บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

ส นททที่ 2 : การจจัดการและการกกากจับดดูแล
สว
7. ขข้อมดูลหลจักทรจัพยย์และผดูข้ถถือหหข้น
7.1 จกานวนทหนจดทะเบทยนและทหนชการะแลข้ว
ณ 31 ธษันวาคม 2562 บรริษษัทมปีทรนจดทะเบปียน 345 ลล้านบาท เรปียกชจาระแลล้ว 345 ลล้านบาท เปป็นหรน
ล้ สามษัญ
345,000,000 หรน
ล้ มมูลคค่าทปีต
ที่ ราไวล้หรล้นละ 1 บาท

7.2 ผดูข้ถอ
ถื หหข้น
1) ผมูล้ถถือหรน
ล้ รายใหญค่ 10 รายแรก ณ วษันทปีที่ 31 ธษันวาคม 2562
ที่ ผมูล้ถถือหรล้น
รายชถือ

จจานวนหรน
ล้

รล้อยละ

1. นายมรข โรจตระการ
113,184,000
32.81
2. นายอดริศร โรจตระการ
15,003,580
4.35
3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง
15,003,570
4.35
4. นางพรทริพยฑ์ โรจตระการ
17,366,580
5.03
5. นางรษัชนปี โรจตระการ
15,003,580
4.35
6. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ
15,003,580
4.35
7. นางแฉลล้ม โรจตระการ
36,240,000
10.50
8. กองมรดกนางแฉลล้ม โรจตระการ
6,900,000
2.00
9. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
3,454,000
1.00
รวมกลรค่มโรจตระการ*
237,158,890
68.74
10. นายเลริศ จริตตริวาณริชยฑ์
47,160,000
13.67
11. นางสาวพรศรปี ตษันธนะชษัย
15,251,000
4.42
12. นางยรวดปี ทวปีมษัที่นพรทธกาล
10,725,000
3.11
*กลรค่มโรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผมูล้บรริหาร ของกลรม
ค่ บรริษท
ษั
2) การกระจายการถถือหรล้น ณ วษันปริดสมรดทะเบปียนเมถือวษันทปีที่ 22 มปีนาคม 2562
ประเภทผมูถ
ล้ ถือหรล้น
จจานวน
จจานวนหรน
ล้
ผมูถ
ล้ ถือหรล้น

เปลปีย
ที่ นแปลง
จากปปี 2561
-

รล้อยละของหรล้น
สามษัญทปีที่ชาจ ระ
แลล้ว

1

กรรมการ ผมูจ
ล้ ษัดการ และผมูล้บรริหาร
รวมถถึงผมูล้ทเปีที่ กปีที่ยวขล้อง และผมูล้ทม
ปีที่ ปีความสษัมพษันธฑ์

10

237,158,890

68.74

2

ผมูล้ทปีที่ถถือหรล้น มากกวค่า 5% นษับรวมผมูล้ทเปีที่ กปีที่ยวขล้องดล้วย

2

56,080,000

16.26

3

ผมูล้ถถือหรน
ล้ รายยค่อย

488

51,761,110

15.00

รวม
500
345,000,000
100.00
3) ขล้อตกลงระหวค่างผมูถ
ล้ ถือหรล้นรายใหญค่ในเรถืที่องทปีที่มปีผลกระทบตค่อการเสนอขายหลษักทรษัพยฑ์และการบรริหารงานของบรริษษัท
- ไมค่มปี 4) ผมูล้ถถือหรน
ล้ ของบรริษษัทยค่อย
บรริษษัทยค่อย
บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป ผมูถ
ล้ ถือหรล้นทปีที่ไมค่มปีอจานาจ
จจานวนหรล้นรวม
ควบครม
บจ.สยามแบตเตอรปีที่อรินดษัสทรปีที่

5,744,500

95.742%

255,500

4.258%

6,000,000

100.00%

บจ.สยามลมูบรริแคล้นทฑ์อรินดษัสทรปีที่

4,999,940

99.999%

60

0.001%

5,000,000

100.00%

บจ. พรปีเมปียลมูบรริแคล้นทฑ์

6,999,940

99.999%

60

0.001%

7,000,000

100.00%

7.3 การออกหลจักทรจัพยย์อน
ถืที่
บรริษษัทไมค่มปีการออกหรน
ล้ ประเภทอถืที่นนอกเหนถือจากหรล้นสามษัญ

7.4 นโยบายการจสายเงงินปจันผล
1) บรริษท
ษั : มปีนโยบายการจค่ายเงรินปษันผลใหล้แกค่ผมูล้ถถือหรล้นในอษัตราทปีที่คาดวค่าจะจค่ายประมาณไมค่ตจที่ากวค่ารล้อยละ 40 ของกจาไร
สจาหรษับปปีสวค่ นทปีที่เปป็นของผมูล้ถถือหรน
ล้ ของบรริษษัทจากงบการเงรินรวมในแตค่ละปปี โดยจค่ายในปปีถษัดไปหากไมค่มปีเหตรจจาเปป็นอถืที่นใด และการ
จค่ายเงรินปษันผลนษันั้นจะไมค่มปีผลกระทบตค่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ อยค่างมปีสาระสจาคษัญ ดษังมปีประวษัตริการจค่ายเงรินปษันผล ดษังนปีนั้
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ปปีดจาเนรินงาน

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

2562

2561

2560

2559

2558

รอเสนอทปีป
ที่ ระชรมผมูล้ถอ
ถื หรล้น

เงรินปษันผล บาท/หรล้น

0.70

0.70

0.80

0.80

0.70

กจาไรสรทธริ บาท/หรน
ล้

0.89

1.10

1.24

1.64

1.41

อษัตราตค่อกจาไรสรทธริ
78.65%
63.64%
64.52%
48.78%
49.65%
2) บรริษษัทยค่อย : มปีนโยบายการจค่ายเงรินปษันผลใหล้แกค่บรริษษัทและผมูล้ถถือหรน
ล้ ทปีที่ไมค่มปีอจานาจควบครมในอษัตราทปีที่คาดวค่าจะจค่าย
ประมาณไมค่ตจที่ากวค่ารล้อยละ 20 ของกจาไรสรทธริหลษังหษักภาษปีแลล้วในแตค่ละปปี โดยจค่ายในปปีถษัดไป เมถืที่อการจค่ายเงรินปษันผลนษันั้นจะไมค่มปี
ผลกระทบตค่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ และการชจาระคถืนเงรินกมูล้ยถืมจากสถาบษันการเงรินตค่างๆ
ปปีดจาเนรินงาน

บจ.สยามแบตฯ

2562

บจ.สยามลมูบฯ

บจ.พรปีเมปียฯ

รอเสนอทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น

2561

0.10

5.00

6.00

บาท/หรล้น

2560

1.00

3.00

8.00

บาท/หรล้น

2559

2.00

3.00

8.00

บาท/หรล้น

2558

1.50

30.00

50.00

บาท/หรล้น

7.5 นโยบายเกทที่ยวกจับการจจัดประชหมผดูข้ถอ
ถื หหข้น

นั้ สรดของรอบปปีบญ
1) บรริษท
ษั จษัดใหล้มปีการประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้ เปป็นการประชรมสามษัญประจจาปปีภายในสปีเที่ ดถือนนษับแตค่วษันสริน
ษั ชปีของ
บรริษท
ษั สค่วนการประชรมผมูล้ถถือหรล้นคราวอถืที่นเรปียกวค่าการประชรมวริสามษัญ ซถึงที่ คณะกรรมการจะเรปียกประชรมวริสามษัญเมถืที่อใดกป็ไดล้แลล้วแตค่จะ
เหป็นสมควรหรถือภายในหนถึที่งเดถือนนษับแตค่วษันทปีที่ไดล้รษับหนษังสถือรล้องขอจากผมูล้ถถือหรล้น
ที่ บรคคลเพถืที่อเขล้ารษับการเลถือกตษังนั้ เปป็นกรรมการและเสนอวาระเพถืที่อบรรจรเปป็นวาระใน
2) บรริษท
ษั เปริดโอกาสใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ เสนอชถือ
การประชรมสามษัญประจจาปปี การสค่งคจาถามลค่วงหนล้ากค่อนวษันประชรม โดยแจล้งขค่าวสารลค่วงหนล้าผค่านตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯและเผยแพรค่
บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท
3) บรริษท
ษั เปริดเผยขล้อมมูลใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ ทษัที่วถถึงกษัน ทษันั้งผมูล้ถถือหรน
ล้ ทปีที่เปป็นบรคคล นริตริบรคคล รวมถถึงสค่งเสรริมใหล้มปีการใช ล้สริทธริและไมค่
ละเมริดสริทธริของผมูล้ถถือหรล้น
นั้ จงราย
4) บรริษท
ษั มปีหนษังสถือเชริญประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น ประกอบดล้วยขล้อมมูล วษัน เวลา สถานทปีที่ และวาระการประชรม โดยชปีแ
ละเอปียดของเรถืที่องทปีที่จะเสนอตค่อทปีที่ประชรม เหตรผลประกอบในแตค่ละวาระ และความเหป็นของคณะกรรมการบรริษษัทในเรถืที่องดษังกลค่าว
ที่
รวมถถึงสนษับสนรนใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ ใช ล้หนษังสถือมอบฉษันทะในรมูปแบบทปีที่ผถ
มูล้ ถือหรล้นสามารถกจาหนดทริศทางการลงคะแนนเสปียงไดล้ และเสนอชถือ
กรรมการอริสระเปป็นทางเลถือกในการมอบฉษันทะของผมูล้ถถือหรน
ล้
5) บรริษท
ษั กจาหนดใหล้กรรมการบรริษษัททรกทค่านเขล้ารค่วมประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้ โดยในการประชรมทรกครษันั้งจะตล้องมปีประธานกรรมการ
กรรมการบรริหาร กรรมการผมูล้จษัดการ ผมูล้บรริหารสมูงสรดดล้านการเงริน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชรดยค่อย และ
ผมูล้สอบบษัญชปี โดยประธานในทปีที่ประชรมเปริดโอกาสใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ ทรกคนสอบถาม ใหล้ความเหป็น ขล้อเสนอแนะตค่อคณะกรรมการบรริษษัท
ประธานคณะกรรมการชรดยค่อย และผมูล้บรริหารไดล้อยค่างเทค่าเทปียมกษัน
6) บรริษท
ษั สค่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ ทรกรายรวมถถึงผมูล้ถถือหรน
ล้ ประเภทนษักลงทรนสถาบษันเขล้ารค่วมประชรมอยค่าง
เทค่าเทปียมกษัน จษัดใหล้มปีการนจาเทคโนโลยปีมาใช ล้ในการประชรมอยค่างเหมาะสมเพถืที่อใหล้การดจาเนรินการประชรม การแสดงผล เปป็นไป
ที่ วปีดปีทษัศนฑ์ รวมทษันั้งกจาหนดใหล้มปีบรคคลทปีเที่ ปป็นอริสระเปป็นผมูล้ตรวจสอบ
โดยสะดวกและรวดเรป็ว มปีการบษันทถึกภาพการประชรมในลษักษณะสถือ
คะแนนเสปียงในการประชรมและเปริดเผยใหล้ทปีที่ประชรมทราบพรล้อมบษันทถึกไวล้ในรายงานการประชรม
นั้ จงขษันั้นตอนการลงคะแนนกค่อนเรริที่มประชรม รายชถือ
ที่ กรรมการทปีที่รค่วมประชรม คจาถามและขล้อคริดเหป็นของผมูล้ถถือหรล้น
7) บรริษท
ษั ชปีแ
ไวล้ในรายงานการประชรม โดยจษัดสค่งใหล้ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯภายใน 14 วษันหลษังวษันประชรมและเผยแพรค่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท
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8. โครงสรข้างการจจัดการ
โครงสรข้างการจจัดการ ปท2562

คณะกรรมการบรริษษัท

ประธานคณะกรรมการ
นายมรข โรจตระการ

คณะกรรมการบรริหาร

คณะกรรมการ
ที่ ง
บรริหารความเสปีย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผมูล้จษัดการ
นายอดริศร โรจตระการ

หนค่วยตรวจสอบ
ภายใน

ผมูล้ชวค่ ยกรรมการผมูล้จษัดการ
การขาย-การตลาด
ตค่างประเทศ

ผมูล้ชวค่ ยกรรมการผมูล้จษัดการ
การขาย-การตลาด
ในประเทศ/ชายแดน

ผมูล้ชวค่ ยกรรมการผมูล้จษัดการ

นายอดริศร โรจตระการ

น.ส.ดรษฏปี โรจตระการ

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง

ฝค่ายขาย
ตค่างประเทศ
(แบตเตอรปีที่)

ฝค่ายขาย
ตค่างประเทศ
(นจนั้ามษัน/
จาระบปี)

นายอดริศร
โรจตระการ
(รษักษาการ)

น.ส.ปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง
(ผมูล้ชวค่ ยผมูล้
จษัดการ)

สายบรริหาร

ฝค่ายขาย
ในประเทศ/
ชายแดน

นั้
ฝค่ายจษัดซถือ

น.ส.ดรษฏปี
โรจตระการ
(รษักษาการ)

นางอรศรปี

ฝค่ายคลษัง

ฝค่ายบษัญชปีและ

ฝค่ายบรคคล

สรินคล้า

การเงริน

และธรรการ

(CFO)

ทริพยบรญทอง

(รษักษาการ)

นายบรญศรปี
ตษันตริพาณริช
พษันธฑ์

นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
(รษักษาการ)

นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
(รษักษาการ)
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โครงสรข้างการจจัดการ ประกอบดล้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการชรดยค่อย และคณะผมูล้บรริหาร ดษังนปีนั้
8.1 คณะกรรมการบรงิษจัท
บรริษท
ษั ตล้องมปีจจานวนกรรมการไมค่นล้อยกวค่า 5 คน และกรรมการไมค่นล้อยกวค่ากถึที่งหนถึที่งตล้องมปีทปีที่อยมูค่ในประเทศไทย และตล้องมปี
กรรมการอริสระอยค่างนล้อยหนถึที่งในสามของจจานวนกรรมการทษันั้งหมดแตค่ตล้องไมค่นล้อยกวค่า 3 คน
คณะกรรมการบรริษษัท มปีจจานวน 10 ทค่าน ประกอบดล้วย
จจานวนปปีทปีที่
จจานวนหรล้น
จจานวนหรล้น
การ
ที่ สกรล
ชถือ
ตจาแหนค่ง
ดจารงตจาแหนค่ง

ปลายปปี 2561

ปลายปปี 2562

เปลปีที่ยนแปลง

23
113,184,000 113,184,000
0
1. นายมรข
โรจตระการ
ประธานกรรมการ
23
15,003,570
15,003,570
0
2. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการ
23
15,003,580
15,003,580
0
3. นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการ
23
0
0
0
4. นายไพบมูลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์
กรรมการ
11
15,003,580
15,003,580
0
5. นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ
กรรมการ
16
3,454,000
3,454,000
0
6. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
กรรมการ
20
0
0
0
7. นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์
กรรมการอริสระ
20
0
0
0
8. นายไพรรินทรฑ์
วงษฑ์วษันทนปียฑ์
กรรมการอริสระ
20
0
0
0
9. นายสมริต
หรรษา
กรรมการอริสระ
6
0
0
0
10.นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงคฑ์มงคลกรล กรรมการอริสระ
โดยมปี นางสรทธริรษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์ ทจาหนล้าทปีเที่ ลขานรการคณะกรรมการบรริษษัทและเลขานรการบรริษษัท
กรรมการผมูล้มปีอจานาจลงนามผมูกพษันบรริษษัท
นางอรศรปี ทริพยบรญทอง, นายอดริศร โรจตระการ, นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์, นางสาวดรษฎปี โรจตระการ และนางสาว
ที่ รค่วมกษันและประทษับตราสจาคษัญของบรริษท
ปรางศริรริ ทริพยบรญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมถือชถือ
ษั
บทบาท อจานาจหนล้าทปีที่ ความรษับผริดชอบ ของประธานกรรมการบรริษษัท
1. เปป็นประธานการประชรมคณะกรรมการบรริษษัท และ การประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้
2. ควบครมการประชรมใหล้มปีประสริทธริภาพเปป็นไปตามระเบปียบ ขล้อบษังคษับบรริษษัท
3. สนษับสนรนและเปริดโอกาสใหล้กรรมการแสดงความเหป็นอยค่างเปป็นอริสระ
4. สนษับสนรนและสค่งเสรริมใหล้คณะกรรมการบรริษษัทปฏริบษัตริหนล้าทปีที่อยค่างเตป็มความสามารถ ตามขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่
ความรษับผริดชอบ และตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
5. ดมูแล ตริดตามการบรริหารงานของคณะกรรมการบรริษษัท และคณะกรรมการชรดยค่อยใหล้บรรลรตามวษัตถรประสงคฑ์
ปีนั้ าดในกรณปีทปีที่ทปีที่ประชรมคณะกรรมการบรริษท
6. เปป็นผมูช
ล้ ข
ษั มปีการลงคะแนนเสปียงและคะแนนเสปียงทษันั้งสองฝค่ายเทค่ากษัน
ขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท
คณะกรรมการบรริษษัท เปป็นตษัวแทนของผมูล้ถถือหรน
ล้ ในการจษัดการบรริษษัท ดษังตค่อไปนปีนั้
1. ใหล้เปป็นไปตามหลษักกฎหมาย ขล้อบษังคษับของหนค่วยงานราชการ และหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
2. ใหล้เปป็นไปตามวษัตถรประสงคฑ์ทปีที่กจาหนดไวล้ในหนษังสถือบรริคณหฑ์สนธริ
3. ใหล้เปป็นไปตามระเบปียบทปีที่กจาหนดไวล้ในขล้อบษังคษับของบรริษท
ษั
4. ใหล้เปป็นไปตามมตริของทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้
5. แตค่งตษันั้ง “กรรมการผมูล้จษัดการ” เพถืที่อบรริหารควบครมดมูแลกริจการทษันั้งปวงของบรริษษัท
6. แตค่งตษันั้ง “คณะกรรมการบรริหาร” เพถืที่อทจาหนล้าทปีที่บรริหารกริจการรค่วมกษับกรรมการผมูล้จษัดการ
7. กจาหนดอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริหาร
ษั ทษัศนฑ์ พษันธกริจ ครณคค่าหลษัก ทริศทาง เปล้าหมาย แผนงานธรรกริจ และงบประมาณของบรริษษัทฯ
8. กจาหนด วริสย
ริ ธริภาพ
9. กจากษับดมูแลใหล้คณะกรรมการบรริหารและฝค่ายจษัดการดจาเนรินการใหล้เปป็นไปตามทปีที่กจาหนดอยค่างมปีประส ท
10. จษัดหา “กรรมการอริสระ” ทปีม
ที่ ปีประสบการณฑ์ในธรรกริจ อรตสาหกรรมหลษักทปีที่บรริษษัทดจาเนรินกริจการอยมูค่
ที่ ง การปล้องกษันการทรจรริตคอรษัปชษัน
ที่ และ
11. จษัดใหล้มปีระบบการควบครมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรริหารความเสปีย
มปีความรษับผริดชอบตค่อสษังคม
12. จษัดใหล้มปีจรรยาบรรณธรรกริจเปป็นลายลษักษณฑ์อษักษร เพถืที่อใหล้กรรมการ ผมูบ
ล้ รริหาร และพนษักงาน เขล้าใจถถึงมาตรฐานดล้าน
จรริยธรรมทปีที่บรริษษัทใช ล้ในการดจาเนรินธรรกริจ และตริดตามใหล้มปีการปฏริบษัตริอยค่างจรริงจษัง
13. จษัดใหล้มปีการประเมรินผลการปฏริบษัตริงานของคณะกรรมการบรริษษัท และคณะกรรมการชรดยค่อยเปป็นประจจาทรกปปี
14. รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัทในการจษัดทจารายงานทางการเงริน โดยแสดงควบคมูค่กษับรายงานของ
ผมูล้สอบบษัญชปีไวล้ในรายงานประจจาปปี
ริ ธริออกเสปียงในทปีที่ประชรมคณะกรรมการ
15. จษัดเชริญผมูท
ล้ รงครณวรฒริมาเปป็นทปีที่ปรถึกษาของคณะกรรมการ โดยผมูล้รษับเชริญไมค่มปีสท
16. สามารถแตค่งตษังนั้ บรคคลอถืที่นใหล้ดจาเนรินกริจการของบรริษษัทภายใตล้การควบครมของคณะกรรมการหรถืออาจมอบอจานาจเพถืที่อ
ใหล้บรคคลดษังกลค่าวมปีอจานาจภายในเวลาตามทปีค
ที่ ณะกรรมการเหป็นสมควร
17. พริจารณาอนรมษัตริ รายการทปีเที่ กปีที่ยวโยงหรถือรายการทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์กษับบรริษษัทหรถือบรริษษัทยค่อยเพถืที่อ
ใหล้มษันใจวค่ารายการดษังกลค่าวสมเหตรสมผลและเปป็นประโยชนฑ์สงมู สรดตค่อบรริษท
ษั
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8.2 คณะกรรมการบรงิหาร
คณะกรรมการบรริหารมปีจจานวน 6 ทค่าน ประกอบดล้วย
1. นายมรข
โรจตระการ
ประธานคณะกรรมการบรริหาร
2. นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการผมูล้จษัดการ
3. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการบรริหารดล้านบษัญชปีและการเงริน
4. นายไพบมูลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์
กรรมการบรริหาร
5. นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ
กรรมการบรริหารดล้านการตลาด
6. นางสาวปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง
กรรมการบรริหารดล้านการตลาดตค่างประเทศ
ขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบ
คณะกรรมการบรริหาร
1. กจาหนดนโยบายของบรริษษัท โดยมรค่งเนล้นหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีด
ที่ ปี
2. วางแผน และควบครมการดจาเนรินงานใหล้เปป็นไปตามนโยบายและมปีจรรยาบรรณธรรกริจ
3. แตค่งตษังนั้ ผมูล้บรริหารระดษับสมูง
4. กจาหนดอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของกรรมการผมูล้จด
ษั การ
5. รายงานผลการดจาเนรินงานและฐานะการเงรินตค่อคณะกรรมการอยค่างนล้อยไตรมาสละ 1 ครษันั้ง
6. จษัดระบบงานใหล้มปีการตรวจสอบและควบครมซถึงที่ กษันและกษันอยค่างเปป็นระบบ
7. ประสานงานสนษับสนรนและชค่วยเหลถือคณะกรรมการตรวจสอบในการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
ที่ งและบรริหารความเสปีย
ที่ งไมค่ใหล้เกริดผลกระทบตค่อบรริษษัทอยค่างมปีนษัยสจาคษัญ
8. พริจารณาปษัจจษัยเสปีย
9. วค่าจล้างทปีที่ปรถึกษาหรถือผมูล้ชาจ นาญการทางวริชาชปีพเฉพาะเรถืที่องตามความจจาเปป็นและเหมาะสม
10.ปฏริบษัตริตามกฎหมายทปีเที่ กปีที่ยวขล้องกษับงานของบรริษษัทฯ ปฏริบษัตริตามสษัญญาขล้อผมูกพษันทปีที่มปีตค่อผมูล้มปีสวค่ นไดล้เสปีย
กรรมการผมูล้จษัดการ
1. เสนอแนวทางการบรริหารใหล้แกค่คณะกรรมการบรริหาร
2. วางแผนและควบครมการดจาเนรินงานใหล้เปป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณธรรกริจทปีก
ที่ จาหนดโดยคณะกรรมการบรริหาร
3. กจาหนดอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบใหล้แกค่ผมูล้บรริหารและพนษักงานในระดษับตค่างๆ
4. สรรปผลการดจาเนรินงานเพถืที่อนจาเสนอคณะกรรมการบรริหาร
กรรมการบรริหารดล้านการตลาด
1. วางแผนการพษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์
2. นจาเสนอนโยบายและกลยรทธฑ์ดาล้ นการขาย-ตลาด ใหล้แกค่กรรมการผมูล้จษัดการ
3. กจาหนดแนวทางในการวษัดผลประสริทธริภาพในดล้านการขาย-ตลาด
4. ประเมรินผลการขาย-ตลาด

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
บรริษท
ษั ตล้องมปีจจานวนกรรมการตรวจสอบไมค่นล้อยกวค่า 3 คน และมปีหนล้าทปีที่รษับผริดชอบในการสอบทาน รายการทางการเงริน ความ
ที่ ง การปฏริบษัตริตามกฎหมาย กฎเกณฑฑ์ และระเบปียบทปีที่เกปีที่ยวขล้อง รวม
เพปียงพอของระบบการควบครมภายใน ระบบบรริหารความเสปีย
ถถึงการจษัดทจารายงานหรถือใหล้ความเหป็นตค่อคณะกรรมการบรริษษัท เพถืที่อการอนรมษัตห
ริ รถือเพถืที่อเสนอตค่อทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดล้วยกรรมการอริสระ จจานวน 3 ทค่าน ดษังนปีนั้
1. นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปีค วามรมูล้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ทค่านเคยมปีตจา แหนค่ง หนล้าทปีที่
เปป็ น ผมูล้ จษั ด การฝค่ า ยการเงริ น และบรริ ห าร บจก.พปี คริ ว เคมริ ค อล ประเทศไทย ทค่ า น
ที่ ถถือของงบการเงรินไดล้
สามารถทจาหนล้าทปีที่ในการสอบทานความนค่าเชถือ
2. นายไพรรินทรฑ์
วงษฑ์วษันทนปียฑ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปี ค วามรมูล้ แ ละประสบการณฑ์ ใ นการสอบทานงบการเงริ น ทค่ า นเคยดจา รงตจา แหนค่ ง
สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ทค่านสามารถทจา หนล้าทปีที่ ในการสอบทานความนค่า
ที่ ถถือของงบการเงรินไดล้
เชถือ
3. นายสมริต
หรรษา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปีค วามรมูล้และประสบการณฑ์เกปีที่ยวกษับผลริต ภษัณ ฑฑ์นจนั้า มษันหลค่อลถืที่นและจาระบปี ทค่านเคย
ดจารงตจาแหนค่ง ฝค่ายบรริหาร บรริษษัท เอสโซค่แสตนดารฑ์ตประเทศไทย จจากษัด
โดยมปี นางสาวสรนารปี ธรรมรรจริกรล ทจาหนล้าทปีเที่ ลขานรการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดจารงตจาแหนค่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมปีวาระการดจารงตจาแหนค่งคราวละ 3 ปปี ในกรณปีทปีกรรมการตรวจสอบลาออกกค่อนครบวาระการ
ดจารงตจาแหนค่ง กรรมการทปีไดล้รษับการแตค่งตษันั้งแทนคงอยมูค่ในตจาแหนค่งเทค่าวาระทปีเที่ หลถือของกรรมการทปีที่ลาออก
ขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท
ที่ ถถือไดล้
1. สอบทานใหล้บรริษษัทมปีการรายงานทางการเงรินเปป็นไปตามมาตรฐานบษัญชปีและเชถือ
2. สอบทานใหล้บรริษษัทมปีระบบการควบครมภายในและการตรวจสอบภายในทปีที่มปีประสริทธริผล ใหล้ความเหป็นชอบในการ
พริจารณาแตค่งตษังนั้ เลริกจล้าง หนค่วยงานตรวจสอบภายในและดมูแลใหล้มค
ปี วามเปป็นอริสระในการทจางาน
3. สอบทานการปฏริบษัตริของบรริษษัทใหล้เปป็นไปตามกฎหมายวค่าดล้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขล้อกจาหนดของ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กฎหมายทปีเที่ กปีที่ยวขล้องกษับธรรกริจ และเปป็นไปตามจรรยาบรรณธรรกริจของบรริษท
ษั
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ที่ ถถือ ปรริมาณงานตรวจสอบ รวมถถึงประสบการณฑ์
4. พริจารณาเสนอแตค่งตษังนั้ เลริกจล้าง ผมูส
ล้ อบบษัญชปีโดยคจานถึงถถึงความนค่าเชถือ
ของบรคลากรทปีที่ไดล้รษับมอบหมายใหล้ทจาการตรวจสอบบษัญชปี รวมทษันั้งเขล้ารค่วมประชรมกษับผมูล้สอบบษัญชปีโดยไมค่มปีฝาค่ ย
จษัดการเขล้ารค่วมประชรมดล้วยอยค่างนล้อยปปีละ 1 ครษันั้ง
5. พริจารณาการเปริดเผยขล้อมมูลในกรณปีทปีที่เกริดรายการเกปีที่ยวโยงหรถือรายการทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์ใหล้มปี
ความถมูกตล้องครบถล้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขล้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย
6. ปฏริบษัตริการอถืที่นตามทปีที่คณะกรรมการบรริษษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
7. จษัดทจารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปริดเผยไวล้ในแบบแสดงรายการขล้อมมูลประจจาปปี (แบบ 56-1) ,
รายงานประจจาปปี(แบบ 56-2) ซถึงที่ รายงานดษังกลค่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตล้องประกอบดล้วย
ขล้อมมูลอยค่างนล้อย ดษังตค่อไปนปีนั้
ที่ ถถือไดล้ของรายงานทางการเงริน
7.1 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับความถมูกตล้อง ครบถล้วน เชถือ
7.2 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับความเพปียงพอของระบบการควบครมภายในของบรริษษัท
7.3 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับการปฏริบษัตริตามกฎหมายและขล้อกจาหนดเกปีที่ยวกษับหลษักทรษัพยฑ์และการดจาเนรินธรรกริจ
7.4 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับความเหมาะสมของผมูล้สอบบษัญชปี
7.5 ความเหป็นเกปีที่ยวกษับรายการทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
7.6 จจานวนการประชรมคณะกรรมการตรวจสอบ
7.7 ความเหป็นหรถือขล้อสษังเกตโดยรวมทปีค
ที่ ณะกรรมการตรวจสอบไดล้รษับจากการปฏริบษัตห
ริ นล้าทปีต
ที่ ามขล้อกจาหนด
7.8 รายการอถืที่นทปีที่เหป็นวค่าผมูล้ถถือหรน
ล้ และผมูล
ล้ งทรนทษัที่วไปควรทราบภายใตล้ขอบเขตหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบ
8. จษัดใหล้มปีการประชรมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหล้คณะกรรมการทราบอยค่างนล้อยไตรมาสละ 1 ครษันั้ง
ที่ การบรริหารความเสปีย
ที่ ง และการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
9. แนะนจาคณะกรรมการบรริหารเกปีย
ที่ วกษับ การปลอดคอรฑ์รษัปชษัน
10. อบรม สษัมมนา ความรมูล้ กฎเกณฑฑ์ และระเบปียบใหมค่ๆ ตามกฎหมายวค่าดล้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขล้อ
กจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ มาตรฐานการบษัญชปี และกฎหมายทปีเที่ กปีย
ที่ วขล้องกษับธรรกริจของบรริษษัท อยค่างสมจที่าเสมอ
11. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจจาเปป็นและเหมาะสมอยค่างนล้อยปปีละ 1 ครษันั้ง

ทที่ ง
8.4 คณะกรรมการบรงิหารความเสย

ที่ ง ประกอบดล้วยสมาชริกทปีที่เปป็น กรรมการบรริษษัท ผมูล้บรริหาร และ/หรถือบรคคล
บรริษษัทกจาหนดใหล้คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ผมูท
ล้ รงครณวรฒริจากภายนอก ซถึงที่ ไดล้รษับการแตค่งตษังนั้ โดยคณะกรรมการบรริษษัท โดยมปีจจานวนไมค่นล้อยกวค่า 3 คน
คณะกรรมการบรริหารความเสปียงในปปี2562 มปีจจานวน 4 ทค่าน ประกอบดล้วย
ที่ ง
1. นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงคฑ์มงคลกรล
ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
2. นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
3. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
4. นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
โดยมปี นางสรทธริรษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์ ทจาหนล้าทปีที่ เลขานรการคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
วาระการดจารงตจาแหนค่ง
ที่ งมปีวาระการดจารงตจาแหนค่งคราวละ 3 ปปี
คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
ขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ งของบรริษษัท
1. กจาหนดเปล้าหมาย นโยบาย กลยรทธฑ์ และแผนการปฏริบษัตริงานการบรริหารความเสปีย
ที่ งทปีที่สจาคษัญของบรริษษัท เพถืที่อใหล้คจาแนะนจาแกค่คณะกรรมการและฝค่ายจษัดการ
2. พริจารณาความเสปีย
ที่ งประสบความสจาเรป็จทษันั้งบรริษษัทและบรริษท
3. กจากษับดมูแลและสนษับสนรนใหล้การบรริหารความเสปีย
ษั ยค่อย
ที่ งอยค่าสมจที่าเสมอ
4. แตค่งตษันั้งคณะทจางานในบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย สค่งเสรริมอบรมความรมูล้เพริที่มเตริมเรถืที่องความเสปีย
ที่ งอยค่างตค่อเนถืที่องและมปีประสริทธริภาพ
5. สอบทานการปฏริบษัตริของคณะทจางาน เพถืที่อใหล้มปีการบรริหารความเสปีย
ที่ งตค่อคณะกรรมการเพถืที่อทราบเปป็นประจจาและทษันเวลา
6. รายงานการบรริหารจษัดการเพถืที่อลดความเสปีย
ที่ งในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท
7. เปริดเผยรายงานของคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
8. ทบทวนนโยบายใหล้เหมาะสมและทษันสมษัย
ที่ งตามทปีที่คณะกรรมการมอบหมาย
9. ปฏริบษัตริการอถืที่นๆทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับการบรริหารความเสปีย

8.5 ผดูข้บรงิหารระดจับสดูง
ปปี2562 ผมูบ
ล้ รริหารระดษับสมูงมปีจจานวน 6 ทค่าน ประกอบดล้วย
ประธานผมูล้บรริหาร
1. นายมรข
โรจตระการ
นั้ และการตลาด
ทปีที่ปรถึกษาดล้านการจษัดซถือ
กรรมการผมูล้จษัดการ
2. นายอดริศร
โรจตระการ
ผมูล้ชวค่ ยกรรมการผมูล้จษัดการสายการขาย-การตลาดตค่างประเทศ
ผมูล้ชวค่ ยกรรมการผมูล้จษัดการสายบรริหาร
3. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
ผมูล้รษับผริดชอบสมูงสรดในสายงานบษัญชปีและการเงริน (CFO)
นั้ , บรคคลและธรรการ
รษักษาการผมูล้จษัดการฝค่ายจษัดซถือ
ผมูล้ชวค่ ยกรรมการผมูล้จษัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
4. นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ
ผมูล้ชวค่ ยผมูล้จษัดการฝค่ายขายตค่างประเทศ
5. นางสาวปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง
ผมูล้จษัดการฝค่ายคลษังสรินคล้าและจษัดสค่ง
6. นายบรญศรปี
ตษันตริพานริชพษันธฑ์
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ขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของผมูล้บรริหาร
ษั ทษัศนฑ์ พษันธกริจ ครณคค่าหลษัก ทริศทาง เปล้าหมาย แผนงานธรรกริจ จรรยาบรรณในการ
1. มปีสวค่ นรค่วมในการกจาหนด วริสย
ที่ ง ของบรริษษัท
ดจาเนรินธรรกริจ และการบรริหารความเสปีย
ษั ทษัศนฑ์ พษันธกริจ ครณคค่าหลษัก ทริศทาง เปล้าหมาย แผนงานธรรกริจ จรรยาบรรณในการดจาเนรินธรรกริจ
2. ถค่ายทอดวริสย
ที่ ง เพถืที่อใหล้พนษักงานทรกฝค่าย ทรกระดษับ นจาไปปฏริบษัตริใหล้ถมูกตล้อง และมปีประสริทธริภาพ
และการบรริหารความเสปีย
3. กจาหนดกลยรทธฑ์ เปล้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ทปีที่สจาคษัญ และ ควบครมตริดตามดมูแลใหล้มปีการดจาเนรินงาน และ
รายงานผลงานตค่อทปีที่ประชรมคณะกรรมการบรริษษัท
4. จษัดใหล้มปีระบบการควบครมภายในและการตรวจสอบภายในทปีที่มปีประสริทธริภาพและประสริทธริผล
5. ดมูแลบรริหารรายการทปีเที่ กปีที่ยวโยงกษัน และ รายการทปีที่จะกค่อใหล้เกริดปษัญหาความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
ที่ ง
6. ดมูแลใหล้มปีแผนงานทปีมปีประสริทธริภาพในการบรริหารจษัดการความเสปีย
อจานาจอนรมษัตริการดจาเนรินการของบรริษท
ษั โดยสรรป
เรถืที่องทปีที่เกปีที่ยวกษับการดจาเนรินธรรกริจปกตริ
คณะกรรมการ
ผมูล้บรริหาร
ของบรริษท
ษั และบรริษษัทยค่อย
บรริษท
ษั
ระดษับสมูง
1

การรษับรองงบการเงรินของบรริษษัท

2

การทจารายการระหวค่างกษันทปีที่คณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ

3

การมปีสวค่ นไดล้เสปียทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์

4

แผนอษัตรากจาลษังเครถืที่องจษักรและกจาลษังคน

5

ลงนามเชป็คและหนษังสถือสจาคษัญเกปีที่ยวกษับการเงริน

6

แผนการดจาเนรินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทรน

7

ที่ ลมูกคล้า
การอนรมษัตริวงเงรินสรินเชถือ

8

ริ
การขายทรษัพยฑ์สน

9

การตษัดหนปีนั้สมูญ

นั้ สรินคล้าทปีเที่ ปป็นวษัตถรดริบและอถืที่นๆในการผลริตสรินคล้า
10 การซถือ







-

เกริน 20 ลบ.
เกริน 20 ลบ.
เกริน 10 ลบ.
เกริน 1 ลบ.


ไมค่เกริน 20 ลบ.
ไมค่เกริน 20 ลบ.
ไมค่เกริน 10 ลบ.
ไมค่เกริน 1 ลบ.


-

8.6 การสรรหากรรมการและผดูข้บรงิหาร
1) ขบวนการคษัดเลถือ ก ผมูล้ดจา รงตจา แหนค่งกรรมการและผมูล้บรริหารของบรริษษัทฯไมค่ ไดล้ผค่า นคณะกรรมการสรรหา เนถืที่อ งจาก
ที่
บรริษษัทฯยษังไมค่มปีการแตค่งตษันั้งคณะกรรมการสรรหา อยค่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรริษษัทฯไดล้เปริดโอกาสใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ สค่วนนล้อยเสนอชถือ
บรคคลทปีที่มปีครณสมบษัตริเหมาะสมเขล้าดจารงตจาแหนค่งตามหลษักเกณฑฑ์หรถือแนวทางปฏริบษัตริทปีที่ตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยแนะนจา
ไวล้ โดยไดล้แจล้งผมูล้ถถือหรล้นทราบผค่านระบบเผยแพรค่ขล้อมมูลของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยและเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัทฯ ในชค่วงวษัน
ที่ บรคคลแตค่อยค่างใด
ทปีที่ 24 มกราคม ถถึง 8 กรมภาพษันธฑ์ 2562 แตค่ไมค่มปีทค่านผมูล้ถถือหรล้นเสนอชถือ
2) ครณสมบษัตริ ของกรรมการ กรรมการอริสระ กรรมการตรวจสอบ และผมูล้บรริหาร ตล้องมปีครณสมบษัตริและไมค่มปีลษักษณะตล้องหล้าม
ตามมาตรา 68 แหค่งพระราชบษัญญษัตริบรริษษัทมหาชนจจา กษัดพ.ศ.2535 ไมค่มปีลษักษณะทปีที่แสดงถถึงการขาดความเหมาะสมทปีที่จะไดล้รษับ
ความไวล้วางใจใหล้เ ปป็นกรรมการในบรริษษัททปีที่มปีมหาชนเปป็นผมูล้ถถือหรล้นตามมาตรา 89/3 แหค่งพรบ.หลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพ ยฑ์
ฉบษับทปีที่ 4 พ.ศ.2551 และ ฉบษับทปีที่ 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ทปีที่ กจ.3/2560
เรถืที่องการกจา หนดลษักษณะขาดความนค่าไวล้วางใจของกรรมการและผมูล้บรริหารของบรริษษัททปีที่มปีผลใช ล้บษังคษับตษันั้งแตค่วษันทปีที่ 16 กรมภาพษันธฑ์
2560 เปป็นตล้นไป
3) กรรมการอริสระและกรรมการตรวจสอบ บรริษษัทฯไดล้กจาหนดนริยามกรรมการอริสระของบรริษษัทฯเทค่ากษับขล้อกจาหนดขษันั้นตจที่า
ของก.ล.ต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยในเรถืที่องการถถือหรล้นของบรริษษัทฯคถือกรรมการอริสระของบรริษษัทฯตล้องถถือหรล้นใน
ริ ธริออกเสปียงทษันั้งหมด และมปีครณสมบษัตริความเปป็นอริสระตามเกณฑฑ์ของคณะกรรมการ
บรริษษัทฯไมค่เกรินรล้อยละ 1 ของจจานวนหรล้นทปีที่มปีสท
กจากษับตลาดทรนตามประกาศทปีที่ ทจ.4/2552 ลงวษันทปีที่ 20 กรมภาพษันธฑ์ 2552 และตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
ปปี2562 บรริษษัทฯมปีกรรมการอริสระมากกวค่า 1 ใน 3 ของกรรมการทษันั้งคณะคถือมปีกรรมการอริสระรวม 4 ทค่านตค่อกรรมการ
ทษันั้งคณะ 10 ทค่า นคริ ดเปป็ น รล้อ ยละ 40 กรรมการอริส ระแตค่ล ะทค่ านเปป็น ผมูล้ทรงคร ณวร ฒริแ ละเปป็ น บรคคลภายนอก ไมค่ มปีส ค่วนรค่ วมในการ
บรริหารงานไมค่เปป็นผมูล้ถถือหรล้นรายใหญค่หรถือถถือหรล้นเกรินกวค่ารล้อยละ 1 ไมค่ไดล้เปป็นลมูกจล้างหรถือพนษักงานทปีที่ไดล้รษับเงรินเดถือน รวมทษันั้งไมค่ใชค่เปป็น
ผมูล้ ทปีที่ เ กปีที่ ย วขล้ อ งหรถื อ ญาตริ ส นริ ท ของผมูล้ บ รริ ห ารหรถื อ ผมูล้ ถถื อ หรล้ น รายใหญค่ ข องบรริ ษษั ท ,บรริ ษษั ท ในเครถื อ , บรริ ษษั ท รค่ ว ม, บรริ ษษั ท ทปีที่ เ กปีที่ ย วขล้ อ ง
กรรมการอริสระ 2 ทค่านมปีความรอบรมูล้ในหลษักการบษัญชปีและกฎหมาย สค่วนกรรมอริสระอปีก 2 ทค่านมปีความรอบรมูล้ในธรรกริจอรตสาหกรรม
นจนั้ามษันหลค่อลถืน
ที่ และจาระบปี
ที่ ง มปีประธานคณะกรรมการเปป็นกรรมการอริสระซ งถึที่ สามารถอรทริศเวลาอยค่างเพปียงพอในการ
4) กรรมการบรริห ารความเสปีย
ที่ ง
ดจาเนรินงานของคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
5) องคฑ์ประกอบ คณะกรรมการของบรริษษัทประกอบดล้วยกรรมการจจานวนไมค่นล้อยกวค่า 5 คนและกรรมการไมค่นล้อย กวค่ากถึที่ง
หนถึที่งของจจา นวนกรรมการทษันั้งหมดนษันั้นตล้องมปี ถริที่นทปีที่อยมูค่ใ นราชอาณาจษักรโดยกรรมการของบรริษษัทจะตล้อ งเปป็ นผมูล้ มปีครณสมบษั ตริตามทปีที่
สค่วนทปีที่ 2 /หนล้า 14

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

กฎหมายกจาหนด
6) การแตค่งตษันั้ง ใหล้ทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรล้นเปป็นผมูล้แตค่งตษันั้งกรรมการโดยใช ล้เสปียงขล้างมาก บรคคลซถึงที่ ไดล้รษับคะแนนเสปียงสมูงสรดตาม
ลจาดษับจะไดล้รษับแตค่งตษันั้งใหล้เปป็นกรรมการเทค่ากษับจจานวนกรรมการทปีที่จะพถึงมปีหรถือจะพถึงเลถือกตษันั้งในครษันั้งนษันั้นในกรณปีทปีที่บรคคลซ งถึที่ ไดล้รษับการ
นั้ าด
เลถือกตษันั้งในลจาดษับถษัดลงมามปีคะแนนเสปียงเทค่ากษันเกรินจจานวนทปีที่จะพถึงมปีหรถือจะพถึงเลถือกตษังนั้ ในครษันั้งนษันั้นใหล้ประธานเปป็นผมูล้ออกเสปียงชปีข
ที่
การเสนอชถือบรคคลเขล้าดจารงตจาแหนค่งกรรมการของบรริษษัทฯนษันั้นไดล้เปริดเผยขล้อมมูลประวษัตริอยค่างเพปียงพอใหล้ผมูล้ถถือหรล้นพริจารณากค่อนลง
คะแนนแตค่งตษันั้งดล้วย
7) การครบวาระ ในการประชรมสามษัญประจจาปปีทรกครษันั้งกรรมการจจานวนหนถึที่งในสามจะตล้องออกจากตจาแหนค่งและถล้าจจานวน
กรรมการจะแบค่งออกใหล้ตรงเปป็นสามสค่วนไมค่ไดล้แลล้วใหล้กรรมการในจจานวนใกลล้ทปีที่สรดกษับสค่วนหนถึที่งในสามออกจากตจาแหนค่งโดยใหล้
กรรมการคนทปีที่อยมูค่ใ นตจา แหนค่งนานทปีที่สรดเปป็นผมูล้ออกจากตจา แหนค่ง ทษันั้งนปีนั้กรรมการทปีที่ อ อกตามวาระนษันั้ น ๆ อาจถมู กเลถือ กเขล้ ามาดจา รง
ตจาแหนค่งใหมค่ไดล้
8) การพล้ น ตจา แหนค่ ง นอกจากการพล้ น ตจา แหนค่ ง ตามวาระแลล้ ว กรรมการจะพล้ น จากตจา แหนค่ ง เมถืที่ อ ตาย ลาออก ขาด
ครณสมบษัตริหรถือมปีลษักษณะตล้องหล้ามตามกฎหมาย ทปีป
ที่ ระชรมผมูล้ถถือหรล้นลงมตริใหล้ออก ศาลมปีคจาสษังที่ ใหล้ออกจากตจาแหนค่ง
9) ในกรณปีทปีที่ตจา แหนค่งกรรมการวค่างลงเพราะเหตรอถืที่นนอกเหนถือไปจากการออกตามวาระ ใหล้คณะกรรมการเลถือกบรคคล
หนถึที่งซถึงที่ มปีครณสมบษัตริและไมค่มปีลษักษณะตล้องหล้ามตามกฎหมายเขล้าเปป็นกรรมการแทนในการประชรมคณะกรรมการคราวถษัดไปเวล้นแตค่
ปี งไมค่นล้อยกวค่าสามในสปีข
ที่ อง
วาระของกรรมการจะเหลถือนล้อยกวค่าสองเดถือน มตริของคณะกรรมการจะตล้องประกอบดล้วยคะแนนเส ย
จจานวนกรรมการทปีที่ยษังเหลถืออยมูค่ แตค่บรคคลซถึงที่ ไดล้รษับการเลถือกตษังนั้ เปป็นกรรมการแทนนษันั้น จะอยมูค่ในตจาแหนค่งไดล้เพปียงเทค่าวาระทปีที่ยษังเหลถือ
อยมูค่ของกรรมการทปีต
ที่ นเขล้าไปแทน
10) การใหล้ออกจากตจาแหนค่ง ทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้นอาจลงมตริใหล้กรรมการคนใดออกจากตจาแหนค่งกค่อนถถึงกจาหนดตามวาระไดล้
ที่ องจจานวนผมูล้ถถือหรล้นซถึงที่ มาประชรมและมปีสท
ริ ธริออกเสปียง และมปีหน
ดล้วยคะแนนเสปียงไมค่นล้อยกวค่าสามในสปีข
รล้ นษับรวมกษันไดล้ไมค่นล้อยกวค่ากถึที่ง
ริ ธริออกเสปียง
หนถึที่งของจจานวนหรล้นทปีที่ถถือโดยผมูล้ถถือหรล้นทปีที่มาประชรมและมปีสท
11) การประกอบกริจการนอกบรริษษัท กรรมการจะประกอบกริจการหรถือเขล้าเปป็นหรล้นสค่วนหรถือเขล้าเปป็นผมูล้ถถือหรล้นในนริตริบรคคลอถืที่น
ทปีที่มปีสภาพอยค่างเดปียวกษันและเปป็นการแขค่งขษันกษับกริจการของบรริษษัทไมค่ไดล้ เวล้นแตค่จะแจล้งใหล้ทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรล้นทราบกค่อนทปีที่จะมปีมตริ
แตค่งตษันั้ง และเพถืที่อใหล้กรรมการสามารถอรทริศเวลาในการปฏริบษัตริหนล้าทปีที่ คณะกรรมการบรริษษัทฯไดล้กจา หนดจจา นวนบรริษษัททปีที่กรรมการ
แตค่ละคนจะไปดจารงตจาแหนค่งไวล้ดษังตค่อไปนปีนั้
11.1 กรรมการทปีเที่ ปป็นผมูล้บรริหารใหล้ดจารงตจาแหนค่งไดล้ไมค่เกริน 4 บรริษท
ษั
11.2 กรรมการทปีที่ไมค่เปป็นผมูล้บรริหารหรถือกรรมการมถืออาชปีพใหล้ดจารงตจาแหนค่งไดล้ไมค่เกริน 6 บรริษท
ษั และ
11.3 ประธานกรรมการใหล้ดจารงตจาแหนค่งประธานกรรมการบรริษษัทจดทะเบปียนไดล้เพปียง 1 บรริษษัท
12) เรถืที่องทปีที่ไมค่ควรดจาเนรินการ
12.1 กรรมการไมค่ควรแทรกแซงการทจางานของฝค่ายบรริหารในเรถืที่องทปีที่อนรมษัตริแลล้ว เวล้นแตค่มเปี หตรจจาเปป็น
12.2 กรรมการไมค่ควรกระทจาธรรกริจอยค่างใดอยค่างหนถึที่งกษับบรริษษัท ไมค่วค่าจะกระทจาในนามของตนหรถือของบรคคลอถืที่น
นั้ ขายหรถือกระทจาธรรกริจนษันั้นไมค่มผ
ถล้ามริไดล้รษับความยรินยอมจากคณะกรรมการแลล้ว การซถือ
ปี ลผมูกพษันบรริษท
ษั
13) การปฐมนริเทศกรรมการใหมค่
กรรมการใหมค่จะไดล้รษับการแนะนจาแนวทางการดจาเนรินงานในภาพรวมของกลรม
ค่ บรริษท
ษั โครงสรล้างบรริษษัทยค่อย
บรริษท
ษั รค่วมและบรริษษัททปีเที่ กปีที่ยวขล้อง เพถืที่อใหล้มปีความเขล้าใจวริธปีทจางานและโครงสรล้างการถถือหรล้นระหวค่างกษัน รวมถถึงใหล้ขล้อมมูลทปีที่ส จาคษัญ
และจจาเปป็นตค่อการปฏริบษัตห
ริ นล้าทปีที่ของกรรมการ เชค่นโครงสรล้างการทจางานภายในบรริษท
ษั ขล้อบษังคษับบรริษษัท วษัตถรประสงคฑ์บรริษท
ษั จรรยา
บรรณทางธรรกริจ คมูม
ค่ ถือกรรมการบรริษษัท นโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีด
ที่ ปี กฎหมายทปีเที่ กปีย
ที่ วขล้อง งบการเงริน หมายเหตรประกอบงบ
การเงริน สจาหรษับปปี2562 ไมค่ไดล้มปีกรรมการเขล้าใหมค่

8.7 คสาตอบแทนกรรมการและผดูบ
ข้ รงิหารระดจับสดูง
1) นโยบายการพริจารณาคค่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและผมูบ
ล้ รริหารระดษับสมูง คณะกรรมการบรริษษัทไดล้กจาหนดไวล้ดษังนปีนั้
ผลตอบแทนระยะสษันั้น บรริษษัทกจา หนดการจค่ายผลตอบแทนทปีที่สามารถเทปียบเคปียงไดล้อยค่างเหมาะสมกษับอษัตราการจค่าย
ทษัที่วไปขององคฑ์กรอถืที่นทปีที่อยมูค่ในธรรกริจใกลล้เคปียงกษันเพถืที่อรษักษาและเสรริมสรล้างความสามารถแขค่งขษันดล้านทรษัพยากรบรคคลใหล้กษับองคฑ์กร
และจค่าย Bonus จากผลประกอบการในแตค่ละรอบปปี เพถืที่อจมูงใจใหล้ปฏริบษัตริงานใหล้ไดล้ตามเปล้าหมายขององคฑ์กรในปปีนษันั้นๆ
ผลตอบแทนในระยะยาว บรริษษัทกจาหนดนโยบายคค่าตอบแทนเพถืที่อรษักษาและสรล้างแรงจมูงใจในการปฏริบษัตริงานใหล้องคฑ์กร
ดจา เนริ น งานไปสมู ค่เ ปล้ า หมายในอนาคตทปีที่ ว างแผนไวล้ ใ นระยะยาว และตล้ อ งอยมูค่ ภ ายในวงเงริ น งบประมาณการจค่ า ยคค่ า ตอบแทนทปีที่
สอดคลล้องกษับผลการดจาเนรินงานขององคฑ์กร
คค่าตอบแทนกรรมการและวริธปีการจค่าย
- คค่าเบปีนั้ยประชรม พริจารณาจากผลประกอบการและขนาดธรรกริจของบรริษษัท ความรษับผริดชอบ ความรมูล้ความสามารถและ
ประสบการณฑ์ของกรรมการ การปฏริบษัตห
ริ นล้าทปีที่ทปีที่กค่อใหล้เกริดประโยชนฑ์กษับบรริษษัท โดยเทปียบเคปียงกษับบรริษษัททปีที่อยมูค่ในกลรม
ค่ ธรรกริจเดปียวกษัน
และมปีอษัตราทปีที่เหมาะสมเพปียงพอทปีจะจมูงใจและรษักษากรรมการทปีมค
ปี รณภาพไวล้ โดยจค่ายใหล้กษับกรรมการทรกทค่านทปีเขล้าประชรม
- คค่าตอบแทนประจจาปปี พริจารณาจากผลประกอบการของบรริษษัทโดยจค่ายใหล้กษับกรรมการอริสระ
- โดยขออนรมษัตริวงเงรินจากทปีที่ประชรมสามษัญผมูล้ถถือหรน
ล้ ทรกๆปปี
คค่าตอบแทนผมูล้บรริหารระดษับสมูงและวริธปีการจค่าย
- คค่าตอบแทนผมูล้บรริหารระดษับสมูง เปป็นคค่าตอบแทนในรมูปแบบ คค่าตอบแทนรายเดถือน โบนษัส และคค่าบรริหารงาน
- โดยพริจารณาจาก : ภาระหนล้าทปีที่ความรษับผริดชอบ , KPI ผลการดจา เนรินงานของบรริษษัท , เปรปียบเทปียบขล้อมมูลอษัตรา
ที่ ถถือ , อษัตราการเตริบโตของผลริตภษัณฑฑ์มวล
ตลาดของธรรกริจใกลล้เคปียงกษันในปษัจจรบษันจากการสจารวจของสถาบษันและองคฑ์กรทปีที่นค่าเชถือ
รวมในประเทศ และคค่าเฉลปีที่ยอษัตราเงรินเฟล้อ
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2) คค่าตอบแทนทปีเที่ ปป็นตษัวเงริน
นั้ สรด ณ 31 ธษันวาคม
2.1 คค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปปี 2562 สริน
ที่
ชถือ
สกรล
ตจาแหนค่ง
1. นายมรข
โรจตระการ
ประธานกรรมการ
2. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการ และ
กรรมการบรริหาร
3. นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการ และ
กรรมการบรริหาร
4. นายไพบมูลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์
กรรมการ และ
กรรมการบรริหาร
5. นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ
กรรมการ และ
กรรมการบรริหาร
6. นางสาวปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง
กรรมการ และ
กรรมการบรริหาร
กรรมการบรริหาร 6 ราย
เปป็นเงริน
7. นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์
กรรมการอริสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
8. นายไพรรินทรฑ์
วงษฑ์วษันทนปียฑ์
กรรมการอริสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
9. นายสมริต
หรรษา
กรรมการอริสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
10.นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงคฑ์มงคลกรล
กรรมการอริสระ และ
กรรมการบรริหารความเสปียง
กรรมการอริสระ 4 ราย
เปป็นเงริน
รวมกรรมการ 10 ราย
เปป็นเงริน
2.2 คค่าตอบแทนผมูบ
ล้ รริหารระดษับสมูง
ปปี2562 รวม 17 ราย เปป็นเงริน 147,236,800 บาท
ปปี2561 รวม 18 ราย เปป็นเงริน 148,031,659 บาท
3) คค่าตอบแทนอถืที่น
- ไมค่มปี -

2562 เปป็นดษังนปีนั้
2562
140,000
90,000

หนค่วย : บาท
2561
140,000
120,000

120,000

120,000

220,000

190,000

120,000

120,000

90,000

120,000

780,000
515,000

810,000
515,000

470,000

470,000

470,000

470,000

410,000

470,000

1,865,000
2,645,000

1,925,000
2,735,000

8.8 การดการงตกาแหนสงในบรงิษจัท บรงิษจัทยสอย และ บรงิษจัทททที่เกทที่ยวขข้อง
ประเภท
ที่ กรรมการ
ชถือ

บรริษษัท
บมจ.สยามภษัณฑฑ์ฯ

บรริษษัทยค่อย

บรริษษัทยค่อย

บรริษษัทยค่อย

บรริษษัทเกปีที่ยวขล้อง

บจ.สยามแบตฯ

บจ.สยามลมูบฯ

บจ.พรปีเมปียฯ

โรจนฑ์ไพศาล

นายมรข โรจตระการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

หรล้นสค่วน

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการผมูล้จษัดการ

หรล้นสค่วนผมูล้จษัดการ

นายอดริศร โรจตระการ

กรรมการผมูล้จด
ษั การ

กรรมการผมูล้จษัดการ

กรรมการผมูล้จษัดการ

กรรมการบรริหาร

หรล้นสค่วน

นส.ดรษฎปี โรจตระการ

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

หรล้นสค่วน

นส.ปรางศริรริ ทริพยบรญทอง

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

-

นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

กรรมการบรริหาร

-

8.9 การดการงตกาแหนสงในบรงิษจัทมหาชนอถืน
ที่ และ บรงิษจัททจัที่วไปอถืที่น
บรริษท
ษั มหาชนอถืที่น : ไมค่มปีกรรมการทค่านใดดจารงตจาแหนค่งในบรริษษัทมหาชนอถืที่น
บรริษท
ษั ทษัที่วไปอถืที่น : กรรมการบรริหาร 1 ทค่านคถือ นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ ดจารงตจาแหนค่งเปป็นกรรมการบรริหาร ทปีที่
ษั ยรทธ รวม 1 แหค่ง
โรงพยาบาลและศมูนยฑ์การแพทยฑ์วริชย

8.10 การประชหมคณะกรรมการ
ในปปี2562 บรริษษัทจษัดใหล้มปี การประชรมคณะกรรมการบรริษษัทรวม 6 ครษันั้ง,การประชรมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครษันั้ง และ
ที่ ง 2 ครษันั้ง โดยกรรมการแตค่ละทค่านไดล้เขล้ารค่วมประชรม ดษังนปีนั้
การประชรมคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ สกรล
ชถือ
ตจาแหนค่ง
ประชรม
ประชรม
ประชรม
คริดเปป็น
คณะ
คณะ
คณะ
สษัดสค่วน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ที่ ง
บรริษท
ษั
ตรวจสอบ ความเสปีย
1.นายมรข
โรจตระการ
ประธานกรรมการ
6/6
100.00%
2.นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการ
5/6
1 / (4-3)
2/2
88.89%
3.นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการ
6/6
2/2
100.00%
4.นายไพบมูลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์
กรรมการ
6/6
100.00%
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5.นางสาวปรางศริรริ
6.นายอจาพล
7.นายไพรรินทรฑ์
8.นายสมริต
9.นางสาวดรษฎปี
10.นายชษัยวษัฒนฑ์

ทริพยบรญทอง
โหตระกริตยฑ์
วงษฑ์วษันทนปียฑ์
หรรษา
โรจตระการ
ดจารงคฑ์มงคลกรล

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

กรรมการ
กรรมการอริสระ
กรรมการอริสระ
กรรมการอริสระ
กรรมการ
กรรมการอริสระ

5
4
4
4
6
3

/
/
/
/
/
/

6
6
6
6
6
6

4/4
4/4
4/4
1 / (4-3)
3 / (4-1)

2/2
2/2

83.33%
80.00%
80.00%
80.00%
100.00%
72.73%

8.11 ประวจัตก
งิ ารอบรมเกทที่ยวกจับบทบาทหนข้าททที่และทจักษะของการเปป็นกรรมการและกรรมการบรงิหาร
กรรมการของบรริษท
ษั ไดล้เขล้าอบรมสษัมมนาเพถืที่อเพริที่มทษักษะอยค่างสมจที่าเสมอทษันั้งในและตค่างประเทศ ดษังนปีนั้
- 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
- Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud
- Intelligent Automation for Internal Audit

8.12 บหคลากร
1) บรริษท
ษั และบรริษษัทยค่อย มปีผบ
มูล้ รริหารและพนษักงาน ณ 31 ธษันวาคม 2562 ดษังนปีนั้
บหคลากร (คน)

สยามภจัณฑย์

สยามลดูบฯ

สยามแบตฯ

พรทเมทยลดูบฯ

รวม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

213

220

37

36

40

38

72

71

362

365

-

-

99

105

201

218

179

203

479

526

213

220

136

141

241

256

251

274

841

891

3. พนษักงานใหมค่

11

8

35

41

1

13

38

95

85

158

4. พนษักงานลาออก

17

15

40

30

13

21

55

95

125

161

5. พนษักงานเกษปียณอายร

1

1

-

1

3

1

6

4

10

7

1. ฝค่ายขายและบรริหาร
2. ฝค่ายโรงงานผลริตสรินคล้า
รวมจจานวนคน

6. ผลตอบแทน (ลล้านบาท)
- ทปีเที่ ปป็นตษัวเงริน
- สวษัสดริการ อบรม และอถืที่นๆ
ผลตอบแทนรวม
7. สจา รองผลประโยชนฑ์ พ นษั ก งาน
(ลล้านบาท)
8. การอบรมใหล้ความรมูล้
- จจานวนหลษักสมูตร
- จจานวนคนทปีที่เขล้าอบรม

228.65 235.33
8.85
9.33

40.02
4.55

40.79
4.75

67.78
6.37

72.85
5.49

81.66
7.74

85.89
6.56

418.11 434.86
27.51 26.13

237.50 244.66

45.57

45.54

74.15

78.34

89.40

92.45

446.62 460.99

5.53

3.19

8.85

5.99

10.25

7.63

65.91

48.52

9
183

5
135

26
168

21
176

25
213

20
309

37
303

22
326

90.55

65.33

97
867

68
946

2) ลษักษณะคค่าตอบแทน
ที่ เบปีนั้ยเลปีย
1. คค่าตอบแทนทปีเที่ ปป็นตษัวเงรินไดล้แกค่ เงรินเดถือน คค่าแรง คค่าคอมมริชชษัน
นั้ ง เบปีนั้ยขยษัน คค่าลค่วงเวลา คค่ากะ คค่าเดริน
ทางทปีเที่ กปีย
ที่ วขล้องกษับการดจาเนรินธรรกริจ เงรินกลางปปี เงรินโบนษัส เงรินชค่วยเหลถือเมถืที่อชราภาพและเงรินชดเชยเมถืที่อเกษปียณอายร
2. คค่าตอบแทนอถืที่น เชค่น สริทธริในวษันลาปค่วย ลาพษักผค่อน ลาบวช ลาคลอด วษันหยรดตามประเพณปี การรษักษาพยาบาล
กรณปีอรบษัตริเหตรและฉรกเฉริน ชรดเครถืที่องแบบ อรปกรณฑ์เพถืที่อความปลอดภษัย รถรษับสค่งพนษักงาน หล้องพยาบาล การจษัดทจาประกษันชปีวริตใหล้
ที่ งของการปฏริบษัตริงาน สนษับสนรนคค่าใช ล้จค่ายการฝถึกอบรมสษัมมนาทษันั้งภายในและภายนอก
กษับผมูล้บรริหารและพนษักงานตามระดษับความเสปีย
องคฑ์กร เปป็นตล้น
3) นโยบายในการพษัฒนาพนษักงานของบรริษท
ษั และบรริษษัทยค่อย
ที่ วค่าบรคลากรทปีที่มปีความรมูล้ ความสามารถ มปี
บรริษษัทตระหนษักถถึงความสจาคษัญในการเรปียนรมูล้และการพษัฒนาบรคลากร เพราะเชถือ
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ความสจาคษัญอยค่างยริที่งทปีที่จะนจาพาบรริษษัทใหล้บรรลรเปล้าหมายในการดจาเนรินธรรกริจและสรล้างความพถึงพอใจใหล้กษับลมูกคล้า ผมูล้ถถือ หรล้น และผมูล้มปี
สค่วนไดล้เสปียทรกระดษับ
บรริษษัทจษัดใหล้มปีการอบรบแกค่พนษักงานทรกระดษับ ทรกแผนก เปป็นประจจาอยค่างสมจที่าเสมอทรกปปี โดยกจาหนดเปป็นใหล้มปีการ
จษั ด
ทจา แผนฝถึกอบรม เลถือกหษัว ขล้อ อบรมทปีที่เ ปป็นประโยชนฑ์ตค่อพนษักงานและองคฑ์กร และนจา เสนอของบประมาณจากฝค่ ายบรริห ารเปป็ น
ประจจา ทรก เดถื อ นธษั น วาคมของปปี กจา หนดเปล้าหมายใหล้ผมูล้จษัดการแตค่ละแผนกจษัดทจา Succession Plan , Training Plan และ Jobs
ที่ งตรวจตริดตามการปฏริ บษัตริต ามแผนอยค่า งสมจที่า เสมอ บรริษษัท มปีน โยบายจมูง ใจ
Rotation Plan และมปีคณะทจา งานบรริห ารความเสปีย
พนษักงานในตจา แหนค่งทปีที่มปีความสจา คษัญโดยเพริที่มคค่าตอบแทนเชค่น เงรินพริเศษ คค่าตจา แหนค่งใหล้เหมาะสมเพถืที่อลด Turnover rate ของ
พนษักงาน
สจาหรษับปปี 2562 บรริษษัทและบรริษษัทยค่อย มปีการอบรมใหล้พนษักงานในหษัวขล้อ ดษังนปีนั้
1. แนวทางการพษัฒนาระบบอษัตโนมษัตใริ นสายการผลริต
2. Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation
3. Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation
4. โครงการสค่งเสรริมการเพริที่มผลริตภาพแรงงานในสถานประกอบกริจการ
5. ความรมูล้เกปีที่ยวกษับงานควบครมครณภาพวษัตถรดริบและภาชนะบรรจรภษัณฑฑ์
6. ความรมูล้เบถืนั้องตล้นในดล้านมาตรฐานการรษับรอง พรบ.มาตรฐานผลริตภษัณฑฑ์อรตสาหกรรม ฉบษับทปีที่ 8 พ.ศ.2562
ริ การจษัดทจารายงานการจษัดการพลษังงานตามกฎหมายรมูปแบบใหมค่
7. พริชต
8. การปฏริบษัตริการเชริงรรกเพถืที่อเฝล้าระวษังและปล้องกษันปษัญหาแรงงานสษัมพษันธฑ์ในกลรค่มกริจการยานยนตฑ์
ค่ ารจล้างแรงงานตค่างดล้าวอยค่างถมูกกฎหมายภายใตล้ MOU
9. โครงการเสรริมสรล้างการรษับรมูล้สมูก
10. แนวคริดการใช ล้เทคโนโลยปีเพถืที่องานดล้านการจษัดการและพษัฒนาทรษัพยากรมนรษยฑ์ในยรคดริจริทล
ษั
11. โครงการพษัฒนาบรคลากรดล้านพลษังงานตามกฎหมาย
12. การบจารรงรษักษาและการขษับรถยกอยค่างถมูกวริธปี
13. การปฏริบษัตริตามกฎหมายความปลอดภษัยเกปีที่ยวกษับสารเคมปีและการปฏริบษัตริตามกฏหมายครล้มครองแรงงาน
14. มาตรฐานสริงที่ แวดลล้อมภายในองคฑ์กรเรถืที่องความเขล้มของแสงสวค่างและความปลอดภษัยในทปีที่อษับอากาศ
15. กริจกรรมสค่งเสรริมความปลอดภษัยในการทจางาน
16. โครงการใหล้ความรมูล้ความปลอดภษัยตามชรมชนภาคอรตสาหกรรม
17. การประชรมและการพษัฒนาเครถือขค่ายคลรินริกอาชปีวเวชศาสตรฑ์ (คลรินริคโรคจากการทจางาน)
18. โครงการพษัฒนาเครถือขค่ายดล้านการปล้องกษันและบรรเทาสาธารณภษัย (FIREMAN)
19. จริตสจานถึกอนรรษักษฑ์พลษังงานและความปลอดภษัยและอาชปีวอนามษัยสภาพแวดลล้อมในการทจางาน
20. งาน Thailand Industrial Forum 2019 เกปีที่ย วกษั บ การปล้ อ งกษัน อษั คคปี ภษัย มาตรฐานทปีที่ เ กปีที่ ย วขล้ อ ง และตรวจสอบ
อรปกรณฑ์ตรวจจษับและแจล้งเหตรเพลริงไหมล้ใหล้แกค่พนษักงานในโรงงานอรตสาหกรรม
21. สษัมมนาดมูงาน “ METALEX 2019 ”
เปป็นตล้น
4) การเปลปีที่ยนแปลงและขล้อพริพาทดล้านแรงงานทปีที่สจาคษัญ
ปปี2562 ไมค่มปี

8.13 เลขานหการบรงิษจัท

คณะกรรมการบรริษท
ษั ไดล้แตค่งตษันั้ง นางสรทธริรษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์ ผมูล้ชวค่ ยผมูจ
ล้ ษัดการฝค่ายบษัญชปีและการเงริน เปป็นเลขานรการบรริษษัทตษังนั้ แตค่
วษันทปีที่ 9 สริงหาคม 2551 เพถืที่อทจาหนล้าทปีที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ พ.ศ. 2535 และตาม
ทปีค
ที่ ณะกรรมการกจากษับตลาดทรนประกาศกจาหนด โดยมปีหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบหลษัก ดษังนปีนั้
1. รมูล้ขล้อกฎหมาย ระเบปียบและขล้อบษังคษับตค่างๆ และตริดตามใหล้มปีการปฏริบษัตริอยค่างถมูกตล้อง และเปริดเผยขล้อมมูลใหล้ทษันเวลา
2. เกป็บรษักษาเอกสารสจาคษัญเชค่น ทะเบปียนกรรมการ หนษังสถือนษัดประชรมคณะกรรมการ รายงานการประชรมคณะกรรมการ
แบบ 56-1 รายงานประจจาปปีแบบ 56-2 หนษังสถือนษัดประชรมผมูล้ถถือหรล้น รายงานการประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น รายงานการมปีสวค่ นไดล้เสปียของ
กรรมการและผมูบ
ล้ รริหาร รายงานความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์ของกรรมการและผมูล้บรริหาร รายงานความรษับผริดชอบตค่อรายงาน
ทางการเงรินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจจาปปีของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชรดยค่อย
3. ดจาเนรินการอถืที่นๆตามทปีที่คณะกรรมการกจากษับตลาดทรนและกฎหมายทปีที่เกปีที่ยวขล้องประกาศกจาหนด
4. จษัดการประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น และประชรมคณะกรรมการบรริษษัท ใหล้เปป็นไปตามกฎหมาย ขล้อบษังคษับของบรริษษัทฯ และขล้อพถึง
ปฏริบษัตริตค่างๆ
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9. การกกากจับดดูแลกงิจการ
9.1 นโยบายการกกากจับดดูแลกงิจการ
คณะกรรมการตระหนษักถถึงความสจาคษัญของการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี และมรค่งมษัที่นใหล้องคฑ์กรมปีการดจาเนรินงานและปฏริบษัตริตาม
หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปีตามหลษักการ CG Code จษัดทจานโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี โดยมรค่งจะสรล้างความมษัที่นคง และ
ความเจรริญเตริบโตอยค่างยษัที่งยถืนใหล้กษับองคฑ์กร โดยใหล้กรรมการ ผมูบ
ล้ รริหาร และพนษักงานทรกคนยถึดถถือปฏริบษัตริ ดษังนปีนั้
ษั ทษัศนฑ์ พษันธกริจ ครณคค่าหลษัก หลษักเกณฑฑ์และจรรยาบรรณในการดจาเนรินธรรกริจ เพถืที่อใหล้
1. คณะกรรมการเปป็นผมูล้กจาหนดวริสย
ทรกคนในองคฑ์กรถถือปฏริบษัตริและใช ล้เปป็นแนวทางในการทจางานโดยคจานถึงถถึงผลประโยชนฑ์ของบรริษษัท ผมูล้ถถือหรน
ล้ และเคารพสริทธริของผมูล้
มปีสวค่ นไดล้เสปียทรกระดษับ
2. คณะกรรมการจะปฏริบษัตริและเผยแพรค่ขล้อมมูลใหล้กษับผมูล้ถถือหรล้นและผมูล้มปีสวค่ นไดล้เสปียกลรม
ค่ ตค่างๆ อยค่างโปรค่งใส เปป็นธรรม ทษัน
เวลาและสามารถตรวจสอบไดล้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทรกๆปปีใหล้ครอบคลรมถถึง หลษักสริทธริมนรษยชน การสค่งเสรริมแรงงาน การดมูแลสริงที่
ที่ มปีความรษับผริดชอบตค่อสษังคม ดมูแลและบรริหารความเสปีย
ที่ ง โดยจษัดใหล้มปีคณะกรรมการ
แวดลล้อม รค่วมมถือตค่อตล้านการทรจรริตคอรษัปชษัน
ชรดยค่อย และทปีมผมูบ
ล้ รริหารจษัดการทปีที่มปีประสริทธริภาพเพถืที่อใหล้บรรลรเปล้าหมายทปีที่วางไวล้และปรษับตษัวไดล้เมถืที่อมปีปษัญหา

9.2 การตงิดตามการปฏงิบจัตต
งิ ามหลจักการกกากจับดดูแลกงิจการททที่ดท

ที่ สารขล้อมมูลใหล้แกค่พนษักงานทรกระดษับในองคฑ์กรรษับทราบ ผค่านการสถือ
ที่ สารภายในองคฑ์กรในรมูป
บรริษท
ษั มปีการสค่งเสรริมและสถือ
แบบอริเลป็กทรอนริกสฑ์ บอรฑ์ดประชาสษัมพษันธฑ์ และในการปฐมนริเทศพนษักงานใหมค่ เพถืที่อใหล้เกริดการปฏริบษัตริตามนโยบายการกจากษับดมูแล
กริจการ การปฏริบษัตต
ริ ามจรรยาบรรณธรรกริจของบรริษษัท สจาหรษับในปปี 2562 กลรค่มบรริษษัทไมค่พบประเดป็นทปีที่เปป็นขล้อขษัดตค่อนโยบายทปีที่
กจาหนดไวล้

9.3 การนกาหลจักการกกากจับดดูแลกงิจการททที่ดไ
ท ปปรจับใชใข้ นองคย์กร

ตามทปีที่คณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ไดล้ออกหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปีส จาหรษับบรริษท
ษั
จดทะเบปียนปปี 2560 (Corporate Governance Code หรถือ “CG Code”) แทนหลษักการทปีที่ประกาศในปปี2555 โดยมปีวษัตถรประสงคฑ์
มรค่งเนล้นใหล้แตค่ละธรรกริจนจาหลษักการไปปรษับใช ล้ และปฏริบษัตริในแบบทปีที่เหมาะสมเพถืที่อใหล้เกริดครณคค่าสมูงสรดแกค่องคฑ์กร
คณะกรรมการบรริษษัท ในฐานะผมูล้นจาองคฑ์กรมปีความตระหนษักถถึงประโยชนฑ์และการนจาหลษักปฏริบษัตต
ริ ามแนวทาง CG Code 8
ล้ใหล้
ขล้อไปปรษับใช สอดคลล้องเหมาะสมกษับการดจาเนรินกริจการของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย โดยมอบหมายใหล้ ทปีมผมูบ
ล้ รริหารระดษับสมูง เปป็น
ผมูก
ล้ จาหนดแนวทางปฏริบษัตริงาน ตริดตามดมูแลทบทวนใหล้การปฏริบษัตเริ ปป็นไปตามหลษักปฏริบษัตใริ น CG Code อยค่างตค่อเนถืที่อง และมปีการ
วษัดผลตามหลษักเกณฑฑ์เพถืที่อกค่อใหล้เกริดครณคค่าสมูงสรดตค่อบรริษษัทอยค่างยษัที่งยถืน
ในปปี 2562 ไดล้มปีการปรษับปรรงแนวทางปฏริบษัตริตค่างๆ ใหล้สอดคลล้องเหมาะสม ไดล้แกค่ ทบทวนบทบาทหนล้าทปีค
ที่ ณะกรรมการ
บรริษษัท คณะกรรมการบรริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ , ทบทวนนโยบาย การดมูแลการใช ล้ขล้อมมูลภายใน ความขษัดแยล้งทางผล
ที่
ประโยชนฑ์ แนวทางปฏริบษัตเริ รถืที่องหลษักเกณฑฑ์การจษัดทจาและเปริดเผยรายงานการถถือหลษักทรษัพยฑ์ของกรรมการและผมูบ
ล้ รริหารผค่านสถือ
อริเลป็กทรอนริกสฑ์ เปป็นตล้น สค่วนเรถืที่องทปีที่บรริษษัทยษังปฏริบษัตริไดล้ไมค่ถถึงมาตรฐาน CG code มปีดงษั ตค่อไปนปีนั้
ขข้อททที่ยจังไมสปฏงิบจัตงิ
เหตหผล
1. คณะกรรมการควรประกอบดล้วยกรรมการอริสระ
มากกวค่ากถึที่งหนถึที่ง ถล้าประธานกรรมการบรริษษัทไมค่เปป็น
กรรมการอริสระ

ปษัจจรบษันบรริษษัทมปีกรรมการอริสระ 4 ใน 10 เทค่ากษับ 40%
และอยมูใค่ นระหวค่างการสรรหาบรคคลทปีที่เหมาะสมมาเพริที่มเตริม

2. คณะกรรมการควรกจาหนดใหล้กรรมการอริสระมปีวาระ
การดจารงตจาแหนค่งตค่อเนถืองไมค่เกริน 9 ปปี นษับจากวษันทปีที่
แตค่งตษันั้งใหล้ดจารงตจาแหนค่งกรรมการอริสระครษันั้งแรก และ
ควรกจาหนดวาระทปีที่ดจารงตจาแหนค่งตริดตค่อกษันไดล้นานทปีที่สด
ร
ของกรรมการและกรรมการชรดยค่อย

ที่ มษันวค่ากรรมการทรกทค่านเปป็นผมูท
คณะกรรมการบรริษษัทเชถือ
ล้ ปีที่มปี
ความรมูล้และความสามารถ ประสบการณฑ์ มปีความเขล้าใจ
ลษักษณะการดจาเนรินธรรกริจเปป็นอยค่างดปี มปีความเปป็นอริสระใน
การแสดงความเหป็น ใหล้ขล้อเสนอแนะทปีที่เปป็นประโยชนฑ์แกค่
บรริษท
ษั ไมค่เปป็นหรถือไมค่มปีสวค่ นเกปีที่ยวขล้องกษับผมูถ
ล้ ถือหรล้นรายใหญค่
หรถือผมูล้มปีอจานาจควบครม ไมค่ถมูกโนล้มนล้าวหรถือครอบงจาจาก
ฝค่ายจษัดการ มปีครณสมบษัตริกรรมการอริสระตามขล้อกจาหนด
ของสจานษักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

3. คณะกรรมการควรแตค่งตษันั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กจาหนดคค่าตอบแทน ซถึงที่ เปป็นกรรมการอริสระทษันั้งคณะ

บรริษท
ษั กจาลษังพริจารณาจษัดตษังนั้ คณะกรรมการสรรหาและ
กจาหนดคค่าตอบแทน โดยกจาหนดใหล้มปีกรรมการ 3 ทค่าน
ขถึนั้นไป และประธานคณะกรรมการตล้องเปป็นกรรมการอริสระ

4. การประเมรินตนเองของกรรมการเปป็นรายบรคคล

กรรมการบรริหารทษันั้งคณะมปีการบรริหารงานรค่วมกษัน โดยมปี
KPI วษัดผลการดจาเนรินงานในแตค่ละปปี มปีการวริเคราะหฑ์ และ
ปรษับปรรงกลยรทธริการทจางานอยค่าสมจที่าเสมอ

สค่วนทปีที่ 2 /หนล้า 19

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

9.4 การตงิดตามการปฏงิบจัตข
งิ องการดกาเนงินการตามหลจักการกกากจับดดูแลกงิจการททที่ดใท นงวดปท 2562
งิ ธงิของผดูข้ถถือหหน
หมวดททที่1. สท
ข้ (The Rights of Shareholders)
บรริษท
ษั ใหล้ความสจาคษัญตค่อสริทธริพถืนั้นฐานของผมูล้ถถือหรล้น ครอบคลรมสริทธริทางกฎหมาย ในฐานะนษักลงทรนและผมูล้ถถือหรน
ล้ หรถือเปป็น
ริ ธริการซถือ
นั้ ขาย โอนหลษักทรษัพยฑ์อยค่างเปป็นอริสระ การไดล้รษับสค่วนแบค่งในผลกจาไรของบรริษษัท(เงรินปษันผล) การ
เจล้าของบรริษษัท ไดล้แกค่สท
เขล้ารค่วมประชรมเพถืที่อใช ล้สริทธริออกเสปียงลงคะแนนในการประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้นอยค่างเปป็นอริสระและเทค่าเทปียมกษัน การแตค่งตษังนั้ หรถือถอดถอน
กรรมการ การกจาหนดคค่าตอบแทนกรรมการ การแตค่งตษังนั้ และกจาหนดคค่าตอบแทนผมูส
ล้ อบบษัญชปี และการมปีสวค่ นรค่วมตษัดสรินใจในเรถืที่อง
สจาคษัญของบรริษษัท เชค่น การแกล้ไขหนษังสถือบรริคณหฑ์สนธริ ขล้อบษังคษับของบรริษษัท การเพริที่ม/ลดทรน และการไดล้รษับขล้อมมูลขค่าวสารทปีที่มปีนษัย
สจาคษัญอยค่างรวดเรป็ว ครบถล้วนเพปียงพอ ผค่านชค่องทางทปีเที่ ขล้าถถึงไดล้งค่าย สนษับสนรนใหล้ผมูล้ถถือหรล้นไดล้ใช ล้สริทธริออกเสปียงของตนเองอยค่าง
เตป็มทปีผ
ที่ ค่านการประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น โดย 1 หรน
ล้ เทค่ากษับ 1 เสปียงเทค่ากษันทรกหรล้น เพถืที่อใหล้ผถ
มูล้ ถือหรล้นมปีสวค่ นรค่วมในการตษัดสรินใจเรถืที่องทปีที่กระทบ
หรถือเกปีที่ยวขล้องกษับสริทธริและผลประโยชนฑ์ของตน
นั้ สรด
การจษัดประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น : บรริษท
ษั กจาหนดใหล้มปีการประชรมสามษัญผมูล้ถถือหรน
ล้ ปปีละครษันั้งภายในเวลาไมค่เกริน 4 เดถือนนษับแตค่วษันสริน
รอบปปีบษัญชปี เพถืที่อใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ มปีสวค่ นรค่วมในการตริดตามดมูแล และรษับทราบรายงานผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทในรอบปปีทผ
ปีที่ ค่านมา
ที่ ถถือ โปรค่งใส เปป็นไปตามหลษัก
บรริษษัทไดล้ปฏริบษัตริตามคมูค่มถือ AGM Checklist ของสมาคมสค่งเสรริมผมูล
ล้ งทรนไทย ซถึงที่ มปีความนค่าเชถือ
เกณฑฑ์ของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ (ก.ล.ต.) โดยสรรปไดล้ดษังนปีนั้
การใหล้ขค่าวสารการประชรมสามษัญผมูถ
ล้ ถือหรล้น
ผค่านระบบขค่าว
เผยแพรค่ใน
ตลาด
เวป็บไซตฑ์
หลษักทรษัพยฑ์
ของบรริษษัท
1. กสอนการประชหม
1.1 เลขานรการบรริษษัท เขล้ารค่วมการอบรม ตริวเขล้มใหล้เตป็ม 100 ทรกปปี เพถืที่อรษับทราบ
แนวทางทปีที่ปรษับปรรงเปลปีย
ที่ นแปลงและนจามาปฏริบษัตใริ หล้ถมูกตล้องกค่อนการจษัดประชรม
ที่ บรคคลเพถืที่อเขล้ารษับการ
1.2 บรริษษัทขอเชริญผมูล้ถถือหรล้นเสนอ : วาระการประชรมและเสนอชถือ
คษัดเลถือกเปป็นกรรมการลค่วงหนล้า ในชค่วงวษันทปีที่ 24 มกราคม ถถึง 8 กรมภาพษันธฑ์ 2562 รวม
เวลา 15 วษัน (แจล้งกค่อนวษันประชรมกรรมการ 22 วษัน) พรล้อมกษับเผยแพรค่หลษักเกณฑฑ์ และ
แบบฟอรฑ์มไวล้ในเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท

24/01/62

24/01/62

15/02/62

15/02/62

28/02/62

28/02/62

20/03/62

20/03/62

23/04/62
07:20 น.

23/04/62

3. หลจังการประชหม
3.1 แจล้งใหล้ทราบและเผยแพรค่ : รายงานการประชรมใหญค่สามษัญผมูล้ถถือหรล้นประจจาปปี
(7 วษันหลษังวษันประชรมผมูล้ถถือหรล้น)

29/04/62

29/04/62

3.2 ประเมรินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พ.ค.ของปปี)

09/05/62

1.3 แจล้ง มตริค ณะกรรมการ : การจค่ ายเงริน ปษั นผล , วษัน เวลา สถานทปีที่ ในการประชรม
ที่ , (แจล้ง ทษันทปีในวษันทปีที่ประชรมกรรมการ,
ใหญค่สามษัญผมูล้ถถือหรล้นประจจา ปปี , วษันกจา หนดรายชถือ
35 วษันกค่อน Record date, 66 วษันกค่อนวษันประชรมผมูล้ถถือหรล้น)
1.4 แจล้งงบการเงริน และสรรปผลการดจาเนรินงาน ประจจาปปี 2561
1.5 แจล้งใหล้ทราบและเผยแพรค่ : หนษังสถือนษัดประชรมใหญค่สามษัญผมูล้ถถือหรล้นประจจา ปปี ทปีที่มปี
นั้ สรด
เอกสารประกอบครบถล้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจจาปปี, งบการเงรินงวดสริน
31 ธษันวาคม 2561, แบบฟอรฑ์มรวมวริธปีการสค่งคจาถามลค่วงหนล้า , แบบฟอรฑ์มรวมวริธปีการขอ
เอกสารเปป็นแบบรมูปเลค่ม และชค่องทางการตริดตค่อสอบถาม (33 วษันกค่อนวษันประชรม)
1.6 มอบหมายใหล้ บจ.ศมูนยฑ์รษับฝากหลษักทรษัพยฑ์ฯ จษัด สค่งหนษัง สถือเชริญประชรม แบบ QR
CODE ในวษันทปี 5 เมษายน 2562 (17 วษันกค่อนวษันประชรมผมูล้ถถือหรล้น)
2. วจันประชหมผดูข้ถถือหหข้น
2.1 บรริษษัทจษัดการประชรมสามษัญผมูล้ถถือหรล้นในวษันทปีที่ 22 เมษายน 2562 ณ หล้องราชดจาเนริน
โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรรงเทพฯ สถานทปีที่ประจจาทรกๆปปีเปป็นทปีที่ครล้น
เคยของผมูล้ถถือหรล้น มปีจรดลงทะเบปียนลค่วงหนล้าอยค่างนล้อย 1 ชษัวที่ โมง 30 นาทปี จษัดเตรปียมอากร
แสตมปฑ์ และอาหารวค่าง โดยไมค่มปีคค่าใช ล้จค่าย
นั้ จงวริธปีการลงคะแนนของแตค่ละวาระ และดจาเนรินการประชรมเรปียง
2.2 ประธานทปีที่ประชรม ชปีแ
นั้ จงตอบขล้อซษักถามจากผมูล้ถถือหรล้นครบ
ลจา ดษับตามวาระการประชรม ไมค่มปีวาระเพริที่ม มปีการชปีแ
ถล้วน การลงคะแนน นษับคะแนน รวดเรป็ว ถมูกตล้อง โปรค่งใส ใช ล้เทคโนโลยปีในการนจาเสนอ
ขล้อมมูลเปรปียบเทปียบปปี2561 และ ปปี2560 ไดล้ครบถล้วนชษัดเจน
2.3 แจล้ง มตริทปีที่ประชรมสามษัญผมูล้ ถถื อหรล้นประจจา ปปีแสดงผลการลงคะแนน เหป็นดล้วย ไมค่เหป็ น
ดล้วย งดออกเสปียง และบษัตรเสปีย รวมถถึง%ตค่อฐานคะแนนทษันั้งหมด
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หมวดททที่ 2 การปฏงิบจัตต
งิ สอผดูถ
ข้ ถือหหน
ข้ อยสางเทสาเททยมกจัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบรริษษัทใหล้ความสจาคษัญตค่อสริทธริและการปฏริบษัตริอยค่างเปป็นธรรมและเทค่าเทปียมกษันแกค่ผมูล้ถถือหรล้นทรกรายทรกกลรค่มไมค่วค่า
ริ ธริพถืนั้น
จะเปป็นผมูล้ถถือหรน
ล้ รายใหญค่ ผมูล้ถถือหรล้นรายยค่อย ผมูถ
ล้ ถือหรล้นสถาบษัน ผมูถ
ล้ ถือหรล้นสษัญชาตริไทยหรถือผมูล้ถถือหรล้นตค่างชาตริ ผมูล้ถถือหรน
ล้ ทรกรายมปีสท
ถืที่
ฐานในฐานะนษักลงทรนในหลษักทรษัพยฑ์ และในฐานะผมูล้ถถือหรล้นหรถือเปป็นเจล้าของบรริษษัทดล้วยวริธปีการตามมาตรฐานทปีเที่ ปป็นทปีย
ที่ อมรษับและเช อ
ริ ธริในการไดล้รษับขล้อมมูลสารสนเทศทปีที่เพปียงพอ ทษันเวลา ในรมูปแบบทปีที่เหมาะสมตค่อการตษัดส น
ริ ใจ สริทธริของผมูถ
ถถือไดล้ มปีสท
ล้ ถือหรล้นในการ
เขล้ารค่วมประชรมและออกเสปียงลงคะแนน ตามระเบปียบวาระการประชรมในการประชรมผมูล้ถถือหรน
ล้ พริจารณาและรค่วมตษัดสรินใจในเรถืที่อง
ริ ธริ
สจาคษัญของบรริษษัท รวมถถึงการทจาธรรกรรมทปีที่สจาคษัญและมปีผลตค่อทริศทางในการดจาเนรินธรรกริจของบรริษท
ษั ทษันั้งนปีนั้ผมูล้ถถือหรล้นทรกคนมปีส ท
ริ ธริออกเสปียงหนถึที่งเสปียง และไมค่มปีหรล้นใดมปีสท
ริ ธริพริเศษเหนถือผมูล้ถถือหรล้นรายอถืที่น
ออกเสปียงตามจจานวนหรล้นทปีที่ถถืออยมูค่ โดยแตค่ละหรล้นมปีสท
ในปปี 2562 ไมค่มเปี หตรการณฑ์หรถือการปฏริบษัตใริ ดๆอษันเปป็นการละเมริดหรถือลริดรอนสริทธริของผมูถ
ล้ ถือหรล้น
บรริษท
ษั มปีการเปริดเผยโครงสรล้างการถถือหรน
ล้ ในบรริษษัทยค่อยอยค่างชษัดเจน รวมถถึงผมูล้ถถือหรน
ล้ รายใหญค่ 10 อษันดษับแรก และผมูล้มปี
อจานาจควบครมเพถืที่อใหล้มษันใจไดล้วค่าบรริษษัทมปีโครงสรล้างการดจาเนรินงานทปีที่โปรค่งใส ตรวจสอบไดล้ ดษังแสดงไวล้ในหษัวขล้อ 7.2
บรริษท
ษั มปีนโยบายการกจากษับดมูแลและปฏริบษัตต
ริ ค่อผมูล้ถถือหรล้นสค่วนนล้อยโดยเทค่าเทปียมกษัน ดษังนปีนั้
1. บรริษท
ษั ใหล้ความสจาคษัญตค่อการครล้มครองสริทธริของผมูล้ถถือหรล้น โดยละเวล้นไมค่มปีการเพริที่มระเบปียบวาระในทปีประชรมโดยไมค่ไดล้
แจล้งใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ ทราบลค่วงหนล้า เพถืที่อใหล้ผถ
มูล้ ถือหรล้นไดล้มปีโอกาสศถึกษาขล้อมมูลของระเบปียบวาระการประชรมกค่อนลงมตริ
2. บรริษท
ษั สนษับสนรนใหล้ผถ
มูล้ ถือหรล้นใช ล้หนษังสถือมอบฉษันทะ (แบบ ข.) รมูปแบบทปีส
ที่ ามารถกจาหนดทริศทางการลงคะแนนเสปียงไดล้
ที่ กรรมการอริสระจจานวน 4 ทค่านพรล้อมขล้อมมูลเกปีที่ยว
(ตามทปีก
ที่ จาหนดโดยกรมพษัฒนาธรรกริจการคล้า กระทรวงพาณริชยฑ์) และไดล้เสนอชถือ
กษับกรรมการอริสระดษังกลค่าวเพถืที่อเปป็นทางเลถือกในการมอบฉษันทะ
3. การใช ล้บษัตรลงคะแนนเสปียงในทรกวาระประชรม โดยแจกบษัตรลงคะแนนเสปียงใหล้ผมูล้ถถือหรล้นหรถือผมูล้รษับมอบอจานาจทปีเที่ ขล้า
ประชรมทรกราย การรวบรวมคะแนนจะมปีทปีที่ปรถึกษากฎหมายเปป็นอาสาสมษัครในการรค่วมตรวจสอบความถมูกตล้อง วาระเลถือกตษันั้ง
กรรมการใหล้แยกการลงคะแนนเสปียงเปป็นรายบรคคล (คะแนนเสปียงเทค่ากษับจจานวนหรล้นทปีที่ถถือ 1 หรน
ล้ ตค่อ 1 เสปียง)
4. บรริษท
ษั เปริดโอกาสใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ และนษักลงทรนสามารถตริดตค่อขอขล้อมมูล ใหล้ขล้อเสนอแนะความคริดเหป็น โดยใช ล้ชค่องทาง
ระบบขค่าวของ ตลท. ผค่านทางเวป็บไซตฑ์บรริษษัท หรถือตริดตค่อโดยตรงทปีคณะกรรมการบรริษษัท ผมูส
ล้ อบบษัญชปี และเลขานรการบรริษษัท
5. บรริษท
ษั มปีการกจาหนดมาตรการปล้องกษันการใช ล้ขล้อมมูลภายในโดยมริชอบไวล้เปป็นลายลษักษณฑ์อษักษร หล้ามกรรมการ ผมูบ
ล้ รริหาร
และพนษักงานผมูล้เกปีที่ยวขล้องกษับขล้อมมูลนจาขล้อมมูลไปใช ล้แสวงหาประโยชนฑ์ในทางมริชอบ จนกวค่าขล้อมมูลจะไดล้มปีการเปริดเผยแลล้ว
6. คณะกรรมการทรกทค่านและผมูบ
ล้ รริหารมปีหนล้าทปีที่รายงานการเปลปีที่ยนแปลงการถถือครองหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัทของตนเอง คมูค่
สมรส และบรตรทปีที่ยษังไมค่บรรลรนริตริภาวะ ตค่อสจานษักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหค่งพระราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์
พ.ศ. 2535
7. คณะกรรมการทรกทค่านและผมูบ
ล้ รริหารมปีหนล้าทปีที่รายงานการมปีสวค่ นไดล้เสปียเปป็นลายลษักษณฑ์อษักษรไตรมาสละ 1 ครษันั้งตามเวลา
การประชรมพริจารณางบการเงรินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมปีสวค่ นไดล้เสปียเปลปีย
ที่ นแปลงอยค่างมปีนษัยสจาคษัญจะบษันทถึกไวล้ใน
รายงานการประชรม
8. บรริษท
ษั มปีมาตรการกจาหนดการทจารายการระหวค่างกษันใหล้ถมูกตล้องตามกฎหมายและขล้อกจาหนดของคณะกรรมการกจากษับ
ตลาดทรนและตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ ทษันั้งในการทจาธรรกรรมระหวค่างบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย และการทจารายการกษับบรคคลทปีที่อาจมปีความ
ขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์ โดยจะตล้องผค่านการพริจารณาอนรมษัตริจากคณะกรรมการบรริษท
ษั กค่อนการทจารายการนษันั้นๆ หากรายการเกปีที่ยว
ที่
โยงและการไดล้มาหรถือจจาหนค่ายไปซถึงสรินทรษัพยฑ์เขล้าหลษักเกณฑฑ์ทปีที่ตล้องขออนรมษัตริจากทปีที่ประชรมผมูล้ถถือหรล้นกค่อนเขล้าทจารายการ บรริษษัทจะ
ตล้องเปริดเผยขล้อมมูลรายละเอปียดสจาคษัญในหนษังสถือเชริญประชรมเพถืที่อประกอบการพริจารณา

ท (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
หมวดททที่ 3 บทบาทของผดูข้มส
ท วส นไดข้เสย
บรริษท
ษั ตระหนษักถถึงสริทธริของผมูล้มปีสวค่ นไดล้เสปียทรกระดษับทษันั้งภายในและภายนอกบรริษท
ษั และมษันใจไดล้วค่าสริทธริดษังกลค่าวจะไดล้รษับการ
ครม
ล้ ครองและปฏริบษัตริอยค่างเหมาะสม เพถืที่อใหล้เกริดความเขล้าใจอษันดปีและความรค่วมมถือทปีที่ดปีระหวค่างบรริษษัทกษับผมูล้มปีส วค่ นไดล้เสปียทรกฝค่าย ซถึงที่
ที่ มษัที่นใหล้แกค่บรริษษัทและผมูล้มปีสวค่ นไดล้เสปียในระยะยาว
เปป็นประโยชนฑ์ตค่อการดจาเนรินงาน ประโยชนฑ์ตค่อสค่วนรวม และสรล้างความเชถือ
ปปี2562 คณะกรรมการบรริษษัททบทวนนโยบายทปีที่เกปีที่ยวขล้องเพถืที่อใหล้ผม
มูล้ ปีสวค่ นไดล้เสปียแตค่ละกลรม
ค่ ไดล้รษับการครม
ล้ ครองและปฏริบษัตริดวล้ ย
ความเสมอภาคและเปป็นธรรม ตามจรรยาบรรณธรรกริจทปีที่กจาหนดไวล้ ดษังนปีนั้
1. ผมูล้ถถือหรน
ล้
- บรริษท
ษั มรค่งมษัที่นดจาเนรินธรรกริจใหล้มปีผลการดจาเนรินงานทปีที่ดปี เตริบโตอยค่างมษัที่นคง มปีความสามารถในการ
แขค่งขษัน เพถืที่อใหล้ผลตอบแทนทปีที่ดปีแกค่ผมูล้ถถือหรล้นในระยะยาว
- เปริดเผยขล้อมมูลใหล้ทราบอยค่างเหมาะสม โปรค่งใส เปป็นธรรม และทษันเวลา
- บรริษท
ษั สค่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ ทรกราย รวมถถึงผมูล้ถถือหรล้นประเภทนษักลงทรนสถาบษัน
เขล้ารค่วมประชรมอยค่างเทค่าเทปียมกษัน
2. พนษักงาน

บรริษษัทตระหนษักวค่าพนษักงานเปป็นทรษัพยากรทปีที่มปีครณคค่า
- ประกาศเปล้าหมายของกริจการใหล้ทราบอยค่างชษัดเจน
- มปีนโยบายคค่าตอบแทนพนษักงาน 3 ขษันั้นตอนคถือ
ขษันั้นทปีที่1 : อษัตราการจล้างพนษักงานใหมค่ตล้องดถึงดมูดใหล้ผมูล้สมษัครอยากทจางานกษับบรริษษัท
ขษันั้นทปีที่2 : เปรปียบเทปียบอษัตราการจค่ายคค่าตอบแทนกษับตลาดวค่าอษัตราทปีที่ใช ล้ยษังสามารถรษักษาพนษักงาน
ไวล้ไดล้
สค่วนทปีที่ 2 /หนล้า 21
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ขษันั้นทปีที่3 : จมูงใจใหล้พนษักงานเพริที่มประสริทธริภาพการทจางานใหล้ดปีขถึนั้นโดยวษัดจากผลงานทปีที่ดปีจะไดล้ปรษับ
คค่าตอบแทนมากกวค่าไมค่ไดล้เนล้นทปีที่อายรงานนานเปป็นหลษัก
- ปรษับปรรงนโยบายสวษัสดริการ สรขอนามษัย และอถืที่นๆ ใหล้เปป็นปษัจจรบษันเทปียบเคปียงกษับบรริษษัทในระดษับ
เดปียวกษันทรกปปี
- ทรกๆปปีฝค่ายบรคคลจะทจาแผนโครงการฝถึกอบรมภายในทปีที่เหมาะกษับพนษักงานแตค่ละระดษับใหล้ไดล้พษัฒนา
ความรมูล้และความสามารถอยค่างตค่อเนถืที่อง
- สค่งเสรริมสนษับสนรนกริจกรรมของคณะกรรมการสวษัสดริการลมูกจล้าง คณะกรรมการความปลอดภษัยอาชปีว
อนามษัยและสริงที่ แวดลล้อม รวมถถึงปรษับปรรงระบบปล้องกษันภษัยภายในสถานทปีที่ทจางานใหล้ทน
ษั สมษัย
- รษับฟษังความคริดเหป็นและเปริดโอกาสใหล้พนษักงานแจล้งหรถือสอบถามตค่อฝค่ายบรริหารในเรถืที่องตค่างๆไดล้
อยค่างเปริดเผยโดยชค่องทางผค่านตษัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจล้าง, กลค่องรษับขล้อมมูล
และหรถือโทรแจล้งฝค่ายบรคคลโดยตรง
- มปีกริจกรรมทปีที่จด
ษั ใหล้เปป็นประจจาทรกๆปปี การจษัดงานเลปีนั้ยงปปีใหมค่ การแขค่งกปีฬา การตรวจสรขภาพ เปป็นตล้น
- ดมูแลพนษักงานงานอยค่างเสมอภาคทษันั้งคนไทยและคนตค่างดล้าว ไมค่เลถือกปฏริบษัตริ และไมค่ไดล้กระทจาการ
ใดๆ ทปีที่ละเมริดสริทธริมนรษยชนของพนษักงาน และใหล้ความรมูล้เรถืที่องสริทธริมนรษยชนแกค่พนษักงาน
3. ลมูกคล้า

- บรริษท
ษั ปฏริบษัตริตค่อลมูกคล้าโดยเนล้นใหล้ไดล้รษับความพถึงพอใจสมูงสรดเสมอมา
- ขายสรินคล้าทปีที่มค
ปี รณภาพไดล้มาตรฐาน เอาใจใสค่ใหล้บรริการทปีที่ดปีทงษันั้ กค่อนและหลษังการขาย
- รษับผริดชอบปษัญหาขล้อรล้องเรปียนและชดเชยแกล้ไขโดยเรป็วทปีที่สด
ร
- ใหล้ความสจาคษัญในการรษักษาความลษับของลมูกคล้า รวมถถึงเปริดโอกาสใหล้ลมูกคล้าไดล้แสดงความคริดเหป็น
และรษับฟษังดล้วย

4. คมูค่คล้า

นั้ สรินคล้าและบรริการเปป็นไปตามเงถืที่อนไขทางการคล้า
- บรริษท
ษั ยถึดหลษักการซถือ
- ปฏริบษัตริตวษั ตรงตามสษัญญาขล้อตกลง
ถืที่ ถถื อ มปี ครณธรรม และชค่ว ย
- หลปีกเลปีที่ยงวริ ธปีการไมค่สรจรริต รวมถถึง การเลถือกคมูค่คล้าทปีที่มปีความมษัที่นคง นค่า เช อ
เหลถือเกถืนั้อกมูลกษัน

5. คมูค่แขค่ง

ริ ทางปษัญญา
- บรริษท
ษั ถถือหลษักครณธรรมทปีที่ดใปี นการแขค่งขษัน ไมค่กลษัที่นแกลล้งทจาลาย ไมค่ละเมริดทรษัพยฑ์ส น
- ไมค่แสวงหาความลษับหรถือใหล้รล้ายคมูค่แขค่งดล้วยวริธปีการไมค่สรจรริต

6. เจล้าหนปีนั้

-

7. สษังคมและสค่วนรวม

- บรริษท
ษั ดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีครณธรรมตค่อผมูม
ล้ ปีสวค่ นเกปีที่ยวขล้องทรกฝค่าย
- สนษับสนรนกริจกรรมเสรริมสรล้างประโยชนฑ์สรขแกค่ส ษังคมสค่วนรวมและสริงที่ แวดลล้อม ทษันั้งในสถานประกอบ
การ ชรมชน และบรริเวณใกลล้เคปียง
- ดมูแลใหล้กระบวนการผลริตสรินคล้ามปีมาตรฐานปลอดภษัยจากมลพริษ
- ใหล้ความรค่วมมถือกษับหนค่วยงานหรถือชรมชนในการบรรเทาอรทกภษัยและสาธารณภษัยตามความเหมาะสม
- สค่งเสรริ มอบรมแนะนจา ใหล้ พ นษั ก งานมปี ส ค่ว นรค่ ว มในการปฏริ บษั ตริ ต นเปป็ น พลเมถื อ งดปี ทจ า ประโยชนฑ์ ใ หล้ กษั บ
ชรมชนและสษังคม

8. สริงที่ แวดลล้อม

- บรริษษัทใหล้ความรค่วมมถือในเรถืที่องความเปป็นมริตรกษับส งริที่ แวดลล้อม มปีคณะกรรมการสริงที่ แวดลล้อมทจาหนล้าทปีที่
รษับผริดชอบดมูแลสภาพแวดลล้อมทษันั้งภายในและชรมชนภายนอกองคฑ์กร
- ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับสษังคมและสริงที่ แวดลล้อมเปป็นอยค่างดปีและสมจที่าเสมอทรกปปี เชค่น จษัด
จล้างหนค่วยงานภายนอกทจาการตรวจวษัดอากาศ, ตรวจครณภาพสริงที่ แวดลล้อม, ตรวจครณภาพระบบบจาบษัด
อากาศ, กจา จษัดของเสปียวษัสดรเหลถือใช ล้ในการผลริตอยค่างถมูกวริธปี , และทปีที่ตรวจวษัดเองอยค่างสมจที่า เสมอคถือ
การตรวจสอบนจนั้า ทรินั้ง ,ปรษับปรรงสถานทปีที่ผษังโรงงานระบบระบายนจนั้า สารเคมปี ระบบบจา บษัดนจนั้า เสปีย ใหล้มปี
ประสริทธริภาพและวริเคราะหฑ์แกล้ปญ
ษั หาถล้ามปีแหลค่งกจาเนริดมลพริษ
นั้
- บรริ ษษั ท ชปีแ จงอบรมใหล้ ทร ก หนค่ ว ยงานตระหนษั ก ถถึ ง ความสจา คษั ญ ของการใช ล้ทรษั พ ยากรอยค่ า งมปี
ประสริทธริภาพ ควบคมูค่ไปกษับการผลริตสรินคล้าทปีที่ตล้องรษักษาครณภาพใหล้ไดล้มาตรฐานอยมูเค่ สมอ

บรริษท
ษั รษักษาคจามษัที่นสษัญญาและปฏริบษัตริตามเงถืที่อนไขขล้อกจาหนดของสษัญญาอยค่างเครค่งครษัด
ปฏริบษัตริตอ
ค่ เจล้าหนปีนั้อยค่างเสมอภาค เปป็นธรรม โปรค่งใส ทษันั้งเจล้าหนปีนั้ทางธรรกริจ เจล้าหนปีนั้สถาบษันการเงริน
ไมค่ใช ล้วริธปีการทปีที่ไมค่สรจรริต ปกปริดขล้อมมูลหรถือขล้อเทป็จจรริงอษันจะทจาใหล้เจล้าหนปีนั้เกริดความเสปียหาย
บรริษษัทยรินดปีเขล้ารค่วมกริจกรรม/โครงการตค่างๆของเจล้าหนปีนั้เพถืที่อสรล้างความสษัมพษันธฑ์ทปีที่ดปี
หลปีกเลปีที่ยงสถานการณฑ์ทปีที่อาจกค่อใหล้เกริดความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์

9. ผมูล้สอบบษัญชปี

- บรริ ษษัท เปริ ดเผยขล้ อ มมู ล ทปีที่ โ ปรค่ ง ใส ชษัด เจน และถมู ก ตล้ อ ง อจา นวยความสะดวกเพถืที่ อ การตรวจสอบทปีที่
รวดเรป็วและมปีประสริทธริภาพ
- รษับฟษังขล้อเสนอแนะและปฏริบษัตริตามใหล้ถมูกตล้องตามหลษักการบษัญชปี
- ดมูแลเรถืที่องการกจาหนดคค่าตอบแทนทปีที่เหมาะสมเปป็นธรรม
ปปี2562 ทปีผ
ที่ ค่านมา บรริษท
ษั ดจาเนรินงานตามนโยบายและไมค่มปีขล้อขษัดขล้องหรถือรล้องเรปียนแตค่อยค่างใด

สค่วนทปีที่ 2 /หนล้า 22

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

หมวดททที่ 4 การเปงิดเผยขข้อมดูลและความโปรส
งใส (Disclosure and Transparency)
ดู
ทรกๆปปีคณะกรรมการบรริษษัทใหล้ความสจาคษัญกษับการเปริดเผยขล้อมมูลขค่าวสารทปีที่ตล้องแจล้งแกค่ผมูล้มปีสวค่ นไดล้เสปียทรกกลรค่ม ดษังนปีนั้
ส งทางการสอ
ถืที่ สารและเปงิดเผยขข้อมดูล
1) ชอ
ผค่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย และ เวป็บไซดฑ์ของบรริษท
ษั โดยเนล้นทปีที่ความถมูก
ตล้อง ครบถล้วน เพปียงพอ และทษันเวลา เปป็นไปตามหลษักเกณฑฑ์และขล้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย โดยในปปี 2562 บรริษท
ษั ปฏริบษัตริดษังนปีนั้
1. ผค่านระบบรายงานสารสนเทศของ
1.1 งบการเงรินรายไตรมาส และ งบการเงรินประจจาปปี
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และ เวป็บไซดฑ์ของ
- จษัดทจาและผค่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผมูล้สอบบษัญชปี แบบไมค่มปี
บรริษษัท
เงถืที่อนไข
http://www.siampangroup.com
- ผค่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผค่านการอนรมษัตริจากคณะกรรมการบรริษษัท กค่อนเผยแพรค่ตค่อผมูล้ถถือหรล้น (สามารถ
ดาวนฑ์โหลดไดล้)
- นจาสค่งตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ และ สจานษักงาน ก.ล.ต.
- ไมค่พบปษัญหาแตค่อยค่างใด
1.2 แบบแสดงขล้อมมูลประจจาปปี (56-1) และ รายงานประจจาปปี (56-2)
- เปริดเผยขล้อมมูลของบรริษษัทเพถืที่อแสดงใหล้เหป็นขล้อมมูลทปีเที่ ปป็นประโยชนฑ์ตค่อผมูล้ถถือหรล้น
และผมูม
ล้ ปีสวค่ นไดล้เสปีย เกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานในรอบปปีทปีที่ผค่านมา
- โดยเปป็นไปตามขล้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย
2. ชค่องทางตริดตค่อสอบถาม/รล้องเรปียน
- ทางไปรษณปียฑ์ทปีที่ 488 ถนนนครสวรรคฑ์,
ที่ ยกมหานาค เขตดรสต
ริ
แขวงสปีแ
กรรงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย
- คอลเซป็นเตอรฑ์ 0-2280-0202
- แฟกซฑ์ 0-2280-0691
- ศมูนยฑ์อปีเมลฑ์: info@siampangroup.com

- บรริ ษษั ท มปี เ ปล้ า หมายในการดจา เนริ น ธร ร กริ จ อยค่ า งยษัที่ ง ยถื น จถึ ง เหป็ น ความสจา คษั ญ ในการ
ที่ เสปียงและภาพลษักษณฑ์ของบรริษษัทเปป็นสริงที่ สจาคษัญสมูงสรด หากผมูล้มปีส วค่ นไดล้เสปีย
รษักษาชถือ
ทรกกลรค่มพบเบาะแสในประเดป็นทปีที่ไมค่ถมูกตล้อง เชค่น การทจาผริดกฎหมาย การรายงาน
ขล้อมมูลทางการเงรินทปีที่ไมค่ถมูกตล้อง ความบกพรค่องในระบบงานภายในองคฑ์กร เปป็นตล้น
บรริษษัทยรินดปีรษับขล้อรล้องเรปียน ขล้อคริดเหป็น หรถือขล้อเสนอแนะ จากผมูม
ล้ ปีสวค่ นไดล้เสปีย
- โดยสค่งตรงถถึง กรรมการบรริษษัท กรรมการบรริหาร กรรมการตรวจสอบ ผมูส
ล้ อบบษัญชปี
หรถือเลขานรการบรริษษัท ตามทปีที่อยมูค่ โทรศษัพทฑ์ โทรสาร หรถือ e-mail address บรริษษัท
เกป็บขล้อมมูลรล้องเรปียนเปป็นความลษับ และนจามาพริจารณาอยค่างรวดเรป็วในทปีที่ประชรมของ
คณะกรรมการบรริษษัท เพถืที่อแกล้ไขขล้อบกพรค่องตค่อไป

3. เลขานรการบรริษษัท
นางสรทธริรษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์
- โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305
- แฟกซฑ์ 0-2975-2789
- อปีเมลฑ์ : suthirat@siampangroup.com

คณะกรรมการเลขานรการบรริษษัท เพถืที่อทจาหนล้าทปีที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบษัญญษัตริ
หลษั ก ทรษั พ ยฑ์ แ ละตลาดหลษั ก ทรษั พ ยฑ์ พ.ศ. 2535 และตามทปีที่ ค ณะกรรมการกจา กษั บ
ตลาดทรนประกาศกจาหนด โดยมปีหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบหลษัก ดษังนปีนั้
- รมูล้ขล้อกฎหมาย ระเบปียบและขล้อบษังคษับตค่างๆ และตริดตามใหล้มปีการปฏริบษัตริอยค่างถมูก
ตล้อง และเปริดเผยขล้อมมูลใหล้ทน
ษั เวลา
- เกป็ บ รษั ก ษาเอกสารสจา คษั ญ เชค่น ทะเบปี ย นกรรมการ หนษั ง สถือ นษั ด ประชร ม คณะ
ถื
กรรมการ รายงานการประชรมคณะกรรมการ รายงานประจจา ปปีของบรริษษัท หนษังส อ
นษัด ประชร มผมูล้ถถื อ หรล้น รายงานการประชรม ผมูล้ถถื อ หรล้น และรายงานการมปี ส ค่วนไดล้ เ สปีย ทปีที่
รายงานโดยกรรมการหรถือผมูล้บรริหาร และดจาเนรินการอถืที่นๆตามทปีที่คณะกรรมการกจากษับ
ตลาดทรน และกฎหมายทปีที่เกปีที่ยวขล้องประกาศกจาหนด
- จษั ด การประชร ม ผมูล้ ถถื อ หรล้ น และประชร ม คณะกรรมการบรริ ษษั ท ใหล้ เ ปป็ น ไปตาม
กฎหมาย ขล้อบษังคษับของบรริษษัทฯ และขล้อพถึงปฏริบษัตริตค่างๆ
2) การรายงานการปฏงิบต
จั งิหนข้าททที่ของคณะกรรมการบรงิษจัทและคณะกรรมการชหดยสอย
ปปี2562 บรริษษัทไดล้ปฏริบษัตริตามนโยบาย และมปีการทบทวนนโยบายเพริที่มเตริมเปป็นดษังนปีนั้
1. คณะกรรมการบรริษษัท
1.1 ดมูแลใหล้มปีการจษัดทจารายงานทางการเงรินใหล้มปีขล้อมมูล ถมูกตล้อง ครบถล้วน และเปป็น
ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงริน นโยบายบษัญชปีทเปีที่ หมาะสม ซถึงที่ การเปริดเผย
ขล้อมมูลดษังกลค่าวไดล้ผค่าน
- การตรวจสอบจากผมูล้สอบบษัญชปีของบรริษท
ษั ทปีที่เปป็นอริสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเหป็นตค่องบการเงรินของบรริษษัท
- ผค่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรริษษัทตล้องอนรมษัตริกค่อนเผยแพรค่ตค่อผมูล้ถถือหรน
ล้
1.2 ทจารายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการตค่อรายงานทางการเงริน และ
เปริดเผยไวล้ในรายงานประจจาปปีควบคมูค่กษับรายงานของผมูล้สอบบษัญชปีรษับอนรญาต
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ทจารายงานผลการปฏริบษัตริงานในรอบปปีทผ
ปีที่ ค่านมา
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- นจาเสนอตค่อผมูล้ถถือหรล้นโดยแสดงไวล้ในรายงานประจจาปปี
ที่ ง
3. คณะกรรมการบรริหารความเสปีย

- ทจารายงานผลการปฏริบษัตริงานในรอบปปีทผ
ปีที่ ค่านมา
- นจาเสนอตค่อผมูล้ถถือหรล้นโดยแสดงไวล้ในรายงานประจจาปปี
3) การทการายการททเที่ กทที่ยวโยงกจันและความขจัดแยข้งทางผลประโยชนย์
คณะกรรมการบรริษษัทถถือเปป็นนโยบายสจาคษัญทปีที่ไมค่ใหล้คณะกรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงาน ใช ล้ตจาแหนค่งหนล้าทปีที่แสวงหาผล
ประโยชนฑ์สวค่ นตน โดยไดล้กจาหนดจรรยาบรรณธรรกริจและแนวทางปฏริบษัตริ สจาหรษับกรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัท ใหล้
หลปีกเลปีที่ยงการทจารายการทปีที่เกปีที่ยวโยงกษับตนเองทปีที่อาจกค่อใหล้เกริดความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์กษับบรริษษัท และบรริษษัทจษัดใหล้มปีการทจา
รายงานทปีเที่ กปีที่ยวขล้อง ดษังนปีนั้
1. การเปริดเผยรายการทปีที่อาจมปีความขษัด
บรริษท
ษั กจาหนดใหล้มปีการเปริดเผยรายการทปีที่มปีสาระสจาคษัญ โดยแสดงรายละเอปียด
แยล้งทางผลประโยชนฑ์ และรายการ
บรคคลทปีอ
ที่ าจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์ ความสษัมพษันธฑ์ ลษักษณะของรายการ
ระหวค่างกษัน
เงถืที่อนไข นโยบายราคา และมมูลคค่าของรายการ เหตรผลความจจาเปป็น และความเหป็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรถือคณะกรรมการบรริษษัท โดยมปีหษัวขล้อ รายการ
ระหวค่างกษัน แสดงไวล้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจจาปปี ทรกปปี
2. การจษัดทจารายงานการถถือหลษักทรษัพยฑ์
ของกรรมการและผมูล้บรริหาร

บรริษท
ษั ฯ มปีนโยบายใหล้กรรมการและผมูล้บรริหารของบรริษษัทฯ รายงานการ
เปลปีย
ที่ นแปลงการถถือครองหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัทฯ ซถึงที่ รวมถถึงการเปลปีย
ที่ นแปลงการ
ถถือครองหลษักทรษัพยฑ์ของคมูค่สมรสและบรตรทปีที่ยษังไมค่บรรลรนริตภ
ริ าวะของบรคคลดษังกลค่าว
(ถล้ามปี) ตค่อทปีที่ประชรมคณะกรรมการบรริษษัทเปป็นรายไตรมาส โดยใหล้นจาสค่งสจาเนาแบบ
นั้ ขายลค่วงหนล้า (แบบ 59)
รายงานการเปลปีที่ยนแปลงการถถือหลษักทรษัพยฑ์และสษัญญาซถือ
ถล้ามปี ใหล้แกค่เลขานรการบรริษษัท เพถือ
ที่ รวบรวมและนจาเสนอตค่อทปีที่ประชรมคณะกรรมการ
บรริษท
ษั

3. การจษัดทจารายงานการมปีสวค่ นไดล้เสปีย
ของกรรมการและผมูล้บรริหาร

บรริษท
ษั กจาหนดใหล้กรรมการและผมูล้บรริหาร ดจาเนรินการตามมาตรา 89 แหค่งพระ
ราชบษัญญษัตห
ริ ลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ คถือ ตล้องจษัดทจาและสค่งแบบรายงาน
การมปีสวค่ นไดล้เสปียเพถืที่อรายงานใหล้บรริษษัททราบถถึงการมปีสวค่ นไดล้เสปียของตนหรถือของ
บรคคลทปีม
ที่ ปีความเกปีที่ยวขล้อง ซถึงที่ เปป็นสค่วนไดล้เสปียทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับการบรริหารกริจการของ
บรริษท
ษั และบรริษษัทยค่อย ดษังนปีนั้
- รายงานเมถืที่อเขล้าดจารงตจาแหนค่งกรรมการหรถือผมูล้บรริหารครษันั้งแรก
- รายงานภายใน 3 วษันเมถืที่อมปีการเปลปีย
ที่ นแปลงอยค่างมปีสาระสจาคษัญ
- รายงานทรกไตรมาสในการประชรมพริจารณาผลการดจาเนรินงานและงบการเงริน
โดยเลขานรการบรริษษัทเปป็นผมูล้จษัดเกป็บและสค่งสจาเนาใหล้ประธานกรรมการบรริษษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบรษับทราบ และสรรปรายงานการมปีสวค่ นไดล้เสปียทปีม
ที่ ปีการ
เปลปีย
ที่ นแปลงใหล้ทปีที่ประชรมคณะกรรมการบรริษษัททราบและบษันทถึกในรายงานการ
ประชรมคณะกรรมการทรกครษันั้งทปีที่มปีการเปลปีย
ที่ นแปลง
และ กจาหนดแบบฟอรฑ์มใหล้กรรมการ ผมูบ
ล้ รริหาร รายงานความขษัดแยล้งทางผล
ประโยชนฑ์ทษันทปีเมถืที่อมปีความขษัดแยล้งเกริดขถึนั้น และรายงานเปป็นประจจาภายในเดถือน
กรมภาพษันธฑ์ของทรกปปี ( ถล้าไมค่มปีใหล้รายงานวค่า ไมค่มปี )

ข้ ข้อมดูลภายใน
4) การดดูแลเรถืที่องการใชข
บรริษษัทไดล้กจาหนดนโยบายไวล้ โดยมปีคจาสษังที่ ใหล้ผมูล้บรริหารและพนษักงานทรกคน ทษันั้งของบรริษษัทและบรริษท
ษั ยค่อยถถือปฏริบษัตริ รวมทษันั้ง
กจาหนดบทลงโทษ ในกรณปีทปีที่ไมค่ปฏริบษัตต
ริ ามไวล้อยค่างชษัดเจน โดยกจาหนดนโยบายหลษักไวล้ดษังนปีนั้
บรริษษัทตล้องเกป็บรษักษาขล้อมมูลทางการเงรินและขล้อมมูลภายในทปีที่ส จาคษัญโดยไมค่แจล้งใหล้บรคคลภายในบรริษษัททราบกค่อนเปริดเผย
แกค่สาธารณชน โดยออกระเบปียบและเนล้นบทลงโทษถถึงตล้องออกจากการเปป็นพนษักงานรวมถถึงดจาเนรินการทางกฎหมายเพถืที่อชดใช ล้
คค่าเสปียหาย ใหล้พนษักงานทปีที่เกปีที่ยวขล้องโดยเฉพาะฝค่ายบษัญชปีเซป็นรษับรองทรกคน หลายปปีทปีที่ผค่านมา กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงาน
ของบรริ ษษั ท ไมค่ เ คยใช ล้ขล้ อ มมู ล ภายในทปีที่ เ ปป็ น สาระสจา คษั ญ ตค่ อ การเปลปีที่ ย นแปลงราคาหรล้ น ของบรริ ษษั ท และยษั ง ไมค่ ไ ดล้ เ ปริ ด เผยไปทจา
ประโยชนฑ์ใหล้แกค่ตนเองหรถือผมูล้อถืที่นในทางมริชอบ โดยกจาหนดแนวทางปฏริบษัตริ ดษังนปีนั้
1. รายงานการเปลปีที่ยนแปลงการถถือหลษัก
กรรมการและผมูล้บรริหารตล้องทจา รายงานการถถือหลษักทรษัพยฑ์ของตนเอง รวมถถึงคมูค่
ทรษัพยฑ์ของบรริษษัท ตามพ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์ สมรสและบร ต รทปีที่ ยษั ง ไมค่ บ รรลร นริ ตริ ภ าวะ ภายใน 3 วษั น ทจา การนษั บ แตค่ วษั น ทปีที่ มปี ร ายการ
มาตรา 59
เปลปีย
ที่ นแปลง
2. หล้ า มนจา ขล้ อ มมู ล ภายในทปีที่ ยษั ง ไมค่ เ ปริ ด เผย
2.1 กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัททปีที่รษับทราบขล้อมมูลภายในของ
ตค่อสาธารณชน ไปเปริ ดเผยหรถือ แสวงหา บรริษษัทตล้องรษักษาความลษับและหล้ามนจาขล้อมมูลไปเปริดเผยหรถือแสวงหาประโยชนฑ์ดล้วย
นั้ ขายหลษักทรษัพยฑ์แกค่ตนเองทษันั้งทางตรงและทางอล้อม
ประโยชนฑ์
การซถือ
2.2 หล้ามมริใหล้ กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงานหรถือบรคคลทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับขล้อมมูล
นั้ ขายหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัทในชค่วงเวลา 30 วษัน กค่อนทปีที่งบการเงริน
ภายในทจาการซถือ
ประจจา รายไตรมาสและประจจา ปปี หรถือ ขล้อมมูลภายในนษันั้ นจะเปริดเผยตค่อสาธารณชน
และชค่วงเวลา 24 ชษัวที่ โมงหลษังเปริดเผยตค่อสาธารณชนแลล้ว
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3. กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงาน ทปีที่พล้น
กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงาน ทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับขล้อมมูลภายใน ทปีที่พล้นตจา แหนค่ง
ตจาแหนค่ง
แลล้ว หล้ามเปริดเผยขล้อมมูลภายใน หรถือความลษับของบรริษษัท ตลอดจนขล้อมมูลความลษับ
ของคมูค่คล้าของบรริษษัทฯ ไปใช ล้ประโยชนฑ์ใหล้แกค่บรคคลภายนอกหรถือบรริษษัทอถืที่นทปีตนเอง
เปป็นผมูล้ถถือหรล้น กรรมการ ผมูล้บรริหาร และพนษักงาน แมล้วค่าการเปริดเผยขล้อมมูลดษังกลค่าวจะ
ไมค่ทจา ใหล้เ กริดผลเสปียหายแกค่บรริษษัทและคมูค่คล้าของบรริษษัทกป็ตาม เวล้นแตค่เ ปป็นขล้ อมมูลทปีที่
ตล้องเปริดเผยตามทปีที่กฎหมายกจาหนด
4. การรษักษาความปลอดภษัยของขล้อมมูลใน บรริษษัทมปีนโยบายควบครม และ/หรถือ ปล้องกษันการเขล้าถถึงขล้อมมูลของบรริษษัทจากบรคคล
ระบบสารสนเทศ
ภายนอก และกจา หนดสริทธริในการเขล้าถถึงขล้อมมูลใหล้กษับพนษักงานในระดษับตค่างๆ ตาม
อจานาจหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบ
ที่ สารแจล้งเตถือนภายในองคฑ์กร
5. การสถือ

ถืที่ สารภายในองคฑ์กรแจล้งเตถือนใหล้ผมูล้เกปีที่ยวขล้องทรกคนรษับ
เลขานรการบรริษษัทฯ มปีหนล้าทปีที่สอ
นั้ ขายหลษักทรษัพยฑ์ลค่วงหนล้า 30 วษันกค่อนเปริดเผยงบการ
ทราบชค่วงกจาหนดเวลาหล้ามซถือ
เงรินประจจาไตรมาสและประจจาปปี ทรกครษันั้ง

6. บทลงโทษทางวรินษัย

ในขล้อบษังคษับการทจา งานของบรริษษัทมปีระบรบทลงโทษอยค่างชษัดเจน โดยจะพริจารณา
ลงโทษทางวริ นษั ย ตามควรแกค่ ก รณปี เ ชค่น การตษั ก เตถื อ นดล้ ว ยวาจา การตษั ก เตถื อ นเปป็ น
หนษังสถือ การภาคทษัณฑฑ์ จนถถึงขษันั้นใหล้ออก หรถือเลริกจล้างรวมทษันั้งอาจมปีความรษับผริดทษันั้ง
ทางอาญาและทางแพค่งตาม พ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์ฯ

7. การเผยแพรค่นโยบาย

เผยแพรค่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf
5) การแจข้งเบาะแสหรถือขข้อรข้องเรทยนหรถือกรณทถดูกละเมงิด
บรริษท
ษั กจาหนดชค่องทางการแจล้งเบาะแส หรถือขล้อรล้องเรปียน หรถือกรณปีถมูกละเมริดสริทธริ รวมถถึงการเสนอแนะแสดงความคริด
เหป็นตค่างๆ ผค่านชค่องทางดษังนปีนั้
ที่ ง ทปีศ
1. จดหมายอริเลป็กทรอนริกสฑ์
1.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ มูนยฑ์
อปีเมลฑ์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานรการบรริษษัท ทปีที่อปีเมลฑ์ : suthirat@siampangroup.com
ที่ ง/เลขานรการ
2. จดหมายจษัดสค่งทางไปรษณปียฑ์ คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
บรริษท
ษั /ผมูต
ล้ รวจสอบภายใน
สค่งถถึง บรริษท
ษั สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ที่ ยกมหานาค เขตดรสต
ริ กรรงเทพฯ 10300
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีแ
ผมูล้สอบบษัญชปี
สค่งถถึง ครณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง
นั้ 48 - 50 อาคารเอป็มไพรฑ์ทาวเวอรฑ์ 1
ชษัน
ถนนสาทรใตล้ยานนาวา เขตสาทร กรรงเทพฯ 10120
3. โทรศษัพทฑ์ และ โทรสาร

คณะกรรมการบรริษษัท
- คอลเซป็นเตอรฑ์ 0-2280-0202
เลขานรการบรริษษัท
- โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305

- แฟกซฑ์ 0-2280-0691
- แฟกซฑ์ 0-2975-2789

กระบวนการรษับขล้อรล้องเรปียน
บรริษท
ษั ดจาเนรินการตามกระบวนการดษังนปีนั้
1) ผมูม
ล้ ปีสวค่ นไดล้เสปียทรกระดษับ แจล้งเบาะแส ขล้อรล้องเรปียน หรถือเสนอแนะความเหป็นผค่านชค่องทางขล้างตล้น โดยขล้อมมูลทปีที่ไดล้รษับ
ริ ธริ ตามทปีที่กจาหนดในนโยบาย
บรริษษัทถถือเปป็นความลษับ และมปีมาตรการครม
ล้ ครองผมูแ
ล้ จล้งเบาะแส ขล้อรล้องเรปียน หรถือกรณปีถมูกละเมริดส ท
ที่ และในจรรยาบรรณธรรกริจของบรริษษัท
และแนวทางปฏริบษัตเริ พถืที่อปล้องกษันและตค่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
2) เลขานรการบรริษษัท รษับขล้อรล้องเรปียน และดจาเนรินการพริจารณาแยกประเภทขล้อรล้องเรปียน
3) นจาเสนอคณะกรรมการทปีที่ไมค่เกปีที่ยวขล้องกษับขล้อรล้องเรปียนพริจารณาแตค่งตษังนั้ บรคคลทปีเที่ หมาะสมเพถืที่อดจาเนรินการตรวจสอบขล้อ
ที่ ถถือของขล้อรล้องเรปียนดษังกลค่าว โดยมปีฝค่ายทรษัพยากรบรคคลเปป็นผมูต
เทป็จจรริง หาขล้อมมูลประกอบทปีที่นค่าเชถือ
ล้ ริดตามเรถืที่อง
นั้ โดยขถึนั้นกษับ ประเภทความผริด และผมูล้
4) ถล้าพบวค่ามปีความผริดเกริดขถึนั้นจรริงใหล้นจาเสนอผมูล้มปีอจานาจพริจารณาตษัดสรินตามระดษับชษัน
กระทจาความผริด
5) แจล้งความคถืบหนล้าใหล้ผมูล้รล้องเรปียนไดล้รษับทราบภายใน 15 วษันนษับจากวษันรษับเรถืที่องรล้องเรปียน และภายใน 7 วษันเมถืที่อไดล้ขล้อยรตริ
6) ออกมาตรการปล้องกษันและตริดตามผล ทรกไตรมาสฝค่ายทรษัพยากรบรคคลจษัดทจาสรรปรายงาน(ถล้ามปี)นจาเสนอตค่อทปีที่ประชรม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษษัทเพถืที่อรษับทราบ
ในปปี 2562 บรริษษัทไมค่ไดล้รษับเรถืที่องรล้องเรปียนแตค่อยค่างใด

สค่วนทปีที่ 2 /หนล้า 25

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

จั นธย์
6) ดข้านนจักลงทหนสมพจั
ปปี2562 บรริษษัท เปริดเผยขล้อมมูลตามขล้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย โดยมปีเลขานรการบรริษท
ษั รษับผริดชอบวค่าไดล้ทจาถมูกตล้อง ครบถล้วน ทษันเหตรการณฑ์ แกค่ผมูล้ถถือหรน
ล้ นษัก
ลงทรนรายยค่อย และผมูล้สนใจทรกระดษับ อยค่างเทค่าเทปียมและเปป็นธรรม เปริดโอกาสใหล้มปีการนษัดพบปะผมูล้บรริหาร การตอบคจาถามทาง
ที่ และการเปริดเผยขล้อมมูลสารสนเทศตค่างๆตามเหตรการณฑ์ ตามรอบระยะเวลาบษัญชปี นจา
โทรศษัพทฑ์ หรถืออปีเมลฑ์ การเผยแพรค่ผค่านสถือ
เสนอผลการดจาเนรินงาน คจาอธริบายและการวริเคราะหฑ์ของฝค่ายจษัดการประจจาไตรมาส กรณปีรายไดล้ /กจาไรสรทธริ ตค่างจากงวดเดปียวกษัน
ที่ สารของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยและเผยแพรค่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท ทปีที่
ของปปีทปีที่ผาค่ นมารล้อยละ 20 ผค่านระบบสถือ
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพถืที่อใหล้สาธารณชนไดล้รษับรมูล้ขล้อมมูลอยค่างเทค่าเทปียมกษัน
กรณปีทปีที่ผถ
มูล้ ถือหรล้น นษักลงทรน หรถือผมูส
ล้ นใจ มปีขล้อสงสษัยหรถือตล้องการนษัดหมายเขล้าพบผมูล้บรริหารและเยปีย
ที่ มชมกริจการ
สามารถตริดตค่อเลขานรการบรริษษัทไดล้ทปีที่ โทรศษัพทฑ์: 0-2975-2780 ตค่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรถือ อปีเมลฑ์ :
suthirat@siampangroup.com

หมวดททที่ 5. ความรจับผงิดชอบของคณะกรรมการ โครงสรข้าง และคณะกรรมการชหดยสอยตสางๆ
1) โครงสรข้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดล้รษับการแตค่งตษังนั้ จากทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น คณะกรรมการชรดยค่อยไดล้รษับการแตค่งตษันั้งจากคณะกรรมการซ งถึที่
ประกอบดล้วยบรคคลทปีที่มค
ปี วามรมูล้ ความสามารถ และมปีประสบการณฑ์ทปีที่มปีประโยชนฑ์ใหล้แกค่บรริษษัท เพถือ
ที่ ใหล้ผมูล้ถถือหรน
ล้ และผมูล้มปีส วค่ นไดล้เสปียทรก
ที่ ถถือ โครงสรล้างกรรมการแตค่ละชรดมปีโครงสรล้างดษังนปีนั้
ระดษับมปีความมษัที่นใจวค่าบรริษษัทและบรริษท
ษั ยค่อยดจาเนรินงานอยค่างรอบคอบ นค่าเชถือ
คณะกรรมการมปี 4 ชรด
จจานวนรวม
ประกอบดล้วย
กรรมการ

กรรมการอริสระ

1. คณะกรรมการบรริษษัท

10 ทค่าน

6 ทค่าน
60%

4 ทค่าน
40% มากกวค่า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบรริหาร

6 ทค่าน

6 ทค่าน

-

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

3 ทค่าน

-

3 ทค่าน

ที่ ง
4. คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
4 ทค่าน
3 ทค่าน
1 ทค่าน
2) ความรจับผงิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรริษษัททจาหนล้าทปีที่พริจารณาและใหล้ความเหป็นชอบในเรถืที่องทปีที่ส จาคษัญเกปีที่ยวกษับการดจาเนรินงานของบรริษษัท และ
กจากษับดมูแลใหล้คณะกรรมการบรริหารดจาเนรินงานตามนโยบายและแผนทปีที่กจาหนดไวล้อยค่างมปีประสริทธริภาพและประสริทธริผล เปป็นไป
ที่ สษัตยฑ์สรจรริต และรษับผริดชอบตค่องบ
ตาม กฎหมาย วษัตถรประสงคฑ์และขล้อบษังคษับของบรริษท
ษั ตามมตริของทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น ดล้วยความซถือ
การเงรินของบรริษษัทโดยมอบหมายใหล้คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนล้าทปีที่ สอบทานรายงานทางการเงริน ดมูแลใหล้มปีการจษัดทจารายงาน
ทางการเงรินอยค่างมปีครณภาพ ถมูกตล้องตามมาตรฐานทางบษัญชปีทปีที่เปป็นทปีที่ยอมรษับโดยทษัที่วไป มปีการเปริดเผยขล้อมมูลทปีที่สจาคษัญของบรริษษัท
อยค่างโปรค่งใสและเพปียงพอ ทษันั้งในงบการเงริน รายงานประจจาปปี และทปีเที่ ผยแพรค่ตค่อสาธารณชนทษัที่วไป สรรปความรษับผริดชอบทปีที่ส จาคษัญ
มปีดงษั ตค่อไปนปีนั้
ษั ทษัศนฑ์ นโยบาย กลยรทธฑ์ เปล้าหมาย แผนการดจาเนรินธรรกริจ งบประมาณ โครงสรล้างการบรริหารงาน นโยบาย
1. กจาหนดวริสย
ที่ สารใหล้ทรกคนใน
กจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี จรริยธรรมและจรรยาบรรณธรรกริจ ของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย เปป็นลายลษักษณฑ์อษักษร มปีการสถือ
องคฑ์กรรมูล้และเขล้าใจ เพถืที่อสค่งเสรริมใหล้ทรกคนในองคฑ์กรปฏริบษัตริตามทปีที่กจาหนด รวมถถึงมปีการทบทวนเปป็นประจจา
2. ควบครมกจากษับดมูแล ใหล้เปป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทปีที่กจาหนดไวล้อยค่างมปีประสริทธริภาพ และดมูแลใหล้
บรริษษัทมปีการบรริหารจษัดการตามนโยบายกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี
3. สรรหา แตค่งตษันั้ง ถอดถอน และกจาหนดแบค่งแยกขอบเขตอจานาจหนล้าทปีที่ของ คณะกรรมการบรริหาร กรรมการผมูล้จษัดการ
คณะอนรกรรมการตค่างๆ โดยตล้องไมค่ใหล้เกริดรายการทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งมปีสวค่ นไดล้เสปีย หรถือความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์อถืที่นใดกษับ
บรริษษัทหรถือบรริษท
ษั ยค่อย
4. ประเมรินผลงานกรรมการบรริหาร และผมูล้บรริหารระดษับสมูง รวมถถึงดมูแลนโยบายการจค่ายคค่าตอบแทนอยค่างเหมาะสม
ที่ ถถือไดล้ มปีระบบการจษัดเกป็บเอกสารทปีที่
5. จษัดใหล้มปีระบบการบษัญชปี การรายงานทางการเงริน และการสอบบษัญชปีทปีที่มค
ปี วามนค่าเชถือ
ทจาใหล้สามารถตรวจสอบความถมูกตล้องของขล้อมมูลไดล้ในภายหลษัง
6. ดมูแลใหล้มปีการทจางบการเงรินของบรริษษัทฯอยค่างถมูกตล้อง แสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงานตรงตค่อความเปป็นจรริง
นั้ สรดรอบบษัญชปีตล้องตรวจสอบโดยผมูล้
ครบถล้วน และถมูกตล้อง เปป็นไปตามมาตรฐานการบษัญชปีทปีที่รษับรองโดยทษัที่วไป งบการเงริน ณ วษันสริน
สอบบษัญชปีของบรริษษัท กค่อนทปีที่จะนจาเสนอตค่อทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น ตลอดจนรายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษท
ษั ในการ
จษัดทจารายงานทางการเงริน โดยแสดงควบคมูค่กษับรายงานของผมูล้สอบบษัญชปี ในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท
ที่ งทปีค
7. ดมูแลใหล้บรริษษัทมปี ระบบควบครมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรริหารจษัดการความเสปีย
ที่ รอบคลรม มปีกลไกใน
การรษับเรถืที่องรล้องเรปียนและการดจาเนรินการตค่อขล้อรล้องเรปียน
ษั เจนและโปรค่งใส รายการระหวค่างบรริษท
8. ดมูแลการทจารายการระหวค่างกษันใหล้มปีกระบวนการและการจษัดการทปีที่ชด
ษั ฯ กษับ
บรคคลทปีเที่ กปีที่ยวโยงกษัน การไดล้มาหรถือจจาหนค่ายไปซถึงที่ สรินทรษัพยฑ์ การลงทรน การดจาเนรินการใดๆ ของบรริษท
ษั และบรริษษัทยค่อย เพถืที่อ
ปล้องกษันไมค่ใหล้เกริดความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์ มปีการเปริดเผยขล้อมมูลอยค่างถมูกตล้องเพปียงพอและมปีการรายงานตค่อคณะกรรมการ
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บรริษษัทอยค่างสมจที่าเสมอ
9. ดมูแลใหล้มปีการดจาเนรินธรรกริจตค่อเนถืที่องในระยะยาว มปีแผน พษัฒนาพนษักงาน ความตค่อเนถืที่องของผมูล้บรริหาร(Succession Plan)
กระบวนการสรรหา และแผนการสถืบทอดตจาแหนค่งของกรรมการและผมูล้บรริหารระดษับสมูงของบรริษษัท
10. ดมูแลผลประโยชนฑ์ของผมูล้ถถือหรล้นทษันั้งรายใหญค่และรายยค่อยตามสริทธริอยค่างเสมอภาคเทค่าเทปียมกษัน มปีการรายงานขล้อมมูล
การดจาเนรินงานทปีที่สจาคษัญ และรายงานทางการเงรินแกค่ผมูล้ถถือหรล้นและผมูม
ล้ ปีสวค่ นไดล้เสปียอยค่างถมูกตล้องและเปป็นไปตามทปีที่ขล้อกฎหมาย
ษั ช ล้าหากมปีสวค่ นไดล้เสปียในสษัญญาหรถือขล้อตกลงใดทปีที่ทจากษับบรริษษัท มปีการ
กจาหนด โดยกรรมการตล้องแจล้งใหล้บรริษท
ษั ทราบโดยไมค่ชก
เปลปีย
ที่ นแปลงในการถถือหรล้นของบรริษษัทหรถือบรริษษัทยค่อย
11. การเคารพสริทธริมนรษยชนและการปฏริบษัตริตค่อแรงงานอยค่างเปป็นธรรม
ริ ทางปษัญญาหรถือลริขสริทธริธ
12. การไมค่ลค่วงละเมริดทรษัพยฑ์สน
ที่
13. สนษับสนรนและรค่วมมถือในการตค่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
14. การประชรมคณะกรรมการ จษัดใหล้มปีการกจาหนดตารางการประชรมของกรรมการแตค่ละชรดลค่วงหนล้าเพถืที่อใหล้กรรมการ
สามารถจษัดสรรเวลาในการเขล้ารค่วมประชรมไดล้เตป็มประสริทธริภาพ
15. คณะกรรมการตล้องพษัฒนาความรมูล้ความสามารถของตษัวเองอยค่างสมจที่าเสมอ ทษันกษับการเปลปีย
ที่ นแปลงของโลกใน
ปษัจจรบษันตลอดเวลา
3) การประเมงินผลการปฏงิบต
จั งิงานของคณะกรรมการแตสละชหด
คณะกรรมการบรริษษัทจษัดใหล้มปีการประเมรินผลการปฏริบษัตริงานทษันั้งคณะปปีละ 1 ครษันั้ง กรรมการแตค่ละทค่านรค่วมกษันพริจารณาผล
งานและทบทวนผลการปฏริบษัตริ ปษัญหาและอรปสรรคทปีเที่ กริดขถึนั้น เพถืที่อเพริที่มประสริทธริผลและประสริทธริภาพในการปฏริบษัตริงานของคณะ
กรรมการใหล้ดปียงริที่ ขถึนั้นตค่อไป
ในปปี 2562 คณะกรรมการทษันั้ง 3 ชรด ประเมรินตนเองทษันั้งคณะตามหษัวขล้อ ดษังนปีนั้
1. โครงสรล้างของคณะกรรมการ
2. ครณสมบษัตข
ริ องคณะกรรมการแตค่ละชรด ความรมูล้ ความสามารถ ประสบการณฑ์ ความเหมาะสม กษับธรรกริจของบรริษษัท
3. บทบาท หนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการแตค่ละชรดตามกฎบษัตร
ษั ทษัศนฑ์ กลยรทธฑ์ในการดจาเนรินธรรกริจ
4. การใหล้ความสจาคษัญตค่อการกจาหนด นโยบาย วริสย
5. ไดล้ปฏริบษัตห
ริ นล้าทปีค
ที่ รบถล้วนตามหลษักการ คถือตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ดล้วยความระมษัดระวษัง (Duty of Care) ,
ที่ สษัตยฑ์สรจรริต (Duty of Loyalty) และ ดล้วยความรษับผริดชอบ (Accountable)
ดล้วยความซถือ
6. การดมูแลไมค่ใหล้เกริดความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
7. การทบทวนนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปีและการนจาไปปฏริบษัตจ
ริ รริง
8. การทบทวนจรริยธรรมจรรยาบรรณธรรกริจและการปฏริบษัตริทปีที่ไมค่ขษัดแยล้ง
ที่
9. การใหล้ความรค่วมมถือไมค่ปฏริบษัตแ
ริ ละตค่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
10.การประเมรินผลและกจาหนดคค่าตอบแทนใหล้ผมูล้บรริหารระดษับสมูง
11.การประชรมคณะกรรมการ การกจาหนดวาระประชรม ความพรล้อมเอกสารประกอบการประชรม การเขล้ารค่วมประชรมของ
กรรมการแตค่ละทค่าน ความมปีสวค่ นรค่วมและความสมจที่าเสมอ
12.การพษัฒนาความรมูล้ของกรรมการและเลขานรการบรริษษัท
13.ทบทวนแผนการพษัฒนาผมูล้บรริหารและพนษักงานในบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย
14.การวางแผนสถืบทอดตจาแหนค่งผมูบ
ล้ รริหารระดษับสมูง
15.การตจารงตจาแหนค่งของกรรมการในบรริษษัทจดทะเบปียนและบรริษษัททษัวที่ ไปอถืที่น
ผลการประเมรินไมค่พบขล้อบกพรค่องทปีเที่ ปป็นสาระสจาคษัญแตค่อยค่างใด การประเมรินผลกรรมการเปป็นรายบรคคลตามแนวทางการ
กจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี บรริษษัทจะดจาเนรินการในปปี2563
4) การกกากจับดดูแลการดกาเนงินงานของบรงิษจัทยสอยและบรงิษจัทรสวม
คณะกรรมการบรริษษัทมปีห นล้า ทปีที่รษับผริดชอบการบรริหารจษัดการธรร กริจและการดจา เนรินงานของบรริษษั ทรวมถถึ ง การบรริห ารงาน
บรริษษัทยค่อยใหล้เปป็นไปตามแผนธรรกริจหลษักของบรริษษัท รวมถถึงการกจา กษับดมูแลใหล้บรริษษัทและบรริษษัทยค่อยปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบของ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย ดษังตค่อไปนปีนั้
1. แตค่งตษันั้งตษัวแทนเขล้าไปดจารงตจาแหนค่งเปป็นกรรมการ หรถือผมูล้บรริหารในบรริษษัทยค่อยและบรริษษัทรค่วม เพถืที่อดมูแลการบรริหารงาน
ใหล้เปป็นไปตามนโยบายของบรริษษัทอยค่างมปีประสริทธริภาพและประสริทธริผล
2. ตริดตามดมูแลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยค่อยหรถือบรริษษัทรค่วมอยค่างสมจที่าเสมอ รวมทษันั้งมปีการกจา หนดแนวทางใหล้บรคคลทปีที่
บรริษท
ษั แตค่งตษันั้งใหล้เปป็นกรรมการหรถือผมูบ
ล้ รริหารในบรริษษัทดษังกลค่าวถถือปฏริบษัตริ
3. มปีการควบครมดมูแลการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทยค่อยและบรริษษัทรค่วมใหล้เปป็นไปตามนโยบาย เปล้าหมาย กลยรทธฑ์ และงบ
ประมาณตามทปีที่อนรมษัตริ
4. พริจารณาโครงสรล้างองคฑ์กรและการบรริหารจษัดการของบรริษษัทยค่อยและบรริษษัทรค่วม ใหล้มปีประสริทธริภาพ
ริ การกมูล้ยถืมหรถือ
5. พริจารณาอนรมษัตริโครงการหรถือการดจาเนรินงานตค่างๆ การทจารายการการไดล้มาหรถือจจาหนค่ายไปซถึงที่ ทรษัพยฑ์สน
ที่
การขอสรินเชถือ การใหล้กมูล้ยถืมเงริน การเพริที่มทรน การลดทรน การเลริกบรริษษัท ทปีที่มปีผลตค่อการดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีนษัยสจาคษัญของบรริษษัทยค่อย
และบรริษษัทรค่วม
ถืที่ ถถื อ ไดล้ ข องรายงานทางการเงริ น สอบทานระบบการ
6. คณะกรรมการตรวจสอบทจา หนล้ าทปีที่ ส อบทานความถมู ก ตล้ อ งเช อ
ควบครมภายใน การตรวจสอบภายใน การทจารายการเกปีที่ยวโยงกษัน การปฏริบษัตริตามกฎหมายและระเบปียบขล้อบษังคษับทปีที่เกปีที่ยวขล้อง รวม
ถถึงการกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริงานของบรริษษัทยค่อยและบรริษษัทรค่วม
ที่ งทจาหนล้าทปีที่พริจารณาแนวทางบรริหารความเสปีย
ที่ งของบรริษษัทยค่อยและบรริษษัทรค่วม
7. คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
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8. คณะกรรมการบรริษษัททจาหนล้าทปีที่พริจารณาผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยค่อยและบรริษษัทรค่วมอยค่างสมจที่าเสมอ เพถืที่อวางแผน
งานและเปล้าหมายในการดจาเนรินงานในอนาคต
5) คณะกรรมการกกากจับดดูแล
คณะกรรมการบรริษษัทแตค่ง ตษันั้งคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลสอบทานกระบวนการปฏริบษัตริตามกฎหมาย ตามขล้อ กจา หนด
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และหนค่วยงานทปีที่เ กปีที่ยวขล้อง รวมถถึงการกจา กษับดมูแลกริจการทปีที่สอดคลล้องกษับนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทปีที่ดปีตาม
หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปี และมปีเลขานรการบรริษษัทเปป็นผมูล้ทจาหนล้าทปีที่สนษับสนรนขล้อมมูลและประสานงานกษับฝค่ายตค่างๆ ทษันั้งนปีนั้เพราะมปี
ที่ ถถือ
ความเปป็นอริสระ โปรค่งใส สามารถใหล้ขล้อเสนอแนะและการปรษับปรรงแนวทางปฏริบษัตใริ หล้สอดคลล้องกษับธรรกริจ นจามาซ งถึที่ ความนค่าเชถือ
แกค่นษักลงทรนหรถือบรคคลภายนอก
ถืที่ สาร
6) การใชเข้ ทคโนโลยทสารสนเทศและการสอ
ที่ สาร ซถึงที่ เปป็นเครถืที่องมถือทปีที่สจาคษัญในโลก
คณะกรรมการตระหนษักถถึงความสจาคษัญในการใช ล้เทคโนโลยปีสารสนเทศและการสถือ
ที่
ล้งานดษั
ปษัจจรบษัน ชค่วยใหล้การดจาเนรินธรรกริจมปีความรวดเรป็วและมปีประสริทธริภาพ ซถึงการใช
งกลค่าวบรริษษัทและพนษักงานทรกระดษับตล้องมปีหนล้า
ทปีที่และความรษับผริดชอบรค่วมกษันในการปฏริบษัตริใหล้ถมูกตล้องตามขล้อบษังคษับของกฎหมาย และตามระเบปียบการใช ล้เทคโนโลยปีสารสนเทศ
ทปีที่บรริษษัทกจาหนด เชค่น การเขล้าถถึงระบบสารสนเทศ การเขล้าถถึงระบบเครถือขค่าย การเขล้าถถึงระบบปฏริบษัตริการ และการเขล้าถถึงโปรแกรม
ที่ ตค่างๆ ทปีที่ใช ล้ในการปฏริบษัตริงาน พนษักงานทรกคนตล้องปกปล้องและดมูแลรษักษาระบบเทคโนโลยปีสารสนเทศ
ประยรกตฑ์หรถือแอพพลริเคชษัน
ที่ สารทปีที่อยมูใค่ นความครอบครองใหล้พล้นจากการถมูกลค่วงละเมริด ไมค่ใหล้ถมูกบรคคลทปีที่ไมค่ไดล้รษับอนรญาตเขล้าถถึงโดยมริชอบ และไมค่
และการสถือ
เปริดเผยขล้อมมูลทปีที่มปีความสจาคษัญทางธรรกริจตค่อผมูล้ไมค่เกปีที่ยวขล้อง ซถึงที่ อาจสค่งผลกระทบตค่อบรริษษัททษันั้งโดยทางตรงและทางอล้อม
7) จรงิยธรรมและจรรยาบรรณธหรกงิจ
คณะกรรมการบรริษษัทยถึดถถือจรริยธรรม และครณธรรม ในการดจาเนรินธรรกริจ สค่งเสรริมใหล้กรรมการ ผมูบ
ล้ รริหาร และพนษักงานของ
บรริษษัททรกคน ดจาเนรินธรรกริจตามหลษักจรริยธรรมอยค่างเครค่งครษัด โดยกจาหนดนโยบายจรริยธรรมธรรกริจเปป็นลายลษักษณฑ์อษักษรและไดล้
เผยแพรค่ไวล้บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถถือเปป็น
ภาระหนล้าทปีที่ตล้องรค่วมกษันยถึดถถือปฏริบษัตต
ริ ค่อผมูล้มปีสวค่ นไดล้เสปียทรกระดษับ เพถืที่อพษัฒนาองคฑ์กรสมูรค่ ะดษับมาตรฐานสากล
จัที่
8) นโยบายตสอตข้านทหจรงิตคอรย์รจัปชน
หล้า มกรรมการบรริษษั ท ผมูล้บ รริห าร และพนษั ก งานของบรริ ษษั ท ดจา เนริ น การสนษั บ สนร น การทร จ รริ ต คอรฑ์ รษั ป ชษัที่น หรถื อ ยอมรษั บ การ
ที่ ในทรกรมูปแบบทษันั้งทางตรงและทางอล้อม โดยครอบคลรมถถึงธรรกริจของบรริษษัทยค่อย บรริษษัทรค่วม หรถือบรริษษัทอถืที่นทปีที่บรริษษัทมปี
คอรฑ์รษัปชษัน
อจา นาจในการควบคร ม ไมค่ วค่ า กรณปี ใ ดๆ และตล้ อ งปฏริ บษั ตริ ต ามมาตรการตค่ อ ตล้ า นทร จ รริ ต คอรฑ์ รษั ป ชษัที่ น อยค่ า งเครค่ ง ครษั ด รวมถถึ ง จษั ด ใหล้ มปี
ที่ ง การควบครมภายใน และการตรวจสอบภายในเพถืที่อปล้องกษันและปราบปราม
โครงสรล้างผมูล้รษับผริดชอบและระบบการบรริหารความเสปีย
ที่ ภายในองคฑ์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏริบษัตริ และขล้อกจาหนดในการดจาเนรินการเพถืที่อใหล้สอดคลล้องกษับ
การทรจรริตหรถือคอรฑ์รษัปชษัน
การเปลปีที่ย นแปลงของธร ร กริ จ ระเบปีย บ ขล้ อ บษั ง คษั บ และขล้ อ กจา หนดของกฎหมาย บรริ ษษั ท ไดล้ เ ผยแพรค่ น โยบายการตค่ อ ตล้ า นทร จ รริ ต
ที่ ไวล้แลล้วบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf
คอรฑ์รษัปชษัน

9.5 คสาตอบแทนผดูข้สอบบจัญช ท
1) คค่าตอบแทนจากการสอบบษัญชปี (audit fee)
งบการเงรินรวม (บาท)
2562
2561
คค่าสอบบษัญชปี

2,289,500

2,222,500

2560
2,082,500

งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท (บาท)
2562
2561
2560
1,086,500

1,049,500

929,500

2) คค่าบรริการอถืที่น (non-audit fee)
-ไมค่มปี -

สค่วนทปีที่ 2 /หนล้า 28

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

จั
10. ความรจับผงิดชอบตสอสงคม
10.1 นโยบายภาพรวม
บรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ดจาเนรินธรรกริจผลริตและจจาหนค่ายสรินคล้าอรตสาหกรรมหมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจนั้ามษันหลค่อลถืน
ที่ จาระบปี และ
แบตเตอรปีที่ มปีวษัตถรดริบทปีที่ใช ล้ในการผลริตทปีที่จะมปีผลกระทบตค่อสษังคมและสริงที่ แวดลล้อม จถึงมปีความจจาเปป็นอยค่างยริที่งทปีที่ในกระบวนการดจาเนริน
ที่ มษัที่น และความไวล้วางใจใหล้กษับผมูล้มปีส วค่ นไดล้เสปียทรกระดษับ โดยมปี
งานจะตล้องมปีนโยบายความรษับผริดชอบตค่อสษังคม เพถืที่อสรล้างความเชถือ
เปล้าหมายใหล้องคฑ์กรเตริบโตและยษัที่งยถืน
ในปปี2562 บรริษษัทดจาเนรินการตามหลษักการเพถืที่อความยษัที่งยถืนขององคฑ์กร ดษังนปีนั้
1. หลษักครณคค่าหลษัก (Core Value) ขององคฑ์กร
S : Spirit
หมายถถึง รค่วมมถือ รค่วมใจ
P : Passion หมายถถึง ทรค่มเทกษับงานทปีที่ทจา
G : Generate หมายถถึง สรล้างสรรคฑ์สงริที่ ดปีงาม
ษั ทษัศนฑ์ (Vision) ขององคฑ์กร
2. หลษักวริสย
บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป คถือ หนถึที่งในธรรกริจผมูล้ผลริต นจนั้ามษันหลค่อลถืที่น จาระบปี แบตเตอรปีที่ ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอถืที่นๆ และใหล้บรริการ
โลจริสตริกสฑ์ ดล้วยครณภาพมาตรฐานสากล และมปีความรษับผริดชอบตค่อผมูล้มปีสวค่ นไดล้เสปียทรกภาคสค่วน
3. หลษักพษันธกริจ (Mission) ขององคฑ์กร
1. มปีผลตอบแทนทปีที่ดปีตค่อผมูล้ถถือหรล้น และมปีความสษัมพษันธฑ์ทปีที่ดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
2. ผลริตสรินคล้าทปีด
ที่ ปี มปีครณภาพ และมปีการควบครมตล้นทรนการผลริตอยค่างมปีประสริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมค่ๆ เพถืที่อตอบสนองความตล้องการตลาดทษันั้งในและตค่างประเทศ
ค่ วามยษัที่งยถืน
4. มองหาตลาดและชค่องทางโอกาสเพถืที่อขยายธรรกริจใหล้ทษันกษับการเปลปีย
ที่ นแปลง การแขค่งขษัน และนจาสมูค
5. มปีความรษับผริดชอบตค่อสษังคมและสริงที่ แวดลล้อม องคฑ์กรมปีสงษั คมทปีด
ที่ ปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีที่สมบมูรณฑ์แขป็งแรง สค่งเสรริมใหล้พนษักงานมปีความรมูล้ ความสามารถ ปรษับตษัวใหล้ทษันตค่อ
การเปลปีที่ยนแปลง
7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขล้อบษังคษับ ของหนค่วยงานราชการอยค่างเครค่งครษัด
ที่
4. ใหล้ความรค่วมมถือในการตค่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
ดษังทปีที่บรริษษัทไดล้เผยแพรค่นโยบายไวล้แลล้วบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษท
ษั
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf
5. การดมูแลเรถืที่องการใช ล้ขล้อมมูลภายใน
ดษังทปีที่บรริษท
ษั ไดล้เผยแพรค่นโยบายไวล้แลล้วบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัท
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf
6. การมปีจรริยธรรมในการดจาเนรินธรรกริจ
ดษังทปีที่บรริษท
ษั ไดล้เผยแพรค่นโยบายไวล้แลล้วบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัท
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf
7. มปีความรษับผริดชอบตค่อพนษักงาน
1. ดมูแลพนษักงานของบรริษษัททษันั้งชายหรถือหญริง คนไทยหรถือคนตค่างดล้าว อยค่างเทค่าเทปียมกษัน
2. ดมูแลไมค่ใหล้มปีการลค่วงละเมริดสริทธริมนรษยชนและใหล้เสรปีภาพในการจษัดตษันั้งสมาคมตค่างๆภายในองคฑ์กร
3. ดมูแลความเหมาะสมโดยเลถือกคนใหล้เหมาะสมกษับหนล้าทปีที่งานทปีที่ทจา
นั้ ชาตริ ทรกเพศ ทรกวษัย
4. มปีกระบวนการผลริตทปีด
ที่ ปีมปีประสริทธริภาพมปีระบบปล้องกษันอษันตรายตค่อพนษักงานทรกเชถือ
นั้ ใหล้รอบรมูล้ในงานเทค่าเทปียมกษัน
5. อบรบพษัฒนาพนษักงานทรกระดษับชษัน
6. มปีนโยบายกจาหนดคค่าตอบแทนทปีที่ยต
ร ริธรรม
7. บรริษท
ษั รษับฟษังขล้อรล้องเรปียน ขล้อคริดเหป็น จากพนษักงานอยค่างเสมอภาค
8. ใหล้ความปลอดภษัยในการทจางาน
8. มปีความรษับผริดชอบตค่อผมูล้บรริโภค
บรริษท
ษั ปรษับปรรงผลริตภษัณฑฑ์และภาชนะบรรจรหปีบหค่ออยค่างเหมาะสมสมจที่าเสมอโดยคจานถึงถถึงความสะดวก ปลอดภษัย ใสค่ใจ
นั้ ของคนในสษังคมโดยใหล้ความรค่วมมถือกษับกรมการคล้าภายในในการกจาหนดราคาสรินคล้าอยค่างยรตริธรรม
กจาลษังซถือ
9. มปีความรษับผริดชอบตค่อสริงที่ แวดลล้อม
บรริษษัทใหล้ความรค่วมมถือในเรถืที่องความเปป็นมริตรกษับสริงที่ แวดลล้อม มปีคณะกรรมการสริงที่ แวดลล้อมทจาหนล้าทปีที่รษับผริดชอบดมูแลสภาพ
แวดลล้อมทษันั้งภายในและชรมชนภายนอกองคฑ์กร ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับสษังคมและสริงที่ แวดลล้อมเปป็นอยค่างดปี
10.ใหล้การรค่วมมถือพษัฒนาชรมชมและสษังคม
การลงทรนเพถืที่อสษังคมเปป็นหนถึที่งในนโยบายของบรริษษัทเพถืที่อนจาไปสมูเค่ ปล้าหมายหลษักคถือเตริบโตอยค่างยษัที่งยถืน บรริษษัทใหล้ความ
รค่วมมถือกษับสษังคมในเรถืที่อง การสนษับสนรนแรงงานทปีที่วค่างงานในเขตชรมชนใกลล้ๆบรริษษัทใหล้เขล้ามารค่วมทจางานตามความ
สามารถ ชค่วยปรษับภมูมริทษัศนฑ์ตามแนวรษันั้วดล้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหล้สะอาดและสะดวกขถึนั้น รวมถถึงกริจกรรม
เทริดทมูนสถาบษันพระมหากษษัตรริยฑ์, การทจานรบจารรงศาสนารค่วมสรล้างสริงที่ ปลมูกสรล้างใหล้วษัดในชรมชน และการชค่วยบรรเทา
สาธารณภษัย เปป็นตล้น
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10.2 รายงานตงิดตามผลการปฏงิบจัตต
งิ ามโครงการความรจับผงิดชอบทางสงคม
ปท2562
ดจาเนรินงานเกปีที่ยวกษับ

2562

2561
ผลงาน

2560
ผลงาน

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

841 คน

891 คน

933 คน

0 คน

2 คน

1 คน

8 คน

100.00%

103.09%

106.17%

71.49%

479 คน
616 คน

449 คน
587 คน

416 คน
599 คน

182 คน
502 คน

0 ครษันั้ง

0 ครษันั้ง

0 ครษันั้ง

1 ครษันั้ง

KPI

ผลงาน

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

1. ความรษับผริดชอบตค่อตษัวสรินคล้า บรริการ และผมูบ
ล้ รริโภค
• ขล้อรล้องเรปียนทปีที่กระทบการดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีสาระสจาคษัญ

2. ความรษับผริดชอบตค่อหนค่วยงานราชการ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กลต. และหนค่วยงานอถืที่นทปีเที่ กปีที่ยวขล้อง
• การทจาความผริด/ขล้อรล้องเรปียน

0 เรถืที่อง

3. ความรษับผริดชอบตค่อพนษักงาน
นั้ ปปี
• จจานวนพนษักงาน ณ สริน
• นโยบายลดอรบษัตเริ หตร - การเกริดอรบษัตเริ หตร
• ใหล้การฝถึกอบรม
• ไดล้รษับการตรวจสรขภาพ
-ระดษับตะกษัที่วในเลถือดเฉพาะการผลริตแบตเตอรปีที่
-ตรวจสรขภาพพนษักงานฝค่ายโรงงาน 3 บรริษษัทยค่อย
• ขล้อเรปียกรล้อง ขล้อรล้องเรปียน ทปีที่มส
ปี าระสจาคษัญตค่อการผลริต

4. ความรษับผริดชอบตค่อชรมชนทล้องถริที่น อาชปีวอนามษัย ความปลอดภษัย และสริงที่ แวดลล้อม
• ขล้อรล้องเรปียนจากภายนอกองคฑ์กร

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

0 เรถืที่อง

-วริเคราะหฑ์นจนั้าทรินั้งและแกล้ปษัญหา - รง.ซอยใจเอถืนั้อ

24 ครษันั้ง

22 ครษันั้ง

26 ครษันั้ง

24 ครษันั้ง

-วริเคราะหฑ์นจนั้าทรินั้งและแกล้ปษัญหา - รง.สามโคก

12 ครษันั้ง

11 ครษันั้ง

22 ครษันั้ง

-

6 ครษันั้ง

7 ครษันั้ง

7 ครษันั้ง

• ตริดตามตรวจสอบ มลพริษ/มลอากาศ

-กจาจษัดกากอรตสาหกรรมทปีที่ถมูกตล้องตามมาตรฐาน
-ตรวจวษัดระบบบจาบษัดอากาศ

ผค่านคค่า Std.

23 ธค.

28 ธค.

22 ธค.

-ตรวจวษัดปรริมาณฝรน
ค่

ผค่านคค่า Std.

23 ธค.

13 ธค.

8 พย.

-ตรวจวษัดปรริมาณตะกษัที่ว/สารเคมปี

ผค่านคค่า Std.

23 ธค.

28 ธค.

8 พย.

-ตรวจวษัดปรริมาณกรด

ผค่านคค่า Std.

23 ธค.

28 ธค.

8 พย.

-ตรวจวษัดระดษับเสปียงและแสง

ผค่านคค่า Std.

23 ธค.

7 ธค.

8 พย.

-ตรวจวษัดระดษับความรล้อน

ผค่านคค่า Std.

23 ธค.

7 ธค.

8 พย.

นั้ เพลริง
-ตรวจวษัดครณภาพอากาศจากการเผาไหมล้เชถือ

ผค่านคค่า Std.

23 ธค.

7 ธค.

7 กค.

85 คน

158 คน

149 คน

5. การจล้างงานแรงงานในเขตชรมชน
- มปีแรงงานรษับเขล้ามาทจางาน
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ทที่ งในงวดปท 2562
11. การควบคหมภายในและการบรงิหารจจัดการความเสย
คณะกรรมการไดล้ทบทวนนโยบายและระเบปียบทรกๆปปีใหล้ทษันสมษัย ดมูแลระบบควบครมภายในและระบบการบรริหารจษัดการ
ที่ งใหล้ มปี ป ระสริท ธริ ภ าพ มปี ก ารประเมริ น ความเสปีย
ที่ งทษันั้ ง ภายในองคฑ์ ก รและภายนอกองคฑ์ ก รเพถืที่ อ ปล้ อ งกษั น ปษั ญ หาการทร จ รริ ต
ความเสปีย
ริ ขององคฑ์กร มปีการกจา หนดแผนงานประจจา ปปีของงานตรวจสอบภายใน ,
คอรษัปชษัที่นทปีที่จะสค่งผลเสปียหายแกค่บรคคลากรและทรษัพยฑ์ส น
กจาหนดคค่า KPI ประจจาปปีในแตค่ละขษันั้นตอนการทจางานทปีที่สจาคษัญ และตริดตามใหล้มปีการปฏริบษัตต
ริ ามแผน มปีการวริเคราะหฑ์หาสาเหตร มปีการ
แกล้ปษัญหาใหล้บรรลรเปล้าหมาย งวดปปี 2562 ทปีที่ผค่านมาผมูล้สอบบษัญชปี ผมูล้ตรวจสอบภายใน ไมค่พบขล้อบกพรค่องอยค่างมปีนษัยสจาคษัญแตค่อยค่าง
ที่ งไดล้สรรปรายงานนจาเสนอไวล้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจจาปปี
ใด คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ดษังนปีนั้

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบสกาหรจับปท 2562

เรปียน ทค่านผมูล้ถถือหรน
ล้
คณะกรรมการตรวจสอบซถึงที่ ไดล้รษับการแตค่งตษันั้งจากคณะกรรมการบรริษษัทประกอบดล้วยกรรมการอริสระจจานวน 3 ทค่านดษังนปีนั้
1. นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมริต
หรรษา
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมปีหนล้าทปีที่และความรษับผริดชอบ ในการกจากษับดมูแลการดจาเนรินกริจการใหล้สอดคลล้องกษับกลยรทธฑ์และ
นโยบายธรรกริจ โดยใหล้มปี
- การปฏริบษัตริตามขล้อกจาหนดและกฎหมายทปีเที่ กปีที่ยวขล้อง
ที่ งทางธรรกริจ
- การจษัดการและการควบครมความเสปีย
- การจษัดทจารายงานทางการเงรินและการเลถือกใช ล้นโยบายบษัญชปีทเปีที่ หมาะสม
- การควบครมภายในและการตรวจสอบภายในทปีที่ดปี
- การทจารายการระหวค่างกษันกษับผมูล้ทปีที่มปีสวค่ นเกปีที่ยวขล้อง
- การพริจารณาเสนอ แตค่งตษังนั้ ถอดถอน ผมูส
ล้ อบบษัญชปี และ ผมูต
ล้ รวจสอบภายใน ของบรริษษัท
- การเปริดเผยขล้อมมูลของบรริษษัทใหล้มปีความถมูกตล้องครบถล้วนและมปีการปฏริบษัตริงานอยค่างเปป็นอริสระ
ในปปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดล้จษัดใหล้มปีการประชรม รวม 4 ครษันั้ง โดยมปีผส
มูล้ อบบษัญชปี ผมูบ
ล้ รริหารฝค่ายบษัญชปีและการเงริน
และผมูต
ล้ รวจสอบภายใน เขล้ารค่วมประชรมในวาระทปีเที่ กปีที่ยวขล้อง โดยสรรปสาระสจาคษัญดษังนปีนั้
1. สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสและงบการเงรินประจจาปปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดล้สอบทานงบการเงรินราย
นั้ จง จากผมูล้บรริหารและผมูล้สอบบษัญชปี ในเรถืที่องความถมูกตล้อง ครบถล้วน การปฏริบษัตริตามหลษักการ
ไตรมาสโดยไดล้สอบถามและรษับฟษังคจาชปีแ
บษัญชปีทรปีที่ ษับรองทษัที่วไป การเลถือกใช ล้นโยบายบษัญชปี และการเปริดเผยขล้อมมูลทปีเที่ พปียงพอ พรล้อมทษันั้งรษับทราบขล้อสษังเกตและแนวทาง
แกล้ไขปษัญหาใหล้เกริดประโยชนฑ์แกค่บรริษท
ษั คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหป็นสอดคลล้องกษับผมูส
ล้ อบบษัญชปีวค่า งบการเงรินดษังกลค่าวมปี
ความถมูกตล้องตามทปีที่ควรในสาระสจาคษัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน
2. สอบทานและใหล้ความเหป็นตค่อรายการทปีเที่ กปีย
ที่ วโยงกษันหรถือรายการทปีที่อาจมปีความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์ รวมถถึงการ
เปริดเผยขล้อมมูลรายการดษังกลค่าวตามขล้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย และสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษัก
ทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหป็นวค่ารายการดษังกลค่าวเปป็นรายการทปีที่สมเหตรสมผล และเปป็น
ประโยชนฑ์ตอ
ค่ การดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทรวมทษันั้งมปีการเปริดเผยขล้อมมูลอยค่างถมูกตล้องและครบถล้วน
3. สอบทานผลการดจาเนรินงานตรวจสอบภายในทปีที่ไดล้ดจาเนรินการโดยผมูต
ล้ รวจสอบภายใน ซ งถึที่ เปป็นบรริษท
ษั อริสระจากภายนอก
องคฑ์กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจจาปปี 2562 เพถืที่อใหล้การควบครมภายในของบรริษษัทมปีประสริทธริภาพและประสริทธริผล
และมปีความเพปียงพอของระบบการควบครมภายใน
4. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกจาหนดแผนงานตรวจสอบภายในสจาหรษับปปี 2563
5. สอบทานกระบวนการปฏริบษัตริงานใหล้เปป็นไปตามกฎหมายวค่าดล้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขล้อกจาหนดของ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์และกฎหมายทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษับธรรกริจของบรริษท
ษั รวมถถึงการปฏริบษัตริตามขล้อกจาหนดของบรริษษัท และขล้อผมูกพษันทปีที่
บรริษษัทมปีไวล้กษับบรคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมค่พบประเดป็นทปีเที่ ปป็นสาระสจาคษัญในเรถืที่องการไมค่ปฏริบษัตริตามแตค่อยค่างใด
6. พริจารณาคษัดเลถือกเสนอแตค่งตษังนั้ ผมูล้สอบบษัญชปีประจจาปปี 2562 ตค่อทปีที่ประชรมผมูถ
ล้ ถือหรล้น และคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
ในอษัตราคค่าตอบแทนผมูส
ล้ อบประจจาปปี 2562 โดยพริจารณาจากผลการปฏริบษัตงริ าน ความเปป็นอริสระ ของผมูล้สอบบษัญชปีในปปีทปีที่ผค่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหป็นวค่าในรอบปปี2562 บรริษษัทมปีระบบการกจากษับดมูแลกริจการและการควบครมภายในทปีเที่ หมาะ
สม การจษัดทจารายงานทางการเงรินแสดงขล้อเทป็จจรริงในสค่วนทปีที่เปป็นสาระสจาคษัญครบถล้วน ถมูกตล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการ
ที่ งทปีที่เพปียงพอ และมปีการปฏริบษัตริตาม
เงรินและเปริดเผยขล้อมมูลเปป็นไปตามกฎหมายและขล้อกจาหนดทปีเที่ กปีที่ยวขล้อง มปีการบรริหารความเสปีย
กฎหมาย ขล้อกจาหนด และขล้อผมูกพษันตค่างๆ และมปีการเปริดเผยรายการทปีเที่ กปีที่ยวโยงกษันอยค่างถมูกตล้องและมปีการปฏริบษัตริงานทปีส
ที่ อดคลล้อง
กษับระบบการกจากษับดมูแลกริจการทปีที่ดปีอยค่างเพปียงพอ ไมค่พบรายการผริดพลาดทปีที่มปีสาระสจาคษัญทปีที่จะกระทบฐานะการเงรินของบรริษษัท รวม
ทษันั้งมปีการพษัฒนาปรษับปรรงระบบงานใหล้มปีคณ
ร ภาพและเหมาะสมกษับสภาพแวดลล้อมทางธรรกริจอยค่างตค่อเนถืที่อง
นายอจาพล โหตระกริตยฑ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ทที่ งสกาหรจับปท2562
11.2 รายงานคณะกรรมการบรงิหารความเสย
เรปียน ทค่านผมูถ
ล้ ถือหรล้น
บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) ดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีครณธรรม ตามหลษักธรรมาภริบาล โปรค่งใส
ที่ ง โดยตระหนษักถถึงความสจาคษัญของการ
และเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธรรกริจ กฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ งครอบคลรมทษัที่วทษันั้งองคฑ์กรใหล้สอดคลล้องกษับมาตรฐานการบรริหารความเสปีย
ที่ งตามหลษัก COSO ERM Framework
บรริหารความเสปีย
ที่ งสจาหรษับผมูล้บรริหารและพนษักงานใหล้มปีการนจาไปปฏริบษัตริจนเปป็นสค่วนหนถึที่งของวษัฒนธรรม
เพถืที่อใช ล้เปป็นแนวทางในการบรริหารความเสปีย
ที่ งขององคฑ์กรเพถืที่อใหล้สามารถบรรลรเปล้าหมายทปีต
องคฑ์กร และมรค่งมษัที่นทปีที่จะพษัฒนาระบบบรริหารจษัดการความเสปีย
ที่ ษันั้งไวล้ สรล้างความมษัที่นใจ
ที่ ถถือใหล้แกค่นษักลงทรนและผมูม
และความนค่าเชถือ
ล้ ปีสวค่ นไดล้เสปียในการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทฯ
ที่ งประกอบดล้วยสมาชริก 4 ทค่าน ดษังนปีนั้
คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
1. นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงคฑ์มงคลกรล
ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่
2. นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการบรริหารความเสปียง
ที่ ง
3. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง
4. นางสาวดรษฎปี
โรจตระการ
กรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง ไดล้ทบทวนบทบาทหนล้าทปีที่ในกฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความ
ในปปี 2562 ทปีที่ผค่านมา คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง กจาหนดกรอบการบรริหารความเสปีย
ที่ งใหล้เหมาะสมกษับการดจาเนรินธรรกริจ และสอดคลล้องกษับทริศทางกลยรทธฑ์การดจาเนรินงานของ
เสปีย
ที่ งในทรกระดษับ
บรริษท
ษั รวมทษันั้งสนษับสนรนและพษัฒนาการบรริหารความเสปีย
ทษัที่วทษันั้งองคฑ์กรอยค่างตค่อเนถืที่องจากปปี 2561
ที่ งไดล้มปีการประชรมระดษับกรรมการ 2 ครษันั้ง และประชรมยค่อยกษับคณะทจางาน 4 ครษันั้ง สรรปสาระ
คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
สจาคษัญไดล้ดษังนปีนั้
ที่ ง การประเมรินความเสปีย
ที่ ง และการบรริหารจษัดการความเสปีย
ที่ ง
1. แผนบรริหารความเสปีย
ที่ ง ไดล้มปีการพริจารณาใหล้มปีการประเมรินความเสปีย
ที่ งทปีที่ครอบคลรมปษัจจษัยเสปีย
ที่ งในการดจาเนรินธรรกริจ
คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ของบรริษท
ษั ทรกดล้าน ไดล้แกค่ ดล้านกลยรทธฑ์(strategic risk) ดล้านการเงริน(financial risk) ดล้านการดจาเนรินงาน(operational risk)
และดล้านกฎระเบปียบขล้อบษังคษับ(compliance risk) และปรษับปรรงเพริที่มเตริมอยค่างตค่อเนถืที่องใหล้สอดคลล้องกษับสภาวะการทปีที่เปป็นปษัจจรบษัน
เพถืที่อนจาเสนอตค่อคณะกรรมการบรริษษัท
ที่ ง
2. การตริดตามกจากษับดมูแลการบรริหารความเสปีย
ที่ ง ไดล้มปีการตริดตามความกล้าวหนล้าของการดจาเนรินงานตามแผนบรริหารความเสปีย
ที่ งอยค่างตค่อ
คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ริ ธริภาพ และรายงานผล
เนถืที่อง และใหล้ขล้อเสนอแนะเพถืที่อปรษับปรรงการดจาเนรินงานใหล้มปีการนจาไปปฏริบษัตริอยค่างเหมาะสมและมปีประส ท
ที่ งตค่อคณะกรรมการบรริษษัทรษับทราบเปป็นรายครถึที่งปปี
การบรริหารความเสปีย
ที่ งใหล้เกริดขถึนั้นในองคฑ์กร
3. สรล้างวษัฒนธรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง ไดล้มปีการสค่งเสรริมใหล้มปีกริจกรรมสนษับสนรนเพถืที่อใหล้พนษักงานทรกคนตระหนษักและเหป็นความ
คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ ง พนษักงานทรกระดษับมปีสวค่ นรค่วมในเรถืที่องการบรริหารจษัดการความเสปีย
ที่ งประเมรินความเสปีย
ที่ งทปีที่อยมูค่ใน
สจาคษัญของการบรริหารความเสปีย
ที่ งใหล้แกค่พนษักงานในองคฑ์กร การเลถือก
กระบวนการทจางานของแตค่ละหนค่วยงาน ไดล้แกค่ การอบรมความรมูเล้ รถืที่องการบรริหารความเสปีย
ที่ งทปีที่ตอ
ที่ วชาญจากภายนอกมาใหล้คจาปรถึกษาเปป็นเรถืที่องๆไปอยค่างตค่อเนถืที่อง
ปษัจจษัยความเสปีย
ล้ งรปีบจษัดการแกล้ไข รวมถถึงจษัดทปีมผมูเล้ ชปีย
ที่
4. การตค่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
บรริษท
ษั ใหล้ความสจาคษัญในการดจาเนรินธรรกริจตามหลษักธรรมาภริบาลทปีที่ดปี ดจาเนรินธรรกริจดล้วยความโปรค่งใส ตรวจสอบไดล้ และไดล้
ที่ ทษันั้งภายในและภายนอกองคฑ์กร เพถืที่อปล้องกษันการทรจรริต
กจาหนดนโยบายและแนวทางปฏริบษัตเริ พถืที่อตค่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
ที่ ทปีที่อาจเกริดขถึนั้นกษับธรรกริจของบรริษษัท และมปีการทบทวนปรษับปรรงแนวปฏริบษัตริการตค่อตล้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
ที่ ใหล้เหมาะสมกษับ
คอรฑ์รษัปชษัน
ที่ สารและรค่วมมถือกษันกษับ ลมูกคล้า คมูค
ปษัจจรบษันอยค่างสมจที่าเสมอ ตลอดจนไดล้มปีการสถือ
ค่ ล้า และเจล้าหนล้าทปีที่จากหนค่วยราชการทปีเที่ กปีที่ยวขล้อง
อยค่างเหมาะสม
ที่ งไดล้ดจาเนรินการและปฏริบษัตริหนล้าทปีที่ตามกฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ งทปีที่ไดล้รษับมอบ
คณะกรรมการบรริหารความเสปีย
ที่ งใหล้ครอบคลรมปษัจจษัยเสปีย
ที่ งในทรกมริตริอยค่างพอเพปียงและ
หมายจากคณะกรรมการบรริษษัท รวมถถึงพษัฒนาระบบการบรริหารความเสปีย
ที่ งใหล้อยมูค่ในระดษับทปีที่ยอมรษับไดล้
เหมาะสมตค่อเนถืที่องเพถืที่อการควบครมความเสปีย
นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล
ที่ ง
ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจจาปปี 2562

12. รายการระหวสางกจัน
ปปี2562 บรริษท
ษั ไมค่มปีรายการใดทปีที่กค่อใหล้เกริดการขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์ รายการระหวค่างกษันทปีที่มปีสาระสจาคษัญมปีดษังนปีนั้

12.1 บหคคลหรถือกงิจการททที่เกทที่ยวขข้องกจัน
ที่ กริจการ
ชถือ

ประเทศทปีจ
ที่ ษัดตษันั้ง
สษัญชาตริ
บรริษษัท สยามลมูบรริแคล้นทฑ์อรินดษัสทรปีที่ จจากษัด
ไทย
บรริษษัท พรปีเมปีย ลมูบรริแคล้นทฑ์ จจากษัด
ไทย
บรริษษัท สยามแบตเตอรปีที่อรินดษัสทรปีที่ จจากษัด
ไทย
นายมรข โรจตระการ
ไทย
หล้างหรล้นสค่วนจจากษัด โรจนฑ์ไพศาล
ผมูบ
ล้ รริหารสจาคษัญ

ไทย
ไทย

ลษักษณะความสษัมพษันธฑ์
เปป็นบรริษท
ษั ยค่อย บรริษษัทถถือหรน
ล้ รล้อยละ 99.99
เปป็นบรริษท
ษั ยค่อย บรริษษัทถถือหรน
ล้ รล้อยละ 99.99
เปป็นบรริษท
ษั ยค่อย บรริษษัทถถือหรน
ล้ รล้อยละ 95.74
เปป็นผมูล้ถถือหรน
ล้ รายใหญค่ถถือหรน
ล้ รล้อยละ 32.81 และ
เปป็นประธานกรรมการของบรริษท
ษั
ผมูล้ถถือหรน
ล้ รายใหญค่ของบรริษษัทเปป็นหรล้นสค่วนใหญค่
บรคคลทปีม
ที่ ปีอจานาจและความรษับผริดชอบการวางแผน
ที่
สษังการและควบครมกริจกรรมตค่างๆของกริจการไมค่วค่าทาง
ตรงหรถือทางอล้อม รวมถถึง กรรมการของกลรค่มบรริษษัทไมค่วค่า
จะทจาหนล้าทปีที่ในระดษับบรริหารหรถือไมค่

12.2 นโยบายการกกาหนดราคา
รายการ
นั้
ซถือ ขาย สรินคล้าและคค่าธรรมเนปียมการจษัดการ
คค่าเชค่าทปีที่ดริน
รายไดล้คค่าจษัดการการตลาดและอถืที่นๆ
เงรินปษันผลรษับ

นโยบายการกจาหนดราคา
ราคาทปีที่ตกลงรค่วมกษัน ตล้นทรน ณ โรงงานบวกกจาไรมาตรฐานรล้อยละ 5
ราคาตลาดตามสถานทปีที่ตษันั้ง
ราคาทปีที่ตกลงกษันตามสษัญญา
ตามทปีป
ที่ ระกาศจค่าย

12.3 รายการททที่สกาคจัญกจับบหคคลหรถือกงิจการททที่เกทที่ยวขข้องกจัน

1) การเชค่าทปีที่ดรินจากผมูถ
ล้ ถือหรล้นรายใหญค่
กลรม
ค่ บรริษษัท เชค่าทปีด
ที่ รินจากครณมรข โรจตระการ
วษัตถรประสงคฑ์ เพถืที่อใช ล้เปป็นทปีที่ตษันั้งอาคารโรงงานผลริตทปีที่ตจาบลบางขะแยง อจาเภอเมถือง จษังหวษัดปทรมธานปี พถืนั้นทปีที่เชค่ารวม
4 ไรค่ 3 งาน 29 ตารางวา
อษัตราคค่าเชค่า คริดเปป็นรายเดถือนเดถือนละ 236,000 บาท
2) การเชค่าทปีที่ดรินกษับกริจการอถืที่นทปีที่เกปีที่ยวขล้องกษัน
กลรม
ค่ บรริษษัท เชค่าทปีด
ที่ รินจาก หจก. โรจนฑ์ไพศาล
วษัตถรประสงคฑ์ ใช ล้เปป็นทปีที่ตษันั้งของอาคารคลษังสรินคล้าเพถืที่อกระจายสรินคล้าไปทษัที่วประเทศ และเปป็นทปีที่ตษันั้งโรงงานผลริตภาชนะ
สจาหรษับบรรจรผลริตภษัณฑฑ์นจนั้ามษันหลค่อลถืที่นและจาระบปี ตษันั้งอยมูค่ทปีที่ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก จษังหวษัดปทรมธานปี มปีพถืนั้นทปีที่
รวม 108 ไรค่ 2 งาน 92 ตารางวา
อษัตราคค่าเชค่า ตษันั้งแตค่ปปี 2562 คริดเปป็นรายปปีปปีละ 1,868,000 บาท
3) รายการทปีที่สจาคษัญกษับบรคคลหรถือกริจการอถืที่นทปีเที่ กปีที่ยวขล้องกษันสจาหรษับปปี 2562
(พษันบาท)
รายการ

งบการเงรินรวม

งบการเงรินเฉพาะกริจการ

2562

2561

2562

2561

นั้ สรินคล้าจากบรริษษัทยค่อย
ซถือ

-

-

1,215,026

1,332,978

เงรินปษันผลรษับจากบรริษษัทยค่อย

-

-

67,574

76,740

รายไดล้คค่าธรรมเนปียมการจษัดการการตลาดจากบรริษษัทยค่อย

-

-

93,344

94,429

คค่าเชค่าทปีที่ดรินจากบรคคลหรถือกริจการอถืที่นทปีเที่ กปีที่ยวขล้องกษัน
คค่าตอบแทนผมูบ
ล้ รริหารสจาคษัญ
เจล้าหนปีนั้การคล้าบรริษท
ษั ยค่อย

4,700

3,416

1,530

246

180,563

167,108

167,829

154,927

108,221

126,615

-

-
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