

4. ความเสปสยงดข้านการปฏงิบรัตงิตามกฎหมายขข้อบรังครับ
    4.1 ทบทวนการใช ข้เครถืสองมถือเครถืสองใช ข้ใหข้ถมูกตข้องตามกฎหมายอยลุ่างสมกสาเสมอ

           4.2 ตรันงศมูนยน์ควบครุมขข้อปฏงิบรัตงิใหข้เปป็นไปตามกฏระเบปยบขข้อบรังครับของหนลุ่วยงานราชการและหนลุ่วยงานอถืสนทปสเกปสยวขข้อง
          ผลุ่านระบบองินทราเนป็ต

ความเสปีพิ่ยงตท่อการลงทรนของผผผู้ถถือหลษักทรษัพยฑ์   :
          • การลงทรุนในหลรักทรรัพยน์ของบรงิษรัท : ผมูข้ลงทรุนควรศจึกษาพงิจารณาอยลุ่างรอบคอบตามขข้อมมูลในการประกอบธรุรกงิจของ
บรงิษรัท ปรัจจรัยความเสปสยงทปสระบรุ และขข้อมมูลความเสปสยงอถืสนๆทปสบรงิษรัทยรังไมลุ่ทราบผลกระทบในปรัจจรุบรัน โดยศ จึกษาจากแหลลุ่งขข้อมมูล
อถืสนเชลุ่น สภาวะเศรษฐกงิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรรัฐบาล เปป็นตข้น 

• การถมูกควบครุมเสปยงของทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น : กลรุลุ่มโรจตระการถถือหรุข้นรวม 68.74% และเปป็นคณะกรรมการและผมูข้บรงิหาร
ของกลรุลุ่มบรงิษรัท จจึงเปป็นกลรุลุ่มทปสควบครุมคะแนนเสปยงในการลงมตงิทปสสกาครัญ
            มาตรการรองรรับความเสปสยงทปสจรัดทกา : บรงิษรัทจรัดใหข้มปโครงสรข้างคณะกรรมการอยลุ่างเหมาะสมคถือ 10 ทลุ่าน ประกอบดข้วย
กรรมการบรงิหาร 6 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการองิสระ 4 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ 40 จจึงเปป็นสรัดสลุ่วนทปส
เหมาะสกาหรรับการถลุ่วงดรุลและสอบทานรายละเอปยดของวาระทปสจะนกาเสนอพงิจารณาในการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นทปสผลุ่านมา

• การไดข้รรับผลตอบแทนจากการลงทรุน : ในปป2561 ผลการดกาเนงินงานลดลงเมถืสอเทปยบกรับปปทปสผลุ่านมารข้อยละ 11.30
อรัตรากกาไรตลุ่อหรุข้น เทลุ่ากรับ 1.10 บาทตลุ่อหรุข้น เทปยบกรับ 1.24 บาทตลุ่อหรุข้นของปป2560

   มาตรการรองรรับความเสปสยงทปสจรัดทกา : แมข้วลุ่าบรงิษรัทจะมปนโยบายจลุ่ายเงงินปรันผลไมลุ่ตกสากวลุ่ารข้อยละ 40 ของกกาไรสรุทธงิ แตลุ่
เนถืสองจากบรงิษรัทมปสภาพคลลุ่องสมูง มปเงงินสดและเงงินลงทรุนชรัสวคราว ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2561 รวม 2,216,754,069 บาท จจึง
สามารถจลุ่ายเงงินปรันผลสกาหรรับผลประกอบการปป2561 ไดข้ในอรัตรา 0.70 บาทตลุ่อหรุข้นหรถือรข้อยละ 63.64 ใกลข้เคปยงกรับปปทปสผลุ่านมา 
การวริเคราะหฑ์ความเสปีพิ่ยงในอนาคต : เตรปยมพรข้อมกรับความเสปสยงทปสไมลุ่เคยเกงิดขจึนน

การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : ผมูข้บรงิหารตระหนรักดปวลุ่านอกเหนถือจากความเสปสยงขข้างตข้นแลข้ว การคข้นหาและระบรุปรัจจรัยความ
เสปสยงดข้านธรุรกงิจทปสสกาครัญทปสไมลุ่เคยเกงิดขจึนนมากลุ่อนในอดปตจะทกาใหข้กงิจการสามารถตอบโตข้กรับความเส ปสยงไดข้อยลุ่างทรันทลุ่วงทป  

มาตราการรองรรับความเสปสยงทปสจรัดทกา : ใหข้กรรมการและพนรักงานไปรรับฟรังแนวความคงิดบรงิหารความเส ปสยงจากการสรัมมนา
ตลุ่างๆอยลุ่างสมกสาเสมอ  ศ จึกษาหาขข้อมมูลทปสเกปสยวขข้อง เชลุ่นความกข้าวหนข้าของนวรัตกรรมยานยนตน์ไฟฟข้าไทยทรันงตรัวรถและสถานปชารน์จ
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

การอนรุรรักษน์พลรังงาน การเตรปยมตรัวเปป็นสมารน์ทซงิตปน การอนรุรรักษน์ส งิสงแวดลข้อมเปป็นโลกอนาคตทปสสะอาด และรวมถจึงนโยบายของรรัฐบาล
ทปสออกมาชลุ่วยสนรับสนรุนตลุ่างๆเหลลุ่านปน คณะกรรมการบรงิหารคาดวลุ่ารถยนตน์ไฟฟข้าจะครองถนนในปป2583 อปก 21 ปปขข้างหนข้าอยลุ่าง
แนลุ่นอน และกลรุลุ่มบรงิษรัทจะตข้องเตรปยมบรงิหารจรัดการเพถืสอรรับมถือตลุ่อไปใหข้เหมาะสม

ทรษัพยฑ์ส รินทปีพิ่ใชผู้ในการประกอบธรรกริจ

มผลคท่าทรษัพยฑ์ส รินถาวรทปีพิ่ใชผู้ในการดจาเนรินธรรกริจ
ทรรัพยน์สงินณ 31 ธรันวาคม 2561 2560 2559

(หนลุ่วย : ลข้านบาท) กลุ่อนหรักคลุ่าเสถืสอมฯ หลรังหรักคลุ่าเสถืสอมฯ หลรังหรักคลุ่าเสถืสอมฯ หลรังหรักคลุ่าเสถืสอมฯ

ทปสดงิน 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42

อาคารและสงิสงปลมูกสรข้าง 671.88 316.11 343.42 372.58

เครถืสองจรักรและอรุปกรณน์ 1,378.80 193.17 226.86 238.96

เครถืสองจรักรระหวลุ่างตงิดตรันงและงานระหวลุ่างทกา 38.01 19.31 14.35 16.82

เครถืสองตกแตลุ่ง เครถืสองใช ข้สกานรักงาน 55.27 3.68 5.20 6.97

ยานพาหนะ 83.41 32.82 32.80 29.58

เครถืสองมถือ เครถืสองใช ข้ 180.51 33.32 40.84 41.54

สลุ่วนปรรับปรรุงทปสดงินเชลุ่าสรุทธงิ 0.00 0.00 0.19 2.43

รวม 3,513.30 1,703.83 1,769.08 1,814.30

ภาระผผกพษันของทรษัพยฑ์ส ริน 
 บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยไดข้จดจกานองทปสดงินและส งิสงปลมูกสรข้าง เพถืสอเปป็นหลรักประกรันเงงินเบงิกเกงินบรัญช ปและเงงินกมูข้ยถืมระยะสรันน
จากสถาบรันการเงงินและใหข้บรงิษรัทยลุ่อยรลุ่วมคกนาประกรันเตป็มวงเงงิน แตลุ่วงเงงินส งินเชถืสอดรังกลลุ่าวบรงิษรัทมปความจกาเปป็นในการใช ข้นข้อยมาก
เนถืสองดข้วยบรงิษรัทมปสภาพคลลุ่องทางการเงงินสมูง ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2561 บรงิษรัทไมลุ่มปหนปนส งินทปสมปภาระดอกเบปนยคงคข้าง ในขณะทปสมป
เงงินสด และเงงินลงทรุนชรัสวคราว รวม 2,216.75 ลข้านบาท

ทรษัพยฑ์ส รินเพถืพิ่อการลงทรน 
บรงิษรัทมปอสรังหารงิมทรรัพยน์เพถืสอการลงทรุนราคาทรุนเทลุ่ากรับ 3.31 ลข้านบาท เปป็นทปสดงินเปลลุ่า 80 แปลง รวม 27 ไรลุ่ 3 งาน

72.2 ตารางวา มปมมูลคลุ่าประเมงินตามราคาตลาดตามเกณฑน์ของส งินทรรัพยน์ทปสใช ข้งานอยมูลุ่ในปรัจจรุบรันมปมมูลคลุ่ายรุตงิธรรมเทลุ่ากรับ 901.19
ลข้านบาทตามเอกสารจากผมูข้ประเมงินราคาองิสระตามแนบขข้างทข้าย

การตษันงสจารองคท่าเผถืพิ่อการดผู้อยคท่าของสรินทรษัพยฑ์
บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยมปนโยบายรรับรมูข้ขาดทรุนจากการดข้อยคลุ่าเมถืสอมมูลคลุ่าทปสคาดวลุ่าจะไดข้รรับคถืนตกสากวลุ่ามมูลคลุ่าตามบรัญช ปของ

สงินทรรัพยน์ และตรันงสการองไวข้ครบถข้วนแลข้ว

โครงการในอนาคต
- โครงการทลุ่าเรถือ และคลรังส งินคข้า บนทปสดงินตงิดแมลุ่นกนาเจข้าพระยา ทปสตกาบลปากคลองบางปลากด อกาเภอพระสมรุทรเจดปยน์

จรังหวรัดสมรุทรปราการ เพถืสอเกป็บวรัตถรุดงิบทปสใช ข้ในการผลงิต ใหข้เชลุ่า และการใหข้บรงิการดข้านโลจงิสตงิกสน์
- โครงการพรัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce

    - โครงการปรรับปรรุงบรุคลากรจรัดทกา Succession Plan , Traning Plan และ Jobs Rotation

ขผู้อพริพาททางกฎหมาย 
- ไมลุ่มป -
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

ขผู้อมผลทษัพิ่วไปและชท่องทางการตริดตท่อ

ชถืสอบรงิษรัท บรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน) (เรปยกชถืสอยลุ่อ “SPG”)

เลขทปสทะเบปยนบรงิษรัท 0107539000111  จดทะเบปยนกรับตลาดหลรักทรรัพยน์ฯเมถืสอ มปนาคม 2540

หรุข้นทปสจกาหนลุ่ายแลข้ว จกานวนหรุข้นสามรัญจดทะเบปยน 345,000,000 หรุข้น ราคาพารน์ 1.00 บาท รรับชการะแลข้ว 100%

ทปสตรันงสกานรักงานใหญลุ่ บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยมปสกานรักงานใหญลุ่อยมูลุ่ทปส 488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปสแยกมหานาค 
เขตดรุส งิต กรรุงเทพฯ 10300 โทรศรัพทน์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทปสตรันงคลรังสงินคข้า 101  หมมูลุ่ 2  ถนนสามโคก-เสนา  ตกาบลคลองควาย อกาเภอสามโคก จรังหวรัดปทรุมธานป 12160
โทรศรัพทน์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธรุรกงิจ ผลงิตและจกาหนลุ่าย สงินคข้าอรุตสาหกรรม หมวดยานยนตน์ ประเภทนกนามรันหลลุ่อลถืสน แบตเตอรปส และ
จาระบป

Home Page http://www.siampangroup.com

เลขานรุการบรงิษรัท นางสรุทธงิรรัตนน์ วรรณรรัตนน์ 
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปสแยกมหานาค เขตดรุส งิต
กรรุงเทพมหานคร โทรศรัพทน์ (02) 975 2780-8 ตลุ่อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com

ผมูข้สอบบรัญชป นางสาวพรทงิพยน์ รงิมดรุส งิต ผมูข้สอบบรัญชปรรับอนรุญาตเลขทะเบปยน 5565
บรงิษรัท เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป จกากรัด 
โทรศรัพทน์ (02) 677 2000 

ผมูข้ตรวจสอบภายใน นางสรุรปยน์ นรันตตงิกมูล 
บรงิษรัท วปอารน์ไอเอ จกากรัด
2129/122 หมมูลุ่4 ถนนเทพารรักษน์ อกาเภอเมถือง จรังหวรัดสมรุทรปราการ

ชท่องทางการตริดตท่อสอบถามรผู้องเรปียน
เพถืสอใหข้มปการปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกฝลุ่ายอยลุ่างเทลุ่าเทปยมกรันและมปความเปป็นธรรม บรงิษรัทไดข้จรัดใหข้มปช ลุ่องทางรรับแจข้ง

เบาะแส หรถือขข้อรข้องเรปยน หรถือขข้อคงิดเหป็น หรถือขข้อเสนอแนะใดทปสแสดงวลุ่าผมูข้มปส ลุ่วนไดข้เสปยไดข้รรับผลกระทบ หรถือมปความเสปสยงทปสจะไดข้
รรับผลกระทบอรันกลุ่อใหข้เกงิดความเสปยหายตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกกลรุลุ่มจากการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท หรถือจากการปฏงิบรัตงิของ
พนรักงานของบรงิษรัทเกปสยวกรับการทกาผงิดกฎหมาย ระเบปยบ ขข้อบรังครับ หรถือจรรยาบรรณทางธรุรกงิจ รวมถจึงพฤตงิกรรมทปสอาจสลุ่อถจึงการ
ทรุจรงิต การปฏงิบรัตงิทปสไมลุ่เทลุ่าเทปยมกรัน หรถือการกระทกาทปสขาดความระมรัดระวรัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจข้งเบาะแสหรถือขข้อ
รข้องเรปยน พรข้อมสลุ่งรายละเอปยดหลรักฐานตลุ่างๆไดข้ในชลุ่องทาง ดรังนปน

สลุ่งถจึง ชลุ่องทางจรัดสลุ่ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรงิษรัท
- คณะกรรมการบรงิหาร
- เลขานรุการบรงิษรัท

- ผมูข้สอบบรัญชป

-  บรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน)
   488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปสแยกมหานาค เขตดรุส งิต
   กรรุงเทพมหานคร. 10300
-  โทรศรัพทน์ (02) 975 2780-8 ตลุ่อ 305  โทรสาร (02) 975 2789
-  E-mail suthirat@siampangroup.com
-  ตามทปสอยมูลุ่ขข้างตข้น

นโยบายการรษับขผู้อรผู้องเรปียนและปกปผู้องผผผู้แจผู้งเบาะแส
▪ รรับฟรังขข้อรข้องเรปยนดข้วยความยงินดป
▪ ผมูข้แจข้งเบาะแสหรถือขข้อรข้องเรปยนทรันงทปสเปป็นพนรักงาน ลมูกคข้า บรุคคลทปสรรับจข้างทกางานใหข้แกลุ่บรงิษรัท หรถือผมูข้มปส ลุ่วนไดข้เสปย

กลรุลุ่มอถืสนทปสเปป็นผมูข้แจข้งเบาะแส จะไดข้รรับการปกปข้องและครุข้มครองสงิทธงิตามกฎหมาย
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ขผู้อมผลหลษักทรษัพยฑ์และผผผู้ถถือหรผู้น

จจานวนทรนจดทะเบปียนและทรนชจาระแลผู้ว
 บรงิษรัทจดทะเบปยนในตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย มปทรุนจดทะเบปยน 345 ลข้านบาท เรปยกชการะแลข้ว 345 ลข้าน

บาท เปป็นหรุข้นสามรัญ 345,000,000 หรุข้น มมูลคลุ่าทปสตราไวข้หรุข้นละ 1 บาท

ผผผู้ถถือหรผู้น 
     ผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ 10 รายแรก ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2561 มปดรังนปน

รายชถืสอผมูข้ถถือหรุข้น จกานวนหรุข้น รข้อยละเมถืสอเทปยบกรับจกานวนหรุข้นทปส
จกาหนลุ่ายไดข้แลข้วทรันงหมดของกงิจการ

1. นายมรุข โรจตระการ
2. นายอดงิศร โรจตระการ
3. นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง
4. นางพรทงิพยน์ โรจตระการ
5. นางรรัชนป โรจตระการ
6. นางสาวดรุษฎป โรจตระการ
7. นางแฉลข้ม โรจตระการ
8. กองมรดกนางแฉลข้ม โรจตระการ
9. นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง

113,184,000
15,003,580
15,003,570
17,366,580
15,003,580
15,003,580
36,240,000
6,900,000
3,454,000

32.81
4.35
4.35
5.03
4.35
4.35
10.50
2.00
1.00

รวมกลรุลุ่มโรจตระการ* 237,158,890 68.74
10. นายเลงิศ จงิตตงิวาณงิชยน์ 47,160,000 13.67
11. นางสาวพรศรป ตรันธนะชรัย 15,251,000 4.42
12. นางยรุวดป ทวปมรัสนพรุทธกาล 10,725,000 3.11

 *กลรุลุ่มโรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผมูข้บรงิหาร ของกลรุลุ่มบรงิษรัท

การออกหลษักทรษัพยฑ์อถืพิ่น   ไมลุ่มป

นโยบายการจท่ายเงรินปษันผล
บรงิษรัทแมลุ่ : มปนโยบายการจลุ่ายเงงินปรันผลใหข้แกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้นในอรัตราทปสคาดวลุ่าจะจลุ่ายประมาณไมลุ่ตกสากวลุ่ารข้อยละ 40 ของกกาไร

สกาหรรับปปสลุ่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัทจากงบการเงงินรวมในแตลุ่ละปป โดยจลุ่ายในปปถรัดไปหากไมลุ่มปเหตรุจกาเปป็นอถืสนใด และการ
จลุ่ายเงงินปรันผลนรันนจะไมลุ่มปผลกระทบตลุ่อการดกาเนงินงานปกตงิของบรงิษรัทฯ อยลุ่างมปสาระสกาครัญ ดรังมปประวรัตงิการจลุ่ายเงงินปรันผล ดรังนปน 

ปปดกาเนงินงาน 2561
รอเสนอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น

2560 2559

บาท/หรุข้น 0.70 0.80 0.80

คงิดเปป็น รข้อยละของกกาไรสรุทธงิ 63.64 64.57 48.78
บรงิษรัทยลุ่อย : มปนโยบายการจลุ่ายเงงินปรันผลใหข้แกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้น ในอรัตราทปสคาดวลุ่าจะจลุ่ายประมาณไมลุ่ตกสากวลุ่ารข้อยละ 20 ของ

กกาไรสรุทธงิหลรังหรักภาษปแลข้วในแตลุ่ละปป โดยจลุ่ายในปปถรัดไป  เมถืสอการจลุ่ายเงงินปรันผลนรันนจะไมลุ่มปผลกระทบตลุ่อการดกาเนงินงานตาม
ปกตงิของบรงิษรัทฯ และการชการะคถืนเงงินกมูข้ยถืมจากสถาบรันการเงงินตลุ่างๆ

ปปดกาเนงินงาน บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรปเมปยฯ

2561 รอเสนอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น

2560 1.00 3.00 8.00 บาท/หรุข้น

2559 2.00 3.00 8.00 บาท/หรุข้น
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

โครงสรผู้างการจษัดการ

คณะกรรมการ
1. นายมรข โรจตระการ

-อายรุ 99 ปป
-ประธานกรรมการบรงิษรัท , ประธานกรรมการ
บรงิหาร
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 22 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 37.84
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

2. นายอดริศร โรจตระการ
-อายรุ 70 ปป
-กรรมการบรงิษรัท,กรรมการบรงิหาร,กรรมการผมูข้
จรัดการ
-ดมูแลดข้านการขายและการตลาดตลุ่างประเทศ- 
แบตเตอรปส
-MBA Cornell University USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 22 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 4.35
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง
-อายรุ 75 ปป
-กรรมการบรงิษรัท, กรรมการบรงิหาร
-ดมูแลดข้านบรัญชปและการเงงิน (CFO)
-Master’s Degree of Accounting San 
Francisco State University USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 22 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 4.35
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

4. นายไพบผลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์
-อายรุ 70 ปป
-กรรมการบรงิษรัท, กรรมการบรงิหาร
-กรรมการบรงิหารโรงพยาบาลวงิชรัยยรุทธ
-Doctor of Medicine , Mahidol University and
MBA , Sasin University
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 22 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.อถืสน
-ดการงตกาแหนลุ่งในบจ.อถืสน 1 แหลุ่งคถือรพ.วงิชรัยยรุทธ

5. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ
-อายรุ 53 ปป
-กรรมการบรงิษรัทม, กรรมการบรงิหาร
- ดมูแลดข้านการขายและการตลาดในประเทศ
และชายแดน
- MBA Honors, Sasin University and 
BSC Honors Biochemistry , University 
of British Columbia , Canada
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 10 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 4.35
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

6. นางสาวปรางศ ริรริ ทริพยบรญทอง
-อายรุ 42 ปป
-กรรมการบรงิษรัท, กรรมการบรงิหาร
-ดมูแลดข้านการขายและการตลาดตลุ่างประเทศ 
นกนามรันและจาระบป
-Master’s Degree of Economics University of
Missouri U.S.A.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 15 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 1.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

7. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์
-อายรุ 89 ปป
-กรรมการองิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
-มปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทาน
งบการเงงินทลุ่านเคยมปตกาแหนลุ่งหนข้าทปสเปป็นผมูข้
จรัดการฝลุ่ายการเงงินและบรงิหาร บจก.พปคงิว
เคมงิคอลประเทศไทย
-MBA The Ohio State University, USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 19 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

8. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์
-อายรุ 81 ปป
-กรรมการองิสระ, กรรมการตรวจสอบ
-มปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการ
เงงินทลุ่านเคยดการงตกาแหนลุ่งสรรพากรภาค 4  กรม
สรรพากร
-Bachelor’s Degree of Commerce & 
Accounting/Laws
Thamasat University
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 19 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

9. นายสมริต หรรษา
-อายรุ 78 ปป
-กรรมการองิสระ, กรรมการตรวจสอบ
-มปความรมูข้และประสบการณน์เกปสยวกรับ
ผลงิตภรัณฑน์นกนามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป ทลุ่าน
เคยดการงตกาแหนลุ่ง ฝลุ่ายบรงิหารบรงิษรัท เอสโซลุ่
แสตนดารน์ต ประเทศไทย จกากรัด
-Master’s Degree of Physics Ball State 
University , USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 19 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
--ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

10. นายช ษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล
-อายรุ 65 ปป
-กรรมการองิสระ, ประธานกรรมการบรงิหารความ
เสปสยง
-มปความรมูข้และประสบการณน์เกปสยวกรับผลงิตภรัณฑน์
นกนามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป 
-ปรงิญญาโท Industrail and Systems 
Engineering The Ohio State University, USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 5 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.อถืสน
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โครงสรผู้างองคฑ์กร 

การดจารงตจาแหนท่งในบรริษษัท บรริษษัทยท่อย และ บรริษษัททปีพิ่เกปีพิ่ยวขผู้อง
ประเภท บรงิษรัท บรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทเกปสยวขข้อง

ชถืสอกรรมการ     บมจ.สยามภรัณฑน์ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรปเมปยฯ โรจนน์ไพศาล

นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ หรุข้นสลุ่วน

นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการบรงิหาร กรรมการบรงิหาร กรรมการบรงิหาร กรรมการผมูข้จรัดการ หรุข้นสลุ่วนผมูข้จรัดการ

นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการบรงิหาร หรุข้นสลุ่วน

นส.ดรุษฎป โรจตระการ กรรมการบรงิหาร - - - หรุข้นสลุ่วน

นส.ปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการบรงิหาร - - - -
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คณะกรรมการบรงิษรัท

ประธานคณะกรรมการ
นายมรุข โรจตระการ

คณะกรรมการบรงิหาร

กรรมการผมูข้จรัดการ
นายอดงิศร โรจตระการ

ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการ
การขาย-การตลาด

ตลุ่างประเทศ

นายอดงิศร โรจตระการ

ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการ
การขาย-การตลาด

ในประเทศ/ชายแดน

น.ส.ดรุษฏป โรจตระการ

ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการ

สายบรงิหาร

นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง

ฝลุ่ายขาย
ตลุ่างประเทศ

(นกนามรัน/
จาระบป)

น.ส.ปรางศงิรงิ
ทงิพยบรุญทอง

(ผมูข้ชลุ่วยผมูข้
จรัดการ)

ฝลุ่ายขาย
ในประเทศ/
ชายแดน

น.ส.ดรุษฏป 
โรจตระการ
(รรักษาการ)

ฝลุ่ายจรัดซถืนอ

นางอรศรป 

ทงิพยบรุญทอง

(รรักษาการ)

ฝลุ่ายบรุคคล

และธรุรการ

นางอรศรป 

ทงิพยบรุญทอง

(รรักษาการ)

ฝลุ่ายคลรัง

สงินคข้า

   นายบรุญศรป 

   ตรันตงิพานงิช

พรันธน์

ฝลุ่ายบรัญชปและ

การเงงิน

นางอรศรป

ทงิพยบรุญทอง

(รรักษาการ)

ฝลุ่ายขาย
ตลุ่างประเทศ
(แบตเตอรปส)

นายอดงิศร
โรจตระการ
(รรักษาการ)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หนลุ่วยตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บรงิหารความเสปสยง
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การดจารงตจาแหนท่งในบรริษษัทมหาชนอถืพิ่น และ บรริษษัททษัพิ่วไปอถืพิ่น
 บรงิษรัทมหาชนอถืสน : ไมลุ่มปกรรมการทลุ่านใดดการงตกาแหนลุ่งในบรงิษรัทมหาชนอถืสน
 บรงิษรัททรัสวไปอถืสน   :  กรรมการบรงิหาร 1 ทลุ่านคถือ นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ ดการงตกาแหนลุ่งเปป็นกรรมการบรงิหาร ทปส
         โรงพยาบาลและศมูนยน์การแพทยน์วงิชรัยยรุทธ รวม 1 แหลุ่ง  

ประวษัตริการอบรมเกปีพิ่ยวกษับบทบาทหนผู้าทปีพิ่และทษักษะของการเปห็นกรรมการและกรรมการบรริหาร
กรรมการของบรงิษรัทไดข้เขข้าอบรมสรัมมนาเพถืสอเพงิสมทรักษะอยลุ่างสมกสาเสมอทรันงในและตลุ่างประเทศ ดรังนปน
- 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)

- Cyber Security-Advances to the more complex level
          - GDPR-Implications to your company : risks and legal compliance , data privacy and protection

ผผผู้บรริหาร

1. นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ
ทปสปรจึกษาดข้านการจรัดซถืนอและการตลาด

2. นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการผมูข้จรัดการ
ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการสายการขาย-การตลาดตลุ่างประเทศ
  ผลงิตภรัณฑน์แบตเตอรปส

3. นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการสายบรงิหาร
รรักษาการผมูข้จรัดการฝลุ่ายบรัญชปและการเงงิน
รรักษาการผมูข้จรัดการฝลุ่ายจรัดซถืนอ , บรุคคลและธรุรการ

4. นางสาวดรุษฎป โรจตระการ ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการสายการขาย-การตลาด
  ในประเทศ/ชายแดน

5. นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง ผมูข้ชลุ่วยผมูข้จรัดการฝลุ่ายขายตลุ่างประเทศ ผลงิตภรัณฑน์นกนามรัน
และจาระบป

6. นายบรุญศรป ตรันตงิพานงิชพรันธน์ ผมูข้จรัดการฝลุ่ายคลรังสงินคข้าและจรัดสลุ่ง

คท่าตอบแทนกรรมการและผผผู้บรริหาร
1. นโยบายการพริจารณาคท่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและผผผู้บรริหาร

   คลุ่าตอบแทนกรรมการบรงิษรัทและผมูข้บรงิหาร : พงิจารณาจากหนข้าทปสความรรับผงิดชอบและผลงาน โดยตข้องไดข้รรับการอนรุมรัตงิ
จากผมูข้ถถือหรุข้น คลุ่าตอบแทนดรังกลลุ่าวไดข้คกานจึงใหข้สอดคลข้องกรับประเภทและขนาดธรุรกงิจของบรงิษรัท ตลาด และคมูลุ่แขลุ่งขรัน และดมูใหข้
อยมูลุ่ในระดรับทปเหมาะสมเพปยงพอทปจะจมูงใจและรรักษากรรมการและผมูข้บรงิหารทปมปครุณภาพไวข้

   ประเภทคลุ่าตอบแทน และวงิธปการจลุ่าย
    - คลุ่าเบปนยประชรุม เพถืสอสะทข้อนการทกางานของกรรมการในการปฏงิบรัตงิหนข้าทปสเขข้าประชรุมอยลุ่างสมกสาเสมอ โดยจลุ่ายกรับ
      กรรมการทรุกทลุ่านทปเขข้าประชรุม
    - คลุ่าตอบแทนประจกาปป เพถืสอสะทข้อนถจึงหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของกรรมการ โดยจลุ่ายสกาหรรับกรรมการองิสระและ
      กรรมการตรวจสอบ
    - สกาหรรับผมูข้บรงิหารจะไดข้รรับคลุ่าตอบแทนรายเดถือนในรมูปเงงินเดถือนซจึสงครอบคลรุมหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบในฐานะผมูข้
      บรงิหาร 
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 2. คท่าตอบแทนทปีพิ่เปห็นตษัวเงริน
              คลุ่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปป 2561 สงินนสรุด ณ 31 ธรันวาคม 2561 เปป็นดรังนปน

ชถืสอ สกรุล ตกาแหนลุ่ง คลุ่าเบปนยประชรุม
(บาท)

1. นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 140,000
2. นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000
3. นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000
4. นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 190,000
5. นางสาวดรุษฎป โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000
6. นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000

รวมกรรมการบรงิหาร 6 ราย เปป็นเงงิน 810,000
7. นายอกาพล โหตระกงิตยน์ กรรมการองิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ
515,000

8. นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการองิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000

9. นายสมงิต หรรษา กรรมการองิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000

10.นายชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ 470,000
รวมกรรมการองิสระ 4 ราย เปป็นเงงิน 1,925,000

รวมกรรมการ 10 ราย เปป็นเงงิน 2,735,000
                
 3. คท่าตอบแทนอถืพิ่น       - ไมลุ่มป -

เลขานรการบรริษษัท :  
         คณะกรรมการบรงิษรัทไดข้แตลุ่งตรันง นางสรุทธงิรรัตนน์ วรรณรรัตนน์ ผมูข้ช ลุ่วยผมูข้จรัดการฝลุ่ายบรัญชปและการเงงิน เปป็นเลขานรุการบรงิษรัทตรันงแตลุ่
วรันทปส 9 สงิงหาคม 2551 เพถืสอทกาหนข้าทปสตามมาตรา 89/15 พระราชบรัญญรัตงิหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ พ.ศ. 2535 และตาม
ทปสคณะกรรมการกกากรับตลาดทรุนประกาศกกาหนด โดยมปหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบหลรัก ดรังนปน

• รมูข้ขข้อกฎหมาย ระเบปยบและขข้อบรังครับตลุ่างๆ และตงิดตามใหข้มปการปฏงิบรัตงิอยลุ่างถมูกตข้อง และเปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ทรันเวลา
• เกป็บรรักษาเอกสารสกาครัญเชลุ่น ทะเบปยนกรรมการ หนรังสถือนรัดประชรุมคณะกรรมการ รายงานการประชรุมคณะกรรมการ

รายงานประจกาปปของบรงิษรัท หนรังสถือนรัดประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น รายงานการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น และรายงานการมปส ลุ่วนไดข้เสปยทปส
รายงานโดยกรรมการหรถือผมูข้บรงิหาร และดกาเนงินการอถืสนๆตามทปสคณะกรรมการกกากรับตลาดทรุน และกฎหมายทปสเกปสยวขข้อง
ประกาศกกาหนด

• จรัดการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น และประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัท ใหข้เปป็นไปตามกฎหมาย ขข้อบรังครับของบรงิษรัทฯ และขข้อพจึงปฏงิบรัตงิ
ตลุ่างๆ 

บรคลากร
 นโยบายในการพรัฒนาพนรักงานของบรงิษรัท และบรงิษรัทยลุ่อย

   บรงิษรัทตระหนรักถจึงความสกาครัญในการเรปยนรมูข้และการพรัฒนาบรุคลากร เพราะเช ถืสอวลุ่าบรุคลากรทปสมปความรมูข้ ความสามารถ มป
ความสกาครัญอยลุ่างยงิสงทปสจะนกาพาบรงิษรัทใหข้บรรลรุเปข้าหมายในการดกาเนงินธรุรกงิจและสรข้างความพจึงพอใจใหข้กรับลมูกคข้า ผมูข้ถถือหรุข้น และผมูข้มป
สลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ สกาหรรับปป 2561 บรงิษรัทมปการดกาเนงินงาน ดรังนปน 

   1. ใหข้การอบรมความรมูข้ตามหลรักสมูตรทปสทรันสมรัยทรันโลกในปรัจจรุบรันและอนาคตรวม 26 หลรักสมูตร 946 อรัตรา เชลุ่น        
- Modern Manufacturing forum 2018 and Maintenance
- เรลุ่งเครถืสองอรุตสาหกรรมไทยทะยานไกลสมูลุ่อนาคต
- การออกแบบ การสรข้างงานประกอบชงินนสลุ่วน เครถืสองจรักรกลชรันนสมูง ดข้วยระบบ Solid works
- โครงการพรัฒนาบรุคลากรดข้านพลรังงาน , การจรัดการและลดตข้นทรุนพลรังงานภายในองคน์กร
- โครงการพรัฒนาศรักยภาพบรุคลากรสมูลุ่ประเทศไทย 4.0

 - การจรัดซถืนอจรัดจข้างทปสเปป็นมงิตรกรับสงิสงแวดลข้อม
 - การใช ข้ประโยชนน์จากกากของเสปย
 - การบรงิหารความเสปสยง

    2. กกาหนดเปข้าหมายใหข้ผมูข้จรัดการแตลุ่ละแผนกจรัดทกา Succession Plan , Traning Plan และ Jobs Rotation Plan และมป
คณะทกางานบรงิหารความเสปสยงตรวจตงิดตามการปฏงิบรัตงิตามแผนอยลุ่างสมกสาเสมอ

    3. บรงิษรัทมปนโยบายจมูงใจพนรักงานในตกาแหนลุ่งทปสมปความสกาครัญโดยเพงิสมคลุ่าตอบแทนเชลุ่น เงงินพงิเศษ คลุ่าตกาแหนลุ่ง ใหข้
เหมาะสมเพถืสอลด Turnover rate ของพนรักงาน 
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การกจากษับดผแลกริจการ

นโยบาย
 คณะกรรมการตระหนรักถจึงความสกาครัญของการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป และมรุลุ่งมรัสนใหข้องคน์กรมปการดกาเนงินงานและปฏงิบรัตงิตาม
หลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป จรัดทกานโยบายการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป โดยมรุลุ่งจะสรข้างความมรัสนคง และความเจรงิญเตงิบโตอยลุ่าง
ยรัสงยถืนใหข้กรับองคน์กร โดยใหข้กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานทรุกคนยจึดถถือปฏงิบรัตงิ ดรังนปน

1. คณะกรรมการเปป็นผมูข้กกาหนดวงิสรัยทรัศนน์ พรันธกงิจ ครุณคลุ่าหลรัก หลรักเกณฑน์และจรรยาบรรณในการดกาเนงินธรุรกงิจ เพถืสอใหข้  
ทรุกคนในองคน์กรถถือปฏงิบรัตงิและใช ข้เปป็นแนวทางในการทกางานโดยคกานจึงถจึงผลประโยชนน์ของบรงิษรัท ผมูข้ถถือหรุข้นและเคารพ
สงิทธงิของผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ
2. คณะกรรมการจะปฏงิบรัตงิและเผยแพรลุ่ขข้อมมูลใหข้กรับผมูข้ถถือหรุข้นและผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยกลรุลุ่มตลุ่างๆ อยลุ่างโปรลุ่งใส เปป็นธรรม ทรัน
เวลาและสามารถตรวจสอบไดข้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทรุกๆปปใหข้ครอบคลรุมถจึง หลรักส งิทธงิมนรุษยชน การสลุ่งเสรงิมแรงงาน การดมูแลสงิสง
แวดลข้อม รลุ่วมมถือตลุ่อตข้านการทรุจรงิตคอรรัปชรัสน มปความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคม ดมูแลและบรงิหารความเสปสยง และการปฏงิบรัตงิตาม
กฎหมายขข้อบรังครับของหนลุ่วยราชการตลุ่างๆตลอดจนองคน์กรทปสเกปสยวขข้อง โดยจรัดใหข้มปคณะ กรรมการชรุดยลุ่อย และทปมผมูข้
บรงิหารจรัดการทปสมปประสงิทธงิภาพเพถืสอใหข้บรรลรุเปข้าหมายทปสวางไวข้และปรรับตรัวไดข้เมถืสอมปปรัญหา

คณะกรรมการชรดยท่อย
คณะกรรมการประกอบดข้วย 4 ชรุดยลุ่อย ดรังนปน
   1. คณะกรรมการบรริษษัท

ชถืสอ สกรุล ตกาแหนลุ่ง จกานวนปปดการง
ตกาแหนลุ่ง

จกานวนหรุข้น
ตข้นปป

จกานวนหรุข้น
ปลายปป

1 นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 22 113,184,000 113,184,000
2 นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการ 22 15,003,570 15,003,570
3 นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการ 22 15,003,580 15,003,580
4 นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ กรรมการ 22 0 0
5 นางสาวดรุษฎป โรจตระการ กรรมการ 10 15,003,580 15,003,580
6 นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการ 15 3,454,000 3,454,000
7 นายอกาพล โหตระกงิตยน์ กรรมการองิสระ 19 0 0
8 นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการองิสระ 19 0 0
9 นายสมงิต หรรษา กรรมการองิสระ 19 0 0
10 นายชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ 5 0 0

   2. คณะกรรมการบรริหาร
1 นายมรุข  โรจตระการ  ประธานคณะกรรมการ
2 นายอดงิศร  โรจตระการ  กรรมการผมูข้จรัดการ
3 นางอรศรป  ทงิพยบรุญทอง  กรรมการบรงิหารดข้านบรัญชปและการเงงิน
4 นายไพบมูลยน์  จงิตตงิวาณงิชยน์  กรรมการบรงิหาร
5 นางสาวดรุษฎป  โรจตระการ  กรรมการบรงิหารดข้านการตลาด
6 นางสาวปรางศงิรงิ  ทงิพยบรุญทอง  กรรมการบรงิหารดข้านการตลาดตลุ่างประเทศ

              3. คณะกรรมการตรวจสอบ
1 นายอกาพล โหตระกงิตยน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

มปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงงิน ทลุ่านเคยมปตกาแหนลุ่ง
หนข้าทปส เปป็น ผมูข้จรัดการฝลุ่ายการเงงินและบรงิหารบจก .พปคงิวเคมงิคอล
ประเทศไทย

2 นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการตรวจสอบ
มปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงงิน ทลุ่านเคยดการง
ตกาแหนลุ่ง สรรพากรภาค 4  กรมสรรพากร

3 นายสมงิต หรรษา กรรมการตรวจสอบ
มปความรมูข้และประสบการณน์เกปสยวกรับผลงิตภรัณฑน์นกนามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป
ทลุ่านเคยดกา รงตกา แหนลุ่ง ฝลุ่ายบรงิหาร บรงิษรัท เอสโซลุ่แสตนดารน์ต
ประเทศไทย จกากรัด
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      4. คณะกรรมการบรริหารความเสปีพิ่ยง
1 นายชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล  ประธานคณะกรรมการบรงิหารความเสปสยง
2 นายอดงิศร โรจตระการ  กรรมการบรงิหารความเสปสยง
3 นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง  กรรมการบรงิหารความเสปสยง
4 นางสาวดรุษฎป โรจตระการ  กรรมการบรงิหารความเสปสยง

ขอบเขตอจานาจหนผู้าทปีพิ่ของคณะกรรมการ
 1. คณะกรรมการบรริษษัท เปป็นตรัวแทนของผมูข้ถถือหรุข้น  ในการจรัดการบรงิษรัท ดรังตลุ่อไปนปน

1.  ใหข้เปป็นไปตามหลรักกฎหมายและการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป
2.  ใหข้เปป็นไปตามวรัตถรุประสงคน์ทปสกกาหนดไวข้ในหนรังสถือบรงิคณหน์สนธงิ
3.  ใหข้เปป็นไปตามระเบปยบทปสกกาหนดไวข้ในขข้อบรังครับของบรงิษรัท
4.  ใหข้เปป็นไปตามมตงิของทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น
5.  แตลุ่งตรันง “กรรมการผมูข้จรัดการ” เพถืสอบรงิหารควบครุมดมูแลกงิจการทรันงปวงของบรงิษรัท
6.  แตลุ่งตรันง “คณะกรรมการบรงิหาร” เพถืสอทกาหนข้าทปสบรงิหารกงิจการรลุ่วมกรับกรรมการผมูข้จรัดการ
7.  กกาหนดอกานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการบรงิหาร
8.  กกาหนด ทงิศทาง เปข้าหมาย แผนงานธรุรกงิจ และงบประมาณของบรงิษรัทฯ
9.  กกากรับดมูแลใหข้คณะกรรมการบรงิหารและฝลุ่ายจรัดการดกาเนงินการใหข้เปป็นไปตามทปสกกาหนดอยลุ่างมปประส งิทธงิภาพ
10. จรัดหา “กรรมการองิสระ” ทปสมปประสบการณน์ในธรุรกงิจ อรุตสาหกรรมหลรักทปสบรงิษรัทดกาเนงินกงิจการอยมูลุ่ 
11. จรัดใหข้มประบบการควบครุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรงิหารความเสปสยง การปข้องกรันการทรุจรงิตคอรรัปชรัสน และ
      ความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคม

 2. คณะกรรมการบรริหาร
         ประธานกรรมการบรงิหาร 

เปป็นประธานของคณะกรรมการบรงิหารในการกกาหนดนโยบายของบรงิษรัท

 กรรมการบรงิหาร
    1. กกาหนดนโยบายของบรงิษรัท โดยมรุลุ่งเนข้นหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป

              2. วางแผน และควบครุมการดกาเนงินงานใหข้เปป็นไปตามนโยบาย
              3. แตลุ่งตรันงผมูข้บรงิหารระดรับสมูง
              4. กกาหนดอกานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของกรรมการผมูข้จรัดการ
              5. รายงานผลการดกาเนงินงานและฐานะการเงงินตลุ่อคณะกรรมการอยลุ่างนข้อยไตรมาสละ 1 ครรันง
              6. จรัดระบบงานใหข้มปการตรวจสอบและควบครุมซจึสงกรันและกรันอยลุ่างเปป็นระบบ 
              7. ประสานงานสนรับสนรุนและชลุ่วยเหลถือคณะกรรมการตรวจสอบในการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป
              8. พงิจารณาปรัจจรัยเสปสยงและบรงิหารความเสปสยงไมลุ่ใหข้เกงิดผลกระทบตลุ่อบรงิษรัทอยลุ่างมปนรัยสกาครัญ
              9. วลุ่าจข้างทปสปรจึกษาหรถือผมูข้ชกานาญการทางวงิชาชปพเฉพาะเรถืสองตามความจกาเปป็นและเหมาะสม
             10. ปฏงิบรัตงิตามกฎหมายทปสเกปสยวขข้องกรับงานของบรงิษรัทฯ ปฏงิบรัตงิตามสรัญญาขข้อผมูกพรันทปสมปตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปย
 กรรมการผมูข้จรัดการ

    1. เสนอแนวทางการบรงิหารใหข้แกลุ่คณะกรรมการบรงิหาร
    2. วางแผนและควบครุมการดกาเนงินงานใหข้เปป็นไปตามนโยบายทปสกกาหนดโดยคณะกรรมการบรงิหาร
    3. กกาหนดอกานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบใหข้แกลุ่ผมูข้บรงิหารและพนรักงานในระดรับตลุ่างๆ   
    4. สรรุปผลการดกาเนงินงานเพถืสอนกาเสนอคณะกรรมการบรงิหาร

   กรรมการบรงิหารดข้านการตลาด

    1. วางแผนการพรัฒนาผลงิตภรัณฑน์
    2. นกาเสนอนโยบายและกลยรุทธน์ดข้านการขาย-ตลาด ใหข้แกลุ่กรรมการผมูข้จรัดการ
    3. กกาหนดแนวทางในการวรัดผลประสงิทธงิภาพในดข้านการขาย-ตลาด
    4. ประเมงินผลการขาย-ตลาด

 3. คณะกรรมการตรวจสอบ
              1.  สอบทานใหข้บรงิษรัทมปการรายงานทางการเงงินเปป็นไปตามมาตรฐานบรัญชปและเชถืสอถถือไดข้
              2.  สอบทานใหข้บรงิษรัทมประบบการควบครุมภายในและการตรวจสอบภายในทปสมปประส งิทธงิผล ใหข้ความเหป็นชอบ   
                   ในการพงิจารณาแตลุ่งตรันงหนลุ่วยงานตรวจสอบภายในและดมูแลใหข้มปความเปป็นองิสระในการทกางาน
              3.  สอบทานการปฏงิบรัตงิของบรงิษรัทใหข้เปป็นไปตามกฎหมายวลุ่าดข้วยหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ ขข้อกกาหนด
                   ของตลาดหลรักทรรัพยน์ และกฎหมายทปสเกปสยวขข้องกรับธรุรกงิจ
              4.  พงิจารณาเสนอแตลุ่งตรันงผมูข้สอบบรัญชปโดยคกานจึงถจึงความนลุ่าเชถืสอถถือ ปรงิมาณงานตรวจสอบ รวมถจึงประสบการณน์ 
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                   ของบรุคลากรทปสไดข้รรับมอบหมายใหข้ทกาการตรวจสอบบรัญชป รวมทรันงเขข้ารลุ่วมประชรุมกรับผมูข้สอบบรัญชปโดยไมลุ่มปฝลุ่าย    
                   จรัดการเขข้ารลุ่วมประชรุมดข้วยอยลุ่างนข้อยปปละ 1 ครรันง 
              5.  พงิจารณาการเปงิดเผยขข้อมมูลในกรณปทปสเกงิดรายการเกปสยวโยงหรถือรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์
                   ใหข้มปความถมูกตข้องครบถข้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขข้อกกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย
              6.  ปฏงิบรัตงิการอถืสนตามทปสคณะกรรมการบรงิษรัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
              7.  จรัดทการายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปงิดเผยไวข้ในแบบแสดงรายการขข้อมมูลประจกาปป(แบบ 56-1) ,
                  รายงานประจกาปป(แบบ 56-2) ซจึสงรายงานดรังกลลุ่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตข้องประกอบดข้วย 

        ขข้อมมูลอยลุ่างนข้อย ดรังตลุ่อไปนปน
        7.1 ความเหป็นเกปสยวกรับความถมูกตข้อง ครบถข้วน เชถืสอถถือไดข้ของรายงานทางการเงงิน
        7.2 ความเหป็นเกปสยวกรับความเพปยงพอของระบบการควบครุมภายในของบรงิษรัท
        7.3 ความเหป็นเกปสยวกรับการปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและขข้อกกาหนดเกปสยวกรับหลรักทรรัพยน์และการดกาเนงินธรุรกงิจ
        7.4 ความเหป็นเกปสยวกรับความเหมาะสมของผมูข้สอบบรัญชป
   7.5 ความเหป็นเกปสยวกรับรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์
   7.6 จกานวนการประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบ
   7.7 ความเหป็นหรถือขข้อสรังเกตโดยรวมทปสคณะกรรมการตรวจสอบไดข้รรับจากการปฏงิบรัตงิหนข้าทปสตามขข้อกกาหนด
   7.8 รายการอถืสนทปสเหป็นวลุ่าผมูข้ถถือหรุข้นและผมูข้ลงทรุนทรัสวไปควรทราบภายใตข้ขอบเขตหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบ           
              8.  จรัดใหข้มปการประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหข้คณะกรรมการทราบอยลุ่างนข้อยไตรมาสละ 1 ครรันง
              9.  ใหข้คกาแนะนกาคณะกรรมการบรงิหารเกปสยวกรับการบรงิหารความเสปสยง และการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป
              10. อบรม สรัมนา เพถืสอรรับทราบความรมูข้ กฏเกณฑน์ และระเบปยบใหมลุ่ๆ ตามกฎหมายวลุ่าดข้วยหลรักทรรัพยน์และ             

         ตลาดหลรักทรรัพยน์ ขข้อกกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์ มาตรฐานการบรัญชป และกฎหมายทปสเกปสยวขข้องกรับธรุรกงิจของ  
         บรงิษรัท อยลุ่างสมกสาเสมอ

 4. คณะกรรมการบรริหารความเสปีพิ่ยง 
              1.  กกาหนดเปข้าหมาย นโยบาย และกรอบการปฏงิบรัตงิงานการบรงิหารความเสปสยงของบรงิษรัท
              2.  พงิจารณาความเสปสยงทปสสกาครัญของบรงิษรัท เพถืสอใหข้คกาแนะนกาแกลุ่คณะกรรมการและฝลุ่ายจรัดการ

    3.  กกากรับดมูแลและสนรับสนรุนใหข้การบรงิหารความเสปสยงประสบความสกาเรป็จทรันงบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย
              4.  แตลุ่งตรันงคณะทกางานในบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย สลุ่งเสรงิมอบรมความรมูข้เพงิสมเตงิมเรถืสองความเสปสยงอยลุ่าสมกสาเสมอ
              5.  สอบทานการปฏงิบรัตงิของคณะทกางาน เพถืสอใหข้มปการบรงิหารความเสปสยงอยลุ่างตลุ่อเนถืสองและมปประสงิทธงิภาพ
              6.  รายงานการบรงิหารจรัดการเพถืสอลดความเสปสยงตลุ่อคณะกรรมการเพถืสอทราบเปป็นประจกาและทรันเวลา 
              7.  เปงิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรงิหารความเสปสยงในรายงานประจกาปปของบรงิษรัท

    8.  ทบทวนนโยบายใหข้เหมาะสมและทรันสมรัย
    9.  ปฏงิบรัตงิการอถืสนๆทปสเกปสยวขข้องกรับการบรงิหารความเสปสยงตามทปสคณะกรรมการมอบหมาย

 การสรรหากรรมการและผผผู้บรริหาร
1. ขบวนการครัดเลถือก ผมูข้ดการงตกาแหนลุ่งกรรมการของบรงิษรัทฯไมลุ่ไดข้ผลุ่านคณะกรรมการสรรหา เนถืสองจากบรงิษรัทฯยรังไมลุ่มป

การแตลุ่งตรันงคณะกรรมการสรรหา อยลุ่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรงิษรัทฯไดข้เปงิดโอกาสใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นส ลุ่วนนข้อยเสนอชถืสอบรุคคลทปสมป
ครุณสมบรัตงิเหมาะสมเขข้าดการงตกาแหนลุ่งตามหลรักเกณฑน์หรถือแนวทางปฏงิบรัตงิทปสตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทยแนะนกาไวข้ โดยไดข้
แจข้งผมูข้ถถือหรุข้นทราบผลุ่านระบบเผยแพรลุ่ขข้อมมูลของตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทยและเวป็บไซตน์ของบรงิษรัทฯ ในชลุ่วงวรันทปส 6 – 20
กรุมภาพรันธน์ 2561 แตลุ่ไมลุ่มปทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้นเสนอชถืสอบรุคคลแตลุ่อยลุ่างใด
 2. ครุณสมบรัตงิ ของกรรมการ กรรมการองิสระ กรรมการตรวจสอบ และผมูข้บรงิหาร ตข้องมปครุณสมบรัตงิครบตามมาตรา 68 แหลุ่ง
พระราชบรัญญรัตงิบรงิษรัทมหาชน พ.ศ.2535  และตามประกาศคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์เรถืสองหลรัก
เกณฑน์ เงถืสอนไข และวงิธปการในการขออนรุญาตเสนอขายหรุข้นทปสออกใหมลุ่และการอนรุญาต ฉบรับลงวรันทปส 18 พฤษภาคม 2535
 3. กรรมการองิสระและกรรมการตรวจสอบ บรงิษรัทฯไดข้กกาหนดนงิยามกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯเทลุ่ากรับขข้อกกาหนดขรันนตกสา
ของก.ล.ต.และตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทยในเรถืสองการถถือหรุข้นของบรงิษรัทฯคถือกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯตข้องถถือหรุข้นใน
บรงิษรัทฯไมลุ่เกงินรข้อยละ 1 ของจกานวนหรุข้นทปสมปส งิทธงิออกเสปยงทรันงหมด และมปครุณสมบรัตงิความเปป็นองิสระตามเกณฑน์ของคณะกรรมการ
กกากรับตลาดทรุนและหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป

     ปป2561 บรงิษรัทฯมปกรรมการองิสระมากกวลุ่า 1 ใน 3 ของกรรมการทรันงคณะคถือมปกรรมการองิสระรวม 4 ทลุ่านตลุ่อกรรมการ
ทรันงคณะ 10 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ 40 กรรมการองิสระแตลุ่ละทลุ่านเปป็นผมูข้ทรงครุณวรุฒงิและเปป็นบรุคคลภายนอก ไมลุ่มปส ลุ่วนรลุ่วมในการ
บรงิหารงานไมลุ่เปป็นผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่หรถือถถือหรุข้นเกงินกวลุ่ารข้อยละ 1 ไมลุ่ไดข้เปป็นลมูกจข้างหรถือพนรักงานทปสไดข้รรับเงงินเดถือน รวมทรันงไมลุ่ใชลุ่เปป็น
ผมูข้ทปสเกปสยวขข้องหรถือญาตงิสนงิทของผมูข้บรงิหารหรถือผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ของบรงิษรัท,บรงิษรัทในเครถือ, บรงิษรัทรลุ่วม, บรงิษรัททปสเกปสยวขข้อง
กรรมการองิสระ 2 ทลุ่านมปความรอบรมูข้ในหลรักการบรัญชปและกฏหมาย สลุ่วนกรรมองิสระอปก 2 ทลุ่านมปความรอบรมูข้ในธรุรกงิจอรุตสาหกรรม
นกนามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป 

 4. กรรมการบรงิหารความเสปสยง มปประธานคณะกรรมการเปป็นกรรมการองิสระซ จึสงสามารถอรุทงิศเวลาอยลุ่างเพปยงพอในการ
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

ดกาเนงินงานของคณะกรรมการบรงิหารความเสปสยง

5. องคน์ประกอบ คณะกรรมการของบรงิษรัทประกอบดข้วยกรรมการจกานวนไมลุ่นข้อยกวลุ่า 5 คนและกรรมการไมลุ่นข้อย กวลุ่ากจึสง
หนจึสงของจกานวนกรรมการทรันงหมดนรันนตข้องมปถงิสนทปสอยมูลุ่ในราชอาณาจรักรโดยกรรมการของบรงิษรัทจะตข้องเปป็นผมูข้มปครุณสมบรัตงิตามทปส
กฎหมายกกาหนด

6. การแตลุ่งตรันง ใหข้ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นเปป็นผมูข้แตลุ่งตรันงกรรมการโดยใช ข้เสปยงขข้างมาก บรุคคลซจึสงไดข้รรับคะแนนเสปยงสมูงสรุดตาม
ลกาดรับจะไดข้รรับแตลุ่งตรันงใหข้เปป็นกรรมการเทลุ่ากรับจกานวนกรรมการทปสจะพจึงมปหรถือจะพจึงเลถือกตรันงในครรันงนรันนในกรณปทปสบรุคคลซ จึสงไดข้รรับการ
เลถือกตรันงในลกาดรับถรัดลงมามปคะแนนเส ปยงเทลุ่ากรันเกงินจกานวนทปสจะพจึงมปหรถือจะพจึงเลถือกตรันงในครรันงนรันนใหข้ประธานเปป็นผมูข้ออกเส ปยง
ชปนขาด การเสนอชถืสอบรุคคลเขข้าดการงตกาแหนลุ่งกรรมการของบรงิษรัทฯนรันนไดข้เปงิดเผยขข้อมมูลประวรัตงิอยลุ่างเพปยงพอใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณา
กลุ่อนลงคะแนนแตลุ่งตรันงดข้วย

7. การครบวาระ ในการประชรุมสามรัญประจกาปปทรุกครรันงกรรมการจกานวนหนจึสงในสามจะตข้องออกจากตกาแหนลุ่งและถข้าจกานวน
กรรมการจะแบลุ่งออกใหข้ตรงเปป็นสามสลุ่วนไมลุ่ไดข้แลข้วใหข้กรรมการในจกานวนใกลข้ทปสสรุดกรับสลุ่วนหนจึสงในสามออกจากตกาแหนลุ่งโดยใหข้
กรรมการคนทปสอยมูลุ่ในตกาแหนลุ่งนานทปสสรุดเปป็นผมูข้ออกจากตกาแหนลุ่ง ทรันงนปนกรรมการทปสออกตามวาระนรันนๆ อาจถมูกเลถือกเขข้ามาดการง
ตกาแหนลุ่งใหมลุ่ไดข้

8. การพข้นตกาแหนลุ่ง นอกจากการพข้นตกาแหนลุ่งตามวาระแลข้ว กรรมการจะพข้นจากตกาแหนลุ่งเมถืสอ ตาย ลาออก ขาด
ครุณสมบรัตงิหรถือมปลรักษณะตข้องหข้ามตามกฎหมาย ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นลงมตงิใหข้ออก ศาลมปคกาสรัสงใหข้ออกจากตกาแหนลุ่ง

9. ในกรณปทปสตกาแหนลุ่งกรรมการวลุ่างลงเพราะเหตรุอถืสนนอกเหนถือไปจากการออกตามวาระ ใหข้คณะกรรมการเลถือกบรุคคล
หนจึสงซจึสงมปครุณสมบรัตงิและไมลุ่มปลรักษณะตข้องหข้ามตามกฎหมายเขข้าเปป็นกรรมการแทนในการประชรุมคณะกรรมการคราวถรัดไปเวข้นแตลุ่
วาระของกรรมการจะเหลถือนข้อยกวลุ่าสองเดถือน มตงิของคณะกรรมการจะตข้องประกอบดข้วยคะแนนเส ปยงไมลุ่นข้อยกวลุ่าสามในสปสของ
จกานวนกรรมการทปสยรังเหลถืออยมูลุ่ แตลุ่บรุคคลซจึสงไดข้รรับการเลถือกตรันงเปป็นกรรมการแทนนรันน จะอยมูลุ่ในตกาแหนลุ่งไดข้เพปยงเทลุ่าวาระทปสยรังเหลถือ
อยมูลุ่ของกรรมการทปสตนเขข้าไปแทน

10. การใหข้ออกจากตกาแหนลุ่ง ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นอาจลงมตงิใหข้กรรมการคนใดออกจากตกาแหนลุ่งกลุ่อนถจึงกกาหนดตามวาระ
ไดข้ ดข้วยคะแนนเสปยงไมลุ่นข้อยกวลุ่าสามในสปสของจกานวนผมูข้ถถือหรุข้นซ จึสงมาประชรุมและมปส งิทธงิออกเสปยง และมปหรุข้นนรับรวมกรันไดข้ไมลุ่นข้อย
กวลุ่ากจึสงหนจึสงของจกานวนหรุข้นทปสถถือโดยผมูข้ถถือหรุข้นทปสมาประชรุมและมปส งิทธงิออกเสปยง

11. การประกอบกงิจการนอกบรงิษรัท กรรมการจะประกอบกงิจการหรถือเขข้าเปป็นหรุข้นสลุ่วนหรถือเขข้าเปป็นผมูข้ถถือหรุข้นในนงิตงิบรุคคลอถืสน
ทปสมปสภาพอยลุ่างเดปยวกรันและเปป็นการแขลุ่งขรันกรับกงิจการของบรงิษรัทไมลุ่ไดข้ เวข้นแตลุ่จะแจข้งใหข้ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นทราบกลุ่อนทปสจะมปมตงิ
แตลุ่งตรันง และเพถืสอใหข้กรรมการสามารถอรุทงิศเวลาในการปฏงิบรัตงิหนข้าทปส คณะกรรมการบรงิษรัทฯไดข้กกาหนดจกานวนบรงิษรัททปสกรรมการ
แตลุ่ละคนจะไปดการงตกาแหนลุ่งไวข้ดรังตลุ่อไปนปน   
     11.1 กรรมการทปสเปป็นผมูข้บรงิหารใหข้ดการงตกาแหนลุ่งไดข้ไมลุ่เกงิน 4 บรงิษรัท
     11.2  กรรมการทปสไมลุ่เปป็นผมูข้บรงิหารหรถือกรรมการมถืออาชปพใหข้ดการงตกาแหนลุ่งไดข้ไมลุ่เกงิน 6 บรงิษรัท และ
               11.3 ประธานกรรมการใหข้ดการงตกาแหนลุ่งประธานกรรมการบรงิษรัทจดทะเบปยนไดข้เพปยง 1 บรงิษรัท    
  12. เรถืสองทปสไมลุ่ควรดกาเนงินการ 

12.1 กรรมการไมลุ่ควรแทรกแซงการทกางาน การตรัดส งินใจ ของฝลุ่ายบรงิหารในเรถืสองทปสอนรุมรัตงิใหข้ดกาเนงินการไปแลข้ว 
เวข้นแตลุ่มปเหตรุจกาเปป็น 

12.2 กรรมการไมลุ่ควรกระทกาธรุรกงิจอยลุ่างใดอยลุ่างหนจึสงกรับบรงิษรัท ไมลุ่วลุ่าจะกระทกาในนามของตนหรถือของบรุคคลอถืสน
ถข้ามงิไดข้รรับความยงินยอมจากคณะกรรมการแลข้วการซถืนอขายหรถือกระทกาธรุรกงิจนรันนไมลุ่มปผลผมูกพรันบรงิษรัท

การกจากษับดผแลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยท่อยและบรริษษัทรท่วม
คณะกรรมการบรงิษรัทมปหนข้าทปสรรับผงิดชอบการบรงิหารจรัดการธรุรกงิจและการดกาเนงินงานของบรงิษรัทรวมถจึงการบรงิหารงาน

บรงิษรัทยลุ่อยใหข้เปป็นไปตามแผนธรุรกงิจหลรักของบรงิษรัท รวมถจึงการกกากรับดมูแลใหข้บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยปฏงิบรัตงิตามกฎระเบปยบของ
ตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย ดรังตลุ่อไปนปน

1. แตลุ่งตรันงตรัวแทนเขข้าไปดการงตกาแหนลุ่งเปป็นกรรมการ หรถือผมูข้บรงิหารในบรงิษรัทยลุ่อยและบรงิษรัทรลุ่วม เพถืสอดมูแลการบรงิหารงาน
ใหข้เปป็นไปตามนโยบายของบรงิษรัทอยลุ่างมปประส งิทธงิภาพและประสงิทธงิผล

2. ตงิดตามดมูแลการดกาเนงินงานของบรงิษรัทยลุ่อยหรถือบรงิษรัทรลุ่วมอยลุ่างสมกสาเสมอ รวมทรันงมปการกกาหนดแนวทางใหข้บรุคคลทปส
บรงิษรัทแตลุ่งตรันงใหข้เปป็นกรรมการหรถือผมูข้บรงิหารในบรงิษรัทดรังกลลุ่าวถถือปฏงิบรัตงิ

3. มปการควบครุมดมูแลการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัทยลุ่อยและบรงิษรัทรลุ่วมใหข้เปป็นไปตามนโยบาย เปข้าหมาย กลยรุทธน์ และงบ
ประมาณตามทปสอนรุมรัตงิ

4. พงิจารณาโครงสรข้างองคน์กรและการบรงิหารจรัดการของบรงิษรัทยลุ่อยและบรงิษรัทรลุ่วม ใหข้มปประส งิทธงิภาพ
5. พงิจารณาอนรุมรัตงิโครงการหรถือการดกาเนงินงานตลุ่างๆ การทการายการการไดข้มาหรถือจกาหนลุ่ายไปซ จึสงทรรัพยน์ส งิน การกมูข้ยถืมหรถือ

การขอสงินเชถืสอ การใหข้กมูข้ยถืมเงงิน การเพงิสมทรุน การลดทรุน การเลงิกบรงิษรัท ทปสมปผลตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจอยลุ่างมปนรัยสกาครัญของบรงิษรัทยลุ่อย
และบรงิษรัทรลุ่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบทกาหนข้าทปสสอบทานความถมูกตข้องเช ถืสอถถือไดข้ของรายงานทางการเงงิน สอบทานระบบการ
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ควบครุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทการายการเกปสยวโยงกรัน การปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและระเบปยบขข้อบรังครับทปสเกปสยวขข้อง รวม
ถจึงการกกากรับดมูแลการปฏงิบรัตงิงานของบรงิษรัทยลุ่อยและบรงิษรัทรลุ่วม
 7. คณะกรรมการบรงิหารความเสปสยงทกาหนข้าทปสพงิจารณาแนวทางบรงิหารความเสปสยงของบรงิษรัทยลุ่อยและบรงิษรัทรลุ่วม
         8. คณะกรรมการบรงิษรัททกาหนข้าทปสพงิจารณาผลการดกาเนงินงานของบรงิษรัทยลุ่อยและบรงิษรัทรลุ่วมอยลุ่างสมกสาเสมอ เพถืสอวางแผน
งานและเปข้าหมายในการดกาเนงินงานในอนาคต

การดผแลเรถืพิ่องการใชผู้ขผู้อมผลภายใน
บรงิษรัทไดข้กกาหนดนโยบายไวข้ โดยมปคกาสรัสงใหข้ผมูข้บรงิหารและพนรักงานทรุกคน ทรันงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยถถือปฏงิบรัตงิ รวมทรันง

กกาหนดบทลงโทษ ในกรณปทปสไมลุ่ปฏงิบรัตงิตามไวข้อยลุ่างชรัดเจน โดยกกาหนดนโยบายหลรักไวข้ดรังนปน 
บรงิษรัทตข้องเกป็บรรักษาขข้อมมูลทางการเงงินและขข้อมมูลภายในทปสสกาครัญโดยไมลุ่แจข้งใหข้บรุคคลภายในบรงิษรัททราบกลุ่อนเปงิดเผย

แกลุ่สาธารณชน โดยออกระเบปยบและเนข้นบทลงโทษถจึงตข้องออกจากการเปป็นพนรักงานรวมถจึงดกาเนงินการทางกฎหมายเพถืสอชดใช ข้
คลุ่าเสปยหาย ใหข้พนรักงานทปสเกปสยวขข้องโดยเฉพาะฝลุ่ายบรัญช ปเซป็นตน์รรับรองทรุกคน หลายปปทปสผลุ่านมา กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงาน
ของบรงิษรัท ไมลุ่เคยใช ข้ขข้อมมูลภายในทปสเปป็นสาระสกาครัญตลุ่อการเปลปสยนแปลงราคาหรุข้นของบรงิษรัทและยรังไมลุ่ไดข้เปงิดเผยไปทกา
ประโยชนน์ใหข้แกลุ่ตนเองหรถือผมูข้อถืสนในทางมงิชอบ

คท่าตอบแทนผผผู้สอบบษัญชปี
คท่าตอบแทนจากการสอบบษัญชปี (audit fee)

งบการเงงินรวม (บาท) งบการเงงินเฉพาะบรงิษรัท (บาท)
2561 2560 2559 2561 2560 2559

คลุ่าสอบบรัญชป 2,222,500 2,082,500 1,979,500 1,049,500 929,500 870,500

คท่าบรริการอถืพิ่น (non-audit fee)       
                 -ไมลุ่มป -

การนจาหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปีพิ่ดปีสจาหรษับบรริษษัทจดทะเบปียนปปี2560 ไปปรษับใชผู้
คณะกรรมการมปกระบวนการในการทบทวนการนกาหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดปส กาหรรับบรงิษรัทจดทะเบปยนปป2560 ไป

ปรรับใช ข้ใหข้เหมาะสมกรับบรงิบททางธรุรกงิจ อยลุ่างสมกสาเสมอ อยลุ่างนข้อยปปละ 1 ครรันง

การปฏริบษัตริตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปีพิ่ดปีในเรถืพิ่องอถืพิ่นๆ
บรงิษรัทใหข้ความรลุ่วมมถือในโครงการประเมงินครุณภาพการจรัดการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นเปป็นประจกาสมกสาเสมอทรุกปป สรรุปดรังนปน

ขลุ่าวสารการประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้นปป 2561 ผลุ่านเวป็บไซตน์
ตลาดหลรักทรรัพยน์

เผยแพรลุ่ในเวป็บไซตน์
ของบรงิษรัท

ขอเชงิญผมูข้ถถือหรุข้นเสนอ : วาระการประชรุมและเสนอชถืสอบรุคคลเพถืสอเขข้ารรับการ
ครัดเลถือกเปป็นกรรมการลลุ่วงหนข้า (แจข้งกลุ่อนวรันประชรุมกรรมการ 16 วรัน)

06/02/61 05/02/61

แจข้งมตงิคณะกรรมการ : การจลุ่ายเงงินปรันผล , วรัน เวลา สถานทปส ในการ
ประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปป , วรันกกาหนดรายชถืสอ , วรันปงิดสมรุด
ทะเบปยน (แจข้งทรันทปในวรันทปสประชรุมกรรมการ, 18 วรันกลุ่อน Record date,
47 วรันกลุ่อนวรันประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น)

22/02/61 22/02/61

แจข้งงบการเงงิน และสรรุปผลการดกาเนงินงาน ประจกาปป 2560 28/02/61 28/02/61

แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรลุ่ : หนรังสถือนรัดประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปป
รายงานประจกาปป และงบการเงงินงวดส งินนสรุด 31 ธรันวาคม (32 วรันกลุ่อนวรัน
ประชรุม)

09/03/61 09/03/61

แจข้งมตงิทปสประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปปแสดงผลการลงคะแนน เหป็นดข้วย
ไมลุ่ เหป็นดข้วย  และงดออกเสปยง  รวมถจึ ง%ตลุ่อฐานคะแนนทรัน งหมด
(แจข้ง 7.17 น.ของวรันถรัดจากวรันทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น)

11/04/61 11/04/61

แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรลุ่ : รายงานการประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกา
ปป (10 วรันหลรังวรันประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น)

20/04/61 20/04/61

ประเมงินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พค.ของปป) 09/05/61
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ความรษับผริดชอบตท่อส ษังคม

นโยบายภาพรวม
บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย ดกาเนงินธรุรกงิจผลงิตและจกาหนลุ่ายส งินคข้าอรุตสาหกรรมหมวดยานยนตน์ ประเภทนกนามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป

และแบตเตอรปส มปวรัตถรุดงิบทปสใช ข้ในการผลงิตทปสจะมปผลกระทบตลุ่อสรังคมและสงิสงแวดลข้อม จจึงมปความจกาเปป็นอยลุ่างยงิสงทปสในกระบวนการ
ดกาเนงินงานจะตข้องมปนโยบายความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคม เพถืสอสรข้างความเชถืสอมรัสน และความไวข้วางใจใหข้กรับผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ
โดยมปเปข้าหมายใหข้องคน์กรเตงิบโตและยรัสงยถืน ในปป2561 บรงิษรัทดกาเนงินการดรังนปน

       1. การประกอบกริจการดผู้วยความเปห็นธรรม
 บรงิษรัทเนข้นใหข้มปการประกอบกงิจการดข้วยความเปป็นธรรม ถมูกตข้องตามกฎหมายและขข้อบรังครับตลุ่างๆ มประเบปยบปฏงิบรัตงิเพถืสอ

ปข้องกรันความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ และเปงิดเผยขข้อมมูลอยลุ่างครบถข้วนถมูกตข้องและทรันเวลา โดย
 1.1 มปชลุ่องทางตงิดตลุ่อสอบถาม/รข้องเรปยน : บรงิษรัทมปเปข้าหมายในการดกาเนงินธรุรกงิจอยลุ่างยรัสงยถืน จจึงเหป็นความสกาครัญในการ
รรักษาชถืสอเสปยงและภาพลรักษณน์ของบรงิษรัทเปป็นส งิสงสกาครัญสมูงสรุด หากผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกกลรุลุ่มพบเบาะแสในประเดป็นทปสไมลุ่ถมูกตข้อง เชลุ่น
การทกาผงิดกฏหมาย การรายงานขข้อมมูลทางการเงงินทปสไมลุ่ถมูกตข้อง ความบกพรลุ่องในระบบงานภายในองคน์กร เปป็นตข้น บรงิษรัทยงินดปรรับ
ขข้อรข้องเรปยน ขข้อคงิดเหป็น หรถือขข้อเสนอแนะ จากผมูข้มปส ลุ่วนไดข้เสปย โดยสลุ่งตรงถจึง กรรมการบรงิษรัท กรรมการบรงิหาร กรรมการตรวจ
สอบ ผมูข้สอบบรัญชป หรถือเลขานรุการบรงิษรัท ตามทปสอยมูลุ่ โทรศรัพทน์ โทรสาร หรถือ e-mail address บรงิษรัทเกป็บขข้อมมูลรข้องเรปยนเปป็นความ
ลรับ และนกามาพงิจารณาอยลุ่างรวดเรป็วในทปสประชรุมของคณะกรรมการบรงิษรัท เพถืสอแกข้ไขขข้อบกพรลุ่องตลุ่อไป

1.2 ลมูกคข้า : บรงิษรัทปฏงิบรัตงิตลุ่อลมูกคข้าโดยเนข้นใหข้ไดข้รรับความพจึงพอใจสมูงสรุดเสมอมา ขายส งินคข้าทปสมปครุณภาพไดข้มาตรฐาน
เอาใจใสลุ่ใหข้บรงิการทปสดปทรันงกลุ่อนและหลรังการขาย รรับผงิดชอบปรัญหาขข้อรข้องเรปยนและชดเชยแกข้ไขโดยเรป็วทปสสรุด ใหข้ความส กาครัญใน
การรรักษาความลรับของลมูกคข้า รวมถจึงเปงิดโอกาสใหข้ลมูกคข้าไดข้แสดงความคงิดเหป็นและรรับฟรังดข้วย

1.3 คมูลุ่คข้าและเจข้าหนปน : บรงิษรัทยจึดหลรักการซถืนอสงินคข้าและบรงิการเปป็นไปตามเงถืสอนไขทางการคข้า ปฏงิบรัตงิตรัวตรงตามสรัญญา
ขข้อตกลง หลปกเลปสยงวงิธปการไมลุ่สรุจรงิต รวมถจึงการเลถือกคมูลุ่คข้าทปสมปความมรัสนคง นลุ่าเช ถืสอถถือ มปครุณธรรม และชลุ่วยเหลถือเกถืนอกมูลกรัน

1.4 คมูลุ่แขลุ่ง : บรงิษรัทถถือหลรักครุณธรรมทปสดปในการแขลุ่งขรัน ไมลุ่กลรัสนแกลข้งทกาลาย ไมลุ่ละเมงิดทรรัพยน์ส งินทางปรัญญา ไมลุ่แสวงหา
ความลรับหรถือใหข้รข้ายคมูลุ่แขลุ่งดข้วยวงิธปการไมลุ่สรุจรงิต

1.5 ผมูข้ถถือหรุข้น : บรงิษรัทมรุลุ่งมรัสนดกาเนงินธรุรกงิจใหข้มปผลการดกาเนงินงานทปสดป เตงิบโตอยลุ่างมรัสนคง มปความสามารถในการแขลุ่งขรัน
เพถืสอใหข้ผลตอบแทนทปสดปแกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้นในระยะยาว  รวมถจึงเปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยลุ่างเหมาะสม โปรลุ่งใสและเปป็นธรรม 

1.6 ผมูข้สอบบรัญชป : เปงิดเผยขข้อมมูลทปสโปรลุ่งใส ชรัดเจน และถมูกตข้อง อกานวยความสะดวกเพถืสอการตรวจสอบทปสรวดเรป็วและมป
ประสงิทธงิภาพ พรข้อมรรับฟรังขข้อเสนอแนะและปฏงิบรัตงิตามใหข้ถมูกตข้องตามหลรักการบรัญช ป รวมถจึงดมูแลเรถืสองการกกาหนดคลุ่าตอบแทนทปส
เหมาะสมเปป็นธรรม

1.7 พนรักงาน : 
    - ประกาศเปข้าหมายของกงิจการใหข้ทราบอยลุ่างชรัดเจน

      - มปนโยบายคลุ่าตอบแทนพนรักงาน 3 ขรันนตอนคถือ 
ขรันนทปส1 : อรัตราการจข้างพนรักงานใหมลุ่ตข้องดจึงดมูดใหข้ผมูข้สมรัครอยากทกางานกรับบรงิษรัท 
ขรันนทปส2 : เปรปยบเทปยบอรัตราการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนกรับตลาดวลุ่าอรัตราทปสใช ข้ยรังสามารถรรักษาพนรักงานไวข้ไดข้
ขรันนทปส3 : จมูงใจใหข้พนรักงานเพงิสมประสงิทธงิภาพการทกางานใหข้ดปขจึนนโดยวรัดจากผลงานทปสดปจะไดข้ปรรับคลุ่า  
           ตอบแทนมากกวลุ่า ไมลุ่ไดข้เนข้นทปสอายรุงานนานเปป็นหลรัก

     - ปรรับปรรุงนโยบายสวรัสดงิการ สรุขอนามรัย และอถืสนๆ ใหข้เปป็นปรัจจรุบรันเทปยบเคปยงกรับบรงิษรัทในระดรับเดปยวกรันทรุกปป 
    - ทรุกๆปปฝลุ่ายบรุคคลจะทกาแผนโครงการฝจึกอบรมภายในทปสเหมาะกรับพนรักงานแตลุ่ละระดรับใหข้ไดข้พรัฒนาความรมูข้และความ

สามารถอยลุ่างตลุ่อเนถืสอง
    - สลุ่งเสรงิมสนรับสนรุนกงิจกรรมของคณะกรรมการสวรัสดงิการลมูกจข้าง คณะกรรมการความปลอดภรัยอาช ปวอนามรัยและสงิสง

แวดลข้อม รวมถจึงปรรับปรรุงระบบปข้องกรันภรัยภายในสถานทปสทกางานใหข้ทรันสมรัย
     - รรับฟรังความคงิดเหป็นและเปงิดโอกาสใหข้พนรักงานแจข้งหรถือสอบถามตลุ่อฝลุ่ายบรงิหารในเรถืสองตลุ่างๆไดข้อยลุ่างเปงิดเผยโดย

ชลุ่องทางผลุ่านตรัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจข้าง, กลลุ่องรรับขข้อมมูล และหรถือโทรแจข้งฝลุ่ายบรุคคลโดยตรง
     - มปกงิจกรรมทปสจรัดใหข้เปป็นประจกาทรุกๆปป การจรัดงานเลปนยงปปใหมลุ่ การแขลุ่งกปฬา การตรวจสรุขภาพ เปป็นตข้น
    - ดมูแลพนรักงานงานอยลุ่างเสมอภาคทรันงคนไทยและคนตลุ่างดข้าว ไมลุ่เลถือกปฏงิบรัตงิ และไมลุ่ไดข้กระทกาการใดๆ ทปสละเมงิด

สงิทธงิมนรุษยชนของพนรักงาน และใหข้ความรมูข้เรถืสองส งิทธงิมนรุษยชนแกลุ่พนรักงาน 
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

       2. การตท่อตผู้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปช ษัพิ่น
   บรงิษรัทดกาเนงินธรุรกงิจดข้วยความซถืสอสรัตยน์สรุจรงิต มปครุณธรรม โดยยจึดมรัสนในความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคมและผมูข้มปสลุ่วนไดข้สลุ่วนเสปย
ทรุกกลรุลุ่มตามหลรักบรรษรัทภงิบาลทปสดป  ตระหนรักถจึงความสกาครัญในการรลุ่วมแกข้ไขปรัญหาการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัสนในประเทศซจึสงมปผลกระ
ทบตลุ่อคนและระบบเศรษฐกงิจในประเทศตลอดมา บรงิษรัทสนรับสนรุนการเปป็นแนวรลุ่วมปฏงิบรัตงิของภาคเอกชนไทยในการตลุ่อตข้าน
การทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัสน ภายในองคน์กรไดข้กกาหนดนโยบายการปข้องกรันและตลุ่อตข้านการทรุจรงิตไวข้ดรังนปน 
         2.1 กกาหนดเปป็นระเบปยบใช ข้ในแตลุ่ละหนลุ่วยงานทปสมปความเสปสยงทปสจะเกงิดเชลุ่น หนลุ่วยงานจรัดซถืนอ พรัสดรุ และการเงงินเปป็นตข้นเนข้น
ระเบปยบการปฏงิบรัตงิงานทปสสามารถตรวจสอบ cross check ไดข้สกาหรรับงานทปสมปโอกาสเสปสยงตลุ่อการทรุจรงิตหรถือประพฤตงิมงิชอบ
         2.2 จรัดอบรมพนรักงาน โดยแจข้งนโยบายใหข้พนรักงานทรุกระดรับในองคน์กรรรับทราบ และสอนใหข้ปฏงิบรัตงิตามระเบปยบและขข้อ
บรังครับของบรงิษรัทเพถืสอเปป็นพถืนนฐานใหข้มปวงินรัยในการใช ข้ชปวงิตและไมลุ่ทกาผงิดกฎหมาย จรัดหาวงิทยากรจากภายนอกมาอบรมหลรักสมูตรทปส
เนข้นถจึงการเปป็นพลเมถืองทปสดป ซ ถืสอสรัตยน์ ยจึดมรัสนในความเปป็นธรรม โดยเรงิสมปลมูกฝรังจากในทปสทกางาน ในบข้านและออกไปสมู ลุ่สรังคม
ภายนอกดข้วยจงิตสกานจึกทปสดป และรลุ่วมตลุ่อตข้านทรุจรงิตทรุกรมูปแบบ 
         2.3 ผมูข้บรงิหารและพนรักงานไมลุ่ไดข้เรปยก รรับ หรถือยงินยอมทปสจะรรับเงงิน ส งิสงของ หรถือประโยชนน์อถืสนใดจากผมูข้เกปสยวขข้องทาง
ธรุรกงิจกรับบรงิษรัท
 2.4 ผมูข้บรงิหารและพนรักงานไมลุ่ไดข้ใหข้ส งินบนหรถือประโยชนน์อถืสนใดตลุ่อเจข้าหนข้าทปสรรัฐ ลมูกคข้า คมูลุ่คข้า คมูลุ่แขลุ่ง หรถือบรุคคลอถืสนๆ เพถืสอ
จมูงใจใหข้ทกาในสงิสงทปสผงิดกฎหมาย
 2.5 กกาหนดเปป็นหรัวขข้อหนจึสงของหนลุ่วยงานตรวจสอบภายในทปสตข้องตรวจทรุกๆปป

     

3. การเคารพสริทธริมนรษยชน
  3.1 ดมูแลพนรักงานของบรงิษรัททรันงชายหรถือหญงิง คนไทยหรถือคนตลุ่างดข้าว อยลุ่างเทลุ่าเทปยมกรัน
 3.2 ดมูแลไมลุ่ใหข้มปการลลุ่วงละเมงิดสงิทธงิมนรุษยชนและใหข้เสรปภาพในการจรัดตรันงสมาคมตลุ่างๆภายในองคน์กร

3.3 ดมูแลความเหมาะสมโดยเลถือกคนใหข้เหมาะสมกรับหนข้าทปสงานทปสทกา
 3.4 มปกระบวนการผลงิตทปสดปมปประสงิทธงิภาพมประบบปข้องกรันอรันตรายตลุ่อพนรักงานทรุกเชถืนอชาตงิ ทรุกเพศ ทรุกวรัย 

3.5 อบรบพรัฒนาพนรักงานทรุกระดรับชรันนใหข้รอบรมูข้ในงานเทลุ่าเทปยมกรัน
     

4. การปฏริบษัตริตท่อแรงงานอยท่างเปห็นธรรม
4.1 นโยบายลรักษณะของคลุ่าตอบแทน สกาหรรับพนรักงานทรุกคนเทลุ่าเทปยมกรัน คถือคลุ่าตอบแทนทปสเปป็นตรัวเงงินไดข้แกลุ่ เงงิน

เดถือน คลุ่าแรง คลุ่าคอมมงิชชรัสน เบปนยเลปนยง เบปนยขยรัน คลุ่าลลุ่วงเวลา คลุ่ากะ คลุ่าเดงินทางทปสเกปสยวกรับการดกาเนงินธรุรกงิจ เงงินกลางปป เงงินโบนรัส 
เงงินชลุ่วยเหลถือเมถืสอชราภาพและเงงินชดเชยเมถืสอเกษปยณ และคลุ่าตอบแทนอถืสน เชลุ่น สงิทธงิในวรันลาปลุ่วย ลาพรักผลุ่อน ลาบวช ลาคลอด
วรันหยรุดตามประเพณป การรรักษาพยาบาลกรณปอรุบรัตงิเหตรุและฉรุกเฉงิน ชรุดเครถืสองแบบ อรุปกรณน์เพถืสอความปลอดภรัย รถรรับสลุ่งพนรักงาน 
หข้องพยาบาล เปป็นตข้น
        4.2 ขข้อเรปยกรข้องหรถือขข้อพงิพาท บรงิษรัทรรับฟรังขข้อเรปยกรข้องจากสหภาพแรงงานเสมอและมปการเจรจาตกลงกรันไดข้ดข้วยดป
ตลอดมา สกาหรรับปป2561 ทปสผลุ่านมาไมลุ่มปขข้อเรปยกรข้องแตลุ่อยลุ่างใด
         4.3 นโยบายในการพรัฒนาพนรักงาน บรงิษรัทจรัดใหข้มปการอบรบแกลุ่พนรักงานทรุกระดรับ ทรุกแผนก เปป็นประจกาอยลุ่างสมกสาเสมอ 
ทรุกปป โดยกกาหนดเปป็นนโยบายใหข้มปการจรัดทกาแผนฝจึกอบรม เลถือกหรัวขข้ออบรมทปสเปป็นประโยชนน์ตลุ่อพนรักงานและองคน์กร โดยนกา
เสนอของบประมาณจากฝลุ่ายบรงิหารเปป็นประจกาทรุกเดถือนธรันวาคมของปป

4.4 ใหข้ความปลอดภรัยในการทกางาน มประบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภรัย สรุขอนามรัยและส งิสงแวดลข้อม จรัดจข้าง
หนลุ่วยงานภายนอกเพถืสอตรวจวรัดอากาศ, ตรวจครุณภาพสงิสงแวดลข้อม, ตรวจครุณภาพระบบบกาบรัดอากาศ 
     5. ความรรับผงิดชอบตลุ่อผมูข้บรงิโภค 
         บรงิษรัททบทวนปรรับปรรุงผลงิตภรัณฑน์และภาชนะบรรจรุหปบหลุ่ออยลุ่างเหมาะสมสมกสาเสมอโดยคกานจึงถจึงความสะดวก ปลอดภรัย
ใสลุ่ใจกกาลรังซถืนอของคนในสรังคมโดยใหข้ความรลุ่วมมถือกรับกรมการคข้าภายในในการกกาหนดราคาส งินคข้าอยลุ่างยรุตงิธรรม
      6. การดมูแลรรักษาสงิสงแวดลข้อม

บรงิษรัทใหข้ความรลุ่วมมถือในเรถืสองความเปป็นมงิตรกรับส งิสงแวดลข้อม มปคณะกรรมการส งิสงแวดลข้อมทกาหนข้าทปสรรับผงิดชอบดมูแลสภาพ
แวดลข้อมทรันงภายในและชรุมชนภายนอกองคน์กร ปฏงิบรัตงิตามกฎระเบปยบทปสเกปสยวขข้องกรับส รังคมและสงิสงแวดลข้อมเปป็นอยลุ่างดปและ
สมกสาเสมอทรุกปป : จรัดจข้างหนลุ่วยงานภายนอกทกาการตรวจวรัดอากาศ, ตรวจครุณภาพสงิสงแวดลข้อม, ตรวจครุณภาพระบบบกาบรัด
อากาศ, กกาจรัดของเสปยวรัสดรุเหลถือใช ข้ในการผลงิตอยลุ่างถมูกวงิธป, และทปสตรวจวรัดเองอยลุ่างสมกสาเสมอคถือ การตรวจสอบนกนาทงินง,ปรรับปรรุง
สถานทปสผรังโรงงานระบบระบายนกนา สารเคมป ระบบบกาบรัดนกนาเส ปย ใหข้มปประสงิทธงิภาพและวงิเคราะหน์แกข้ปรัญหาถข้ามปแหลลุ่งกกาเนงิดมลพงิษ
      7. การรลุ่วมพรัฒนาชรุมชนหรถือสรังคม

การลงทรุนเพถืสอสรังคมเปป็นหนจึสงในนโยบายของบรงิษรัทเพถืสอนกาไปสมู ลุ่เปข้าหมายหลรักคถือเตงิบโตอยลุ่างยรัสงยถืน บรงิษรัทใหข้ความรลุ่วม
มถือกรับสรังคมในเรถืสอง การสนรับสนรุนแรงงานทปสวลุ่างงานในเขตชรุมชนใกลข้ๆบรงิษรัทใหข้เขข้ามารลุ่วมทกางานตามความสามารถ ช ลุ่วยปรรับ
ภมูมงิทรัศนน์ตามแนวรรันวดข้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหข้สะอาดและสะดวกขจึนน รวมถจึงกงิจกรรมเทงิดทมูนสถาบรันพระมหากษรัตรงิยน์ ,
การทกานรุบการรุงศาสนารลุ่วมสรข้างสงิสงปลมูกสรข้างใหข้วรัดในชรุมชน และการชลุ่วยบรรเทาสาธารณภรัย เปป็นตข้น
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 รายงานตริดตามผลการปฏริบษัตริตามโครงการความรษับผริดชอบทางส ษังคม ปปี2561

ดกาเนงินงานเกปสยวกรับ KPI / ปป ไตรมาส 1/61 ไตรมาส 2/61 ไตรมาส 3/61 ไตรมาส 4/61

1. ความรษับผริดชอบตท่อตษัวส รินคผู้า บรริการ และผผผู้บรริโภค

• ขข้อรข้องเรปยนทปสกระทบการ
ดกาเนงินธรุรกงิจอยลุ่างมปสาระสกาครัญ

0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

2. ความรษับผริดชอบตท่อหนท่วยงานราชการ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กลต. และหนท่วยงานอถืพิ่นทปีพิ่เกปีพิ่ยวขผู้อง

• การทกาความผงิด/ขข้อรข้องเรปยน 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

3. ความรษับผริดชอบตท่อพนษักงาน  ณ 31 ธษันวาคม 2561 มปีจจานวน 897  คน

• นโยบายลดอรุบรัตงิเหตรุ 0 คน 0 คน 0 คน 1 คน 0 คน

• ใหข้การฝจึกอบรม 100.00% 946 คน(บางคนอบรมมากกวลุ่า 1 หลรักสมูตร) คงิดเปป็น 105.46%

• ไดข้รรับการตรวจสรุขภาพ
  -ระดรับตะกรัสวในเลถือด
    เฉพาะผลงิตแบตเตอรปส
  -ตรวจสรุขภาพพนรักงานฝลุ่าย 
   ผลงิต

224 คน

677 คน

200 คน 216 คน

599 คน

4. ความรษับผริดชอบตท่อชรมชนทผู้องถริพิ่น อาขปีวอนามษัย ความปลอดภษัย และส ริพิ่งแวดลผู้อม

• ขข้อรข้องเรปยน 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

• ตงิดตามมลพงิษ/มลอากาศ

 -วงิเคราะหน์นกนาทงินงและแกข้ปรัญหา เดถือนละ 4 ครรันง 12 ครรันง 12 ครรันง 12 ครรันง 12 ครรันง

 -กกาจรัดกากอรุตสาหกรรม ทรุกไตรมาส 1 ครรันง 2 ครรันง 1 ครรันง 3 ครรันง

 -ตรวจวรัดระบบบกาบรัดอากาศ ผลุ่านคลุ่า Std. 28 ธค.

 -ตรวจวรัดปรงิมาณฝรุลุ่น ผลุ่านคลุ่า Std. 13 ธค.

 -ตรวจวรัดปรงิมาณตะกรัสว ผลุ่านคลุ่า Std. 28 ธค.

 -ตรวจวรัดปรงิมาณกรด ผลุ่านคลุ่า Std. 28 ธค.

 -ตรวจวรัดระดรับเสปยงและแสง ผลุ่านคลุ่า Std. 7 ธค.

 -ตรวจวรัดระดรับความรข้อน ผลุ่านคลุ่า Std. 7 ธค.

 -ตรวจวรัดครุณภาพอากาศจาก 
  การเผาไหมข้เชถืนอเพลงิง

ผลุ่านคลุ่า Std.
7 ธค.

5. การจผู้างงานแรงงานในเขตชรมชน

- มปแรงงานรรับเขข้ามาทกางาน 72 คน 63 คน 39 คน 25 คน

การควบครมภายในและการบรริหารจษัดการความเสปีพิ่ยง

     คณะกรรมการไดข้ทบทวนนโยบายและระเบปยบทรุกๆปปใหข้ทรันสมรัย เพงิสมใหข้มประบบควบครุมภายในและระบบการบรงิหาร
จรัดการความเสปสยงในแตลุ่ละขรันนตอนการทกางานเพถืสอปข้องกรันและลดความเส ปยหายทปสอาจจะเกงิดขจึนนแกลุ่บรุคคลากรและทรรัพยน์ส งินของ
องคน์กร มปการกกาหนดแผนงานประจกาปปของงานตรวจสอบภายใน , กกาหนดคลุ่า KPI ประจกาปปในแตลุ่ละขรันนตอนการทกางานทปสสกาครัญ
และตงิดตามใหข้มปการปฏงิบรัตงิตามแผน มปการวงิเคราะหน์หาสาเหตรุ มปการแกข้ปรัญหาใหข้บรรลรุเปข้าหมาย งวดปป2561 ทปสผลุ่านมาผมูข้สอบ
บรัญชป ผมูข้ตรวจสอบภายใน ไมลุ่พบขข้อบกพรลุ่องอยลุ่างมปนรัยสกาครัญแตลุ่อยลุ่างใด
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การบรริหารความเสปีพิ่ยงสจาหรษับปปี2561
ในปป2561 คณะกรรมการบรงิหารความเสปสยงจรัดประชรุม 6 ครรันง และประธานกรรมการจรัดประชรุมรลุ่วมกรับคณะทกางานบรงิษรัท

ยลุ่อยอปก 1 ครรันง รวมเปป็น 7 ครรันง สรรุปเรถืสองทปสประชรุม ดรังตลุ่อไปนปน
- ทบทวนระบบบรงิหารความเสปสยงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย
- จรัดทกานโยบายการบรงิหารความเสปสยง
- จรัดทกากฎบรัตรคณะกรรมการบรงิหารความเสปสยง
- ประกาศแตลุ่งตรันงคณะทกางานบรงิหารความเสปสยงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย
- ทบทวนความรมูข้เกปสยวกรับการบรงิหารความเสปสยงตาม COSO-ERM
- กกาหนดแผนจรัดการความเสปสยงทปสเปป็นรมูปธรรมของบรงิษรัท SPG
- จรัดทกาเอกสาร คมูลุ่มถือ และ ระเบปยบ ของระบบบรงิหารความเสปสยงขององคน์กร 
- Work Shop วางแผนการบรงิหารจรัดการความเสปสยงบรงิษรัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง
- พงิจารณาความเสปสยงและการประเมงินความเสปสยงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย
- ทบทวนประเภทความเสปสยงของ 4 บรงิษรัทและขนาดของผลกระทบ
- พงิจารณาแนวทางการจรัดทกาแผนบรงิหารความเสปสยง และกกาหนดเปข้าหมายประจกาปป 2562

รายการระหวท่างกษัน

 1. บรุคคลหรถือกงิจการทปสเกปสยวขข้องกรัน มปดรังนปน
       ชถืสอกงิจการ                         ประเทศทปสจรัดตรันง               ลรักษณะความสรัมพรันธน์

        สรัญชาตงิ
    บรงิษรัท สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส จกากรัด        ไทย        เปป็นบรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทถถือหรุข้นรข้อยละ 99.99
    บรงิษรัท พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์ จกากรัด ไทย        เปป็นบรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทถถือหรุข้นรข้อยละ 99.99
    บรงิษรัท สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส จกากรัด ไทย        เปป็นบรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทถถือหรุข้นรข้อยละ 95.74
    นายมรุข  โรจตระการ        ไทย        เปป็นผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ถถือหรุข้นรข้อยละ 32.81 และ

              เปป็นประธานกรรมการของบรงิษรัท
    หข้างหรุข้นสลุ่วนจกากรัด โรจนน์ไพศาล ไทย        ผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ของบรงิษรัทเปป็นหรุข้นสลุ่วนใหญลุ่
    ผมูข้บรงิหารสกาครัญ ไทย        บรุคคลทปสมปอกานาจและความรรับผงิดชอบการวางแผน

          สรัสงการและควบครุมกงิจกรรมตลุ่างๆของกงิจการไมลุ่วลุ่าทาง
                  ตรงหรถือทางอข้อม รวมถจึงกรรมการของกลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่วลุ่า

จะทกาหนข้าทปสในระดรับบรงิหารหรถือไมลุ่ 
2. นโยบายการกกาหนดราคาสกาหรรับรายการแตลุ่ละประเภทเปป็นดรังตลุ่อไปนปน

      รายการ       นโยบายการกกาหนดราคา
     ซถืนอ ขาย สงินคข้าและคลุ่าธรรมเนปยมการจรัดการ ราคาทปสตกลงรลุ่วมกรัน ตข้นทรุนณโรงงานบวกกกาไรมาตรฐานรข้อยละ 5
     คลุ่าเชลุ่าทปสดงิน ราคาตลาดตามสถานทปสตรันง
     รายไดข้อถืสนๆ ราคาทปสตกลงกรันตามสรัญญา 
3. รายการทปสสกาครัญกรับบรุคคลหรถือกงิจการทปสเกปสยวขข้องกรัน(ไมลุ่รวมรายการระหวลุ่างบรงิษรัท/บรงิษรัทยลุ่อย) สรรุปไดข้ดรังนปน

    3.1 การเชลุ่าทปสดงินจากผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ 
บรงิษรัทเชลุ่าทปสดงินจากครุณมรุข โรจตระการ 
วรัตถรุประสงคน์ เพถืสอใช ข้เปป็นทปสตรันงอาคารโรงงานผลงิตทปสตกาบลบางขะแยง อกาเภอเมถือง จรังหวรัดปทรุมธานป พถืนนทปสเช ลุ่ารวม 4 ไรลุ่ 
3 งาน 29 ตารางวา              

    3.2 การเชลุ่าทปสดงินกรับกงิจการอถืสนทปสเกปสยวขข้องกรัน
        บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยไดข้เชลุ่าทปสดงินจากหจก. โรจนน์ไพศาล 

วรัตถรุประสงคน์ ใช ข้เปป็นทปสตรันงของอาคารคลรังส งินคข้าเพถืสอกระจายสงินคข้าไปทรัสวประเทศ และเปป็นทปสตรันงโรงงานผลงิตภาชนะ
          สกาหรรับบรรจรุผลงิตภรัณฑน์นกนามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป ตรันงอยมูลุ่ทปสตกาบลคลองควาย อกาเภอสามโคก จรังหวรัดปทรุมธานป มปพถืนนทปส

รวม 108 ไรลุ่ 2 งาน 92 ตารางวา
    3.3  รายละเอปยดและมมูลคลุ่าของรายการระหวลุ่างกรันไดข้แสดงไวข้ในหมายเหตรุประกอบงบการเงงินครบถข้วนแลข้ว

                                                                                                                                                                                                                                 หนผู้า 30



บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2561

สรรปงบการเงรินรวม และ งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท 

แบบยท่อ
หนท่วย : พษันบาท

งบดรล
งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท

2561 2560 2559 2561 2560 2559
สรินทรษัพยฑ์หมรนเวปียน :
เงงินสด/รายการเทปยบเทลุ่าเงงินสด 1,056,509 196,567 256,120 388,432 96,868 109,821
เงงินลงทรุนชรัสวคราว+เงงินฝากประจกา 1,160,245 1,749,955 1,793,560 624,256 728,269 719,608
ลมูกหนปนการคข้าและตรัตั๋วเงงินรรับ 98,397 102,200 53,443 13,893 15,372 14,935
สงินคข้าคงเหลถือ 1,358,933 1,313,496 1,068,656 130,119 166,169 119,236

รวมสรินทรษัพยฑ์หมรนเวปียน 3,716,018 3,415,358 3,211,723 1,168,776 1,023,450 974,514
สรินทรษัพยฑ์ไมท่หมรนเวปียน :
อสรังหารงิมทรรัพยน์เพถืสอการลงทรุน 3,311 3,311 3,311 3,311 3,311 3,311
ทปสดงินอาคารและอรุปกรณน์สรุทธงิ 1,703,830 1,769,072 1,814,298 1,355,582 1,374,985 1,389,062

รวมสงินทรรัพยน์ไมลุ่หมรุนเวปยน 1,728,670 1,790,262 1,833,723 1,551,882 1,568,855 1,582,762
รวมสรินทรษัพยฑ์ 5,444,688 5,205,620 5,045,446 2,720,658 2,592,305 2,557,275

หนปี นส รินหมรนเวปียน :
เงงินเบงิกเกงินบรัญชป/เงงินกมูข้ยถืมระยะสรันน - - - - - -
เจข้าหนปนการคข้าและเจข้าหนปนอถืสน 236,975 242,709 201,460 161,805 162,005 155,670

รวมหนปี นส รินหมรนเวปียน 316,984 309,387 299,832 214,797 210,106 221,359
รวมหนปี นส รินไมท่หมรนเวปียน 69,681 57,677 56,547 48,524 40,008 39,984

รวมหนปี นส ริน 386,665 367,064 356,379 263,321 250,114 261,343
สท่วนของผผผู้ถถือหรผู้น :
ทรุนจดทะเบปยนเรปยกชการะแลข้ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สลุ่วนเกงินมมูลคลุ่าหรุข้น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กกาไรสะสมยรังไมลุ่ไดข้จรัดสรร 4,349,225 4,129,200 3,980,135 1,780,537 1,665,391 1,619,132
  รวมสท่วนของผผผู้ถถือหรผู้น 5,058,022 4,838,556 4,689,067 2,457,337 2,342,191 2,295,932

งบกจาไรขาดทรน
งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท

2561 2560 2559 2561 2560 2559
รายไดผู้ :
รายไดข้จากการขาย/ใหข้บรงิการ 3,248,715 3,333,417 3,274,988 1,873,272 1,900,729 1,868,396

รวมรายไดผู้ 3,290,400 3,380,966 3,329,823 2,074,103 2,103,321 2,492,166
คท่าใชผู้จท่าย :
ตข้นทรุนขาย 2,346,385 2,385,250 2,175,040 1,376,925 1,342,027 1,227,215
ตข้นทรุนในการจรัดจกาหนลุ่าย 135,368 127,000 130,857 102,117 105,545 107,817
คลุ่าใช ข้จลุ่ายในการบรงิหาร 334,197 332,991 314,662 271,614 271,573 261,838

รวมคท่าใชผู้จท่าย 2,816,324 2,845,583 2,620,820 1,750,657 1,719,146 1,598,002
กจาไรกท่อนภาษปี 474,076 535,383 709,002 323,446 384,175 894,164
กจาไรทปีพิ่เปห็นของผผผู้ถถือหรผู้น 379,131 427,421 564,139 272,923 322,646 815,872
กจาไรตท่อหรผู้น (บาท) 1.10 1.24 1.64 0.79 0.94 2.36

หนท่วย : พษันบาท
งบกระแสเงรินสด
ไดผู้มา (ใชผู้ไป)

งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท
2561 2560 2559 2561 2560 2559

เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมดกาเนงิน
งาน 438,769 215,900 563,154 272,413 197,902 303,393
เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมลงทรุน 577,822 2,939 (303,079) 174,801 65,145 (33,360)
เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมจรัดหา
เงงิน (156,284) (276,862) (242,156) (155,650) (276,000) (242,631)
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สรรปอษัตราสท่วนทางการเงริน

Ratio Analysis
งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท

2561 2560 2559 2561 2560 2559

ACTIVITY RATIO

   RECEIVABLE TURNOVER          (TIMES)

   COLLECTION PERIOD                     (DAYS)

   ACCOUNT PAYABLE TURNOVER       (TIMES)

   PAYMENT PERIOD                      (DAYS)

   INVENTORY TURNOVER           (TIMES)

   INVENTORY TURNOVER PERIOD      (DAYS)

   FIXED ASSETTURNOVER                 (TIMES)

   CASH CYCLE                                  (DAYS)

32.39

11.11

15.57

23.13

1.76

205.01

1.87

193.00

42.83

8.40

17.24

20.88

2.00

180.13

1.86

167.65

53.71

6.70

15.53

23.17

2.11

170.31

2.51

153.84

128.02

2.81

10.87

33.11

9.29

38.73

1.37

8.44

125.43

2.87

10.52

34.24

9.37

38.42

1.38

7.05

112.08

3.21

8.56

42.07

10.12

35.57

2.19

-3.30

LIQUIDITY RATIO

   CURRENT RATIO                      (TIMES)

   QUICK RATIO                      (TIMES)

11.72

7.30

11.04

6.62

10.71

7.01

5.44

4.71

4.87

3.93

4.40

3.75

PROFITABILITY RATIO

   GROSS PROFIT MARGIN             (%)

   NET PROFIT MARGIN             (%)

   RETURN ON EQUITY                        (%)

27.79

11.52

7.66

28.44

12.64

8.97

33.59

16.94

12.47

26.50

13.16

11.37

29.64

15.34

13.91

34.32

32.74

40.62

EFFICIENCY RATIO

   RETURN ON TOTAL ASSET             (%)

   RETURN ON FIXED ASSET             (%)

   ASSET TURNOVER                     (TIMES)

7.12

27.17

0.62

8.34

29.66

0.66

11.58

51.42

0.68

10.27

22.39

0.78

12.53

25.85

0.82

35.72

99.65

1.09

LEVERAGE RATIO

   TT LIABILITIES / TT EQUITY         (TIMES) 0.08 0.08 0.08 0.11 0.11 0.11

PER SHARE

   PAR VALUE                     (BAHT)

   BOOK VALUE                               (BAHT)

   EARNING PER SHARE                     (BAHT)

   DIVIDEND PER SHARE          (BAHT)

1.00

14.57

1.10

0.70*

1.00

13.93

1.24

0.80

1.00

13.50

1.64

0.80

1.00

7.12

0.79

0.70*

1.00

6.79

0.94

0.80

1.00

6.65

2.36

0.80
 หมายเหตรุ : * รออนรุมรัตงิในการประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้นในวรันทปส  22 เมษายน 2562
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การวริเคราะหฑ์และคจาอธริบายของฝท่ายจษัดการ

สจาหรษับปปี 2561
1. กลรท่มบรริษษัทมปีสภาพคลท่องสผง มป Current Ratio 11.72 และ Quick Ratio 7.30 คณะกรรมการจจึงมปความเหป็นวลุ่าสมควร

เสนอจลุ่ายเงงินปรันผลใหข้แกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้น สกาหรรับงวดการดกา เนงินงาน 1 มค. - 31 ธค.2561 ในอรัตราหรุข้นละ 0.70 บาท
หรถือ 63.64% ของกกาไรตลุ่อหรุข้น โดยรอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นอนรุมรัตงิในวรันทปส 22 เมษายน 2562 รวมเปป็นเงงิน 241.50 ลข้านบาท

2. สรินคผู้าคงเหลถือ มปมมูลคลุ่า 1,359 ลข้านบาทเพงิสมขจึนน 45 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 3.46 เมถืสอเทปยบกรับปลายปป2560 ซจึสงเปป็นไป
ตามการดกาเนงินงานปกตงิของกลรุลุ่มบรงิษรัท

3. รายไดผู้จากการขาย ลดลงจาก 3,333.42 ลข้านบาท เปป็น 3,248.72 ลข้านบาท ลดลง 84.70 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ
2.54 วงิเคราะหน์จากโครงสรข้างรายไดข้ตามสายผลงิตภรัณฑน์ เปป็นดรังนปน

โครงสรข้างรายไดข้ 2561 2560 +เพงิสมขจึนน -ลดลง
ตามสายผลงิตภรัณฑน์ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ

รายไดข้จากการขาย
    นกนามรันหลลุ่อลถืสน
    จาระบป
    แบตเตอรปส
    อถืสนๆ

1,569.99
1,025.46

611.06
42.21

47.71
31.17
18.57
1.28

1,664.55
993.46
642.68
32.73

49.23
29.38
19.01
0.97

-94.56
32.00

-31.62
9.48

-5.68
3.22

-4.92
28.96

รวมรายไดข้จากการขาย 3,248.72 98.73 3,333.42 98.59 -84.70 -2.54
รายไดข้อถืสน ๆ 41.68 1.27 47.55 1.41 -5.86 -12.32

รวม 3,290.40 100.00 3,380.97 100.00 -90.57 -2.68
3.1 นกนามรันหลลุ่อลถืสน : รายไดข้ลดลง 94.56 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 5.68 จากสภาพเศรษฐกงิจภายในประเทศทปสเตงิบโตไมลุ่มาก
     แตลุ่มปการแขลุ่งขรันสมูงเนถืสองจากมปผมูข้ประกอบการหลายรายทกาใหข้ยอดขายไมลุ่เปป็นตามเปข้าหมายทปสกกาหนดไวข้ลดลงรข้อยละ
     9.26 สลุ่วนตลาดตลุ่างประเทศเปป็นลมูกคข้าประเทศกลรุลุ่ม AEC บรงิษรัทยรังคงรรักษาระดรับการขายเมถืสอเทปยบกรับปป2560 ลดลง
     เลป็กนข้อยเทลุ่ากรับรข้อยละ 0.87
3.2 จาระบป : รายไดข้สมูงขจึนน 32.00 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 3.22 แมข้วลุ่ายอดขายสกาหรรับตลาดในประเทศลดลงรข้อยละ 2.26 
     ตามสภาพเศรษฐกงิจทปสมปการแขลุ่งขรันสมูง แตลุ่สกาหรรับตลาดตลุ่างประเทศบรงิษรัทมปกลยรุทธน์ขยายตลาดในกลรุลุ่ม AEC จจึง  
     ทกาใหข้ยอดขายตลุ่างประเทศเพงิสมขจึนนรข้อยละ 16.97
3.3 แบตเตอรปส : รายไดข้ลดลง 31.62 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 4.92 ตลาดแบตเตอรปสของกลรุลุ่มบรงิษรัทจะเปป็นลมูกคข้าตลุ่าง 

ประเทศเปป็นหลรักมปสรัดสลุ่วนการขายตลุ่างประเทศตลุ่อในประเทศ เทลุ่ากรับ 80:20 ตลาดตลุ่างประเทศสกาหรรับปปทปสผลุ่าน มา
รายไดข้ลดลง 26.61 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 5.24 เพราะเปป็นปปทปสเศรษฐกงิจโลกซบเซามปความกรังวลจากสงครามการ 
คข้าของสหรรัฐฯและจปน รวมถจึงการปรรับขจึนนดอกเบปนยตลุ่อเนถืสองของหลายๆประเทศ ทกาใหข้ลมูกคข้าชะลอการซถืนอลง

4. อษัตรากจาไรขษันนตผู้น สกาหรรับปปนปนรข้อยละ 27.79 เทปยบกรับ 28.44 ของปปทปสผลุ่านอรัตราลดลงเลป็กนข้อย เพราะถจึงแมข้วลุ่าราคาซ ถืนอ
วรัตถรุดงิบหลรักคถือนกนามรันพถืนนฐานปรรับขจึนนรข้อยละ 8.20 แตลุ่ราคาซถืนอวรัตถรุดงิบตะกรัสวปรรับลดลงรข้อยละ 2.83 และอรัตราแลก
เปลปสยนของเงงิน USD ลดลงรข้อยละ 4.76 เมถืสอเทปยบกรับปป2560

5. กจาไรสท่วนทปีพิ่เปห็นของผผผู้ถถือหรผู้นของบรริษษัท ตามงบการเงงินรวมเทลุ่ากรับ 379.13 ลข้านบาทเทปยบกรับ 427.42 ลข้านบาทของ
ปปทปสผลุ่านมาลดลง 48.29 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 11.30 ทกาใหข้กกาไรตลุ่อหรุข้นลดลงจาก 1.24 บาทตลุ่อหรุข้นเปป็น 1.10 บาทตลุ่อหรุข้น
เปป็นผลจากอรัตราการทกากกาไรทปสลดลงจาก 12.64 เปป็น 11.52 เปป็นไปในทงิศทางเดปยวกรับกกาไรขรันนตข้นทปสลดลง

6. สรรปสาระสจาคษัญในการทจาตลาดในปปี  2561 
6.1 ตลาดในประเทศมปการแขลุ่งขรันสมูง ราคาสงินคข้าปรรับตรัวยาก กกาลรังซถืนอจากผมูข้บรงิโภคในประเทศเตงิบโตไมลุ่มาก การขยาย    
     ตลาดในประเทศจจึงทกาไดข้ยาก
6.2 ตลาดตลุ่างประเทศ เศรษฐกงิจโลกยรังอยมูลุ่ในชลุ่วงซบเซาจจึงมปผลตลุ่อการคข้าขายแบตเตอรปส สลุ่วนตลาดในเขต AEC ยรังขยาย
     ตรัวไดข้โดยเฉพาะการทกาตลาดสงินคข้าจาระบป

7. ส ษัดสท่วนขายในประเทศและตท่างประเทศ ปป2561 นกนามรันหลลุ่อลถืสน : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ
55:45 , จาระบป : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 68:32 สลุ่วนแบตเตอรปส : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ
: ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 21:79
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8. สท่วนแบท่งทางการตลาดในปปี  2561   : ปรงิมาณบรงิโภคนกนามรันหลลุ่อลถืสนภายในประเทศโดยรวมของปป2561 เทลุ่ากรับ 315 ลข้าน
ลงิตรโดยประมาณ กลรุลุ่มบรงิษรัทมปสลุ่วนแบลุ่งทางการตลาดประมาณรข้อยละ 4.3

9. ปษัจจษัยทปีพิ่มปีผลตท่อการดจาเนรินงานหรถือฐานะการเงรินในอนาคต 

9.1 ภาระผมูกพรันและหนปนส งินทปสอาจจะเกงิดขจึนนบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยไมลุ่มปภาระผมูกพรันทปสเปป็นสาระสกาครัญตลุ่อการดกาเนงินงานแตลุ่ 
      อยลุ่างใด กลรุลุ่มบรงิษรัทมปหนปนส งินนข้อยมากมป Current Ratio 11.72 และ Quick Ratio 7.30
9.2 อนาคตของรถยนตน์ไฟฟข้าซจึสงคาดวลุ่าจะขยายตรัวมากไมลุ่เกงิน 20 ปปขข้างหนข้า จะสลุ่งผลตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท 
     โดยตรง คณะกรรมการบรงิหารความเสปสยงใหข้ความสกาครัญและไดข้ตรันงทปมงานบรงิหารจรัดการอยลุ่างใกลข้ช งิด

10.  แนวทางการดจาเนรินงานในอนาคต

     ผลงิตภรัณฑน์นกนามรันหลลุ่อลถืสน : บรงิษรัทยรังคงใหข้ความสกาครัญตลุ่อการพรัฒนาครุณภาพ กลยรุทธน์ในการขาย การบรงิการรรับ
ประกรันหลรังขาย เพงิสมผลงิตภรัณฑน์ทปสมปเกรด API สมูงขจึนนใหข้ทรันตลาดโลก ใช ข้วรัสดรุหปบหลุ่อสะดวกและไมลุ่ทกาลายส งิสงแวดลข้อม
เพถืสอเปป็นทางเลถือกทปสดปสกาหรรับผมูข้บรงิโภค
        ผลงิตภรัณฑน์จาระบป : บรงิษรัทมปกลยรุทธน์เพงิสมลมูกคข้าใหมลุ่ๆในตลาดตลุ่างประเทศ โดยกรรมการทปสดมูแลดข้านการตลาด
ตลุ่างประเทศไดข้เพงิสมชลุ่องทางตงิดตลุ่อแบบ Online Trading เพถืสอความรวดเรป็ว อปกทรันงวงิจรัยพรัฒนาสมูตรผลงิตอยลุ่างสมกสาเสมอ
เพถืสอใหข้มปครุณภาพและตข้นทรุนทปสเหมาะตลุ่อการแขลุ่งขรัน
       ผลงิตภรัณฑน์แบตเตอรปส : มปนโยบายเนข้นพรัฒนาสายการผลงิตเพถืสอลดตข้นทรุนใหข้สามารถแขลุ่งขรันไดข้แตลุ่ยรังคงไวข้ซ จึสง
ครุณภาพทปสดป 
           ธรุรกงิจทลุ่าเรถือคลรังส งินคข้าและบรงิการโลจงิสตงิกสน์ : บรงิษรัทไดข้จรัดตรันงทปมงานศจึกษาขข้อมมูลวงิเคราะหน์แนวทางการดกาเนงิน
ธรุรกงิจบนทปสดงิน 71 ไรลุ่ รงิมแมลุ่นกนาเจข้าพระยาทปส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรุทรเจดปยน์ จว.สมรุทรปราการ เพถืสอรองรรับการ
เปลปสยนไปของโลกทปสจะเกงิดในอนาคต

11. ทริศทางเศรษฐกริจในปปี  2562 
       ตลาดในประเทศยรังคงมปความไมลุ่แนลุ่นอน จากรรัฐบาลทปสจะเปลปสยนใหมลุ่จากการผลการเลถือกตรันงในเดถือน
มปนาคม 2562 ถข้าโครงการลงทรุนตลุ่างๆของรรัฐบาลยรังมปอยลุ่างตลุ่อเนถืสองเช ลุ่น โครงการพรัฒนาระเบปยงเศรษฐกงิจพงิเศษภาค
ตะวรันออก (EEC) โครงการรถไฟทางคมูลุ่ จะสามารถชลุ่วยใหข้เศรษฐกงิจภายในประเทศขยายตรัวไดข้
         ตลาดสลุ่งออก ชลุ่วงตข้นปป2562 คลุ่าเงงินบาทแขป็งคลุ่าจากการอลุ่อนคลุ่าของเงงินดอลลลุ่ารน์สหรรัฐ เศรษฐกงิจโลกจะยรังคง
นลุ่ากรังวล สลุ่วนโซนยรุโรปคงไดข้รรับแรงกดดรันจากความไมลุ่แนลุ่นอนดข้วยเชลุ่นกรัน สลุ่งผลใหข้อรุปสงคน์ในตลุ่างประเทศชะลอตรัวลง
ดรังนรันนผมูข้ประกอบการภายในประเทศตข้องมปแนวทางในการปรรับตรัว ปรรับกลยรุทธน์ มปการประกรันความเส ปสยงเพถืสอใหข้แขลุ่งขรันไดข้ 
          สกาหรรับกลรุลุ่มบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยมปความพรข้อมทรุกดข้านเพถืสอตอบสนองความตข้องการของลมูกคข้าทรุกตลาด ทรันงดข้าน
เงงินทรุนหมรุนเวปยน ดข้านการผลงิต สถานทปสจรัดเกป็บ การขาย การบรงิการ การประกรันครุณภาพ การเพงิสมผลงิตภรัณฑน์เกรดใหมลุ่ๆ
ออกสมูลุ่ตลาดเพถืสอเพงิสมทางเลถือกใหข้มากขจึนนสกาหรรับผมูข้บรงิโภค และเชถืสอมรัสนวลุ่าจะสามารถนกามาซจึสงผลประกอบการทปสดปใหข้ผมูข้มป
สลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ

งบการเงรินสจาหรษับปปี 2561 และรายงานของผผผู้สอบบษัญชปีรษับอนรญาต

ทลุ่านผมูข้ลงทรุนสามารถดมูขข้อมมูลรายละเอปยดตามทปสบรงิษรัทฯแสดงไวข้ใน

https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPG&ssoPageId=4&language=th&country=TH  
 

และ

http://www.siampangroup.com/th/investor_relation/investors_relation_financial_statement  
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