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ววิสสยทสศนน์
หนนทั่งในธธุรกวิจผมูข้ผลวิต นดนามสนหลค่อลรทั่น จาระบส

แบตเตอรสทั่ ผลวิตภสณฑน์ประกอบอรทั่นๆ 
และ

ใหข้บรวิการโลจวิสตวิกสน์
ดข้วยคธุณภาพมาตรฐานสากล และมสความรสบผวิด

ชอบตค่อผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกภาคสค่วน

พสนธกวิจ
        1. มสผลตอบแทนทสทั่ดสตค่อผมูข้ถรอหธุข้น และมส
ความสสมพสนธน์ทสทั่ดสกสบพสนธมวิตรทางธธุรกวิจ

2. ผลวิตสวินคข้าทสทั่ดส มสคธุณภาพ และมสการ
ควบคธุมตข้นทธุนการผลวิตอยค่างมสประสวิทธวิภาพ

3. พสฒนาเทคโนโลยสใหมค่ๆ เพรทั่อตอบ
สนองความตข้องการตลาดทสนงในและตค่างประเทศ

4. มองหาตลาดและชค่องทางโอกาสเพรทั่อ
ขยายธธุรกวิจใหข้ทสนกสบการเปลสทั่ยนแปลง การ
แขค่งขสน และนดาสมู ค่ความยสทั่งยรน

5. มสความรสบผวิดชอบตค่อสสงคม และสวิทั่ง
แวดลข้อม องคน์กรมสสสงคมทสทั่ดส

6. พนสกงานมสสธุขภาพกายและใจทสทั่สมบมูรณน์
แขด็งแรง สค่งเสรวิมใหข้พนสกงานมสความรมูข้ ความ
สามารถปรสบตสวใหข้ทสนตค่อการเปลสทั่ยนแปลง

7. ปฏวิบสตวิตามกฎหมาย ขข้อบสงคสบ ของ
หนค่วยงานราชการอยค่างเครค่งครสด

 คค่านวิยมองคน์กร
S : Spirit        หมายถนง  รค่วมมรอ รค่วมใจ
P : Passion     หมายถนง  ทธุค่มเทกสบงานทสทั่ทดา
G : Generate  หมายถนง สรข้างสรรคน์ส วิทั่งดสงาม
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สารจากคณะกรรมการ

เรสยน ทค่านผมูข้ถรอหธุข้น

มากกวค่า 60 ปสทสทั่บรวิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน) และบรวิษสทในเครรอ ดดาเนวินธธุรกวิจจดาหนค่าย
สวินคข้า นดนามสนหลค่อลรทั่น จาระบส และแบตเตอรสทั่  ดข้วยความรค่วมมรอรค่วมใจจาก  คณะกรรมการ ผมูข้บรวิหาร
และพนสกงานทธุกระดสบ   พวกเราทธุค่มเทมธุค่งมสทั่นในการพสฒนาผลวิตภสณฑน์   ใหข้เปด็นสวินคข้าทสทั่ดสมสคธุณภาพ
เปด็นมวิตรตค่อสวิทั่งแวดลข้อม โดยเนข้นสรข้างความเชรทั่อมสทั่นใหข้แกค่ผมูข้ใช ข้ตลอดมาจนงนดามาซนทั่งผลตอบแทนทสทั่ดส
และสมดทั่าเสมอ ตค่อทค่านผมูข้ถรอหธุข้นทธุกปส กลธุค่มบรวิษสทมสความตระหนสกถนง   หนข้าทสทั่ความรสบผวิดชอบทสทั่ตข้อง
ดดาเนวินการอยค่างเครค่งครสดตค่อ สสงคม สวิทั่งแวดลข้อม ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย ทธุกระดสบ     เคารพกฎหมาย และ
ขข้อบสงคสบตค่างๆ ตามหลสกการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสอยค่างตค่อเนรทั่องเพรทั่อจะไดข้นดาพาใหข้บรวิษสทฯ เตวิบโต
ยสทั่งยรน โปรค่งใส เปด็นธรรม และตรวจสอบไดข้

ปส2562 ทสทั่ผค่านมาบรวิษสทฯ มสรายไดข้รวม 3,031 ลข้านบาท ซนทั่งไมค่เปด็นตามเปข้าหมายทสทั่บรวิษสทฯ
วางไวข้ในเรรทั่องของการเพวิทั่มรายไดข้  เนรทั่องจากกดาลสงซรนอในประเทศไมค่เตวิบโต  การแขค่งขสนในตลาดสมูง
ขนนนมากอสกทสนงมสปสจจสยอรทั่นๆทสทั่เกวิดขนนนในปสนสนซ นทั่งเปด็นไปตามหลสกการทางบสญชส จนงทดาใหข้กดาไรสค่วนทสทั่เปด็น
ของผมูข้ถรอหธุข้นเทค่ากสบ 306 ลข้านบาท หรรอ 0.89 บาทตค่อหธุข้น ลดลงจากปสทสทั่ผค่านมารข้อยละ 19.15  แตค่
เพราะบรวิษสทฯ มสสภาพคลค่องสมูง คณะกรรมการบรวิษสทจนงมสมตวิเหด็นควร ขออนธุมสตวิจากทสทั่ประชธุมสามสญ
ประจดาปสผมูข้ถรอหธุข้นในวสนทสทั่ 22 เมษายน 2563 จค่ายเงวินปสนผลสดาหรสบผลการดดาเนวินงานงวดปส2562 ใน
อสตราหธุข้นละ 0.70 บาทเทค่าปสทสทั่ผค่านมา ควิดเปด็นอสตรารข้อยละ 78.65 ของกดาไรตค่อหธุข้น

            คณะกรรมการบรวิษสทฯ ขอขอบคธุณทค่านผมูข้ถรอหธุข้น ลมูกคข้า คมูค่คข้า และสถาบสนตค่างๆ ทสทั่ใหข้ความ
สนสบสนธุนบรวิษสทฯดข้วยดสมาโดยตลอด อสกทสนงพนสกงานทธุกทค่านทสทั่มธุค่งมสทั่นและทธุค่มเทกดาลสงกายกดาลสงใจ
ในการทดางานจนทดาใหข้บรวิษสทฯกข้าวผค่านปสทสทั่ผค่านมาและประสบความสดาเรด็จตามสมควร ทข้ายทสทั่สธุดนสน
คณะกรรมการบรวิษสทฯ ขอตสนงปณวิธานวค่า จะบรวิหารองคน์กรใหข้พสฒนาตค่อไปภายใตข้หลสกธรรมาภวิบาล 
และความรสบผวิดชอบตค่อสสงคมทธุกภาคสค่วน

นายมธุข โรจตระการ 
 ประธานคณะกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรสยน ทค่านผมูข้ถรอหธุข้น

          คณะกรรมการตรวจสอบมสหนข้าทสทั่และความรสบผวิดชอบ ในการกดากสบดมูแลการดดาเนวินกวิจการใหข้สอดคลข้องกสบ
กลยธุทธน์และนโยบายธธุรกวิจ โดยใหข้มส 

- การปฏวิบสตวิตามขข้อกดาหนดและกฎหมายทสทั่เกสทั่ยวขข้อง
- การจสดการและการควบคธุมความเสสทั่ยงทางธธุรกวิจ
- การจสดทดารายงานทางการเงวินและการเลรอกใช ข้นโยบายบสญชสทสทั่เหมาะสม
- การควบคธุมภายในและการตรวจสอบภายในทสทั่ดส
- การทดารายการระหวค่างกสนกสบผมูข้ทสทั่มสสค่วนเกสทั่ยวขข้อง
- การพวิจารณาเสนอ แตค่งตสนง ถอดถอน ผมูข้สอบบสญชส และ ผมูข้ตรวจสอบภายใน ของบรวิษสท
- การเปวิดเผยขข้อมมูลของบรวิษสทใหข้มสความถมูกตข้องครบถข้วนและมสการปฏวิบสตวิงานอยค่างเปด็นอวิสระ

     ในปส 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้จสดใหข้มสการประชธุม รวม 4 ครสนง โดยมสผมูข้สอบบสญชส ผมูข้บรวิหารฝค่ายบสญชสและ
การเงวิน และผมูข้ตรวจสอบภายใน เขข้ารค่วมประชธุมในวาระทสทั่เกสทั่ยวขข้อง โดยสรธุปสาระสดาคสญดสงนสน
     1. สอบทานงบการเงวินรายไตรมาสและงบการเงวินประจดาปส 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานงบการเงวิน
รายไตรมาสโดยไดข้สอบถามและรสบฟสงคดาช สนแจง จากผมูข้บรวิหารและผมูข้สอบบสญชส ในเรรทั่องความถมูกตข้อง ครบถข้วน การ
ปฏวิบสตวิตามหลสกการบสญชสทสทั่รสบรองทสทั่วไป การเลรอกใช ข้นโยบายบสญชส และการเปวิดเผยขข้อมมูลทสทั่เพสยงพอ พรข้อมทสนงรสบ
ทราบขข้อสสงเกตและแนวทางแกข้ไขปสญหาใหข้เกวิดประโยชนน์แกค่บรวิษสท คณะกรรมการตรวจสอบมสความเหด็นสอดคลข้อง
กสบผมูข้สอบบสญชสวค่า งบการเงวินดสงกลค่าวมสความถมูกตข้องตามทสทั่ควรในสาระสดาคสญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงวิน
     2. สอบทานและใหข้ความเหด็นตค่อรายการทสทั่เกสทั่ยวโยงกสนหรรอรายการทสทั่อาจมสความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์ รวมถนง
การเปวิดเผยขข้อมมูลรายการดสงกลค่าวตามขข้อกดาหนดของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย และสดานสกงานคณะ
กรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ คณะกรรมการตรวจสอบมสความเหด็นวค่ารายการดสงกลค่าวเปด็นรายการทสทั่
สมเหตธุสมผล และเปด็นประโยชนน์ตค่อการดดาเนวินธธุรกวิจของบรวิษสทรวมทสนงมสการเปวิดเผยขข้อมมูลอยค่างถมูกตข้องและครบถข้วน
     3. สอบทานผลการดดาเนวินงานตรวจสอบภายในทสทั่ไดข้ดดาเนวินการโดยผมูข้ตรวจสอบภายใน ซ นทั่งเปด็นบรวิษสทอวิสระจาก
ภายนอกองคน์กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจดาปส 2562 เพรทั่อใหข้การควบคธุมภายในของบรวิษสทมส
ประสวิทธวิภาพและประสวิทธวิผลและมสความเพสยงพอของระบบการควบคธุมภายใน
     4. ทบทวนกฎบสตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกดาหนดแผนงานตรวจสอบภายในสดาหรสบปส 2563
     5. สอบทานกระบวนการปฏวิบสตวิงานใหข้เปด็นไปตามกฎหมายวค่าดข้วยหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ ขข้อกดาหนด
ของตลาดหลสกทรสพยน์และกฎหมายทสทั่เกสทั่ยวขข้องกสบธธุรกวิจของบรวิษสท รวมถนงการปฏวิบสตวิตามขข้อกดาหนดของบรวิษสท และ
ขข้อผมูกพสนทสทั่บรวิษสทมสไวข้กสบบธุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมค่พบประเดด็นทสทั่เปด็นสาระสดาคสญในเรรทั่องการไมค่
ปฏวิบสตวิตามแตค่อยค่างใด
     6. พวิจารณาคสดเลรอกเสนอแตค่งตสนงผมูข้สอบบสญชสประจดาปส 2562 ตค่อทสทั่ประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น และคณะกรรมการตรวจสอบ
เหด็นชอบในอสตราคค่าตอบแทนผมูข้สอบประจดาปส 2562 โดยพวิจารณาจากผลการปฏวิบสตวิงาน ความเปด็นอวิสระ ของผมูข้สอบ
บสญชสในปสทสทั่ผค่านมา 
     คณะกรรมการตรวจสอบมสความเหด็นวค่าในรอบปส2562 บรวิษสทมสระบบการกดากสบดมูแลกวิจการและการควบคธุมภายในทสทั่
เหมาะสม การจสดทดารายงานทางการเงวินแสดงขข้อเทด็จจรวิงในสค่วนทสทั่เปด็นสาระสดาคสญครบถข้วน ถมูกตข้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงวินและเปวิดเผยขข้อมมูลเปด็นไปตามกฎหมายและขข้อกดาหนดทสทั่เกสทั่ยวขข้อง มสการบรวิหารความเส สทั่ยงทสทั่เพสยง
พอ และมสการปฏวิบสตวิตามกฎหมาย ขข้อกดาหนด และขข้อผมูกพสนตค่างๆ และมสการเปวิดเผยรายการทสทั่เกสทั่ยวโยงกสนอยค่างถมูก
ตข้องและมสการปฏวิบสตวิงานทสทั่สอดคลข้องกสบระบบการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสอยค่างเพสยงพอ ไมค่พบรายการผวิดพลาดทสทั่มส
สาระสดาคสญทสทั่จะกระทบฐานะการเงวินของบรวิษสท รวมทสนงมสการพสฒนาปรสบปรธุงระบบงานใหข้มสคธุณภาพและเหมาะสมกสบ
สภาพแวดลข้อมทางธธุรกวิจอยค่างตค่อเนรทั่อง

นายอดาพล โหตระกวิตยน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ขน้อมมูลทพัยั่วไป

ชรทั่อบรวิษสท บรวิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน) (เรสยกชรทั่อยค่อ “SPG”)

เลขทสทั่ทะเบสยนบรวิษสท 0107539000111  จดทะเบสยนกสบตลาดหลสกทรสพยน์ฯเมรทั่อ มสนาคม 2540

หธุข้นทสทั่จดาหนค่ายแลข้ว จดานวนหธุข้นสามสญจดทะเบสยน 345,000,000 หธุข้น ราคาพารน์ 1.00 บาท 
รสบชดาระแลข้ว 100%

ทสทั่ตสนงสดานสกงานใหญค่ 488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสสทั่แยกมหานาค เขตดธุสวิต กรธุงเทพฯ 10300 
โทรศสพทน์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทสทั่ตสนงคลสงสวินคข้า 101  หมมูค่ 2  ถนนสามโคก-เสนา  ตดาบลคลองควาย อดาเภอสามโคก 
จสงหวสดปทธุมธานส 12160 โทรศสพทน์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธธุรกวิจ ผลวิตและจดาหนค่าย สวินคข้าอธุตสาหกรรม หมวดยานยนตน์ 
ประเภท นดนามสนหลค่อลรทั่น แบตเตอรสทั่ และจาระบส

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

ผมูข้สอบบสญชส นางสาวฐวิตวิมา พงศน์ไชยยง 
ผมูข้สอบบสญชสรสบอนธุญาตเลขทะเบสยน 10728
บรวิษสท เคพสเอด็มจส ภมูมวิไชย สอบบสญชส จดากสด 
โทรศสพทน์ (02) 677 2000 

ผมูข้ตรวจสอบภายใน นางสธุรสยน์ นสนตตวิกมูล 
บรวิษสท วสอารน์ไอเอ จดากสด
2129/122 หมมูค่4 ถนนเทพารสกษน์ อดาเภอเมรอง 
จสงหวสดสมธุทรปราการ
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ภาพรวมการดจาเนรินธรรกริจ

คณะกรรมการบรริษพัท

      บรวิษสทตข้องมสจดานวนกรรมการไมค่นข้อยกวค่า 5 คน และกรรมการไมค่นข้อยกวค่ากนทั่งหนนทั่งตข้องมสทสทั่อยมูค่ในประเทศไทย และ
ตข้องมสกรรมการอวิสระอยค่างนข้อยหนนทั่งในสามของจดานวนกรรมการทสนงหมดแตค่ตข้องไมค่นข้อยกวค่า 3 คน

                                                  คณะกรรมการบรวิษสท มสจดานวน 10 ทค่าน                                                  

นายมธุข โรจตระการ
ประธานกรรมการ

- ดดารงตดาแหนค่ง 23 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
113,184,000 หธุข้นเทค่าปสทสทั่
ผค่านมา

นางอรศรส ทวิพยบธุญทอง
กรรมการ
- ผมูข้รสบผวิดชอบสมูงสธุดใน
สายงานบสญชสและการ
เงวิน (CFO)
- กรรมการบรวิหารความ
เสสทั่ยง

- ดดารงตดาแหนค่ง 23 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
15,003,570 หธุข้นเทค่าปสทสทั่
ผค่านมา

นายอดวิศร โรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการผมูข้จสดการ
- กรรมการบรวิหารความ
เสสทั่ยง

- ดดารงตดาแหนค่ง 23 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
15,003,580 หธุข้นเทค่าปสทสทั่
ผค่านมา

นายไพบมูลยน์ จวิตตวิวาณวิชยน์
กรรมการ

- ดดารงตดาแหนค่ง 23 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
0 หธุข้น เทค่าปสทสทั่ผค่านมา

น.ส.ดธุษฎส โรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการบรวิหารดข้าน
การตลาด
- กรรมการบรวิหารความ
เสสทั่ยง

- ดดารงตดาแหนค่ง 11 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
15,003,580 หธุข้นเทค่าปสทสทั่
ผค่านมา

น.ส.ปรางศวิรวิ ทวิพยบธุญ
ทอง
กรรมการ
- กรรมการบรวิหารดข้านการ
ตลาดตค่างประเทศ

- ดดารงตดาแหนค่ง 16 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
3,454,000 หธุข้นเทค่าปสทสทั่
ผค่านมา

นายอดาพล โหตระกวิตยน์
กรรมการอวิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ดดารงตดาแหนค่งรวม 20 
ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
0 หธุข้น เทค่าปสทสทั่ผค่านมา

นายสมวิต หรรษา
กรรมการอวิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- ดดารงตดาแหนค่ง 20 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
0 หธุข้น เทค่าปสทสทั่ผค่านมา

นายไพรวินทรน์ วงษน์
วสนทนสยน์
กรรมการอวิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- ดดารงตดาแหนค่ง 20 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
0 หธุข้น เทค่าปสทสทั่ผค่านมา

นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์
มงคลกธุล
กรรมการอวิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
บรวิหารความเสสทั่ยง

- ดดารงตดาแหนค่ง 6 ปส
- จดานวนหธุข้นทสทั่ถรอครอง 
0 หธุข้น เทค่าปสทสทั่ผค่านมา
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บรคลากร

     1) บรวิษสทและบรวิษสทยค่อย มสผมูข้บรวิหารและพนสกงาน ณ 31 ธสนวาคม  ดสงนสน
บธุคลากร (คน) สยามภสณฑน์ สยามลมูบฯ สยามแบตฯ พรสเมสยลมูบฯ รวม

2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561

1. ฝค่ายขายและบรวิหาร    213 220 37 36 40 38 72 71 362 365

2. ฝค่ายโรงงานผลวิตสวินคข้า - - 99 105 201 218 179 203 479 526

รวมจดานวนคน 213 220 136 141 241 256 251 274 841 891

3. ผลตอบแทน(ลข้านบาท)
- ทสทั่เปด็นตสวเงวิน
- สวสสดวิการ อบรม 
และอรทั่นๆ

228.6

8.8

235.3

9.3

40.0

4.6

40.8

4.8

67.8

6.4

72.8

5.5

81.7

7.7

85.9

6.6

418.1

27.5

434.9

26.1

ผลตอบแทนรวม 237.4 244.6 44.6 45.6 74.2 78.3 89.4 92.5 445.6 461.0

4. สดารองผลประโยชนน์
   พนสกงาน (ลข้านบาท)

65.9 48.5 5.5 3.2 8.9 6.0 10.3 7.6 90.6 65.3

5. การอบรมใหข้ความรมูข้
    - จดานวนหลสกสมูตร
    - จดานวนคนทสทั่เขข้าอบรม

9
183

5 
135

26
168

21
176

25
213

20
309

37
303

22
326

97
867

68
946

     2) ลสกษณะคค่าตอบแทน
      1. คค่าตอบแทนทสทั่เปด็นตสวเงวินไดข้แกค่ เงวินเดรอน คค่าแรง คค่าคอมมวิชชสทั่น เบสนยเลสนยง เบสนยขยสน คค่าลค่วงเวลา คค่ากะ 
คค่าเดวิน ทางทสทั่เกสทั่ยวขข้องกสบการดดาเนวินธธุรกวิจ เงวินกลางปส เงวินโบนสส เงวินชค่วยเหลรอเมรทั่อชราภาพและเงวินชดเชยเมรทั่อ
เกษสยณอายธุ
    2. คค่าตอบแทนอรทั่น เชค่น สวิทธวิในวสนลาปค่วย ลาพสกผค่อน ลาบวช ลาคลอด วสนหยธุดตามประเพณส การรสกษา
พยาบาลกรณสอธุบสตวิเหตธุและฉธุกเฉวิน ชธุดเครรทั่องแบบ อธุปกรณน์เพรทั่อความปลอดภสย รถรสบสค่งพนสกงาน หข้องพยาบาล การ
จสดทดาประกสนชสววิตใหข้กสบผมูข้บรวิหารและพนสกงานตามระดสบความเสสทั่ยงของการปฏวิบสตวิงาน สนสบสนธุนคค่าใช ข้จค่ายการฝนก
อบรมสสมมนาทสนงภายในและภายนอกองคน์กร เปด็นตข้น

     3) นโยบายในการพสฒนาพนสกงานของบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย     
    บรวิษสทตระหนสกถนงความสดาคสญในการเรสยนรมูข้และการพสฒนาบธุคลากร เพราะเช รทั่อวค่าบธุคลากรทสทั่มสความรมูข้ ความ

สามารถ มสความสดาคสญอยค่างยวิทั่งทสทั่จะนดาพาบรวิษสทใหข้บรรลธุเปข้าหมายในการดดาเนวินธธุรกวิจและสรข้างความพนงพอใจใหข้กสบ
ลมูกคข้า ผมูข้ถรอหธุข้น และผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบ

    บรวิษสทจสดใหข้มสการอบรบแกค่พนสกงานทธุกระดสบ ทธุกแผนก เปด็นประจดาอยค่างสมดทั่าเสมอทธุกปส โดยกดาหนดเปด็น
ใหข้มสการจสดทดาแผนฝนกอบรม เลรอกหสวขข้ออบรมทสทั่เปด็นประโยชนน์ตค่อพนสกงานและองคน์กร และนดาเสนอของบประมาณ
จากฝค่ายบรวิหารเปด็นประจดาทธุกเดรอนธสนวาคมของปส กดาหนดเปข้าหมายใหข้ผมูข้จสดการแตค่ละแผนกจสดทดา Succession Plan ,
Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมสคณะทดางานบรวิหารความเสสทั่ยงตรวจตวิดตามการปฏวิบสตวิตามแผนอยค่าง
สมดทั่าเสมอ บรวิษสทมสนโยบายจมูงใจพนสกงานในตดาแหนค่งทสทั่มสความสดาคสญโดยเพวิทั่มคค่าตอบแทนเชค่น เงวินพวิเศษ คค่าตดาแหนค่ง
ใหข้เหมาะสมเพรทั่อลด Turnover rate ของพนสกงาน  
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ลพักษณะการประกอบธรรกริจ

นโยบาย     :
1. ความเชรทั่อมสทั่นของนสกลงทธุนในบรวิษสทมหาชนนสนนมสสค่วนสดาคสญอยค่างยวิทั่งตค่อระบบเศรษฐกวิจ บมจ.สยามภสณฑน์

กรธุรุ๊ป จนงตข้องการนดาเสนอขข้อมมูลทสทั่สดาคสญเกสทั่ยวกสบนโยบายดข้านบรรษสทภวิบาลของเรา นโยบายเหลค่านสนเปด็นแนวทางใน
การปฏวิบสตวิงานทสดสยวิทั่งขนนนของบมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป ซนทั่งสอดคลข้องทสนงกฎหมายและผลประโยชนน์ของผมูข้ถรอหธุข้น

2. การนดาเสนองบการเงวินใหข้สะทข้อนผลประกอบการของเราเปด็นส วิทั่งทสทั่บรวิษสทและผมูข้ถรอหธุข้นของเราใหข้ความสดาคสญ
อยค่างยวิทั่ง ทสทั่ บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ปยรนหยสดในการปฏวิบสตวิตามขข้อกดาหนดสดาหรสบนโยบายทางการเงวินของเรา ซ นทั่ง
สอดคลข้องกสบมาตรฐานการรายงานทางการเงวินของไทย (TFRS) และนดาเสนองบการเงวินอยค่างเปด็นรมูปธรรมและ
ซรทั่อตรง เรามธุค่งมสทั่นทสทั่จะใหข้ขข้อมมูลทางการเงวินทสทั่โปรค่งใส รวดเรด็ว ครบถข้วน มสสาระสดาคสญ และแมค่นยดา

3. บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป มธุค่งมสทั่นสมูค่ความเปด็นเยสทั่ยมในการดดาเนวินนโยบายดข้านบรรษสทภวิบาล และกดาหนดนโยบาย
ตลอดจนแนวทางปฏวิบสตวิตามหลสกบรรษสทภวิบาลทสทั่ดสอยค่างชสดเจน นโยบายและ หลสกปฏวิบสตวิเหลค่านสนไดข้รสบการออกแบบ
เพรทั่อใหข้สอดคลข้องกสบขข้อกดาหนดในการเปด็นบรวิษสทจดทะเบสยนในตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทยตลอดจนขข้อ
กดาหนดดข้านบรรษสทภวิบาล อาทวิเชค่น

- คณะกรรมการบรวิหารไดข้ดดาเนวินนโยบายดข้านบรรษสทภวิบาลทสทั่ชสดเจน
- กฎบสตรของคณะกรรมการตค่างๆ ตข้องกดาหนดหนข้าทสทั่และความรสบผวิดชอบของแตค่ละคณะกรรมการอยค่าง

ชสดเจน
- บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป ไดข้นดาหลสกจรวิยธรรมเขข้ามาใช ข้กสบเจข้าหนข้าทสทั่บรวิหารทสทั่สดาคสญ ตลอดจนเจข้าหนข้าทสทั่ฝค่ายการ

เงวินทธุกทค่าน ซนทั่งรวมไปถนงเจข้าหนข้าทสทั่บรวิหารฝค่ายการเงวินและเจข้าหนข้าทสทั่บรวิหารฝค่ายบสญชส
- สค่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป ทดาหนข้าทสทั่ดมูแลการปฏวิบสตวิงานในบรวิเวณทสทั่สดาคสญของ

ธธุรกวิจ กระบวนการทางดข้านการเงวินและการควบคธุม และรายงานตรงตค่อคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ.สยามภสณฑน์
กรธุรุ๊ป

- บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป มสแนวทางในการครอบครองหลสกทรสพยน์สดาหรสบกรรมการทสทั่มวิใชค่พนสกงาน และเจข้า
หนข้าทสทั่บรวิหาร

4. เรามธุค่งมสทั่นทสทั่จะยนดมสทั่นในมาตรฐานการบสญชสและรายงานทางการเงวินทสทั่เขข้มงวด ซนทั่งเราไดข้กดาหนดและบสงคสบใช ข้
วสฒนธรรมองคน์กรของเราประกอบดข้วยการปฏวิบสตวิงานอยค่างซ รทั่อสสตยน์และมธุค่งมสทั่นในการกดาหนดหลสกการปฏวิบสตวิและ
นโยบายทสทั่เขข้มงวด เรามสความมสทั่นใจสมูงสธุดตค่องบการเงวิน ระบบการควบคธุมภายใน และบธุคลากร ซ นทั่งมสความรสบผวิดชอบ
อยค่างชสดเจน และปฏวิบสตวิงานภายใตข้มาตรฐานจรวิยธรรมทสทั่สมูงสธุด เราขอขอบพระคธุณทค่านทสทั่ไดข้ใหข้ความไวข้วางใจบรวิษสท
ของเรา

โครงสรน้างการถยือหรน้นของกลรย่มบรริษพัท
บรวิษสท มส 3 บรวิษสทยค่อย ดสงนสน

บรวิษสทยค่อย
ผลวิตและจดาหนค่าย

ผลวิตภสณฑน์
ทธุนจด

ทะเบสยน
(ลข้านบาท)

สสดสค่วนการ
ถรอหสนและ
ออกเสสยง

(%)

บจก. สยามลมูบรวิแคข้นทน์อวินดสสทรสทั่ จาระบส  ยสทั่หข้อ “เทรน”,“จระเขข้” 
และอรทั่นๆตามทสทั่ลมูกคข้ากดาหนด

50 99.99

บจก. สยามแบตเตอรสทั่อวินดสสทรสทั่ แบตเตอรสทั่รถยนตน์ ยสทั่หข้อ“โบลสเดข้น”,“เทรน”
และอรทั่นๆตามทสทั่ลมูกคข้ากดาหนด

60 95.74

บจก. พรสเมสย ลมูบรวิแคข้นทน์ นดนามสนหลค่อลรทั่นเครรทั่องยนตน์
ยสทั่หข้อ“เทรน”,“จระเขข้” 
และอรทั่นๆตามทสทั่ลมูกคข้ากดาหนด

70 99.99
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ตษัวแทนจจาหนน่าย 3 ผลริตภษัณฑฑ์
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นโยบายการแบย่งการดจาเนรินงานของบรริษพัทในกลรย่ม :
บรวิษสทเปด็นบรวิษสทแมค่ :  เปด็นตสวแทนจดาหนค่ายผลวิตภสณฑน์นดนามสนหลค่อลรทั่น จาระบส และแบตเตอรสทั่ ทสทั่ผลวิตโดยบรวิษสทยค่อย

           ใหข้กสบลมูกคข้าทสทั่วไปในประเทศ และลมูกคข้าประเทศในกลธุค่ม AEC ตามแนวชายแดน
บรวิษสทยค่อยทสนง 3       :  เปด็นผมูข้ผลวิตสวินคข้าสค่งใหข้บรวิษสทแมค่ และจดาหนค่ายสวินคข้าเองโดยตรงใหข้กสบลมูกคข้าประเทศชายแดน

  และ ลมูกคข้าตค่างประเทศ

โครงสรน้างธรรกริจของกลรย่มบรริษพัท

นจนามพันหลย่อลยืยั่น จาระบบ แบตเตอรบยั่

โครงสรน้างรายไดน้
โครงสรข้างรายไดข้ 2562 2561 2560

ตามสายผลวิตภสณฑน์ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ
รายไดข้จากการขาย
    นดนามสนหลค่อลรทั่น
    จาระบส
    แบตเตอรสทั่
    อรทั่นๆ

1,479.85
952.28
514.94
30.39

48.83
31.42
16.99
1.00

1,569.99
1,025.46

611.06
42.21

47.71
31.17
18.57
1.28

1,664.55
993.46
642.68
32.73

49.23
29.38
19.01
0.97

รวมรายไดข้จากการขาย 2,977.46 98.24 3,248.72 98.73 3,333.42 98.59
รายไดข้อรทั่น ๆ 53.30 1.76 41.68 1.27 47.55 1.41

รวม 3,030.76 100.00 3,290.40 100.00 3,380.97 100.00
• ขายอรทั่นๆ เปด็นการขายวสตถธุดวิบและของเสสยทสทั่เกวิดภายในกระบวนการผลวิต 
• รายไดข้อรทั่นๆ ประกอบดข้วย รายไดข้จากเงวินลงทธุน กดาไรจากสสญญาซรนอขายเงวินตราตค่างประเทศลค่วงหนข้า กดาไรจาก
อสตราแลก เปลสทั่ยน รายไดข้จากคค่าระวางและประกสนภสยในการสค่งออก กดาไรจากการขายทรสพยน์สวิน และคค่าเชค่ารสบ
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บรริษษัท พรรีเมรีย ลลูบรริแคค้นทฑ์ จจากษัด
ผลูค้ผลริต

บรริษษัท สยามลลูบรริแคค้นทฑ์อรินดษัสทรรีรี่ จจากษัด
ผลูค้ผลริต

บรริษษัท สยามแบตเตอรรีรี่อรินดษัสทรรีรี่ จจากษัด
ผลูค้ผลริต

ขายในประเทศขายประเทศใน
แถบชายแดน

ขายตน่างประเทศ
ผน่านสยามลลูบริฯ

ขายชายแดน
ผน่านบ.พรรีเมรียฯ

ขายตน่างประเทศ

49.52 %

50.05%

70.86%

9.94%

77.53%

22.47%

87.55%12.45%

19.20%0.43%



              SPG รายงานการพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน 2562  

แนวทางการดจาเนรินงานในอนาคต
ผลวิตภสณฑน์นดนามสนหลค่อลรทั่น : บรวิษสทยสงคงใหข้ความสดาคสญตค่อการพสฒนาคธุณภาพ กลยธุทธน์ในการขาย การบรวิการ

รสบประกสนหลสงขาย เพวิทั่มผลวิตภสณฑน์ทสทั่มสเกรด API สมูงขนนนใหข้ทสนตลาดโลก ใช ข้วสสดธุหสบหค่อสะดวกและไมค่ทดาลายสวิทั่ง
แวดลข้อม เพรทั่อเปด็นทางเลรอกทสทั่ดสและปลอดภสยสดาหรสบผมูข้บรวิโภค

ผลวิตภสณฑน์จาระบส : บรวิษสทมสกลยธุทธน์เพวิทั่มลมูกคข้าใหมค่ๆในตลาดตค่างประเทศ โดยกรรมการทสทั่ดมูแลดข้านการตลาด
ตค่างประเทศไดข้เพวิทั่มชค่องทางตวิดตค่อแบบ Online Trading เพรทั่อความรวดเรด็ว อสกทสนงววิจสยพสฒนาสมูตรผลวิตอยค่างสมดทั่าเสมอ
เพรทั่อใหข้มสคธุณภาพและตข้นทธุนทสทั่เหมาะตค่อการแขค่งขสน และเพวิทั่มเครรทั่องจสกรใหมค่ในการผลวิตจาระบส ปสจจธุบสนอยมูค่ระหวค่าง
การตวิดตสนงเครรทั่อง

ผลวิตภสณฑน์แบตเตอรสทั่ : มสนโยบาย Rebranding ทสนงตสวผลวิตภสณฑน์ และการบรวิหารจสดการภายในองคน์กรควบคมูค่
กสน มธุค่งเนข้นพสฒนาสายการผลวิตเพรทั่อลดตข้นทธุนใหข้สามารถแขค่งขสนไดข้ และยสงคงไวข้ซ นทั่งคธุณภาพทสทั่ดส 

ธธุรกวิจทค่าเรรอคลสงส วินคข้าและบรวิการโลจวิสตวิกสน์ : บรวิษสทไดข้จสดตสนงทสมงานศนกษาขข้อมมูลววิเคราะหน์แนวทางการ
ดดาเนวินธธุรกวิจบนทสทั่ดวิน 71 ไรค่ รวิมแมค่นดนาเจข้าพระยาทสทั่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมธุทรเจดสยน์ จว.สมธุทรปราการ เพรทั่อ
รองรสบการเปลสทั่ยนไปของโลกทสทั่จะเกวิดในอนาคต ปสจจธุบสนอยมูค่ในขสนนตอนยรทั่นขอสรข้างแทข้งคน์เกด็บนดนามสนตค่อราชการและ
รออนธุมสตวิ

ทริศทางเศรษฐกริจในปบ  2563 
     เศรษฐกวิจไทยจะเตวิบโตไดข้ช ข้าลง : ตลาดในประเทศยสงคงมสความไมค่แนค่นอนจากการเมรองทสทั่ไมค่เสถสยรภาพและ
ไมค่มสทั่นคงพอทสทั่จะชค่วยใหข้เศรษฐกวิจภายในประเทศขยายตสว ประกอบกสบการชะลอตสวของเศรษฐกวิจโลกอยค่างตค่อเนรทั่องมส
ผลกระทบแผนการดนงดมูดการลงทธุนจากตค่างประเทศมายสงโครงการขนาดใหญค่เช ค่นโครงการ EEC อสกทสนงในตข้น
ปส2563 มสปสจจสยสดาคสญทสทั่กดดสนเศรษฐกวิจครอ การระบาดของไวรสส COVID-19 ในประเทศจสนซนทั่งเปด็นลมูกคข้าสดาคสญของ
ไทย เทค่ากสบยวิทั่งสค่งผลใหข้การคข้าขายภายในประเทศลดลงมากขนนน
         เศรษฐกวิจโลกจะการชะลอตสวอยค่างตค่อเนรทั่อง : ตลาดสค่งออกจะไดข้รสบผลกระทบจากความตข้องการของลมูกคข้าทสทั่
ลดลง และการระบาดของไวรสส COVID-19 จากประเทศจสนไปประเทศตค่างๆ ยวิทั่งสค่งผลใหข้อธุปสงคน์ในตค่างประเทศชะลอ
ตสวลงมาก ดสงนสนนผมูข้ประกอบการภายในประเทศตข้องมสแนวทางในการปรสบตสว ปรสบกลยธุทธน์ มสการบรวิหารความเส สทั่ยงเพรทั่อ
ใหข้ผค่านภาวะนสนไป 
         สดาหรสบกลธุค่มบรวิษสทมสความพรข้อมทธุกดข้านเพรทั่อตอบสนองความตข้องการของลมูกคข้าทธุกตลาด ทสนงดข้านเงวิน
ทธุนหมธุนเวสยน ดข้านการผลวิต สถานทสทั่จสดเกด็บ การขาย การบรวิการ การประกสนคธุณภาพ การเพวิทั่มผลวิตภสณฑน์เกรดใหมค่ๆ
ออกสมูค่ตลาดเพรทั่อเพวิทั่มทางเลรอกใหข้มากขนนนสดาหรสบผมูข้บรวิโภค และเชรทั่อมสทั่นวค่าจะสามารถนดามาซนทั่งผลประกอบการทสทั่ดสใหข้ผมูข้มส
สค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบตค่อไป

ปพัจจพัยทบยั่มบผลตย่อการดจาเนรินงานหรยือฐานะการเงรินในอนาคต 
ภาระผมูกพสนและหนสนส วินทสทั่อาจจะเกวิดขนนนบรวิษสทและบรวิษสทยค่อยไมค่มสภาระผมูกพสนทสทั่เปด็นสาระสดาคสญตค่อการดดาเนวิน

งานแตค่อยค่างใด กลธุค่มบรวิษสทมสหนสนส วินนข้อยมากมส Current Ratio 13.44 และ Quick Ratio 9.71
อนาคตของรถยนตน์ไฟฟข้าซนทั่งคาดวค่าจะขยายตสวมากไมค่เกวิน 20 ปสขข้างหนข้า จะสค่งผลตค่อการดดาเนวินธธุรกวิจของ

บรวิษสทโดยตรง คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยงใหข้ความสดาคสญและไดข้ตสนงทสมงานบรวิหารจสดการตวิดตามขข้อมมูลอยค่าง     
ตค่อเนรทั่องสมดทั่าเสมอ
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การบรริหารความเสบยั่ยง

รายงานคณะกรรมการบรริหารความเส บยั่ยง

บรวิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน) ดดาเนวินธธุรกวิจอยค่างมสคธุณธรรม ตามหลสกธรรมาภวิบาล โปรค่งใสและ
เสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธธุรกวิจ กฎบสตรคณะกรรมการบรวิหารความเส สทั่ยง โดยตระหนสกถนงความสดาคสญของ
การบรวิหารความเสสทั่ยงครอบคลธุมทสทั่วทสนงองคน์กรใหข้สอดคลข้องกสบมาตรฐานการบรวิหารความเส สทั่ยงตามหลสก COSO ERM
Framework เพรทั่อใช ข้เปด็นแนวทางในการบรวิหารความเสสทั่ยงสดาหรสบผมูข้บรวิหารและพนสกงานใหข้มสการนดาไปปฏวิบสตวิจนเปด็น
สค่วนหนนทั่งของวสฒนธรรมองคน์กร และมธุค่งมสทั่นทสทั่จะพสฒนาระบบบรวิหารจสดการความเส สทั่ยงขององคน์กรเพรทั่อใหข้สามารถบรรลธุ
เปข้าหมายทสทั่ตสนงไวข้ สรข้างความมสทั่นใจและความนค่าเช รทั่อถรอใหข้แกค่นสกลงทธุนและผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยในการดดาเนวินธธุรกวิจของ
บรวิษสทฯ คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยงประกอบดข้วยสมาชวิก 4 ทค่าน ดสงนสน  

1. นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล  ประธานคณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง
2. นายอดวิศร โรจตระการ  กรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง
3. นางอรศรส ทวิพยบธุญทอง  กรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง
4. นางสาวดธุษฎส โรจตระการ  กรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง

ในปส 2562 ทสทั่ผค่านมา คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง ไดข้ทบทวนบทบาทหนข้าทสทั่ในกฎบสตรคณะกรรมการ
บรวิหารความเสสทั่ยง กดาหนดกรอบการบรวิหารความเสสทั่ยงใหข้เหมาะสมกสบการดดาเนวินธธุรกวิจ และสอดคลข้องกสบทวิศทาง
กลยธุทธน์การดดาเนวินงานของบรวิษสท รวมทสนงสนสบสนธุนและพสฒนาการบรวิหารความเสสทั่ยงในทธุกระดสบทสทั่วทสนงองคน์กรอยค่างตค่อ
เนรทั่องจากปส 2561 คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยงไดข้มสการประชธุมระดสบกรรมการ 2 ครสนง และประชธุมยค่อยกสบคณะ
ทดางาน 4 ครสนง สรธุปสาระสดาคสญไดข้ดสงนสน

1. แผนบรวิหารความเสสทั่ยง การประเมวินความเสสทั่ยง และการบรวิหารจสดการความเสสทั่ยง
คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง ไดข้มสการพวิจารณาใหข้มสการประเมวินความเสสทั่ยงทสทั่ครอบคลธุมปสจจสยเสสทั่ยงในการ

ดดาเนวินธธุรกวิจของบรวิษสททธุกดข้าน ไดข้แกค่ ดข้านกลยธุทธน์(strategic risk) ดข้านการเงวิน(financial risk) ดข้านการดดาเนวิน
งาน(operational risk) และดข้านกฎระเบสยบขข้อบสงคสบ(compliance risk) และปรสบปรธุงเพวิทั่มเตวิมอยค่างตค่อเนรทั่องใหข้
สอดคลข้องกสบสภาวการณน์ทสทั่เปด็นปสจจธุบสนเพรทั่อนดาเสนอตค่อคณะกรรมการบรวิษสท

2. การตวิดตามกดากสบดมูแลการบรวิหารความเสสทั่ยง
คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง ไดข้มสการตวิดตามความกข้าวหนข้าของการดดาเนวินงานตามแผนบรวิหารความเส สทั่ยง

อยค่างตค่อเนรทั่อง และใหข้ขข้อเสนอแนะเพรทั่อปรสบปรธุงการดดาเนวินงานใหข้มสการนดาไปปฏวิบสตวิอยค่างเหมาะสมและมสประส วิทธวิภาพ
และรายงานผลการบรวิหารความเสสทั่ยงตค่อคณะกรรมการบรวิษสทรสบทราบเปด็นรายครนทั่งปส

3. สรข้างวสฒนธรรมการบรวิหารความเสสทั่ยงใหข้เกวิดขนนนในองคน์กร
 คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง ไดข้มสการสค่งเสรวิมใหข้มสกวิจกรรมสนสบสนธุนเพรทั่อใหข้พนสกงานทธุกคนตระหนสกและ

เหด็นความสดาคสญของการบรวิหารความเสสทั่ยง พนสกงานทธุกระดสบมสสค่วนรค่วมในเรรทั่องการบรวิหารจสดการความเสสทั่ยงประเมวิน
ความเสสทั่ยงทสทั่อยมูค่ในกระบวนการทดางานของแตค่ละหนค่วยงาน ไดข้แกค่ การอบรมความรมูข้เรรทั่องการบรวิหารความเส สทั่ยงใหข้แกค่
พนสกงานในองคน์กร การเลรอกปสจจสยความเสสทั่ยงทสทั่ตข้องรสบจสดการแกข้ไข รวมถนงจสดทสมผมูข้เช สทั่ยวชาญจากภายนอกมาใหข้คดา
ปรนกษาเปด็นเรรทั่องๆไปอยค่างตค่อเนรทั่อง

4. การตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น
 บรวิษสทใหข้ความสดาคสญในการดดาเนวินธธุรกวิจตามหลสกธรรมาภวิบาลทสทั่ดส ดดาเนวินธธุรกวิจดข้วยความโปรค่งใส ตรวจสอบ

ไดข้ และไดข้กดาหนดนโยบายและแนวทางปฏวิบสตวิเพรทั่อตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปช สทั่น ทสนงภายในและภายนอกองคน์กร เพรทั่อ
ปข้องกสนการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่นทสทั่อาจเกวิดขนนนกสบธธุรกวิจของบรวิษสท และมสการทบทวนปรสบปรธุงแนวปฏวิบสตวิการตค่อตข้านการทธุ
จรวิตคอรน์รสปชสทั่นใหข้เหมาะสมกสบปสจจธุบสนอยค่างสมดทั่าเสมอ ตลอดจนไดข้มสการสรทั่อสารและรค่วมมรอกสนกสบ ลมูกคข้า คมูค่คข้า และเจข้า
หนข้าทสทั่จากหนค่วยราชการทสทั่เกสทั่ยวขข้อง อยค่างเหมาะสม

 คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยงไดข้ดดาเนวินการและปฏวิบสตวิหนข้าทสทั่ตามกฎบสตรคณะกรรมการบรวิหารความเส สทั่ยงทสทั่
ไดข้รสบมอบหมายจากคณะกรรมการบรวิษสท รวมถนงพสฒนาระบบการบรวิหารความเส สทั่ยงใหข้ครอบคลธุมปสจจสยเสสทั่ยงในทธุกมวิตวิ
อยค่างพอเพสยงและเหมาะสมตค่อเนรทั่องเพรทั่อการควบคธุมความเสสทั่ยงใหข้อยมูค่ในระดสบทสทั่ยอมรสบไดข้

นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล 
(ประธานคณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง)
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              SPG รายงานการพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน 2562  

ความเสบยั่ยงตย่อการดจาเนรินธรรกริจ : 
• ความเสสทั่ยงภายนอกองคน์กร อาทวิความไมค่แนค่นอนของเศรษฐกวิจโลกและเศรษฐกวิจภายในประเทศ ความ

กข้าวหนข้าของเทคโนโลยสเชค่นรถไฟฟข้าและระบบการขนสค่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลสทั่ยนแปลงของสภาวะ
การตลาดและ Market Place การขยายตสวอยค่างตค่อเนรทั่องของ Social Media รวมถนงแนวทางพวิทสกษน์รสกษน์โลกลดมลภาวะ
เหลค่านสน จะสค่งผลใหข้ความตข้องการผลวิตภสณฑน์นดนามสนหลค่อลรทั่นและแบตเตอรสทั่ทสทั่ใช ข้กสบรถยนตน์ลดลง ตลาดทสนงในและตค่าง
ประเทศจะมสการแขค่งขสนในระดสบทสทั่สมูงขนนนเรรทั่อยๆ ซนทั่งคาดวค่าในอนาคตกลธุค่มบรวิษสทจะไดข้รสบผลกระทบโดยตรงอยค่างแนค่นอน

  มาตรการรองรสบความเสสทั่ยงทสทั่จสดทดาในปส2562 : คณะกรรมการบรวิหารตระหนสกในเรรทั่องดสงกลค่าวเปด็นอยค่างดส
แมข้วค่าจะไมค่เกวิดขนนนใน 3-5 ปสนสนกด็ตาม โดยตสนงทสมงานศนกษาขข้อมมูลววิเคราะหน์แนวทางการดดาเนวินธธุรกวิจในอนาคต โดยขยาย
ธธุรกวิจดข้านโลจวิสตวิกสน์บนทสทั่ดวิน 71 ไรค่รวิมแมค่นดนาเจข้าพระยาทสทั่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมธุทรเจดสยน์ จว.สมธุทรปราการ
ปสจจธุบสนไดข้ยรทั่นเรรทั่องตค่อราชการเพรทั่อขอสรข้างคลสงนดนามสน และ อยมูค่ระหวค่างรอการอนธุมสตวิ 

• ความเสสทั่ยงภายในองคน์กร คณะกรรมการบรวิหารความเสสยงและคณะทดางาน มสมาตรการรองรสบความเสสทั่ยงทสทั่จสด
ทดาในปส2562 : โดยไดข้ดดาเนวินการประเมวินความเสสทั่ยง ตวิดตามผล ปรสบปรธุงใหข้ดสขนนน และไมค่มสการทธุจรวิตคอรสปชสทั่น ในหสวขข้อ
ดสงตค่อไปนสน 

1. การขยายธธุรกวิจดข้านโลจวิสตวิกสน์ โครงการทค่าเรรอและคลสงนดนามสน ทสทั่สมธุทรปราการ
2. การขายและใหข้บรวิการผค่านระบบ Online Marketing
3. Security ของระบบไอทสเพรทั่อปข้องกสนไวรสสคอมพวิวเตอรน์ และการใช ข้ซอฟทน์แวรน์ผวิดกฎหมาย
4. การขายสวินคข้าตามเปข้าหมาย มสการปรสบปรธุงเงรทั่อนไขทางการคข้าทสทั่จมูงใจลมูกคข้า  
5. การจสดสค่งสวินคข้ามสความรวดเรด็ว และลดความเสสยหายจากการขนสค่ง
6. การผลวิตสวินคข้าใหข้มสตข้นทธุนทสทั่สามารถแขค่งขสนไดข้ มสคธุณภาพตามมาตรฐาน จสดหาวสตถธุดวิบทสทั่ดสและเหมาะสม 

จสดหาเครรทั่องทธุค่นแรงเพวิทั่มขนนน ดมูแลสภาพแวดลข้อมในการทดางานใหข้มสความปลอดภสย และถมูกสธุขอนามสย
7. การบรวิหารงานบธุคคล มสแผนจสดทดา  Succession Plan และ Job Rotation อยค่างสมดทั่า เสมอ ,  ลด

อสตรา Turnover , หาเทคโนโลยสดข้านไอทสมาใช ข้ในการตวิดตค่อประสานงานเพวิทั่มขนนนเพรทั่อความรวดเรด็วและลดกระดาษ
8. การรสกษาระดสบสภาพคลค่องใหข้เพสยงพอสดาหรสบการลงทธุนโครงการใหมค่
9. บรวิหารความเสสทั่ยงจากอสตราแลกเปลสทั่ยนเงวินตราทสทั่ผสนผวน มสการปข้องกสนความเสสทั่ยงโดยการ fix อสตรากสบ

ธนาคารอยค่างเหมาะสมทสนงการซรนอวสตถธุดวิบและการขายสวินคข้า
10. คณะทดางานมสหนข้าทสทั่รายงานนดาเสนอคณะกรรมการทธุก 6 เดรอน

ความเสบยั่ยงตย่อการลงทรนของผมูน้ถยือหลพักทรพัพยฑ์     :
          • การลงทธุนในหลสกทรสพยน์ของบรวิษสท : ผมูข้ลงทธุนควรศนกษาพวิจารณาอยค่างรอบคอบตามขข้อมมูลในการประกอบ
ธธุรกวิจของบรวิษสท ปสจจสยความเสสทั่ยงทสทั่ระบธุ และขข้อมมูลความเสสทั่ยงอรทั่นๆทสทั่บรวิษสทยสงไมค่ทราบผลกระทบในปสจจธุบสน โดย
ศนกษาจากแหลค่งขข้อมมูลอรทั่นเชค่น สภาวะเศรษฐกวิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรสฐบาล เปด็นตข้น 

• การถมูกควบคธุมเสสยงของทสทั่ประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น : กลธุค่มโรจตระการถรอหธุข้นรวม 68.74% ซนทั่งเปด็นคณะกรรมการและผมูข้
บรวิหารของกลธุค่มบรวิษสท จนงเปด็นกลธุค่มทสทั่ควบคธุมคะแนนเสสยงในการลงมตวิทสทั่สดาคสญ
            มาตรการรองรสบความเสสทั่ยงทสทั่จสดทดา : บรวิษสทจสดใหข้มสโครงสรข้างคณะกรรมการอยค่างเหมาะสมครอ 10 ทค่าน
ประกอบดข้วยกรรมการบรวิหาร 6 ทค่านควิดเปด็นรข้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอวิสระ 4 ทค่านควิดเปด็นรข้อยละ
40 จนงเปด็นสสดสค่วนทสทั่เหมาะสดาหรสบการถค่วงดธุลและสอบทานรายละเอสยดของวาระทสทั่จะนดาเสนอพวิจารณาในการประชธุมผมูข้
ถรอหธุข้นทสทั่ผค่านมา

• การไดข้รสบผลตอบแทนจากการลงทธุน : ในปส2562 กดาไรสค่วนทสทั่เปด็นของผมูข้ถรอหธุข้นบรวิษสทลดลงเมรทั่อเทสยบกสบปสทสทั่
ผค่านมารข้อยละ 19.15 อสตรากดาไรตค่อหธุข้น เทค่ากสบ 0.89 บาทตค่อหธุข้น เทสยบกสบ 1.10 บาทตค่อหธุข้นของปส2561 เปด็นเพราะมส
รายการพวิเศษทสทั่เรวิทั่มเกวิดขนนนในปส 2562 ครอ การทดาตามมาตรฐาน TFRS 15 มสผลใหข้ปรสบรายไดข้จากการขายลดลงเปด็น
รายไดข้รอรสบรมูข้  32.80 ลข้านบาท , จากพ.ร.บ.คธุข้มครองแรงงานฉบสบใหมค่ไดข้ปรสบคค่าชดเชยสดาหรสบลมูกจข้างทสทั่ทดางานเกวิน
20 ปส จะไดข้รสบเงวินชดเชยจาก 300 วสน เปด็น 400 วสน มสผลใหข้เพวิทั่มการตสนงสดารองผลประโยชนน์พนสกงาน 19.16 ลข้านบาท
และบรวิษสทตสดสวินทรสพยน์ถาวรทสทั่ไมค่ไดข้ใช ข้ประโยชนน์เปด็นสวินทรสพยน์ดข้อยคค่า  8.45 ลข้านบาท รวม 3 รายการทดาใหข้กดาไรตค่อ
หธุข้นลดลง 0.14 บาท

มาตรการรองรสบความเสสทั่ยงทสทั่จสดทดา : บรวิษสทกดาหนดนโยบายจค่ายเงวินปสนผลไมค่ตดทั่ากวค่ารข้อยละ 40 ของกดาไร
สธุทธวิ จนงสามารถจค่ายไดข้สมูงกวค่า และบรวิษสทรสกษาระดสบสภาพคลค่องไวข้สมูงอยค่าสมดทั่าเสมอ เงวินสดและเงวินลงทธุนช สทั่วคราว
ณ วสนทสทั่ 31 ธสนวาคม 2562 มสรวม 2,707 ลข้านบาท จนงสามารถนดาเสนอขออนธุมสตวิทสทั่ประชธุมผมูข้ถรอหธุข้นในการจค่ายเงวินปสนผล
สดาหรสบปส2562 เทค่ากสบ 0.70 บาทตค่อหธุข้นเทค่าปสทสทั่ผค่านมารวมเปด็นเงวิน 241 ลข้านบาทโดยไมค่มสผลกระทบตค่อสภาพคลค่อง
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การวริเคราะหฑ์ความเส บยั่ยงในอนาคต : เตรสยมพรข้อมกสบความเสสทั่ยงทสทั่ไมค่เคยเกวิดขนนน
การบรวิหารจสดการความเสสทั่ยง : ผมูข้บรวิหารตระหนสกดสวค่านอกเหนรอจากความเสสทั่ยงขข้างตข้นแลข้ว การคข้นหาและระบธุ

ปสจจสยความเสสทั่ยงดข้านธธุรกวิจทสทั่สดาคสญทสทั่ไมค่เคยเกวิดขนนนมากค่อนในอดสตจะทดาใหข้กวิจการสามารถตอบโตข้กสบความเส สทั่ยงไดข้
อยค่างทสนทค่วงทส  มาตรการรองรสบความเสสทั่ยงทสทั่จสดทดา : ใหข้กรรมการและพนสกงานเพวิทั่มความรมูข้จากการสสมมนา
ศนกษาหาขข้อมมูลทสทั่เกสทั่ยวขข้อง เชค่นความกข้าวหนข้าของยานยนตน์ไฟฟข้าไทยและสถานสชารน์จ  การอนธุรสกษน์พลสงงาน สมารน์ท
ซวิตสน การอนธุรสกษน์ส วิทั่งแวดลข้อมเปด็นโลกอนาคตทสทั่สะอาด และรวมถนงนโยบายของรสฐบาลทสทั่ออกมาช ค่วยสนสบสนธุนตค่างๆ
คณะกรรมการบรวิหารคาดการวค่ารถยนตน์ไฟฟข้าจะครองถนนในปส2583 อสก 20 ปสขข้างหนข้าอยค่างแนค่นอน และกลธุค่มบรวิษสท
จะตข้องสามารถบรวิหารจสดการเพรทั่อรสบมรอใหข้ไดข้ตค่อไป
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นโยบายจรรยาบรรณธรรกริจ

      ปส2562 คณะกรรมการบรวิษสททบทวนนโยบายทสทั่เกสทั่ยวขข้องเพรทั่อใหข้ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยแตค่ละกลธุค่มไดข้รสบการคธุข้มครอง
และปฏวิบสตวิดข้วยความเสมอภาคและเปด็นธรรม ดสงนสน

1. ผมูข้ถรอหธุข้น - บรวิษสทมธุค่งมสทั่นดดาเนวินธธุรกวิจใหข้มสผลการดดาเนวินงานทสทั่ดส เตวิบโตอยค่างมสทั่นคง มสความสามารถใน
การแขค่งขสน เพรทั่อใหข้ผลตอบแทนทสทั่ดสแกค่ผมูข้ถรอหธุข้นในระยะยาว
- เปวิดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยค่างเหมาะสม โปรค่งใส เปด็นธรรม และทสนเวลา
- บรวิษสทสค่งเสรวิมและอดานวยความสะดวกใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นทธุกราย รวมถนงผมูข้ถรอหธุข้นประเภทนสก
ลงทธุนสถาบสนเขข้ารค่วมประชธุมอยค่างเทค่าเทสยมกสน

2. พนสกงาน บรวิษสทตระหนสกวค่าพนสกงานเปด็นทรสพยากรทสทั่มสคธุณคค่า
- ประกาศเปข้าหมายของกวิจการใหข้ทราบอยค่างชสดเจน
- มสนโยบายคค่าตอบแทนพนสกงาน 3 ขสนนตอนครอ 
     ขสนนทสทั่1 : อสตราการจข้างพนสกงานใหมค่ตข้องดนงดมูดใหข้ผมูข้สมสครอยากทดางานกสบบรวิษสท 
     ขสนนทสทั่2 : เปรสยบเทสยบอสตราการจค่ายคค่าตอบแทนกสบตลาดวค่าอสตราทสทั่ใช ข้ยสงสามารถรสกษา
พนสกงานไวข้ไดข้
     ขสนนทสทั่3 : จมูงใจใหข้พนสกงานเพวิทั่มประสวิทธวิภาพการทดางานใหข้ดสขนนนโดยวสดจากผลงานทสทั่ดส
จะไดข้ปรสบคค่าตอบแทนมากกวค่าไมค่ไดข้เนข้นทสทั่อายธุงานนานเปด็นหลสก
- ปรสบปรธุงนโยบายสวสสดวิการ สธุขอนามสย และอรทั่นๆ ใหข้เปด็นปสจจธุบสนเทสยบเคสยงกสบบรวิษสทใน
ระดสบเดสยวกสนทธุกปส 
- ทธุกๆปสฝค่ายบธุคคลจะทดาแผนโครงการฝนกอบรมภายในทสทั่เหมาะกสบพนสกงานแตค่ละระดสบใหข้
ไดข้พสฒนาความรมูข้และความสามารถอยค่างตค่อเนรทั่อง
- สค่งเสรวิมสนสบสนธุนกวิจกรรมของคณะกรรมการสวสสดวิการลมูกจข้าง คณะกรรมการความ
ปลอดภสยอาชสวอนามสยและสวิทั่งแวดลข้อม รวมถนงปรสบปรธุงระบบปข้องกสนภสยภายในสถานทสทั่
ทดางานใหข้ทสนสมสย
- รสบฟสงความควิดเหด็นและเปวิดโอกาสใหข้พนสกงานแจข้งหรรอสอบถามตค่อฝค่ายบรวิหารในเรรทั่อง
ตค่างๆไดข้อยค่างเปวิดเผยโดยชค่องทางผค่านตสวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจข้าง,
กลค่องรสบขข้อมมูล และหรรอโทรแจข้งฝค่ายบธุคคลโดยตรง
- มสกวิจกรรมทสทั่จสดใหข้เปด็นประจดาทธุกๆปส การจสดงานเลสนยงปสใหมค่ การแขค่งกสฬา การตรวจสธุขภาพ
เปด็นตข้น
- ดมูแลพนสกงานงานอยค่างเสมอภาคทสนงคนไทยและคนตค่างดข้าว ไมค่เลรอกปฏวิบสตวิ และไมค่ไดข้
กระทดาการใดๆ ทสทั่ละเมวิดสวิทธวิมนธุษยชนของพนสกงาน และใหข้ความรมูข้เรรทั่องสวิทธวิมนธุษยชนแกค่
พนสกงาน 

3. ลมูกคข้า - บรวิษสทปฏวิบสตวิตค่อลมูกคข้าโดยเนข้นใหข้ไดข้รสบความพนงพอใจสมูงสธุดเสมอมา 
- ขายสวินคข้าทสทั่มสคธุณภาพไดข้มาตรฐาน เอาใจใสค่ใหข้บรวิการทสทั่ดสทสนงกค่อนและหลสงการขาย 
- รสบผวิดชอบปสญหาขข้อรข้องเรสยนและชดเชยแกข้ไขโดยเรด็วทสทั่สธุด 
- ใหข้ความสดาคสญในการรสกษาความลสบของลมูกคข้า รวมถนงเปวิดโอกาสใหข้ลมูกคข้าไดข้แสดงความ
ควิดเหด็นและรสบฟสงดข้วย

4. คมูค่คข้า - บรวิษสทยนดหลสกการซรนอสวินคข้าและบรวิการเปด็นไปตามเงรทั่อนไขทางการคข้า
- ปฏวิบสตวิตสวตรงตามสสญญาขข้อตกลง
- หลสกเลสทั่ยงววิธสการไมค่สธุจรวิต รวมถนงการเลรอกคมูค่คข้าทสทั่มสความมสทั่นคง นค่าเช รทั่อถรอ มสคธุณธรรม และ
ชค่วยเหลรอเกรนอกมูลกสน

5. คมูค่แขค่ง - บรวิษสทถรอหลสกคธุณธรรมทสทั่ดสในการแขค่งขสน ไมค่กลสทั่นแกลข้งทดาลาย ไมค่ละเมวิดทรสพยน์ส วินทาง
ปสญญา
- ไมค่แสวงหาความลสบหรรอใหข้รข้ายคมูค่แขค่งดข้วยววิธสการไมค่สธุจรวิต
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6. เจข้าหนสน - บรวิษสทรสกษาคดามสทั่นสสญญาและปฏวิบสตวิตามเงรทั่อนไขขข้อกดาหนดของสสญญาอยค่างเครค่งครสด
- ปฏวิบสตวิตค่อเจข้าหนสนอยค่างเสมอภาค เปด็นธรรม โปรค่งใส ทสนงเจข้าหนสนทางธธุรกวิจ เจข้าหนสนสถาบสน
การเงวิน
- ไมค่ใช ข้ววิธสการทสทั่ไมค่สธุจรวิต ปกปวิดขข้อมมูลหรรอขข้อเทด็จจรวิงอสนจะทดาใหข้เจข้าหนสนเกวิดความเสสยหาย 
-  บรวิษสทยวินดสเขข้ารค่วมกวิจกรรม/โครงการตค่างๆของเจข้าหนสนเพรทั่อสรข้างความสสมพสนธน์ทสทั่ดส
-  หลสกเลสทั่ยงสถานการณน์ทสทั่อาจกค่อใหข้เกวิดความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์

7. สสงคมและสค่วนรวม - บรวิษสทดดาเนวินธธุรกวิจอยค่างมสคธุณธรรมตค่อผมูข้มสสค่วนเกสทั่ยวขข้องทธุกฝค่าย
- สนสบสนธุนกวิจกรรมเสรวิมสรข้างประโยชนน์สธุขแกค่สสงคมสค่วนรวมและสวิทั่งแวดลข้อม ทสนงในสถาน
ประกอบการ ชธุมชน และบรวิเวณใกลข้เคสยง
- ดมูแลใหข้กระบวนการผลวิตสวินคข้ามสมาตรฐานปลอดภสยจากมลพวิษ
- ใหข้ความรค่วมมรอกสบหนค่วยงานหรรอชธุมชนในการบรรเทาอธุทกภสยและสาธารณภสยตามความ
เหมาะสม
- สค่งเสรวิมอบรมแนะนดาใหข้พนสกงานมสสค่วนรค่วมในการปฏวิบสตวิตนเปด็นพลเมรองดสทดาประโยชนน์ใหข้
กสบชธุมชนและสสงคม

8. สวิทั่งแวดลข้อม - บรวิษสทใหข้ความรค่วมมรอในเรรทั่องความเปด็นมวิตรกสบส วิทั่งแวดลข้อม มสคณะกรรมการสวิทั่งแวดลข้อม
ทดาหนข้าทสทั่รสบผวิดชอบดมูแลสภาพแวดลข้อมทสนงภายในและชธุมชนภายนอกองคน์กร
- ปฏวิบสตวิตามกฎระเบสยบทสทั่เกสทั่ยวขข้องกสบสสงคมและสวิทั่งแวดลข้อมเปด็นอยค่างดสและสมดทั่าเสมอทธุกปส
เชค่น จสดจข้างหนค่วยงานภายนอกทดาการตรวจวสดอากาศ, ตรวจคธุณภาพสวิทั่งแวดลข้อม, ตรวจ
คธุณภาพระบบบดาบสดอากาศ, กดาจสดของเสสยวสสดธุเหลรอใช ข้ในการผลวิตอยค่างถมูกววิธส, และทสทั่
ตรวจวสดเองอยค่างสมดทั่าเสมอครอ การตรวจสอบนดนาทวินง ,ปรสบปรธุงสถานทสทั่ผสงโรงงานระบบระบาย
นดนา สารเคมส ระบบบดาบสดนดนาเสสย ใหข้มสประสวิทธวิภาพและววิเคราะหน์แกข้ปสญหาถข้ามสแหลค่งกดาเนวิด
มลพวิษ
- บรวิษสทชสนแจงอบรมใหข้ทธุกหนค่วยงานตระหนสกถนงความสดาคสญของการใช ข้ทรสพยากรอยค่างมส
ประสวิทธวิภาพ ควบคมูค่ไปกสบการผลวิตสวินคข้าทสทั่ตข้องรสกษาคธุณภาพใหข้ไดข้มาตรฐานอยมูค่เสมอ

9. ผมูข้สอบบสญชส - บรวิษสทเปวิดเผยขข้อมมูลทสทั่โปรค่งใส ชสดเจน และถมูกตข้อง อดานวยความสะดวกเพรทั่อการตรวจ
สอบทสทั่รวดเรด็วและมสประสวิทธวิภาพ
- รสบฟสงขข้อเสนอแนะและปฏวิบสตวิตามใหข้ถมูกตข้องตามหลสกการบสญชส
- ดมูแลเรรทั่องการกดาหนดคค่าตอบแทนทสทั่เหมาะสมเปด็นธรรม
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นโยบายการดมูแลเรยืยั่องการใชน้ขน้อมมูลภายใน

เพรทั่อใหข้เปด็นไปตามหลสกการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสของบรวิษสทมหาชน บรวิษสทตข้องเกด็บรสกษาขข้อมมูลทางการเงวิน
และขข้อมมูลภายในทสทั่สดาคสญ โดยไมค่แจข้งใหข้บธุคคลภายในบรวิษสทแผนกอรทั่นๆทสทั่ไมค่เกสทั่ยวขข้องกสบขข้อมมูลทราบกค่อนเปวิดเผยแกค่
สาธารณชน และไมค่ใช ข้ขข้อมมูลภายในทสทั่เปด็นสาระสดาคสญตค่อการเปลสทั่ยนแปลงราคาหธุข้นของบรวิษสทและยสงไมค่ไดข้เปวิดเผยไป
ทดาประโยชนน์ใหข้แกค่ตนเองหรรอผมูข้อรทั่นในทางมวิชอบทสนงทางตรงและทางอข้อม จนงกดาหนดแนวทางปฏวิบสตวิสดาหรสบ คณะ
กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงานทธุกคน ทสนงของบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย ไวข้ดสงนสน

1. รายงานการเปลสทั่ยนแปลงการถรอหลสกทรสพยน์ของบรวิษสท ตามพ  .  ร  .  บ  .  หลสกทรสพยน์มาตรา   59
กรรมการและผมูข้บรวิหารระดสบสมูง ตข้องทดารายงานการถรอหลสกทรสพยน์ของตนเอง รวมถนงคมูค่สมรสและบธุตรทสทั่ยสงไมค่

บรรลธุนวิตวิภาวะ ภายใน 3 วสนทดาการนสบแตค่วสนทสทั่มสรายการเปลสทั่ยนแปลง
2. หข้ามนดาขข้อมมูลภายในทสทั่ยสงไมค่เปวิดเผยตค่อสาธารณชน ไปเปวิดเผยหรรอแสวงหาประโยชนน์

     2.1 กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงานของบรวิษสททสทั่รสบทราบขข้อมมูลภายในของบรวิษสทตข้องรสกษาความลสบและหข้า
มนดาขข้อมมูลไปเปวิดเผยหรรอแสวงหาประโยชนน์ดข้วยการซรนอขายหลสกทรสพยน์แกค่ตนเองทสนงทางตรงและทางอข้อม
     2.2 หข้ามมวิใหข้ กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงานหรรอบธุคคลทสทั่เกสทั่ยวขข้องกสบขข้อมมูลภายในทดาการซรนอขายหลสก
ทรสพยน์ของบรวิษสทในชค่วงเวลา 30 วสน กค่อนทสทั่งบการเงวินประจดารายไตรมาสและประจดาปส หรรอขข้อมมูลภายในนสนนจะเปวิด
เผยตค่อสาธารณชน และชค่วงเวลา 24 ชสทั่วโมงหลสงเปวิดเผยตค่อสาธารณชนแลข้ว หรรอชค่วงเวลานอกเหนรอจากทสทั่กลค่าวโดย
จะแจข้งเพรทั่อทราบลค่วงหนข้าเมรทั่อมสความจดาเปด็นตค่อไป

3. กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงาน ทสทั่พข้นตดาแหนค่ง
     กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงาน ทสทั่เกสทั่ยวขข้องกสบขข้อมมูลภายใน ทสทั่พข้นตดาแหนค่งแลข้ว หข้ามเปวิดเผยขข้อมมูลภายใน 
หรรอความลสบของบรวิษสท ตลอดจนขข้อมมูลความลสบของคมูค่คข้าของบรวิษสทฯ ไปใช ข้ประโยชนน์ใหข้แกค่บธุคคลภายนอกหรรอ
บรวิษสทอรทั่นทสตนเองเปด็นผมูข้ถรอหธุข้น กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงาน แมข้วค่าการเปวิดเผยขข้อมมูลดสงกลค่าวจะไมค่ทดาใหข้เกวิดผล
เสสยหายแกค่บรวิษสทและคมูค่คข้าของบรวิษสทกด็ตาม เวข้นแตค่เปด็นขข้อมมูลทสทั่ตข้องเปวิดเผยตามทสทั่กฎหมายกดาหนด

4. การรสกษาความปลอดภสยของขข้อมมูลในระบบสารสนเทศ
เจข้าหนข้าทสทั่ฝค่ายสารสนเทศของบรวิษสทตข้องทบทวนนโยบายควบคธุม และ/หรรอ ปข้องกสนการเขข้าถนงขข้อมมูลของ

บรวิษสทจากบธุคคลภายนอก และทบทวนการกดาหนดสวิทธวิในการเขข้าถนงขข้อมมูลใหข้กสบพนสกงานในระดสบตค่างๆตามอดานาจ
หนข้าทสทั่และความรสบผวิดชอบอยค่างนข้อยปสละ 1 ครสนง โดยนดาเสนอคณะกรรมการบรวิหารพวิจารณาอนธุมสตวิ

5. การสรทั่อสารแจข้งเตรอนภายในองคน์กร
เลขานธุการบรวิษสทฯ มสหนข้าทสทั่สรทั่อสารภายในองคน์กรแจข้งเตรอนใหข้ผมูข้เกสทั่ยวขข้องทธุกคนรสบทราบชค่วงกดาหนดเวลาหข้าม

ซรนอขายหลสกทรสพยน์ลค่วงหนข้า 30 วสนกค่อนเปวิดเผยงบการเงวินประจดาไตรมาสและประจดาปส ทธุกครสนง
6. บทลงโทษทางววินสย
โดยอข้างตามขข้อบสงคสบการทดางานของบรวิษสท บทลงโทษจะพวิจารณาตามควรแกค่กรณสเชค่น การตสกเตรอนดข้วย

วาจา การตสกเตรอนเปด็นหนสงสรอ การภาคทสณฑน์ จนถนงขสนนใหข้ออก หรรอเลวิกจข้างรวมทสนงอาจมสความรสบผวิดทสนงทางอาญา
และทางแพค่งตาม พ.ร.บ.หลสกทรสพยน์ฯ
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เพรทั่อใหข้เปด็นไปตามหลสกการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสของบรวิษสทมหาชน บรวิษสทหข้ามกรรมการบรวิษสท ผมูข้บรวิหาร และ
พนสกงานของบรวิษสท ดดาเนวินการสนสบสนธุนการทธุจรวิต คอรน์รสปชสทั่น หรรอยอมรสบการคอรน์รสปชสทั่นในทธุกรมูปแบบทสนงทางตรง
และทางอข้อม โดยครอบคลธุมถนงธธุรกวิจของบรวิษสทยค่อย บรวิษสทรค่วม หรรอบรวิษสทอรทั่นทสทั่บรวิษสทมสอดานาจในการควบคธุมไมค่วค่า
กรณสใดๆ และตข้องปฏวิบสตวิตามมาตรการตค่อตข้านทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น อยค่างเครค่งครสด รวมถนงจสดใหข้มสโครงสรข้างผมูข้รสบผวิดชอบ
และระบบการบรวิหารความเสสทั่ยง การควบคธุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพรทั่อปข้องกสนและปราบปรามการทธุจรวิต
หรรอคอรน์รสปชสทั่นภายในองคน์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏวิบสตวิ และขข้อกดาหนดในการดดาเนวินการเพรทั่อใหข้สอดคลข้องกสบ
การเปลสทั่ยนแปลงของธธุรกวิจ ระเบสยบ ขข้อบสงคสบ และขข้อกดาหนดของกฎหมาย จนงกดาหนดแนวทางปฏวิบสตวิสดาหรสบ คณะ
กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงานทธุกคน ทสนงของบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย ไวข้ดสงนสน

1. การบรวิหารจสดการความเสสทั่ยง เปด็นหนนทั่งในมาตรการปข้องกสนการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น ดสงนสนน กรรมการ ผมูข้บรวิหาร
และพนสกงาน ตข้องทดาความเขข้าใจถนงกระบวนการประเมวินความเสสทั่ยงทสทั่จะเกวิดขนนน พรข้อมทสนงรค่วมมรอกสนกดาหนดมาตรการ
เพรทั่อลดความเสสทั่ยง

2. การทดางานตามระเบสยบปฏวิบสตวิงาน บรวิษสทมสกวิจกรรมทสทั่อาจกค่อใหข้เกวิดการคอรน์รสปชสทั่น เชค่น การบรวิจาคเพรทั่อการ
กธุศล การใหข้เงวินสนสบสนธุน การใหข้และรสบของขวสญ การเลสนยงรสบรอง การสนสบสนธุนทางการเมรอง และอรทั่นๆ กวิจกรรมดสง
กลค่าวตข้องปฏวิบสตวิดข้วยความโปรค่งใส มสหลสกฐาน และเปด็นไปตามแนวทางปฏวิบสตวิทสทั่บรวิษสทกดาหนดเปด็นระเบสยบอยค่าง
เครค่งครสด

3. การบรวิหารทรสพยากรบธุคคล บรวิษสทมสนโยบายสอดคลข้องและสนสบสนธุนการตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น โดย
ใหข้ทดาแผนการฝนกอบรม แผนการสรทั่อสาร ใหข้แกค่ผมูข้บรวิหารและพนสกงานทธุกระดสบ เพรทั่อเสรวิมสรข้างความรมูข้ ความเขข้าใจ และ
ความตระหนสกถนงความสดาคสญของการตค่อตข้านทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น

4. การแจข้งเบาะแสและขข้อรข้องเรสยน บรวิษสทจสดใหข้มสชค่องทางทสทั่นค่าเชรทั่อถรอสดาหรสบการรข้องเรสยนหรรอการแจข้ง
เบาะแส การกดาหนดมาตรการคธุข้มครองผมูข้แจข้งเหตธุ โดยมสการคธุข้มครองผมูข้แจข้งเบาะแสเพรทั่อสรข้างความมสทั่นใจใหข้ผมูข้รข้องเรสยน 
ไวข้ดสงนสน

1. จดหมายอวิเลด็กทรอนวิกสน์ 1.1 คณะกรรมการบรวิษสท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรวิหาร
ความเสสทั่ยง ทสทั่ศมูนยน์อสเมลน์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานธุการบรวิษสท ทสทั่อสเมลน์ : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจสดสค่งทาง
ไปรษณสยน์ 

คณะกรรมการบรวิษสท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรวิหาร
ความเสสทั่ยง/เลขานธุการบรวิษสท/ผมูข้ตรวจสอบภายใน
   สค่งถนง   บรวิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน)
             488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสสทั่แยกมหานาค
             เขตดธุส วิต กรธุงเทพฯ 10300
ผมูข้สอบบสญชส
   สค่งถนง    คธุณฐวิตวิมา พงศน์ไชยยง
              ชสนน 48 - 50 อาคารเอด็มไพรน์ทาวเวอรน์ 1
              ถนนสาทรใตข้ยานนาวา
              เขตสาทร กรธุงเทพฯ 10120

3. โทรศสพทน์ และ โทรสาร คณะกรรมการบรวิษสท
        - คอลเซด็นเตอรน์ 0-2280-0202 , แฟกซน์ 0-2280-0691
เลขานธุการบรวิษสท
         - โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305 , แฟกซน์ 0-2975-2789 

5. กระบวนการรสบขข้อรข้องเรสยน บรวิษสทดดาเนวินการตามกระบวนการดสงนสน
    1) ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบ แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรสยน หรรอเสนอแนะความเหด็นผค่านชค่องทางขข้างตข้น โดย

ขข้อมมูลทสทั่ไดข้รสบบรวิษสทถรอเปด็นความลสบ และมสมาตรการคธุข้มครองผมูข้แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรสยน หรรอกรณสถมูกละเมวิดส วิทธวิ ตาม
ทสทั่กดาหนดในนโยบายและแนวทางปฏวิบสตวิเพรทั่อปข้องกสนและตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น และในจรรยาบรรณธธุรกวิจของ
บรวิษสท
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    2) เลขานธุการบรวิษสท รสบขข้อรข้องเรสยน และดดาเนวินการพวิจารณาแยกประเภทขข้อรข้องเรสยน
    3) นดาเสนอคณะกรรมการทสทั่ไมค่เกสทั่ยวขข้องกสบขข้อรข้องเรสยนพวิจารณาแตค่งตสนงบธุคคลทสทั่เหมาะสมเพรทั่อดดาเนวินการ

ตรวจสอบขข้อเทด็จจรวิง หาขข้อมมูลประกอบทสทั่นค่าเชรทั่อถรอของขข้อรข้องเรสยนดสงกลค่าว โดยมสฝค่ายทรสพยากรบธุคคลเปด็นผมูข้ตวิดตาม
เรรทั่อง

    4) ถข้าพบวค่ามสความผวิดเกวิดขนนนจรวิงใหข้นดาเสนอผมูข้มสอดานาจพวิจารณาตสดส วินตามระดสบชสนนโดยขนนนกสบ ประเภท
ความผวิด และผมูข้กระทดาความผวิด

    5) แจข้งความครบหนข้าใหข้ผมูข้รข้องเรสยนไดข้รสบทราบภายใน 15 วสนนสบจากวสนรสบเรรทั่อง และภายใน 7 วสนเมรทั่อไดข้ขข้อ
ยธุตวิ

    6) ออกมาตรการปข้องกสนและตวิดตามผล ทธุกไตรมาสฝค่ายทรสพยากรบธุคคลจสดทดาสรธุปรายงาน(ถข้ามส)นดาเสนอ
ตค่อทสทั่ประชธุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรวิษสทเพรทั่อรสบทราบ

6. การทบทวน ปข้องกสนการมสสค่วนเกสทั่ยวขข้องกสบการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น 
    1) คณะกรรมการตข้องทบทวนนโยบายและแนวทางปฏวิบสตวิทธุกปส
    2) จสดทดาคมูค่มรอบรวิหารความเสสทั่ยงดข้านการทธุจรวิตและคอรน์รสปชสทั่น
    3) มสการสรทั่อสารนโยบายการตค่อตข้านทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่นภายในองคน์กรใหข้แกค่กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงาน

ทธุกคนลงนามรสบทราบและถรอปฏวิบสตวิอยค่างเครค่งครสด
    4) มสการสรทั่อสารนโยบายการตค่อตข้านทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่นภายนอกองคน์กรใหข้แกค่ลมูกคข้า คมูค่คข้า และผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย

รสบทราบผค่านชค่องทางเวด็บไซตน์บรวิษสท 
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บรวิษสทฯดดาเนวินธธุรกวิจโดยมสเปข้าหมายทสทั่สอดคลข้องกสบววิสสยทสศนน์ขององคน์กร ครอ “ เปด็นหนนทั่งในธธุรกวิจผมูข้ผลวิต นดนามสน
หลค่อลรทั่น จาระบส แบตเตอรสทั่ ผลวิตภสณฑน์ประกอบอรทั่นๆ และใหข้บรวิการโลจวิสตวิกส น์ ดข้วยคธุณภาพมาตรฐานสากล และมสความ
รสบผวิดชอบตค่อผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกภาคสค่วน” มสแนวทางการพสฒนาอยค่างยสทั่งยรนโดยยนดมสทั่นปฏวิบสตวิตามหลสกการกดากสบดมูแล
กวิจการทสทั่ดส สรข้างความเชรทั่อมสทั่นใหข้กสบผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย โปรค่งใส และตรวจสอบไดข้ มสการบรวิหารจสดการภายใตข้มาตฐาน
สากล มสจรวิยธรรมในการดดาเนวินธธุรกวิจ เคารพสวิทธวิมนธุษยชน ปราศจากการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น มสการบรวิหารววิเคราะหน์ความ
เสสทั่ยงในประเดด็นความยสทั่งยรนจากผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยและเลรอกประเดด็นทสทั่สดาคสญมาปรสบปรธุงการดดาเนวินงานอยค่างตค่อเนรทั่อง และ
กดาหนดนโยบายการพสฒนาอยค่างยสทั่งยรนเพรทั่อตอบสนองตค่อความคาดหวสงของผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย ดสงนสน

1. ปฏวิบสตวิตามหลสกสากลของการพสฒนาอยค่างยสทั่งยรน กฎหมาย และขข้อกดาหนดทสทั่เกสทั่ยวขข้อง
2. สรข้างความเชรทั่อมสทั่นพนงพอใจใหข้ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบ โดยปฏวิบสตวิใหข้ครอบคลธุมทสนงดข้านเศรษฐกวิจ สสงคม สวิทั่ง

แวดลข้อม 
3. สรข้างความตระหนสกรมูข้เกสทั่ยวกสบนโยบายการพสฒนาอยค่างยสทั่งยรนใหข้แกค่พนสกงาน คมูค่คข้า และลมูกคข้า
4. สนสบสนธุนการยกระดสบคธุณภาพชสววิตของสสงคมอสนจะนดาไปสมูค่ความยสทั่งยรนของสค่วนรวม
5. เปวิดเผยนโยบาย แนวทางการบรวิหารจสดการ และผลการดดาเนวินงานอยค่างโปรค่งใส ซ นทั่งเปด็นพรนนฐานในการนดา

ไปสมูค่ความยสทั่งยรน 
6. กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงานของบรวิษสทฯ ทธุกคน มสหนข้าทสทั่สนสบสนธุน ผลสกดสน และปฏวิบสตวิใหข้สอดคลข้อง

กสบนโยบายการพสฒนาอยค่างยสทั่งยรนทสทั่กดาหนด
7. นโยบายตข้องครอบคลธุม
     7.1 ดข้านเศรษฐกวิจ

- พสฒนาการใหข้บรวิการลมูกคข้าเพรทั่อใหข้ไดข้รสบความพนงพอใจสมูงสธุด
- บรวิหารจสดการความเสสทั่ยงดข้านความยสทั่งยรนอยค่างสมดทั่าเสมอและตค่อเนรทั่อง
- สรข้างความสสมพสนธน์กสบพสนธมวิตรทางธธุรกวิจใหข้มสทั่นคง

     7.2 ดข้านชธุมชน
- การมสสค่วนรค่วมกสบชธุมชน เพวิทั่มการสรทั่อสารกสบชธุมชน ผมูข้นดาชธุมชน และหนค่วยงานภาครสฐทสทั่เกสทั่ยวขข้อง
- การมสสค่วนรค่วมในกวิจกรรมวสฒนธรรม ประเพณส และกวิจกรรมตค่างๆ ของชธุมชน
- สนสบสนธุนการพสฒนาและสค่งเสรวิมความเขข้มแขด็งของชธุมชน

     7.3 ดข้านสสงคมและพนสกงาน
- ดมูแลใหข้มสความปลอดภสยและความมสทั่นคง
- การปฏวิบสตวิตค่อแรงงานอยค่างเปด็นธรรม โดยคดานนงถนงหลสกสวิทธวิมนธุษยชน
- การพสฒนาภายในองคน์กรใหข้เปด็น สสงคมทสทั่มสความสธุข มสการเรสยนรมูข้และการพสฒนา

     7.4 ดข้านสวิทั่งแวดลข้อม
- การบรวิหารจสดการทสทั่ไมค่กค่อใหข้เกวิดผลกระทบตค่อสวิทั่งแวดลข้อม ตสนงแตค่การจสดหาวสตถธุดวิบ การใช ข้ และ
  การดมูแลจสดการของเสสย
- การบรวิหารจสดการเพรทั่อใช ข้ทรสพยากรอยค่างประหยสดและยสทั่งยรน

8. กดาหนดแนวทางปฏวิบสตวิ การตวิดตาม และการวสดผล ใหข้เปด็นไปตามนโยบายการพสฒนาอยค่างยสทั่งยรน โดยยนด
มสทั่นในหลสกการบรวิหารจสดการทสทั่มสระบบและกระบวนการตามนโยบายการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดส แนวทางการประเมวิน
ประกอบดข้วย

     8.1 ปฏวิบสตวิตามหลสกการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสครบถข้วน
     8.2 ความพนงพอใจของลมูกคข้า
     8.3 สธุขภาวะทสทั่ดสในการทดางาน
     8.4 การตรวจมลภาวะดานสวิทั่งแวดลอม 
     8.5 ความผมูกพสนในองคกรของพนสกงาน
     8.6 อสตราการเกวิดอธุบสตวิเหตธุ
     8.7 ขข้อรข้องเรสยนจากชธุมชน
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กลยรทธฑ์ในการพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน
 

ดดาเนวินธธุรกวิจตามกลยธุทธน์ทสทั่คดานนงถนง :
- การเตวิบโตอยค่างยสทั่งยรน ตามววิสสยทสศนน์ และพสนธกวิจของบรวิษสทฯ
- มสความรสบผวิดชอบตค่อสสงคม และสวิทั่งแวดลข้อม เพรทั่อนดามาซนทั่งการยอมรสบเชรทั่อมสทั่นจากชธุมชน
- ใสค่ใจผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย โดยยนดหลสกการดดาเนวินธธุรกวิจอยค่างโปรค่งใส เปด็นธรรม และเทค่าเทสยม
- เปข้าหมายทดาผลตอบแทนทสทั่ดสใหข้กสบองคน์กร และความพนงพอใจของผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย
- มสการกดาหนดตสวชสนวสดเพรทั่อประเมวินประสวิทธวิภาพในการดดาเนวินการ และหาแนวทางปรสบปรธุง 

การวริเคราะหฑ์ผมูน้มบสย่วนไดน้เสบยและการดจาเนรินงาน

บรวิษสทฯมสเปข้าหมายพสฒนาการดดาเนวินงานดข้านการบรวิการใหข้กสบลมูกคข้า การบรวิหารจสดการความเส สทั่ยง การสรข้าง
ความสสมพสนธน์กสบพสนธมวิตรทางธธุรกวิจ และพสฒนาการดดาเนวินงานดข้านความรสบผวิดชอบตค่อสสงคมและสวิทั่งแวดลข้อม โดยไดข้
กดาหนดแนวทางปฏวิบสตวิของบรวิษสทฯ เพรทั่อตอบสนองตค่อความคาดหวสงของผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทสนงภายในและภายนอก
องคน์กร จสดใหข้มสการสรทั่อสาร การทดางานรค่วมกสน การสรข้างความสสมพสนธน์ทสทั่ดส และการมสสค่วนรค่วมกสบผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกกลธุค่ม 
ทสนงลมูกคข้า พสนธมวิตรทางธธุรกวิจ ชธุมชน ภาคสสงคม ตลอดจนพนสกงานภายในองคน์กร และทธุกๆปสจะนดาขข้อมมูลความตข้องการ
ขข้อเสนอแนะ และความควิดเหด็นของแตค่ละกลธุค่มผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย มาสรธุปประเดด็นทสทั่มสนสยสดาคสญดข้านความยสทั่งยรน และ
ปรสบปรธุงการดดาเนวินงานใหข้สอดคลข้องอยค่างสมดทั่าเสมอ 

ผมูน้มบสย่วนไดน้เส บย การสยืยั่อสาร การวริเคราะหฑ์ การดจาเนรินงาน

1. ผมูข้ถรอหธุข้น -การประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น
-เปวิดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยค่าง
เหมาะสม โปรค่งใส เปด็นธรรม 
และทสนเวลา เชค่นการรายงาน
ผลการดดาเนวินงานทธุกไตรมาส

-การกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่
ดส
-ผลดดาเนวินงานเตวิบโต
-ผลตอบแทนทสทั่ดส
-ความยสทั่งยรนในการ
ดดาเนวินธธุรกวิจ

-เปวิดเผยขข้อมมูลอยค่างเพสยงพอ
-ดดาเนวินการตามหลสกการกดากสบ
ดมูแลกวิจการทสทั่ดส
-จค่ายเงวินปสนผลอยค่างเหมาะสม
-การบรวิหารจสดการความเสสทั่ยง
-มสแนวทางการบรวิหารจสดการ
อยค่างยสทั่งยรน

2. พนสกงาน -กวิจกรรม MD พบพนสกงาน
-คณะกรรมการสวสสดวิการ
-กลค่องรสบความควิดเหด็น
-บอรน์ดประชาสสมพสนธน์
-ระบบ MsgPopup & E-mail

-ความปลอดภสย
-สวสสดวิการ
-ความกข้าวหนข้า

-แผนงานดข้านความปลอดภสย
และอาชสวอนามสยในการทดางาน 
โดยมสคณะทดางานทสทั่เลรอกตสนงมา
จากพนสกงาน
-ใหข้พนสกงานมสสค่วนรค่วมในการหา
หสวขข้อสดาหรสบแผนการจสดอบรม
ประจดาปส

3. ลมูกคข้า -การเขข้าพบลมูกคข้า
-การสดารวจความพนงพอใจ
-การทดากวิจกรรมรค่วมกสน
-การพาลมูกคข้าเขข้าชมบรวิษสท
-รสบขข้อรข้องเรสยน (ถข้ามส)

-สวินคข้าดสมสมาตรฐาน สค่ง
ของตรงเวลา
-บรวิการกค่อนและหลสงขาย
มสคธุณภาพ
-ราคาสวินคข้าเหมาะสม
-มสความผมูกพสนธน์ยสทั่งยรน

-การบรวิหารดข้วยระบบ ISO
-การจสดการปสญหาขข้อรข้องเรสยน
จากลมูกคข้าดข้วยความรวดเรด็ว
-การบรวิหารลมูกคข้าสสมพสนธน์
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ผมูน้มบสย่วนไดน้เส บย การสยืยั่อสาร การวริเคราะหฑ์ การดจาเนรินงาน

4. คมูค่คข้า -การตวิดตค่อเจรจาทางธธุรกวิจ
-การเขข้าเยสทั่ยมชมกวิจการ
-การประชธุมรค่วมกสน

-ราคาทสทั่ เปด็นธรรมและ
โปรค่งใส
-ปฏวิบสตวิตามสสญญาหรรอ
ขข้อตกลง
-สามารถสนสบสนธุนในการ
ดดาเนวินธธุรกวิจ
-ตวิดตค่อธธุรกวิจแบบยสทั่งยรน

-นโยบายการตค่ อตข้ า นทธุ จ รวิ ต
คอรน์รสปชสทั่น
-ระเบสยบปฏวิบสตวิในการจสดซรนอทสทั่ดส
-การประเมวินความเชรทั่อมสนโดย
กดาหนด KPI ตค่างๆ

5. เจข้าหนสน -การพบปะตามวาระโอกาส
-การเขข้าเยสทั่ยมชมบรวิษสท
-แสดงผลการดดาเนวินงานทสทั่ดส

-ชดาระหนสนตรงเวลา
-ความสามารถในการทดา
กดาไร

-แผนงานทางการเงวินทสทั่ดส
-ประเมวินและบรวิหารความเสสทั่ยงทสทั่
ดส

6. สสงคมและสค่วนรวม - สนสบสนธุนกวิจกรรมทสทั่ชธุมชนขอ
ความรค่วมมรอ
- รสบขอรข้องเรสยน (ถข้ามส)
- อบรมพนสกงานในการปฏวิบสตวิ
ตนเปด็นพลเมรองดสทดาประโยชนน์
ใหข้กสบชธุมชนและสสงคม
-มสเวด็บไซตน์ขข้อมมูลของบรวิษสท

-สวินคข้ามสคธุณภาพ
-ไมค่กค่อใหข้เกวิดมลพวิษ
-มสสค่วนรค่วมและชค่วยเหลรอ
กวิจกรรม
-เขข้าถนงขข้อมมูลทสทั่วไปของ
บรวิษสทไดข้

-การบรวิหารจสดการ กดาจสด ของ
เสสยทสทั่ดส มสมาตรฐาน
-จสดใหข้มสการตรวจวสดคธุณภาพสวิทั่ง
แวดลข้อมอยค่างสมดทั่าเสมอ
-รค่วมกวิจกรรมชธุมชนสสมพสนธน์
-เปวิดเผยขข้อมมูลของ บรวิษสทฯ
ผลวิตภสณฑน์ นสกลงทธุนสสมพสนธน์ ใน
ชค่องทาง เวด็บไซตน์ และ FB ของ
บรวิษสท

7. ภาครสฐและเอกชน -เขข้ารค่วมโครงการภาครสฐ
-สค่งรายงานตค่างๆตรงตามเวลา
-ใหข้ความรค่วมมรอสค่งขข้อมมูลสถวิตวิ
ตค่างๆทสทั่ตข้องการ

-ดดา เนวินธธุรกวิจเปด็นธรรม
และโปรค่งใส
-ปฏวิ บส ตวิ ต าม กฎ หม า ย
ระเบสยบ และขข้อบสงคสบ
ตค่างๆทสทั่กดาหนดไวข้
-ใช ข้ท รสพยากรอยค่ า งมส
ประสวิทธวิภาพ

-จสดสค่งรายงานครบถข้วน ถมูกตข้อง
และตรงเวลา
-สอบทานความครบถข้วนของขข้อ
บสงคสบตค่างๆทสนงเกค่าและใหมค่ทสทั่มส
เพวิทั่มเตวิม ทธุกไตรมาส
-มสนโยบายการทดางานการผลวิต
สวินคข้าทสทั่รองรสบการใช ข้ทรสพยากร
อยค่างมสประสวิทธวิภาพ
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นโยบายความรพับผริดชอบตย่อส พังคม

       บรวิษสทและบรวิษสทยค่อย ดดาเนวินธธุรกวิจผลวิตและจดาหนค่ายส วินคข้าอธุตสาหกรรมหมวดยานยนตน์ ประเภทนดนามสนหลค่อลรทั่น
จาระบส และแบตเตอรสทั่ มสวสตถธุดวิบทสทั่ใช ข้ในการผลวิตทสทั่จะมสผลกระทบตค่อสสงคมและสวิทั่งแวดลข้อม จนงมสความจดาเปด็นอยค่างยวิทั่งทสทั่
ในกระบวนการดดาเนวินงานจะตข้องมสนโยบายความรสบผวิดชอบตค่อสสงคม เพรทั่อสรข้างความเชรทั่อมสทั่น และความไวข้วางใจใหข้กสบ
ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบ โดยมสเปข้าหมายใหข้องคน์กรเตวิบโตและยสทั่งยรน บรวิษสทดดาเนวินการตามหลสกการเพรทั่อความยสทั่งยรน
ขององคน์กร ดสงนสน

1. หลสกคธุณคค่าหลสก   (Core Value)   ขององคน์กร S : Spirit หมายถนงรค่วมมรอรค่วมใจ  P : Passion หมายถนง
ทธุค่มเทกสบงานทสทั่ทดา และ G : Generate หมายถนงสรข้างสรรคน์ส วิทั่งดสงาม

2. หลสกววิสสยทสศนน์   (Vision)   ขององคน์กร ครอเปด็นหนนทั่งในธธุรกวิจผมูข้ผลวิต นดนามสนหลค่อลรทั่น จาระบส แบตเตอรสทั่ ผลวิตภสณฑน์
ประกอบอรทั่นๆ และใหข้บรวิการโลจวิสตวิกสน์ ดข้วยคธุณภาพมาตรฐานสากลและมสความรสบผวิดชอบตค่อผมูข้มสส ค่วนไดข้เสสย
ทธุกภาคสค่วน

3. หลสกพสนธกวิจ   (Mission)   ขององคน์กร
1. มสผลตอบแทนทสทั่ดสตค่อผมูข้ถรอหธุข้น และมสความสสมพสนธน์ทสทั่ดสกสบพสนธมวิตรทางธธุรกวิจ
2. ผลวิตสวินคข้าทสทั่ดส มสคธุณภาพ และมสการควบคธุมตข้นทธุนการผลวิตอยค่างมสประส วิทธวิภาพ
3. พสฒนาเทคโนโลยสใหมค่ๆ เพรทั่อตอบสนองความตข้องการตลาดทสนงในและตค่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชค่องทางโอกาสเพรทั่อขยายธธุรกวิจใหข้ทสนกสบการเปลสทั่ยนแปลง การแขค่งขสน และนดาสมู ค่ความ
ยสทั่งยรน
5. มสความรสบผวิดชอบตค่อสสงคมและสวิทั่งแวดลข้อม องคน์กรมสสสงคมทสทั่ดส
6. พนสกงานมสสธุขภาพกายและใจทสทั่สมบมูรณน์แขด็งแรง สค่งเสรวิมใหข้พนสกงานมสความรมูข้ ความสามารถ ปรสบตสวใหข้
ทสนตค่อการเปลสทั่ยนแปลง
7. ปฏวิบสตวิตามกฎหมาย ขข้อบสงคสบ ของหนค่วยงานราชการอยค่างเครค่งครสด

4. ใหข้ความรค่วมมรอในการตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น บรวิษสทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้วบนเวด็บไซตน์ของบรวิษสท 
5. การดมูแลเรรทั่องการใช ข้ขข้อมมูลภายใน ดสงทสทั่บรวิษสทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้วบนเวด็บไซตน์ของบรวิษสท
6. การมสจรวิยธรรมในการดดาเนวินธธุรกวิจ ดสงทสทั่บรวิษสทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้วบนเวด็บไซตน์ของบรวิษสท
7. มสความรสบผวิดชอบตค่อพนสกงาน

  1. ดมูแลพนสกงานของบรวิษสททสนงชายหรรอหญวิง คนไทยหรรอคนตค่างดข้าว อยค่างเทค่าเทสยมกสน
           2. ดมูแลไมค่ใหข้มสการลค่วงละเมวิดสวิทธวิมนธุษยชนและใหข้เสรสภาพในการจสดตสนงสมาคมตค่างๆภายในองคน์กร
          3. ดมูแลความเหมาะสมโดยเลรอกคนใหข้เหมาะสมกสบหนข้าทสทั่งานทสทั่ทดา

  4. มสกระบวนการผลวิตทสทั่ดสมสประสวิทธวิภาพมสระบบปข้องกสนอสนตรายตค่อพนสกงานทธุกเชรนอชาตวิ ทธุกเพศ ทธุกวสย 
  5. อบรบพสฒนาพนสกงานทธุกระดสบชสนนใหข้รอบรมูข้ในงานเทค่าเทสยมกสน
  6. มสนโยบายกดาหนดคค่าตอบแทนทสทั่ยธุตวิธรรม
  7. บรวิษสทรสบฟสงขข้อรข้องเรสยน ขข้อควิดเหด็น จากพนสกงานอยค่างเสมอภาค
  8. ใหข้ความปลอดภสยในการทดางาน

8. มสความรสบผวิดชอบตค่อผมูข้บรวิโภค บรวิษสทปรสบปรธุงผลวิตภสณฑน์และภาชนะบรรจธุหสบหค่ออยค่างเหมาะสมสมดทั่าเสมอ
โดยคดานนงถนงความสะดวก ปลอดภสย ใสค่ใจกดาลสงซรนอของคนในสสงคมโดยใหข้ความรค่วมมรอกสบกรมการคข้าภายใน
ในการกดาหนดราคาสวินคข้าอยค่างยธุตวิธรรม

9. มสความรสบผวิดชอบตค่อสวิทั่งแวดลข้อม บรวิษสทใหข้ความรค่วมมรอในเรรทั่องความเปด็นมวิตรกสบส วิทั่งแวดลข้อม มสคณะ
กรรมการสวิทั่งแวดลข้อมทดาหนข้าทสทั่รสบผวิดชอบดมูแลสภาพแวดลข้อมทสนงภายในและชธุมชนภายนอกองคน์กร ปฏวิบสตวิ
ตามกฎระเบสยบทสทั่เกสทั่ยวขข้องกสบสสงคมและสวิทั่งแวดลข้อมเปด็นอยค่างดส

10.ใหข้การรค่วมมรอพสฒนาชธุมชมและสสงคม การลงทธุนเพรทั่อสสงคมเปด็นหนนทั่งในนโยบายของบรวิษสทเพรทั่อนดาไปสมู ค่เปข้า
หมายหลสกครอเตวิบโตอยค่างยสทั่งยรน บรวิษสทใหข้ความรค่วมมรอกสบสสงคมในเรรทั่อง  การสนสบสนธุนแรงงานทสทั่วค่างงานใน
เขตชธุมชนใกลข้ๆบรวิษสทใหข้เขข้ามารค่วมทดางานตามความสามารถ ช ค่วยปรสบภมูมวิทสศนน์ตามแนวรสนวดข้านนอกโรงงาน
และถนนสาธารณะใหข้สะอาดและสะดวกขนนน รวมถนงกวิจกรรมเทวิดทมูนสถาบสนพระมหากษสตรวิยน์ , การทดานธุบดารธุง
ศาสนารค่วมสรข้างสวิทั่งปลมูกสรข้างใหข้วสดในชธุมชน และการชค่วยบรรเทาสาธารณภสย เปด็นตข้น
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ประเดด็นทบยั่มบผลตย่อความยพัยั่งยยืนและการดจาเนรินงาน

ดดาเนวินงานเกสทั่ยวกสบ 2562

KPI ผลงาน

1. ความรสบผวิดชอบตค่อตสวส วินคข้า บรวิการ และผมูข้บรวิโภค

• ขข้อรข้องเรสยนทสทั่กระทบการดดาเนวินธธุรกวิจอยค่างมสสาระสดาคสญ 0 เรรทั่อง 0 เรรทั่อง

2.ความรสบผวิดชอบตค่อหนค่วยราชการ ตลาดหลสกทรสพยน์ กลต. และหนค่วยงานอรทั่นทสทั่เกสทั่ยวขข้อง

• การทดาความผวิด/ขข้อรข้องเรสยน 0 เรรทั่อง 0 เรรทั่อง

3. ความรสบผวิดชอบตค่อพนสกงาน

• จดานวนพนสกงาน ณ สวินนปส 841 คน

• นโยบายลดอธุบสตวิเหตธุ - การเกวิดอธุบสตวิเหตธุ 0 คน 2 คน

• ใหข้การฝนกอบรม 100.00% 103.09%

• ไดข้รสบการตรวจสธุขภาพ
  -ระดสบตะกสทั่วในเลรอดเฉพาะการผลวิตแบตเตอรสทั่
  -ตรวจสธุขภาพพนสกงานฝค่ายโรงงาน 3 บรวิษสทยค่อย

479 คน
616 คน

449 คน
587 คน

• ขข้อเรสยกรข้อง ขข้อรข้องเรสยน ทสทั่มสสาระสดาคสญตค่อการผลวิต 0 ครสนง 0 ครสนง

4. ความรสบผวิดชอบตค่อชธุมชนทข้องถวิทั่น อาชสวอนามสย ความปลอดภสย และสวิทั่งแวดลข้อม

• ขข้อรข้องเรสยนจากภายนอกองคน์กร 0 เรรทั่อง 0 เรรทั่อง

• ตวิดตามตรวจสอบ มลพวิษ/มลอากาศ

 -ววิเคราะหน์นดนาทวินงและแกข้ปสญหา - รง.ซอยใจเอรนอ 24 ครสนง 22 ครสนง

 -ววิเคราะหน์นดนาทวินงและแกข้ปสญหา - รง.สามโคก 12 ครสนง 11 ครสนง

 -กดาจสดกากอธุตสาหกรรมทสทั่ถมูกตข้องตามมาตรฐาน 4 ครสนง(4 บรวิษสท) 6 ครสนง

 -ตรวจวสดระบบบดาบสดอากาศ ผค่านคค่า Std. 23/12/20

 -ตรวจวสดปรวิมาณฝธุค่น ผค่านคค่า Std. 23 ธค.

 -ตรวจวสดปรวิมาณตะกสทั่ว/สารเคมส ผค่านคค่า Std. 23 ธค.

 -ตรวจวสดปรวิมาณกรด ผค่านคค่า Std. 23 ธค.

 -ตรวจวสดระดสบเสสยงและแสง ผค่านคค่า Std. 23 ธค.

 -ตรวจวสดระดสบความรข้อน ผค่านคค่า Std. 23 ธค.

 -ตรวจวสดคธุณภาพอากาศจากการเผาไหมข้เชรนอเพลวิง ผค่านคค่า Std. 23 ธค.

5. การจข้างงานแรงงานในชธุมชน

- มสแรงงานรสบเขข้ามาทดางาน 85 คน
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การดจาเนรินงานพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน

การดจาเนรินงานทบยั่ผย่านมาและผลตอบแทนตย่อผมูน้ถยือหรน้น

(ลข้านบาท) 2562 2561 2560 2559 2558

รายไดน้

รายไดข้จากการขาย 3,010.26 3,248.72 3,333.42 3,274.99 3,387.58

รายไดข้จากเงวินลงทธุน 33.22 21.84 19.17 31.08 41.22

คย่าใชน้จย่าย

ตข้นทธุนขาย 2,040.69 2,226.96 2,282.50 2,161.08 2,400.25

ภาษสสรรพสามวิต 110.22 119.42 97.99 13.96 12.64

คค่าใช ข้จค่ายในการขายและบรวิหาร 462.38 467.44 463.29 445.48 429.98

ภาษสเงวินไดข้นวิตวิบธุคคล 79.28 93.73 106.38 143.33 124.24

กจาไร

กดาไรจากการดดาเนวินงานปกตวิสธุทธวิภาษส 356.10 379.26 428.31 567.20 490.33

กดาไรจากการดดาเนวินงานปกตวิ บาทตค่อหธุข้น 1.03 1.10 1.24 1.64 1.42

กดาไรของผมูข้ถรอหธุข้น บาทตค่อหธุข้น 0.89 1.10 1.24 1.64 1.41

ผลตอบแทน

เงวินปสนผล บาทตค่อหธุข้น 0.70 0.70 0.80 0.80 0.70

อสตราเงวินปสนผล 78.79% 63.70% 64.57% 48.92% 49.50%

มมูลคค่าตามบสญชส บาทตค่อหธุข้น 14.76 14.57 13.93 13.50 12.55
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การดจาเนรินงานดน้านบรคลากร
สจาหรพับปบ   2562

ระดสบ เพศ อายธุ (ปส)

ชาย หญวิง รวมคน 18 - 30 30 - 50 50 ขนนนไป รวมคน

1. ปฏวิบสตวิงาน 402 280 682 81.09% 131 384 167 682

2. ผมูข้จสดการแผนก 65 59 123 14.63% 9 55 59 123

3. ผมูข้จสดการฝค่าย 18 9 27 3.21% 1 12 14 27

4. ผมูข้บรวิหารระดสบสมูง 5 4 9 1.07% 0 2 7 9

รวมทสนงองคน์กร 489 352 841 100.00% 141 453 247 841

สสดสค่วน 58.15% 41.85% 100.00% 16.77% 53.86% 29.37% 100.00%

                                                              ผลตอบแทนทสทั่เปด็นตสวเงวิน 418.10 ลข้านบาท

                                                              คค่าสวสสดวิการ คค่าฝนกอบรม ฯลฯ 27.50 ลข้านบาท

                                                              สดารองเงวินผลประโยชนน์พนสกงาน 90.60 ลข้านบาท

สดาหรสบปส 2562 บรวิษสทและบรวิษสทยค่อย มสการอบรมใหข้พนสกงาน 97 หลสกสมูตร ผมูข้รสบการอบรมทสนงหมด 867 ราย 
ในหสวขข้อ ดสงนสน 

1. แนวทางการพสฒนาระบบอสตโนมสตวิในสายการผลวิต
2. Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation
3. Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation
4. โครงการสค่งเสรวิมการเพวิทั่มผลวิตภาพแรงงานในสถานประกอบกวิจการ
5. ความรมูข้เกสทั่ยวกสบงานควบคธุมคธุณภาพวสตถธุดวิบและภาชนะบรรจธุภสณฑน์
6. ความรมูข้เบรนองตข้นในดข้านมาตรฐานการรสบรอง พรบ.มาตรฐานผลวิตภสณฑน์อธุตสาหกรรม ฉบสบทสทั่ 8 พ.ศ.2562
7. พวิชวิตการจสดทดารายงานการจสดการพลสงงานตามกฎหมายรมูปแบบใหมค่
8. การปฏวิบสตวิการเชวิงรธุกเพรทั่อเฝข้าระวสงและปข้องกสนปสญหาแรงงานสสมพสนธน์ในกลธุค่มกวิจการยานยนตน์
9. โครงการเสรวิมสรข้างการรสบรมูข้สมู ค่การจข้างแรงงานตค่างดข้าวอยค่างถมูกกฎหมายภายใตข้ MOU
10. แนวควิดการใช ข้เทคโนโลยสเพรทั่องานดข้านการจสดการและพสฒนาทรสพยากรมนธุษยน์ในยธุคดวิจวิทสล
11. โครงการพสฒนาบธุคลากรดข้านพลสงงานตามกฎหมาย
12. การบดารธุงรสกษาและการขสบรถยกอยค่างถมูกววิธส
13. การปฏวิบสตวิตามกฎหมายความปลอดภสยเกสทั่ยวกสบสารเคมสและการปฏวิบสตวิตามกฏหมายคธุข้มครองแรงงาน
14. มาตรฐานสวิทั่งแวดลข้อมภายในองคน์กรเรรทั่องความเขข้มของแสงสวค่างและความปลอดภสยในทสทั่อสบอากาศ
15. กวิจกรรมสค่งเสรวิมความปลอดภสยในการทดางาน
16. โครงการใหข้ความรมูข้ความปลอดภสยตามชธุมชนภาคอธุตสาหกรรม
17. การประชธุมและการพสฒนาเครรอขค่ายคลวินวิกอาชสวเวชศาสตรน์ (คลวินวิคโรคจากการทดางาน)
18. โครงการพสฒนาเครรอขค่ายดข้านการปข้องกสนและบรรเทาสาธารณภสย (FIREMAN)
19. จวิตสดานนกอนธุรสกษน์พลสงงานและความปลอดภสยและอาชสวอนามสยสภาพแวดลข้อมในการทดางาน
20. งาน Thailand Industrial Forum 2019  เกสทั่ยวกสบการปข้องกสนอสคคสภสย มาตรฐานทสทั่เกสทั่ยวขข้อง และตรวจ  
      สอบอธุปกรณน์ตรวจจสบและแจข้งเหตธุเพลวิงไหมข้ใหข้แกค่พนสกงานในโรงงานอธุตสาหกรรม
21. สสมมนาดมูงาน “ METALEX 2019 ”

 เปด็นตข้น   
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การกจากพับดมูแลกริจการ

นโยบายการกจากพับดมูแลกริจการ
 คณะกรรมการตระหนสกถนงความสดาคสญของการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดส และมธุค่งมสทั่นใหข้องคน์กรมสการดดาเนวินงานและ
ปฏวิบสตวิตามหลสกการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสตามหลสกการ CG Code จสดทดานโยบายการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดส โดยมธุค่งจะ
สรข้างความมสทั่นคง และความเจรวิญเตวิบโตอยค่างยสทั่งยรนใหข้กสบองคน์กร โดยใหข้กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงานทธุกคน
ยนดถรอปฏวิบสตวิ ดสงนสน

1. คณะกรรมการเปด็นผมูข้กดาหนดววิสสยทสศนน์ พสนธกวิจ คธุณคค่าหลสก หลสกเกณฑน์และจรรยาบรรณในการดดาเนวินธธุรกวิจ 
เพรทั่อใหข้ทธุกคนในองคน์กรถรอปฏวิบสตวิและใช ข้เปด็นแนวทางในการทดางานโดยคดานนงถนงผลประโยชนน์ของบรวิษสท ผมูข้ถรอหธุข้น และ
เคารพสวิทธวิของผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบ

2. คณะกรรมการจะปฏวิบสตวิและเผยแพรค่ขข้อมมูลใหข้กสบผมูข้ถรอหธุข้นและผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยกลธุค่มตค่างๆ อยค่างโปรค่งใส เปด็น
ธรรม ทสนเวลาและสามารถตรวจสอบไดข้

3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทธุกๆปสใหข้ครอบคลธุมถนง หลสกส วิทธวิมนธุษยชน การสค่งเสรวิมแรงงาน การดมูแล
สวิทั่งแวดลข้อม  รค่วมมรอตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรสปชสทั่น มสความรสบผวิดชอบตค่อสสงคม ดมูแลและบรวิหารความเสสทั่ยง โดยจสดใหข้มส
คณะกรรมการชธุดยค่อย และทสมผมูข้บรวิหารจสดการทสทั่มสประส วิทธวิภาพเพรทั่อใหข้บรรลธุเปข้าหมายทสทั่วางไวข้และปรสบตสวไดข้เมรทั่อมส
ปสญหา

การตริดตามการปฏริบพัตริตามหลพักการกจากพับดมูแลกริจการทบยั่ดบ
บรวิษสทมสการสค่งเสรวิมและสรทั่อสารขข้อมมูลใหข้แกค่พนสกงานทธุกระดสบในองคน์กรรสบทราบ ผค่านการสรทั่อสารภายใน

องคน์กรในรมูปแบบอวิเลด็กทรอนวิกสน์ บอรน์ดประชาสสมพสนธน์ และในการปฐมนวิเทศพนสกงานใหมค่ เพรทั่อใหข้เกวิดการปฏวิบสตวิตาม
นโยบายการกดากสบดมูแลกวิจการ การปฏวิบสตวิตามจรรยาบรรณธธุรกวิจของบรวิษสท สดาหรสบในปส 2562 กลธุค่มบรวิษสทไมค่พบ
ประเดด็นทสทั่เปด็นขข้อขสดตค่อนโยบายทสทั่กดาหนดไวข้

การนจาหลพักการกจากพับดมูแลกริจการทบยั่ดบไปปรพับใชน้ในองคฑ์กร 
ตามทสทั่คณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ ไดข้ออกหลสกการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสสดาหรสบ

บรวิษสทจดทะเบสยนปส 2560 (Corporate Governance Code หรรอ “CG Code”) แทนหลสกการทสทั่ประกาศในปส2555 
โดยมสวสตถธุประสงคน์มธุค่งเนข้นใหข้แตค่ละธธุรกวิจนดาหลสกการไปปรสบใช ข้ และปฏวิบสตวิในแบบทสทั่เหมาะสมเพรทั่อใหข้เกวิดคธุณคค่าสมูงสธุด
แกค่องคน์กร

คณะกรรมการบรวิษสท ในฐานะผมูข้นดาองคน์กรมสความตระหนสกถนงประโยชนน์และการนดาหลสกปฏวิบสตวิตามแนวทาง CG
Code 8 ขข้อไปปรสบใช ข้ใหข้สอดคลข้องเหมาะสมกสบการดดาเนวินกวิจการของบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย โดยมอบหมายใหข้ ทสมผมูข้
บรวิหารระดสบสมูง เปด็นผมูข้กดาหนดแนวทางปฏวิบสตวิงาน ตวิดตามดมูแลทบทวนใหข้การปฏวิบสตวิเปด็นไปตามหลสกปฏวิบสตวิใน CG 
Code อยค่างตค่อเนรทั่อง และมสการวสดผลตามหลสกเกณฑน์เพรทั่อกค่อใหข้เกวิดคธุณคค่าสมูงสธุดตค่อบรวิษสทอยค่างยสทั่งยรน

ในปส 2562 ไดข้มสการปรสบปรธุงแนวทางปฏวิบสตวิตค่างๆ ใหข้สอดคลข้องเหมาะสม ไดข้แกค่ ทบทวนบทบาทหนข้าทสทั่คณะ
กรรมการบรวิษสท คณะกรรมการบรวิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ , ทบทวนนโยบาย การดมูแลการใช ข้ขข้อมมูลภายใน 
ความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์ แนวทางปฏวิบสตวิเรรทั่องหลสกเกณฑน์การจสดทดาและเปวิดเผยรายงานการถรอหลสกทรสพยน์ของ
กรรมการและผมูข้บรวิหารผค่านสรทั่ออวิเลด็กทรอนวิกสน์ เปด็นตข้น สค่วนเรรทั่องทสทั่บรวิษสทยสงปฏวิบสตวิไดข้ไมค่ถนงมาตรฐาน CG code มสดสงตค่อ
ไปนสน

ขข้อทสทั่ยสงไมค่ปฏวิบสตวิ เหตธุผล

1. คณะกรรมการควรประกอบดข้วยกรรมการอวิสระ 
มากกวค่ากนทั่งหนนทั่ง ถข้าประธานกรรมการบรวิษสทไมค่เปด็น
กรรมการอวิสระ

ปสจจธุบสนบรวิษสทมสกรรมการอวิสระ 4 ใน 10 เทค่ากสบ 
40%และอยมูค่ในระหวค่างการสรรหาบธุคคลทสทั่เหมาะสม
มาเพวิทั่มเตวิม

2. คณะกรรมการควรกดาหนดใหข้กรรมการอวิสระมส
วาระ  การดดารงตดาแหนค่งตค่อเนรองไมค่เกวิน 9 ปส นสบ
จากวสนทสทั่แตค่งตสนงใหข้ดดารงตดาแหนค่งกรรมการอวิสระ
ครสนงแรก และควรกดาหนดวาระทสทั่ดดารงตดาแหนค่ง
ตวิดตค่อกสนไดข้นานทสทั่สธุดของกรรมการและกรรมการ

คณะกรรมการบรวิษสทเชรทั่อมสนวค่ากรรมการทธุกทค่านเปด็น
ผมูข้ทสทั่มสความรมูข้และความสามารถ ประสบการณน์ มสความ
เขข้าใจลสกษณะการดดาเนวินธธุรกวิจเปด็นอยค่างดส มสความ
เปด็นอวิสระในการแสดงความเหด็น ใหข้ขข้อเสนอแนะทสทั่
เปด็นประโยชนน์แกค่บรวิษสท ไมค่เปด็นหรรอไมค่มสสค่วน
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ชธุดยค่อย เกสทั่ยวขข้องกสบผมูข้ถรอหธุข้นรายใหญค่หรรอผมูข้มสอดานาจควบคธุม 
ไมค่ถมูกโนข้มนข้าวหรรอครอบงดาจากฝค่ายจสดการ มส
คธุณสมบสตวิกรรมการอวิสระตามขข้อกดาหนดของ
สดานสกงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

3. คณะกรรมการควรแตค่งตสนงคณะกรรมการสรรหา
และกดาหนดคค่าตอบแทน ซนทั่งเปด็นกรรมการอวิสระทสนง
คณะ

บรวิษสทกดาลสงพวิจารณาจสดตสนงคณะกรรมการสรรหาและ
กดาหนดคค่าตอบแทน โดยกดาหนดใหข้มสกรรมการ 3 
ทค่านขนนนไป และประธานคณะกรรมการตข้องเปด็น
กรรมการอวิสระ

4. การประเมวินตนเองของกรรมการเปด็นรายบธุคคล กรรมการบรวิหารทสนงคณะมสการบรวิหารงานรค่วมกสน 
โดยมส KPI วสดผลการดดาเนวินงานในแตค่ละปส มสการ
ววิเคราะหน์ และปรสบปรธุงกลยธุทธน์การทดางานอยค่า
สมดทั่าเสมอ

การตริดตามการปฏริบพัตริของการดจาเนรินการตามหลพักการกจากพับดมูแลกริจการทบยั่ดบในงวดปบ   2562

หมวดทบยั่  1.   ส ริทธริของผมูน้ถยือหรน้น   (The Rights of Shareholders)

      บรวิษสทใหข้ความสดาคสญตค่อสวิทธวิพรนนฐานของผมูข้ถรอหธุข้น ครอบคลธุมสวิทธวิทางกฎหมาย ในฐานะนสกลงทธุนและผมูข้ถรอหธุข้น 
หรรอเปด็นเจข้าของบรวิษสท ไดข้แกค่ส วิทธวิการซรนอ ขาย โอนหลสกทรสพยน์อยค่างเปด็นอวิสระ การไดข้รสบสค่วนแบค่งในผลกดาไรของ
บรวิษสท(เงวินปสนผล) การเขข้ารค่วมประชธุมเพรทั่อใช ข้สวิทธวิออกเสสยงลงคะแนนในการประชธุมผมูข้ถรอหธุข้นอยค่างเปด็นอวิสระและเทค่า
เทสยมกสน การแตค่งตสนงหรรอถอดถอนกรรมการ การกดาหนดคค่าตอบแทนกรรมการ การแตค่งตสนงและกดาหนดคค่าตอบแทนผมูข้
สอบบสญชส และการมสสค่วนรค่วมตสดสวินใจในเรรทั่องสดาคสญของบรวิษสท เชค่น การแกข้ไขหนสงสรอบรวิคณหน์สนธวิ ขข้อบสงคสบของ
บรวิษสท การเพวิทั่ม/ลดทธุน และการไดข้รสบขข้อมมูลขค่าวสารทสทั่มสนสยสดาคสญอยค่างรวดเรด็ว ครบถข้วนเพสยงพอ ผค่านชค่องทางทสทั่เขข้า
ถนงไดข้งค่าย สนสบสนธุนใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นไดข้ใช ข้สวิทธวิออกเสสยงของตนเองอยค่างเตด็มทสทั่ผค่านการประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น โดย 1 หธุข้นเทค่ากสบ 1
เสสยงเทค่ากสนทธุกหธุข้น เพรทั่อใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นมสสค่วนรค่วมในการตสดสวินใจเรรทั่องทสทั่กระทบหรรอเกสทั่ยวขข้องกสบสวิทธวิและผลประโยชนน์
ของตน
      การจสดประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น : บรวิษสทกดาหนดใหข้มสการประชธุมสามสญผมูข้ถรอหธุข้นปสละครสนงภายในเวลาไมค่เกวิน 4 เดรอนนสบแตค่
วสนสวินนสธุดรอบปสบสญชส เพรทั่อใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นมสสค่วนรค่วมในการตวิดตามดมูแล และรสบทราบรายงานผลการดดาเนวินงานของบรวิษสท
ในรอบปสทสทั่ผค่านมาบรวิษสทไดข้ปฏวิบสตวิตามคมูค่มรอ AGM Checklist ของสมาคมสค่งเสรวิมผมูข้ลงทธุนไทย ซนทั่งมสความนค่าเชรทั่อถรอ 
โปรค่งใส เปด็นไปตามหลสกเกณฑน์ของสดานสกงานคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ (ก.ล.ต.) โดย
สรธุปไดข้ดสงนสน

การใหข้ขค่าวสารการประชธุมสามสญผมูข้ถรอหธุข้น ผค่านระบบ
ขค่าวตลาด
หลสกทรสพยน์

เผยแพรค่
ใน

เวด็บไซตน์
ของบรวิษสท

1.   กย่อนการประชรม
   1.1 เลขานธุการบรวิษสท เขข้ารค่วมการอบรม ตวิวเขข้มใหข้เตด็ม 100 ทธุกปส เพรทั่อรสบทราบ
แนวทางทสทั่ปรสบปรธุงเปลสทั่ยนแปลงและนดามาปฏวิบสตวิใหข้ถมูกตข้องกค่อนการจสดประชธุม

   1.2 บรวิษสทขอเชวิญผมูข้ถรอหธุข้นเสนอ : วาระการประชธุมและเสนอชรทั่อบธุคคลเพรทั่อเขข้ารสบการ
คสดเลรอกเปด็นกรรมการลค่วงหนข้า ในชค่วงวสนทสทั่ 24 มกราคม ถนง 8 กธุมภาพสนธน์ 2562 รวม
เวลา 15 วสน  (แจข้งกค่อนวสนประชธุมกรรมการ 22 วสน) พรข้อมกสบเผยแพรค่หลสกเกณฑน์ และ
แบบฟอรน์มไวข้ในเวด็บไซตน์ของบรวิษสท

24/01/62 24/01/62

   1.3 แจข้งมตวิคณะกรรมการ : การจค่ายเงวินปสนผล , วสน เวลา สถานทสทั่ ในการประชธุมใหญค่
สามสญผมูข้ถรอหธุข้นประจดาปส , วสนกดาหนดรายชรทั่อ , (แจข้งทสนทสในวสนทสทั่ประชธุมกรรมการ, 35 วสน 15/02/62 15/02/62
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กค่อน Record date, 66 วสนกค่อนวสนประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น)

   1.4 แจข้งงบการเงวิน และสรธุปผลการดดาเนวินงาน ประจดาปส 2561 28/02/62 28/02/62

   1.5 แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรค่ : หนสงสรอนสดประชธุมใหญค่สามสญผมูข้ถรอหธุข้นประจดาปส ทสทั่มส
เอกสารประกอบครบถข้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจดาปส, งบการเงวินงวดสวินนสธุด
31 ธสนวาคม 2561, แบบฟอรน์มรวมววิธสการสค่งคดาถามลค่วงหนข้า, แบบฟอรน์มรวมววิธสการขอ
เอกสารเปด็นแบบรมูปเลค่ม และชค่องทางการตวิดตค่อสอบถาม (33 วสนกค่อนวสนประชธุม)

20/03/62 20/03/62

   1.6 มอบหมายใหข้ บจ.ศมูนยน์รสบฝากหลสกทรสพยน์ฯ จสดสค่งหนสงสรอเชวิญประชธุม แบบ QR
CODE ในวสนทส 5 เมษายน 2562 (17 วสนกค่อนวสนประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น)

2.   วพันประชรมผมูน้ถยือหรน้น
2.1 บรวิษสทจสดการประชธุมสามสญผมูข้ถรอหธุข้นในวสนทสทั่ 22 เมษายน 2562 ณ หข้องราชดดาเนวิน
โรงแรมรอยสลปรวินซน์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรธุงเทพฯ สถานทสทั่ประจดาทธุกๆปสเปด็นทสทั่คธุข้น
เคยของผมูข้ถรอหธุข้น มสจธุดลงทะเบสยนลค่วงหนข้าอยค่างนข้อย 1 ชสทั่วโมง 30 นาทส จสดเตรสยมอากร
แสตมปน์ และอาหารวค่าง โดยไมค่มสคค่าใช ข้จค่าย
2.2 ประธานทสทั่ประชธุม ชสนแจงววิธสการลงคะแนนของแตค่ละวาระ และดดาเนวินการประชธุมเรสยง
ลดาดสบตามวาระการประชธุม ไมค่มสวาระเพวิทั่ม มสการช สนแจงตอบขข้อซสกถามจากผมูข้ถรอหธุข้นครบ
ถข้วน การลงคะแนน นสบคะแนน รวดเรด็ว ถมูกตข้อง โปรค่งใส ใช ข้เทคโนโลยสในการนดาเสนอ
ขข้อมมูลเปรสยบเทสยบปส2561 และ ปส2560 ไดข้ครบถข้วนชสดเจน
2.3 แจข้งมตวิทสทั่ประชธุมสามสญผมูข้ถรอหธุข้นประจดาปสแสดงผลการลงคะแนน เหด็นดข้วย ไมค่เหด็นดข้วย
งดออกเสสยง และบสตรเสสย รวมถนง%ตค่อฐานคะแนนทสนงหมด 

23/04/62
07:20 น.

23/04/62

3.   หลพังการประชรม
3.1 แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรค่ : รายงานการประชธุมใหญค่สามสญผมูข้ถรอหธุข้นประจดาปส
(7 วสนหลสงวสนประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น)

29/04/62 29/04/62

3.2 ประเมวินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พค.ของปส) 09/05/62

หมวดทบยั่   2   การปฏริบพัตริตย่อผมูน้ถยือหรน้นอยย่างเทย่าเทบยมกพัน   (The Equitable Treatment of Shareholders)

      คณะกรรมการบรวิษสทใหข้ความสดาคสญตค่อสวิทธวิและการปฏวิบสตวิอยค่างเปด็นธรรมและเทค่าเทสยมกสนแกค่ผมูข้ถรอหธุข้นทธุกรายทธุก
กลธุค่มไมค่วค่าจะเปด็นผมูข้ถรอหธุข้นรายใหญค่ ผมูข้ถรอหธุข้นรายยค่อย ผมูข้ถรอหธุข้นสถาบสน ผมูข้ถรอหธุข้นสสญชาตวิไทยหรรอผมูข้ถรอหธุข้นตค่างชาตวิ ผมูข้ถรอ
หธุข้นทธุกรายมสสวิทธวิพรนนฐานในฐานะนสกลงทธุนในหลสกทรสพยน์ และในฐานะผมูข้ถรอหธุข้นหรรอเปด็นเจข้าของบรวิษสทดข้วยววิธสการตาม
มาตรฐานทสทั่เปด็นทสทั่ยอมรสบและเชรทั่อถรอไดข้ มสส วิทธวิในการไดข้รสบขข้อมมูลสารสนเทศทสทั่เพสยงพอ ทสนเวลา ในรมูปแบบทสทั่เหมาะ
สมตค่อการตสดสวินใจ สวิทธวิของผมูข้ถรอหธุข้นในการเขข้ารค่วมประชธุมและออกเสสยงลงคะแนน ตามระเบสยบวาระการประชธุมใน
การประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น พวิจารณาและรค่วมตสดสวินใจในเรรทั่องสดาคสญของบรวิษสท รวมถนงการทดาธธุรกรรมทสทั่สดาคสญและมสผลตค่อ
ทวิศทางในการดดาเนวินธธุรกวิจของบรวิษสท ทสนงนสนผมูข้ถรอหธุข้นทธุกคนมสส วิทธวิออกเสสยงตามจดานวนหธุข้นทสทั่ถรออยมูค่ โดยแตค่ละหธุข้นมสส วิทธวิ
ออกเสสยงหนนทั่งเสสยง และไมค่มสหธุข้นใดมสส วิทธวิพวิเศษเหนรอผมูข้ถรอหธุข้นรายอรทั่น
      ในปส 2562 ไมค่มสเหตธุการณน์หรรอการปฏวิบสตวิใดๆอสนเปด็นการละเมวิดหรรอลวิดรอนสวิทธวิของผมูข้ถรอหธุข้น

บรวิษสท มสการเปวิดเผยโครงสรข้างการถรอหธุข้นในบรวิษสทยค่อยอยค่างชสดเจน รวมถนงผมูข้ถรอหธุข้นรายใหญค่ 10 อสนดสบแรก 
และผมูข้มสอดานาจควบคธุมเพรทั่อใหข้มสนใจไดข้วค่าบรวิษสทมสโครงสรข้างการดดาเนวินงานทสทั่โปรค่งใส ตรวจสอบไดข้ 

บรวิษสทมสนโยบายการกดากสบดมูแลและปฏวิบสตวิตค่อผมูข้ถรอหธุข้นสค่วนนข้อยโดยเทค่าเทสยมกสน ดสงนสน
1. บรวิษสทใหข้ความสดาคสญตค่อการคธุข้มครองสวิทธวิของผมูข้ถรอหธุข้น โดยละเวข้นไมค่มสการเพวิทั่มระเบสยบวาระในทสประชธุม

โดยไมค่ไดข้แจข้งใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นทราบลค่วงหนข้า เพรทั่อใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นไดข้มสโอกาสศนกษาขข้อมมูลของระเบสยบวาระการประชธุมกค่อนลง
มตวิ

2. บรวิษสทสนสบสนธุนใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นใช ข้หนสงสรอมอบฉสนทะ (แบบ ข.) รมูปแบบทสทั่สามารถกดาหนดทวิศทางการลง
คะแนนเสสยงไดข้ (ตามทสทั่กดาหนดโดยกรมพสฒนาธธุรกวิจการคข้า กระทรวงพาณวิชยน์) และไดข้เสนอชรทั่อกรรมการอวิสระจดานวน
4 ทค่านพรข้อมขข้อมมูลเกสทั่ยวกสบกรรมการอวิสระดสงกลค่าวเพรทั่อเปด็นทางเลรอกในการมอบฉสนทะ
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3. การใช ข้บสตรลงคะแนนเสสยงในทธุกวาระประชธุม โดยแจกบสตรลงคะแนนเสสยงใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นหรรอผมูข้รสบมอบอดานาจ
ทสทั่เขข้าประชธุมทธุกราย การรวบรวมคะแนนจะมสทสทั่ปรนกษากฎหมายเปด็นอาสาสมสครในการรค่วมตรวจสอบความถมูกตข้อง วาระ
เลรอกตสนงกรรมการใหข้แยกการลงคะแนนเสสยงเปด็นรายบธุคคล (คะแนนเสสยงเทค่ากสบจดานวนหธุข้นทสทั่ถรอ 1 หธุข้นตค่อ 1 เสสยง) 

4. บรวิษสทเปวิดโอกาสใหข้ผมูข้ถรอหธุข้นและนสกลงทธุนสามารถตวิดตค่อขอขข้อมมูล ใหข้ขข้อเสนอแนะความควิดเหด็น โดยใช ข้
ชค่องทางระบบขค่าวของ ตลท. ผค่านทางเวด็บไซตน์บรวิษสท หรรอตวิดตค่อโดยตรงทสคณะกรรมการบรวิษสท ผมูข้สอบบสญชส และ
เลขานธุการบรวิษสท

5. บรวิษสทมสการกดาหนดมาตรการปข้องกสนการใช ข้ขข้อมมูลภายในโดยมวิชอบไวข้เปด็นลายลสกษณน์อสกษร หข้ามกรรมการ
ผมูข้บรวิหาร และพนสกงานผมูข้เกสทั่ยวขข้องกสบขข้อมมูลนดาขข้อมมูลไปใช ข้แสวงหาประโยชนน์ในทางมวิชอบ จนกวค่าขข้อมมูลจะไดข้มสการ
เปวิดเผยแลข้ว

6. คณะกรรมการทธุกทค่านและผมูข้บรวิหารมสหนข้าทสทั่รายงานการเปลสทั่ยนแปลงการถรอครองหลสกทรสพยน์ของบรวิษสทของ
ตนเอง คมูค่สมรส และบธุตรทสทั่ยสงไมค่บรรลธุนวิตวิภาวะ ตค่อสดานสกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหค่งพระราชบสญญสตวิหลสกทรสพยน์
และตลาดหลสกทรสพยน์ พ.ศ. 2535

7. คณะกรรมการทธุกทค่านและผมูข้บรวิหารมสหนข้าทสทั่รายงานการมสสค่วนไดข้เสสยเปด็นลายลสกษณน์อสกษรไตรมาสละ 1 
ครสนงตามเวลาการประชธุมพวิจารณางบการเงวินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมสสค่วนไดข้เสสยเปลสทั่ยนแปลงอยค่างมสนสย
สดาคสญจะบสนทนกไวข้ในรายงานการประชธุม

8. บรวิษสทมสมาตรการกดาหนดการทดารายการระหวค่างกสนใหข้ถมูกตข้องตามกฎหมายและขข้อกดาหนดของคณะ
กรรมการกดากสบตลาดทธุนและตลาดหลสกทรสพยน์ฯ ทสนงในการทดาธธุรกรรมระหวค่างบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย และการทดา
รายการกสบบธุคคลทสทั่อาจมสความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์ โดยจะตข้องผค่านการพวิจารณาอนธุมสตวิจากคณะกรรมการบรวิษสท
กค่อนการทดารายการนสนนๆ หากรายการเกสทั่ยวโยงและการไดข้มาหรรอจดาหนค่ายไปซนทั่งสวินทรสพยน์เขข้าหลสกเกณฑน์ทสทั่ตข้องขอ
อนธุมสตวิจากทสทั่ประชธุมผมูข้ถรอหธุข้นกค่อนเขข้าทดารายการ บรวิษสทจะตข้องเปวิดเผยขข้อมมูลรายละเอสยดสดาคสญในหนสงสรอเชวิญประชธุม
เพรทั่อประกอบการพวิจารณา

หมวดทบยั่   3   บทบาทของผมูน้มบสย่วนไดน้เส บย   (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

      บรวิษสทตระหนสกถนงสวิทธวิของผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบทสนงภายในและภายนอกบรวิษสท และมสนใจไดข้วค่าส วิทธวิดสงกลค่าวจะ
ไดข้รสบการคธุข้มครองและปฏวิบสตวิอยค่างเหมาะสม เพรทั่อใหข้เกวิดความเขข้าใจอสนดสและความรค่วมมรอทสทั่ดสระหวค่างบรวิษสทกสบผมูข้มส
สค่วนไดข้เสสยทธุกฝค่าย ซนทั่งเปด็นประโยชนน์ตค่อการดดาเนวินงาน ประโยชนน์ตค่อสค่วนรวม และสรข้างความเชรทั่อมสทั่นใหข้แกค่บรวิษสทและ
ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยในระยะยาว
      ปส2562 คณะกรรมการบรวิษสททบทวนนโยบายจรรยาบรรณธธุรกวิจทสทั่เกสทั่ยวขข้องเพรทั่อใหข้ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยแตค่ละกลธุค่มไดข้
รสบการคธุข้มครองและปฏวิบสตวิดข้วยความเสมอภาคและเปด็นธรรม ดสงแสดงไวข้ขข้างตข้น และในเวด็บไซดน์ของบรวิษสท บรวิษสท
ดดาเนวินงานตามนโยบายและไมค่มสขข้อขสดขข้องหรรอรข้องเรสยนแตค่อยค่างใด

หมวดทบยั่   4   การเปริดเผยขน้อมมูลและความโปรย่งใส   (Disclosure and Transparency)

      ทธุกๆปสคณะกรรมการบรวิษสทใหข้ความสดาคสญกสบการเปวิดเผยขข้อมมูลขค่าวสารทสทั่ตข้องแจข้งแกค่ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกกลธุค่ม 
ดสงนสน
1) ชย่องทางการสยืยั่อสารและเปริดเผยขน้อมมูล 

ผค่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย และ เวด็บไซดน์ของบรวิษสท โดยเนข้นทสทั่
ความถมูกตข้อง ครบถข้วน เพสยงพอ และทสนเวลา เปด็นไปตามหลสกเกณฑน์และขข้อกดาหนดของสดานสกงานคณะกรรมการ
กดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ และตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย โดยในปส 2562 บรวิษสทปฏวิบสตวิดสงนสน

1. ผค่านระบบรายงานสารสนเทศ
ของตลาดหลสกทรสพยน์ และ เวด็บไซดน์
ของบรวิษสท
http://www.siampangroup.com

1.1 งบการเงวินรายไตรมาส และ งบการเงวินประจดาปส
- จสดทดาและผค่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผมูข้สอบบสญชส แบบ
ไมค่มสเงรทั่อนไข
- ผค่านความเหด็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผค่านการอนธุมสตวิจากคณะกรรมการบรวิษสท กค่อนเผยแพรค่ตค่อผมูข้ถรอหธุข้น 

                                                                                                                                                                                                                                 หนน้า 30



              SPG รายงานการพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน 2562  

     (สามารถดาวนน์โหลดไดข้) 
- นดาสค่งตลาดหลสกทรสพยน์ฯ และ สดานสกงาน ก.ล.ต.
- ไมค่พบปสญหาแตค่อยค่างใด

     1.2 แบบแสดงขข้อมมูลประจดาปส (56-1) และ รายงานประจดาปส (56-2)
- เปวิดเผยขข้อมมูลของบรวิษสทเพรทั่อแสดงใหข้เหด็นขข้อมมูลทสทั่เปด็นประโยชนน์ตค่อผมูข้ถรอ
หธุข้น และผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย เกสทั่ยวกสบผลการดดาเนวินงานในรอบปสทสทั่ผค่านมา
- โดยเปด็นไปตามขข้อกดาหนดของสดานสกงานคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์
และตลาดหลสกทรสพยน์ และตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย

2. ชค่องทางตวิดตค่อสอบถาม/รข้อง
เรสยน
- ทางไปรษณสยน์ทสทั่ 488 ถนน
นครสวรรคน์, แขวงสสทั่แยกมหานาค 
เขตดธุสวิตกรธุงเทพมหานคร 10300, 
ประเทศไทย
- คอลเซด็นเตอรน์ 0-2280-0202
- แฟกซน์ 0-2280-0691
- ศมูนยน์อสเมลน์: 
info@siampangroup.com

- บรวิษสทมสเปข้าหมายในการดดาเนวินธธุรกวิจอยค่างยสทั่งยรน จนงเหด็นความสดาคสญใน
การรสกษาชรทั่อเสสยงและภาพลสกษณน์ของบรวิษสทเปด็นส วิทั่งสดาคสญสมูงสธุด หากผมูข้มส
สค่วนไดข้เสสยทธุกกลธุค่มพบเบาะแสในประเดด็นทสทั่ไมค่ถมูกตข้อง เชค่น การทดาผวิด
กฎหมาย การรายงานขข้อมมูลทางการเงวินทสทั่ไมค่ถมูกตข้อง ความบกพรค่องใน
ระบบงานภายในองคน์กร เปด็นตข้น บรวิษสทยวินดสรสบขข้อรข้องเรสยน ขข้อควิดเหด็น หรรอ
ขข้อเสนอแนะ จากผมูข้มสสค่วนไดข้เสสย
- โดยสค่งตรงถนง กรรมการบรวิษสท กรรมการบรวิหาร กรรมการตรวจสอบ ผมูข้
สอบบสญชส หรรอเลขานธุการบรวิษสท ตามทสทั่อยมูค่ โทรศสพทน์ โทรสาร หรรอ e-mail
address บรวิษสทเกด็บขข้อมมูลรข้องเรสยนเปด็นความลสบ และนดามาพวิจารณาอยค่าง
รวดเรด็วในทสทั่ประชธุมของคณะกรรมการบรวิษสท เพรทั่อแกข้ไขขข้อบกพรค่องตค่อไป

3. เลขานธุการบรวิษสท
นางสธุทธวิรสตนน์ วรรณรสตนน์
- โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305
- แฟกซน์ 0-2975-2789 
- อสเมลน์ : 
suthirat@siampangroup.com   

คณะกรรมการเลขานธุการบรวิษสท เพรทั่อทดาหนข้าทสทั่ตามมาตรา 89/15 พระราช
บสญญสตวิหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ พ.ศ. 2535 และตามทสทั่คณะ
กรรมการกดากสบตลาดทธุนประกาศกดาหนด โดยมสหนข้าทสทั่และความรสบผวิดชอบ
หลสก ดสงนสน
   - รมูข้ขข้อกฎหมาย ระเบสยบและขข้อบสงคสบตค่างๆ และตวิดตามใหข้มสการปฏวิบสตวิ
อยค่างถมูกตข้อง และเปวิดเผยขข้อมมูลใหข้ทสนเวลา
   - เกด็บรสกษาเอกสารสดาคสญเชค่น ทะเบสยนกรรมการ หนสงสรอนสดประชธุมคณะ
กรรมการ รายงานการประชธุมคณะกรรมการ รายงานประจดาปสของบรวิษสท
หนสงสรอนสดประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น รายงานการประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น และรายงานการมส
สค่วนไดข้เสสยทสทั่รายงานโดยกรรมการหรรอผมูข้บรวิหาร และดดาเนวินการอรทั่นๆตามทสทั่
คณะกรรมการกดากสบตลาดทธุน และกฎหมายทสทั่เกสทั่ยวขข้องประกาศกดาหนด
    - จสดการประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น และประชธุมคณะกรรมการบรวิษสท ใหข้เปด็นไปตาม
กฎหมาย ขข้อบสงคสบของบรวิษสทฯ และขข้อพนงปฏวิบสตวิตค่างๆ 

2) การรายงานการปฏริบพัตริหนน้าทบยั่ของคณะกรรมการบรริษพัทและคณะกรรมการชรดยย่อย
      ปส2562 บรวิษสทไดข้ปฏวิบสตวิตามนโยบาย และมสการทบทวนนโยบายเพวิทั่มเตวิมเปด็นดสงนสน 
     

1. คณะกรรมการบรวิษสท 1.1 ดมูแลใหข้มสการจสดทดารายงานทางการเงวินใหข้มสขข้อมมูล ถมูกตข้อง ครบถข้วน 
และเปด็น ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงวิน นโยบายบสญชสทสทั่เหมาะสม 
ซนทั่งการเปวิดเผยขข้อมมูลดสงกลค่าวไดข้ผค่าน
   - การตรวจสอบจากผมูข้สอบบสญชสของบรวิษสททสทั่เปด็นอวิสระในการตรวจสอบ
และ แสดงความเหด็นตค่องบการเงวินของบรวิษสท 
   - ผค่านความเหด็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
   - คณะกรรมการบรวิษสทตข้องอนธุมสตวิกค่อนเผยแพรค่ตค่อผมูข้ถรอหธุข้น
1.2 ทดารายงานความรสบผวิดชอบของคณะกรรมการตค่อรายงานทางการเงวิน 
และเปวิดเผยไวข้ในรายงานประจดาปสควบคมูค่กสบรายงานของผมูข้สอบบสญชสรสบ
อนธุญาต

                                                                                                                                                                                                                                 หนน้า 31



              SPG รายงานการพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน 2562  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ทดารายงานผลการปฏวิบสตวิงานในรอบปสทสทั่ผค่านมา
- นดาเสนอตค่อผมูข้ถรอหธุข้นโดยแสดงไวข้ในรายงานประจดาปส

3. คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง - ทดารายงานผลการปฏวิบสตวิงานในรอบปสทสทั่ผค่านมา
- นดาเสนอตค่อผมูข้ถรอหธุข้นโดยแสดงไวข้ในรายงานประจดาปส

3) การทจารายการทบยั่เกบยั่ยวโยงกพันและความขพัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์
คณะกรรมการบรวิษสทถรอเปด็นนโยบายสดาคสญทสทั่ไมค่ใหข้คณะกรรมการ ผมูข้บรวิหาร และพนสกงาน ใช ข้ตดาแหนค่งหนข้าทสทั่

แสวงหาผลประโยชนน์สค่วนตน โดยไดข้กดาหนดจรรยาบรรณธธุรกวิจและแนวทางปฏวิบสตวิ สดาหรสบกรรมการ ผมูข้บรวิหาร และ
พนสกงานของบรวิษสท ใหข้หลสกเลสทั่ยงการทดารายการทสทั่เกสทั่ยวโยงกสบตนเองทสทั่อาจกค่อใหข้เกวิดความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์
กสบบรวิษสท และบรวิษสทจสดใหข้มสการทดารายงานทสทั่เกสทั่ยวขข้อง ดสงนสน

1. การเปวิดเผยรายการทสทั่อาจมสความ
ขสดแยข้งทางผลประโยชนน์ และ
รายการระหวค่างกสน

     บรวิษสทกดาหนดใหข้มสการเปวิดเผยรายการทสทั่มสสาระสดาคสญ โดยแสดงราย
ละเอสยดบธุคคลทสทั่อาจมสความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์ ความสสมพสนธน์ 
ลสกษณะของรายการ เงรทั่อนไข นโยบายราคา และมมูลคค่าของรายการ 
เหตธุผลความจดาเปด็น และความเหด็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรรอ
คณะกรรมการบรวิษสท โดยมสหสวขข้อ รายการระหวค่างกสน แสดงไวข้ใน
รายงาน 56-1 และรายงานประจดาปส ทธุกปส

2. การจสดทดารายงานการถรอหลสก
ทรสพยน์ของกรรมการและผมูข้บรวิหาร

     บรวิษสทฯ มสนโยบายใหข้กรรมการและผมูข้บรวิหารของบรวิษสทฯ รายงานการ
เปลสทั่ยนแปลงการถรอครองหลสกทรสพยน์ของบรวิษสทฯ ซนทั่งรวมถนงการ
เปลสทั่ยนแปลงการถรอครองหลสกทรสพยน์ของคมูค่สมรสและบธุตรทสทั่ยสงไมค่บรรลธุ
นวิตวิภาวะของบธุคคลดสงกลค่าว (ถข้ามส) ตค่อทสทั่ประชธุมคณะกรรมการบรวิษสทเปด็น
รายไตรมาส โดยใหข้นดาสค่งสดาเนาแบบรายงานการเปลสทั่ยนแปลงการถรอหลสก
ทรสพยน์และสสญญาซรนอขายลค่วงหนข้า (แบบ 59) ถข้ามส ใหข้แกค่เลขานธุการบรวิษสท 
เพรทั่อรวบรวมและนดาเสนอตค่อทสทั่ประชธุมคณะกรรมการบรวิษสท

3. การจสดทดารายงานการมสสค่วนไดข้
เสสยของกรรมการและผมูข้บรวิหาร

     บรวิษสทกดาหนดใหข้กรรมการและผมูข้บรวิหาร ดดาเนวินการตามมาตรา 89 แหค่ง
พระราชบสญญสตวิหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ฯ ครอ ตข้องจสดทดาและสค่ง
แบบรายงานการมสสค่วนไดข้เสสยเพรทั่อรายงานใหข้บรวิษสททราบถนงการมสสค่วนไดข้
เสสยของตนหรรอของบธุคคลทสทั่มสความเกสทั่ยวขข้อง ซนทั่งเปด็นสค่วนไดข้เสสยทสทั่
เกสทั่ยวขข้องกสบการบรวิหารกวิจการของบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย ดสงนสน
     - รายงานเมรทั่อเขข้าดดารงตดาแหนค่งกรรมการหรรอผมูข้บรวิหารครสนงแรก
     - รายงานภายใน 3 วสนเมรทั่อมสการเปลสทั่ยนแปลงอยค่างมสสาระสดาคสญ
     - รายงานทธุกไตรมาสในการประชธุมพวิจารณาผลการดดาเนวินงานและงบ
การเงวิน
โดยเลขานธุการบรวิษสทเปด็นผมูข้จสดเกด็บและสค่งสดาเนาใหข้ประธานกรรมการบรวิษสท
และประธานกรรมการตรวจสอบรสบทราบ และสรธุปรายงานการมสสค่วนไดข้เสสย
ทสทั่มสการเปลสทั่ยนแปลงใหข้ทสทั่ประชธุมคณะกรรมการบรวิษสททราบและบสนทนกใน
รายงานการประชธุมคณะกรรมการทธุกครสนงทสทั่มสการเปลสทั่ยนแปลง
      และ กดาหนดแบบฟอรน์มใหข้กรรมการ ผมูข้บรวิหาร รายงานความขสดแยข้ง
ทางผลประโยชนน์ทสนทสเมรทั่อมสความขสดแยข้งเกวิดขนนน และรายงานเปด็นประจดา
ภายในเดรอนกธุมภาพสนธน์ของทธุกปส ( ถข้าไมค่มสใหข้รายงานวค่า ไมค่มส )

4) การดมูแลเรยืยั่องการใชน้ขน้อมมูลภายใน
บรวิษสทไดข้กดาหนดนโยบายไวข้ โดยมสคดาสสทั่งใหข้ผมูข้บรวิหารและพนสกงานทธุกคน ทสนงของบรวิษสทและบรวิษสทยค่อยถรอ

ปฏวิบสตวิ รวมทสนงกดาหนดบทลงโทษ ในกรณสทสทั่ไมค่ปฏวิบสตวิตามไวข้อยค่างชสดเจน โดยกดาหนดนโยบายหลสกไวข้ดสงแสดงขข้างตข้น
และในเวด็บไซดน์ของบรวิษสท 
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5) การแจน้งเบาะแสหรยือขน้อรน้องเรบยนหรยือกรณบถมูกละเมริด
บรวิษสทกดาหนดชค่องทางการแจข้งเบาะแส หรรอขข้อรข้องเรสยน หรรอกรณสถมูกละเมวิดส วิทธวิ รวมถนงการเสนอแนะแสดง

ความควิดเหด็นตค่างๆ ผค่านชค่องทางดสงนสน
1. จดหมายอวิเลด็กทรอนวิกสน์ 1.1 คณะกรรมการบรวิษสท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรวิหารความ

เสสทั่ยง ทสทั่ศมูนยน์อสเมลน์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานธุการบรวิษสท ทสทั่อสเมลน์ : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจสดสค่งทางไปรษณสยน์ คณะกรรมการบรวิษสท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรวิหารความ
เสสทั่ยง/เลขานธุการบรวิษสท/ผมูข้ตรวจสอบภายใน
                สค่งถนง   บรวิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน)
                          488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสสทั่แยกมหานาค
                          เขตดธุส วิต กรธุงเทพฯ 10300
ผมูข้สอบบสญชส สค่งถนง   คธุณฐวิตวิมา พงศน์ไชยยง
                          ชสนน 48 - 50 อาคารเอด็มไพรน์ทาวเวอรน์ 1
                          ถนนสาทรใตข้ยานนาวา, เขตสาทร กรธุงเทพฯ 10120

3. โทรศสพทน์ และ โทรสาร คณะกรรมการบรวิษสท - คอลเซด็นเตอรน์ 0-2280-0202
                          - แฟกซน์ 0-2280-0691
เลขานธุการบรวิษสท    - โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305
                          - แฟกซน์ 0-2975-2789 

กระบวนการรสบขข้อรข้องเรสยน 
บรวิษสทดดาเนวินการตามกระบวนการดสงนสน
1) ผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบ แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรสยน หรรอเสนอแนะความเหด็นผค่านชค่องทางขข้างตข้น โดยขข้อมมูล

ทสทั่ไดข้รสบบรวิษสทถรอเปด็นความลสบ และมสมาตรการคธุข้มครองผมูข้แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรสยน หรรอกรณสถมูกละเมวิดส วิทธวิ ตามทสทั่
กดาหนดในนโยบายและแนวทางปฏวิบสตวิเพรทั่อปข้องกสนและตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น และในจรรยาบรรณธธุรกวิจของ
บรวิษสท

2) เลขานธุการบรวิษสท รสบขข้อรข้องเรสยน และดดาเนวินการพวิจารณาแยกประเภทขข้อรข้องเรสยน
3) นดาเสนอคณะกรรมการทสทั่ไมค่เกสทั่ยวขข้องกสบขข้อรข้องเรสยนพวิจารณาแตค่งตสนงบธุคคลทสทั่เหมาะสมเพรทั่อดดาเนวินการตรวจ

สอบขข้อเทด็จจรวิง หาขข้อมมูลประกอบทสทั่นค่าเชรทั่อถรอของขข้อรข้องเรสยนดสงกลค่าว โดยมสฝค่ายทรสพยากรบธุคคลเปด็นผมูข้ตวิดตามเรรทั่อง
4) ถข้าพบวค่ามสความผวิดเกวิดขนนนจรวิงใหข้นดาเสนอผมูข้มสอดานาจพวิจารณาตสดส วินตามระดสบชสนนโดยขนนนกสบ ประเภทความ

ผวิด และผมูข้กระทดาความผวิด
5) แจข้งความครบหนข้าใหข้ผมูข้รข้องเรสยนไดข้รสบทราบภายใน 15 วสนนสบจากวสนรสบเรรทั่องรข้องเรสยน และภายใน 7 วสนเมรทั่อ

ไดข้ขข้อยธุตวิ
6) ออกมาตรการปข้องกสนและตวิดตามผล ทธุกไตรมาสฝค่ายทรสพยากรบธุคคลจสดทดาสรธุปรายงาน(ถข้ามส)นดาเสนอตค่อ

ทสทั่ประชธุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรวิษสทเพรทั่อรสบทราบ
ในปส 2562 บรวิษสทไมค่ไดข้รสบเรรทั่องรข้องเรสยนแตค่อยค่างใด

6) ดน้านนพักลงทรนส พัมพพันธฑ์
ปส2562 บรวิษสท เปวิดเผยขข้อมมูลตามขข้อกดาหนดของสดานสกงานคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และ

ตลาดหลสกทรสพยน์ และตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย โดยมสเลขานธุการบรวิษสทรสบผวิดชอบวค่าไดข้ทดาถมูกตข้อง ครบถข้วน
ทสนเหตธุการณน์ แกค่ผมูข้ถรอหธุข้น นสกลงทธุนรายยค่อย และผมูข้สนใจทธุกระดสบ อยค่างเทค่าเทสยมและเปด็นธรรม เปวิดโอกาสใหข้มสการ
นสดพบปะผมูข้บรวิหาร การตอบคดาถามทางโทรศสพทน์ หรรออสเมลน์ การเผยแพรค่ผค่านสรทั่อ และการเปวิดเผยขข้อมมูลสารสนเทศ
ตค่างๆตามเหตธุการณน์ ตามรอบระยะเวลาบสญชส นดาเสนอผลการดดาเนวินงาน คดาอธวิบายและการววิเคราะหน์ของฝค่ายจสดการ
ประจดาไตรมาส กรณสรายไดข้/กดาไรสธุทธวิ ตค่างจากงวดเดสยวกสนของปสทสทั่ผค่านมารข้อยละ 20 ผค่านระบบสรทั่อสารของ
ตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทยและเผยแพรค่บนเวด็บไซตน์ของบรวิษสท ทสทั่   
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพรทั่อใหข้สาธารณชนไดข้รสบรมูข้ขข้อมมูลอยค่างเทค่าเทสยมกสน 

กรณสทสทั่ผมูข้ถรอหธุข้น นสกลงทธุน หรรอผมูข้สนใจ มสขข้อสงสสยหรรอตข้องการนสดหมายเขข้าพบผมูข้บรวิหารและเยสทั่ยมชมกวิจการ
สามารถตวิดตค่อไดข้ทสทั่เลขานธุการบรวิษสท โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305 
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หมวดทบยั่   5.   ความรพับผริดชอบของคณะกรรมการ โครงสรน้าง และคณะกรรมการชรดยย่อยตย่างๆ

1) โครงสรน้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดข้รสบการแตค่งตสนงจากทสทั่ประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น คณะกรรมการชธุดยค่อยไดข้รสบการแตค่งตสนงจากคณะ

กรรมการซนทั่งประกอบดข้วยบธุคคลทสทั่มสความรมูข้ ความสามารถ และมสประสบการณน์ทสทั่มสประโยชนน์ใหข้แกค่บรวิษสท เพรทั่อใหข้ผมูข้ถรอ
หธุข้นและผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบมสความมสทั่นใจวค่าบรวิษสทและบรวิษสทยค่อยดดาเนวินงานอยค่างรอบคอบ นค่าเช รทั่อถรอ โครงสรข้าง
กรรมการแตค่ละชธุดมสโครงสรข้างดสงนสน

คณะกรรมการมส 4 ชธุด จดานวนรวม ประกอบดข้วย

กรรมการ กรรมการอวิสระ

1. คณะกรรมการบรวิษสท 10 ทค่าน 6 ทค่าน
60%

4 ทค่าน
40% มากกวค่า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบรวิหาร 6 ทค่าน 6 ทค่าน -

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทค่าน - 3 ทค่าน

4. คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยง 4 ทค่าน 3 ทค่าน 1 ทค่าน

2) ความรพับผริดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรวิษสททดาหนข้าทสทั่พวิจารณาและใหข้ความเหด็นชอบในเรรทั่องทสทั่สดาคสญเกสทั่ยวกสบการดดาเนวินงานของ

บรวิษสท และกดากสบดมูแลใหข้คณะกรรมการบรวิหารดดาเนวินงานตามนโยบายและแผนทสทั่กดาหนดไวข้อยค่างมสประส วิทธวิภาพและ
ประสวิทธวิผล เปด็นไปตาม กฎหมาย วสตถธุประสงคน์และขข้อบสงคสบของบรวิษสท ตามมตวิของทสทั่ประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น ดข้วยความ
ซรทั่อสสตยน์สธุจรวิต และรสบผวิดชอบตค่องบการเงวินของบรวิษสทโดยมอบหมายใหข้คณะกรรมการตรวจสอบทดาหนข้าทสทั่ สอบทาน
รายงานทางการเงวิน ดมูแลใหข้มสการจสดทดารายงานทางการเงวินอยค่างมสคธุณภาพ ถมูกตข้องตามมาตรฐานทางบสญชสทสทั่เปด็นทสทั่
ยอมรสบโดยทสทั่วไป มสการเปวิดเผยขข้อมมูลทสทั่สดาคสญของบรวิษสทอยค่างโปรค่งใสและเพสยงพอ ทสนงในงบการเงวิน รายงานประจดา
ปส และทสทั่เผยแพรค่ตค่อสาธารณชนทสทั่วไป สรธุปความรสบผวิดชอบทสทั่สดาคสญมสดสงตค่อไปนสน

1. กดาหนดววิสสยทสศนน์ นโยบาย กลยธุทธน์ เปข้าหมาย แผนการดดาเนวินธธุรกวิจ งบประมาณ โครงสรข้างการบรวิหารงาน
นโยบายกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดส จรวิยธรรมและจรรยาบรรณธธุรกวิจ ของบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย เปด็นลายลสกษณน์อสกษร มส
การสรทั่อสารใหข้ทธุกคนในองคน์กรรมูข้และเขข้าใจ เพรทั่อสค่งเสรวิมใหข้ทธุกคนในองคน์กรปฏวิบสตวิตามทสทั่กดาหนด รวมถนงมสการทบทวน
เปด็นประจดา

2. ควบคธุมกดากสบดมูแล ใหข้เปด็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทสทั่กดาหนดไวข้อยค่างมสประส วิทธวิภาพ และ
ดมูแลใหข้บรวิษสทมสการบรวิหารจสดการตามนโยบายกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดส

3. สรรหา แตค่งตสนง ถอดถอน และกดาหนดแบค่งแยกขอบเขตอดานาจหนข้าทสทั่ของ คณะกรรมการบรวิหาร กรรมการผมูข้
จสดการ คณะอนธุกรรมการตค่างๆ โดยตข้องไมค่ใหข้เกวิดรายการทสทั่อาจมสความขสดแยข้งมสสค่วนไดข้เสสย หรรอความขสดแยข้งทางผล
ประโยชนน์อรทั่นใดกสบบรวิษสทหรรอบรวิษสทยค่อย 
 4. ประเมวินผลงานกรรมการบรวิหาร และผมูข้บรวิหารระดสบสมูง รวมถนงดมูแลนโยบายการจค่ายคค่าตอบแทนอยค่างเหมาะ
สม
 5. จสดใหข้มสระบบการบสญชส การรายงานทางการเงวิน และการสอบบสญชสทสทั่มสความนค่าเชรทั่อถรอไดข้ มสระบบการจสดเกด็บ
เอกสารทสทั่ทดาใหข้สามารถตรวจสอบความถมูกตข้องของขข้อมมูลไดข้ในภายหลสง
 6. ดมูแลใหข้มสการทดางบการเงวินของบรวิษสทฯอยค่างถมูกตข้อง แสดงฐานะการเงวินและผลการดดาเนวินงานตรงตค่อความ
เปด็นจรวิง ครบถข้วน และถมูกตข้อง เปด็นไปตามมาตรฐานการบสญชสทสทั่รสบรองโดยทสทั่วไป งบการเงวิน ณ วสนสวินนสธุดรอบบสญชส
ตข้องตรวจสอบโดยผมูข้สอบบสญชสของบรวิษสท กค่อนทสทั่จะนดาเสนอตค่อทสทั่ประชธุมผมูข้ถรอหธุข้น ตลอดจนรายงานความรสบผวิดชอบ
ของคณะกรรมการบรวิษสท ในการจสดทดารายงานทางการเงวิน โดยแสดงควบคมูค่กสบรายงานของผมูข้สอบบสญชส ในรายงาน
ประจดาปสของบรวิษสท

7. ดมูแลใหข้บรวิษสทมส ระบบควบคธุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรวิหารจสดการความเส สทั่ยงทสทั่ครอบคลธุม มส
กลไกในการรสบเรรทั่องรข้องเรสยนและการดดาเนวินการตค่อขข้อรข้องเรสยน

8. ดมูแลการทดารายการระหวค่างกสนใหข้มสกระบวนการและการจสดการทสทั่ชสดเจนและโปรค่งใส รายการระหวค่างบ
รวิษสทฯ กสบบธุคคลทสทั่เกสทั่ยวโยงกสน การไดข้มาหรรอจดาหนค่ายไปซนทั่งสวินทรสพยน์ การลงทธุน การดดาเนวินการใดๆ ของบรวิษสทและ

                                                                                                                                                                                                                                 หนน้า 34



              SPG รายงานการพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน 2562  

บรวิษสทยค่อย เพรทั่อปข้องกสนไมค่ใหข้เกวิดความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์ มสการเปวิดเผยขข้อมมูลอยค่างถมูกตข้องเพสยงพอและมสการ
รายงานตค่อคณะกรรมการบรวิษสทอยค่างสมดทั่าเสมอ

9. ดมูแลใหข้มสการดดาเนวินธธุรกวิจตค่อเนรทั่องในระยะยาว มสแผน พสฒนาพนสกงาน ความตค่อเนรทั่องของผมูข้
บรวิหาร(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสรบทอดตดาแหนค่งของกรรมการและผมูข้บรวิหารระดสบสมูงของ
บรวิษสท

10. ดมูแลผลประโยชนน์ของผมูข้ถรอหธุข้นทสนงรายใหญค่และรายยค่อยตามสวิทธวิอยค่างเสมอภาคเทค่าเทสยมกสน มสการ
รายงานขข้อมมูลการดดาเนวินงานทสทั่สดาคสญ และรายงานทางการเงวินแกค่ผมูข้ถรอหธุข้นและผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยอยค่างถมูกตข้องและเปด็นไป
ตามทสทั่ขข้อกฎหมายกดาหนด โดยกรรมการตข้องแจข้งใหข้บรวิษสททราบโดยไมค่ชสกช ข้าหากมสสค่วนไดข้เสสยในสสญญาหรรอขข้อ
ตกลงใดทสทั่ทดากสบบรวิษสท มสการเปลสทั่ยนแปลงในการถรอหธุข้นของบรวิษสทหรรอบรวิษสทยค่อย
 11. การเคารพสวิทธวิมนธุษยชนและการปฏวิบสตวิตค่อแรงงานอยค่างเปด็นธรรม

12. การไมค่ลค่วงละเมวิดทรสพยน์ส วินทางปสญญาหรรอลวิขสวิทธวิธ
13. สนสบสนธุนและรค่วมมรอในการตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น
14. การประชธุมคณะกรรมการ จสดใหข้มสการกดาหนดตารางการประชธุมของกรรมการแตค่ละชธุดลค่วงหนข้าเพรทั่อใหข้

กรรมการสามารถจสดสรรเวลาในการเขข้ารค่วมประชธุมไดข้เตด็มประส วิทธวิภาพ
15. คณะกรรมการตข้องพสฒนาความรมูข้ความสามารถของตสวเองอยค่างสมดทั่าเสมอ ทสนกสบการเปลสทั่ยนแปลงของ

โลกในปสจจธุบสนตลอดเวลา

3) การประเมรินผลการปฏริบพัตริงานของคณะกรรมการแตย่ละชรด
คณะกรรมการบรวิษสทจสดใหข้มสการประเมวินผลการปฏวิบสตวิงานทสนงคณะปสละ 1 ครสนง กรรมการแตค่ละทค่านรค่วมกสน

พวิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏวิบสตวิ ปสญหาและอธุปสรรคทสทั่เกวิดขนนน เพรทั่อเพวิทั่มประส วิทธวิผลและประสวิทธวิภาพในการ
ปฏวิบสตวิงานของคณะกรรมการใหข้ดสยวิทั่งขนนนตค่อไป

ในปส 2562 คณะกรรมการทสนง 3 ชธุด ประเมวินตนเองทสนงคณะตามหสวขข้อ ดสงนสน
1. โครงสรข้างของคณะกรรมการ
2. คธุณสมบสตวิของคณะกรรมการแตค่ละชธุด ความรมูข้ ความสามารถ ประสบการณน์ ความเหมาะสม กสบธธุรกวิจ

ของบรวิษสท
3. บทบาท หนข้าทสทั่และความรสบผวิดชอบของคณะกรรมการแตค่ละชธุดตามกฎบสตร
4. การใหข้ความสดาคสญตค่อการกดาหนด นโยบาย ววิสสยทสศนน์ กลยธุทธน์ในการดดาเนวินธธุรกวิจ
5. ไดข้ปฏวิบสตวิหนข้าทสทั่ครบถข้วนตามหลสกการ ครอ ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) , ดข้วยความระมสดระวสง 

(Duty of Care) , ดข้วยความซรทั่อสสตยน์สธุจรวิต (Duty of Loyalty) และ ดข้วยความรสบผวิดชอบ 
(Accountable)

6. การดมูแลไมค่ใหข้เกวิดความขสดแยข้งทางผลประโยชนน์
7. การทบทวนนโยบายการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดสและการนดาไปปฏวิบสตวิจรวิง
8. การทบทวนจรวิยธรรมจรรยาบรรณธธุรกวิจและการปฏวิบสตวิทสทั่ไมค่ขสดแยข้ง
9. การใหข้ความรค่วมมรอไมค่ปฏวิบสตวิและตค่อตข้านการทธุจรวิตคอรน์รสปชสทั่น
10. การประเมวินผลและกดาหนดคค่าตอบแทนใหข้ผมูข้บรวิหารระดสบสมูง
11. การประชธุมคณะกรรมการ การกดาหนดวาระประชธุม ความพรข้อมเอกสารประกอบการประชธุม การเขข้ารค่วม

ประชธุมของกรรมการแตค่ละทค่าน ความมสสค่วนรค่วมและความสมดทั่าเสมอ
12. การพสฒนาความรมูข้ของกรรมการและเลขานธุการบรวิษสท
13. ทบทวนแผนการพสฒนาผมูข้บรวิหารและพนสกงานในบรวิษสทและบรวิษสทยค่อย
14. การวางแผนสรบทอดตดาแหนค่งผมูข้บรวิหารระดสบสมูง
15. การตดารงตดาแหนค่งของกรรมการในบรวิษสทจดทะเบสยนและบรวิษสททสทั่วไปอรทั่น

  ผลการประเมวินไมค่พบขข้อบกพรค่องทสทั่เปด็นสาระสดาคสญแตค่อยค่างใด
  การประเมวินผลกรรมการเปด็นรายบธุคคลตามแนวทางการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดส บรวิษสทจะดดาเนวินการในปส2563 

4) การกจากพับดมูแลการดจาเนรินงานของบรริษพัทยย่อยและบรริษพัทรย่วม
คณะกรรมการบรวิษสทมสหนข้าทสทั่รสบผวิดชอบการบรวิหารจสดการธธุรกวิจและการดดาเนวินงานของบรวิษสทรวมถนงการ

บรวิหารงานบรวิษสทยค่อยใหข้เปด็นไปตามแผนธธุรกวิจหลสกของบรวิษสท รวมถนงการกดากสบดมูแลใหข้บรวิษสทและบรวิษสทยค่อยปฏวิบสตวิ
ตามกฎระเบสยบของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย ดสงตค่อไปนสน
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              SPG รายงานการพพัฒนาอยย่างยพัยั่งยยืน 2562  

1. แตค่งตสนงตสวแทนเขข้าไปดดารงตดาแหนค่งเปด็นกรรมการ หรรอผมูข้บรวิหารในบรวิษสทยค่อยและบรวิษสทรค่วม เพรทั่อดมูแลการ
บรวิหารงานใหข้เปด็นไปตามนโยบายของบรวิษสทอยค่างมสประส วิทธวิภาพและประสวิทธวิผล

2. ตวิดตามดมูแลการดดาเนวินงานของบรวิษสทยค่อยหรรอบรวิษสทรค่วมอยค่างสมดทั่าเสมอ รวมทสนงมสการกดาหนดแนวทางใหข้
บธุคคลทสทั่บรวิษสทแตค่งตสนงใหข้เปด็นกรรมการหรรอผมูข้บรวิหารในบรวิษสทดสงกลค่าวถรอปฏวิบสตวิ

3. มสการควบคธุมดมูแลการดดาเนวินธธุรกวิจของบรวิษสทยค่อยและบรวิษสทรค่วมใหข้เปด็นไปตามนโยบาย เปข้าหมาย กลยธุทธน์
และงบประมาณตามทสทั่อนธุมสตวิ

4. พวิจารณาโครงสรข้างองคน์กรและการบรวิหารจสดการของบรวิษสทยค่อยและบรวิษสทรค่วม ใหข้มสประส วิทธวิภาพ
5. พวิจารณาอนธุมสตวิโครงการหรรอการดดาเนวินงานตค่างๆ การทดารายการการไดข้มาหรรอจดาหนค่ายไปซ นทั่งทรสพยน์ส วิน

การกมูข้ยรมหรรอการขอสวินเชรทั่อ การใหข้กมูข้ยรมเงวิน การเพวิทั่มทธุน การลดทธุน การเลวิกบรวิษสท ทสทั่มสผลตค่อการดดาเนวินธธุรกวิจอยค่างมส
นสยสดาคสญของบรวิษสทยค่อย และบรวิษสทรค่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบทดาหนข้าทสทั่สอบทานความถมูกตข้องเชรทั่อถรอไดข้ของรายงานทางการเงวิน สอบทานระบบ
การควบคธุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทดารายการเกสทั่ยวโยงกสน การปฏวิบสตวิตามกฎหมายและระเบสยบขข้อบสงคสบทสทั่
เกสทั่ยวขข้อง รวมถนงการกดากสบดมูแลการปฏวิบสตวิงานของบรวิษสทยค่อยและบรวิษสทรค่วม

7. คณะกรรมการบรวิหารความเสสทั่ยงทดาหนข้าทสทั่พวิจารณาแนวทางบรวิหารความเสสทั่ยงของบรวิษสทยค่อยและบรวิษสทรค่วม
8. คณะกรรมการบรวิษสททดาหนข้าทสทั่พวิจารณาผลการดดาเนวินงานของบรวิษสทยค่อยและบรวิษสทรค่วมอยค่างสมดทั่าเสมอ

เพรทั่อวางแผนงานและเปข้าหมายในการดดาเนวินงานในอนาคต

5) คณะกรรมการกจากพับดมูแล
คณะกรรมการบรวิษสทแตค่งตสนงคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลสอบทานกระบวนการปฏวิบสตวิตามกฎหมาย ตามขข้อ

กดาหนดตลาดหลสกทรสพยน์ และหนค่วยงานทสทั่เกสทั่ยวขข้อง รวมถนงการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่สอดคลข้องกสบนโยบายและ
แนวทางปฏวิบสตวิทสทั่ดสตามหลสกการกดากสบดมูแลกวิจการทสทั่ดส และมสเลขานธุการบรวิษสทเปด็นผมูข้ทดาหนข้าทสทั่สนสบสนธุนขข้อมมูลและ
ประสานงานกสบฝค่ายตค่างๆ ทสนงนสนเพราะมสความเปด็นอวิสระ โปรค่งใส สามารถใหข้ขข้อเสนอแนะและการปรสบปรธุงแนวทาง
ปฏวิบสตวิใหข้สอดคลข้องกสบธธุรกวิจ นดามาซนทั่งความนค่าเชรทั่อถรอแกค่นสกลงทธุนหรรอบธุคคลภายนอก

6) การใชน้เทคโนโลยบสารสนเทศและการสยืยั่อสาร
คณะกรรมการตระหนสกถนงความสดาคสญในการใช ข้เทคโนโลยสสารสนเทศและการสรทั่อสาร ซนทั่งเปด็นเครรทั่องมรอทสทั่

สดาคสญในโลกปสจจธุบสน ชค่วยใหข้การดดาเนวินธธุรกวิจมสความรวดเรด็วและมสประส วิทธวิภาพ ซนทั่งการใช ข้งานดสงกลค่าวบรวิษสทและ
พนสกงานทธุกระดสบตข้องมสหนข้าทสทั่และความรสบผวิดชอบรค่วมกสนในการปฏวิบสตวิใหข้ถมูกตข้องตามขข้อบสงคสบของกฎหมาย และ
ตามระเบสยบการใช ข้เทคโนโลยสสารสนเทศทสทั่บรวิษสทกดาหนด เชค่น การเขข้าถนงระบบสารสนเทศ การเขข้าถนงระบบเครรอขค่าย
การเขข้าถนงระบบปฏวิบสตวิการ และการเขข้าถนงโปรแกรมประยธุกตน์หรรอแอพพลวิเคชสทั่นตค่างๆ ทสทั่ใช ข้ในการปฏวิบสตวิงาน พนสกงาน
ทธุกคนตข้องปกปข้องและดมูแลรสกษาระบบเทคโนโลยสสารสนเทศและการส รทั่อสารทสทั่อยมูค่ในความครอบครองใหข้พข้นจากการ
ถมูกลค่วงละเมวิด ไมค่ใหข้ถมูกบธุคคลทสทั่ไมค่ไดข้รสบอนธุญาตเขข้าถนงโดยมวิชอบ และไมค่เปวิดเผยขข้อมมูลทสทั่มสความสดาคสญทางธธุรกวิจตค่อ
ผมูข้ไมค่เกสทั่ยวขข้อง ซนทั่งอาจสค่งผลกระทบตค่อบรวิษสททสนงโดยทางตรงและทางอข้อม

7) จรริยธรรมและจรรยาบรรณธรรกริจ
คณะกรรมการบรวิษสทยนดถรอจรวิยธรรม และคธุณธรรม ในการดดาเนวินธธุรกวิจ สค่งเสรวิมใหข้กรรมการ ผมูข้บรวิหาร และ

พนสกงานของบรวิษสททธุกคน ดดาเนวินธธุรกวิจตามหลสกจรวิยธรรมอยค่างเครค่งครสด โดยกดาหนดนโยบายจรวิยธรรมธธุรกวิจเปด็นลาย
ลสกษณน์อสกษรและไดข้เผยแพรค่ไวข้บนเวด็บไซตน์ของบรวิษสท 
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถรอเปด็นภาระหนข้าทสทั่ตข้องรค่วมกสน
ยนดถรอปฏวิบสตวิตค่อผมูข้มสสค่วนไดข้เสสยทธุกระดสบ เพรทั่อพสฒนาองคน์กรสมูค่ระดสบมาตรฐานสากล

8) นโยบายตย่อตน้านทรจรริตคอรฑ์รพัปช พัยั่น
คณะกรรมการกดาหนดแนวทางใหข้พนสกงานทธุกคนยนดถรอปฏวิบสตวิ ตามทสทั่แสดงไวข้ขข้างตข้น และในเวด็บไซดน์ของ

บรวิษสท
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