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สวส นททที่ 1 : การประกอบธธุรกกิจ
ส ศนน์ และ พสนธกกิจ
1.1 วกิสยทส

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธธุรกกิจ

วริสษัยทษัศนฑ์ : บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป คคือ หนนนึ่งในธรรกริจผผผู้ผลริต นจนา มษันหลล่อลคืนึ่น จาระบปี แบตเตอรปีนึ่ ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอคืนึ่นๆ
และใหผู้บรริการโลจริสตริกสฑ์ ดผู้วยครณภาพมาตรฐานสากล และมปีความรษับผริดชอบตล่อผผผู้มปีสวล่ นไดผู้เสปียทรกภาคสล่วน
พษันธกริจ :
1. มปีผลตอบแทนทปีนึ่ดต
ปี ล่อผผผู้ถคือหรผู้น และมปีความสษัมพษันธฑ์ทปีนึ่ดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
2. ผลริตสรินคผู้าทปีนึ่ดปี มปีครณภาพ และมปีการควบครมตผู้นทรนการผลริตอยล่างมปีประสริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมล่ๆ เพคืนึ่อตอบสนองความตผู้องการตลาดทษังน ในและตล่างประเทศ
ล่ วามยษันึ่งยคืน
4. มองหาตลาดและชล่องทางโอกาสเพคืนึ่อขยายธรรกริจใหผู้ทษันกษับการเปลปีย
นึ่ นแปลง การแขล่งขษัน และนจาสผค
5. มปีความรษับผริดชอบตล่อสษังคมและสริงนึ่ แวดลผู้อม องคฑ์กรมปีสงษั คมทปีนึ่ดปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีนึ่สมบผรณฑ์แขข็งแรง สล่งเสรริมใหผู้พนษักงานมปีความรผผู้ ความสามารถ ปรษับตษัวใหผู้ทษันตล่อ
การเปลปีย
นึ่ นแปลง
7. ปฏริบษัตต
ริ ามกฎหมาย ขผู้อบษังคษับ ของหนล่วยงานราชการอยล่างเครล่งครษัด
ครณคล่าหลษัก :
S : Spirit
หมายถนง รล่วมมคือ รล่วมใจ
P : Passion
หมายถนง ทรล่มเทกษับงานทปีนึ่ทจา
G : Generate หมายถนง สรผู้างสรรคฑ์สงรินึ่ ดปีงาม
นโยบาย :
นึ่ มษันึ่นของนษักลงทรนในบรริษษัทมหาชนนษันนมปีส ล่ว นสจา คษัญ อยล่า งยรินึ่งตล่อระบบเศรษฐกริจ บมจ.สยามภษัณฑฑ์ก รรรุ๊ป จนง
1. ความเชคือ
ตผู้องการนจาเสนอขผู้อมผลทปีนึ่สจาคษัญเกปีนึ่ยวกษับนโยบายดผู้านบรรษษัทภริบาลของเรา นโยบายเหลล่านปีนเปข็นแนวทางในการปฏริบษัตริงานทปีดปียรินึ่ง
ขนนนของบมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป ซนงนึ่ สอดคลผู้องทษันงกฎหมายและผลประโยชนฑ์ของผผผู้ถคือหรน
ผู้
2. การนจาเสนองบการเงรินใหผู้สะทผู้อนผลประกอบการของเราเปข็นส งรินึ่ ทปีนึ่บรริษษัทและผผผู้ถคือหรผู้นของเราใหผู้ความสจาคษัญอยล่างยรินึ่ง
ทปีนึ่ บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ปยคืนหยษัดในการปฏริบษัตริตามขผู้อกจาหนดสจาหรษับนโยบายทางการเงรินของเรา ซนงนึ่ สอดคลผู้องกษับมาตรฐานการ
นึ่ ตรง เรามรล่งมษันึ่นทปีนึ่จะใหผู้ขผู้อมผลทางการเงริน
รายงานทางการเงรินของไทย (TFRS) และนจาเสนองบการเงรินอยล่างเปข็นรผปธรรมและซคือ
ทปีนึ่โปรล่งใส รวดเรข็ว ครบถผู้วน มปีสาระสจาคษัญ และแมล่นยจา
ล่ วามเปข็นเยปีย
3. บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป มรล่งมษันึ่นสผค
นึ่ มในการดจาเนรินนโยบายดผู้านบรรษษัทภริบาล และกจาหนดนโยบายตลอดจน
แนวทางปฏริบษัตริตามหลษักบรรษษัทภริบาลทปีนึ่ดปีอยล่างชษัดเจน นโยบายและ หลษักปฏริบษัตริเหลล่านปีนไดผู้รษับการออกแบบเพคืนึ่อใหผู้สอดคลผู้องกษับ
ขผู้อกจาหนดในการเปข็นบรริษท
ษั จดทะเบปียนในตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหล่งประเทศไทยตลอดจนขผู้อกจาหนดดผู้านบรรษษัทภริบาล อาทริเชล่น
ษั เจน
- คณะกรรมการบรริหารไดผู้ดจาเนรินนโยบายดผู้านบรรษษัทภริบาลทปีนึ่ชด
- กฎบษัตรของคณะกรรมการตล่างๆ ตผู้องกจาหนดหนผู้าทปีนึ่และความรษับผริดชอบของแตล่ละคณะกรรมการอยล่างชษัดเจน
- บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป ไดผู้นจาหลษักจรริยธรรมเขผู้ามาใช ผู้กษับเจผู้าหนผู้าทปีนึ่บรริหารทปีนึ่สจาคษัญ ตลอดจนเจผู้าหนผู้าทปีนึ่ฝล่ายการเงรินทรก
ทล่าน ซนงนึ่ รวมไปถนงเจผู้าหนผู้าทปีนึ่บรริหารฝล่ายการเงรินและเจผู้าหนผู้าทปีนึ่บรริหารฝล่ายบษัญชปี
- สล่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป ทจาหนผู้าทปีนึ่ดผแลการปฏริบษัตริงานในบรริเวณทปีนึ่สจาคษัญของธรรกริจ
กระบวนการทางดผู้านการเงรินและการควบครม และรายงานตรงตล่อคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป
- บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป มปีแนวทางในการครอบครองหลษักทรษัพยฑ์สจาหรษับกรรมการทปีนึ่มใริ ชล่พนษักงาน และเจผู้าหนผู้าทปีนึ่บรริหาร
4. เรามรล่ ง มษันึ่ น ทปีนึ่ จ ะยน ด มษันึ่ น ในมาตรฐานการบษั ญ ชปีแ ละรายงานทางการเงริ น ทปีนึ่ เ ขผู้ ม งวด ซนงนึ่ เราไดผู้ กจา หนดและบษั ง คษั บ ใช ผู้
คืนึ่ สษัตยฑ์และมรล่งมษันึ่นในการกจา หนดหลษักการปฏริบษัตริและนโยบายทปีนึ่เขผู้ม
วษัฒนธรรมองคฑ์กรของเราประกอบดผู้วยการปฏริบษัตริงานอยล่างซ อ
งวด เรามปีความมษันึ่นใจสผงสรดตล่องบการเงริน ระบบการควบครมภายใน และบรคลากร ซ งนนึ่ มปีความรษับผริดชอบอยล่างชษัดเจน และปฏริบษัตริ
งานภายใตผู้มาตรฐานจรริยธรรมทปีนึ่สผงสรด เราขอขอบพระครณทล่านทปีนึ่ไดผู้ใหผู้ความไวผู้วางใจบรริษษัทของเรา

1.2 การเปลทย
ที่ นแปลง และพสฒนาการททที่สสาคสญ

ปปี 2502 เรริม
นึ่ ประกอบธรรกริจเปข็นตษัวแทนจจาหนล่ายสรินคผู้านจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ จาระบปี และแบตเตอรปีนึ่
ปปี 2513 กล่อตษังน บรริษษัท สยามลผบรริแคผู้นทฑ์อรินดษัสทรปีนึ่ จจากษัด เปข็นผผผ
ผู้ ลริต และจจาหนล่าย จาระบปี
ปปี 2513 กล่อตษังน บรริษษัท สยามแบตเตอรปีนึ่อรินดษัสทรปีนึ่ จจากษัด เปข็นผผผู้ผลริต และจจาหนล่าย แบตเตอรปีนึ่
ปปี 2529 กล่อตษังน บรริษษัท พรปีเมปีย ลผบรริแคผู้นทฑ์ จจากษัด เปข็นผผผ
ผู้ ลริต และจจาหนล่ายนจนามษันหลล่อลคืนึ่น
นึ่ ยล่อ SPG
ปปี 2540 เปข็นบรริษษัทมหาชนและจดทะเบปียนในตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหล่งประเทศไทย ชคือ
ทรนจดทะเบปียนชจาระแลผู้วเทล่ากษับ 345.00 ลผู้านบาทสล่วนเกรินมผลคล่าหรผู้น 297.30 ลผู้านบาท
ปปี 2556 เปลปีย
นึ่ นแปลงมผลคล่าหรผู้นทปีนึ่ตราไวผู้จากหรน
ผู้ ละ 10 บาท เปข็น 1 บาทตล่อหรผู้น
ปปี 2558 เปริดดจาเนรินการ คลษังสรินคผู้าสจาเรข็จรผปหลษังใหมล่ ทปีนึ่อ.สามโคก จว.ปทรมธานปี
ปปี 2558 เปริดการผลริตทปีนึ่โรงงานผลริตภาชนะแหล่งใหมล่ซงนนึ่ มปีเครคืนึ่องจษักรใหมล่ทน
ษั สมษัย ทปีอ
นึ่ .สามโคก จว.ปทรมธานปี
น ทปีนึ่ดน
ปปี 2559 ซคือ
ริ 71 ไรล่ 3 งาน 86 8 สล่วน 10 ตารางวา รริมแมล่นจนาเจผู้าพระยาทปีนึ่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรทรเจดปียฑ์
สล่วนทปีนึ่ 1 / หนผู้า 1
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จว.สมรทรปราการเปข็นมผลคล่า 1,115 ลผู้านบาท โดยมปีวต
ษั ถรประสงคฑ์เพคืนึ่อขนสล่งวษัตถรดริบทางเรคือ ขยายกจาลษังการผลริต
น ปปี 2562 อยผล่ระหวล่างยคืนึ่นเอกสารขอใช ผู้พคืนนทปีนึ่สรผู้าง
และรองรษับการขยายธรรกริจบรริการโลจริสตริกสฑ์ในอนาคต ณ สริน
แทผู้งคฑ์นจนามษันจากหนล่วยราชการ

1.3 โครงสรร้างการถถือหธุน
ร้ ของกลธุสมบรกิษสท
บรริษท
ษั มปี 3 บรริษษัทยล่อย ดษังนปีน
ผลริตและจจาหนล่าย
ผลริตภษัณฑฑ์

บรริษษัทยล่อย

ทรนจด
ทะเบปียน
(ลผู้านบาท)

สษัดสล่วนการถคือ
หษันและออก
เสปียง (%)

บจก. สยามลผบรริแคผู้นทฑ์อรินดษัสทรปีนึ่

จาระบปี ยปีนึ่หผู้อ “เทรน”,“จระเขผู้”
และอคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลผกคผู้ากจาหนด

50

99.99

บจก. สยามแบตเตอรปีนึ่อรินดษัสทรปีนึ่

แบตเตอรปีนึ่รถยนตฑ์ ยปีห
นึ่ ผู้อ“โบลปีเดผู้น”,“เทรน”
และอคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลผกคผู้ากจาหนด

60

95.74

บจก. พรปีเมปีย ลผบรริแคผู้นทฑ์

นจนามษันหลล่อลคืนึ่นเครคืนึ่องยนตฑ์ยห
ปีนึ่ ผู้อ“เทรน”,“จระเขผู้”
70
99.99
และอคืนึ่นๆตามทปีนึ่ลผกคผู้ากจาหนด
นโยบายการแบล่งการดจาเนรินงานของบรริษษัทในกลรล่ม :
บรริษษัทเปข็นบรริษษัทแมล่ : เปข็นตษัวแทนจจาหนล่ายผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลล่อลคืนึ่น จาระบปี และแบตเตอรปีนึ่ ทปีนึ่ผลริตโดยบรริษษัท
ยล่อยใหผู้กษับลผกคผู้าทษันึ่วไปในประเทศ และลผกคผู้าประเทศในกลรม
ล่ AEC ตามแนวชายแดน
บรริษท
ษั ยล่อยทษันง 3
: เปข็นผผผ
ผู้ ลริตสรินคผู้าสล่งใหผู้บรริษษัทแมล่ และจจาหนล่ายสรินคผู้าเองโดยตรงใหผู้กษับลผกคผู้าประเทศ
ชายแดน-พมล่า และ ลผกคผู้าตล่างประเทศ

โครงสรร้างการดสาเนกินธธุรกกิจของกลธุม
ส บรกิษสท
นสนามสนหลสอลถืน
ที่

จาระบท

บรริษษัท พรปีเมปีย ลผบรริแคผู้นทฑ์
จจากษัด ผผผู้ผลริต

0.43% ขายตต่างประเทศ

ผต่านสยามลลูบบิฯ

แบตเตอรทที่
บรริษษัท สยามแบตเตอรปีนึ่อน
ริ ดษัสทรปีนึ่
จจากษัด ผผผู้ผลริต

บรริษษัท สยามลผบรริแคผู้นทฑ์อน
ริ ดษัส
ทรปีนึ่ จจากษัด ผผผู้ผลริต

ขายชายแดน 19.20%
ผต่านบ.พรรีเมรียฯ

9.94%

ขายตต่างประเทศ

77.53%

70.86%
50.05%

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด
(มหาชน)
ตษัวแทนจจาหนล่าย 3 ผลริตภษัณฑฑ์

12.45%
49.52 %

ขายประเทศใน
แถบชายแดน

22.47%

87.55%

ขายในประเทศ

ส นธน์กสบกลธุม
1.4 ความสมพส
ส ธธุรกกิจของผผร้ถถือหธุน
ร้ ใหญส
-ไมล่มปี -

1.5 กลยธุทธน์ปท2562
- กลรล่มบรริษษัทตษันงเปผู้าหมายการขายสรินคผู้าหลษักตผู้องไมล่ตจนึ่ากวล่าปปี 2561 และ การทจา Online Marketing โดยผผบ
ผู้ รริหารทปีรนึ่ บ
ษั ผริด
ชอบตผู้องรายงานเสนอตล่อทปีป
นึ่ ระชรมคณะกรรมการ ทรกไตรมาส

สล่วนทปีนึ่ 1 / หนผู้า 2
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2. ลสกษณะการประกอบธธุรกกิจ
โครงสรร้างรายไดร้
โครงสรผู้างรายไดผู้
2562
2561
2560
ตามสายผลริตภษัณฑฑ์
ลผู้านบาท
รผู้อยละ
ลผู้านบาท
รผู้อยละ
ลผู้านบาท
รผู้อยละ
รายไดผู้จากการขาย
นจนามษันหลล่อลคืนึ่น
1,479.85
48.83 1,569.99
47.71
1,664.55
49.23
จาระบปี
952.28
31.42 1,025.46
31.17
993.46
29.38
แบตเตอรปีนึ่
514.94
16.99
611.06
18.57
642.68
19.01
อคืนึ่นๆ
30.39
1.00
42.21
1.28
32.73
0.97
รวมรายไดผู้จากการขาย
2,977.46
98.24 3,248.72
98.73
3,333.42
98.59
รายไดผู้อคืนึ่น ๆ
53.30
1.76
41.68
1.27
47.55
1.41
รวม
3,030.76
100.00 3,290.40
100.00
3,380.97
100.00
• ขายอคืน
นึ่ ๆ เปข็นการขายวษัตถรดบ
ริ และของเสปียทปีเนึ่ กริดภายในกระบวนการผลริต
น ขายเงรินตราตล่างประเทศลล่วงหนผู้า กจาไรจากอษัตราแลก
• รายไดผู้อน
คืนึ่ ๆ ประกอบดผู้วย รายไดผู้จากเงรินลงทรน กจาไรจากสษัญญาซคือ
ริ และคล่าเชล่ารษับ
เปลปีย
นึ่ น รายไดผู้จากคล่าระวางและประกษันภษัยในการสล่งออก กจาไรจากการขายทรษัพยฑ์สน

2.1 ลสกษณะผลกิตภสณฑน์หรถือบรกิการ
• นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ : ยปีห
นึ่ อ
ผู้ “เทรน” และ “จระเขผู้” เปข็นหลษัก เปข็นสรินคผู้าทปีจ
นึ่ จาเปข็นในการหลล่อลคืน
นึ่ เครคือ
นึ่ งยนตฑ์สจาหรษับรถยนตฑ์ , รถตษัก,

•
•

น บางๆ
รถไถ, รถบรรทรก, เครคือ
นึ่ งมคือการเกษตร และเครคือ
นึ่ งจษักรทปีในึ่ ช ผู้ในอรตสาหกรรมทรกชนริด เปข็นของเหลวทปีแ
นึ่ ทรกตษัวเปข็นชษัน
น สล่วนโลหะ เพคือ
ระหวล่างชริน
นึ่ ชล่วยลดความฝคืดของเครคือ
นึ่ งยนตฑ์ เครคือ
นึ่ งจษักร ปผู้องกษันการสนกหรอ ขจษัดคราบสกปรก และระบาย
น สล่วนทปีเนึ่ ปข็นโลหะ ทจาใหผู้มอ
ความรผู้อน ของชริน
ปี ายรการใช ผู้งานไดผู้นานขนน
น
จาระบปี : ยปีห
นึ่ อ
ผู้ “เทรน” “จระเขผู้” และยปีห
นึ่ อ
ผู้ อคืน
นึ่ ๆตามทปีล
นึ่ ก
ผ คผู้ากจาหนด เปข็นสารหลล่อลคืน
นึ่ กนงนึ่ แขข็งกนงนึ่ เหลวไหลเทไดผู้ยากทจาใหผู้มปี
น สล่วนไดผู้ดปีขนน ทนตล่อความชคืน
น ความรผู้อนและแรงกระแทก เหมาะกษับการใช ผู้งานในชริน
น สล่วนของ
ครณสมบษัตริในการจษับตริดชริน
เครคือ
นึ่ งยนตฑ์ เครคือ
นึ่ งจษักร ทปีไนึ่ มล่สามารถปริดผนนกใหผู้มด
ริ ชริดหรคือตผู้องมปีการเสปียดสปีมาก
แบตเตอรปีนึ่ : ยปีห
นึ่ อ
ผู้ “โบลริเดผู้น” “เทรน” และยปีห
นึ่ อ
ผู้ อคืน
นึ่ ๆตามทปีล
นึ่ ก
ผ คผู้ากจาหนด เปข็นอรปกรณฑ์เกข็บสจารองพลษังงานไฟฟผู้า สามารถ
นจาไปใช ผู้ไดผู้ทษันทปี เนคืนึ่องจากเปข็นไฟฟผู้ากระแสตรงไมล่เหมคือนกษับไฟฟผู้าทปีนึ่ใช ผู้ภายในอาคารบผู้านเรคือน จนงเปข็นสล่วนประกอบ
สจาคษัญสจาหรษับรถยนตฑ์ และยานยนตฑ์ชนริดตล่างๆ โดยเปข็นอรปกรณฑ์ทจ
ปีนึ่ าล่ ยกระแสไฟฟผู้าสจาหรษับจรดสตารฑ์ทเครคือ
นึ่ งยนตฑ์ และเปข็น
ล่ งสวล่างและอรปกรณฑ์อน
แหลล่งพลษังงานใหผู้กบ
ษั อรปกรณฑ์สอ
คืนึ่ ๆ
การสล่งเสรริมการลงทรน : บรริษท
ษั ฯ ไมล่ไดผู้เปข็นบรริษท
ษั ทปีข
นึ่ อรษับการสล่งเสรริมการลงทรน

•
2.2 การตลาดและการแขสงขสน
• นโยบายการตลาด เนผู้นการรษักษาลผกคผู้าเกล่าและหาลผกคผู้าใหมล่ มปีแผนสล่งเสรริมการขายเนผู้นความพนงพอใจของลผกคผู้าเปข็น
•

•

•

ผู้
หลษัก และมปีการจษัดทจาขผู้อมผลวริเคราะหฑ์ผลงานในอดปีต การตลาด คผแ
ล่ ขล่ง เพคือ
นึ่ ใชในการบรริ
หารอนาคต
ลผกคผู้ากลรม
ล่ เปผู้าหมาย ผผค
ผู้ าผู้ สล่ง ผผค
ผู้ าผู้ ปลปีก ทษังน ตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพคือ
นึ่ เปข็นตษัวแทนการขายสผ ล่
นึ่ ทปีวปี สคือ
นึ่
ผผใผู้ ช ผู้ตรงทปีเนึ่ ปข็นไดผู้ทงษัน รถยนตฑ์สวล่ นบรคคลและรถยนตฑ์เพคือ
นึ่ การพาณริชยฑ์ตอ
ล่ ไป โดยบรริษท
ษั ไดผู้จด
ษั ทจาการโฆษณาผล่านสคือ
วริทยร และปผู้ายโฆษณา ทษังน ภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพคือ
นึ่ สนษับสนรนใหผู้ผใผผู้ ช ผู้ตรงไดผู้รจ
ผผู้ ษักผลริตภษัณฑฑ์ของ
บรริษท
ษั อยล่างทษัวนึ่ ถนงควบคผไล่ ปดผู้วย
การจจาหนล่ายและชล่องทางการจจาหนล่าย บรริษษัทแมล่เปข็นตษัวแทนจจาหนล่ายใหผู้แกล่ลผกคผู้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน
โดยมปีทม
ปี ขายแยกเปข็นสล่วนขายกรรงเทพฯและสล่วนขายตล่างจษังหวษัดทปีค
นึ่ รอบคลรมการขายตล่างจษังหวษัดทษัวนึ่ ประเทศและประเทศ
แถบชายแดน มปี Online Marketing ผล่ า นทาง https://www.facebook.com/tranelubricants Lazada และ Shopee
เปข็นตผู้น สล่วนบรริษท
ษั ยล่อยทษังน 3 แหล่งเปข็นผผจ
ผู้ จาหนล่ายใหผู้กบ
ษั ลผกคผู้าชายแดนรายใหญล่ และ ลผกคผู้าตล่างประเทศโดยตรง โดยมปีฝาล่ ย
การตลาดตล่างประเทศตริดตล่อกษับลผกคผู้า
สษัดสล่วนการจจาหนล่ายในปปี 2562
ษั สล่วนขายในตลาดภายในประเทศโดยประมาณดษังนปีน :
สรินคผู้าของกลรม
ล่ บรริษท
ษั มปีสด
- นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ รผู้อยละ 3.08 ของตลาดรวมภายในประเทศ
- จาระบปีรอ
ผู้ ยละ 37.5 ของตลาดรวมภายในประเทศ
สษัดสล่วนการขายสรินคผู้าภายในองคฑ์กร เปข็นดษังนปีน นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ : จาระบปี : แบตเตอรปีนึ่ เทล่ากษับ 50 : 32 : 18
ษั สล่วน ขายในประเทศ : ขายประเทศในแถบชายแดน เทล่ากษับ 52:48 เนผู้นเจาะตลาดสล่วน
- นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ : มปีสด
น เพลริง โดยมรงล่ แขล่งขษันในดผู้านครณภาพทปีด
นอกสถานปีบรริการนจนามษันชคือ
นึ่ ปี ราคาทปีเนึ่ หมาะสม และการสล่งเสรริมการขายทปีเนึ่ ขผู้าถนงผผใผู้ ช ผู้
โดยตรงเปข็นหลษัก กลรม
ล่ ลผกคผู้าเปผู้าหมาย ไดผู้แกล่ รผู้านคผู้าปลปีก ผผค
ผู้ าผู้ สล่ง ศผนยฑ์บรริการรถยนตฑ์ รผู้านซล่อมรถยนตฑ์ รผู้านคผู้าสล่ง ผผบ
ผู้ รริโภค
รายใหญล่ทป
ปีนึ่ ระกอบธรรกริจโรงงานอรตสาหกรรม กริจการขนสล่ง กริจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทจาเหมคืองแรล่ และ
สล่วนทปีนึ่ 1 / หนผู้า 3
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ผผค
ผู้ าผู้ สล่งในประเทศแถบชายแดน เปข็นตผู้น
- จาระบปี : มปีสษัดสล่วน ขายในประเทศ : ขายตล่างประเทศ เทล่ากษับ 66:34 กลรล่มบรริษษัทเปข็น 1 ใน 5 บรริษษัทผผผ
ผู้ ลริต
จาระบปีรายใหญล่ทส
ปีนึ่ ด
ร ในประเทศ จาระบปีของบรริษท
ษั เปข็นทปีย
นึ่ อมรษับในเรคือ
นึ่ งมาตรฐานและครณภาพทปีด
นึ่ ปี ชล่องทางการจจาหนล่ายทปีนึ่
น เพลริง ตลาดตล่างประเทศในทวปีปเอเชปียเปข็นหลษัก
สจาคษัญคคือตลาดนอกสถานปีบรริการนจนามษันเชคือ
ษั สล่วน ขายในประเทศ : ขายตล่างประเทศ เทล่ากษับ 25:75 โดยเนผู้นตลาดตล่างประเทศเพราะการ
- แบตเตอรปีนึ่ : มปีสด
แขล่งขษันไมล่สงผ มาก กลรม
ล่ ลผกคผู้าเปผู้าหมายคคือผผค
ผู้ าผู้ สล่งในทวปีป แอฟรริกา ตะวษันออกกลาง โอเชปียนเนปีย และเอเชปีย เปข็นหลษัก
สถานภาพและศษักยภาพในการแขล่งขษัน
บรริษท
ษั ยล่อย 3 แหล่ง : เปข็นโรงงานผลริตนจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ ,ผลริตจาระบปี ,ผลริตแบตเตอรปีนึ่ ,ผลริตภาชนะบรรจรนจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ และ
จาระบปี และมปีฟารฑ์มแทงคฑ์ขนาดใหญล่ทรปีนึ่ องรษับการเกข็บวษัตถรดบ
ริ หลษักไดผู้อยล่างมปีประสริทธริภาพ ทจาใหผู้บรริษท
ษั อยผใล่ นฐานะทปีม
นึ่ ค
ปี วาม
พรผู้อมสจาหรษับการแขล่งขษันในดผู้านครณภาพ , การควบครมตผู้นทรน และ การกจาหนดกลยรทธฑ์ราคา
ทปีมงานขาย : เนผู้นนโยบายเจาะลนกทรกตลาดในประเทศโดยมรล่งเนผู้นการรษักษาความสษัมพษันธฑ์ทปีนึ่ดปีทษันงการขายและการ
บรริการใหผู้กบ
ษั ลผกคผู้าแบบตล่อเนคือ
นึ่ งระยะยาว
คลษังสรินคผู้า 2 อาคาร : ใช ผู้ในการจษัดเกข็บสรินคผู้าอยล่างเพปียงพอดผู้วยเครคือ
นึ่ งมคือทปีท
นึ่ ษันสมษัย และมปีรถบรรทรกเพคือ
นึ่ การกระจาย
สรินคผู้าไดผู้รวดเรข็วโดยสล่งผล่านบรริษท
ษั ขนสล่งหรคือสล่งตรงถนงสถานทปีข
นึ่ องลผกคผู้า
นึ่ มโยงกษันทษังน งานขาย งานจษัดซคือ
น งาน
แผนกบรริการงานขาย : ใช ผู้ระบบ SAP ซนงนึ่ เปข็นระบบการจษัดการฐานขผู้อมผลทปีเนึ่ ชคือ
ผลริต งานสตรุ๊อคสรินคผู้า การจษัดสล่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยล่างถผกตผู้องแมล่นยจา รวดเรข็ว และมปีประสริทธริภาพ
แนวโนผู้มภาวะอรตสาหกรรมและสภาพการแขล่งขษันในอนาคต
ผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ ทจารายไดผู้รผู้อยละ 48.83 ของรายไดผู้รวมของกลรม
ล่ บรริษษัท คาดวล่าตลาดจะหดตษัวลง เพราะ
นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ ไดผู้พฒ
ษั นาใหผู้มค
ปี ณ
ร ภาพดปีขน
น เรคือ
นึ่ ยๆจนงชล่วยยคืดระยะเวลาการเปลปีย
นึ่ นถล่ายใหผู้นานขนน
น อปีกทษังน การพษัฒนารถยนตฑ์ไป
เปข็นรถยนตฑ์ไฟฟผู้าคงเปข็นอนาคตทปีไนึ่ มล่ไกลมากนษัก สภาพการแขล่งขษันจะยริงนึ่ สผงขนน
น
ผลริตภษัณฑฑ์จาระบปี ทจารายไดผู้รผู้อยละ 31.42 ของรายไดผู้รวมของกลรม
ล่ บรริษท
ษั แมผู้ไมล่ไดผู้รษับผลกระทบจากรถยนตฑ์ไฟฟผู้า
แตล่ตลาดภายในประเทศโดยรวมจะทรงตษัวไมล่ขยายมากนษัก กลรม
ล่ บรริษท
ษั มปีนโยบายเรล่งขยายตลาดตล่างประเทศเพริม
นึ่ ขนน
น

2.3 การจสดหาผลกิตภสณฑน์หรถือบรกิการ
• การผลริต มปีกจาลษังการผลริต กจาลษังคน ระบบพลษังงาน และสาธารณผปโภค ทปีเนึ่ พปียงพอ
ผลริตภษัณฑฑ์

บรริษษัทยล่อยผผผู้ผลริต

กจาลษังการผลริต

กจาลษังคน

คล่าไฟฟผู้าและพลษังงาน

ปกตริ

ใช ผู้จรริง

ปปี2562

ใช ผู้จรริง

ปปี2562

ปปี2561

นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่

บจก.พรปีเมปียฯ

30 ลผู้านลริตร

80%

179

115%

19.95

21.13

จาระบปี

บจก.สยามลผบฯ

12 ลผู้าน กก.

100%

99

120%

19.79

20.57

แบตเตอรปีนึ่

บจก.สยามแบตฯ

360,000 ลผก

75%

201

120%

27.53

28.30

คน
น
• การจษัดหาวษัตถรดริบ ไมล่มปีการพนนึ่งพริงจากผผผู้ขายรายใดเกรินกวล่า 30%ของยอดซคือ

วษัตถรดริบหลษัก

ลผู้านบาท

แหลล่งทปีนึ่มา

นจนามษันพคืนนฐาน

ผผผู้ผลริตภายในประเทศ และตล่างประเทศ

สารเพรินึ่มครณภาพ

ผผผู้ผลริตวษัสดรเคมปีภษัณฑฑ์ในตล่างประเทศ หรคือตษัวแทนภายในประเทศ

ตะกษันึ่ว

ผผผู้ผลริตภายในประเทศ และตล่างประเทศ

เปลคือกหมผู้อแบตเตอรปีนึ่

ผผผู้ผลริตภายในประเทศ และตล่างประเทศ

เมข็ดพลาสตริก
ผผผู้ผลริตภายในประเทศ
นึ่
• ผลกระทบตล่อสริงแวดลผู้
อม
ดผู้วยเปผู้าหมายในการดจาเนรินธรรกริจในชรมชนแบบระยะยาวและยษังนึ่ ยคืน งานผลริตสรินคผู้าจนงเนผู้นกระบวนการทปีเนึ่ ปข็นมริตรตล่อสริงนึ่
นึ่
ษั เจน คจานนง
แวดลผู้อม มปีนโยบายและแนวทางการปฏริบต
ษั งริ านดผู้านครณภาพ ความปลอดภษัย อาชปีวอนามษัย และสริงแวดลผู้
อมทปีช
นึ่ ด
ถนงผผม
ผู้ ส
ปี วล่ นไดผู้เสปียทษังน ภายในและภายนอกองคฑ์กร มปีหนล่วยงานภายในวษัดคล่ามลพริษทางนจนา ทางอากาศ อยล่างสมจนึ่าเสมอ มปีหนล่วย
งานภายนอกมาตรวจสรขภาพพนษักงานในองคฑ์กรทรกปปี การกจาจษัดกากอรตสาหกรรมและของเสปีย กระทจาอยล่างถผกตผู้อง มปี
มาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบปียบทปีก
นึ่ ระทรวงอรตสาหกรรมกจาหนด
นึ่
ในรอบระยะ 3 ปปีทผ
ปีนึ่ าล่ นมา กลรม
ล่ บรริษท
ษั ไมล่เคยมปีปญ
ษั หาขผู้อรผู้องเรปียนเกปีย
นึ่ วกษับสริงแวดลผู้
อมแตล่อยล่างใด

2.4 งานททย
ที่ ง
ส ไมสไดร้สงส มอบ

ไมล่มรปี ายการทปีเนึ่ ปข็นนษัยสจาคษัญแตล่อยล่างใด

สล่วนทปีนึ่ 1 / หนผู้า 4

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

ทที่ งตสอการดสาเนกินธธุรกกิจ :
3.1 ความเสย

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2561

ทที่ ง
3. ปสจจสยความเสย

นึ่ งภายนอกองคฑ์กร อาทริความไมล่แนล่นอนของเศรษฐกริจโลกและเศรษฐกริจภายในประเทศ ความกผู้าวหนผู้าของ
• ความเสปีย
เทคโนโลยปี เชล่นรถไฟฟผู้าและระบบการขนสล่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลปีย
นึ่ นแปลงของสภาวะการตลาดและ Market
Place การขยายตษัวอยล่างตล่อเนคือ
นึ่ งของ Social Media รวมถนงแนวทางพริทก
ษั ษฑ์รก
ษั ษฑ์โลกลดมลภาวะ เหลล่านปีน จะสล่งผลใหผู้ความตผู้องการ
ผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลล่อลคืน
นึ่ และแบตเตอรปีท
นึ่ ใปีนึ่ ช ผู้กษับรถยนตฑ์ลดลง ตลาดทษังน ในและตล่างประเทศจะมปีการแขล่งขษันในระดษับทปีส
นึ่ งผ ขนน
น เรคือ
นึ่ ยๆ ซนงนึ่
คาดวล่าในอนาคตกลรม
ล่ บรริษท
ษั จะไดผู้รบ
ษั ผลกระทบโดยตรงอยล่างแนล่นอน
มาตรการรองรษับความเสปียนึ่ งทปีจ
นึ่ ด
ษั ทจาในปปี 2562 : คณะกรรมการบรริหารตระหนษักในเรคือ
นึ่ งดษังกลล่าวเปข็นอยล่างดปี แมผู้วาล่ จะไมล่เกริด
ฑ์ น
ขนนนใน 3-5 ปปีนปีนกข็ตาม โดยตษังน ทปีมงานศนกษาขผู้อมผลวริเคราะหฑ์แนวทางการดจาเนรินธรรกริจในอนาคต โดยขยายธรรกริจดผู้านโลจริสตริกส บ
ทปีด
นึ่ น
ริ 71 ไรล่รม
ริ แมล่นจนาเจผู้าพระยาทปีนึ่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรทรเจดปียฑ์ จว.สมรทรปราการ ปษัจจรบน
ษั ไดผู้ยน
คืนึ่ เรคือ
นึ่ งตล่อราชการเพคือ
นึ่
ขอสรผู้างคลษังนจนามษัน และ อยผรล่ ะหวล่างรอการอนรมต
ษั ริ
นึ่ งภายในองคฑ์กร คณะกรรมการบรริหารความเสปียงและคณะทจา งาน มปีมาตรการรองรษับความเสปีย
นึ่ งทปีนึ่จษัดทจา ใน
• ความเสปีย
นึ่ ในหษัวขผู้อดษังตล่อไปนปีน
ปปี2562 : โดยไดผู้ดจาเนรินการประเมรินความเสปียนึ่ ง ตริดตามผล ปรษับปรรงใหผู้ดข
ปี น
น และไมล่มก
ปี ารทรจรริตคอรษัปชษัน
1. การขยายธรรกริจดผู้านโลจริสตริกสฑ์ โครงการทล่าเรคือและคลษังนจนามษัน ทปีส
นึ่ มรทรปราการ
2. การขายและใหผู้บรริการผล่านระบบ Online Marketing
ผู้
3. Security ของระบบไอทปีเพคือ
นึ่ ปผู้องกษันไวรษัสคอมพริวเตอรฑ์ และการใชซอฟทฑ์
แวรฑ์ผด
ริ กฎหมาย
4. การขายสรินคผู้าตามเปผู้าหมาย มปีการปรษับปรรงเงคือ
นึ่ นไขทางการคผู้าทปีจ
นึ่ งผ ใจลผกคผู้า
5. การจษัดสล่งสรินคผู้ามปีความรวดเรข็ว และลดความเสปียหายจากการขนสล่ง
6. การผลริตสรินคผู้าใหผู้มต
ปี น
ผู้ ทรนทปีส
นึ่ ามารถแขล่งขษันไดผู้ มปีครณภาพตามมาตรฐาน จษัดหาวษัตถรดริบทปีด
นึ่ ปีและเหมาะสม จษัดหาเครคือ
นึ่ ง
ทรน
ล่ แรงเพริม
นึ่ ขนน
น ดผแลสภาพแวดลผู้อมในการทจางานใหผู้มค
ปี วามปลอดภษัย และถผกสรขอนามษัย
7. การบรริห ารงานบร ค คล มปีแ ผนจษั ด ทจา Succession Plan และ Job Rotation อยล่า งสมจนึ่า เสมอ , ลดอษั ต รา Turnover ,
หาเทคโนโลยปีดาผู้ นไอทปีมาใช ผู้ในการตริดตล่อประสานงานเพริม
นึ่ ขนน
น เพคือ
นึ่ ความรวดเรข็วและลดกระดาษ
8. การรษักษาระดษับสภาพคลล่องใหผู้เพปียงพอสจาหรษับการลงทรนโครงการใหมล่
นึ่ งจากอษัตราแลกเปลปีย
นึ่ งโดยการ fix อษัตรากษับธนาคารอยล่าง
9. บรริหารความเสปีย
นึ่ นเงรินตราทปีผ
นึ่ น
ษั ผวน มปีการปผู้องกษันความเสปีย
น วษัตถรดบ
เหมาะสมทษังน การซคือ
ริ และการขายสรินคผู้า
10. คณะทจางานมปีหนผู้าทปีนึ่รายงานนจาเสนอคณะกรรมการทรก 6 เดคือน

ทที่ งตสอการลงทธุนของผผร้ถถือหลสกทรสพยน์ :
3.2 ความเสย

• การลงทรนในหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัท : ผผผู้ลงทรนควรศนกษาพริจารณาอยล่างรอบคอบตามขผู้อมผลในการประกอบธรรกริจของ
นึ่ งทปีนึ่ระบร และขผู้อมผลความเสปีย
นึ่ งอคืนึ่นๆทปีนึ่บรริษษัทยษังไมล่ทราบผลกระทบในปษัจจรบษัน โดยศ ก
น ษาจากแหลล่งขผู้อมผล
บรริษษัท ปษัจจษัยความเสปีย
อคืนึ่นเชล่น สภาวะเศรษฐกริจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรษัฐบาล เปข็นตผู้น
• การถผกควบครมเสปียงของทปีนึ่ประชรมผผผู้ถคือหรผู้น : กลรล่มโรจตระการถคือหรผู้นรวม 68.74% ซนงนึ่ เปข็นคณะกรรมการและผผผู้บรริหาร
ของกลรล่มบรริษษัท จนงเปข็นกลรล่มทปีค
นึ่ วบครมคะแนนเสปียงในการลงมตริทส
ปีนึ่ จาคษัญ
นึ่
มาตรการรองรษับความเสปียงทปีนึ่จษัดทจา : บรริษษัทจษัดใหผู้มปีโครงสรผู้างคณะกรรมการอยล่างเหมาะสมคคือ 10 ทล่าน ประกอบดผู้วย
กรรมการบรริหาร 6 ทล่านคริดเปข็นรผู้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอริสระ 4 ทล่านคริดเปข็นรผู้อยละ 40 จนงเปข็นสษัดสล่วนทปีนึ่
เหมาะสจาหรษับการถล่วงดรลและสอบทานรายละเอปียดของวาระทปีนึ่จะนจาเสนอพริจารณาในการประชรมผผถ
ผู้ คือหรผู้นทปีผ
นึ่ ล่านมา
• การไดผู้รษับผลตอบแทนจากการลงทรน : ในปปี2562 กจา ไรสล่วนทปีนึ่เปข็นของผผผู้ถคือหรผู้นบรริษษัทลดลงเมคืนึ่อเทปียบกษับปปีทปีนึ่ผล่านมา
รผู้อยละ 19.15 อษัตรากจา ไรตล่อหรผู้น เทล่ากษับ 0.89 บาทตล่อหรผู้น เทปียบกษับ 1.10 บาทตล่อหรผู้นของปปี 2561 เปข็นเพราะมปีรายการพริเศษทปีนึ่
เรรินึ่มเกริดขนนนในปปี 2562 คคือ การทจาตามมาตรฐาน TFRS 15 มปีผลใหผู้ปรษับรายไดผู้จากการขายลดลงเปข็นรายไดผู้รอรษับรผผู้ 32.80 ลผู้าน
บาท , จากพ.ร.บ.ครม
ผู้ ครองแรงงานฉบษับใหมล่ไดผู้ปรษับคล่าชดเชยสจาหรษับลผกจผู้างทปีนึ่ทจางานเกริน 20 ปปี จะไดผู้รษับเงรินชดเชยจาก 300 วษัน
เปข็น 400 วษัน มปีผลใหผู้เพรินึ่มการตษังน สจารองผลประโยชนฑ์พนษักงาน 19.16 ลผู้านบาท และบรริษษัทตษัดสรินทรษัพยฑ์ถาวรทปีนึ่ไมล่ไดผู้ใช ผู้ประโยชนฑ์
เปข็นสรินทรษัพยฑ์ดผู้อยคล่า 8.45 ลผู้านบาท รวม 3 รายการทจาใหผู้กจาไรตล่อหรผู้นลดลง 0.14 บาท
นึ่ งทปีนึ่จษัด ทจา : บรริษษัทกจา หนดนโยบายจล่า ยเงริ น ปษั นผลไมล่ ตจนึ่า กวล่ า รผู้อ ยละ 40 ของกจา ไรสรทธริ จน ง
มาตรการรองรษับ ความเสปีย
สามารถจล่ายไดผู้สผงกวล่ารผู้อยละ 40 และบรริษษัทรษักษาระดษับสภาพคลล่องไวผู้สผงอยล่าสมจนึ่าเสมอ เงรินสดและเงรินลงทรนชษันึ่วคราว ณ วษันทปีนึ่
31 ธษั น วาคม 2562 มปี ร วม 2,707 ลผู้ า นบาท จน ง สามารถนจา เสนอขออนร มษั ตริ ทปีนึ่ ป ระชร ม ผผผู้ ถคื อ หรผู้ น ในการจล่ า ยเงริ น ปษั น ผลสจา หรษั บ ผล
ประกอบการปปี2562 เทล่ากษับ 0.70 บาทตล่อหรผู้นเทล่าปปีทปีนึ่ผาล่ นมารวมเปข็นเงริน 241 ลผู้านบาทโดยไมล่มปีผลกระทบตล่อสภาพคลล่อง
ทที่ งในอนาคต : เตรปียมพรผู้อมกษับความเสปียนึ่ งทปีนึ่ไมล่เคยเกริดขนนน
3.3 การวกิเคราะหน์ความเสย
นึ่ ง : ผผผู้บรริห ารตระหนษักดปีวล่านอกเหนคือ จากความเสปีย
นึ่ งขผู้างตผู้นแลผู้ว การคผู้นหาและระบรปษัจจษัย
การบรริหารจษัดการความเสปีย
นึ่ งดผู้านธรรกริจทปีนึ่สจาคษัญทปีนึ่ไมล่เคยเกริดขนนนมากล่อนในอดปีตจะทจา ใหผู้กริจการสามารถตอบโตผู้กษับความเส ย
ปีนึ่ งไดผู้อยล่างทษันทล่วงทปี
ความเสปีย
นึ่ งทปีนึ่จษัดทจา : ใหผู้กรรมการและพนษักงานเพรินึ่มความรผผู้จากการสษัมมนา ศนกษาหาขผู้อมผลทปีนึ่เกปีนึ่ยวขผู้อง
มาตรการรองรษับความเสปีย
ริ ปีน การอนรรษักษฑ์ส งรินึ่ แวดลผู้อมเปข็นโลก
เชล่นความกผู้าวหนผู้าของยานยนตฑ์ไฟฟผู้าไทยและสถานปีชารฑ์จ การอนรรษักษฑ์พลษังงาน สมารฑ์ทซ ต
อนาคตทปีนึ่สะอาด และรวมถนงนโยบายของรษัฐบาลทปีนึ่ออกมาชล่วยสนษับสนรนตล่างๆ คณะกรรมการบรริหารคาดการวล่ารถยนตฑ์ไฟฟผู้าจะ
ครองถนนในปปี2583 อปีก 20 ปปีขผู้างหนผู้าอยล่างแนล่นอน และกลรล่มบรริษษัทจะตผู้องสามารถบรริหารจษัดการเพคืนึ่อรษับมคือใหผู้ไดผู้ตล่อไป
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กิ ททที่ใชใร้ นการประกอบธธุรกกิจ
4. ทรสพยน์สน
กิ ถาวรททที่ใชใร้ นการดสาเนกินธธุรกกิจ
4.1 มผลคสาทรสพยน์สน
ริ ณ 31 ธษันวาคม
ทรษัพยฑ์สน

2562

(หนล่วย : ลผู้านบาท)

กล่อนหษัก
นึ่ มฯ
คล่าเสคือ

ทปีนึ่ดริน

2561
หลษังหษัก
นึ่ มฯ
คล่าเสคือ

กล่อนหษัก
นึ่ มฯ
คล่าเสคือ

2560
หลษังหษัก
นึ่ มฯ
คล่าเสคือ

หลษังหษักคล่า
นึ่ มฯ
เสคือ

1,105.42

1,105.42

1,105.42

1,105.42

1,105.42

671.88

289.34

671.88

316.11

343.42

1,381.06

165.88

1,378.80

193.17

226.86

188.37

31.58

180.51

33.32

40.84

เครคืนึ่องตกแตล่ง เครคืนึ่องใช ผู้สจานษักงาน

56.33

2.91

55.27

3.68

5.20

ยานพาหนะ รถบรรทรก

80.78

25.62

83.41

32.82

32.80

เครคืนึ่องจษักรระหวล่างตริดตษังน และงานระหวล่างทจา

33.41

15.81

38.01

19.31

14.35

3,517.24

1,636.56

3,513.30

1,703.83

1769.08

อาคารและสริงนึ่ ปลผกสรผู้าง
เครคืนึ่องจษักรและอรปกรณฑ์
เครคืนึ่องมคือ เครคืนึ่องใช ผู้

รวม

กิ
4.2 ภาระผผกพสนของทรสพยน์สน

บรริษษัทและบรริษษัทยล่อยไดผู้จดจจา นองทปีนึ่ดรินและส งรินึ่ ปลผกสรผู้าง เพคืนึ่อเปข็นหลษักประกษันเงรินเบริกเกรินบษัญชปีและเงรินกผผู้ยคืมระยะสษันน
ริ เชคือ
นึ่ ดษังกลล่าวบรริษษัทมปีความจจาเปข็นในการใช ผู้นผู้อยมาก
จากสถาบษันการเงรินและใหผู้บรริษษัทยล่อยรล่วมคจนาประกษันเตข็มวงเงริน แตล่วงเงรินส น
ริ ทปีนึ่มปีภาระดอกเบปีนยคงคผู้าง ในขณะทปีนึ่มปี
เนคืนึ่องดผู้วยบรริษษัทมปีสภาพคลล่องทางการเงรินสผง ณ วษันทปีนึ่ 31 ธษันวาคม 2562 บรริษท
ษั ไมล่มปีหนปีนสน
เงรินสด และเงรินลงทรนชษัวนึ่ คราว รวม 2,707 ลผู้านบาท

กิ เพถืที่อการลงทธุน
4.3 ทรสพยน์สน

บรริษษัทมปีอสษังหารริมทรษัพยฑ์เ พคืนึ่อการลงทรน ราคาทรนเทล่า กษับ 3.31 ลผู้านบาท เปข็นทปีนึ่ดรินเปลล่า 80 แปลง รวม 27 ไรล่ 3 งาน
ริ ทรษัพยฑ์ทปีนึ่ใช ผู้งานอยผล่ในปษัจจรบษันมปีมผลคล่ายรตริธรรมเทล่ากษับ 901.2
72.2 ตารางวา มปีมผลคล่าประเมรินตามราคาตลาดตามเกณฑฑ์ของส น
ลผู้านบาทตามเอกสารจากผผผู้ประเมรินราคาอริสระตามแนบขผู้างทผู้าย

กิ ทรสพยน์
4.4 การตสง
น สสารองคสาเผถืที่อการดร้อยคสาของสน

บรริษท
ษั และบรริษษัทยล่อยมปีนโยบายรษับรผผู้ขาดทรนจากการดผู้อยคล่าเมคืนึ่อมผลคล่าทปีนึ่คาดวล่าจะไดผู้รษับคคืนตจนึ่ากวล่ามผลคล่าตามบษัญชปีของ
สรินทรษัพยฑ์ และตษันงสจารองไวผู้ครบถผู้วนแลผู้ว สจาหรษับปปี 2562 มปีการตษันงเปข็นมผลคล่า 8.45 ลผู้านบาท

4.5 โครงการในอนาคต
- โครงการทล่าเรคือ และคลษังสรินคผู้า บนทปีด
นึ่ รินตริดแมล่นจนาเจผู้าพระยา ทปีนึ่ตจาบลปากคลองบางปลากด อจาเภอพระสมรทรเจดปียฑ์
จษังหวษัดสมรทรปราการ เพคืนึ่อเกข็บวษัตถรดริบทปีนึ่ใช ผู้ในการผลริต ใหผู้เชล่า และการใหผู้บรริการดผู้านโลจริสตริกสฑ์ ความคคืบหนผู้าของงานคคือ อยผล่
ในขษันนตอนยคืนึ่นเอกสารขออนรมษัตริใช ผู้พคืนนทปีเนึ่ พคืนึ่อสรผู้างแทผู้งคฑ์เกข็บนจนามษันจากสล่วนราชการ
- โครงการพษัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : https://www.facebook.com/tranelubricants/
- โครงการปรษับปรรงบรคลากรจษัดทจา Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดจาเนรินการแลผู้วตษังน แตล่
ปปี2561 เปข็นตผู้นมาถนงปษัจจรบษัน

5. ขร้อพกิพาททางกฎหมาย
- ไมล่มปี -
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6. ขร้อมผลทสที่วไป
นึ่ บรริษษัท
ชคือ

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

เลขทปีท
นึ่ ะเบปียนบรริษษัท

0107539000111 จดทะเบปียนกษับตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯเมคือ
นึ่ มปีนาคม 2540

หรผู้นทปีนึ่จจาหนล่ายแลผู้ว

จจานวนหรน
ผู้ สามษัญจดทะเบปียน 345,000,000 หรน
ผู้ ราคาพารฑ์ 1.00 บาท
รษับชจาระแลผู้ว 100%

ทปีนึ่ตษันงสจานษักงานใหญล่

นึ่ ยกมหานาค เขตดรสต
ริ กรรงเทพฯ 10300
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีแ
โทรศษัพทฑ์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทปีนึ่ตษันงคลษังสรินคผู้า

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

ประเภทธรรกริจ

ผลริตและจจาหนล่าย สรินคผู้าอรตสาหกรรม หมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจนามษันหลล่อลคืน
นึ่
แบตเตอรปีนึ่ และจาระบปี

Home Page

http://www.siampangroup.com
https://www.facebook.com/tranelubricants

เลขานรการบรริษษัท

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

ผผส
ผู้ อบบษัญชปี

นางสาวฐริตม
ริ า พงศฑ์ไชยยง
ผผผู้สอบบษัญชปีรษับอนรญาตเลขทะเบปียน 10728
บรริษท
ษั เคพปีเอข็มจปี ภผมริไชย สอบบษัญชปี จจากษัด
โทรศษัพทฑ์ (02) 677 2000

ผผต
ผู้ รวจสอบภายใน

นางสรรปียฑ์ นษันตตริกผล
บรริษท
ษั วปีอารฑ์ไอเอ จจากษัด
2129/122 หมผล่4 ถนนเทพารษักษฑ์ อจาเภอเมคือง
จษังหวษัดสมรทรปราการ

สล่วนทปีนึ่ 1 / หนผู้า 7

