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สร�ปข+อม-ลทางการเง�นในรอบป

จากงบการเง�นรวม  (ล านบาท) 2559 2558 2557

รายได จากการขาย 3,275 3,388 3,490
รายได รวม 3,330 3,457 3,569
ต นท�นขาย 2,175 2,413 2,603
ก�าไรข�^นต น 1,100 975 887
อ�ตราก�าไรข�^นต น 33.59% 28.77% 25.42%
ก�าไรสDวนท�)เป̀นของผ� ถCอห� นของบร�ษ�ท 564 488 443
อ�ตราก�าไรท�)เป̀นของผ� ถCอห� นของบร�ษ�ท 16.94% 14.11% 12.42%
ก�าไรเบ̀ดเสร̀จรวม 569 492 443
ก�าไรตDอห� น (บาท) 1.64 1.41 1.28
จ�านวนพน�กงาน (คน) 972 982 1,059
ส�นทร�พย�รวม 5,045 4,735 4,634
หน�^ส �นรวม 356 373 402
รวมสDวนของผ� ถCอห� น 4,657 4,331 4,203
เง�นป�นผล (บาทตDอห� น) 0.80* 0.70 0.70
อ�ตราเง�นป�นผลตDอก�าไร 48.78% 49.50% 54.48%
ม�ลคDาตามบ�ญช� (บาทตDอห� น) 13.50 12.55 12.18
Growth Rate – Total Sales -3.32% -2.93% -4.19%
Current Ratio (เทDา) 10.71 12.50 10.95
Quick Ratio (เทDา) 7.01 9.18 6.50

          *รอท�)ประช�มผ� ถCอห� นพ�จารณาในว�นท�) 29 ม�นาคม 2560

รายได+จากการขายและการให+บร�การ ลดลงจาก 3,388 ล านบาท เป̀น 3,275 ล านบาท ลดลง 112 ล านบาทหรCอ 
Growth Rate ลดลง 3.32% สาเหต�หล�กเพราะตลาดตDางประเทศของส�นค าแบตเตอร�)ล�กค าหล�กจะเป̀นโซนทว�ปแอฟร�กา 
ตะว�นออกกลาง และ ย�โรป ซ$)งได ร�บผลกระทบจากภาวะเศรษฐก�จโลกท�)ม�ความผ�นผวนจาก Brexit , การเลCอกต�ง̂ประธานาธ�บด�
สหร�ฐฯ และความไมDแนDนอนทางการเมCองในย�โรป ท�าให การสDงออกแบตเตอร�)ม�ยอดขายลดลงจากป� 2558 ถ$ง 101 ล านบาท 
หรCอ ลดลง 16.77% สDวนผล�ตภ�ณฑ�อC)นไมDม�การเปล�)ยนแปลงท�)ม�น�ยส�าค�ญแตDอยDางใด

ก	าไรส3วนท
5เป6นของผ-+ถ9อห�+น เพ�)มข$^นจาก 488 ล านบาท เป̀น 564 ล านบาท เพ�)มข$^น 76 ล านบาทท�าให ก�าไรตDอห� น
เพ�)มจาก 1.41 บาทเป̀น 1.64 บาทหรCอเพ�)ม 0.22 บาทตDอห� นค�ดเป̀นเพ�)มข$^นร อยละ 15.64% เก�ดจากอ�ตราก�าไรข�^นต นส�งข$^น
จาก 28.77% เป̀น 33.59% เนC)องจากราคาตลาดโลกของว�ตถ�ด�บหล�กคCอน�^าม�นพC^นฐานลดลง และการด�แลใสDใจบร�หารงานท�)ด�
อยDางตDอเนC)องท�^งด านการขายและการผล�ต

สภาพคล3องส-งและการจ3ายเง�นป�นผล เนC)องจากม�เง�นสดส�ทธ�ได มาจากก�จกรรมด�าเน�นงานสะสมเก̀บไว เป̀นเง�นสด 
เง�นลงท�นช�)วคราว และเง�นฝากประจ�าระยะส�น̂ ณ ว�นท�) 31 ธ�นวาคม 2559 รวม 2,050 ล านบาท คณะกรรมการจ$งม�ความเห`นวDา
สมควรเสนอจDายเง�นป�นผลให แกDผ� ถCอห� นส�า หร�บงวดการด�า เน�นงาน 1 มค.-31 ธค.2559 ในอ�ตราห� นละ 0.80 บาท
หรCอ 48.78%ของก�าไรตDอห� น โดยจะขออน�ม�ต�จากท�)ประช�มผ� ถCอห� นในว�นท�) 29 ม�นาคม 2560 ส�าหร�บการจDายงวดคร$)งป�หล�งใน
อ�ตราห� นละ 0.45 บาท รวมเป̀นเง�น 155.25 ล านบาท
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) โดยการแตDงต�^งของคณะกรรมการบร�ษ�ท ประกอบด วย

กรรมการอ�สระผ� ทรงค�ณว�ฒ�จ�านวน 3 ทDานคCอ ค�ณอ�าพล โหตระก�ตย�ประธานกรรมการตรวจสอบ , ค�ณไพร�นทร� วงษ�ว�นทน�ย�กรรมการ
ตรวจสอบ ทDานท�^งสองเป`นผ� ทรงค�ณว�ฒ�ด านบ�ญช�และการเง�น และค�ณสม�ต หรรษากรรมการตรวจสอบท�)ม�ประสบการณ�เก�)ยวก�บ
ผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�นหลDอลC)นและจาระบ� ในป� 2559 ม�การประช�มจ�านวน 4 คร�^ง กรรมการตรวจสอบท�กทDานเข ารDวมประช�มครบท�กคร�^ง 
โดยม�การหารCอและแลกเปล�)ยนข อค�ดเห̀นก�บฝDายจ�ดการ ผ� ตรวจสอบภายใน และผ� สอบบ�ญช � โดยม�การประช�มรDวมก�บผ� สอบบ�ญช�
อยDางอ�สระ 1 คร�^ง สาระส�าค�ญการปฏ�บ�ต�หน าท�)ของคณะกรรมการตรวจสอบในป� 2559 ได ด�งน�^

1. การสอบทานรายงานทางการเง�น   คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานงบการเง�นรายไตรมาสและงบการเง�นรายป�ของบร�ษ�ท  
รวมถ$งการเปล�)ยนแปลงนโยบายการบ�ญช� รายการปร�บปร�งบ�ญช�ท�)ม�ผลกระทบตDองบการเง�นอยDางม�น�ยส�าค�ญ ม�การเป�ดเผย
ข อม�ลอยDางถ�กต องครบถ วน เพC)อให ม�)นใจวDาการจ�ดท�างบการเง�นเป`นไปตามข อก�าหนดของกฎหมายมาตรฐานการบ�ญช �ท�)
ร�บรองท�)วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเง�นม�การเป�ดเผยข อม�ลในงบการเง�นอยDางถ�กต องเพ�ยงพอและท�นเวลา เพC)อ
ให เก�ดประโยชน�ก�บน�กลงท�นหรCอผ� ใช  งบการเง�น

2. การสอบทานระบบการควบค�มภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานผลการประเม�นระบบการควบค�มภายในเพC)อให 
ม�)นใจวDาการด�าเน�นงานในท�กหนDวยงานของบร�ษ�ทเป`นไปอยDางม�ประส �ทธ�ผล และม�การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและข อก�าหนด
ตDางๆท�)เก�)ยวข อง โดยม�ส�าน�กตรวจสอบภายในท�าหน าท�)ตรวจสอบ ประเม�นความเพ�ยงพอและเหมาะสมของการควบค�ม
ภายในอยDางอ�สระและรายงานตรงตDอคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเน นให ม�การพ�จารณาเก�)ยวก�บ การด�าเน�นงาน การใช  
ทร�พยากร การด�แลทร�พย�ส �น การป องก�นความเส�)ยง และความเชC)อถCอได ของรายงานทางการเง�น

3. การก�าก�บด�แลงานตรวจสอบภายใน   คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานภารก�จขอบเขตการปฏ�บ�ต�งาน งบประมาณ และ
ความเป`นอ�สระของส�าน�กงานตรวจสอบภายใน เพC)อให ม�ระบบการตรวจสอบ การต�ดตามงานท�)เหมาะสมและม�ประส �ทธ�ผล ต�ว
บ�คลากรท�)ต องพ�ฒนาตนเองให ก าวท�นตDอการเปล�)ยนแปลงทางธ�รก�จ รวมถ$งได พ�จารณาและอน�ม�ต�แผนงานตรวจสอบภายใน
ส�าหร�บป� 2560

4. การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและข อก�าหนด   คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานการปฏ�บ�ต�งานของบร�ษ�ทให เป`นไปตามกฎหมาย
วDาด วยหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� กฎระเบ�ยบของส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย�ข อ
ก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย�แหDงประเทศไทย และกฎหมายอC)นท�)เก�)ยวข องก�บการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ท รวมถ$งข อก�าหนด 
ภาระผ�กพ�นท�)อาจจะเก�ดข$^นจากส�ญญาท�)กระท�าก�บบ�คคลภายนอก ม�ความเห̀นวDาบร�ษ�ทได ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและข อ
ก�าหนดตDางๆ ท�)เก�)ยวข องอยDางถ�กต อง เหมาะสมและท�นเวลาและร�บทราบการเปล�)ยนแปลงกฎเกณฑ�ตDางๆ ท�)ม�ผลกระทบตDอ
การด�าเน�นธ�รก�จ

5. การพ�จารณารายการท�)เก�)ยวโยงก�น   คณะกรรมการตรวจสอบได สอบทานและให ความเห̀นตDอการตกลงเข าท�ารายการท�)เก�)ยว
โยงก�นหรCอรายการท�)อาจกDอให เก�ดความข�ดแย งทางผลประโยชน�ให เป`นไปตามกฎหมายและข อก�า หนดของ
ตลาดหล�กทร�พย�และส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� เพC)อให ม�)นใจวDารายการด�งกลDาวม�ความ
โปรDงใส สมเหต�สมผล และเป`นประโยชน�ส�งส�ดตDอการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ท

6. การพ�จารณาเสนอแตDงต�^งผ� สอบบ�ญช�ประจ�าป�   2560   คณะกรรมการตรวจสอบได ประเม�นผลงานการตรวจสอบในป�ท�)ผDานมา
และพ�จารณาความเหมาะสมของคDาสอบบ�ญช�แล วม�ความเห̀นวDาผ� สอบบ�ญช�จากบร�ษ�ทเคพ�เอ̀มจ� ภ�ม�ไชย สอบบ�ญช� ม�ความ
เป`นอ�สระ ม�ความร� และประสบการณ�ในการปฏ�บ�ต�งานสอบบ�ญช� การให ค�าปร$กษาในมาตรฐานการบ�ญช� ร�บรองงบการเง�นได 
ท�นเวลาและคDาสอบบ�ญช�ม�ความเหมาะสม จ$งน�าเสนอคณะกรรมการบร�ษ�ทเพC)อพ�จารณาน�าเสนอตDอท�)ประช�มผ� ถCอห� นแตDงต�^ง
ตDออ�กวาระหน$)ง

7. การเข ารDวมประช�มสาม�ญผ� ถCอห� น   คณะกรรมการตรวจสอบท�กคนเข ารDวมในการประช�มใหญDสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�าป� 2559 โดย
ด�แลให เก�ดการปฏ�บ�ต�ตDอผ� ถCอห� นอยDางเทDาเท�ยมก�น ตรวจสอบวาระท�)จะน�าเสนอในการประช�มและข อเสนอะแนะของคณะ
กรรมการบร�หารแล ววDาเหมาะสม พร อมชDวยอธ�บายช�แ̂จงงานตามภารก�จท�)ร�บผ�ดชอบถ าม�ข อซ�กถามจากผ� ถCอห� น

8. การประเม�นตนเอง และการพ�ฒนาความร�    คณะกรรมการตรวจสอบท�กคนสามารถปฏ�บ�ต�ได ตามท�)กฎบ�ตรคณะกรรมการตรวจ
สอบก�าหนดไว อยDางครบถ วน รวมถ$งได เข ารDวมอบรมส�มนาเพC)อร�บทราบความร�  กฏเกณฑ� และระเบ�ยบใหมDๆตามกฎหมายวDา
ด วยหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย�  ข อก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย� มาตรฐานการบ�ญช� และกฎหมายท�)เก�)ยวข องก�บธ�รก�จ
ของบร�ษ�ทอยDางสม�)าเสมอ

จากการปฏ�บ�ต�หน าท�)ตามขอบเขตความร�บผ�ดชอบในภารก�จท�)ได ร�บมอบหมายจากคณะกรรมการบร�ษ�ทอยDางเป`น
อ�สระ คณะกรรมการตรวจสอบม�ความเห̀นวDารายงานทางการเง�นของบร�ษ�ทม�ความถ�กต อง เช C)อถCอได  สอดคล องก�บมาตรฐานการ
บ�ญช�ท�)ร�บรองท�)วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเง�น การด�าเน�นงานของบร�ษ�ทเป`นไปภายใต หล�กการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด� ม�
ระบบการควบค�มภายในท�)เหมาะสมและม�ประส �ทธ�ผล ม�การปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและข อก�าหนดท�)เก�)ยวข องก�บธ�รก�จของบร�ษ�ทอยDาง
ถ�กต องครบถ วน

นายอ�าพล โหตระก�ตย�
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธ�รก�จ
ว�ส �ยท�ศน� และ พ�นธก�จ

ว�ส�ยท�ศน� : บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป คCอ หน$)งในธ�รก�จผ� ผล�ต น�^าม�นหลDอลC)น จาระบ� และแบตเตอร�)ส �าหร�บรถยนต�ช�^นน�า 
เป̀นท�)ร� จ�ก ด วยค�ณภาพระด�บโลกและความร�บผ�ดชอบตDอส�งคม

พ�นธก�จ : 
1. ม�ผลตอบแทนท�)ด�ตDอผ� ถCอห� น และม�ความส�มพ�นธ�ท�)ด�ก�บพ�นธม�ตรทางธ�รก�จ
2. ผล�ตส�นค าท�)ด� ม�ค�ณภาพ และม�การควบค�มต นท�นการผล�ตอยDางม�ประส �ทธ�ภาพ
3. พ�ฒนาเทคโนโลย�ใหมDๆเพC)อตอบสนองความต องการตลาดท�^งในและตDางประเทศ
4. มองหาตลาดและชDองทางโอกาส เพC)อขยายธ�ก�จอยDางตDอเนC)อง
5. ม�ความร�บผ�ดชอบตDอส�งคมและส�)งแวดล อม องค�กรม�ส�งคมท�)ด�
6. พน�กงานม�ส�ขภาพกายและใจท�)สมบ�รณ� แข̀งแรง

การเปล
5ยนแปลง และพ�ฒนาการท
5ส	าค�ญ
          ป� 2502 เร�)มประกอบธ�รก�จเป̀นต�วแทนจ�าหนDายส�นค าน�^าม�นหลDอลC)น จาระบ� และแบตเตอร�)

ป� 2513 กDอต�^ง บร�ษ�ท สยามล�บร�แค นท�อ�นด�สทร�) จ�าก�ด เป̀นผ� ผล�ต และจ�าหนDาย จาระบ� 
ป� 2513 กDอต�^ง บร�ษ�ท สยามแบตเตอร�)อ�นด�สทร�) จ�าก�ด  เป̀นผ� ผล�ต และจ�าหนDาย แบตเตอร�)
ป� 2529 กDอต�^ง บร�ษ�ท พร�เม�ย ล�บร�แค นท� จ�าก�ด เป̀นผ� ผล�ต และจ�าหนDายน�^าม�นหลDอลC)น
ป� 2540 เป̀นบร�ษ�ทมหาชนและจดทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย�แหDงประเทศไทย ช C)อยDอ SPG
ป� 2555 ท�นจดทะเบ�ยนช�าระแล วเทDาก�บ 345.00 ล านบาทสDวนเก�นม�ลคDาห� น 297.30 ล านบาท
ป� 2556 เปล�)ยนแปลงม�ลคDาห� นท�)ตราไว จากห� นละ 10 บาท เป̀น 1 บาทตDอห� น
ป� 2558 ลงท�นคล�งส�นค าส�าเร̀จร�ปเพ�)มเต�ม และ สร างโรงงานผล�ตภาชนะใหมDท�)ใช  เครC)องจ�กรท�)ท�นสม�ยข$^น
ป� 2559 ซCอ̂ท�)ด�น 71 ไรD 3 งาน 86 8 สDวน 10 ตารางวา ร�มแมDน�^าเจ าพระยาท�) ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสม�ทรเจด�ย� 

จว.สม�ทรปราการเป̀นม�ลคDา 1,115 ล านบาท เพC)อขนสDงว�ตถ�ด�บทางเรCอ ขยายก�าล�งการผล�ต ขยายธ�รก�จให บร�การคล�งส �นค าใน
อนาคต

โครงสร+างการถ9อห�+นของกล�3มบร�ษ�ท
บร�ษ�ท ม� 3 บร�ษ�ทยDอย ด�งน�^

บร�ษ�ทยDอย การด�าเน�นงาน ส�ดสDวนการถCอห�นและ
ออกเส�ยง (%)

บจก. สยามล�บร�แค นท�อ�นด�สทร�)
488 ถนนนครสวรรค� แขวงส�)แยก
มหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ
โทร.0-2280-0202-17

ผล�ตและจ�าหนDายผล�ตภ�ณฑ� : จาระบ�
ส�าหร�บงานหลDอลC)นท�กประเภทย�)ห อ “เทรน”,“จระเข ” 
และอC)นๆตามท�)ล�กค าก�าหนด
ม�ท�นจดทะเบ�ยนและช�าระแล ว 50 ล านบาท

99.99

บจก.สยามแบตเตอร�)อ�นด�สทร�)
488 ถนนนครสวรรค� แขวงส�)แยก
มหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ
โทร.0-2280-0202-17

ผล�ตและจ�า หนDายผล�ตภ�ณฑ� : แบตเตอร�)ส�า หร�บ
รถยนต� ย�)ห อ“โบล�เด น”,“เทรน” และอC)นๆตามท�)ล�กค า
ก�าหนด
ม�ท�นจดทะเบ�ยนและช�าระแล ว 60 ล านบาท

95.68

บจก. พร�เม�ย ล�บร�แค นท�
488 ถนนนครสวรรค� แขวงส�)แยก
มหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ
โทร.0-2280-0202-17 

ผล�ตและจ�า หนD ายผล�ตภ�ณฑ�  :  น�^า ม� นหลD อลC) น
เครC)องยนต�ท�กประเภท ย�)ห อ “เทรน”,“จระเข ” และ
อC)นๆตามท�)ล�กค าก�าหนด
ม�ท�นจดทะเบ�ยนและช�าระแล ว 70 ล านบาท

99.99

นโยบายการแบDงการด�าเน�นงานของบร�ษ�ทในกล�Dม :
บร�ษ�ทเป̀นบร�ษ�ทแมD : เป̀นต�วแทนจ�าหนDายผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�นหลDอลC)น จาระบ� และแบตเตอร�) ท�)ผล�ตโดยบร�ษ�ท 

ยDอย ให ก�บล�กค าท�)วไปในประเทศ และล�กค าประเทศในกล�Dม AEC ตามแนวชายแดน
บร�ษ�ทยDอยท�^ง 3 : เป̀นผ� ผล�ตส�นค าสDงให บร�ษ�ทแมD และจ�าหนDายส �นค าเองโดยตรงให ก�บล�กค าแบบเฉพาะ

เจาะจง ชน�ดส�นค า (OEM) , ล�กค าประเทศชายแดน-พมDา และ ล�กค าตDางประเทศ

ความส �มพ�นธ�ก�บกล�3มธ�รก�จของผ-+ถ9อห�+นใหญ3 
   - ไมDม� -
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ล�กษณะการประกอบธ�รก�จ
การประกอบธ�รก�จ

  บร�ษ�ทและบร�ษ�ทในเครCอ ท�าธ�รก�จ ผล�ตและจ�าหนDายส �นค าหล�ก ด�งตDอไปน�^
◦ น�^าม�นหลDอลC)น : ย�)ห อ “เทรน” และ “จระเข ”  และย�)ห ออC)นๆตามท�)ล�กค าก�าหนด
◦ จาระบ� : ย�)ห อ “เทรน” และ “จระเข ”  และย�)ห ออC)นๆตามท�)ล�กค าก�าหนด
◦ แบตเตอร�) :  ย�)ห อ “โบล�เด น”  และย�)ห ออC)นๆตามท�)ล�กค าก�าหนด      

โครงสร+างรายได+
โครงสร างรายได 2559 2558 2557

ตามสายผล�ตภ�ณฑ� ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ
รายได จากการขาย
    น�^าม�นหลDอลC)น
    จาระบ�
    แบตเตอร�)
    อC)นๆ

1,620.85
954.33
662.60
37.20

48.68
28.66
19.90
1.12

1,619.88
970.75
758.95
38.00

46.86
28.08
21.95
1.10

1,664.01
960.28
822.25
43.32

46.62
26.91
23.04
1.21

รวมรายได จากการขาย 3,274.99 98.35 3,387.58 98.00 3,489.86 97.78
รายได อC)น ๆ 54.83 1.65 69.30 2.00 79.40 2.22

รวม 3,329.82 100.00 3,456.88 100.00 3,569.26 100.00
 ขายอC)นๆ เป̀นการขายเมด̀พลาสต�ก และของเส�ยในกระบวนการผล�ต สDวนรายได อC)นๆ ประกอบด วย ดอกเบ�ย̂ร�บ รายได จาก 
เง�นลงท�น ก�าไรจากอ�ตราแลกเปล�)ยน คDาระวางและประก�นภ�ยในการสDงออก ก�าไรจากการขายทร�พย�ส�น
ล�กษณะผล�ตภ�ณฑ� การขอส3งเสร�มการลงท�น และการว�จ�ยพ�ฒนา  

• น�^าม�นหลDอลC)น   : เป̀นส�นค าท�)จ�าเป̀นในการหลDอลC)นเครC)องยนต�ส�าหร�บ รถยนต�, รถต�ก, รถไถ, รถบรรท�ก, เครC)องมCอ
การเกษตร และเครC)องจ�กรท�)ใช  ในอ�ตสาหกรรมท�กชน�ด

• จาระบ�   : เป̀นสารหลDอลC)นก$)งแข̀งก$)งเหลวไหลเทได ยาก ทนตDอความชCน̂ความร อนและแรงกระแทก เหมาะก�บการใช  งาน
ในช�น̂สDวนของเครC)องยนต�เครC)องจ�กรท�)ไมDสามารถป�ดผน$กให ม�ดช�ดหรCอต องม�การเส�ยดส�มาก

• แบตเตอร�)   : เป̀นอ�ปกรณ�เก̀บส�ารองพล�งงานไฟฟ า สามารถน�าไปใช  ได ท�นท� เนC)องจากเป̀นไฟฟ ากระแสตรงไมDเหมCอนก�บ
ไฟฟ าท�)ใช  ภายในอาคารบ านเรCอน จ$งเป̀นสDวนประกอบส�าค�ญส�าหร�บรถยนต� และยานยนต�ชน�ดตDางๆ โดยเป̀นอ�ปกรณ�ท�)
จDายกระแสไฟฟ าส�าหร�บจ�ดสตาร�ทเครC)องยนต� และเป̀นแหลDงพล�งงานให ก�บอ�ปกรณ�สDองสวDางและอ�ปกรณ�อC)นๆ

• การสDงเสร�มการลงท�น   : บร�ษ�ทฯ ไมDได เป̀นบร�ษ�ทท�)ขอร�บการสDงเสร�มการลงท�น
• การว�จ�ยพ�ฒนา   : ป�2559  ได เพ�)มผล�ตภ�ณฑ�ใหมD คCอ น�^ายาหลDอเยน̀ , พ�ฒนาน�^าม�นหลDอลC)นให ม�ผล�ตภ�ณฑ�ใหมDท�)ม�เกรด

มาตรฐานสากลท�)ส�งข$น̂ถ$ง API:SN ให สอดคล องก�บตลาดรถยนต�ร�DนใหมDๆ ท�ง̂ในประเทศและประเทศในแถบชายแดน , 
ออกกลย�ทธ�สDงเสร�มการขายท�าหน�งโฆษณาใหมDให เข าถ$งผ� บร�โภคในกล�Dม AEC โดยตรง และอย�DระหวDางการว�จ�ยข อม�ล
การผล�ตแบตเตอร�)ส�าหร�บรถท�)ม�ระบบเร�)ม/หย�ดการท�างาน ท�)ใช  เทคโนโลย�) EFB (Enhanced Flooded Battery)

 การตลาดและภาวะการแข3งข�น  
• การจ�าหนDายและชDองทางการจ�าหนDาย    

      บร�ษ�ทแมD : เป̀นต�วแทนจ�าหนDายส�นค าให แกDล�กค าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยม�ท�มขายแยกเป̀นสDวน
ขายกร�งเทพฯ และ สDวนขายตDางจ�งหว�ดท�)ครอบคล�มการขายตDางจ�งหว�ดท�)วประเทศและประเทศแถบชายแดน  

      บร�ษ�ทยDอยท�ง̂ 3 : เป̀นผ� จ�าหนDายให ก�บล�กค าชายแดนบางรายและล�กค าตDางประเทศโดยตรง โดยม�ฝDายการตลาด
ตDางประเทศต�ดตDอก�บล�กค า

• ล�กษณะของฤด�กาลตDอการด�าเน�นธ�รก�จ      
      น�^าม�นหลDอลC)นและจาระบ� : ได ร�บผลกระทบจากเรC)องของฤด�กาลไมDมากน�ก แม ฤด�ฝนการคมนาคมจะลดลงหรCอการ

กDอสร างชะลอต�ว แตDในภาคเกษตรกรรมก̀ม�ความจ�าเป̀นต องใช  เครC)องยนต�เพ�)มข$น̂
       แบตเตอร�) : เป̀นส�นค าท�)ม�อาย�การใช  งานของต�วผล�ตภ�ณฑ�เองไมDม�ผลกระทบจากฤด�กาลอยDางใด

• การท�าการตลาดในป�  2559      ท�)ผDานมา           
      น�^าม�นหลDอลC)น : ม�ส�ดสDวนการขายในประเทศ : ตDางประเทศ เทDาก�บ 60:40 ตลาดในประเทศ เน นเจาะตลาดสDวน

นอกสถาน�บร�การน�^าม�นชCอ̂เพล�ง ส�าหร�บตลาดตDางประเทศจะเป̀นประเทศแถบชายแดน โดยม�DงแขDงข�นในด านค�ณภาพท�)
ด� ราคาท�)เหมาะสม และการสDงเสร�มการขายท�)เข าถ$งผ� ใช  โดยตรงเป̀นหล�ก กล�Dมล�กค าเป าหมาย ได แกD ร านค าปล�ก ผ� ค า
สDง ศ�นย�บร�การรถยนต� ร านซDอมรถยนต� ร านค าสDง ผ� บร�โภครายใหญDท�)ประกอบธ�รก�จโรงงานอ�ตสาหกรรม ก�จการขนสDง 
ก�จการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การท�าเหมCองแรD และผ� ค าสDงในประเทศแถบชายแดน เป̀นต น

      จาระบ� : ม�ส�ดสDวนการขายในประเทศ : ตDางประเทศ เทDาก�บ 70:30 กล�Dมบร�ษ�ทเป̀น 1 ใน 5 บร�ษ�ทผ� ผล�ตจาระบ�ราย
ใหญDท�)ส�ดในประเทศ จาระบ�ของบร�ษ�ทเป̀นท�)ยอมร�บในเรC)องมาตรฐานและค�ณภาพท�)ด� ช Dองทางการจ�าหนDายท�)ส�าค�ญคCอ
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ตลาดนอกสถาน�บร�การน�^าม�นเชCอ̂เพล�ง ตลาดตDางประเทศในทว�ปเอเซ�ยเป̀นหล�ก
      แบตเตอร�) : ม�ส�ดสDวนการขายในประเทศ : ตDางประเทศ เทDาก�บ 25:75 โดยเน นตลาดตDางประเทศ  เพราะการ

แขDงข�นไมDส�งมาก กล�Dมล�กค าเป าหมายคCอผ� ค าสDงในตDางประเทศกระจายไปในทว�ปตDางๆเชDน แอฟร�กา ตะว�นออกกลาง 
เป̀นต น

• สถานภาพและศ�กยภาพในการแขDงข�น   
     บร�ษ�ทยDอย 3 แหDง : เป̀นโรงงานผล�ตน�^าม�นหลDอลC)น ,ผล�ตจาระบ� ,ผล�ตแบตเตอร�) ,ผล�ตภาชนะบรรจ�น�^าม�นหลDอลC)นและ

จาระบ� และม�ฟาร�มแทงค�ขนาดใหญDท�)รองร�บการเก̀บว�ตถ�ด�บหล�กได อยDางม�ประส�ทธ�ภาพ ท�าให บร�ษ�ทอย�Dในฐานะท�)ม�ความ
พร อมส�าหร�บการแขDงข�นในด านค�ณภาพ , การควบค�มต นท�น และ การก�าหนดกลย�ทธ�ราคา

      ท�มงานขาย : เน นนโยบายเจาะล$กท�กตลาดในประเทศโดยม�Dงเน นการร�กษาความส�มพ�นธ�ท�)ด�ท�ง̂การขายและการ
บร�การให ก�บล�กค าแบบตDอเนC)องระยะยาว

      คล�งส�นค า 2 อาคาร : ใช  ในการจ�ดเก̀บส�นค าอยDางเพ�ยงพอด วยเครC)องมCอท�)ท�นสม�ย และม�รถบรรท�กเพC)อการกระจาย
ส�นค าได รวดเร̀วท�ง̂ผDานทางบร�ษ�ทขนสDงหรCอสDงตรงถ$งสถานท�)ของล�กค า

      แผนกบร�การงานขาย : ใช  ระบบ SAP ซ$)งเป̀นระบบการจ�ดการฐานข อม�ลท�)เช C)อมโยงก�นท�ง̂งานขาย งานผล�ต งานจ�ด
ซCอ̂ งานสต�อคส�นค า การจ�ดสDง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยDางถ�กต องแมDนย�า และม�ประส �ทธ�ภาพ ซ$)งย�งเป̀น
ฐานข อม�ลในการว�เคราะห� บร�หารงาน การต�ดส�นใจ ท�ง̂ส�าหร�บผ� บร�หารและผ� ปฏ�บ�ต�งานท�กระด�บ

• งานท�)ย�งไมDได สDงมอบ      
    ไมDม�รายการท�)เป̀นน�ยส�าค�ญแตDอยDางใด

การจ�ดหาผล�ตภ�ณฑ� 
กล�Dมบร�ษ�ทม�ก�าล�งการผล�ตอยDางเพ�ยงพอ

ผล�ตภ�ณฑ� บร�ษ�ทยDอยผ� ผล�ต ก�าล�งการผล�ต
ปกต�ตDอป�

ป�2559 
ก�าล�งการผล�ตท�)ใช  

น�^าม�นหลDอลC)น บจก.พร�เม�ยล�บร�แค นท� 45 ล านล�ตร 70.00%
จาระบ� บจก.สยามล�บร�แค นท�อ�นด�สทร�) 18 ล านก�โลกร�ม 75.00%
แบตเตอร�) บจก.สยามแบตเตอร�)อ�นด�สทร�) 600,000 ล�ก 60.00%

การจ�ดหาว�ตถ�ด�บหล�ก      
กล�Dมบร�ษ�ทไมDม�การพ$)งพ�งจากผ� ขายรายใดเก�นกวDา 30%ของยอดซCอ̂

ว�ตถ�ด�บหล�ก แหลDงท�)มา
น�^าม�นพC^นฐาน ผ� ผล�ตภายในประเทศ และตDางประเทศ
สารเพ�)มค�ณภาพ ผ� ผล�ตว�สด�เคม�ภ�ณฑ�ในตDางประเทศ หรCอต�วแทนภายในประเทศ
ตะก�)ว ผ� ผล�ตภายในประเทศ และตDางประเทศ
เปลCอกหม อแบตฯ ผ� ผล�ตภายในประเทศ และตDางประเทศ

การจ�ดหาแรงงาน

การผล�ต ป�2559 ป�2558 ป�2557

พน�กงาน Outsource รวมแผนกผล�ต รวมแผนกผล�ต รวมแผนกผล�ต

น�^าม�นหลDอลC)น 257 48 305 319 322
จาระบ� 99 42 141 138 139
แบตเตอร�) 257 21 278 308 341

           ป� 2559 จ�านวนคนงานลดลงเพราะโรงงานผล�ตลงท�นซCอ̂เครC)องจ�กรใหมDและปร�บปร�งเครC)องจ�กรเครC)องมCอให ท�Dนแรงใช  
เทคโนโลย�)ท�)เพ�)มท�ง̂ประส�ทธ�ภาพและประส�ทธ�ผลจ$งท�าให ใช  คนน อยลง และไมDม�ป�ญหาในการจ�ดหาแรงงานแตDอยDางใด
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

ป�จจ�ยความเส
5ยง
สร�ปความเส�)ยงด านตDางๆส�าหร�บป� 2559 ท�)ผDานมา ด�งน�^ 

การตลาด : ตลาดภายในประเทศก�าล�งซCอ̂ฟCน̂ต�วอยDางช  าๆ การแขDงข�นส�ง และการปร�บราคาขายท�าได ยาก 
 การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : บร�ษ�ทเน นการกระจายล�กค าให ม�จ�านวนมาก ไมDได ผ�กขาดการขายก�บรายหน$)งรายใด
เพ�)มโฆษณาและสDงเสร�มการขายท�)จ�งใจ ด�แลให บร�การท�^งกDอนขายและหล�งขายอยDางใกล ช �ด เพC)อคงไว ซ $)งผลประโยชน�รDวมก�น
ในระยะยาว

ว�ตถ�ด�บและการผล�ต : ราคาว�ตถ�ด�บน�^าม�นพC^นฐานผ�นผวนปร�บต�วลดลงในคร$)งป�แรก และเร�)มส�งข$^นในคร$)งป�หล�ง
 การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : ว�เคราะห�แนวโน มราคาตลาดโลกอยDางใกล ช �ด ม�ซ�บพลายเออร�หลายราย ตกลงจ�ดซCอ̂
ในราคาท�)เหมาะสม ม�แท งค�จ�ดเก̀บพร อมในจ�านวนท�)พอเพ�ยง และด�แลกระบวนการผล�ตให เป̀นไปตามมาตรฐานท�)ก�าหนด ม�
ประส�ทธ�ภาพ ลดการส�ญเส�ย เพC)อควบค�มต นท�น

ล-กจ+างและพน�กงาน : อ�บ�ต�เหต�ท�)เก�ดข$^นในการผล�ตหรCอการท�างาน
        การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : ฝ$กอบรมด านความปลอดภ�ยอยDางสม�)าเสมอตDอเนC)อง ด�แลให ใช  เครC)องมCอป องก�น
อ�บ�ต�เหต�ให เหมาะสมก�บหน าท�)งานท�)ท�า  

ส�นเช95อ : กล�Dมบร�ษ�ทม�ล�กค าจ�านวนรายมากอาจม�ป�ญหาจากการเก̀บหน�^ไมDได 
       การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : ล�กค ารายใหมD หรCอรายเด�มท�)ต องการขยายวงเง�นส �นเชC)อ  ฝDายบร�หารได ก�าหนดนโยบาย
ทางด านส�นเชC)อ โดยการว�เคราะห�ฐานะทางการเง�นของล�กค าท�กรายอยDางละเอ�ยดกDอนเสมอ

การเง�น : ความผ�นผวนของของอ�ตราแลกเปล�)ยนเง�นตราตDางประเทศ
       การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : ท�าส�ญญาซCอ̂ขายเง�นตราตDางประเทศลDวงหน า ซ $)งจะม�อาย�ไมDเก�นหน$)งป�เพC)อป องก�น
ความเส�)ยงของส�นทร�พย�และหน�^ส �นทางการเง�นท�)เป̀นเง�นตราตDางประเทศ

สภาพคล3อง : เก�ดม�ความจ�าเป̀นต องลงท�นในโครงการใหญD
       การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : ร�กษาระด�บของเง�นสดและรายการเท�ยบเทDาเง�นสดให ม�ส�ารองไว เพ�ยงพอ สDวนท�)เก�นน�า
ไปจDายเง�นป�นผลระหวDางกาลเพC)อตอบแทนผ� ลงท�น และบางสDวนน�าไปลงท�นระยะส�^นท�)ให ผลตอบแทนส�งในสถาบ�นการเง�นท�)
ม�)นคง เมC)อม�ความจ�าเป̀นสามารถน�ามาใช  ได ท�นท�โดยไมDต องก� ยCม 

ส�5งแวดล+อมและช�มชน : โรงงานผล�ตต�^งอย�Dใกล แหลDงช�มชน อาจสDงผลกระทบด านส�)งแวดล อม
       การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : จ�ดให ม�ระบบควบค�มท�)ด� ตรวจสอบคDา ว�ดผล เก̀บสถ�ต� และว�เคราะห�ข อม�ลอยDาง 
สม�)าเสมอ และปร�บปร�งแนวทางการปฏ�บ�ต�ให ร�ดก�มย�)งข$^นอยDางตDอเนC)อง

การพ�ฒนาทร�พยากรบ�คคล : พน�กงานเกDาไมDพ�ฒนาความสามารถให ก าวท�นเทคโนโลย�)และความร� ในป�จจ�บ�น
        การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : จ างผ� ช�านาญงานจากภายนอก มาให การอบรมส�มมนาพน�กงานท�กระด�บ ม�การต�ดตาม
ว�ดผลอยDางสม�)าเสมอ โดยก�าหนด KPI ในการว�ดท�)เหมาะสมก�บแตDละหนDวยงาน ปร�บพน�กงานไปส� Dต�าแหนDงงานท�)เหมาะสม

การถ-กควบค�มเส
ยงของท
5ประช�มผ-+ถ9อห�+น : กล�DมโรจตระการถCอห� นรวม 68.74% และเป̀นคณะกรรมการและผ� บร�หารของ
กล�Dมบร�ษ�ท จ$งเป̀นกล�Dมท�)ควบค�มคะแนนเส�ยงในการลงมต�ท�)ส�าค�ญ
         การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : บร�ษ�ทจ�ดให ม�โครงสร างคณะกรรมการอยDางเหมาะสมคCอ 10 ทDาน ประกอบด วย
กรรมการบร�หาร 6 ทDานค�ดเป̀นร อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอ�สระ 4 ทDานค�ดเป̀นร อยละ 40 จ$งเป̀นส�ดสDวนท�)
เหมาะส�าหร�บการถDวงด�ลและสอบทานรายละเอ�ยดของวาระท�)จะน�าเสนอพ�จารณาในการประช�มผ� ถCอห� นท�)ผDานมา

การว�เคราะห�ความเส
5ยง : เตร�ยมพร อมก�บความเส�)ยงท�)ไมDเคยเก�ดข$^น
การบร�หารจ�ดการความเส�)ยง : ผ� บร�หารตระหน�กด�วDานอกเหนCอจากความเส �)ยงข างต นแล ว การค นหาและระบ�ป�จจ�ย

ความเส�)ยงด านธ�รก�จท�)ส�าค�ญท�)ไมDเคยเก�ดข$^นมากDอนในอด�ตจะท�าให ก�จการสามารถตอบโต ก�บความเส �)ยงได อยDางท�นทDวงท� 
โดยให ความรDวมมCอสDงกรรมการและพน�กงานไปร�บฟ�งแนวความค�ดบร�หารความเส�)ยงจากการส�มมนาตDางๆอยDางสม�)าเสมอ
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

ข+อม-ลท�5วไป
ชC)อบร�ษ�ท บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) (เร�ยกชC)อยDอ “SPG”)
เลขท�)ทะเบ�ยนบร�ษ�ท 0107539000111  จดทะเบ�ยนเมC)อป� 2540
ท�)ต�ง̂ส�าน�กงานใหญD 488 ถนนนครสวรรค� แขวงส�)แยกมหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ 10300

โทรศ�พท� (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ท�)ต�ง̂คล�งส�นค า 101  หม�D 2  ถนนสามโคก-เสนา  ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จ�งหว�ดปท�มธาน� 

12160 โทรศ�พท� (02) 977 2695 , (02) 977 2698
Home Page http://www.siampangroup.com
เลขาน�การบร�ษ�ท นางส�ทธ�ร�ตน� วรรณร�ตน� 

488 ถนนนครสวรรค� แขวงส�)แยกมหานาค เขตด�ส �ต
กร�งเทพมหานคร โทรศ�พท� (02) 975 2780-8 ตDอ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com

ผ� สอบบ�ญช� นางสาวนภาพร สาธ�ตธรรมพร ผ� สอบบ�ญช�ร�บอน�ญาตเลขทะเบ�ยน 7494
บร�ษ�ท เคพ�เอ̀มจ� ภ�ม�ไชย สอบบ�ญช� จ�าก�ด โทรศ�พท� (02) 677 2000 

ผ� ตรวจสอบภายใน นายวส�นต� จ�นตะด�ลย� หรCอ นางสาวส�ร�ย� น�นตต�ก�ล 
บร�ษ�ท ด�อ�ค ออด�ต แอนด� คอนซ�ลต�ง̂ จ�าก�ด
51 ซอยร�ชดาภ�เษก 62 ถนนร�ชดาภ�เษก แขวงวงศ�สวDาง เขตบางซC)อ กร�งเทพมหานคร 
10800  โทร (02) 910 1175 

ช3องทางการต�ดต3อสอบถามร+องเร
ยน
เพC)อให ม�การปฏ�บ�ต�ตDอผ� ม�สDวนได เส�ยท�กฝDายอยDางเทDาเท�ยมก�นและม�ความเป̀นธรรม บร�ษ�ทได จ�ดให ม�ช Dองทางร�บแจ ง

เบาะแส หรCอข อร องเร�ยน หรCอข อค�ดเห`น หรCอข อเสนอแนะใดท�)แสดงวDาผ� ม�สDวนได เส�ยได ร�บผลกระทบ หรCอม�ความเส�)ยงท�)จะได 
ร�บผลกระทบอ�นกDอให เก�ดความเส�ยหายตDอผ� ม�สDวนได เส�ยท�กกล�Dมจากการด�าเน�นธ�รก�จของบร�ษ�ท หรCอจากการปฏ�บ�ต�ของ
พน�กงานของบร�ษ�ทเก�)ยวก�บการท�าผ�ดกฎหมาย ระเบ�ยบ ข อบ�งค�บ หรCอจรรยาบรรณทางธ�รก�จ รวมถ$งพฤต�กรรมท�)อาจสDอถ$งการ
ท�จร�ต การปฏ�บ�ต�ท�)ไมDเทDาเท�ยมก�น หรCอการกระท�าท�)ขาดความระม�ดระว�ง และขาดความรอบคอบ สามารถแจ งเบาะแสหรCอข อ
ร องเร�ยน พร อมสDงรายละเอ�ยดหล�กฐานตDางๆได ในชDองทาง ด�งน�^

สDงถ$ง ชDองทางจ�ดสDง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบร�ษ�ท
- คณะกรรมการบร�หาร
- เลขาน�การบร�ษ�ท

และ
- ผ� สอบบ�ญช�

-  บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)
   488 ถนนนครสวรรค� แขวงส�)แยกมหานาค เขตด�ส �ต
   กร�งเทพมหานคร. 10300
-  โทรศ�พท� (02) 975 2780-8 ตDอ 305  โทรสาร (02) 975 2789
-  E-mail suthirat@siampangroup.com

-  ตามท�)อย�Dข างต น
นโยบายการจ�ดการเม95อได+ร�บการร+องเร
ยน สร�ปได ด�งน�^

▪ แยกประเภทข อร องเร�ยนตามสาเหต� : เชDน จากพน�กงาน จากต�วส�นค าบร�การ จากต�วล�กค า หรCอป�จจ�ยอC)น
▪ ว�เคราะห�ขนาดข อร องเร�ยนแตDละข อ : เชDน ม�ความร�นแรงมากหรCอน อย ความถ�)มากหรCอน อย
▪ การแก ไขข อร องเร�ยน : ถ าม�น อยแก ไขท�กเรC)อง ถ าม�มากจะต องเลCอกแก ไขท�)ม�ความร�นแรงและหรCอม�ความถ$)ใน

การร องเร�ยนส�งเป̀นล�าด�บแรก
▪ ว�ธ�การแก ไขข อร องเร�ยน : เบC^องต นต องค�าน$งถ$งความพ$งพอใจของล�กค าหรCอผ� ม�สDวนได เส�ยเป̀นหล�ก เชDน การ

ทดแทน การให สDวนลดพ�เศษในคร�^งตDอไป เป̀นต น หล�งจากน�^นต องค นหาป�ญหาและสาเหต�ท�)แท จร�งและแก ไข
ให ตรงจ�ดและไมDควรให เก�ดข$^นอ�ก

นโยบายการร�บข+อร+องเร
ยนและปกป+องผ-+แจ+งเบาะแส
▪ ร�บฟ�งข อร องเร�ยนด วยความย�นด�
▪ ผ� แจ งเบาะแสหรCอข อร องเร�ยนท�^งท�)เป̀นพน�กงาน ล�กค า บ�คคลท�)ร�บจ างท�างานให แกDบร�ษ�ท หรCอผ� ม�ส Dวนได เส�ย

กล�DมอC)นท�)เป̀นผ� แจ งเบาะแส จะได ร�บการปกป องและค� มครองส �ทธ�ตามกฎหมาย
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ข+อม-ลหล�กทร�พย�และผ-+ถ9อห�+น
หล�กทร�พย�ของบร�ษ�ท
 บร�ษ�ทจดทะเบ�ยนในตลาดหล�กทร�พย�แหDงประเทศไทย ม�ท�นจดทะเบ�ยน 345 ล านบาท เร�ยกช�าระแล ว 345 ล าน

บาท เป̀นห� นสาม�ญ 345,000,000 ห� น ม�ลคDาท�)ตราไว ห� นละ 1 บาท

ผ-+ถ9อห�+น 
     ผ� ถCอห� นรายใหญD 10 รายแรก ณ ว�นท�) 31 ธ�นวาคม 2559 ม�ด�งน�^

รายชC)อผ� ถCอห� น จ�านวนห� น ร อยละเมC)อเท�ยบก�บจ�านวนห� นท�)
จ�าหนDายได แล วท�^งหมดของก�จการ

1. นายม�ข โรจตระการ
2. นายอด�ศร โรจตระการ
3. นางอรศร� ท�พยบ�ญทอง
4. นางพรท�พย� โรจตระการ
5. นางร�ชน� โรจตระการ
6. นางสาวด�ษฎ� โรจตระการ
7. นางแฉล ม โรจตระการ
8. กองมรดกนางแฉล ม โรจตระการ
9. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง

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

32.81
4.35
4.35
5.03
4.35
4.35
10.50
2.00
1.00

รวมกล�Dมโรจตระการ* 237,158,890 68.74
10. นายเล�ศ จ�ตต�วาณ�ชย� 47,160,000 13.67
11. นางสาวพรศร� ต�นธนะช�ย 15,251,000 4.42
12. นางย�วด� ทว�ม�)นพ�ทธกาล 10,725,000 3.11

 *กล�Dมโรจตระการเป̀นคณะกรรมการ และผ� บร�หาร ของกล�Dมบร�ษ�ท

นโยบายการจ3ายเง�นป�นผล
บร�ษ�ทแมD : ม�นโยบายการจDายเง�นป�นผลให แกDผ� ถCอห� นในอ�ตราท�)คาดวDาจะจDายประมาณไมDต�)ากวDาร อยละ 40 ของก�าไร

ส�าหร�บป�สDวนท�)เป̀นของผ� ถCอห� นของบร�ษ�ทจากงบการเง�นรวมในแตDละป� โดยจDายในป�ถ�ดไปหากไมDม�เหต�จ�าเป̀นอC)นใด และการ
จDายเง�นป�นผลน�^นจะไมDม�ผลกระทบตDอการด�าเน�นงานปกต�ของบร�ษ�ทฯ อยDางม�สาระส�าค�ญ ด�งม�ประว�ต�การจDายเง�นป�นผล ด�งน�^ 

ป�ด�าเน�นงาน 2559
รอเสนอท�)ประช�มผ� ถCอห� น

2558 2557

บาท/ห� น 0.80 0.70 0.70
ค�ดเป̀น ร อยละของก�าไรส�ทธ� 48.78 49.50 54.48

บร�ษ�ทยDอย : ม�นโยบายการจDายเง�นป�นผลให แกDผ� ถCอห� น ในอ�ตราท�)คาดวDาจะจDายประมาณไมDต�)ากวDาร อยละ 20 ของ
ก�าไรส�ทธ�หล�งห�กภาษ�แล วในแตDละป� โดยจDายในป�ถ�ดไป เมC)อการจDายเง�นป�นผลน�^นจะไมDม�ผลกระทบตDอการด�าเน�นงานปกต�ขอ
งบร�ษ�ทฯ และการช�าระคCนเง�นก� ยCมจากสถาบ�นการเง�นตDางๆ

ป�ด�าเน�นงาน บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามล�บฯ บจ.พร�เม�ยฯ
2559 รอเสนอท�)ประช�มผ� ถCอห� น
2558 1.50 30.00 50.00 บาท/ห� น
2557 3.00 5.00 8.00 บาท/ห� น
2556 3.00 5.00 9.00 บาท/ห� น
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

โครงสร+างการจ�ดการ 

คณะกรรมการ

นายม�ข โรจตระการ
-อาย� 97 ป�
-ประธานกรรมการบร�ษ�ท , ประธานกรรมการบร�หาร
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 20 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 37.84
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)นท�)ไมDใชDบ.ยDอย

นายอด�ศร โรจตระการ
-อาย� 68 ป�
-กรรมการบร�ษ�ท,กรรมการบร�หาร,กรรมการผ� จ�ดการ
-ด�แลด านการขายและการตลาดตDางประเทศ- แบตเตอร�)
-MBA Cornell University USA.
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 20 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 4.35
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)นท�)ไมDใชDบ.ยDอย

นางอรศร
 ท�พยบ�ญทอง
-อาย� 73 ป�
-กรรมการบร�ษ�ท, กรรมการบร�หาร
-ด�แลด านบ�ญช�และการเง�น
-Master’s Degree of Accounting San Francisco State 
University USA.
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 20 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 4.35
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)นท�)ไมDใชDบ.ยDอย

นายไพบ-ลย� จ�ตต�วาณ�ชย�
-อาย� 68 ป�
-กรรมการบร�ษ�ท, กรรมการบร�หาร
-กรรมการบร�หารโรงพยาบาลว�ช�ยย�ทธ
-Doctor of Medicine , Mahidol University and MBA , 
Sasin University
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 20 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 0.00
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)น 1 แหDงคCอโรงพยาบาลว�ช�ยย�ทธ
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นางสาวด�ษฎ
 โรจตระการ
-อาย� 51 ป�
-กรรมการบร�ษ�ทม, กรรมการบร�หาร
- ด�แลด านการขายและการตลาดในประเทศและชายแดน
- MBA , Sasin University and MSC Honors 
Biochemistry , University of Britishcolumbia , Canada
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 8 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 4.35
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)นท�)ไมDใชDบ.ยDอย

นางสาวปรางศ �ร� ท�พยบ�ญทอง
-อาย� 40 ป�
-กรรมการบร�ษ�ท, กรรมการบร�หาร
-ด�แลด านการขายและการตลาดตDางประเทศ น�^าม�นและ
จาระบ�
-Master’s Degree of Economics University of Missouri 
U.S.A.
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 13 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 1.00
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)นท�)ไมDใชDบ.ยDอย

นายอ	าพล โหตระก�ตย�
-อาย� 87 ป�
-กรรมการอ�สระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
-ม�ความร� และประสบการณ�ในการสอบทานงบการเง�นทDานเคย
ม�ต�าแหนDงหน าท�)เป̀นผ� จ�ดการฝDายการเง�นและบร�หาร บจก.พ�
ค�วเคม�คอลประเทศไทย
-MBA The Ohio State University, USA.
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 17 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 0.00
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)น

นายไพร�นทร� วงษ�ว�นทน
ย�
-อาย� 79 ป�
-กรรมการอ�สระ, กรรมการตรวจสอบ
-ม�ความร� และประสบการณ�ในการสอบทานงบการเง�นทDานเคย
ด�ารงต�าแหนDงสรรพากรภาค 4  กรมสรรพากร
-Bachelor’s Degree of Commerce & Accounting/Laws
Thamasat University
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 17 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 0.00
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)น
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นายสม�ต หรรษา
-อาย� 76 ป�
-กรรมการอ�สระ, กรรมการตรวจสอบ
-ม�ความร� และประสบการณ�เก�)ยวก�บผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�นหลDอลC)น
และจาระบ� ทDานเคยด�ารงต�าแหนDง ฝDายบร�หารบร�ษ�ท เอสโซD
แสตนดาร�ต ประเทศไทย จ�าก�ด
-Master’s Degree of Physics Ball State University , 
USA.
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 17 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 0.00
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)น

นายช �ยว�ฒน� ด	ารงค�มงคลก�ล
-อาย� 63 ป�
-กรรมการอ�สระ
-ม�ความร� และประสบการณ�เก�)ยวก�บผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�นหลDอลC)น
และจาระบ� ทDานเคยด�ารงต�าแหนDง ฝDายบร�หารบร�ษ�ท ไทยออ
ยล� จ�าก�ด(มหาชน)
-ปร�ญญาโท Industrail and Systems Engineering
The Ohio State University, USA.
-จ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDง 3 ป�
-ส�ดสDวนการถCอห� นร อยละ 0.00
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบมจ.อC)น
-ไมDได ด�ารงต�าแหนDงในบจ.อC)น

คณะกรรมการ   ม�   3   ช�ด   ด�งน�^
             1. คณะกรรมการบร�ษ�ท

   2. คณะกรรมการบร�หาร
             3. คณะกรรมการตรวจสอบ
 
ขอบเขตอ	านาจหน+าท
5ของคณะกรรมการ
     1. คณะกรรมการบร�ษ�ท เป̀นต�วแทนของผ� ถCอห� น  ในการจ�ดการบร�ษ�ท ด�งตDอไปน�^

1.  ให เป̀นไปตามหล�กกฎหมายและการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด�
2.  ให เป̀นไปตามว�ตถ�ประสงค�ท�)ก�าหนดไว ในหน�งสCอบร�คณห�สนธ�
3.  ให เป̀นไปตามระเบ�ยบท�)ก�าหนดไว ในข อบ�งค�บของบร�ษ�ท
4.  ให เป̀นไปตามมต�ของท�)ประช�มผ� ถCอห� น
5.  แตDงต�ง̂ “กรรมการผ� จ�ดการ” เพC)อบร�หารควบค�มด�แลก�จการท�^งปวงของบร�ษ�ท
6.  แตDงต�ง̂ “คณะกรรมการบร�หาร” เพC)อท�าหน าท�)บร�หารก�จการรDวมก�บกรรมการผ� จ�ดการ
7.  ก�าหนดอ�านาจหน าท�)และความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการบร�หาร
8.  ก�าหนด ท�ศทาง เป าหมาย แผนงานธ�รก�จ และงบประมาณของบร�ษ�ทฯ
9.  ก�าก�บด�แลให คณะกรรมการบร�หารและฝDายจ�ดการด�าเน�นการให เป̀นไปตามท�)ก�าหนดอยDางม�ประส �ทธ�ภาพ
10. จ�ดหา “กรรมการอ�สระ” ท�)ม�ประสบการณ�ในธ�รก�จ อ�ตสาหกรรมหล�กท�)บร�ษ�ทด�าเน�นก�จการอย�D 
11. จ�ดให ม�ระบบการควบค�มภายใน การตรวจสอบภายใน การบร�หารความเส�)ยง การป องก�นการท�จร�ตคอร�ปช�)น และ
      ความร�บผ�ดชอบตDอส�งคม

     2. คณะกรรมการบร�หาร
          ประธานกรรมการบร�หาร 

เป̀นประธานของคณะกรรมการบร�หารในการก�าหนดนโยบายของบร�ษ�ท
 กรรมการบร�หาร

    1. ก�าหนดนโยบายของบร�ษ�ท โดยม�Dงเน นหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด�
              2. วางแผน และควบค�มการด�าเน�นงานให เป̀นไปตามนโยบาย
              3. แตDงต�ง̂ผ� บร�หารระด�บส�ง
              4. ก�าหนดอ�านาจหน าท�)และความร�บผ�ดชอบของกรรมการผ� จ�ดการ
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              5. รายงานผลการด�าเน�นงานและฐานะการเง�นตDอคณะกรรมการอยDางน อยไตรมาสละ 1 คร�^ง
              6. จ�ดระบบงานให ม�การตรวจสอบและควบค�มซ$)งก�นและก�นอยDางเป̀นระบบ 
              7. ประสานงานสน�บสน�นและชDวยเหลCอคณะกรรมการตรวจสอบในการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด�
              8. พ�จารณาป�จจ�ยเส�)ยงและบร�หารความเส�)ยงไมDให เก�ดผลกระทบตDอบร�ษ�ทอยDางม�น�ยส�าค�ญ
              9. วDาจ างท�)ปร$กษาหรCอผ� ช�านาญการทางว�ชาช�พเฉพาะเรC)องตามความจ�าเป̀นและเหมาะสม
             10. ปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายท�)เก�)ยวข องก�บงานของบร�ษ�ทฯ ปฏ�บ�ต�ตามส�ญญาข อผ�กพ�นท�)ม�ตDอผ� ม�สDวนได เส�ย

กรรมการผ� จ�ดการ
    1. เสนอแนวทางการบร�หารให แกDคณะกรรมการบร�หาร
    2. วางแผนและควบค�มการด�าเน�นงานให เป̀นไปตามนโยบายท�)ก�าหนดโดยคณะกรรมการบร�หาร
    3. ก�าหนดอ�านาจหน าท�)และความร�บผ�ดชอบให แกDผ� บร�หารและพน�กงานในระด�บตDางๆ   
    4. สร�ปผลการด�าเน�นงานเพC)อน�าเสนอคณะกรรมการบร�หาร

   กรรมการบร�หารด านการตลาด
    1. วางแผนการพ�ฒนาผล�ตภ�ณฑ�
    2. น�าเสนอนโยบายและกลย�ทธ�ด านการขาย-ตลาด ให แกDกรรมการผ� จ�ดการ
    3. ก�าหนดแนวทางในการว�ดผลประส�ทธ�ภาพในด านการขาย-ตลาด
    4. ประเม�นผลการขาย-ตลาด

    3. คณะกรรมการตรวจสอบ
              1.  สอบทานให บร�ษ�ทม�การรายงานทางการเง�นเป̀นไปตามมาตรฐานบ�ญช�และเชC)อถCอได 
              2.  สอบทานให บร�ษ�ทม�ระบบการควบค�มภายในและการตรวจสอบภายในท�)ม�ประส �ทธ�ผล ให ความเห`นชอบ   
                   ในการพ�จารณาแตDงต�^งหนDวยงานตรวจสอบภายในและด�แลให ม�ความเป̀นอ�สระในการท�างาน
              3.  สอบทานการปฏ�บ�ต�ของบร�ษ�ทให เป̀นไปตามกฎหมายวDาด วยหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� ข อก�าหนด
                   ของตลาดหล�กทร�พย� และกฎหมายท�)เก�)ยวข องก�บธ�รก�จ
              4.  พ�จารณาเสนอแตDงต�ง̂ผ� สอบบ�ญช�โดยค�าน$งถ$งความนDาเชC)อถCอ ปร�มาณงานตรวจสอบ รวมถ$งประสบการณ� 
                   ของบ�คลากรท�)ได ร�บมอบหมายให ท�าการตรวจสอบบ�ญช� รวมท�^งเข ารDวมประช�มก�บผ� สอบบ�ญช�โดยไมDม�ฝDาย    
                   จ�ดการเข ารDวมประช�มด วยอยDางน อยป�ละ 1 คร�^ง 
              5.  พ�จารณาการเป�ดเผยข อม�ลในกรณ�ท�)เก�ดรายการเก�)ยวโยงหรCอรายการท�)อาจม�ความข�ดแย งทางผลประโยชน�
                   ให ม�ความถ�กต องครบถ วนและเป̀นไปตามกฎหมายและข อก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย�แหDงประเทศไทย
              6.  ปฏ�บ�ต�การอC)นตามท�)คณะกรรมการบร�ษ�ทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห`นชอบ
              7.  จ�ดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผยไว ในแบบแสดงรายการข อม�ลประจ�าป�(แบบ 56-1) ,
                  รายงานประจ�าป�(แบบ 56-2) ซ$)งรายงานด�งกลDาวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต องประกอบด วย 

        ข อม�ลอยDางน อย ด�งตDอไปน�^
        7.1 ความเห`นเก�)ยวก�บความถ�กต อง ครบถ วน เชC)อถCอได ของรายงานทางการเง�น
        7.2 ความเห`นเก�)ยวก�บความเพ�ยงพอของระบบการควบค�มภายในของบร�ษ�ท
        7.3 ความเห`นเก�)ยวก�บการปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายและข อก�าหนดเก�)ยวก�บหล�กทร�พย�และการด�าเน�นธ�รก�จ
        7.4 ความเห`นเก�)ยวก�บความเหมาะสมของผ� สอบบ�ญช�
   7.5 ความเห`นเก�)ยวก�บรายการท�)อาจม�ความข�ดแย งทางผลประโยชน�
   7.6 จ�านวนการประช�มคณะกรรมการตรวจสอบ
   7.7 ความเห`นหรCอข อส�งเกตโดยรวมท�)คณะกรรมการตรวจสอบได ร�บจากการปฏ�บ�ต�หน าท�)ตามข อก�าหนด
   7.8 รายการอC)นท�)เห`นวDาผ� ถCอห� นและผ� ลงท�นท�)วไปควรทราบภายใต ขอบเขตหน าท�)และความร�บผ�ดชอบ           
              8.  จ�ดให ม�การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให คณะกรรมการทราบอยDางน อยไตรมาสละ 1 คร�^ง
              9.  ให ค�าแนะน�าคณะกรรมการบร�หารเก�)ยวก�บการบร�หารความเส�)ยง และการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด�
              10. อบรม ส�มนา เพC)อร�บทราบความร�  กฏเกณฑ� และระเบ�ยบใหมDๆ  ตามกฎหมายวDาด วยหล�กทร�พย�และ             

         ตลาดหล�กทร�พย� ข อก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย� มาตรฐานการบ�ญช� และกฎหมายท�)เก�)ยวข องก�บธ�รก�จของ  
         บร�ษ�ท อยDางสม�)าเสมอ
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

การประช�มคณะกรรมการ

         ในป�2559 บร�ษ�ทจ�ดให ม�การประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ทรวม 8 คร�^ง และ การประช�มคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 คร�^ง 
โดยกรรมการแตDละทDานได เข ารDวมประช�ม ด�งน�^

ชC)อ สก�ล ต�าแหนDง ประช�มคณะ
กรรมการบร�ษ�ท

ประช�มคณะ
กรรมการตรวจ

สอบ

ค�ดเป̀น
ส�ดสDวน

1.นายม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการ 8 / 8 - 100.00
2.นางอรศร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการ 8 / 8  3 / (4-1) 100.00
3.นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการ 8 / 8 - 100.00
4.นายไพบ�ลย� จ�ตต�วาณ�ชย� กรรมการ 5 / 8 - 62.50
5.นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการ 7 / 8 - 87.50
6.นายอ�าพล โหตระก�ตย� กรรมการอ�สระ 6 / 8 4 / 4 83.33
7.นายไพร�นทร� วงษ�ว�นทน�ย� กรรมการอ�สระ 6 / 8 4 / 4 83.33
8.นายสม�ต หรรษา กรรมการอ�สระ 6 / 8 4 / 4 83.33
9.นางสาวด�ษฎ� โรจตระการ กรรมการ 8 / 8 - 100.00
10.นายช�ยว�ฒน� ด�ารงค�มงคลก�ล กรรมการอ�สระ 6 / 8 3 / (4-1) 81.82

 
ผ-+บร�หาร

1. นายม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการบร�หาร
ท�)ปร$กษาด านการจ�ดซCอ̂และการตลาด

2. นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการผ� จ�ดการ
ผ� ชDวยกรรมการผ� จ�ดการสายการขาย-การตลาดตDางประเทศ
  ผล�ตภ�ณฑ�แบตเตอร�)

3. นางอรศร� ท�พยบ�ญทอง ผ� ชDวยกรรมการผ� จ�ดการสายบร�หาร
ร�กษาการผ� จ�ดการฝDายบ�ญช�และการเง�น
ร�กษาการผ� จ�ดการฝDายจ�ดซCอ̂ , บ�คคลและธ�รการ

4. นางสาวด�ษฎ� โรจตระการ ผ� ชDวยกรรมการผ� จ�ดการสายการขาย-การตลาด
  ในประเทศ/ชายแดน

5. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง ผ� ชDวยผ� จ�ดการฝDายขายตDางประเทศ ผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�น
และจาระบ�

6. นายบ�ญศร� ต�นต�พาน�ชพ�นธ� ผ� จ�ดการฝDายคล�งส�นค าและจ�ดสDง

 ค�ณสมบ�ต�ของกรรมการ กรรมการอ�สระ กรรมการตรวจสอบ และผ-+บร�หาร
กรรมการ กรรมการอ�สระ กรรมการตรวจสอบ และผ� บร�หารของบร�ษ�ท ม�ค�ณสมบ�ต�ครบตามมาตรา 68 แหDงพระราช

บ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชน พ.ศ.2535  และตามประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� เ รC) องหล�ก เกณฑ� 
เงC)อนไข และว�ธ�การในการขออน�ญาตเสนอขายห� นท�)ออกใหมDและการอน�ญาต ฉบ�บลงว�นท�) 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการอ�สระและกรรมการตรวจสอบ บร�ษ�ทฯม�กรรมการท�)ม�ค�ณสมบ�ต�ความเป̀นอ�สระตามเกณฑ�ของคณะกรรมการ
ก�าก�บตลาดท�นและหล�กการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด� มากกวDา 1 ใน 3 ของกรรมการท�^งคณะ รวม 4 ทDานเป̀นผ� ทรงค�ณว�ฒ�และเป̀น
บ�คคลภายนอก ไมDม�สDวนรDวมในการบร�หารงานไมDเป̀นผ� ถCอห� นรายใหญDหรCอถCอห� นเก�นกวDาร อยละ 1 ไมDได เป̀นล�กจ างหรCอ
พน�กงานท�)ได ร�บเง�นเดCอน รวมท�^งไมDใช Dเป̀นผ� ท�)เก�)ยวข องหรCอญาต�สน�ทของผ� บร�หารหรCอผ� ถCอห� นรายใหญDของบร�ษ�ท,บร�ษ�ทใน
เครCอ, บร�ษ�ทรDวม, บร�ษ�ทท�)เก�)ยวข อง ม�ความเป̀นอ�สระ และ 2 ใน 4 ทDานม�ความร� และประสบการณ�ในการสอบทานงบการเง�น

กรรมการซF5งม
อ	านาจลงลายม9อช95อแทนบร�ษ�ท
นางอรศร�  ท�พยบ�ญทอง, นายอด�ศร  โรจตระการ , นายไพบ�ลย� จ�ตต�วาณ�ชย� , นางสาวด�ษฎ� โรจตระการ และนางสาว

ปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมCอชC)อรDวมก�น และประท�บตราส�าค�ญของบร�ษ�ท
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

 การด	ารงต	าแหน3งในบร�ษ�ท บร�ษ�ทย3อย และ บร�ษ�ทท
5เก
5ยวข+อง
ประเภท บร�ษ�ท บร�ษ�ทยDอย บร�ษ�ทยDอย บร�ษ�ทยDอย บร�ษ�ทเก�)ยวข อง

ชC)อกรรมการ     บมจ.สยามภ�ณฑ�ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามล�บฯ บจ.พร�เม�ยฯ โรจน�ไพศาล
นายม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ห� นสDวน
นางอรศร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการบร�หาร กรรมการผ� จ�ดการ ห� นสDวนผ� จ�ดการ
นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการผ� จ�ดการ กรรมการผ� จ�ดการ กรรมการผ� จ�ดการ กรรมการบร�หาร ห� นสDวน
นส.ด�ษฎ� โรจตระการ กรรมการบร�หาร - - - ห� นสDวน
นส.ปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการบร�หาร - - - ห� นสDวน

การด	ารงต	าแหน3งในบร�ษ�ทมหาชนอ95น และ บร�ษ�ทท�5วไปอ95น
 บร�ษ�ทมหาชนอC)น : ไมDม�กรรมการทDานใดด�ารงต�าแหนDงในบร�ษ�ทมหาชนอC)น
 บร�ษ�ทท�)วไปอC)น   :  กรรมการบร�หาร 1 ทDานคCอ นายไพบ�ลย� จ�ตต�วาณ�ชย� ด�ารงต�าแหนDงเป̀นกรรมการบร�หาร ท�)
         โรงพยาบาลและศ�นย�การแพทย�ว�ช�ยย�ทธ รวม 1 แหDง
ประว�ต�การอบรมเก
5ยวก�บบทบาทหน+าท
5และท�กษะของการเป6นกรรมการและกรรมการบร�หาร

กรรมการของบร�ษ�ทได เข าอบรมส�มมนาเพC)อเพ�)มท�กษะอยDางสม�)าเสมอ ด�งน�^
- Directors Accreditation Program (DAP)

 - Building a strategic Internal audit function
 - The Cyber security challenge
 - Transfer pricing act
          - Stay ahead of the final curve of 2016
 - World Base Oil & Lubricants
 - National Lubricating Grease Institute

การสรรหากรรมการและผ-+บร�หาร
    ว�ธ�ค�ดเลCอกกรรมการและส�ทธ�ของผ� ลงท�นรายยDอยในการแตDงต�^งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบร�ษ�ทประกอบด วยกรรมการจ�านวนไมDน อยกวDา 5 คนและกรรมการไมDน อย กวDาก$)งหน$)งของจ�านวน
กรรมการท�^งหมดน�^นต องม�ถ�)นท�)อย�Dในราชอาณาจ�กรโดยกรรมการของ บร�ษ�ทจะต องเป̀นผ� ม�ค�ณสมบ�ต�ตามท�)กฎหมายก�าหนด

2. ให ท�)ประช�มผ� ถCอห� นเป̀นผ� แตDงต�^งกรรมการโดยใช  เส�ยงข างมากตามหล�กเกณฑ�และว�ธ�การ ด�งน�^
     2.1 ผ� ถCอห� นคนหน$)งๆ จะม�คะแนนเส�ยงหน$)งห� นตDอหน$)งเส�ยง
     2.2 ผ� ถCอห� นคนหน$)งๆ จะใช  คะแนนเส�ยงท�)ตนม�อย�Dท�^งหมดตาม 2.1 เพC)อใช  เลCอกบ�คคลคนเด�ยวหรCอ หลายคนเป̀น   

         กรรมการก̀ได  แตDจะแบDงคะแนนเส�ยงให แกDกรรมการคนใดมากหรCอน อยกวDากรรมการคนอC)นๆไมDได 
     2.3 บ�คคลซ$)งได ร�บคะแนนเส�ยงส�งส�ดตามล�าด�บจะได ร�บแตDงต�ง̂ให เป̀นกรรมการเทDาก�บจ�านวนกรรมการท�)จะพ$งม�  

          หรCอจะพ$งเลCอกต�ง̂ในคร�^งน�^นในกรณ�ท�)บ�คคลซ$)งได ร�บการเลCอกต�^งในล�าด�บถ�ดลงมาม�คะแนนเส�ยงเทDาก�นเก�น  
          จ�านวนท�)จะพ$งม�หรCอจะพ$งเลCอกต�^งในคร�^งน�^นให ประธานเป̀นผ� ออกเส�ยงช�ข̂าด

 3. ในการประช�มสาม�ญประจ�าป�ท�กคร�^งกรรมการจ�านวนหน$)งในสามจะต องออกจากต�าแหนDงและถ าจ�านวนกรรมการจะ
แบDงออกให ตรงเป̀นสามสDวนไมDได แล วให กรรมการในจ�านวนใกล ท�)ส�ดก�บสDวนหน$)งในสามออกจากต�าแหนDงโดยให กรรมการคนท�)
อย�Dในต�าแหนDงนานท�)ส�ดเป̀นผ� ออกจากต�าแหนDง ท�^งน�^กรรมการท�)ออกตามวาระน�^นๆ อาจถ�กเลCอกเข ามาด�ารงต�าแหนDงใหมDได 

4. นอกจากการพ นต�าแหนDงตามวาระแล ว กรรมการจะพ นจากต�าแหนDงเมC)อ
               4.1 ตาย
               4.2 ลาออก
               4.3 ขาดค�ณสมบ�ต� หรCอม�ล�กษณะต องห ามตามกฎหมาย
               4.4 ท�)ประช�มผ� ถCอห� นลงมต�ให ออก
               4.5 ศาลม�ค�าส�)งให ออกจากต�าแหนDง
          5. ในกรณ�ท�)ต�าแหนDงกรรมการวDางลงเพราะเหต�อC)นนอกเหนCอไปจากการออกตามวาระ ให คณะกรรมการเลCอกบ�คคลหน$)ง
ซ$)งม�ค�ณสมบ�ต�และไมDม�ล�กษณะต องห ามตามกฎหมายเข าเป̀นกรรมการแทนในการประช�มคณะกรรมการคราวถ�ดไปเว นแตDวาระ
ของกรรมการจะเหลCอน อยกวDาสองเดCอน
               มต�ของคณะกรรมการตามวรรคหน$)ง จะต องประกอบด วยคะแนนเส �ยงไมDน อยกวDาสามในส�)ของจ�านวนกรรมการท�)ย�ง
เหลCออย�D แตDบ�คคลซ$)งได ร�บการเลCอกต�^งเป̀นกรรมการแทนน�^น จะอย�Dในต�าแหนDงได เพ�ยงเทDาวาระท�)ย�งเหลCออย�Dของกรรมการท�)
ตนเข าไปแทน
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          6. ท�)ประช�มผ� ถCอห� นอาจลงมต�ให กรรมการคนใดออกจากต�าแหนDงกDอนถ$งก�าหนดตามวาระได  ด วยคะแนนเส �ยงไมDน อย
กวDาสามในส�)ของจ�านวนผ� ถCอห� นซ$)งมาประช�มและม�ส �ทธ�ออกเส�ยง และม�ห� นน�บรวมก�นได ไมDน อยกวDาก$)งหน$)งของจ�านวนห� นท�)ถCอ
โดยผ� ถCอห� นท�)มาประช�มและม�ส �ทธ�ออกเส�ยง
     7. กรรมการจะประกอบก�จการหรCอเข าเป̀นห� นสDวน หรCอเข าเป̀นผ� ถCอห� นในน�ต�บ�คคลอC)นท�)ม�สภาพอยDางเด�ยวก�น และ
เป̀นการแขDงข�นก�บก�จการของบร�ษ�ทไมDได  เว นแตDจะแจ งให ท�)ประช�มผ� ถCอห� นทราบกDอนท�)จะม�มต�แตDงต�^ง
    8. กรรมการคนใดซCอ̂ส�นทร�พย�ของบร�ษ�ทหรCอขายส �นทร�พย�ให แกDบร�ษ�ท หรCอกระท�าธ�รก�จอยDางใดอยDางหน$)งก�บบร�ษ�ท 
ไมDวDาจะกระท�าในนามของตนหรCอของบ�คคลอC)น ถ าม�ได ร�บความย�นยอมจากคณะกรรมการแล วการซ Cอ̂ขายหรCอกระท�าธ�รก�จน�^น
ไมDม�ผลผ�กพ�นบร�ษ�ท
 
ค3าตอบแทนกรรมการและผ-+บร�หาร

1. นโยบายการพ�จารณาคDาตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทและผ� บร�หาร
    คDาตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทและผ� บร�หาร : พ�จารณาจากหน าท�)ความร�บผ�ดชอบและผลงาน โดยต องได ร�บการอน�ม�ต�

จากผ� ถCอห� น คDาตอบแทนด�งกลDาวได ค�าน$งให สอดคล องก�บประเภทและขนาดธ�รก�จของบร�ษ�ท ตลาด และค�DแขDงข�น และด�ให อย�D
ในระด�บท�เหมาะสมเพ�ยงพอท�จะจ�งใจและร�กษากรรมการและผ� บร�หารท�ม�ค�ณภาพไว 

    ประเภทคDาตอบแทน และว�ธ�การจDาย
    - คDาเบ�^ยประช�ม เพC)อสะท อนการท�างานของกรรมการในการปฏ�บ�ต�หน าท�)เข าประช�มอยDางสม�)าเสมอ โดยจDายก�บ
      กรรมการท�กทDานท�เข าประช�ม
    - คDาตอบแทนประจ�าป� เพC)อสะท อนถ$งหน าท�)และความร�บผ�ดชอบของกรรมการ โดยจDายส�าหร�บกรรมการอ�สระและ
      กรรมการตรวจสอบ
    - ส�าหร�บผ� บร�หารจะได ร�บคDาตอบแทนรายเดCอนในร�ปเง�นเดCอนซ$)งครอบคล�มหน าท�)และความร�บผ�ดชอบในฐานะผ� 
      บร�หาร 

  
     2. คDาตอบแทนท�)เป̀นต�วเง�น
              คDาตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในป� 2559 ส�น̂ส�ด ณ 31 ธ�นวาคม 2559 เป̀นด�งน�^

ชC)อ สก�ล ต�าแหนDง คDาเบ�^ยประช�ม
(บาท)

1. นายม�ข โรจตระการ ประธานกรรมการ 140,000
2. นางอรศร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการ และ กรรมการบร�หาร 120,000
3. นายอด�ศร โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบร�หาร 120,000
4. นายไพบ�ลย� จ�ตต�วาณ�ชย� กรรมการ และ กรรมการบร�หาร 250,000
5. นางสาวด�ษฎ� โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบร�หาร 120,000
6. นางสาวปรางศ�ร� ท�พยบ�ญทอง กรรมการ และ กรรมการบร�หาร 120,000
7. นายอ�าพล โหตระก�ตย� กรรมการอ�สระ และ 

กรรมการตรวจสอบ
550,000

8. นายไพร�นทร� วงษ�ว�นทน�ย� กรรมการอ�สระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

500,000

9. นายสม�ต หรรษา กรรมการอ�สระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

500,000

10.นายช�ยว�ฒน� ด�ารงค�มงคลก�ล กรรมการอ�สระ 440,000
รวม 10 ราย เป̀นเง�น 2,860,000

                
3. คDาตอบแทนอC)น        - ไมDม� -
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โครงสร+างองค�กร 

 
เลขาน�การบร�ษ�ท :  
         คณะกรรมการบร�ษ�ทได แตDงต�ง̂ นางส�ทธ�ร�ตน� วรรณร�ตน� ผ� ช Dวยผ� จ�ดการฝDายบ�ญช�และการเง�น เป̀นเลขาน�การบร�ษ�ทต�^งแตD
ว�นท�) 9 ส�งหาคม 2551 เพC)อท�าหน าท�)ตามมาตรา 89/15 พระราชบ�ญญ�ต�หล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� พ.ศ. 2535 และตาม
ท�)คณะกรรมการก�าก�บตลาดท�นประกาศก�าหนด โดยม�หน าท�)และความร�บผ�ดชอบหล�ก ด�งน�^

• ร� ข อกฎหมาย ระเบ�ยบและข อบ�งค�บตDางๆ และต�ดตามให ม�การปฏ�บ�ต�อยDางถ�กต อง และเป�ดเผยข อม�ลให ท�นเวลา
• เก̀บร�กษาเอกสารส�าค�ญเชDน ทะเบ�ยนกรรมการ หน�งสCอน�ดประช�มคณะกรรมการ รายงานการประช�มคณะกรรมการ 

รายงานประจ�าป�ของบร�ษ�ท หน�งสCอน�ดประช�มผ� ถCอห� น รายงานการประช�มผ� ถCอห� น และรายงานการม�ส Dวนได เส�ยท�)
รายงานโดยกรรมการหรCอผ� บร�หาร และด�าเน�นการอC)นๆตามท�)คณะกรรมการก�าก�บตลาดท�น และกฎหมายท�)เก�)ยวข อง
ประกาศก�าหนด

• จ�ดการประช�มผ� ถCอห� น และประช�มคณะกรรมการบร�ษ�ท ให เป̀นไปตามกฎหมาย ข อบ�งค�บของบร�ษ�ทฯ และข อพ$งปฏ�บ�ต�
ตDางๆ
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คณะกรรมการบร�ษ�ท

ประธานคณะกรรมการ
นายม�ข โรจตระการ

คณะกรรมการบร�หาร

กรรมการผ� จ�ดการ
นายอด�ศร โรจตระการ

ผ� ชDวยกรรมการผ� จ�ดการ
การขาย-การตลาด

ตDางประเทศ

นายอด�ศร โรจตระการ

ผ� ชDวยกรรมการผ� จ�ดการ
การขาย-การตลาด

ในประเทศ/ชายแดน

น.ส.ด�ษฏ� โรจตระการ

ผ� ชDวยกรรมการผ� จ�ดการ
สายบร�หาร

นางอรศร� ท�พยบ�ญทอง

ฝDายขาย
ตDางประเทศ

(น�^าม�น/
จาระบ�)

น.ส.ปรางศ�ร� 
ท�พยบ�ญทอง

(ผ� ชDวยผ� 
จ�ดการ)

ฝDายขาย
ในประเทศ/
ชายแดน

น.ส.ด�ษฏ� 
โรจตระการ
(ร�กษาการ)

ฝDายจ�ดซCอ̂

นางอรศร� 
ท�พยบ�ญทอง

(ร�กษาการ)

ฝDายบ�คคล
และธ�รการ

นางอรศร� 
ท�พยบ�ญทอง
(ร�กษาการ)

ฝDายคล�ง
ส�นค า

   นายบ�ญศร� 
   ต�นต�พาน�ช

พ�นธ�

ฝDายบ�ญช�และ
การเง�น

นางอรศร�
ท�พยบ�ญทอง
(ร�กษาการ)

ฝDายขาย
ตDางประเทศ
(แบตเตอร�))

นายอด�ศร 
โรจตระการ
(ร�กษาการ)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หนDวยตรวจสอบ
ภายใน



บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

การก	าก�บด-แลก�จการ
นโยบายการก	าก�บด-แลก�จการท
5ด


 คณะกรรมการตระหน�กถ$งความส�าค�ญของการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด� และม�Dงม�)นให องค�กรม�การด�าเน�นงานและปฏ�บ�ต�ตาม
หล�กการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด� จ�ดท�านโยบายการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด� โดยม�Dงจะสร างความม�)นคง และความเจร�ญเต�บโตอยDาง
ย�)งยCนให ก�บองค�กร โดยให กรรมการ ผ� บร�หาร และพน�กงานท�กคนย$ดถCอปฏ�บ�ต�อยDางโปรDงใส เป̀นธรรม สามารถตรวจสอบได  
ท�^งในบร�ษ�ทแมDและบร�ษ�ทในเครCอ เพC)อสร างความเชC)อม�)นให แกDผ� ม�สDวนได เส�ยท�กฝDายคCอ ผ� ถCอห� น ล�กค า พน�กงาน และ
สาธารณชน ม�การทบทวนแนวทางท�กๆป�ให ครอบคล�มถ$ง การสDงเสร�มหล�กส�ทธ�มน�ษยชน การสDงเสร�มด านแรงงาน การสDงเสร�ม
ด านส�)งแวดล อม การสDงเสร�มด านการตDอต านการท�จร�ต และความร�บผ�ดชอบทางส�งคม 
หมวดท
5  1.   ส �ทธ�ของผ-+ถ9อห�+น  
     บร�ษ�ทฯและคณะกรรมการปกป องและร�กษาส�ทธ�ของผ� ถCอห� นท�กกล�Dมให ได ร�บส �ทธ�ข�^นพC^นฐานตDางๆท�^งในฐานะน�กลงท�น
ในหล�กทร�พย�และฐานะเจ าของบร�ษ�ท ให ส�ทธ�ในการเป̀นเจ าของห� นซCอ̂ขายหรCอโอนห� นท�)ตนถCออย�DอยDางเป̀นอ�สระ ให ความ
ส�าค�ญและเคารพส�ทธ�ของผ� ถCอห� นท�กราย ไมDกระท�าการใดๆอ�นเป̀นการละเม�ดหรCอล�ดรอนส �ทธ�ของผ� ถCอห� น โดยแตDละห� นม�
ส �ทธ�ออกเส�ยงหน$)งเส�ยง และไมDม�ห� นใดม�ส �ทธ�พ�เศษเหนCอผ� ถCอห� นรายอC)น
     1. ส�ทธ�ในการร�บทราบข อม�ลขDาวสารท�)เพ�ยงพอท�นเวลา บร�ษ�ทเผยแพรDข อม�ลขDาวสารส�าค�ญให แกDผ� ถCอห� นท�กทDานด�งน�^

ขDาวสารการประช�มสาม�ญผ� ถCอห� นป� 2559 ผDานเว̀บไซต�
ตลาดหล�กทร�พย�

เผยแพรDในเว̀บไซต�
ของบร�ษ�ท

ขอเช�ญผ� ถCอห� นเสนอ : วาระการประช�มและเสนอชC)อบ�คคลเพC)อเข าร�บการ
ค�ดเลCอกเป`นกรรมการลDวงหน า (แจ งกDอนว�นประช�มกรรมการ 22 ว�น)

25/01/59 25/01/59

แจ งมต�คณะกรรมการ : การจDายเง�นป�นผล , ว�น เวลา สถานท�) ในการ
ประช�มใหญDสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�าป� , ว�นก�าหนดรายชC)อ , ว�นป�ดสม�ด
ทะเบ�ยน (แจ ง เช  าว�นร�D งข$^ นถ�ดจากว�นท�)ประช�มกรรมการ , 28 ว�น
กDอน Record date, 72 ว�นกDอนว�นประช�มผ� ถCอห� น)

16/02/59 16/02/59

แจ งให ทราบและเผยแพรD : หน�งสCอน�ดประช�มใหญDสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�าป�  
รายงานประจ�าป� และงบการเง�นงวดส �น̂ส�ด 31 ธ�นวาคม (35 ว�นกDอนว�น
ประช�ม)

24/03/59 24/03/59

แจ งมต�ท�)ประช�มสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�าป�แสดงผลการลงคะแนน เห`นด วย 
ไมDเห`นด วย และงดออกเส�ยง รวมถ$ง%ตDอฐานคะแนนท�^งหมด (แจ งเช  า
ว�นร�Dงข$^นถ�ดจากว�นท�)ประช�มผ� ถCอห� น)

29/04/59 29/04/59

แจ งให ทราบและเผยแพรD : รายงานการประช�มใหญDสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�า
ป� (11 ว�นหล�งว�นประช�มผ� ถCอห� น)

10/05/59 10/05/59

    รวมท�^งการเผยแพรDงบการเง�นรายป�2558 , รายไตรมาส 1-3 ของป�2559 และรายงาน 56-1-2558 ในเว̀บไซต�ของ
ตลาดหล�กทร�พย� ครบถ วนตามเวลาท�)ก�าหนด
     2. ส�ทธ�ในการเข ารDวมประช�มผ� ถCอห� น ออกเส�ยงลงคะแนนเพC)ออน�ม�ต�เรC)องท�)ส�าค�ญ และการได ร�บสDวนแบDงในผลก�าไรอยDาง
เทDาเท�ยบก�นท�กราย  ในป� 2559 บร�ษ�ทจ�ดประช�มผ� ถCอห� นคร�^งท�) 1 เมC)อว�นท�) 28 เมษายน 2559 โดย        

2.1 การปฏ�บ�ต�ตDอผ� ถCอห� นกDอนว�นประช�ม
• 25 มกราคม 2559 ขอเช�ญผ� ถCอห� นเสนอวาระและเสนอชC)อบ�คคลเพC)อเข าร�บการค�ดเลCอกเป̀นกรรมการ ผDานระบบขDาว

ของตลาดหล�กทร�พย�และบนเว̀บไซด�ของบร�ษ�ท โดยแจ งลDวงหน า 22 ว�นกDอนว�นประช�มคณะกรรมการ
• 16 ก�มภาพ�นธ� 2559 แจ งลDวงหน าให�ทDานผ� ถCอห� นทราบถ$ง ว�นก�าหนดรายช C)อผ� ถCอห� นเป̀นว�นท�) 15 ม�นาคม 2559 

และว�นป�ดสม�ดทะเบ�ยนเป̀นว�นท�) 16 ม�นาคม 2559 เพC)อให ส �ทธ�ผ� ถCอห� นท�กทDานท�)ม�ช C)อในว�นป�ดสม�ดทะเบ�ยนม�ส �ทธ�
เข ารDวมประช�มลงคะแนนเส�ยง และร�บเง�นป�นผลในอ�ตราเทDาเท�ยมก�น, แจ งให ทราบวDากรรมการจะเสนอจDาย
เง�นป�นผลส�าหร�บคร$)งป�2558 หล�งในอ�ตราห� นละ 0.35 บาทในว�นท�) 25 พฤษภาคม 2559 ผDานระบบขDาวของ
ตลาดหล�กทร�พย�และบนเว̀บไซด�ของบร�ษ�ท โดยแจ งลDวงหน า 28 ว�นกDอนว�นก�าหนดรายชC)อ และ 72 ว�นกDอนว�น
ประช�มสาม�ญผ� ถCอห� น

• 24 ม�นาคม 2559 เผยแพรDหน�งสCอน�ดประช�มใหญDสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�าป�  พร อมรายละเอ�ยดครบถ วน รายงานประจ�า
ป� และงบการเง�นงวดส�น̂ส�ด 31 ธ�นวาคม ผDานระบบขDาวของตลาดหล�กทร�พย�และบนเว̀บไซด�ของบร�ษ�ท โดยแจ ง
ลDวงหน า 35 ว�นกDอนว�นประช�มสาม�ญผ� ถCอห� น

• 11 เมษายน 2559 สDงหน�งสCอเช �ญประช�มให ผ� ถCอห� นท�กทDานครบถ วนลDวงหน า 17 ว�นกDอนว�นประช�มโดยม�ราย
ละเอ�ยดอยDางน อย ด�งน�^ ว�น เวลา สถานท�) และวาระการประช�ม ซ $)งแตDละวาระจะม�รายละเอ�ยดประกอบการพ�จารณา 
และระบ�ความเห`นของคณะกรรมการ, ชC)อบ�คคลท�)จะได ร�บแตDงต�^งเป̀นกรรมการ อาย� จ�านวนป�/คร�^งท�)ด�ารงต�าแหนDง 
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ภาพถDาย ประว�ต�การศ$กษา การท�างาน จ�านวนบมจ.หรCอ บจ.ท�)ด�ารงต�าแหนDงกรรมการ หล�กเกณฑ�การสรรหา 
ประเภทกรรมการท�)แตDงต�^ง กรณ�กรรมการเด�มท�)กล�บเข าด�ารงต�าแหนDงจะแจ งการเข ารDวมประช�มและว�นเดCอนป�ท�)แตDง
ต�^งเข ามา ฯลฯ ของแตDละคน, ชC)อบ�คคลท�)จะได ร�บแตDงต�^งเป̀นผ� สอบบ�ญช � และบร�ษ�ทท�)ส�งก�ด ความเป̀นอ�สระ 
เหต�ผลท�)เลCอก รวมท�^งประว�ต�คDาตอบแทน, แจ งนโยบายในการจDายเง�นป�นผล ประว�ต�การจDายเง�นป�นผลท�)ผDานมา 
อ�ตราการจDายและจ�านวนเง�นป�นผลท�)เสนออน�ม�ต�, รายงานประจ�าป� 2558, งบการเง�นงวดส�น̂ส�ด 31 ธ�นวาคม 2558 
และหล�กเกณฑ�ในการเข ารDวมประช�ม

• บร�ษ�ทเป�ดเผยโครงสร างการถCอห� น คณะกรรมการ ผ� บร�หาร และการด�ารงต�าแหนDง จ�านวนป�/คร�^ง ของกรรมการใน
บร�ษ�ท บร�ษ�ทยDอย และบร�ษ�ทท�)เก�)ยวข องอยDางเป�ดเผย ช�ดเจน โปรDงใส ตรวจสอบได  ไว ในรายงานประจ�าป�2558

• จ�ดให ม�แบบฟอร�มท�)ผ� ถCอห� นรายยDอยท�กคนสามารถสDงค�าถาม ข อเสนอแนะ ความต องการรายงานประจ�าป�แบบร�ป
เลDมและอC)นๆ ลDวงหน าได  กDอนว�นประช�ม โดยระบ�ช Dองทางการต�ดตDอไว หลายทางคCอ E-mail Address, โทรศ�พท� 
หรCอ โทรสาร ของเลขาน�การบร�ษ�ท อยDางช�ดเจนไปพร อมก�บหน�งสCอเช �ญประช�มผ� ถCอห� นประจ�าป�2559

        
2.2 การปฏ�บ�ต�ตDอผ� ถCอห� นในว�นประช�ม

• ผ� ถCอห� นม�ส �ทธ� ในการมอบฉ�นทะให กรรมการอ�สระหรCอบ�คคลใดๆเข ารDวมประช�มแทน, ในการแตDงต�^งหรCอถอดถอน
กรรมการ และก�าหนดคDาตอบแทนกรรมการ, ในการแตDงต�ง̂ผ� สอบบ�ญช� และก�าหนดคDาตอบแทนผ� สอบบ�ญช�, ในการ
แสดงความค�ดเห`น ซ�กถามในการประช�มผ� ถCอห� น, การต�ดตDอสC)อสารระหวDางผ� ถCอห� นด วยก�น

• บร�ษ�ทเลCอกสถานท�)จ�ดประช�ม คCอ ห องราชด�าเน�น โรงแรมรอย�ลปร�^นซ �เซส ถนนหลานหลวง กร�งเทพฯ เป̀นประจ�า
ตDอเนC)องมาหลายป�จ$งเป̀นท�)ร� จ�กค� นเคยส�าหร�บทDานผ� ถCอห� นท�กทDานแล วจ$งสะดวกในการเด�นทางพร อมก�บได แนบ
แผนท�)ไปในหน�งสCอเช �ญ

• บร�ษ�ทเป�ดให ผ� ถCอห� นลงทะเบ�ยนลDวงหน ากDอนการประช�มไมDน อยกวDา 1 ช�)วโมงและตDอเนC)องจนกวDาการประช�มจะ
แล วเสร̀จ พร อมเตร�ยมอากรแสตมป�ส�าหร�บต�ดหน�งสCอมอบฉ�นทะ ให ส �ทธ�ผ� ถCอห� นท�กทDานท�)มารDวมประช�มภายหล�ง
เร�)มการประช�มแล วม�ส �ทธ�ออกเส�ยงแสดงความค�ดเห`นในระเบ�ยบวาระท�)อย�DระหวDางการพ�จารณาและย�งไมDได ลงมต�

• ประธานกรรมการบร�ษ�ท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบร�หาร และ ผ� สอบบ�ญช � ของ
บร�ษ�ทเข ารDวมการประช�มผ� ถCอห� นครบถ วนท�กทDาน อยDางสม�)าเสมอท�กๆป�ท�)ผDานมา และพร อมเพC)อตอบค�าถามผ� เข า
ประช�ม ส�าหร�บป�2559 กรรมการผ� จ�ดการต องเด�นทางไปพบล�กค าท�)ตDางประเทศจ$งท�าให มารDวมประช�มไมDได 

• กDอนเร�)มการประช�มเลขาน�การบร�ษ�ทได ทบทวนความครบถ วนของเอกสารท�)ได ร�บ และประธานท�)ประช�มท�าหน าท�)
แจ งจ�านวนและส�ดสDวนผ� ถCอห� นท�)เข ารDวมประช�มพร อมได แนะน�าว�ธ�การใช  บ�ตรลงคะแนนให ท�กทDานทราบ โดยหน$)ง
ห� นม�ส �ทธ�เทDาก�บหน$)งเส�ยง ซ$)งบร�ษ�ทเลCอกใช  ว�ธ�การลงคะแนนท�)สะดวกรวดเร̀วและไมDย�DงยากแตDอยDางใด

• ด�าเน�นการประช�มตามล�าด�บวาระท�)ได แจ งไว  ไมDม�การเพ�)มวาระการประช�มในระหวDางการประช�มผ� ถCอห� นป� 2559 แตD
อยDางใด
ระหวDางการประช�มได น�าเสนอข อม�ลของแตDละวาระโดยใช  เครC)องมCอท�)ท�นสม�ย โปรDงใส และประธานท�)ประช�มได 
จ�ดสรรเวลาอยDางเพ�ยงพอให ผ� ถCอห� นใช  ส �ทธ�ในการแสดงความค�ดเห`น ซ�กถาม ออกเส�ยงลงมต�ท�กวาระ กรรมการท�)
ม�หน าท�)ร�บผ�ดชอบในแตDละวาระจะเตร�ยมข อม�ลมาเพC)อรDวมช �แ̂จงและตอบข อซ�กถามของผ� ถCอห� นรวมท�^งร�บฟ�งข อ
เสนอแนะเพC)อน�าไปพ�จารณาปร�บปร�งแก ไข ในป�2559 ท�)ผDานมาไมDม�ทDานผ� ถCอห� นสงส�ยและม�ค�าถามแตDอยDางใด

• ส�าหร�บวาระการแตDงต�^งกรรมการก̀ให ลงมต�เลCอกเป̀นรายบ�คคล โดยม�ข อม�ลของบ�คคลท�)เสนอให เลCอกต�^งระบ�ไว 
ช�ดเจน และเนC)องจากเป̀นการแตDงต�ง̂กรรมการทDานเด�มท�)พ นจากต�าแหนDงตามวาระ จ$งขอเก̀บบ�ตรลงคะแนน ไมDเห`น
ด วย และงดออกเส�ยง เทDาน�^น

• ม�เจ าหน าท�)ท�าการน�บคะแนนอยDางเป�ดเผยกDอนแสดงผลมต�ของแตDละวาระ, แตDละบ�คคล ผDานเครC)องมCอท�)ช�ดเจน
และโปรDงใส โดยแสดงท�^งคะแนนเห`นด วย ไมDเห`นด วย และงดออกเส �ยง ท�^งจ�านวนคะแนน และ %จากฐานคะแนน
รวม และเพC)อความโปรDงใสจะจ�ดเก̀บบ�ตรลงคะแนนไว ท�)ส�าน�กงานใหญDของบร�ษ�ท เพC)อสามารถตรวจสอบได ภาย
หล�งจากเสร̀จส�น̂การประช�ม

• ในการประช�มป�2559 บร�ษ�ทได เช �ญค�ณบ�าร�ง ชDวยพน�ง ท�)ปร$กษากฏหมายของกล�Dมบร�ษ�ทเป̀นผ� ส�งเกตการณ�ตรวจ
สอบการน�บคะแนนเพC)อเพ�)มความโปรDงใสนDาเช C)อถCอ

• ในการประช�มผ� ถCอห� น ได น�าเสนอ ชน�ด ประเภทและประว�ต�การจDายคDาตอบแทนกรรมการ 3 ป�ท�)ผDานมาและขออน�ม�ต�
จ�านวนเง�นส�าหร�บป�2559 เป̀นวงเง�น 3,500,000 บาทเทDาป�ท�)ผDานมา

• การจDายเง�นป�นผล บร�ษ�ทให รายละเอ�ยดการจ�ดสรรก�าไร การจDายเง�นป�นผล ซ $)งเป̀นไปตามนโยบายของบร�ษ�ท และ
ม�การเปร�ยบเท�ยบเง�นป�นผลท�)จDายระหวDางป�ป�จจ�บ�นก�บป�ท�)ผDานมา

• จ�ดให ม�อาหารและเครC)องดC)มร�บรองผ� ถCอห� นท�)มาเข ารDวมประช�มท�กทDาน
• ม�การบ�นท$กว�ด�โอตลอดการประช�มสามารถตรวจสอบความโปรDงใสได ในภายหล�ง
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2.3 การปฏ�บ�ต�ตDอผ� ถCอห� นหล�งว�นประช�ม
• ว�นท�) 29 เมษายน 2559 แจ งมต�ท�)ประช�มสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�าป� แสดงผลการลงคะแนน เห`นด วย ไมDเห`นด วย และ

งดออกเส�ยง รวมถ$ง % ตDอฐานคะแนนท�^งหมด และประสานงานก�บนายทะเบ�ยนบร�ษ�ทศ�นย�ร�บฝากหล�กทร�พย�ฯ 
เพC)อให ผ� ถCอห� นม�)นใจวDาจะได ร�บผลตอบแทนตามส�ทธ�อยDางถ�กต องและครบถ วน

• เลขาน�การบร�ษ�ทจ�ดท�ารายงานการประช�มอยDางถ�กต องครบถ วน รายงานการประช�มงวดป�2559 ท�)น�าเสนอม�การ
บ�นท$กเก�)ยวก�บ การแจ งว�ธ�การใช  บ�ตรลงคะแนนและว�ธ�การน�บคะแนน กDอนเร�)มการประช�ม, รายชC)อคณะกรรมการ ผ� 
สอบบ�ญช� ผ� ส�งเกตการณ�ตรวจสอบการน�บคะแนน, สร�ปค�าถาม ค�าตอบ และข อเสนอแนะในแตDละวาระ (ถ าม�), 
จ�านวนคะแนนและส�ดสDวนท�)ลงมต�ของแตDละวาระ ท�^งคะแนนเห`นด วย ไมDเห`นด วย และงดออกเส �ยง รายงานด�ง
กลDาวลงนามโดยประธานท�)ประช�ม 
ว�นท�) 10 พฤษภาคม 2559 จ�ดสDงรายงานตDอตลาดหล�กทร�พย�และส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�ฯ 
(11 ว�นน�บแตDว�นประช�มผ� ถCอห� น) พร อมท�^งเผยแพรDใน website ของบร�ษ�ท

• ในว�นท�) 25 พฤษภาคม 2559 ผ� ถCอห� นท�กทDานท�)ม�ส �ทธ�ได ร�บเง�นป�นผลได ร�บในอ�ตรา 0.35 บาทตDอห� นพร อมก�น

หมวดท
5   2.   การปฏ�บ�ต�ต3อผ-+ถ9อห�+นอย3างเท3าเท
ยมก�น  
1. ให ส �ทธ�แกDผ� ถCอห� นในการออกเส�ยงลงคะแนนในแตDละวาระการประช�ม แบบหน$)งห� นตDอหน$)งเส�ยง
2. แจ งส�ทธ�ลDวงหน าแกDผ� ถCอห� นในการเสนอวาระการประช�มและเสนอช C)อบ�คคลเพC)อเข าร�บการค�ดเลCอกเป̀นกรรมการ 

กDอนว�นประช�มคณะกรรมการเพC)อพ�จารณาจ�ดประช�มผ� ถCอห� นมากกวDา 14 ว�น ท�^งในเว�บไซด�ตลาดหล�กทร�พย�ฯ และ เว�บไซต�
ของบร�ษ�ท

3. จ�ดสDงหน�งสCอเช �ญประช�ม เอกสารประกอบ หน�งสCอมอบฉ�นทะ และกฏเกณฑ�ในการเข ารDวมประช�มอยDางครบถ วนลDวง
หน าไมDน อยกวDา 14 ว�นกDอนว�นประช�ม รวมถ$งลงประกาศในหน�งสCอพ�มพ�ให ทราบโดยท�)วก�น

4. จ�ดสDงหน�งสCอมอบฉ�นทะแนบไปก�บหน�งสCอเช �ญประช�มผ� ถCอห� น พร อมท�^งเสนอชC)อและประว�ต�ของกรรมการอ�สระ เพC)อ
เป̀นทางเลCอกในการมอบฉ�นทะส�าหร�บผ� ถCอห� นไมDสามารถมาประช�มได  และแจ งรายละเอ�ยดเก�)ยวก�บ เอกสารหล�กฐานในการ
มอบฉ�นทะอยDางช�ดเจนในหน�งสCอเช �ญประช�ม และไมDม�การก�าหนดเงC)อนไขใดๆในการมอบฉ�นทะของผ� ถCอห� น

5. บร�ษ�ทม�นโยบายเก̀บร�กษาข อม�ลทางการเง�นและข อม�ลภายในท�)ส�าค�ญโดยไมDแจ งให บ�คคลภายในบร�ษ�ททราบกDอน
เป�ดเผยแกDสาธารณชน หลายป�ท�)ผDานมา กรรมการ ผ� บร�หาร และพน�กงานของบร�ษ�ท ไมDเคยใช  ข อม�ลภายในท�)เป̀นสาระส�าค�ญ
ตDอการเปล�)ยนแปลง ราคาห� นของบร�ษ�ทและย�งไมDได เป�ดเผยไปท�าประโยชน�ให แกDตนเองหรCอผ� อC)นในทางม�ชอบ

6. บร�ษ�ทไมDม�รายการท�)เก�)ยวโยงก�นอยDางม�สาระส�าค�ญแตDอยDางใด รายการท�)เก�ดข$^นเป̀นรายการระหวDางบร�ษ�ทแมDและ
บร�ษ�ทยDอยและได กระท�าอยDางย�ต�ธรรมตามปกต�ธ�รก�จการค า

 7. บร�ษ�ทไมDม�โครงสร างท�)จะน�ามาซ$)งความข�ดแย งทางผลประโยชน�
8. บร�ษ�ทประกาศก�าหนดการประช�มและรายละเอ�ยดของหน�งส Cอเช �ญประช�ม รายละเอ�ยดข อม�ลของแตDละวาระบน

เว̀บไซต�ของบร�ษ�ทลDวงหน ามากกวDา 30 ว�นกDอนว�นประช�ม
 9. บร�ษ�ทไมDม�รายการให ความชDวยเหลCอทางการเง�นแกDบร�ษ�ทอC)นๆ ท�)ไมDใชDบร�ษ�ทยDอย
10. กรรมการและผ� บร�หารได สDงรายงานและเซ`นชC)อร�บรองจ�านวนการถCอครองหล�กทร�พย�และรายงานการม�ส Dวนได เส�ย

ตDอประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบท�กไตรมาส 
11. กรรมการท�)ม�สDวนได เส�ยในการได ร�บแตDงต�^งกล�บเข าด�ารงต�าแหนDงใหมDจะงดเข ารDวมประช�มในวาระด�งกลDาว

หมวดท
5   3.   บทบาทของผ-+ม
ส3วนได+เส
ย  
1. ชDองทางต�ดตDอสอบถาม  /  ร องเร�ยน   : บร�ษ�ทม�เป าหมายในการด�าเน�นธ�รก�จอยDางย�)งยCน จ$งเห`นความส�าค�ญในการ

ร�กษาชC)อเส�ยงและภาพล�กษณ�ของบร�ษ�ทเป̀นส�)งส�าค�ญส�งส�ด หากผ� ม�สDวนได เส�ยท�กกล�Dมพบเบาะแสในประเด`นท�)ไมDถ�กต อง เชDน  
การท�าผ�ดกฏหมาย การรายงานข อม�ลทางการเง�นท�)ไมDถ�กต อง ความบกพรDองในระบบงานภายในองค�กร เป̀นต น บร�ษ�ทย�นด�ร�บ
ข อร องเร�ยน ข อค�ดเห`น หรCอข อเสนอแนะ จากผ� ม�ส Dวนได เส�ย โดยสDงตรงถ$ง กรรมการบร�ษ�ท กรรมการบร�หาร กรรมการตรวจ
สอบ ผ� สอบบ�ญช� หรCอเลขาน�การบร�ษ�ท ตามท�)อย�D โทรศ�พท� โทรสาร หรCอ e-mail address บร�ษ�ทเก̀บข อม�ลร องเร�ยนเป̀นความ
ล�บ และน�ามาพ�จารณาอยDางรวดเร̀วในท�)ประช�มของคณะกรรมการบร�ษ�ท เพC)อแก ไขข อบกพรDองตDอไป ด�งระบ�ไว ในหน าท�) 9 

ป�2559 ไมDปรากฏข อร องเร�ยนจากผ� ม�สDวนได เส�ยท�)ท�าให เก�ดข อเส�ยหายแตDอยDางใด
2. ล�กค า : บร�ษ�ทปฏ�บ�ต�ตDอล�กค าโดยเน นให ได ร�บความพ$งพอใจส�งส�ดเสมอมา ขายส �นค าท�)ม�ค�ณภาพได มาตรฐาน 

เอาใจใสDให บร�การท�)ด�ท�^งกDอนและหล�งการขาย ร�บผ�ดชอบป�ญหาข อร องเร�ยนและชดเชยแก ไขโดยเร̀วท�)ส�ด ให ความส �าค�ญใน
การร�กษาความล�บของล�กค า รวมถ$งเป�ดโอกาสให ล�กค าได แสดงความค�ดเห`นและร�บฟ�งด วย บร�ษ�ทเป�ดโอกาสให ล�กค าร อง
เร�ยนสอบถามข อม�ลและให ข อเสนอแนะได ท�กชDองทางตามระบ�ไว ในหน าท�) 9

ป�2559 ม�ข อร องเร�ยนไมDมากซ$)งเป̀นไปตามการด�าเน�นธ�รก�จค าขายปกต�และแก ไขป�ญหาจนเป̀นท�)พ$งพอใจ
3. ค�Dค าและเจ าหน�^ : บร�ษ�ทย$ดหล�กการซCอ̂ส�นค าและบร�การเป̀นไปตามเงC)อนไขทางการค า ปฏ�บ�ต�ต�วตรงตามส�ญญาข อ

ตกลง หล�กเล�)ยงว�ธ�การไมDส�จร�ต รวมถ$งการเลCอกค�Dค าท�)ม�ความม�)นคง นDาเช C)อถCอ ม�ค�ณธรรม และชDวยเหลCอเกC^อก�ลก�น
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  ป�2559 ไมDม�ข อร องเร�ยนแตDอยDางใด
4. ส�)งแวดล อม ช�มชนและส�งคม : บร�ษ�ทม�คณะกรรมการส�)งแวดล อมท�าหน าท�)ร�บผ�ดชอบด�แลสภาพแวดล อมท�^งภายใน 

และ ช�มชนภายนอกองค�กร ปฏ�บ�ต�ตามกฎระเบ�ยบท�)เก�)ยวข องก�บส�งคมและส�)งแวดล อมเป̀นอยDางด�และสม�)าเสมอท�กป�
ป�2559 ด านส�)งแวดล อม : ได จ�ดจ างหนDวยงานภายนอกท�าการตรวจว�ดอากาศ, ตรวจค�ณภาพส�)งแวดล อม, 

ตรวจค�ณภาพระบบบ�าบ�ดอากาศ, ก�าจ�ดว�สด�เหลCอใช  ในการผล�ต, และท�)ตรวจว�ดเองอยDางสม�)าเสมอคCอ การตรวจสอบน�^าท�^ง, 
ระบบบ�าบ�ดน�^าเส�ยและว�เคราะห�แก ป�ญหาแหลDงก�าเน�ดมลพ�ษ ในป�ท�)ผDานมาบร�ษ�ทไมDได ร�บข อร องเร�ยนแตDอยDางใด

5. ภาคร�ฐ : ให ความรDวมมCอและปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายหรCอระเบ�ยบของภาคร�ฐบาลอยDางเครDงคร�ด เชDน สน�บสน�นนโยบาย
การควบค�มราคาหรCอการตร$งราคาส�นค าท�^ง แบตเตอร�) และ น�^าม�นหลDอลC)น เมC)อม�หน�งสCอขอความรDวมมCอมาอยDางสม�)าเสมอ

ป�2559 ให ความรDวมมCอในท�กด าน และไมDม�การกระท�าความผ�ดแตDอยDางใด
6. ค�DแขDง : บร�ษ�ทถCอหล�กค�ณธรรมท�)ด�ในการแขDงข�น ไมDกล�)นแกล งท�าลาย ไมDละเม�ดทร�พย�ส �นทางป�ญญา

ป�2559 ไมDม�ข อร องเร�ยนแตDอยDางใด
7. ผ� ถCอห� น : บร�ษ�ทม�Dงม�)นด�าเน�นธ�รก�จให ม�ผลการด�าเน�นงานท�)ด� เต�บโตอยDางม�)นคง ม�ความสามารถในการแขDงข�น เพC)อ

ให ผลตอบแทนท�)ด�แกDผ� ถCอห� นในระยะยาว  รวมถ$งเป�ดเผยข อม�ลให ทราบอยDางเหมาะสม โปรDงใสและเป̀นธรรม 
ป�2559 ด�งแสดงไว ใน หมวดท�) 1 และ หมวดท�) 2

8. ผ� สอบบ�ญช� : เป�ดเผยข อม�ลท�)โปรDงใส ช�ดเจน และถ�กต อง อ�านวยความสะดวกเพC)อการตรวจสอบท�)รวดเร̀วและม�
ประส�ทธ�ภาพ พร อมร�บฟ�งข อเสนอแนะและปฏ�บ�ต�ตามให ถ�กต องตามหล�กการบ�ญช � รวมถ$งด�แลเรC)องการก�าหนดคDาตอบแทนท�)
เหมาะสมเป̀นธรรม

ป�2559 ผ� สอบบ�ญช�ไมDได แสดงความค�ดเห`นอยDางม�เงC)อนไขและร องเร�ยนแตDอยDางใด
9. พน�กงาน แรงงาน : บร�ษ�ทด�าเน�นการ  
   9.1 ประกาศเป าหมายของก�จการให ทราบอยDางช�ดเจน ก�าหนดเป าหมาย KPI ของแตDละฝDายโดยเฉพาะบร�ษ�ทใน

เครCอท�)เป̀นผ� ผล�ตส�นค า อบรมสDงเสร�มให ใช  ทร�พยากรว�ตถ�ด�บ พล�งงาน อยDางม�ประส �ทธ�ภาพ และร�กษาระด�บค�ณภาพ
ป�2559 จ�ดหาว�ทยากรจากภายนอกมาให ความร� แกDพน�กงานบร�ษ�ทและบร�ษ�ทในเครCอท�^ง 3 แหDง เพC)อพ�ฒนา

บ�คคลากรให ท�นสม�ยรองร�บตลาด AEC  
     9.2 ม�นโยบายคDาตอบแทนพน�กงาน 3 ข�^นตอนคCอ ข�^นท�)1 : อ�ตราการจ างพน�กงานใหมDต องด$งด�ดให ผ� สม�ครอยาก
ท�างานก�บบร�ษ�ท ข�^นท�)2 : เปร�ยบเท�ยบอ�ตราการจDายคDาตอบแทนก�บตลาดเป̀นประจ�าท�กป�วDาอ�ตราท�)ใช  สามารถร�กษาพน�กงาน
ไว ได  และข�^นท�)3 : จ�งใจให พน�กงานเพ�)มประส �ทธ�ภาพการท�างานให ด�ข$^นโดยว�ดจากผลงานท�)ด�จะได ปร�บคDาตอบแทนมากกวDา 
ไมDได เน นท�)อาย�งานนานเป̀นหล�ก อ�กท�^งได ก�นสDวนก�าไรส�ารองไว เป̀นเง�นชดเชยเมC)อเกษ�ยณด วย

        ป�2559 ณส�น̂ป� กล�Dมบร�ษ�ทต�^งส�ารองผลประโยชน�พน�กงานไว แล ว 49.39 ล านบาท
    9.3 ปร�บปร�งนโยบายสว�สด�การ ส�ขอนาม�ย และอC)นๆ ให เป̀นป�จจ�บ�นเท�ยบเค�ยงก�บบร�ษ�ทในระด�บเด�ยวก�นท�กป� 

ป�2559 ม�หนDวยงานจากภายนอกมาตรวจส�ขภาพให พน�กงานท�กคน ม�เง�นชDวยเหลCอพ�เศษส�าหร�บพน�กงานท�)อย�D
มานาน อาย�มาก และเจ̀บปDวยท�างานไมDได  เป̀นต น

   9.4 ท�กๆป�ฝDายบ�คคลจะท�าแผนโครงการฝ$กอบรมภายในท�)เหมาะก�บพน�กงานแตDละระด�บให ได พ�ฒนาความร� และ
ความสามารถอยDางตDอเนC)อง ให พน�กงานตระหน�กถ$งความส�าค�ญในการพ�ฒนาเพC)อให พร อมก�บสภาวะเศรษฐก�จ และ ส�งคมท�)
เปลC)ยนแปลงอย�Dเสมอ

ป�2559 จ�ดให ผ� จ�ดการฝDายและห�วหน าแผนกอบรมทบทวน ข�^นตอนการท�า งาน,ความร� เก�)ยวก�บระบบ
คอมพ�วเตอร�ท�)ใช  ประมวลข อม�ลวางแผนผล�ต, ความร� เก�)ยวก�บผล�ตภ�ณฑ�ท�)ผล�ต น�^าม�นหลDอลC)น จาระบ� และแบตเตอร�) , ความ
ปลอดภ�ยในการปร�บต�^งและซDอมเครC)องจ�กร, การใช  โปรแกม Solid Works และ การปร�บเปล�)ยนเข าส� Dข อก�าหนดใหมDๆของ
ระบบ ISO เป̀นต น

   9.5 สDงเสร�มสน�บสน�นก�จกรรมของคณะกรรมการสว�สด�การล�กจ าง คณะกรรมการความปลอดภ�ยอาช �วอนาม�ยและส�)ง
แวดล อม รวมถ$งปร�บปร�งระบบป องก�นภ�ยภายในสถานท�)ท�างานอยDางสม�)าเสมอ

     ป�2559 จ�ดให ม�เจ าหน าท�)ร�กษาความปลอดภ�ย 24 ชม., กล องวงจรป�ดมากกวDา 200 จ�ด , ระบบส�ญญาณเตCอน
ภ�ย, อ�ปกรณ�ด�บเพล�ง, ประต�หน�ไฟ, จ�ดให ม�การฝ$กซ  อมด�บเพล�ง/อพยพหน�ไฟและการปฐมพยาบาล, ความปลอดภ�ยอาช�ว
อนาม�ยและสภาพแวดล อมในการท�างาน, เจ าหน าท�)ความปลอดภ�ยในการท�างาน, เข ารDวมเป̀นสมาช �กโครงการโรงงานส�เข�ยว 
ม�การเก̀บสถ�ต�อ�บ�ต�เหต�ในระหวDางการท�างานและต�ง̂เป าหมายอ�บ�ต�เหต�เป̀น 0

   9.6 ร�บฟ�งความค�ดเห`นและเป�ดโอกาสให พน�กงานแจ งหรCอสอบถามตDอฝDายบร�หารในเรC)องตDางๆได อยDางเป�ดเผยโดย
ชDองทางผDานต�วแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการล�กจ าง, กลDองร�บข อม�ล และหรCอโทรแจ งฝDายบ�คคลโดยตรง

      ป�2559 พน�กงานและสหภาพแรงงานไมDได สDงข อร องเร�ยนแตDอยDางใด 
   9.7 ม�ก�จกรรมท�)จ�ดให เป̀นประจ�าท�กๆป�

ป�2559 ม�การจ�ดงานเล�ย̂งป�ใหมD การแขDงก�ฬา การตรวจส�ขภาพ เป̀นต น
  9.8 ด�แลพน�กงานงานอยDางเสมอภาค ไมDเลCอกปฏ�บ�ต� และไมDได กระท�าการใดๆ ท�)ละเม�ดส �ทธ�มน�ษยชนของพน�กงาน 

และให ความร� เรC)องส�ทธ�มน�ษยชนแกDพน�กงาน 
      ป�2559 ไมDพบป�ญหาแตDอยDางใด
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หมวดท
5   4.   การเป�ดเผยข+อม-ลและความโปร3งใส  
ในป�2559

1. เป�ดเผยข อม�ลขDาวสารอยDางถ�กต อง ครบถ วน ท�นเวลา และโปรDงใส ในเว̀ปไซด�ของตลาดหล�กทร�พย�ฯท�^งข อม�ล
ทางการเง�นและข อม�ลท�)ม�ใชDข อม�ลทางการเง�นตามข อก�าหนดตลาดหล�กทร�พย�แหDงประเทศไทย และ ก.ล.ต.

2. เป�ดเผยข อม�ลขDาวสารอยDางถ�กต อง ครบถ วน ท�นเวลา และโปรDงใส ในเว̀ปไซด�ของตลาดหล�กทร�พย�และกลต. (สDวน
เว̀ปไซด�ของบร�ษ�ทเนC)องจากม�การป�ดปร�บปร�งใหมDจ$งเก�ดป�ญหาในชDวงไตรมาสท�)4 ไมDสามารถแสดงข อม�ลได )  ด�งน�^
      2.1 รายงานประจ�าป� 2556-2558 ท�)สามารถดาว�นโหลดได 
      2.2 งบการเง�นส�น̂ส�ด 31 ธ�นวาคม 2558 และ 31 ธ�นวาคม 2557 ท�)ผDานการตรวจสอบแล ว
      2.3 ขอเช�ญผ� ถCอห� นเสนอวาระการประช�มและเสนอชC)อบ�คคลเพC)อค�ดเลCอกเป̀นกรรมการลDวงหน า
      2.4 หล�กเกณฑ� แบบฟอร�ม เสนอห�วข อประช�มและบ�คคลท�)จะเป̀นกรรมการ

   2.5 แจ งสารสนเทศเก�)ยวก�บการได มาซ$)งส�นทร�พย� ท�)ด�นในจ�งหว�ดสม�ทรปราการ
      2.6 หน�งสCอเช �ญประช�ม และเอกสารประกอบการประช�มใหญDสาม�ญผ� ถCอห� น
      2.7 แบบฟอร�ม ความต องการรายงานประจ�าป�แบบร�ปเลDม และการสDงค�าถามลDวงหน า
      2.8 แผนท�)โรงแรมรอย�ลปร��นเซส (สถานท�)จ�ดประช�มผ� ถCอห� น)
      2.9 หน�งสCอมอบฉ�นทะ แบบ ข. 
      2.10 ก�าหนดว�นประช�มสาม�ญผ� ถCอห� น ว�นป�ดสม�ดทะเบ�ยน และการจDายเง�นป�นผล
      2.11 แจ งมต�ท�)ประช�มสาม�ญผ� ถCอห� น
      2.12 รายงานการประช�มใหญDสาม�ญผ� ถCอห� น

   2.13 แจ งมต�กรรมการ ว�นป�ดสม�ดทะเบ�ยน และการจDายเง�นป�นผลระหวDางกาล
         3. ในรายงานประจ�าป� ตาม 2.1 จะแสดงข อม�ลรายละเอ�ยด อยDางน อย ด�งน�^
      3.1 ล�กษณะการประกอบธ�รก�จ
      3.2 นโยบายการจDายเง�นป�นผล
      3.3 รายชC)อคณะกรรมการและผ� บร�หาร และจ�านวนคร�^งท�)เข ารDวมประช�มคณะกรรมการ
      3.4 โครงสร างการถCอห� นท�^งทางตรงและทางอ อม
      3.5 โครงสร างกล�Dมบร�ษ�ท
      3.6 กล�Dมผ� ถCอห� นรายใหญDท�^งทางตรงและทางอ อม พร อมแสดงอ�ตราร อยละของการถCอห� น
      3.7 การถCอห� นท�^งทางตรงและทางอ อมของ กรรมการ และ ผ� บร�หาร
      3.8 การก�าก�บด�แลก�จการท�)ด�ตDอผ� ม�สDวนได เส�ยท�กกล�Dม
      3.9 ป�จจ�ยความเส�)ยง การก�าก�บด�แลความเส�)ยง
      3.10 ค�ณสมบ�ต�หน าท�)ความร�บผ�ดชอบการพ�ฒนาความร� ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผ� บร�หาร
      3.11 แสดงรายการเก�)ยวโยงก�นและระหวDางก�นไว อยDางครบถ วน
      3.12 ค�าอธ�บายและการว�เคราะห�ฐานะการเง�นและผลการด�าเน�นงานของฝDายจ�ดการ
      3.13 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบค�มภายใน
      3.14 ชDองทางการต�ดตDอขอข อม�ลหรCอร องเร�ยน ท�^งทางไปรษณ�ย� โทรศ�พท� โทรสาร และอ�เมล�
      3.15 แนวทางตDอต านการท�จร�ตคอร�ร�ปช�)น และการป องก�นท�^งในและนอกองค�กร

   3.16 นโยบายและรายงานความร�บผ�ดชอบทางส�งคม
4. ผ� สอบบ�ญช�ของบร�ษ�ทม�ความเป̀นอ�สระและเป̀นผ� สอบบ�ญช �ท�)ได ร�บความเห`นชอบจากส�าน�กงาน ก.ล.ต.และร�บรอง

งบของบร�ษ�ทโดยไมDม�เงC)อนไข พร อมท�^งเป�ดเผยคDาสอบบ�ญช�และคDาบร�การอC)นไว ครบถ วน
5. บร�ษ�ทไมDเคยม�ประว�ต�สDงรายงานทางการเง�นลDาช  าหรCอการถ�กส�)งให แก ไขงบการเง�นจากส�าน�กงาน ก.ล.ต.

หมวดท
5  5.   ความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการ  
ป� 2559
      1. โครงสร างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการของบร�ษ�ทม� 10 ทDาน ประกอบด วยกรรมการบร�หาร 6 ทDานค�ดเป̀นร อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอ�สระ 4 ทDานค�ดเป̀นร อยละ 40 จ$งเป̀นส�ดสDวนท�)เหมาะส�าหร�บการถDวงด�ลและสอบทานการบร�หารงานของ
บร�ษ�ท กรรมการอ�สระ 2 ทDานม�ความรอบร� ในหล�กการบ�ญช�และกฏหมาย สDวนกรรมอ�สระอ�ก 2 ทDานม�ความรอบร� ใน
ธ�รก�จอ�ตสาหกรรมน�^าม�นหลDอลC)นและจาระบ� ท�^งน�^ได แจ งจ�านวนป�ท�)ด�ารงต�าแหนDงกรรมการให ทราบแล วเมC)อได ร�บ
แตDงต�ง̂กล�บเข าด�ารงต�าแหนDงในการประช�มสาม�ญผ� ถCอห� นประจ�าป� และกรรมการท�กทDานม�ค�ณสมบ�ต�ตรงตาม
ระเบ�ยบท�)ก�าหนด

1.2 ขบวนการค�ดเลCอกผ� ด�ารงต�าแหนDงกรรมการของบร�ษ�ทฯไมDได ผDานคณะกรรมการสรรหา เนC)องจาก
บร�ษ�ทฯย�งไมDม�การแตDงต�^งคณะกรรมการสรรหา อยDางไรก̀ตาม คณะกรรมการบร�ษ�ทฯได เป�ดโอกาสให ผ� ถCอห� นสDวน
น อยเสนอชC)อบ�คคลท�)ม�ค�ณสมบ�ต�เหมาะสมเข าด�ารงต�าแหนDงตามหล�กเกณฑ�หรCอแนวทางปฏ�บ�ต�ท�)ตลาดหล�กทร�พย�
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แหDงประเทศไทยแนะน�าไว  โดยได แจ งผ� ถCอห� นทราบผDานระบบเผยแพรDข อม�ลของตลาดหล�กทร�พย�แหDง
ประเทศไทยและเว̀บไซต�ของบร�ษ�ทฯ

1.3 ประธานกรรมการไมDเป̀นบ��คคลเด�ยวก�นก�บประธานเจ าหน าท�)บร�หารหรCอกรรมการผ� จ�ดการ เพC)อแบDงแยกหน าท�)การ
ก�าหนดนโยบายการก�าก�บด�แลก�จการและการบร�หารก�จการประจ�า

1.4 บร�ษ�ทฯได ก�าหนดน�ยามกรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯเทDาก�บข อก�าหนดข�^นต�)าของก.ล.ต.และตลาดหล�กทร�พย�แหDง
ประเทศไทยในเรC)องการถCอห� นของบร�ษ�ทฯคCอกรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯต องถCอห� นในบร�ษ�ทฯไมDเก�นร อยละ 1 ของ
จ�านวนห� นท�)ม�ส �ทธ�ออกเส�ยงท�^งหมด

1.5 เพC)อให กรรมการสามารถอ�ท�ศเวลาและความพยายามในการปฏ�บ�ต�หน าท�) คณะกรรมการบร�ษ�ทฯได ก�าหนดจ�านวนบ
ร�ษ�ทท�)กรรมการแตDละคนจะไปด�ารงต�าแหนDงไว  : กรรมการควรด�ารงต�าแหนDงกรรมการในบร�ษ�ทจดทะเบ�ยนไมDเก�น
จ�านวนด�งตDอไปน�^   
     1. กรรมการท�)เป̀นผ� บร�หารให ด�ารงต�าแหนDงได ไมDเก�น 4 บร�ษ�ท
     2. กรรมการท�)ไมDเป̀นผ� บร�หารหรCอกรรมการมCออาช�พให ด�ารงต�าแหนDงได ไมDเก�น 6 บร�ษ�ท และ
     3. ประธานกรรมการให ด�ารงต�าแหนงประธานกรรมการบร�ษ�ทจดทะเบ�ยนได เพ�ยง 1 บร�ษ�ท

1.6 ในการเสนอชC)อบ�คคลเข าด�ารงต�าแหนDงกรรมการของบร�ษ�ทฯน�^นได เป�ดเผยข อม�ลอยDางเพ�ยงพอเรC)องการด�ารงต�า
แหนDงท�)บร�ษ�ทอC)นของผ� ท�)ได ร�บการเสนอชC)อให ด�ารงต�าแหนDงกรรมการแตDละคนให ผ� ถCอห� นพ�จารณากDอนลงคะแนน
แตDงต�ง̂ด วย

1.7 บร�ษ�ทฯม�ผ� ร�บผ�ดชอบงานเลขาน�การบร�ษ�ทฯท�)เป̀นพน�กงานประจ�าและม�การก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน าท�)ของผ� 
บร�หารแตDละระด�บในแตDละสายงานไว อยDางช�ดเจนและเป̀นลายล�กษณ�อ�กษรโดยม�การแบDงแยกอ�านาจหน าท�)และ
ความร�บผ�ดชอบในระด�บตDางๆลดหล�)นก�นไป

       2. บทบาทหน าท�)และความร�บผ�ดชอบ
2.1 นโยบายการก�าก�บด�แลก�จการท�)ด� : ทบทวนปร�บปร�งและเพ�)มเต�มให ท�นสม�ยอย�Dเสมอ 
2.2 นโยบายจร�ยธรรมธ�รก�จ : ทบทวนนโยบายให ท�กหนDวยงานท�างานโดยย$ดม�)นในหล�กการท�)ส�าค�ญคCอ ค�ณธรรม  ส�ตย�

ซC)อ โปรDงใส ไมDท�จร�ต ไมDคอร�ร�ปช�)น ไมDท�าผ�ดกฎหมาย เข าใจในบทบาท หน าท�)และความร�บผ�ดชอบของตนเอง 
โดยถCอเป̀นภาระท�)จะต องปฏ�บ�ต�ตDอผ� ม�สDวนได เส�ยท�กกล�DมอยDางเทDาเท�ยมและเป̀นธรรม

2.3 นโยบายเก�)ยวก�บภาวะผ� น�าและว�ส�ยท�ศน� : ทบทวนแก ไขระเบ�ยบปฏ�บ�ต�งานให สอดคล องก�บการเปล�)ยนแปลงอย�D
ตลอดเวลา ม�การต�^งเป าหมายในการท�างานแตDละป�ของแตDละฝDาย เช DนฝDายขาย ฝDายผล�ต ฝDายจ�ดสDง เป̀นต น 
ก�าหนดร�ปแบบรายงานท�)ต องการให แตDละฝDายน�าเสนอ รวมถ$งก�าหนดเป าหมายตรวจสอบให หนDวยงานตรวจสอบ
ภายในเจาะล$กในแตDละจ�ดท�)ต องการเพC)องDายตDอการว�เคราะห� วางแผน ปร�บกลย�ทธ�โดยเฉพาะด านการตลาดต อง
รวดเร̀วและท�นก�บเหต�การณ�ท�กเดCอน เพC)อน�าไปส� Dเป าหมายส�งส�ดขององค�กร

2.4 นโยบายจ�าก�ดจ�านวนบร�ษ�ทท�)กรรมการด�ารงต�าแหนDง : ทบทวนการด�ารงต�าแหนDงของกรรมการแตDละคน ไมDพบวDาม�
การด�ารงต�าแหนDงมากเก�นไป หรCอด�ารงต�าแหนDงในธ�รก�จท�)คล ายคล$งก�บองค�กรแตDอยDางใด

2.5 นโยบายวาระการด�ารงต�าแหนDงของกรรมการ : ทบทวนวาระการด�ารงต�าแหนDงของกรรมการแตDละทDานถ�กต องตาม
ข อบ�งค�บของบร�ษ�ท 

2.6 นโยบายระบบการควบค�มและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเป าหมายและปร�บปร�งระเบ�ยบการท�างานให ช�ดเจน
และท�นสม�ย การตรวจสอบภายในเลCอกใช  ท�มงานท�)เป̀นน�ต�บ�คคลจากภายนอกและปร�บเปล�)ยนต�วผ� ตรวจท�กป�โดย
อย�Dใต การด�แลของกรรมการอ�สระและคณะกรรมการตรวจสอบท�^ง 4 ทDานซ$)งไมDม�ต�าแหนDงหน าท�)ในการบร�หารงานแตD
อยDางใด

2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบร�ษ�ทร�บผ�ดชอบตDอรายงานทางการเง�นของบร�ษ�ทและบร�ษ�ท
ยDอยรวมถ$งข อม�ลและสารสนเทศท�)เป�ดเผยในท�กไตรมาส และ ในรายงานประจ�าป� ม�การเป�ดเผยข อม�ลส �าค�ญอยDาง
เพ�ยงพอในหมายเหต�ประกอบงบการเง�น ส�าหร�บคณะกรรมการตรวจสอบด�แลร�บผ�ดชอบเก�)ยวก�บค�ณภาพของ
รายงานทางการเง�น ระบบควบค�มภายใน ฯลฯ และให ความเห`นเป̀นอ�สระ ด�งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซ$)งแสดงไว ในรายงานประจ�าป�ของบร�ษ�ท

2.8 นโยบายการบร�หารความเส�)ยง :  ว�เคราะห�และประเม�นผลการด�าเน�นงานจากรายงานทางการเง�นท�กๆเดCอนหาท�)มา
และสาเหต�ท�)จะกDอให เก�ดความเส�)ยงเพC)อป องก�นและควบค�มไมDให เก�ดความเส �ยหายตDอความย�)งยCนขององค�กร และ
สน�บสน�นอบรมพ�ฒนาบ�คคลากรให สามารถว�เคราะห�ความเส�ยงในหนDวยงานของตนได 

2.9 นโยบายคDาตอบแทนของกรรมการและผ� บร�หาร : คDาตอบแทนกรรมการ ก�าหนดไว อยDางช�ดเจนและโปรDงใส คCอ 
เบ�^ยประช�มในอ�ตราคงท�)เทDาก�นท�กคร�^ง คDาพาหนะ และโบน�สท�)ก�าหนดในอ�ตราท�)ส �มพ�นธ�ก�บผลการปฏ�บ�ต�งาน และ
เป̀นมาตรฐานเด�ยวก�บธ�รก�จท�)เหมCอนก�น สDวนคDาตอบแทนผ� บร�หารก�าหนดหล�กการและนโยบายโดยคณะกรรมการ
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บร�ษ�ท ซ$)งพ�จารณาจากผลการด�าเน�นงานของบร�ษ�ท ผลงานของผ� บร�หาร และข อม�ลภาวะทางเศรษฐก�จภายนอก
เป̀นสDวนประกอบ

2.10 นโยบายการพ�ฒนากรรมการและผ� บร�หาร : คณะกรรมการและผ� บร�หารพ�ฒนาตนเองอย�Dเสมอ เข ารDวมการส�มมนา/
อบรม/ประช�มก�บสมาคมสDงเสร�มสถาบ�นกรรมการบร�ษ�ทไทย , ตลาดหล�กทร�พย�ฯ , ส�าน�กงานก.ล.ต. , บร�ษ�ทผ� สอบ
บ�ญช� และ สถาบ�นความร� อC)นๆ ท�^งในและตDางประเทศ และน�าความร� ท�)ได มาใช  บร�หารองค�กรอยDางรอบคอบ ร�ดก�ม 
และน�ามาซ$)งผลตอบแทนตDอผ� ม�สDวนได เส�ยท�กระด�บ ป�2559 คณะกรรมการได ไปรDวมอบรมเก�)ยวก�บ World Base 
Oil & Lubricants และท�) National Lubricating Grease Institute เป̀นต น

2.11 นโยบายความข�ดแย งของผลประโยชน� : ท�าตามนโยบายในการเก̀บร�กษาและการใช  ข อม�ลภายในของบร�ษ�ทอยDาง
เครDงคร�ด เน นถ$งความร�บผ�ดชอบในการห ามเป�ดเผยข อม�ลภายในแกDบ�คคลท�^งภายในและภายนอกในช DวงกDอนท�)งบ
การเง�นจะเผยแพรDตDอ สาธารณชน โดยย$ดม�)นในความโปรDงใสและขจ�ดประเด`นของความข�ดแย งทางผล
ประโยชน�ท�)อาจจะเก�ดข$^นได 

2.12 นโยบายความร�บผ�ดชอบตDอส�งคม ส�)งแวดล อม และส�ทธ�มน�ษยชน : ก�าหนดให แตDละบร�ษ�ทและบร�ษ�ทยDอยม�
    1. กรรมการความปลอดภ�ยอาช�วอนาม�ยและส�)งแวดล อมคอยด�แลโดยปฏ�บ�ต�ย$ดม�)นตามกฎระเบ�ยบท�)เก�)ยวข อง
เป̀นอยDางด�
     2. ความร�บผ�ดชอบตDอผ� บร�โภค โดยใช  ว�ตถ�ด�บในการผล�ตส�นค าท�)ม�ค�ณภาพและผDานกระบวนการตรวจสอบกDอน
น�าไปใช  ท�กข�^นตอนในการผล�ต
     3. การลงท�นเพC)อส�งคม ให ความรDวมมCอก�บส�งคมในเรC)องตDางๆ ด�งน�^ ก�จกรรมเท�ดท�นสถาบ�นพระมหากษ�ตร�ย� , 
การท�าน�บ�าร�งศาสนารDวมสร างส �)งปล�กสร างให ว�ดในช�มชน, ชDวยบรรเทาสาธารณภ�ย, เป̀นม�ตรก�บส�)งแวดล อม และ
สน�บสน�นแรงงานท�)วDางงานในเขตช�มชนใกล ๆบร�ษ�ทให เข ามารDวมท�างานตามความสามารถ และสร างค�ณภาพช �ว�ตท�)
ด�ให ก�บพน�กงานของบร�ษ�ทเอง 

2.13 นโยบายความส�มพ�นธ�ก�บผ� ลงท�น : เป�ดเผยข อม�ลท�)ถ�กต อง ครบถ วน โปรDงใส ท�นเวลา ให แกDผ� ม�สDวนได เส�ยท�กกล�Dม 
เชDน รายงานข อม�ลประจ�าป�, รายงานประจ�าป�, รายงานข อม�ลทางการเง�นและข อม�ลท�)วไป ตลอดจนข อม�ลส�าค�ญ
ตามข อก�าหนดของตลาดหล�กทร�พย�ฯ และส�าน�กงาน ก.ล.ต. โดยน�กลงท�น น�กว�เคราะห� หรCอผ� ท�)เก�)ยวข อง สามารถ
ร�บทราบข อม�ลผDานทางเว̀บไซต�ของตลาดหล�กทร�พย� , เว̀บไซต�ของบร�ษ�ท , ต�ดตDอสอบถามข อม�ลได จากคณะ
กรรมการ หรCอ เลขาน�การบร�ษ�ทตามท�)อย�Dและเบอร�โทรตามแจ งไว ข างต น อ�กท�^งย�งเป�ดโอกาสให น�ดหมายเข าพบผ� 
บร�หารของบร�ษ�ทเพC)อสอบถามข อม�ลการด�าเน�นก�จการได 

2.14 นโยบายตDอต านการท�จร�ตคอร�ร�ปช�)น : ไมDสน�บสน�นหนDวยงานท�^งภาคเอกชน ภาคร�ฐบาล และอC)นๆ ท�)ม�พฤต�กรรมท�)
แสดงถ$งการท�จร�ตและคอร�ร�ปช�)น ผ� บร�หารและพน�กงานในองค�กรต องไมDเร�ยกร�บหรCอย�นยอมท�)จะร�บเง�น ส �)งของ 
หรCอประโยชน�อC)นใดจากผ� เก�)ยวข องทางธ�รก�จก�บบร�ษ�ท และต องไมDให ส �นบนหรCอประโยชน�อC)นใดตDอเจ าหน าท�)ร�ฐ 
ล�กค า ค�Dค า ค�DแขDง หรCอบ�คคลอC)นๆ เพC)อจ�งใจให ท�าในส �)งท�)ผ�ดกฎหมาย 

     3. การประช�มคณะกรรมการ
           คณะกรรมการแตDละช�ดม�อ�สระในการจ�ดประช�มเองอยDางน อยไตรมาสละ 1 คร�^ง และคณะกรรมการแตDละทDานม�อ�สระใน
การเสนอห�วข อท�)จะประช�มด วย โดยเลขาน�การบร�ษ�ท หรCอเลขาน�การคณะกรรมการเป̀นผ� ประสานงานและจ�ดส Dงหน�งสCอเช �ญ
ประช�มพร อมแนบรายงานการประช�มคร�^งท�)ผDานมา และเอกสารประกอบในแตDละวาระท�)ต องการน�าเสนอในการประช�มคร�^งน�^ โดย
สDงกDอนการประช�มลDวงหน าอยDางน อย 7 ว�น และในการประช�มก�าหนดให ม�วาระต�ดตามงานท�)ค างในการประช�มคร�^งกDอนเสมอ 
ระหวDางการประช�มคณะกรรมการสามารถเพ�)มห�วข อท�)ต องการประช�มได  พร อมท�^งสามารถแสดงความค�ดเห`นได โดยเป�ดเผย
และเสร� หล�งการประช�มเลขาน�การต องจ�ดท�ารายงานการประช�มเป̀นลายล�กษณ�อ�กษรให เสร̀จส �น̂ภายใน 7 ว�นและจ�ดเก̀บไว 
อยDางเป̀นระเบ�ยบครบถ วน ส�าหร�บป� 2559 ท�)ผDานมาม�การประช�มคณะกรรมการบร�หาร 8 คร�^ง สDวนคณะกรรมการตรวจสอบม�การ
ประช�มรวม 4 คร�^ง
      4. การประเม�นตนเองของคณะกรรมการ
          คณะกรรมการบร�หาร ประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานด วยตนเอง โดยย$ดหล�กวDาผ� ม�ส Dวนได เส�ยท�กฝDายต องได ร�บผลตอบแทน
ส�งส�ด และกล�Dมบร�ษ�ทต องไมDกระท�าเรC)องท�)กDอให เก�ดความเส �ยหายในท�กๆด านตDอส�งคม ช�มชน และประเทศเป̀นเกณฑ� โดย
การประเม�นตนเองจะพ�จารณารDวมก�นจากผลการด�าเน�นงานแตDละเดCอนเปร�ยบเท�ยบก�บคDามาตรฐานท�)ก�าหนดไว เพC)อว�เคราะห�
ผล แก ป�ญหา และปร�บปร�งกลย�ทธ�หรCอระเบ�ยบปฏ�บ�ต�ให ท�นตDอเวลาและเหต�การณ� ในป� 2559 กล�Dมบร�ษ�ทไมDได ร�บข อร องเร�ยน
แตDอยDางใด ส�าหร�บคณะกรรมการตรวจสอบได ประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานด วยตนเองแล วพบวDาในป� 2559 สามารถปฏ�บ�ต�ได ตาม
ท�)กฎบ�ตรคณะกรรมการตรวจสอบก�าหนดไว อยDางครบถ วน
      5. การด�แลเรC)องการใช  ข อม�ลภายใน

 บร�ษ�ทม�นโยบายเก̀บร�กษาข อม�ลทางการเง�นและข อม�ลภายในท�)ส�าค�ญโดยไมDแจ งให บ�คคลภายในบร�ษ�ททราบ กDอน
เป�ดเผยแกDสาธารณชน โดยออกระเบ�ยบและเน นบทลงโทษถ$งต องออกจากการเป̀นพน�กงานรวมถ$งด�าเน�นการทางกฎหมาย
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เพC)อชดใช  คDาเส�ยหาย ให พน�กงานท�)เก�)ยวข องโดยเฉพาะฝDายบ�ญช�เซน̀ต�ร�บรองท�กคน หลายป�ท�)ผDานมา กรรมการ ผ� บร�หาร และ
พน�กงานของบร�ษ�ท ไมDเคยใช  ข อม�ลภายในท�)เป̀นสาระส�าค�ญตDอการเปล�)ยนแปลงราคาห� นของบร�ษ�ทและย�งไมDได เป�ดเผยไปท�า
ประโยชน�ให แกDตนเองหรCอผ� อC)นในทางม�ชอบ
      6. รายงานความร�บผ�ดชอบของคณะกรรมการตDอรายงานทางการเง�น

 งบการเง�นของ บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) และบร�ษ�ทยDอยท�)น�ามาจ�ดท�างบการเง�นรวมประจ�าป�2559 น�^น 
ได จ�ดท�าข$^นตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น รวมถ$งแนวปฏ�บ�ต�ทางการบ�ญช �ท�)ประกาศใช  โดยสภาว�ชาช�พบ�ญช�ฯ กฎ
ระเบ�ยบและประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย�ท�)เก�)ยวข อง

 คณะกรรมการขอร�บผ�ดชอบตDอรายงานทางการเง�นวDา ได แสดงฐานะการเง�น ผลการด�าเน�นงานและกระแสเง�นสด ท�)
เป̀นจร�งและสมเหต�สมผล โดยได จ�ดให ม�การบ�นท$กข อม�ลทางบ�ญช �ท�)ถ�กต องครบถ วนเพ�ยงพอ และได จ�ดท�าข$^นตามมาตรฐาน
การบ�ญช�ท�)ร�บรองท�)วไปโดยพ�จารณาเลCอกใช  นโยบายบ�ญช�ท�)เหมาะสมและสอดคล องก�บก�จการซ $)งถCอปฏ�บ�ต�โดยสม�)าเสมอ 
ตลอดจนได พ�จารณาถ$งความพอเพ�ยงในการต�^งส�ารองส�าหร�บรายการท�)ม�ความไมDแนDนอน หรCออาจจะม�ผลกระทบอยDางม�น�ย
ส�าค�ญตDอก�จการในอนาคต โดยได เป�ดเผยข อม�ลท�)ส�าค�ญไว ในหมายเหต�ประกอบงบการเง�น และผ� สอบบ�ญช�ได แสดงความเห`น
ไว ในรายงานของผ� สอบบ�ญช�แล ว

 ท�^งน�^คณะกรรมการได แตDงต�^งคณะกรรมการตรวจสอบซ $)งประกอบด วยกรรมการท�)ม�ความอ�สระและไมDได เป̀นผ� บร�หาร 
ซ$)งม�ค�ณสมบ�ต�ครบถ วนตามข อก�าหนดของส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย� ให เข ามาท�าหน าท�)
สอบทาน งบการเง�น,ระบบการควบค�มภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบร�หารความเส�)ยงและการปฏ�บ�ต�งาน ให ม�ความ
เหมาะสม, ม�ประส�ทธ�ภาพ, โปรDงใส เป̀นไปตามระเบ�ยบของบร�ษ�ท และตามบทบ�ญญ�ต�ของกฎหมาย รวมท�^งไมDให เก�ดความข�ด
แย งทางผลประโยชน� โดยคณะกรรมการตรวจสอบได แสดงความเห`นไว ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ $)งแสดงไว ใน
รายงานประจ�าป�2559 แล ว
      7. ความร�บผ�ดชอบตDอบ�คลากร
         7.1 จ�านวนบ�คลากร ณ ส�น̂ป� 2559 และคDาตอบแทนรวมส�าหร�บป� 2559

จ�านวนคน/คDาตอบแทน(ล านบาท) สยามภ�ณฑ� สยามแบตฯ สยามล�บฯ พร�เม�ยฯ รวม
ฝDายบร�หาร 248 40 43 61 392
ฝDายผล�ต - 238 98 244 580

รวมคน 248 278 141 305 972
คDาตอบแทนรวม 431.48
คDาใช  จDายผลประโยชน�หล�งออกจากงาน 2.45
ภาระผ�กพ�นผลประโยชน�หล�งออกจากงาน 49.39

        7.2 ล�กษณะคDาตอบแทน
   1. คDาตอบแทนท�)เป̀นต�วเง�น ได แกD เง�นเดCอน คDาแรง คDาคอมม�ชช�)น เบ�^ยเล�ย̂ง เบ�ย̂ขย�น คDาลDวงเวลา คDากะ คDาใช  จDาย

    เด�นทางท�)เก�)ยวข องก�บการด�าเน�นธ�รก�จ เง�นกลางป� เง�นโบน�ส เง�นชDวยเหลCอเมC)อชราภาพและเง�นชดเชยเมC)อเกษ�ยณ 
    อาย�

   2. คDาตอบแทนอC)น เชDน ส�ทธ�ในว�นลาปDวย ลาพ�กผDอน ลาบวช ลาคลอด ว�นหย�ดตามประเพณ� การร�กษาพยาบาลกรณ�
    อ�บ�ต�เหต�และฉ�กเฉ�น ช�ดเครC)องแบบ อ�ปกรณ�เพC)อความปลอดภ�ย รถร�บสDงพน�กงาน ห องพยาบาล เป̀นต น

        7.3 การเปล�)ยนแปลงและข อพ�พาท
   ในรอบ 3 ป�ท�)ผDานมา ไมDม�การเปล�)ยนแปลง และข อพ�พาททางด านแรงงาน ท�)ม�น�ยส�าค�ญ

        7.4 นโยบายในการพ�ฒนาพน�กงาน
                กล�Dมบร�ษ�ทจ�ดให ม�การอบรบแกDพน�กงานท�กระด�บ ท�กแผนก เป̀นประจ�าอยDางสม�)าเสมอ ท�กป� โดยก�าหนดเป̀น

      นโยบายให ม�การจ�ดท�าแผนฝ$กอบรม เลCอกห�วข ออบรมท�)เป̀นประโยชน�ตDอพน�กงานและองค�กร โดยต องน�าเสนอ
      ของบประมาณจากฝDายบร�หารเป̀นประจ�าท�กเดCอนธ�นวาคมของป� ด�งแสดงไว ในหมวดท�) 3.บทบาทของผ� ม�สDวน   
      ได เส�ย

       8. การด�ารงต�าแหนDงในบร�ษ�ทมหาชนหรCอบร�ษ�ทท�)วไปอC)น
กรรมการบร�ษ�ทม� 10 ทDาน จ�านวน 9 ทDานไมDได ด�ารงต�าแหนDงใดในบร�ษ�ทมหาชนหรCอบร�ษ�ทท�)วไปอC)นท�)ไมDใชDบร�ษ�ทใน

เครCอและบร�ษ�ทท�)เก�)ยวโยงก�น ม�เพ�ยง 1 ทDานท�)ด�ารงต�าแหนDงบร�ษ�ทท�)วไปอC)น 1 แหDงแตDม�ได เป̀นก�จการท�)แขDงข�นหรCอเก�)ยวเนC)อง
ก�บธ�รก�จของบร�ษ�ทแตDอยDางใด
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แนวทางต3อต+านการท�จร�ตคอร�ร�ปช �5น
   บร�ษ�ทด�าเน�นธ�รก�จด วยความซC)อส�ตย�ส�จร�ต ม�ค�ณธรรม โดยย$ดม�)นในความร�บผ�ดชอบตDอส�งคมและผ� ม�สDวนได สDวนเส�ย
ท�กกล�Dมตามหล�กบรรษ�ทภ�บาลท�)ด�  ตระหน�กถ$งความส�าค�ญในการรDวมแก ไขป�ญหาการท�จร�ตคอร�ร�ปช�)นในประเทศซ$)งม�ผลกระ
ทบตDอคนและระบบเศรษฐก�จในประเทศตลอดมา บร�ษ�ทสน�บสน�นการเป̀นแนวรDวมปฏ�บ�ต�ของภาคเอกชนไทยในการตDอต าน
การท�จร�ตคอร�ร�ปช�)น ภายในองค�กรได ก�าหนดนโยบายการป องก�นและตDอต านการท�จร�ตไว ด�งน�^ 

  1. ก�าหนดเป̀นระเบ�ยบใช  ในแตDละหนDวยงานท�)ม�ความเส�)ยงท�)จะเก�ดเชDน หนDวยงานจ�ดซCอ̂ พ�สด� และการเง�นเป̀นต น
     เน นระเบ�ยบการปฏ�บ�ต�งานท�)สามารถตรวจสอบ cross check ได ส�าหร�บงานท�)ม�โอกาสเส�)ยงตDอการท�จร�ตหรCอ
     ประพฤต�ม�ชอบ

  2. จ�ดอบรมพน�กงาน โดยแจ งนโยบายให พน�กงานท�กระด�บในองค�กรร�บทราบ และสอนให ปฏ�บ�ต�ตามระเบ�ยบและ
     ข อบ�งค�บของบร�ษ�ทเพC)อเป̀นพC^นฐานให ม�ว�น�ยในการใช  ช�ว�ตและไมDท�าผ�ดกฎ, จ�ดหาว�ทยากรจากภายนอกมาอบรม
     หล�กส�ตรท�)เน นถ$งการเป̀นพลเมCองท�)ด� ซC)อส�ตย� ย$ดม�)นในความเป̀นธรรม โดยเร�)มปล�กฝ�งจากในท�)ท�างาน ในบ าน   
     และออกไปส�Dส�งคมภายนอก     

    3.  ผ� บร�หารและพน�กงานไมDได เร�ยก ร�บ หรCอย�นยอมท�)จะร�บเง�น ส �)งของ หรCอประโยชน�อC)นใดจากผ� เก�)ยวข องทาง
     ธ�รก�จก�บบร�ษ�ท

  4. ผ� บร�หารและพน�กงานไมDได ให ส �นบนหรCอประโยชน�อC)นใดตDอเจ าหน าท�)ร�ฐ ล�กค า ค�Dค า ค�DแขDง หรCอบ�คคลอC)นๆ เพC)อ  
    จ�งใจให ท�าในส�)งท�)ผ�ดกฎหมาย

 5.  ก�าหนดเป̀นห�วข อหน$)งของหนDวยงานตรวจสอบภายในท�)ต องตรวจท�กๆป�
 ป�2559 กล�Dมบร�ษ�ทไมDม�ธ�รกรรมท�)เป̀นการท�จร�ตคอร�ปช�)นแตDอยDางใด และคอยหม�)นด�แลก�าก�บท�กหนDวยงานใน

องค�กรให ตระหน�กและปฏ�บ�ต�ตามแนวทางอยDางจร�งจ�ง บร�ษ�ทไมDเคยม�กรณ�ร องเร�ยน เรC)องการให หรCอร�บส �นบนเพC)อประโยชน�
ทางธ�รก�จ ม�การพบพน�กงานท�)ท�าผ�ดท�จร�ตในหน าท�)ก อจะม�มาตราการหรCอบทลงโทษท�)จร�งจ�งในท�นท� เพC)อไมDต องการให ม�การ
ปฏ�บ�ต�ตามตDอเนC)องอ�ก

     
 

การควบค�มภายในและการบร�หารจ�ดการความเส 
5ยง
     คณะกรรมการได ทบทวนนโยบายและระเบ�ยบท�กๆป�ให ท�นสม�ย โดยเน นวDาระเบ�ยบควรม�อาย�การใช  ประมาณ 1-2 ป� 
และท�กข�^นตอนการปฏ�บ�ต�งานจะต องม�การก�าหนดผ� ปฏ�บ�ต� ผ� อน�ม�ต� และผ� ตรวจสอบ พร อมท�^งได ก�าหนดแผนงานตรวจสอบของ
ผ� ตรวจสอบภายในและต�ดตามผลจากรายงานท�)น�าเสนอเพC)อแก ไขตามค�าแนะน�า และจากผลการตรวจสอบในงวดป�2559 ท�)
ผDานมาท�^งผ� สอบบ�ญช�และผ� ตรวจสอบภายในไมDพบข อบกพรDองท�)ม�น�ยส�าค�ญแตDอยDางใด

ความร�บผ�ดชอบต3อส �งคม
ป�2559 กล�Dมบร�ษ�ทด�าเน�นการ ด�งน�^
นโยบายภารก�จภายในองค�กร   :   
  - ด�แลพน�กงานของบร�ษ�ทซ$)งเป̀นหน$)งในส�งคมช�มชนให ม�ค�ณภาพช�ว�ตครอบคร�วท�)ด�
 - ด�แลไมDให ม�การลDวงละเม�ดส�ทธ�มน�ษยชน และให เสร�ภาพในการจ�ดต�^งสมาคมตDางๆภายในองค�กร

- ด�แลความปลอดภ�ยในการท�างาน เลCอกคนให เหมาะสมก�บหน าท�)งาน
 - ม�กระบวนการผล�ตท�)ด�ม�ประส�ทธ�ภาพ ม�ระบบป องก�นอ�นตรายตDอพน�กงาน ส �)งแวดล อม และส�งคม

- อบรบพ�ฒนาพน�กงานให รอบร� ในงาน ม�จ�ตส�าน$กท�)ด�ตDอส�งคม และรDวมตDอต านท�จร�ตท�กร�ปแบบ
นโยบายภารก�จภายนอกองค�กร : 

- การลงท�นเพC)อส�งคม เพC)อน�าบร�ษ�ทไปส�Dเป าหมายคCอเต�บโตอยDางย�)งยCน โดยให ความรDวมมCอก�บส�งคมในเรC)องตDางๆ   
  ด�งน�^ ก�จกรรมเท�ดท�นสถาบ�นพระมหากษ�ตร�ย�, การท�าน�บ�าร�งศาสนารDวมสร างส�)งปล�กสร างให ว�ดในช�มชน, ชDวย  
  บรรเทาสาธารณภ�ย, เป̀นม�ตรก�บส�)งแวดล อม และสน�บสน�นแรงงานท�)วDางงานในเขตช�มชนใกล ๆบร�ษ�ทให เข ามารDวม
  ท�างานตามความสามารถ

  - ม�ระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภ�ย ส�ขอนาม�ยและส �)งแวดล อม จ�ดจ างหนDวยงานภายนอกเพC)อตรวจว�ด
   อากาศ, ตรวจค�ณภาพส�)งแวดล อม, ตรวจค�ณภาพระบบบ�าบ�ดอากาศ สDงว�สด�เหลCอใช  ในการผล�ตไปก�าจ�ดอยDาง

    ถ�กว�ธ� , ชDวยปร�บภ�ม�ท�ศน�ตามแนวร�^วด านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให สะอาดและสะดวกข$^น 
- ล�กค าและผ� บร�โภค ปร�บปร�งผล�ตภ�ณฑ�และภาชนะบรรจ�ห�บหDออยDางเหมาะสม ค�าน$งถ$งความสะดวก ปลอดภ�ย ให 
  ความรDวมมCอก�บกรมการค าภายในโดยการก�าหนดราคาส�นค าอยDางย�ต�ธรรม ใสDใจก�าล�งซCอ̂ของคนในช�มชน
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รายงานต�ดตามผลการปฏ�บ�ต�ตามโครงการความร�บผ�ดชอบทางส �งคม ป
  2559  

ด�าเน�นงานเก�)ยวก�บ KPI / ป� ไตรมาส 1/59 ไตรมาส 2/59 ไตรมาส 3/59 ไตรมาส 4/59
ความร�บผ�ดชอบต3อต�วส �นค+า บร�การ และผ-+บร�โภค

ข อร องเร�ยนท�)กระทบการ
ด�าเน�นธ�รก�จอยDางม�สาระส�าค�ญ

0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง

ความร�บผ�ดชอบต3อหน3วยงานราชการ ตลาดหล�กทร�พย� กลต. และหน3วยงานอ95นท
5เก
5ยวข+อง
การท�าความผ�ด/ข อร องเร�ยน 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง

ความร�บผ�ดชอบต3อพน�กงาน 972 คน
นโยบายลดอ�บ�ต�เหต� 0 คน 1 คน 0 คน 1 คน 1 คน
ให การฝ$กอบรม
 -อาช�วอนาม�ย/ความปลอดภ�ย
ให ก�บพน�กงานใหมD

> 30 คน 30 คน

 -อน�ร�กษ�พล�งงาน > 50 คน 50 คน
 -พ�ฒนาบ�คคลากร > 200 คน 50 คน 60 คน 100 คน
 -พ�ฒนามาตรฐานองค�กร > 350 คน 200 คน 165 คน

ความร�บผ�ดชอบต3อช�มชนท+องถ�5น อาข
วอนาม�ย ความปลอดภ�ย และส �5งแวดล+อม
ข อร องเร�ยน 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง 0 เรC)อง
ต�ดตามมลพ�ษ/มลอากาศ
 -ว�เคราะห�น�^าท�^งและแก ป�ญหา เดCอนละ 2 คร�^ง 6 คร�^ง 6 คร�^ง 6 คร�^ง 6 คร�^ง
 -ก�าจ�ดกากอ�ตสาหกรรม ท�กไตรมาส 12 ม�ค. 18 ม�ย. 6 สค. 17 ตค.,24 ธค.
 -ตรวจว�ดระบบบ�าบ�ดอากาศ ผDานคDา Std. 3 พย. ผDาน
 -ตรวจว�ดปร�มาณฝ�Dน ผDานคDา Std. 20 ตค. ผDาน
 -ตรวจว�ดปร�มาณตะก�)ว ผDานคDา Std. 23 กค. ผDาน
 -ตรวจว�ดปร�มาณกรด ผDานคDา Std. 20 ตค. ผDาน
 -ตรวจว�ดระด�บเส�ยง ผDานคDา Std. 20 ตค. ผDาน
 -ตรวจว�ดระด�บความร อน ผDานคDา Std. 20 ตค. ผDาน
 -ตรวจว�ดค�ณภาพอากาศจาก 
  การเผาไหม เชCอ̂เพล�ง

ผDานคDา Std. 9 กพ. ผDาน

การด	าเน�นงานด+านส �งคม
-สน�บสน�นจ างงานคนในช�มชน 19 คน 20 คน 32 คน 17 คน
-สน�บสน�นก�จกรรมอC)นๆ เชDน  การจ�ดการออกเส�ยงลงประชามต�ให ส�าน�กงานเขต , รDวมท�าบ�ญทอดกฐ�น เป̀นต น 
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 รายการระหว3างก�น
 1. บ�คคลหรCอก�จการท�)เก�)ยวข องก�น ม�ด�งน�^

       ชC)อก�จการ                         ประเทศท�)จ�ดต�ง̂               ล�กษณะความส�มพ�นธ�
        ส�ญชาต�

    บร�ษ�ท สยามล�บร�แค นท�อ�นด�สทร�) จ�าก�ด        ไทย        เป̀นบร�ษ�ทยDอย บร�ษ�ทถCอห� นร อยละ 99.99
    บร�ษ�ท พร�เม�ย ล�บร�แค นท� จ�าก�ด ไทย        เป̀นบร�ษ�ทยDอย บร�ษ�ทถCอห� นร อยละ 99.99
    บร�ษ�ท สยามแบตเตอร�)อ�นด�สทร�) จ�าก�ด ไทย        เป̀นบร�ษ�ทยDอย บร�ษ�ทถCอห� นร อยละ 95.68
    นายม�ข  โรจตระการ        ไทย        เป̀นผ� ถCอห� นรายใหญDถCอห� นร อยละ 32.81 และ

              เป̀นประธานกรรมการของบร�ษ�ท
    ห างห� นสDวนจ�าก�ด โรจน�ไพศาล ไทย        ผ� ถCอห� นรายใหญDของบร�ษ�ทเป̀นห� นสDวนใหญD
    ผ� บร�หารส�าค�ญ ไทย        บ�คคลท�)ม�อ�านาจและความร�บผ�ดชอบการวางแผน

          ส�)งการและควบค�มก�จกรรมตDางๆของก�จการไมDวDาทาง
                  ตรงหรCอทางอ อม รวมถ$งกรรมการของกล�Dมบร�ษ�ทไมDวDา

จะท�าหน าท�)ในระด�บบร�หารหรCอไมD
 2. นโยบายการก�าหนดราคาส�าหร�บรายการแตDละประเภทเป̀นด�งตDอไปน�^

      รายการ       นโยบายการก�าหนดราคา
     ซCอ̂ ขาย ส�นค าและบร�การ ราคาท�)ตกลงรDวมก�น ต นท�นณโรงงานบวกก�าไรมาตรฐาน
     ซCอ̂ท�)ด�น อาคารและอ�ปกรณ� ราคาท�)ตกลงรDวมก�นโดยอ างอ�งราคาตลาด
     ดอกเบ�^ยระหวDางก�น อ�ตราดอกเบ�^ยเง�นฝาก 3 เดCอน
     คDาเชDาท�)ด�น ราคาตลาดตามสถานท�)ต�ง̂
     รายได อC)นๆ ราคาท�)ตกลงก�นตามส�ญญา
 3. รายการท�)ส�าค�ญก�บบ�คคลหรCอก�จการท�)เก�)ยวข องก�น(ไมDรวมรายการระหวDางบร�ษ�ท/บร�ษ�ทยDอย) สร�ปได ด�งน�^
     3.1 การเชDาท�)ด�นจากผ� ถCอห� นรายใหญD 

บร�ษ�ทเชDาท�)ด�นจากค�ณม�ข โรจตระการ ซ$)งเป̀นกรรมการและผ� ถCอห� นรายใหญDของบร�ษ�ท 
ว�ตถ�ประสงค� เพC)อใช  เป̀นท�)ต�^งอาคารโรงงานผล�ตท�)ต�าบลบางขะแยง อ�าเภอเมCอง จ�งหว�ดปท�มธาน�  

          พC^นท�)เชDารวม 4 ไรD 3 งาน 29 ตารางวา โดยม�อ�ตราคDาเชDา 236,000 บาทตDอเดCอน 
     3.2 การเชDาท�)ด�นก�บก�จการอC)นท�)เก�)ยวข องก�น
        บร�ษ�ทและบร�ษ�ทยDอยได เชDาท�)ด�นจากหจก. โรจน�ไพศาล ซ$)งเป̀นก�จการท�)ควบค�มรDวมก�น ม�ผ� ถCอห� นรายใหญDของ
          บร�ษ�ทเป̀นห� นสDวนใหญD 

ว�ตถ�ประสงค� ใช  เป̀นท�)ต�^งของอาคารคล�งส �นค าเพC)อกระจายส�นค าไปท�)วประเทศ และเป̀นท�)ต�^งโรงงานผล�ตภาชนะ
          ส�าหร�บบรรจ�ผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�นหลDอลC)นและจาระบ� ต�^งอย�Dท�)ต�าบลคลองควาย อ�าเภอสามโคก จ�งหว�ดปท�มธาน� ม�พC^นท�)

รวม 108 ไรD 2 งาน 92 ตารางวาในอ�ตราคDาเชDาด�งน�^
พC^นท�)ด�น อ�ตราคDาเชDาตDอป� (บาท)

เชDาโดยบร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)
เชDาโดยบร�ษ�ท พร�เม�ย ล�บร�แค นท� จ�าก�ด
เชDาโดยบร�ษ�ท สยามล�บร�แค นท�อ�นด�สทร�) จ�าก�ด
เชDาโดยบร�ษ�ท สยามแบตเตอร�อ�นด�สทร�) จ�าก�ด

  35 ไรD 2 งาน 92 ตรว. 
33 ไรD
16 ไรD
24 ไรD

246,000
228,000
110,400
165,600*

              * บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�ฯ ได ท�าส�ญญาเชDาชDวงท�)ด�นก�บ บร�ษ�ท สยามแบตฯ ในอ�ตราส�ญญาเชDาด�งกลDาวต�ง̂แตD 1 มกราคม 2558 – 
       31 ธ�นวาคม 2560

      3.3 รายละเอ�ยดรายการระหวDางก�นได แสดงไว ในหมายเหต�ประกอบงบการเง�น ข อ 4 หน าท�) 33-38
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

ข+อม-ลทางการเง�นท
5ส	าค�ญ
จากงบการเง�นรวม  (ล านบาท) 2559 2558 2557

Current Ratio (เทDา) 10.71 12.50 10.95
Quick Ratio (เทDา) 7.01 9.18 6.50
เง�นสด เง�นลงท�นช�)วคราว และเง�นฝากประจ�าระยะส�น̂ 2,050 2,810 2,156
เง�นป�นผล (บาทตDอห� น) 0.80* 0.70 0.70
อ�ตราเง�นป�นผลตDอก�าไร 48.78% 49.50% 54.48%

ส�นค าคงเหลCอ 1,069 989 1,451
ท�)ด�น อาคารและอ�ปกรณ� 1,814 797 777
ส�นทร�พย�รวม 5,045 4,734 4,634
หน�^ส �นรวม 356 373 402
สDวนของผ� ถCอห� นบร�ษ�ท 4,657 4,331 4,203
รายได จากการขาย 3,275 3,388 3,490
Growth Rate – Total Sales -3.32% -2.93% -4.19%
รายได รวม 3,330 3,457 3,569
ต นท�นขาย 2,175 2,413 2,603
ก�าไรข�^นต น 1,100 975 887
อ�ตราก�าไรข�^นต น 33.59% 28.77% 25.42%
ก�าไรสDวนท�)เป̀นของผ� ถCอห� นของบร�ษ�ท 564 488 443
อ�ตราก�าไรท�)เป̀นของผ� ถCอห� นของบร�ษ�ท 16.94% 14.11% 12.42%
ก�าไรเบ̀ดเสร̀จรวมส�าหร�บป� 569 492 445
อ�ตราก�าไรเบ̀ดเสร̀จรวม 17.10% 14.24% 12.48%
ก�าไรตDอห� นข�^นพC^นฐาน (บาท) 1.64 1.41 1.28
ม�ลคDาตามบ�ญช� (บาทตDอห� น) 13.50 12.55 12.18

          *จDายระหวDางกาลแล ว 0.35 สDวนท�)เหลCอรอท�)ประช�มผ� ถCอห� นพ�จารณาในว�นท�) 29 ม�นาคม 2560
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สร�ปงบการเง�นรวม และ งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท   (  ตรวจสอบแล+ว  ) 3   ป
ท
5ผ3านมา  

งบด�ล งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท
2559 2558 2557 2559 2558 2557

ส�นทร�พย�หม�นเว
ยน :
เง�นสด/รายการเท�ยบเทDาเง�นสด 256,120 237,555 310,997 109,821 82,419 156,402
เง�นลงท�นช�)วคราว+เง�นฝากประจ�า 1,793,560 2,572,716 1,845,489 719,608 1,266,804 1,223,919
ล�กหน�ก̂ารค าและต��วเง�นร�บ 53,443 68,504 101,383 14,935 18,404 28,446
ส�นค าคงเหลCอ 1,068,656 989,299 1,450,636 119,236 123,247 149,317

รวมส�นทร�พย�หม�นเว
ยน 3,211,723 3,922,614 3,800,938 974,514 1,507,691 1,587,747
ส�นทร�พย�ไม3หม�นเว
ยน :
อส�งหาร�มทร�พย�เพC)อการลงท�น 3,311 3,311 3,311 3,311 3,311 3,311
ท�)ด�นอาคารและอ�ปกรณ�ส�ทธ� 1,814,298 796,859 776,627 1,389,062 314,266 251,586

รวมส�นทร�พย�ไมDหม�นเว�ยน 1,833,723 812,039 833,550 1,582,762 502,855 450,310
รวมส�นทร�พย� 5,045,446 4,734,654 4,634,488 2,557,275 2,010,546 2,038,058

หน
 Kส �นหม�นเว
ยน :
เง�นเบ�กเก�นบ�ญช�/เง�นก� ยCมระยะส�น̂ - - 11,962 - - -
เจ าหน�ก̂ารค าและเจ าหน�อ̂C)น 201,460 218,555 257,468 155,670 193,604 183,951

รวมหน
 Kส �นหม�นเว
ยน 299,832 313,699 347,257 221,359 249,618 229,117
รวมหน
 Kส �นไม3หม�นเว
ยน 56,547 59,312 54,864 39,984 39,698 37,097

รวมหน
 Kส �น 356,379 373,011 402,122 261,343 289,316 266,214
ส3วนของผ-+ถ9อห�+น :
ท�นจดทะเบ�ยนเร�ยกช�าระแล ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สDวนเก�นม�ลคDาห� น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
ก�าไรสะสมย�งไมDได จ�ดสรร 3,980,135 3,654,627 3,526,172 1,619,132 1,044,430 1,095,044
  รวมส3วนของผ-+ถ9อห�+น 4,689,067 4,361,642 4,232,367 2,295,932 1,721,230 1,771,844

งบก	าไรขาดท�น งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท
2559 2558 2557 2559 2558 2557

รายได+ :
รายได จากการขาย/ให บร�การ 3,274,988 3,387,583 3,489,861 1,868,396 1,836,731 1,950,967

รวมรายได+ 3,329,823 3,456,880 3,569,260 2,492,166 2,052,507 2,171,668
ค3าใช+จ3าย :
ต นท�นขาย/ให บร�การ 2,175,040 2,412,889 2,602,903 1,227,215 1,331,188 1,483,594
คDาใช  จDายในการขาย 130,857 127,315 113,074 107,817 104,294 90,042
คDาใช  จDายในการบร�หาร 314,662 303,511 294,956 261,838 250,815 238,564

รวมค3าใช+จ3าย 2,620,820 2,843,963 3,011,494 1,598,002 1,686,298 1,812,200
ก	าไรก3อนภาษ
 709,002 612,917 557,766 894,164 366,209 359,468
ก	าไรท
5เป6นของผ-+ถ9อห�+น 564,139 487,848 443,254 815,872 311,503 307,798
ก	าไรต3อห�+น (บาท) 1.64 1.41 1.28 2.36 0.90 0.89

งบกระแสเง�นสด
ได+มา (ใช+ไป)

งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท
2559 2558 2557 2559 2558 2557

เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมด�าเน�นงาน 563,154 1,049,496 348,942 303,393 289,898 164,824
เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมลงท�น (303,079) (748,596) (27,012) (33,360) (1,630) 84,518
เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมจ�ดหาเง�น (242,156) (375,243) (160,852) (242,631) (362,250) (172,500)
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สร�ปอ�ตราส3วนทางการเง�น

Ratio Analysis
งบการเง�นรวม งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท

2559 2558 2557 2559 2558 2557

ACTIVITY RATIO

RECEIVABLE TURNOVER            (TIMES)

COLLECTION PERIOD                       (DAYS)

ACCOUNT PAYABLE TURNOVER         (TIMES)

PAYMENT PERIOD                          (DAYS)

INVENTORY TURNOVER            (TIMES)

INVENTORY TURNOVER PERIOD       (DAYS)

              FIXED ASSETTURNOVER                   (TIMES)

              CASH CYCLE                                    (DAYS)

53.71

6.70

15.53

23.17

2.11

170.31

2.51

153.84

39.88

9.03

17.16

20.98

1.98

182.02

4.31

170.06

27.81

12.94

16.41

21.94

1.88

191.68

4.78

182.68

112.08

3.21

8.56

42.07

10.12

35.57

2.19

-3.30

78.41

4.59

9.22

39.04

9.77

36.86

6.49

2.41

78.89

4.56

11.04

32.62

9.74

36.95

8.91

8.89

LIQUIDITY RATIO

CURRENT RATIO           (TIMES)

QUICK RATIO           (TIMES)

10.71

7.01

12.38

9.18

10.95

6.50

4.40

3.75

6.04

5.41

6.93

6.02

PROFITABILITY RATIO

GROSS PROFIT MARGIN             (%)

NET PROFIT MARGIN             (%)

RETURN ON EQUITY             (%)

33.59

16.94

12.47

28.77

14.11

11.35

25.42

12.42

10.82

34.32

32.74

40.62

27.52

15.18

17.84

23.96

14.17

18.08

EFFICIENCY RATIO

RETURN ON TOTAL ASSET             (%)

RETURN ON FIXED ASSET             (%)

ASSET TURNOVER             (TIMES)

11.58

51.42

0.68

10.45

73.47

0.74

9.87

72.40

0.79

35.72

99.65

1.09

15.39

119.08

1.01

15.58

150.39

1.10

LEVERAGE RATIO

TT LIABILITIES / TT EQUITY             (TIMES) 0.08 0.09 0.10 0.11 0.17 0.15

PER SHARE

PAR VALUE             (BAHT)

BOOK VALUE                       (BAHT)

EARNING PER SHARE             (BAHT)

DIVIDEND PER SHARE             (BAHT)

1.00

13.50

1.64

0.80*

1.00

12.55

1.41

0.70

1.00

12.18

1.28

0.70

1.00

6.65

2.36

0.80*

1.00

4.99

0.90

0.70

1.00

5.14

0.89

0.70

หมายเหต� : * รออน�ม�ต�ในการประช�มสาม�ญผ� ถCอห� นในว�นท�)  29 ม�นาคม 2560
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การว�เคราะห�และค	าอธ�บายของฝ3ายจ�ดการ
ส	าหร�บป
 2559

1. กล�Dมบร�ษ�ทม�สภาพคลDองส�ง   ม� Current Ratio 10.71 และ Quick Ratio 7.01 เนC)องจากม�เง�นสดส�ทธ�ได มาจากก�จกรรม
ด�าเน�นงานสะสมเก̀บไว เป̀นเง�นสด เง�นลงท�นช�)วคราว และเง�นฝากประจ�าระยะส�^น 2,050 ล านบาท คณะกรรมการจ$งม�
ความเห`นวDาสมควรเสนอจDายเง�นป�นผลให แกDผ� ถCอห� นได ในอ�ตรามากกวDา 40% ของก�าไรสDวนท�)เป̀นของผ� ถCอห� น ส�าหร�บ
งวดการด�าเน�นงาน 1 มค. - 31 ธค.2559 คCอเสนอให จDายห� นละ 0.80 บาทหรCอ 48.78% โดยรอท�)ประช�มผ� ถCอห� นอน�ม�ต�
ในว�นท�) 29 ม�นาคม 2560 ส�าหร�บสDวนของคร$)งป�หล�ง 0.45 บาทตDอห� น รวมเป̀นเง�น 155.25 ล านบาท

2. ส�นค าคงเหลCอ   ม�ม�ลคDา 1,069 ล านบาทเพ�)มข$^น 80 ล านบาทหรCอ 8.09%เมC)อเท�ยบก�บปลายป�2558 เก�ดจากราคา
น�^าม�นพC^นฐานซ$)งเป̀นว�ตถ�ด�บหล�ก ในชDวงคร$)งป�หล�งของป�2559 ปร�บต�วส�งข$^น 10.76%จากชDวงคร$)งป�แรกของป� บร�ษ�ท
จ$งปร�บปร�มาณการเก̀บเพ�)มข$^นตามการด�าเน�นธ�รก�จปกต�

3. ท�)ด�น อาคารและอ�ปกรณ�    เพ�)มจาก 797 ล านบาทเป̀น 1,814 ล านบาท เพ�)มข$^น 1,017 ล านบาทเป̀นเพราะเดCอนม�นาคม
2559 บร�ษ�ทซCอ̂ท�)ด�นเพ�)มเพC)อใช  ในการด�าเน�นธ�รก�จในอนาคตซ$)งต�^งอย�Dร�มแมDน�^าเจ าพระยา ต�าบลปากคลองบางปลากด 
อ�าเภอพระสม�ทรเจด�ย� จ�งหว�ดสม�ทรปราการ เนC^อท�)รวม 71 ไรD 3 งาน 86 8 สDวน 10 ตารางวา (28,786 8/10 ตารางวา)
เป̀นพC^นท�)ส�มDวงม�ลคDาซCอ̂รวม 1,115 ล านบาท ตามท�)ได ม�หน�งสCอแจ งตDอผ� ถCอห� นท�กทDานแล ว

4. รายได จากการขายและการให บร�การ   ลดลงจาก 3,388 ล านบาท เป̀น 3,275 ล านบาท ลดลง 112 ล านบาทหรCอ 
Growth Rate ลดลง 3.32% ซ$)งว�เคราะห�ตามโครงสร างรายได  ด�งน�^

โครงสร างรายได 2559 2558 2557
ตามสายผล�ตภ�ณฑ� ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ ล านบาท ร อยละ

รายได จากการขาย
    น�^าม�นหลDอลC)น
    จาระบ�
    แบตเตอร�)
    อC)นๆ

1,620.85
954.33
662.60
37.20

48.68
28.66
19.90
1.12

1,619.88
970.75
758.95
38.00

46.86
28.08
21.95
1.10

1,664.01
960.28
822.25
43.32

46.62
26.91
23.04
1.21

รวมรายได จากการขาย 3,274.99 98.35 3,387.58 98.00 3,489.86 97.78
รายได อC)น ๆ 54.83 1.65 69.30 2.00 79.40 2.22

รวม 3,329.82 100.00 3,456.88 100.00 3,569.26 100.00
4.1 น�^าม�นหลDอลC)น : รายได ส�งข$^นเลก̀น อย 0.06% จากการว�เคราะห�ตามปร�มาณขายแล วจะม�ปร�มาณขายส�งข$^น 4.56% 
      แตDเนC)องจากต นท�นปร�บต�วลดลงจากราคาว�ตถ�ด�บท�)ลดลง ท�าให ราคาขายปร�บต�วลดลงตามสภาพการแขDงข�นใน
      ตลาด แตDอ�ตราก�าไรข�^นต นก อเป̀นท�)นDาพอใจคCอปร�บต�วส�งข$^น 6.43%
4.2 จาระบ� : รายได ลดลงจาก 970 ล านบาท เป̀น 954 ล านบาท ลดลง 16 ล านบาทหรCอ 1.69% สาเหต�หล�กเป̀น 

เพราะลดการขายจาระบ�ล�เธ�ยมให ก�บล�กค าตDางประเทศไปบางสDวนเพราะต องการเก̀บว�ตถ�ด�บไว ผล�ตให ล�กค า หล�ก
ในตลาดภายในประเทศและตลาด AEC

4.3 แบตเตอร�) : ลดลงจาก 759 ล านบาทเป̀น 663 ล านบาทลดลง 96 ล านบาทหรCอ 12.69% เพราะม�ส�ดสDวนการขาย
ตDางประเทศถ$ง 80% ล�กค าหล�กจะเป̀นโซนทว�ปแอฟร�กา ตะว�นออกกลาง และ ย�โรป ซ $)งได ร�บผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐก�จโลกท�)ม�ความผ�นผวนจาก Br exit , การเลCอกต�^งประธานาธ�บด�สหร�ฐฯ และความไมDแนDนอนทางการเมCอง
ในย�โรป ท�าให การสDงออกแบตเตอร�)ม�ยอดขายลดลงจากป� 2558 ถ$ง 101 ล านบาท หรCอ ลดลง 16.77% 

5. อ�ตราก�าไรข�^นต นรวม   ส�งข$^นจาก 28.77% เป̀น 33.59% เป̀นเพราะราคาตลาดโลกของน�^าม�นพC^นฐานถ�วเฉล�)ยท�^งป�ลด
ลง 11.21% เมC)อเท�ยบก�บป�2558 จ$งท�าให ต นท�นส�นค าท�)ผล�ตลดลง ก�าไรข�^นต นเพ�)มข$^น 125.25 ล านบาทจากป�2558

6. ก�าไรสDวนท�)เป̀นของผ� ถCอห� นของบร�ษ�ท   ตามงบการเง�นรวมเทDาก�บ 564 ล านบาทเท�ยบก�บป�ท�)ผDานมา 488 ล านบาทเพ�)ม
ข$^น 76 ล านบาทท�าให ก�าไรตDอห� นเพ�)มจาก 1.41 บาทตDอห� น เป̀น 1.64 บาทตDอห� นหรCอเพ�)ม 0.23 บาทตDอห� น
หรCอ 15.64% ตามก�าไรข�^นต นท�)เพ�)มข$^น

7. สร�ปสาระส�าค�ญในการท�าตลาดในป�  2559   
7.1 ตลาดในประเทศเต�บโตช  าเนC)องเพราะราคาน�^าม�นปร�บต�วลดลงส�นค าโดยเฉพาะด านเกษตรจ$งม�ราคาลดลงตาม ราย

ได เกษตรกรลดลงก�าล�งการซCอ̂จ$งไมDเต�บโตมากน�ก ว�เคราะห�ตามผล�ตภ�ณฑ�ของบร�ษ�ทเป̀นด�งน�^ น�^าม�นหลDอลC)นเพ�)ม
ข$น̂ 3.03% จาระบ�เพ�)มข$น̂ 1.04% และแบตเตอร�)เพ�)มข$น̂ 2.88%

7.2 ตลาดตDางประเทศ เศรษฐก�จโลกย�งอย�DในชDวงชะลอต�ว การสDงออกโดยรวมของประเทศเพ�)มข$น̂ 0.45% เป̀นการเพ�)ม
คร�ง̂แรกในรอบ 4 ป� ว�เคราะห�ตามผล�ตภ�ณฑ�ของบร�ษ�ทเป̀นด�งน�^ น�^าม�นหลDอลC)นลดลง 4.07% จาระบ�ลดลง 7.97% 
และแบตเตอร�)ลดลง 16.66% ล�กค าน�^าม�นหลDอลC)นและจาระบ�จะเป̀นโซน AEC สDวนแบตเตอร�)ด�งท�)รายงานไว ในข อ 
4.3
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บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)     รายงานประจ�าป� 2559

8. ส�ดสDวนขายในประเทศและตDางประเทศ   ป�2559 น�^าม�นหลDอลC)น : ม�ส�ดสDวนการขายในประเทศ : ตDางประเทศ เทDาก�บ 
60:40 , จาระบ� : ม�ส�ดสDวนการขายในประเทศ : ตDางประเทศ เทDาก�บ 70:30 สDวนแบตเตอร�) : ม�ส�ดสDวนการขายในประเทศ 
: ตDางประเทศ เทDาก�บ 25:75

9. สDวนแบDงทางการตลาด  ในป�2559 : ปร�มาณบร�โภคน�^าม�นหลDอลC)นภายในประเทศโดยรวมของป�2559 เทDาก�บ 382 ล านล�ตร
โดยประมาณ กล�Dมบร�ษ�ทม�สDวนแบDงทางการตลาดประมาณ 4 %

10. ป�จจ�ยท�)ม�ผลตDอการด�าเน�นงานหรCอฐานะการเง�นในอนาคต   ภาระผ�กพ�นและหน�^ส �นท�)อาจจะเก�ดข$^น บร�ษ�ทและบร�ษ�ทยDอย
ไมDม�ภาระผ�กพ�นท�)เป̀นสาระส�าค�ญตDอการด�าเน�นงานแตDอยDางใด

11. แนวทางการด�าเน�นงานในอนาคต  
       ผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�นหลDอลC)น : บร�ษ�ทย�งคงให ความส�าค�ญตDอการพ�ฒนาค�ณภาพ กลย�ทธ�ในการขาย การบร�การร�บ
ประก�นหล�งขาย และเพ�)มผล�ตภ�ณฑ�ท�)ม�เกรด API ส�งข$^นให ท�นตลาดโลก เพC)อเป̀นทางเลCอกท�)ท�นสม�ยอย�Dตลอดเวลา
ส�าหร�บผ� บร�โภค
  ผล�ตภ�ณฑ�จาระบ� : บร�ษ�ทม�นโยบายเพ�)มล�กค าใหมDๆในตลาดตDางประเทศ โดยกรรมการท�)ด�แลด านการตลาด
ตDางประเทศได เด�นทางไปศ$กษาการตลาดและพบปะเจรจาก�บผ� บร�โภคหรCอล�กค าอยDางใกล ช �ดมากข$^น
 ผล�ตภ�ณฑ�แบตเตอร�) : ม�นโยบายเน นการผล�ตให ม�ประส �ทธ�ภาพมากข$^น ว�เคราะห�การลดต นท�นและประหย�ด
พล�งงานท�)ใช   ฯลฯ แตDย�งคงร�กษาค�ณภาพให ด�เหมCอนเด�ม 

บร�ษ�ทและบร�ษ�ทยDอยม�โครงการสร างแท งค� เ ก̀บน�^า ม�นพC^นฐานแหDงใหมDบนท�)ด�น 71 ไรD3 งาน 86 
8 สDวน 10 ตาราวา ซ$)งต�^งอย�Dร�มแมDน�^า เจ าพระยา ต�าบลปากคลองบางปลากด อ�า เภอพระสม�ทรเจด�ย� จ�งหว�ด
สม�ทรปราการ ซ$)งจะท�าให ระบบขนสDงทางเรCอในการร�บว�ตถ�ด�บหล�กสะดวกและประหย�ดคDาขนถDายมากข$^น 

12. ท�ศทางเศรษฐก�จในป�   2560   คาดวDาจะม�แนวโน มด�ข$^น ท�^งภายในประเทศและการสDงออกกล�Dมบร�ษ�ทม�ความพร อมท�ก
ด านเพC)อตอบสนองความต องการของล�กค าท�กตลาด ท�^งด านเง�นท�นหม�นเว�ยน ด านการผล�ต สถานท�)จ�ดเก̀บ การขาย 
การบร�การ การประก�นค�ณภาพ การเพ�)มผล�ตภ�ณฑ�เกรดใหมDๆออกส� DตลาดเพC)อเพ�)มทางเลCอกให มากข$^นส�าหร�บผ� บร�โภค

ผ-+สอบบ�ญช

รายงานของผ-+สอบบ�ญช


ป
 ผ-+สอบบ�ญช
 เลขทะเบ
ยน บร�ษ�ท ความเห6น
2559 นางสาวนภาพร สาธ�ตธรรมพร 7494 บจก. เคพ�เอ`มจ� ภ�ม�ไชย สอบบ�ญช� ไมDม�เงC)อนไข
2558 นางสาวส�ร�ย�ร�ตน� ทองอร�ณแสง 4409 บจก. เคพ�เอ`มจ� ภ�ม�ไชย สอบบ�ญช� ไมDม�เงC)อนไข
2557 นายบ�ญญฤทธ�� ถนอมเจร�ญ 7900 บจก. เคพ�เอ`มจ� ภ�ม�ไชย สอบบ�ญช� ไมDม�เงC)อนไข

ค3าตอบแทนของผ-+สอบบ�ญช
   

ค3าตอบแทนจากการสอบบ�ญช
 (audit fee)
งบการเง�นรวม (บาท) งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท (บาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557
คDาสอบบ�ญช� 1,979,500 1,950,000 1,878,000 870,500 841,000 806,000

ค3าบร�การอ95น (non-audit fee)       ไม3ม
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