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สารจากคณะกรรมการ
เรปยน ทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้น

ปป2560 ทปสผลุ่านมาเศรษฐกงิจของประเทศขยายตรัวไดข้ประมาณรข้อยละ 3.9 จากปรัจจรัยบวกหลายดข้าน เชลุ่นโครงการ
ลงทรุนตลุ่างๆของรรัฐบาล  การลงทรุนภาคเอกชนขยายตรัวอยลุ่างตลุ่อเนถืสอง และกกาลรังซถืซอจากตลุ่างประเทศทปสเพงิสมขขซนใน
ไตรมาสสรุดทข้ายของปป  แมข้จะไดข้รรับผลกระทบจากความไมลุ่แนลุ่นอน เชลุ่น นโยบายเศรษฐกงิจและการคข้าของสหรรัฐอเมรงิกา
และกกาลรังซถืซอในประเทศ

           บรงิษรัทฯ มปรายไดข้รวมจกานวน 3,381 ลข้านบาท เพงิสมขขซนจากปป 2559 เปป็นจกานวน 51 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 1.54 
ซขสงไมลุ่เปป็นตามเปข้าหมายทปสบรงิษรัทฯ วางไวข้ในเรถืสองของการเพงิสมรายไดข้ เพราะกกาลรังซถืซอในประเทศทปสไมลุ่เพงิสมขขซน สงินคข้าของ
บรงิษรัททรัซง นกซามรันหลลุ่อลถืสน และ จาระบป ไดข้รรับผลกระทบโดยตรง จากการทปสรรัฐบาลมปนโยบายใหข้เปป็นส งินคข้าทปสตข้องเสปยภาษป
สรรพสามงิตตรัซงแตลุ่วรันทปส 25 มกราคม 2560 เปป็นตข้นมา อปกทรัซงมปการปรรับฐานราคาทปสใช ข้สกาหรรับเสปยภาษปสรรพสามงิตสกาหรรับ
สงินคข้าแบตเตอรปสดข้วย ประกอบกรับราคาตลาดโลกของวรัตถรุดงิบหลรักไดข้ปรรับตรัวสมูงขขซนกวลุ่ารข้อยละ 25 จากทปสกลลุ่าวขข้างตข้น
ทกาใหข้อรัตรากกาไรเบถืซองตข้นของบรงิษรัทฯ ในปปทปสผลุ่านมาลดลงมากจาก รข้อยละ 33 เปป็นรข้อยละ 28 บรงิษรัทฯ จขงมปกกาไรสลุ่วนทปส
เปป็นของทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้นลดลง 137 ลข้านบาทจากผลการดกาเนงินงานในปปทปสผลุ่านมา แตลุ่เนถืสองจากบรงิษรัทฯ มปสภาพคลลุ่องสมูง 
และไมลุ่มปปรัญหาหนปซส งินแตลุ่อยลุ่างใด คณะกรรมการบรงิษรัทฯ จขงมปมตงิเหป็นควรใหข้ขออนรุมรัตงิจากทปสประชรุมสามรัญประจกาปปผมูข้ถถือ
หรุข้นในวรันทปส 10 เมษายน 2561 เพถืสอจลุ่ายเงงินปรันผลประจกาปปสกาหรรับครขสงปปหลรังในอรัตราหรุข้นละ 0.45 บาท เทลุ่าปปทปสผลุ่านมา

            คณะกรรมการของบรงิษรัทฯ ไดข้ตระหนรักถขงความสกาครัญของการดกาเนงินธรุรกงิจตามหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป
อยลุ่างตลุ่อเนถืสอง และเพถืสอสลุ่งเสรงิมใหข้การดกาเนงินงานของบรงิษรัทฯ เตงิบโตแบบยรัสงยถืสน มปความโปรลุ่งใสเปป็นธรรม และตรวจ
สอบไดข้ จขงไดข้มปมตงิในปป2560 แตลุ่งตรัซงคณะกรรมการบรงิหารความเสปสยง และกกาหนดนโยบาย หนข้าทปส ความรรับผงิดชอบ ใน
การปฏงิบรัตงิงาน และถถือปฏงิบรัตงิอยลุ่างเครลุ่งครรัดในปป 2561 ตลุ่อไป
 
           คณะกรรมการบรงิษรัทฯ ขอขอบครุณทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้น ลมูกคข้า คมูลุ่คข้า และสถาบรันตลุ่างๆทปสใหข้ความสนรับสนรุนบรงิษรัทฯ ดข้วย
ดปมาโดยตลอด อปกทรัซงพนรักงานทรุกทลุ่านทปสมรุลุ่งมรัสนและทรุลุ่มเทกกาลรังกายกกาลรังใจในการทกางาน จนทกาใหข้บรงิษรัทฯ กข้าวผลุ่านปปทปส
ผลุ่านมาและประสบความสกาเรป็จตามสมควร ทข้ายทปสสรุดนปซบรงิษรัทฯ หวรังเปป็นอยลุ่างยงิสงวลุ่ายรังคงจะไดข้รรับการสนรับสนรุนดข้วยดปเชลุ่น
นปซตลอดไป เพถืสอพรัฒนาใหข้ธรุรกงิจของบรงิษรัทฯ เจรงิญเตงิบโตและกลุ่อใหข้เกงิดประโยชนน์สมูงสรุดตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับตลอด
ไป  

   นายมรุข  โรจตระการ
             ประธานคณะกรรมการ
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สรรปขผู้อมผลทางการเงรินในรอบปปี
จากงบการเงงินรวม  (ลข้านบาท) 2560 2559 2558

• การดจาเนรินงาน
รายไดข้จากการขาย 3,333 3,275 3,388

รายไดข้รวม 3,381 3,330 3,457

ตข้นทรุนขาย 2,380 2,175 2,413

กกาไรขรัซนตข้น 953 1,100 975

อรัตรากกาไรขรัซนตข้น 28.59% 33.59% 28.77%

กกาไรสลุ่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท 427 564 488

อรัตรากกาไรทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท 12.64% 16.94% 14.11%

กกาไรเบป็ดเสรป็จรวม 426 569 492

จกานวนพนรักงาน (คน) 933 972 982

• ฐานะการเงริน
สงินทรรัพยน์รวม 5,206 5,045 4,735

หนปซส งินรวม 367 356 373

รวมสลุ่วนของผมูข้ถถือหรุข้น 4,806 4,657 4,331

• อษัตราสสวนทางการเงริน
เงงินปรันผล (บาทตลุ่อหรุข้น) 0.80* 0.80 0.70

อรัตราเงงินปรันผลตลุ่อกกาไร 64.52% 48.78% 49.50%

กกาไรตลุ่อหรุข้น (บาท) 1.24 1.64 1.41

มมูลคลุ่าตามบรัญชป (บาทตลุ่อหรุข้น) 13.93 13.50 12.55

Growth Rate – Total Sales 1.78% -3.32% -2.93%

Current Ratio (เทลุ่า) 11.04 10.71 12.50

Quick Ratio (เทลุ่า) 6.62 7.01 9.18
          *รอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณาในวรันทปส 10 เมษายน 2561
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รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการ
ปปี 2560 
 1. โครงสรข้างคณะกรรมการ

1.1 ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2560 คณะกรรมการของบรงิษรัทมป 10 ทลุ่าน ประกอบดข้วยกรรมการบรงิหาร 6 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ
60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการองิสระ 4 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ 40 จขงเปป็นสรัดสลุ่วนทปสเหมาะสกาหรรับการถลุ่วงดรุลและ
สอบทานการบรงิหารงานของบรงิษรัท กรรมการองิสระ 2 ทลุ่านมปความรอบรมูข้ในหลรักการบรัญชปและกฏหมาย สลุ่วนกรรม
องิสระอปก 2 ทลุ่านมปความรอบรมูข้ในธรุรกงิจอรุตสาหกรรมนกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป และกรรมการทรุกทลุ่านมปครุณสมบรัตงิตรง
ตามระเบปยบทปสกกาหนด ดรังนปซ

ชถืสอ ตกาแหนลุ่ง จกานวนปปดการง
ตกาแหนลุ่ง

จกานวนหรุข้น
ตข้นปป

จกานวนหรุข้น
ปลายปป

1 นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 21 113,184,000 113,184,000

2 นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการบรงิหาร 21 15,003,570 15,003,570

3 นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการผมูข้จรัดการ 21 15,003,580 15,003,580

4 นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ กรรมการบรงิหาร 21 0 0

5 นางสาวดรุษฎป โรจตระการ กรรมการบรงิหาร 9 15,003,580 15,003,580

6 นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการบรงิหาร 14 3,454,000 3,454,000

7 นายอกาพล โหตระกงิตยน์ กรรมการองิสระ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

18 0 0

8 นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการองิสระ
กรรมการตรวจสอบ

18 0 0

9 นายสมงิต หรรษา กรรมการองิสระ
กรรมการตรวจสอบ

18 0 0

10 นายชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ
ประธานกรรมการ
บรงิหารความเสปสยง

4 0 0

1.2 ขบวนการครัดเลถือกผมูข้ดการงตกาแหนลุ่งกรรมการของบรงิษรัทฯไมลุ่ไดข้ผลุ่านคณะกรรมการสรรหา เนถืสองจาก
บรงิษรัทฯยรังไมลุ่มปการแตลุ่งตรัซงคณะกรรมการสรรหา อยลุ่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรงิษรัทฯไดข้เปงิดโอกาสใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นสลุ่วน
นข้อยเสนอชถืสอบรุคคลทปสมปครุณสมบรัตงิเหมาะสมเขข้าดการงตกาแหนลุ่งตามหลรักเกณฑน์หรถือแนวทางปฏงิบรัตงิทปสตลาดหลรักทรรัพยน์
แหลุ่งประเทศไทยแนะนกาไวข้ โดยไดข้แจข้งผมูข้ถถือหรุข้นทราบผลุ่านระบบเผยแพรลุ่ขข้อมมูลของตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่ง
ประเทศไทยและเวป็บไซตน์ของบรงิษรัทฯ

1.3 ประธานกรรมการไมลุ่เปป็นบรุรุคคลเดปยวกรันกรับประธานเจข้าหนข้าทปสบรงิหารหรถือกรรมการผมูข้จรัดการ เพถืสอแบลุ่งแยกหนข้าทปสการ
กกาหนดนโยบายการกกากรับดมูแลกงิจการและการบรงิหารกงิจการประจกา

1.4 บรงิษรัทฯไดข้กกาหนดนงิยามกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯเทลุ่ากรับขข้อกกาหนดขรัซนตกสาของก.ล.ต.และตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่ง
ประเทศไทยในเรถืสองการถถือหรุข้นของบรงิษรัทฯคถือกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯตข้องถถือหรุข้นในบรงิษรัทฯไมลุ่เกงินรข้อยละ 1 ของ
จกานวนหรุข้นทปสมปส งิทธงิออกเสปยงทรัซงหมด

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

1.6 ในการเสนอชถืสอบรุคคลเขข้าดการงตกาแหนลุ่งกรรมการของบรงิษรัทฯนรัซนไดข้เปงิดเผยขข้อมมูลอยลุ่างเพปยงพอเรถืสองการดการงตกา
แหนลุ่งทปสบรงิษรัทอถืสนของผมูข้ทปสไดข้รรับการเสนอชถืสอใหข้ดการงตกาแหนลุ่งกรรมการแตลุ่ละคนใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณากลุ่อนลงคะแนน
แตลุ่งตรัซงดข้วย
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1.7 บรงิษรัทฯมปผมูข้รรับผงิดชอบงานเลขานรุการบรงิษรัทฯทปสเปป็นพนรักงานประจกาและมปการกกาหนดขอบเขตอกานาจหนข้าทปสของผมูข้
บรงิหารแตลุ่ละระดรับในแตลุ่ละสายงานไวข้อยลุ่างชรัดเจนและเปป็นลายลรักษณน์อรักษรโดยมปการแบลุ่งแยกอกานาจหนข้าทปสและ
ความรรับผงิดชอบในระดรับตลุ่างๆลดหลรัสนกรันไป

 2. บทบาทหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบ
2.1 นโยบายการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป : ทบทวนปรรับปรรุงและเพงิสมเตงิมใหข้ทรันสมรัยอยมูลุ่เสมอ 

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

2.3 นโยบายเกปสยวกรับภาวะผมูข้นกาและวงิสรัยทรัศนน์ : ทบทวนแกข้ไขระเบปยบปฏงิบรัตงิงานใหข้สอดคลข้องกรับการเปลปสยนแปลงอยมูลุ่
ตลอดเวลา มปการตรัซงเปข้าหมายในการทกางานแตลุ่ละปปของแตลุ่ละฝลุ่าย เช ลุ่นฝลุ่ายขาย ฝลุ่ายผลงิต ฝลุ่ายจรัดสลุ่ง เปป็นตข้น
กกาหนดรมูปแบบรายงานทปสตข้องการใหข้แตลุ่ละฝลุ่ายนกาเสนอ รวมถขงกกาหนดเปข้าหมายตรวจสอบใหข้หนลุ่วยงานตรวจสอบ
ภายในเจาะลขกในแตลุ่ละจรุดทปสตข้องการเพถืสองลุ่ายตลุ่อการวงิเคราะหน์ วางแผน ปรรับกลยรุทธน์โดยเฉพาะดข้านการตลาดตข้อง
รวดเรป็วและทรันกรับเหตรุการณน์ทรุกเดถือน เพถืสอนกาไปสมู ลุ่เปข้าหมายสมูงสรุดขององคน์กร

2.4 นโยบายจกากรัดจกานวนบรงิษรัททปสกรรมการดการงตกาแหนลุ่ง : ทบทวนการดการงตกาแหนลุ่งของกรรมการแตลุ่ละคน ไมลุ่พบวลุ่ามป
การดการงตกาแหนลุ่งมากเกงินไป หรถือดการงตกาแหนลุ่งในธรุรกงิจทปสคลข้ายคลขงกรับองคน์กรแตลุ่อยลุ่างใด

2.5 นโยบายวาระการดการงตกาแหนลุ่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดการงตกาแหนลุ่งของกรรมการแตลุ่ละทลุ่านถมูกตข้องตาม
ขข้อบรังครับของบรงิษรัท 

2.6 นโยบายระบบการควบครุมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเปข้าหมายและปรรับปรรุงระเบปยบการทกางานใหข้ชรัดเจน
และทรันสมรัย การตรวจสอบภายในเลถือกใช ข้ทปมงานทปสเปป็นนงิตงิบรุคคลจากภายนอกโดยอยมูลุ่ใตข้การดมูแลของกรรมการ
องิสระและคณะกรรมการตรวจสอบทรัซง 4 ทลุ่านซขสงไมลุ่มปตกาแหนลุ่งหนข้าทปสในการบรงิหารงานแตลุ่อยลุ่างใด

2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรงิษรัทรรับผงิดชอบตลุ่อรายงานทางการเงงินของบรงิษรัทและบรงิษรัท
ยลุ่อยรวมถขงขข้อมมูลและสารสนเทศทปสเปงิดเผยในทรุกไตรมาส และ ในรายงานประจกาปป มปการเปงิดเผยขข้อมมูลส กาครัญอยลุ่าง
เพปยงพอในหมายเหตรุประกอบงบการเงงิน สกาหรรับคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลรรับผงิดชอบเกปสยวกรับครุณภาพของ
รายงานทางการเงงิน ระบบควบครุมภายใน ฯลฯ และใหข้ความเหป็นเปป็นองิสระ ดรังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบซขสงแสดงไวข้ในรายงานประจกาปปของบรงิษรัท

2.8 นโยบายการบรงิหารความเสปสยง :  วงิเคราะหน์และประเมงินผลการดกาเนงินงานจากรายงานทางการเงงินทรุกๆเดถือนหาทปสมา
และสาเหตรุทปสจะกลุ่อใหข้เกงิดความเสปสยงเพถืสอปข้องกรันและควบครุมไมลุ่ใหข้เกงิดความเส ปยหายตลุ่อความยรัสงยถืนขององคน์กร และ
สนรับสนรุนอบรมพรัฒนาบรุคคลากรใหข้สามารถวงิเคราะหน์ความเสปยงในหนลุ่วยงานของตนไดข้ 

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

2.10 นโยบายการพรัฒนากรรมการและผมูข้บรงิหาร : คณะกรรมการและผมูข้บรงิหารพรัฒนาตนเองอยมูลุ่เสมอ เขข้ารลุ่วมการสรัมมนา/
อบรม/ประชรุมกรับสมาคมสลุ่งเสรงิมสถาบรันกรรมการบรงิษรัทไทย , ตลาดหลรักทรรัพยน์ฯ , สกานรักงานก.ล.ต. , บรงิษรัทผมูข้สอบ
บรัญชป และ สถาบรันความรมูข้อถืสนๆ ทรัซงในและตลุ่างประเทศ และนกาความรมูข้ทปสไดข้มาใช ข้บรงิหารองคน์กรอยลุ่างรอบคอบ รรัดกรุม
และนกามาซขสงผลตอบแทนตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ
ปป2560 คณะกรรมการไดข้ไปรลุ่วมอบรมสรัมมา : ASIAN Battery Conference (Malaysia) , National Lubricating
Grease Institute (NLGI-USA) และ European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland) เปป็นตข้น

2.11 นโยบายความขรัดแยข้งของผลประโยชนน์ : ทกาตามนโยบายในการเกป็บรรักษาและการใช ข้ขข้อมมูลภายในของบรงิษรัทอยลุ่าง
เครลุ่งครรัด เนข้นถขงความรรับผงิดชอบในการหข้ามเปงิดเผยขข้อมมูลภายในแกลุ่บรุคคลทรัซงภายในและภายนอกในช ลุ่วงกลุ่อนทปสงบ
การเงงินจะเผยแพรลุ่ตลุ่อ สาธารณชน โดยยขดมรัสนในความโปรลุ่งใสและขจรัดประเดป็นของความขรัดแยข้งทางผล
ประโยชนน์ทปสอาจจะเกงิดขขซนไดข้

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

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

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

 3. การประชรุมคณะกรรมการ
           คณะกรรมการแตลุ่ละชรุดมปองิสระในการจรัดประชรุมเองอยลุ่างนข้อยไตรมาสละ 1 ครรัซง และคณะกรรมการแตลุ่ละทลุ่านมปองิสระใน
การเสนอหรัวขข้อทปสจะประชรุมดข้วย โดยเลขานรุการบรงิษรัท หรถือเลขานรุการคณะกรรมการเปป็นผมูข้ประสานงานและจรัดส ลุ่งหนรังสถือเช งิญ
ประชรุมพรข้อมแนบรายงานการประชรุมครรัซงทปสผลุ่านมา และเอกสารประกอบในแตลุ่ละวาระทปสตข้องการนกาเสนอในการประชรุมครรัซงนปซ โดย
สลุ่งกลุ่อนการประชรุมลลุ่วงหนข้าอยลุ่างนข้อย 7 วรัน และในการประชรุมกกาหนดใหข้มปวาระตงิดตามงานทปสคข้างในการประชรุมครรัซงกลุ่อนเสมอ
ระหวลุ่างการประชรุมคณะกรรมการสามารถเพงิสมหรัวขข้อทปสตข้องการประชรุมไดข้ พรข้อมทรัซงสามารถแสดงความคงิดเหป็นไดข้โดยเปงิดเผย
และเสรป หลรังการประชรุมเลขานรุการตข้องจรัดทการายงานการประชรุมเปป็นลายลรักษณน์อรักษรใหข้เสรป็จส งิซนภายใน 7 วรันและจรัดเกป็บไวข้
อยลุ่างเปป็นระเบปยบครบถข้วน สกาหรรับปป 2560 ทปสผลุ่านมามปการประชรุมคณะกรรมการบรงิหาร 6 ครรัซง สลุ่วนคณะกรรมการตรวจสอบมปการ
ประชรุมรวม 4 ครรัซง การเขข้ารลุ่วมประชรุม   

ชถืสอ สกรุล ตกาแหนลุ่ง ประชรุมคณะ
กรรมการบรงิษรัท

ประชรุมคณะ
กรรมการตรวจสอบ

คงิดเปป็น
สรัดสลุ่วน

1.นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 6 / 6 - 100.00
2.นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการ 6 / 6  3 / (4-1) 100.00
3.นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการ 6 / 6 - 100.00
4.นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ กรรมการ 5 / 6 - 83.33
5.นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการ 6 / 6 - 100.00
6.นายอกาพล โหตระกงิตยน์ กรรมการองิสระ 5 / 6 4 / 4 90.00
7.นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการองิสระ 5 / 6 4 / 4 90.00
8.นายสมงิต หรรษา กรรมการองิสระ 5 / 6 4 / 4 90.00
9.นางสาวดรุษฎป โรจตระการ กรรมการ 6 / 6 - 100.00
10.นายชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ 5 / 6 4 / 4 90.00

  4. การประเมงินตนเองของคณะกรรมการ
          หรัวขข้อในการประเมงินตนเองของคณะกรรมการ มปดรังนปซ

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

บรงิษรัทตข้องไมลุ่กระทกาเรถืสองทปสกลุ่อใหข้เกงิดความเสปยหายในทรุกๆดข้านตลุ่อสรังคม ชรุมชน และประเทศเปป็นเกณฑน์ โดยการประเมงินตนเอง
จะพงิจารณารลุ่วมกรันจากผลการดกาเนงินงานแตลุ่ละเดถือนเปรปยบเทปยบกรับคลุ่ามาตรฐานทปสกกาหนดไวข้เพถืสอวงิเคราะหน์ผล แกข้ปรัญหา และ
ปรรับปรรุงกลยรุทธน์หรถือระเบปยบปฏงิบรัตงิใหข้ทรันตลุ่อเวลาและเหตรุการณน์ ในปป 2560 กลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่ไดข้รรับขข้อรข้องเรปยนแตลุ่อยลุ่างใด โดยจะ
มปการจรัดทการายงานของคณะกรรมการแสดงไวข้ในรายงานประจกาปป
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดข้ประเมงินผลการปฏงิบรัตงิงานดข้วยตนเองแลข้วพบวลุ่าในปป 2560 สามารถปฏงิบรัตงิไดข้ตามทปสกฎบรัตร
คณะกรรมการตรวจสอบกกาหนดไวข้อยลุ่างครบถข้วน และไดข้จรัดทการายงานเสนอใหข้ทราบไวข้ในรายงานประจกาปปทรุกปปทปสผลุ่านมา 
     5. การดมูแลเรถืสองการใช ข้ขข้อมมูลภายใน

 ดมูแลใหข้บรงิษรัทมปนโยบายทปสดปในการเกป็บรรักษาขข้อมมูลทางการเงงินและขข้อมมูลภายในทปสส กาครัญโดยไมลุ่แจข้งใหข้บรุคคลภายใน
บรงิษรัททราบ กลุ่อนเปงิดเผยแกลุ่สาธารณชน มปการออกระเบปยบปฏงิบรัตงิและบทลงโทษแจข้งใหข้ผมูข้บรงิหารและพนรักงานทปสเกปสยวขข้องทราบ
และทบทวนอยลุ่างสมกสาเสมอ 
     6. รายงานความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการตลุ่อรายงานทางการเงงิน

 งบการเงงินของ บรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน) และบรงิษรัทยลุ่อยทปสนกามาจรัดทกางบการเงงินรวมประจกาปป2560 นรัซน
ไดข้จรัดทกาขขซนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงงิน รวมถขงแนวปฏงิบรัตงิทางการบรัญช ปทปสประกาศใช ข้โดยสภาวงิชาชปพบรัญชปฯ กฎ
ระเบปยบและประกาศคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ทปสเกปสยวขข้อง

 คณะกรรมการขอรรับผงิดชอบตลุ่อรายงานทางการเงงินวลุ่า ไดข้แสดงฐานะการเงงิน ผลการดกาเนงินงานและกระแสเงงินสด ทปส
เปป็นจรงิงและสมเหตรุสมผล โดยไดข้จรัดใหข้มปการบรันทขกขข้อมมูลทางบรัญช ปทปสถมูกตข้องครบถข้วนเพปยงพอ และไดข้จรัดทกาขขซนตามมาตรฐาน
การบรัญชปทปสรรับรองทรัสวไปโดยพงิจารณาเลถือกใช ข้นโยบายบรัญชปทปสเหมาะสมและสอดคลข้องกรับกงิจการซ ขสงถถือปฏงิบรัตงิโดยสมกสาเสมอ
ตลอดจนไดข้พงิจารณาถขงความพอเพปยงในการตรัซงสการองสกาหรรับรายการทปสมปความไมลุ่แนลุ่นอน หรถืออาจจะมปผลกระทบอยลุ่างมปนรัย
สกาครัญตลุ่อกงิจการในอนาคต โดยไดข้เปงิดเผยขข้อมมูลทปสสกาครัญไวข้ในหมายเหตรุประกอบงบการเงงิน และผมูข้สอบบรัญชปไดข้แสดงความเหป็น
ไวข้ในรายงานของผมูข้สอบบรัญชปแลข้ว

 ทรัซงนปซคณะกรรมการไดข้แตลุ่งตรัซงคณะกรรมการตรวจสอบซ ขสงประกอบดข้วยกรรมการทปสมปความองิสระและไมลุ่ไดข้เปป็นผมูข้บรงิหาร
ซขสงมปครุณสมบรัตงิครบถข้วนตามขข้อกกาหนดของสกานรักงานคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ ใหข้เขข้ามาทกาหนข้าทปส
สอบทาน งบการเงงิน,ระบบการควบครุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบรงิหารความเสปสยงและการปฏงิบรัตงิงาน ใหข้มปความ
เหมาะสม, มปประสงิทธงิภาพ, โปรลุ่งใส เปป็นไปตามระเบปยบของบรงิษรัท และตามบทบรัญญรัตงิของกฎหมาย รวมทรัซงไมลุ่ใหข้เกงิดความขรัด
แยข้งทางผลประโยชนน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดข้แสดงความเหป็นไวข้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

  7. ความรรับผงิดชอบตลุ่อบรุคลากร
         7.1 จกานวนบรุคลากร ณ สงิซนปป 2560 และคลุ่าตอบแทนรวมสกาหรรับปป 2560 

บรุคลากร และ ผลตอบแทน สยามภรัณฑน์ สยามลมูบงิฯ สยามแบตฯ พรปเมปยลมูบฯ รวม

1. ฝลุ่ายขายและบรงิหาร      (คน) 223 45 40 67 375

2. ฝลุ่ายโรงงานผลงิตสงินคข้า  (คน) - 100 226 232 558

รวมจกานวนคน 223 145 266 299 933

3. ผลตอบแทนรวม (ลข้านบาท) 237.59 43.78 75.11 91.64 448.12

4. การอบรมใหข้ความรมูข้ปป2560
   จกานวนหลรักสมูตร
   จกานวนพนรักงานทปสไดข้รรับการอบรม

2
110

8
95

8
178

9
284

27
667

          7.2 ลรักษณะคลุ่าตอบแทน
      1. คลุ่าตอบแทนทปสเปป็นตรัวเงงินไดข้แกลุ่ เงงินเดถือน คลุ่าแรง คลุ่าคอมมงิชชรัสน เบปซยเลปซยง เบปซยขยรัน คลุ่าลลุ่วงเวลา คลุ่ากะ คลุ่าเดงินทาง

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

       กรณปอรุบรัตงิเหตรุและฉรุกเฉงิน ชรุดเครถืสองแบบ อรุปกรณน์เพถืสอความปลอดภรัย รถรรับสลุ่งพนรักงาน หข้องพยาบาล เปป็นตข้น
          7.3 การเปลปสยนแปลงและขข้อพงิพาท

       ปป2560 มปขข้อเรปยกรข้องจากสหภาพแรงงานของบรงิษรัทยลุ่อย ซ ขสงไดข้เจรจาตกลงกรันไดข้ดข้วยดปไมลุ่มปขข้อพงิพาทแตลุ่อยลุ่างใด
          7.4 นโยบายในการพรัฒนาพนรักงาน
                 กลรุลุ่มบรงิษรัทจรัดใหข้มปการอบรบแกลุ่พนรักงานทรุกระดรับ ทรุกแผนก เปป็นประจกาอยลุ่างสมกสาเสมอ ทรุกปป โดยกกาหนดเปป็น

       นโยบายใหข้มปการจรัดทกาแผนฝขกอบรม เลถือกหรัวขข้ออบรมทปสเปป็นประโยชนน์ตลุ่อพนรักงานและองคน์กร โดยนกาเสนอ     
       ของบประมาณจากฝลุ่ายบรงิหารเปป็นประจกาทรุกเดถือนธรันวาคมของปป

       8. การดการงตกาแหนลุ่งในบรงิษรัทมหาชนหรถือบรงิษรัททรัสวไปอถืสน
กรรมการบรงิษรัทมป 10 ทลุ่าน จกานวน 9 ทลุ่านไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งใดในบรงิษรัทมหาชนหรถือบรงิษรัททรัสวไปอถืสนทปสไมลุ่ใชลุ่บรงิษรัทใน

เครถือและบรงิษรัททปสเกปสยวโยงกรัน มปเพปยง 1 ทลุ่านทปสดการงตกาแหนลุ่งบรงิษรัททรัสวไปอถืสน 1 แหลุ่งแตลุ่มงิไดข้เปป็นกงิจการทปสแขลุ่งขรันหรถือเกปสยวเนถืสอง
กรับธรุรกงิจของบรงิษรัทแตลุ่อยลุ่างใด
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรปยนทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน) โดยการแตลุ่งตรัซงของคณะกรรมการบรงิษรัท ประกอบดข้วย
กรรมการองิสระผมูข้ทรงครุณวรุฒงิจกานวน 3 ทลุ่านคถือ ครุณอกาพล โหตระกงิตยน์ประธานกรรมการตรวจสอบ , ครุณไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์กรรมการ
ตรวจสอบ ทลุ่านทรัซงสองเปป็นผมูข้ทรงครุณวรุฒงิดข้านบรัญชปและการเงงิน และครุณสมงิต หรรษากรรมการตรวจสอบทปสมปประสบการณน์เกปสยวกรับ
ผลงิตภรัณฑน์นกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป ในปป 2560 มปการประชรุมจกานวน 4 ครรัซง กรรมการตรวจสอบทรุกทลุ่านเขข้ารลุ่วมประชรุมครบทรุกครรัซง
โดยมปการหารถือและแลกเปลปสยนขข้อคงิดเหป็นกรับฝลุ่ายจรัดการ ผมูข้ตรวจสอบภายใน และผมูข้สอบบรัญชป 

สรรุปสาระสกาครัญการปฏงิบรัตงิหนข้าทปสของคณะกรรมการตรวจสอบในปป 2560 ไดข้ดรังนปซ
1. การสอบทานรายงานทางการเงงิน คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานงบการเงงินรายไตรมาส งบการเงงินประจกาปป และ

รายงานทางการเงงินทปสเกปสยวขข้อง มปความเหป็นสอดคลข้องกรับผมูข้สอบบรัญชปวลุ่าบรงิษรัทไดข้มปการจรัดทกางบการเงงินถมูกตข้องตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงงินของไทย มปการเปงิดเผยหมายเหตรุประกอบงบการเงงินอยลุ่างครบถข้วน คณะกรรมการมปการประชรุมรลุ่วม
กรับผมูข้สอบบรัญชปโดยไมลุ่มปฝลุ่ายจรัดการรลุ่วมดข้วยเพถืสอใหข้เกงิดความมรัสนใจวลุ่าผมูข้สอบบรัญช ปไดข้ปฏงิบรัตงิงานและแสดงความเหป็นไดข้อยลุ่าง
องิสระไมลุ่ถมูกจกากรัดขอบเขต มปแผนการตรวจสอบทปสดปและครอบคลรุมถขงเรถืสองความเสปสยงและการทรุจรงิตภายในองคน์กร 

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

3. การกกากรับดมูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานภารกงิจขอบเขตการปฏงิบรัตงิงาน งบประมาณ และ
ความเปป็นองิสระของสกานรักงานตรวจสอบภายใน เพถืสอใหข้มประบบการตรวจสอบ การตงิดตามงานทปสเหมาะสมและมปประส งิทธงิผล ตรัว
บรุคลากรทปสมปความสามารถ และมปการพรัฒนาตนเองใหข้กข้าวทรันตลุ่อการเปลปสยนแปลงทางธรุรกงิจ รวมถขงไดข้พงิจารณาและอนรุมรัตงิ
แผนงานตรวจสอบภายในสกาหรรับปป 2561

4. การปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและขข้อกกาหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานการปฏงิบรัตงิงานของบรงิษรัทใหข้เปป็นไปตามกฎหมาย
วลุ่าดข้วยหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ กฎระเบปยบของสกานรักงานคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ขข้อ
กกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย และกฎหมายอถืสนทปสเกปสยวขข้องกรับการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท รวมถขงขข้อกกาหนด
ภาระผมูกพรันทปสอาจจะเกงิดขขซนจากสรัญญาทปสกระทกากรับบรุคคลภายนอก เหป็นวลุ่าบรงิษรัทไดข้ปฏงิบรัตงิตามถมูกตข้อง เหมาะสมและทรันเวลา
และรรับทราบการเปลปสยนแปลงกฎเกณฑน์ตลุ่างๆ ทปสมปผลกระทบตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจอยมูลุ่สมกสาเสมอ

5. การพงิจารณารายการทปสเกปสยวโยงกรัน คณะกรรมการตรวจสอบไดข้สอบทานและใหข้ความเหป็นตลุ่อการตกลงเขข้าทการายการทปสเกปสยว
โยงกรันหรถือรายการทปสอาจกลุ่อใหข้เกงิดความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ใหข้เปป็นไปตามกฎหมายและขข้อกกา หนดของ
ตลาดหลรักทรรัพยน์และสกานรักงานคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ เพถืสอใหข้มรัสนใจวลุ่ารายการดรังกลลุ่าวมปความ
โปรลุ่งใส สมเหตรุสมผล และเปป็นประโยชนน์สมูงสรุดตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท

6. การพงิจารณาเสนอแตลุ่งตรัซงผมูข้สอบบรัญชปประจกาปป  2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้ประเมงินผลงานการตรวจสอบในปปทปสผลุ่านมา
และพงิจารณาความเหมาะสมของคลุ่าสอบบรัญชปแลข้วมปความเหป็นวลุ่าผมูข้สอบบรัญชปจากบรงิษรัทเคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป มปความ
เปป็นองิสระ มปความรมูข้และประสบการณน์ในการปฏงิบรัตงิงานสอบบรัญช ป จขงนกาเสนอคณะกรรมการบรงิษรัทเพถืสอพงิจารณานกาเสนอตลุ่อทปส
ประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นแตลุ่งตรัซงตลุ่ออปกวาระหนขสง

7. การเขข้ารลุ่วมประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้น คณะกรรมการตรวจสอบทรุกคนเขข้ารลุ่วมในการประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปป 2560 โดย
ดมูแลใหข้เกงิดการปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้ถถือหรุข้นอยลุ่างเทลุ่าเทปยมกรัน ตรวจสอบวาระทปสจะนกาเสนอในการประชรุมและขข้อเสนอะแนะของคณะ
กรรมการบรงิหารแลข้ววลุ่าเหมาะสม พรข้อมชลุ่วยอธงิบายชปซแจงงานตามภารกงิจทปสรรับผงิดชอบถข้ามปขข้อซรักถามจากผมูข้ถถือหรุข้น

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

คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็นวลุ่า ผมูข้บรงิหารของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยใหข้ความสกาครัญตลุ่อการบรงิหารงานภายใตข้กรอบหลรัก
การกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป รายงานทางการเงงินของบรงิษรัทมปความถมูกตข้อง เช ถืสอถถือไดข้ สอดคลข้องกรับมาตรฐานการบรัญชปทปสรรับรองทรัสวไป มป
ระบบการควบครุมภายในและการบรงิหารความเสปสยงทปสเหมาะสม มปการปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและขข้อกกาหนดทปสเกปสยวขข้องกรับธรุรกงิจของบรงิษรัท
อยลุ่างถมูกตข้องครบถข้วน

นายอกาพล โหตระกงิตยน์
             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                                                                                                                                                                                                                                 หนผู้า 9



บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

วริส ษัยทษัศนฑ์ 
บมจ. สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป คถือ หนขสงในธรุรกงิจผมูข้ผลงิต นกซามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป และแบตเตอรปสสกาหรรับรถยนตน์ชรัซนนกา เปป็นทปสรมูข้จรักดข้วย

ครุณภาพระดรับโลกและความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคม

พษันธกริจ 
1. มปผลตอบแทนทปสดปตลุ่อผมูข้ถถือหรุข้น และมปความสรัมพรันธน์ทปสดปกรับพรันธมงิตรทางธรุรกงิจ
2. ผลงิตสงินคข้าทปสดป มปครุณภาพ และมปการควบครุมตข้นทรุนการผลงิตอยลุ่างมปประส งิทธงิภาพ
3. พรัฒนาเทคโนโลยปใหมลุ่ๆเพถืสอตอบสนองความตข้องการตลาดทรัซงในและตลุ่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชลุ่องทางโอกาสเพถืสอขยายธรุกงิจใหข้ทรันกรับการเปลปสยนแปลง การแขลุ่งขรัน และนกาสมู ลุ่ความยรัสงยถืน
5. มปความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคมและสงิสงแวดลข้อม องคน์กรมปสรังคมทปสดป
6. พนรักงานมปสรุขภาพกายและใจทปสสมบมูรณน์ แขป็งแรง

ภาพรวมการประกอบธรรกริจ
การเปลปีพิ่ยนแปลง และพษัฒนาการทปีพิ่สจาคษัญ
          ปป 2502 เรงิสมประกอบธรุรกงิจเปป็นตรัวแทนจกาหนลุ่ายสงินคข้า นกซามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป และ แบตเตอรปส

ปป 2513 กลุ่อตรัซง บรงิษรัทยลุ่อย 2 แหลุ่ง เพถืสอเปป็นผมูข้ผลงิตและจกาหนลุ่ายจาระบป และ แบตเตอรปส
ปป 2529 กลุ่อตรัซง บรงิษรัทยลุ่อย 1 แหลุ่ง เพถืสอเปป็นผมูข้ผลงิต และจกาหนลุ่ายนกซามรันหลลุ่อลถืสน
ปป 2540 เปป็นบรงิษรัทมหาชนและจดทะเบปยนในตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย ช ถืสอยลุ่อ SPG
ปป 2556 เปลปสยนแปลงมมูลคลุ่าหรุข้นทปสตราไวข้จากหรุข้นละ 10 บาท เปป็น 1 บาทตลุ่อหรุข้น
ปป 2558 ลงทรุนคลรังเกป็บสงินคข้าสกาเรป็จรมูปเพงิสมเตงิม และ สรข้างโรงงานผลงิตภาชนะพลาสตงิกแหลุ่งใหมลุ่
ปป 2559 ซถืซอทปสดงิน 71 ไรลุ่ 3 งาน 86 8 สลุ่วน 10 ตารางวา รงิมแมลุ่นกซาเจข้าพระยาทปส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรุทรเจดปยน์
           จว.สมรุทรปราการเปป็นมมูลคลุ่า 1,115 ลข้านบาท เพถืสอขนสลุ่งวรัตถรุดงิบทางเรถือ ขยายกกาลรังการผลงิต ขยายธรุรกงิจใหข้   

 บรงิการคลรังสงินคข้าในอนาคต
โครงสรผู้างการถถือหรผู้นของกลรสมบรริษษัท

บรงิษรัท มป 3 บรงิษรัทยลุ่อย ดรังนปซ
บรงิษรัทยลุ่อย การดกาเนงินงาน สรัดสลุ่วนการถถือหรันและ

ออกเสปยง (%)

บจก. สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปสแยก
มหานาค เขตดรุส งิต กรรุงเทพฯ
โทร.0-2280-0202-17

ผลงิตและจกาหนลุ่ายผลงิตภรัณฑน์ : จาระบป
สกาหรรับงานหลลุ่อลถืสนทรุกประเภทยปสหข้อ “เทรน”,“จระเขข้”
และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด
มปทรุนจดทะเบปยนและชการะแลข้ว 50 ลข้านบาท

99.99

บจก.สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปสแยก
มหานาค เขตดรุส งิต กรรุงเทพฯ
โทร.0-2280-0202-17

ผลงิตและจกา หนลุ่ายผลงิตภรัณฑน์ : แบตเตอรปสสกา หรรับ
รถยนตน์ ยปสหข้อ“โบลปเดข้น”,“เทรน” และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้า
กกาหนด
มปทรุนจดทะเบปยนและชการะแลข้ว 60 ลข้านบาท

95.68

บจก. พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปสแยก
มหานาค เขตดรุส งิต กรรุงเทพฯ
โทร.0-2280-0202-17 

ผลงิตและจกา หนลุ่ ายผลงิตภรัณฑน์  :  นกซา มรั นหลลุ่ อลถืส น
เครถืสองยนตน์ทรุกประเภท ยปสหข้อ “เทรน”,“จระเขข้” และ
อถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด
มปทรุนจดทะเบปยนและชการะแลข้ว 70 ลข้านบาท

99.99

นโยบายการแบลุ่งการดกาเนงินงานของบรงิษรัทในกลรุลุ่ม :
บรงิษรัทเปป็นบรงิษรัทแมลุ่ : เปป็นตรัวแทนจกาหนลุ่ายผลงิตภรัณฑน์นกซามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป และแบตเตอรปส ทปสผลงิตโดยบรงิษรัท

ยลุ่อย ใหข้กรับลมูกคข้าทรัสวไปในประเทศ และลมูกคข้าประเทศในกลรุลุ่ม AEC ตามแนวชายแดน
บรงิษรัทยลุ่อยทรัซง 3 : เปป็นผมูข้ผลงิตสงินคข้าสลุ่งใหข้บรงิษรัทแมลุ่ และจกาหนลุ่ายส งินคข้าเองโดยตรงใหข้กรับลมูกคข้าแบบเฉพาะ

เจาะจง ชนงิดสงินคข้า (OEM) , ลมูกคข้าประเทศชายแดน-พมลุ่า และ ลมูกคข้าตลุ่างประเทศ
ความส ษัมพษันธฑ์กษับกลรสมธรรกริจของผผผู้ถถือหรผู้นใหญส    - ไมลุ่มป -
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ลษักษณะการประกอบธรรกริจ
การประกอบธรรกริจ

  บรงิษรัทและบรงิษรัทในเครถือ ทกาธรุรกงิจ ผลงิตและจกาหนลุ่ายส งินคข้าหลรัก ดรังตลุ่อไปนปซ
◦ นกซามรันหลลุ่อลถืสน : ยปสหข้อ “เทรน” และ “จระเขข้”  และยปสหข้ออถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด
◦ จาระบป : ยปสหข้อ “เทรน” และ “จระเขข้”  และยปสหข้ออถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด
◦ แบตเตอรปส :  ยปสหข้อ “โบลงิเดข้น”  และยปสหข้ออถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากกาหนด      

โครงสรผู้างรายไดผู้ 
โครงสรข้างรายไดข้ 2560 2559 2558

ตามสายผลงิตภรัณฑน์ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ
รายไดข้จากการขาย
    นกซามรันหลลุ่อลถืสน
    จาระบป
    แบตเตอรปส
    อถืสนๆ

1,664.55
993.46
642.68
32.73

49.23
29.38
19.01
0.97

1,620.85
954.33
662.60
37.20

48.68
28.66
19.90
1.12

1,619.88
970.75
758.95
38.00

46.86
28.08
21.95
1.10

รวมรายไดข้จากการขาย 3,333.42 98.59 3,274.99 98.35 3,387.58 98.00
รายไดข้อถืสน ๆ 47.55 1.41 54.83 1.65 69.30 2.00

รวม 3,380.97 100.00 3,329.82 100.00 3,456.88 100.00
• ขายอถืสนๆ เปป็นการขายเมป็ดพลาสตงิก และของเสปยในกระบวนการผลงิต 
• รายไดข้อถืสนๆ ประกอบดข้วย ดอกเบปซยรรับ กกาไรจาก : เงงินลงทรุน อรัตราแลกเปลปสยน คลุ่าระวางและประกรันภรัยในการสลุ่งออก 

           การขายทรรัพยน์ส งิน และคลุ่าเชลุ่ารรับ
ลษักษณะผลริตภษัณฑฑ์ การขอสสงเสรริมการลงทรน และการวริจษัยพษัฒนา  

• นกซามรันหลลุ่อลถืสน : เปป็นสงินคข้าทปสจกาเปป็นในการหลลุ่อลถืสนเครถืสองยนตน์สกาหรรับ รถยนตน์, รถตรัก, รถไถ, รถบรรทรุก, เครถืสองมถือ
การเกษตร และเครถืสองจรักรทปสใช ข้ในอรุตสาหกรรมทรุกชนงิด

• จาระบป : เปป็นสารหลลุ่อลถืสนกขสงแขป็งกขสงเหลวไหลเทไดข้ยาก ทนตลุ่อความชถืซนความรข้อนและแรงกระแทก เหมาะกรับการใช ข้งาน
ในชงิซนสลุ่วนของเครถืสองยนตน์เครถืสองจรักรทปสไมลุ่สามารถปงิดผนขกใหข้มงิดชงิดหรถือตข้องมปการเสปยดสปมาก

• แบตเตอรปส : เปป็นอรุปกรณน์เกป็บสการองพลรังงานไฟฟข้า สามารถนกาไปใช ข้ไดข้ทรันทป เนถืสองจากเปป็นไฟฟข้ากระแสตรงไมลุ่เหมถือนกรับ
ไฟฟข้าทปสใช ข้ภายในอาคารบข้านเรถือน จขงเปป็นสลุ่วนประกอบสกาครัญสกาหรรับรถยนตน์ และยานยนตน์ชนงิดตลุ่างๆ โดยเปป็นอรุปกรณน์ทปส
จลุ่ายกระแสไฟฟข้าสกาหรรับจรุดสตารน์ทเครถืสองยนตน์ และเปป็นแหลลุ่งพลรังงานใหข้กรับอรุปกรณน์สลุ่องสวลุ่างและอรุปกรณน์อถืสนๆ

• การสลุ่งเสรงิมการลงทรุน : บรงิษรัทฯ ไมลุ่ไดข้เปป็นบรงิษรัททปสขอรรับการสลุ่งเสรงิมการลงทรุน
• การวงิจรัยพรัฒนา : ปป2560 มปโครงการวงิจรัยพรัฒนาสมูตรผลงิตจาระบปอเนกประสงคน์สกาหรรับการใช ข้งานในอรุตสาหกรรมทรัสวไป

อรุตสาหกรรมยานยนตน์ เครถืสองจรักรกลทางเกษตร ตลรับลมูกปถืน ใหข้มปประส งิทธงิภาพสมูงขขซน
 การตลาดและภาวะการแขสงขษัน  

• การจกาหนลุ่ายและชลุ่องทางการจกาหนลุ่าย  
      บรงิษรัทแมลุ่ : เปป็นตรัวแทนจกาหนลุ่ายสงินคข้าใหข้แกลุ่ลมูกคข้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมปทปมขายแยกเปป็นส ลุ่วน

ขายกรรุงเทพฯ และ สลุ่วนขายตลุ่างจรังหวรัดทปสครอบคลรุมการขายตลุ่างจรังหวรัดทรัสวประเทศและประเทศแถบชายแดน  
      บรงิษรัทยลุ่อยทรัซง 3 : เปป็นผมูข้จกาหนลุ่ายใหข้กรับลมูกคข้าชายแดนบางรายและลมูกคข้าตลุ่างประเทศโดยตรง โดยมปฝลุ่ายการตลาด

ตลุ่างประเทศตงิดตลุ่อกรับลมูกคข้า
• ลรักษณะของฤดมูกาลตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจ  

      นกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป : ไดข้รรับผลกระทบจากเรถืสองของฤดมูกาลไมลุ่มากนรัก แมข้ฤดมูฝนการคมนาคมจะลดลงหรถือการ
กลุ่อสรข้างชะลอตรัว แตลุ่ในภาคเกษตรกรรมกป็มปความจกาเปป็นตข้องใช ข้เครถืสองยนตน์เพงิสมขขซน

       แบตเตอรปส : เปป็นสงินคข้าทปสมปอายรุการใช ข้งานของตรัวผลงิตภรัณฑน์เองไมลุ่มปผลกระทบจากฤดมูกาลอยลุ่างใด
• การทกาการตลาดในปป  2560      ทปสผลุ่านมา  

สงินคข้านกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป ถมูกจรัดเปป็นสงินคข้าในพงิกรัดของกรมสรรพสามงิตตรัซงแตลุ่วรันทปส 25 มกราคม 2560 เปป็นตข้นมา 
          สลุ่งผลใหข้มปตข้นทรุนจากภาษปสรรพสามงิตเพงิสมขขซน 5.50 บาทตลุ่อลงิตร/กก. ซขสงเปป็นสรัดสลุ่วนตลุ่อราคารข้อยละ 9 และ 7 ตามลกาดรับ
          แตลุ่ไมลุ่สามารถปรรับราคาขายใหข้สมูงขขซนตามตข้นทรุนทปสเพงิสมขขซน เพราะการแขลุ่งขรันในตลาดทปสคลุ่อนขข้างสมูง

สรัดสลุ่วนการขายสงินคข้าหลรัก  นกซามรันหลลุ่อลถืสน : จาระบป : แบตเตอรปส  เทลุ่ากรับ 50 : 30 : 20         
      นกซามรันหลลุ่อลถืสน : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 58:42 ตลาดในประเทศ เนข้นเจาะตลาดสลุ่วน

นอกสถานปบรงิการนกซามรันชถืซอเพลงิง สกาหรรับตลาดตลุ่างประเทศจะเปป็นประเทศแถบชายแดน โดยมรุลุ่งแขลุ่งขรันในดข้านครุณภาพทปส
ดป ราคาทปสเหมาะสม และการสลุ่งเสรงิมการขายทปสเขข้าถขงผมูข้ใช ข้โดยตรงเปป็นหลรัก กลรุลุ่มลมูกคข้าเปข้าหมาย ไดข้แกลุ่ รข้านคข้าปลปก ผมูข้คข้า
สลุ่ง ศมูนยน์บรงิการรถยนตน์ รข้านซลุ่อมรถยนตน์ รข้านคข้าสลุ่ง ผมูข้บรงิโภครายใหญลุ่ทปสประกอบธรุรกงิจโรงงานอรุตสาหกรรม กงิจการขนสลุ่ง 
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กงิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทกาเหมถืองแรลุ่ และผมูข้คข้าสลุ่งในประเทศแถบชายแดน เปป็นตข้น
      จาระบป : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 71:29 กลรุลุ่มบรงิษรัทเปป็น 1 ใน 5 บรงิษรัทผมูข้ผลงิตจาระบปราย

ใหญลุ่ทปสสรุดในประเทศ จาระบปของบรงิษรัทเปป็นทปสยอมรรับในเรถืสองมาตรฐานและครุณภาพทปสดป ช ลุ่องทางการจกาหนลุ่ายทปสสกาครัญคถือ
ตลาดนอกสถานปบรงิการนกซามรันเชถืซอเพลงิง ตลาดตลุ่างประเทศในทวปปเอเซปยเปป็นหลรัก

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

• สถานภาพและศรักยภาพในการแขลุ่งขรัน 
     บรงิษรัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง : เปป็นโรงงานผลงิตนกซามรันหลลุ่อลถืสน ,ผลงิตจาระบป ,ผลงิตแบตเตอรปส ,ผลงิตภาชนะบรรจรุนกซามรันหลลุ่อลถืสนและ

จาระบป และมปฟารน์มแทงคน์ขนาดใหญลุ่ทปสรองรรับการเกป็บวรัตถรุดงิบหลรักไดข้อยลุ่างมปประสงิทธงิภาพ ทกาใหข้บรงิษรัทอยมูลุ่ในฐานะทปสมปความ
พรข้อมสกาหรรับการแขลุ่งขรันในดข้านครุณภาพ , การควบครุมตข้นทรุน และ การกกาหนดกลยรุทธน์ราคา

      ทปมงานขาย : เนข้นนโยบายเจาะลขกทรุกตลาดในประเทศโดยมรุลุ่งเนข้นการรรักษาความสรัมพรันธน์ทปสดปทรัซงการขายและการ
บรงิการใหข้กรับลมูกคข้าแบบตลุ่อเนถืสองระยะยาว

      คลรังสงินคข้า 2 อาคาร : ใช ข้ในการจรัดเกป็บสงินคข้าอยลุ่างเพปยงพอดข้วยเครถืสองมถือทปสทรันสมรัย และมปรถบรรทรุกเพถืสอการกระจาย
สงินคข้าไดข้รวดเรป็วทรัซงผลุ่านทางบรงิษรัทขนสลุ่งหรถือสลุ่งตรงถขงสถานทปสของลมูกคข้า

      แผนกบรงิการงานขาย : ใช ข้ระบบ SAP ซขสงเปป็นระบบการจรัดการฐานขข้อมมูลทปสเช ถืสอมโยงกรันทรัซงงานขาย งานผลงิต งานจรัด
ซถืซอ งานสตรุ๊อคสงินคข้า การจรัดสลุ่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยลุ่างถมูกตข้องแมลุ่นยกา และมปประส งิทธงิภาพ ซขสงยรังเปป็น
ฐานขข้อมมูลในการวงิเคราะหน์ บรงิหารงาน การตรัดสงินใจ ทรัซงสกาหรรับผมูข้บรงิหารและผมูข้ปฏงิบรัตงิงานทรุกระดรับ

• งานทปสยรังไมลุ่ไดข้สลุ่งมอบ  
    ไมลุ่มปรายการทปสเปป็นนรัยสกาครัญแตลุ่อยลุ่างใด

การจษัดหาผลริตภษัณฑฑ์ 
กลรุลุ่มบรงิษรัทมปกกาลรังการผลงิตอยลุ่างเพปยงพอ

ผลงิตภรัณฑน์ บรงิษรัทยลุ่อยผมูข้ผลงิต กกาลรังการผลงิต

ปกตงิตลุ่อปป

ปป2559 

กกาลรังการผลงิตทปสใช ข้

นกซามรันหลลุ่อลถืสน บจก.พรปเมปยลมูบรงิแคข้นทน์ 45 ลข้านลงิตร 70.00%

จาระบป บจก.สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส 18 ลข้านกงิโลกรรัม 75.00%

แบตเตอรปส บจก.สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส 400,000 ลมูก 85.00%
การจษัดหาวษัตถรดริบหลษัก    

กลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่มปการพขสงพงิงจากผมูข้ขายรายใดเกงินกวลุ่า 30%ของยอดซถืซอ

วรัตถรุดงิบหลรัก แหลลุ่งทปสมา

นกซามรันพถืซนฐาน ผมูข้ผลงิตภายในประเทศ และตลุ่างประเทศ

สารเพงิสมครุณภาพ ผมูข้ผลงิตวรัสดรุเคมปภรัณฑน์ในตลุ่างประเทศ หรถือตรัวแทนภายในประเทศ

ตะกรัสว ผมูข้ผลงิตภายในประเทศ และตลุ่างประเทศ

เปลถือกหมข้อแบตฯ ผมูข้ผลงิตภายในประเทศ และตลุ่างประเทศ
การจษัดหาแรงงาน

การผลงิต ปป2560 ปป2559 ปป2558

พนรักงาน Outsource รวมแผนกผลงิต รวมแผนกผลงิต รวมแผนผลงิต

นกซามรันหลลุ่อลถืสน 258 41 299 305 319

จาระบป 111 34 145 141 138

แบตเตอรปส 258 8 266 278 308

             ปป 2560 จกานวนคนงานลดลง เพราะการผลงิตแบตเตอรปสมปการปรรับปรรุงสายงานใหข้เหมาะสมและมปประส งิทธงิภาพขขซน โดย

ไมลุ่มปปรัญหาในการผลงิตหรถือการจรัดหาแรงงานอยลุ่างมปนรัยสกาครัญแตลุ่อยลุ่างใด
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ผลกระทบตสอสริพิ่งแวดลผู้อม  
ดข้วยเปข้าหมายในการดกาเนงินธรุรกงิจในชรุมชนแบบระยะยาวและยรัสงยถืน งานผลงิตสงินคข้าจขงเนข้นกระบวนการทปสเปป็นมงิตรตลุ่อสงิสง
แวดลข้อม มปนโยบายและแนวทางการปฏงิบรัตงิงานดข้านครุณภาพ ความปลอดภรัย อาชปวอนามรัย และสงิสงแวดลข้อมทปสชรัดเจน คกานขง
ถขงผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรัซงภายในและภายนอกองคน์กร มปหนลุ่วยงานภายในวรัดคลุ่ามลพงิษทางนกซา ทางอากาศ อยลุ่างสมกสาเสมอ มปหนลุ่วย
งานภายนอกมาตรวจสรุขภาพพนรักงานในองคน์กรทรุกปป การกกาจรัดกากอรุตสาหกรรมและของเสปย กระทกาอยลุ่างถมูกตข้อง มป
มาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบปยบทปสกระทรวงอรุตสาหกรรมกกาหนด
 การบรงิหารจรัดการขข้อรข้องเรปยน กลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่เคยมปปรัญหาขข้อรข้องเรปยนแตลุ่อยลุ่างใด
 การเกป็บขข้อมมูลสถงิตงิ และการประเมงินความเสปสยง เชลุ่น สถงิตงิการเกงิดอรุบรัตงิเหตรุทรัซงทปสเกงิดกรับคนและทรรัพยน์ส งินอถืสน มปการ
วงิเคราะหน์และ นกามาปรรับปรรุงแนวทางปฎงิบรัตงิการปข้องกรันใหข้ดปขขซนอยลุ่างสมกสาเสมอ

ปษัจจษัยความเสปีพิ่ยง
สรรุปความเสปสยงดข้านตลุ่างๆสกาหรรับปป 2560 ทปสผลุ่านมา ดรังนปซ 
การตลาด : ไมลุ่บรรลรุเปข้าหมายเพงิสมยอดขายตามทปสตรัซงไวข้ เพราะมปการแขลุ่งขรันสมูง และการปรรับราคาขายทกาไดข้ยาก 
 การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : บรงิษรัทเนข้นการกระจายลมูกคข้าใหข้มปจกานวนมาก ไมลุ่ไดข้ผมูกขาดการขายกรับรายหนขสงรายใด
เพงิสมโฆษณาและสลุ่งเสรงิมการขายทปสจมูงใจ ดมูแลใหข้บรงิการทรัซงกลุ่อนขายและหลรังขายอยลุ่างใกลข้ช งิด เพถืสอคงไวข้ซ ขสงผลประโยชนน์รลุ่วมกรัน
ในระยะยาว ทกาใหข้กลรุลุ่มบรงิษรัทยรังคงรรักษายอดรายไดข้จากการขายใกลข้เคปยงกรับปปทปสผลุ่านๆมา
วษัตถรดริบและการผลริต : ราคาวรัตถรุดงิบโลกปรรับสมูงขขซนรข้อยละ 25  สลุ่วนดข้านการผลงิตขาดการพรัฒนากรรมวงิธปผลงิตบางจรุดโดยยรัง
อาศรัยความชกานาญจากคนเปป็นหลรัก
 การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : 

    วรัตถรุดงิบ - วงิเคราะหน์แนวโนข้มราคาตลาดโลกอยลุ่างใกลข้ช งิด มปซรับพลายเออรน์หลายราย ตกลงจรัดซถืซอในราคาทปสเหมาะสม
มปการบรงิหารจรัดเกป็บในจกานวนทปสพอเพปยง 

     การผลงิต - สลุ่งเสรงิมใหข้มปทปมวงิศวกรคงิดพรัฒนาเครถืสองมถือทปสใช ข้แทนความชกานาญจากคน 
ลผกจผู้างและพนษักงาน : อรุบรัตงิเหตรุทปสเกงิดขขซนในการผลงิตหรถือการทกางาน
        การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : ฝขกอบรมดข้านความปลอดภรัยอยลุ่างสมกสาเสมอตลุ่อเนถืสอง ดมูแลใหข้ใช ข้เครถืสองมถือปข้องกรัน
อรุบรัตงิเหตรุใหข้เหมาะสมกรับหนข้าทปสงานทปสทกา  จขงไมลุ่เกงิดอรุบรัตงิเหตรุรข้ายแรงแตลุ่อยลุ่างใด
สรินเชถืพิ่อ : กลรุลุ่มบรงิษรัทมปลมูกคข้าจกานวนรายมากอาจมปปรัญหาจากการเกป็บหนปซไมลุ่ไดข้
       การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : ลมูกคข้ารายใหมลุ่ หรถือรายเดงิมทปสตข้องการขยายวงเงงินส งินเชถืสอ  ฝลุ่ายบรงิหารไดข้กกาหนดนโยบาย
ทางดข้านสงินเชถืสอ โดยการวงิเคราะหน์ฐานะทางการเงงินของลมูกคข้าทรุกรายอยลุ่างละเอปยดกลุ่อนเสมอ 
การเงริน : ความผรันผวนของของอรัตราแลกเปลปสยนเงงินตราตลุ่างประเทศ
       การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : ทกาสรัญญาซถืซอขายเงงินตราตลุ่างประเทศลลุ่วงหนข้า ซ ขสงจะมปอายรุไมลุ่เกงินหนขสงปปเพถืสอปข้องกรัน
ความเสปสยงของสงินทรรัพยน์และหนปซส งินทางการเงงินทปสเปป็นเงงินตราตลุ่างประเทศ
สภาพคลสอง : เกงิดมปความจกาเปป็นตข้องลงทรุนในโครงการใหญลุ่
       การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : รรักษาระดรับของเงงินสดและรายการเทปยบเทลุ่าเงงินสดใหข้มปสการองไวข้เพปยงพอ สลุ่วนทปสเกงินนกา
ไปจลุ่ายเงงินปรันผลระหวลุ่างกาลเพถืสอตอบแทนผมูข้ลงทรุน และบางสลุ่วนนกาไปลงทรุนระยะสรัซนทปสใหข้ผลตอบแทนสมูงในสถาบรันการเงงินทปส
มรัสนคง เมถืสอมปความจกาเปป็นสามารถนกามาใช ข้ไดข้ทรันทปโดยไมลุ่ตข้องกมูข้ยถืม
รษัฐบาล ส ริพิ่งแวดลผู้อม และ ชรมชน : รรัฐบาลมปนโยบายเกป็บภาษปสรรพสามงิตทกาใหข้ตข้นทรุนสมูงขขซน  โรงงานผลงิตตรัซงอยมูลุ่ใกลข้แหลลุ่ง
ชรุมชนอาจสลุ่งผลกระทบดข้านสงิสงแวดลข้อม
       การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : 
               ปรรับราคาส งินคข้าตามตข้นทรุนทปสสมูงขขซนแบบคลุ่อยๆเปป็นคลุ่อยๆไป เพถืสอรรักษาระดรับกกาลรังซ ถืซอของลมูกคข้า แตลุ่สลุ่งผลใหข้กกาไร
ของบรงิษรัทลดลง 
               ดข้านชรุมชนจรัดใหข้มประบบควบครุมทปสดป ตรวจสอบคลุ่า วรัดผล เกป็บสถงิตงิ และวงิเคราะหน์ขข้อมมูลอยลุ่างสมกสาเสมอ และปรรับปรรุง
แนวทางการปฏงิบรัตงิใหข้รรัดกรุมอยลุ่างตลุ่อเนถืสอง
การพษัฒนาทรษัพยากรบรคคล : พนรักงานเกลุ่าไมลุ่พรัฒนาความสามารถใหข้กข้าวทรันเทคโนโลยปสและความรมูข้ในปรัจจรุบรัน
        การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : ใหข้การอบรมสรัมมนาพนรักงานทรุกระดรับ มปการตงิดตามวรัดผลอยลุ่างสมกสา เสมอ โดย
กกาหนด KPI ในการวรัดทปสเหมาะสมกรับแตลุ่ละหนลุ่วยงาน พนรักงานทปสมปความสามารถจะไดข้รรับการปรรับไปสมู ลุ่ตกาแหนลุ่งงานทปสเหมาะสม
การถผกควบครมเสปียงของทปีพิ่ประชรมผผผู้ถถือหรผู้น : กลรุลุ่มโรจตระการถถือหรุข้นรวม 68.74% และเปป็นคณะกรรมการและผมูข้บรงิหารของ
กลรุลุ่มบรงิษรัท จขงเปป็นกลรุลุ่มทปสควบครุมคะแนนเสปยงในการลงมตงิทปสสกาครัญ
         การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : บรงิษรัทจรัดใหข้มปโครงสรข้างคณะกรรมการอยลุ่างเหมาะสมคถือ 10 ทลุ่าน ประกอบดข้วย
กรรมการบรงิหาร 6 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการองิสระ 4 ทลุ่านคงิดเปป็นรข้อยละ 40 จขงเปป็นสรัดสลุ่วนทปส
เหมาะสกาหรรับการถลุ่วงดรุลและสอบทานรายละเอปยดของวาระทปสจะนกาเสนอพงิจารณาในการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นทปสผลุ่านมา
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การวริเคราะหฑ์ความเสปีพิ่ยงในอนาคต : เตรปยมพรข้อมกรับความเสปสยงทปสไมลุ่เคยเกงิดขขซน
การบรงิหารจรัดการความเสปสยง : ผมูข้บรงิหารตระหนรักดปวลุ่านอกเหนถือจากความเส ปสยงขข้างตข้นแลข้ว การคข้นหาและระบรุปรัจจรัย

ความเสปสยงดข้านธรุรกงิจทปสสกาครัญทปสไมลุ่เคยเกงิดขขซนมากลุ่อนในอดปตจะทกาใหข้กงิจการสามารถตอบโตข้กรับความเส ปสยงไดข้อยลุ่างทรันทลุ่วงทป
โดยใหข้ความรลุ่วมมถือสลุ่งกรรมการและพนรักงานไปรรับฟรังแนวความคงิดบรงิหารความเส ปสยงจากการสรัมมนาตลุ่างๆอยลุ่างสมกสาเสมอ เชลุ่น
ความกข้าวหนข้าของธรุรกงิจรถยนตน์ไฟฟข้า : แมข้วลุ่าประเทศไทยและ AEC จะกข้าวเขข้าสมูลุ่ชลุ่วงเปลปสยนผลุ่านช ข้ากวลุ่าประเทศในยรุโรป ญปสปรุลุ่น
สหรรัฐฯ และจปน แตลุ่กข้อเรงิสมเปป็นสรัญญาณทปสอรุตสาหกรรมช งิซนสลุ่วนรถยนตน์ตข้องเรงิสมปรรับตรัว เชลุ่น แบตเตอรปสทปสมปประส งิทธงิภาพการเกป็บ
ไฟฟข้าสมูงขขซนและถมูกลง การพรัฒนาสถานปชารน์จไฟฟข้าทปสเพปยงพอในราคาทปสเหมาะสม และการตถืสนตรัวของประเทศกกาลรังพรัฒนา อาจ
สลุ่งผลใหข้ความตข้องการช งิซนสลุ่วนฯสกาหรรับรถเครถืสองยนตน์สรันดาปลดลงเรป็วกวลุ่าทปสคงิดไดข้ เชลุ่นมาเลเซปยมปนโยบายเปป็นศมูนยน์กลางของ
รถยนตน์ประหยรัดพลรังงานโดยเฉพาะรถยนตน์ไฟฟข้านกาหนข้าชาตงิอาเซ ปยนมาหลายปป ขณะทปสประเทศไทยเองกข้อไดข้ประกาศแผนขรับ
เคลถืสอนยานยนตน์ไฟฟข้าโดยตรัซงเปข้าใหข้มปรถยนตน์ไฟฟข้าวงิสงบนทข้องถนน 1.2 ลข้านครันภายใน 19 ปป ขข้างหนข้า

ทรษัพยฑ์ส รินทปีพิ่ใชผู้ในการประกอบธรรกริจ
มผลคสาทรษัพยฑ์ส รินถาวรทปีพิ่ใชผู้ในการดจาเนรินธรรกริจ              

ทรรัพยน์สงินณ 31 ธรันวาคม 2560 2559 2558

(หนลุ่วย : ลข้านบาท) กลุ่อนหรักคลุ่าเสถืสอมฯ หลรังหรักคลุ่าเสถืสอมฯ หลรังหรักคลุ่าเสถืสอมฯ หลรังหรักคลุ่าเสถืสอมฯ

ทปสดงิน 1,105.42 1,105.42 1,105.42 6.71

อาคารและสงิสงปลมูกสรข้าง 671.88 343.42 372.58 400.05

เครถืสองจรักรและอรุปกรณน์ 1,400.98 226.86 238.96 261.40

เครถืสองจรักรระหวลุ่างตงิดตรัซงและงานระหวลุ่างทกา 33.05 14.35 16.82 28.23

เครถืสองตกแตลุ่ง เครถืสองใช ข้สกานรักงาน 67.75 5.20 6.97 8.65

ยานพาหนะ 89.81 32.80 29.58 34.37

เครถืสองมถือ เครถืสองใช ข้ 177.33 40.84 41.54 52.77

สลุ่วนปรรับปรรุงทปสดงินเชลุ่าสรุทธงิ 0.19 0.19 2.43 4.68

รวม 3,546.42 1,769.07 1,814.30 796.86

ภาระผผกพษันของทรษัพยฑ์ส ริน 
 บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยไดข้จดจกานองทปสดงินและส งิสงปลมูกสรข้าง เพถืสอเปป็นหลรักประกรันเงงินเบงิกเกงินบรัญช ปและเงงินกมูข้ยถืมระยะสรัซน
จากสถาบรันการเงงินและใหข้บรงิษรัทยลุ่อยรลุ่วมคกซาประกรันเตป็มวงเงงิน แตลุ่วงเงงินส งินเชถืสอดรังกลลุ่าวบรงิษรัทมปความจกาเปป็นในการใช ข้นข้อยมาก
เนถืสองดข้วยบรงิษรัทมปสภาพคลลุ่องทางการเงงินสมูง ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2560 บรงิษรัทไมลุ่มปหนปซส งินทปสมปภาระดอกเบปซยคงคข้าง ในขณะทปสมป
เงงินสด และเงงินลงทรุนชรัสวคราว รวม 1,946 ลข้านบาท
ทรษัพยฑ์ส รินเพถืพิ่อการลงทรน 

บรงิษรัทมปอสรังหารงิมทรรัพยน์เพถืสอการลงทรุนราคาทรุนเทลุ่ากรับ 3.31 ลข้านบาท เปป็นทปสดงินเปลลุ่า 80 แปลง รวม 27 ไรลุ่ 3 งาน
72.2 ตารางวา มปมมูลคลุ่าประเมงินตามราคาตลาดตามเกณฑน์ของส งินทรรัพยน์ทปสใช ข้งานอยมูลุ่ในปรัจจรุบรันมปมมูลคลุ่ายรุตงิธรรมเทลุ่ากรับ 901.19
ลข้านบาทตามเอกสารจากผมูข้ประเมงินราคาองิสระตามแนบขข้างทข้าย
การตษัตั้งสจารองคสาเผถืพิ่อการดผู้อยคสาของส รินทรษัพยฑ์

บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยมปนโยบายรรับรมูข้ขาดทรุนจากการดข้อยคลุ่าเมถืสอมมูลคลุ่าทปสคาดวลุ่าจะไดข้รรับคถืนตกสากวลุ่ามมูลคลุ่าตามบรัญช ปของ
สงินทรรัพยน์ และตรัซงสการองไวข้ครบถข้วนแลข้ว
โครงการในอนาคต

โครงการทลุ่าเทปยบเรถือ แทข้งคน์นกซามรัน และอาคารคลรังส งินคข้า บนทปสดงินตงิดแมลุ่นกซาเจข้าพระยา ทปสตกาบลปากคลองบางปลากด 
อกาเภอพระสมรุทรเจดปยน์ จรังหวรัดสมรุทรปราการ เพถืสอใช ข้เกป็บวรัตถรุดงิบทปสใช ข้ผลงิต และใหข้เชลุ่า

ขผู้อพริพาททางกฎหมาย 
           - ไมลุ่มป -
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

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

เลขทปสทะเบปยนบรงิษรัท 0107539000111  จดทะเบปยนกรับตลาดหลรักทรรัพยน์ฯเมถืสอ มปนาคม 2540

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

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

ประเภทธรุรกงิจ ผลงิตและจกาหนลุ่าย สงินคข้าอรุตสาหกรรม หมวดยานยนตน์ ประเภทนกซามรันหลลุ่อลถืสน แบตเตอรปส และ
จาระบป

Home Page http://www.siampangroup.com

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

ผมูข้สอบบรัญชป นางสาวนภาพร สาธงิตธรรมพร ผมูข้สอบบรัญชปรรับอนรุญาตเลขทะเบปยน 7494
บรงิษรัท เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป จกากรัด โทรศรัพทน์ (02) 677 2000 

ผมูข้ตรวจสอบภายใน นางสรุรปยน์ นรันตตงิกมูล 
บรงิษรัท ดปองิค ออดงิต แอนดน์ คอนซรัลตงิซง จกากรัด
51 ซอยรรัชดาภงิเษก 62 ถนนรรัชดาภงิเษก แขวงวงศน์สวลุ่าง เขตบางซถืสอ กรรุงเทพมหานคร 
10800  โทร (02) 910 1175 

ชสองทางการตริดตสอสอบถามรผู้องเรปียน
เพถืสอใหข้มปการปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกฝลุ่ายอยลุ่างเทลุ่าเทปยมกรันและมปความเปป็นธรรม บรงิษรัทไดข้จรัดใหข้มปช ลุ่องทางรรับแจข้ง

เบาะแส หรถือขข้อรข้องเรปยน หรถือขข้อคงิดเหป็น หรถือขข้อเสนอแนะใดทปสแสดงวลุ่าผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยไดข้รรับผลกระทบ หรถือมปความเสปสยงทปสจะไดข้
รรับผลกระทบอรันกลุ่อใหข้เกงิดความเสปยหายตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกกลรุลุ่มจากการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท หรถือจากการปฏงิบรัตงิของ
พนรักงานของบรงิษรัทเกปสยวกรับการทกาผงิดกฎหมาย ระเบปยบ ขข้อบรังครับ หรถือจรรยาบรรณทางธรุรกงิจ รวมถขงพฤตงิกรรมทปสอาจสลุ่อถขงการ
ทรุจรงิต การปฏงิบรัตงิทปสไมลุ่เทลุ่าเทปยมกรัน หรถือการกระทกาทปสขาดความระมรัดระวรัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจข้งเบาะแสหรถือขข้อ
รข้องเรปยน พรข้อมสลุ่งรายละเอปยดหลรักฐานตลุ่างๆไดข้ในชลุ่องทาง ดรังนปซ

สลุ่งถขง ชลุ่องทางจรัดสลุ่ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรงิษรัท
- คณะกรรมการบรงิหาร
- เลขานรุการบรงิษรัท

- ผมูข้สอบบรัญชป

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

นโยบายการจษัดการเมถืพิ่อไดผู้รษับการรผู้องเรปียน สรรุปไดข้ดรังนปซ
▪ แยกประเภทขข้อรข้องเรปยนตามสาเหตรุ : เชลุ่น จากพนรักงาน จากตรัวสงินคข้าบรงิการ จากตรัวลมูกคข้า หรถือปรัจจรัยอถืสน
▪ วงิเคราะหน์ขนาดขข้อรข้องเรปยนแตลุ่ละขข้อ : เชลุ่น มปความรรุนแรงมากหรถือนข้อย ความถปสมากหรถือนข้อย
▪ การแกข้ไขขข้อรข้องเรปยน : ถข้ามปนข้อยแกข้ไขทรุกเรถืสอง ถข้ามปมากจะตข้องเลถือกแกข้ไขทปสมปความรรุนแรงและหรถือมปความถขสใน

การรข้องเรปยนสมูงเปป็นลกาดรับแรก
▪ วงิธปการแกข้ไขขข้อรข้องเรปยน : เบถืซองตข้นตข้องคกานขงถขงความพขงพอใจของลมูกคข้าหรถือผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยเปป็นหลรัก เชลุ่น การ

ทดแทน การใหข้สลุ่วนลดพงิเศษในครรัซงตลุ่อไป เปป็นตข้น หลรังจากนรัซนตข้องคข้นหาปรัญหาและสาเหตรุทปสแทข้จรงิงและแกข้ไข
ใหข้ตรงจรุดและไมลุ่ควรใหข้เกงิดขขซนอปก

นโยบายการรษับขผู้อรผู้องเรปียนและปกปผู้องผผผู้แจผู้งเบาะแส
▪ รรับฟรังขข้อรข้องเรปยนดข้วยความยงินดป
▪ ผมูข้แจข้งเบาะแสหรถือขข้อรข้องเรปยนทรัซงทปสเปป็นพนรักงาน ลมูกคข้า บรุคคลทปสรรับจข้างทกางานใหข้แกลุ่บรงิษรัท หรถือผมูข้มปส ลุ่วนไดข้เสปย

กลรุลุ่มอถืสนทปสเปป็นผมูข้แจข้งเบาะแส จะไดข้รรับการปกปข้องและครุข้มครองสงิทธงิตามกฎหมาย
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

ขผู้อมผลหลษักทรษัพยฑ์และผผผู้ถถือหรผู้น
หลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัท
 บรงิษรัทจดทะเบปยนในตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย มปทรุนจดทะเบปยน 345 ลข้านบาท เรปยกชการะแลข้ว 345 ลข้าน

บาท เปป็นหรุข้นสามรัญ 345,000,000 หรุข้น มมูลคลุ่าทปสตราไวข้หรุข้นละ 1 บาท
ผผผู้ถถือหรผู้น 
     ผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ 10 รายแรก ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2560 มปดรังนปซ

รายชถืสอผมูข้ถถือหรุข้น จกานวนหรุข้น รข้อยละเมถืสอเทปยบกรับจกานวนหรุข้นทปส
จกาหนลุ่ายไดข้แลข้วทรัซงหมดของกงิจการ

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

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

32.81
4.35
4.35
5.03
4.35
4.35
10.50
2.00
1.00

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

 *กลรุลุ่มโรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผมูข้บรงิหาร ของกลรุลุ่มบรงิษรัท
นโยบายการจสายเงรินปษันผล

บรงิษรัทแมลุ่ : มปนโยบายการจลุ่ายเงงินปรันผลใหข้แกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้นในอรัตราทปสคาดวลุ่าจะจลุ่ายประมาณไมลุ่ตกสากวลุ่ารข้อยละ 40 ของกกาไร
สกาหรรับปปสลุ่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัทจากงบการเงงินรวมในแตลุ่ละปป โดยจลุ่ายในปปถรัดไปหากไมลุ่มปเหตรุจกาเปป็นอถืสนใด และการ
จลุ่ายเงงินปรันผลนรัซนจะไมลุ่มปผลกระทบตลุ่อการดกาเนงินงานปกตงิของบรงิษรัทฯ อยลุ่างมปสาระสกาครัญ ดรังมปประวรัตงิการจลุ่ายเงงินปรันผล ดรังนปซ 

ปปดกาเนงินงาน 2560
รอเสนอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น

2559 2558

บาท/หรุข้น 0.80 0.80 0.70

คงิดเปป็น รข้อยละของกกาไรสรุทธงิ 64.57 48.78 49.50
บรงิษรัทยลุ่อย : มปนโยบายการจลุ่ายเงงินปรันผลใหข้แกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้น ในอรัตราทปสคาดวลุ่าจะจลุ่ายประมาณไมลุ่ตกสากวลุ่ารข้อยละ 20 ของ

กกาไรสรุทธงิหลรังหรักภาษปแลข้วในแตลุ่ละปป โดยจลุ่ายในปปถรัดไป เมถืสอการจลุ่ายเงงินปรันผลนรัซนจะไมลุ่มปผลกระทบตลุ่อการดกาเนงินงานปกตงิขอ
งบรงิษรัทฯ และการชการะคถืนเงงินกมูข้ยถืมจากสถาบรันการเงงินตลุ่างๆ

ปปดกาเนงินงาน บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรปเมปยฯ

2560 รอเสนอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น

2559 2.00 3.00 8.00 บาท/หรุข้น

2558 1.50 30.00 50.00 บาท/หรุข้น
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โครงสรผู้างการจษัดการ 

คณะกรรมการ
1. นายมรข โรจตระการ

-อายรุ 98 ปป
-ประธานกรรมการบรงิษรัท , ประธานกรรมการ
บรงิหาร
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 21 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 37.84
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

2. นายอดริศร โรจตระการ
-อายรุ 69 ปป
-กรรมการบรงิษรัท,กรรมการบรงิหาร,กรรมการผมูข้
จรัดการ
-ดมูแลดข้านการขายและการตลาดตลุ่างประเทศ- 
แบตเตอรปส
-MBA Cornell University USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 21 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 4.35
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง
-อายรุ 74 ปป
-กรรมการบรงิษรัท, กรรมการบรงิหาร
-ดมูแลดข้านบรัญชปและการเงงิน
-Master’s Degree of Accounting San 
Francisco State University USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 21 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 4.35
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

4. นายไพบผลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์
-อายรุ 69 ปป
-กรรมการบรงิษรัท, กรรมการบรงิหาร
-กรรมการบรงิหารโรงพยาบาลวงิชรัยยรุทธ
-Doctor of Medicine , Mahidol University and
MBA , Sasin University
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 21 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.อถืสน
-ดการงตกาแหนลุ่งในบจ.อถืสน 1 แหลุ่งคถือรพ.วงิชรัยยรุทธ

5. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ
-อายรุ 52 ปป
-กรรมการบรงิษรัทม, กรรมการบรงิหาร
- ดมูแลดข้านการขายและการตลาดในประเทศ
และชายแดน
- MBA Honors, Sasin University and 
BSC Honors Biochemistry , University 
of British Columbia , Canada
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 9 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 4.35
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

6. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
-อายรุ 41 ปป
-กรรมการบรงิษรัท, กรรมการบรงิหาร
-ดมูแลดข้านการขายและการตลาดตลุ่างประเทศ 
นกซามรันและจาระบป
-Master’s Degree of Economics University of
Missouri U.S.A.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 14 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 1.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

7. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์
-อายรุ 88 ปป
-กรรมการองิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
-มปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทาน
งบการเงงินทลุ่านเคยมปตกาแหนลุ่งหนข้าทปสเปป็นผมูข้
จรัดการฝลุ่ายการเงงินและบรงิหาร บจก.พปคงิว
เคมงิคอลประเทศไทย
-MBA The Ohio State University, USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 18 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

8. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์
-อายรุ 80 ปป
-กรรมการองิสระ, กรรมการตรวจสอบ
-มปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการ
เงงินทลุ่านเคยดการงตกาแหนลุ่งสรรพากรภาค 4  กรม
สรรพากร
-Bachelor’s Degree of Commerce & 
Accounting/Laws
Thamasat University
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 18 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

9. นายสมริต หรรษา
-อายรุ 77 ปป
-กรรมการองิสระ, กรรมการตรวจสอบ
-มปความรมูข้และประสบการณน์เกปสยวกรับ
ผลงิตภรัณฑน์นกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป ทลุ่าน
เคยดการงตกาแหนลุ่ง ฝลุ่ายบรงิหารบรงิษรัท เอสโซลุ่
แสตนดารน์ต ประเทศไทย จกากรัด
-Master’s Degree of Physics Ball State 
University , USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 18 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
--ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน

10. นายช ษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล
-อายรุ 64 ปป
-กรรมการองิสระ, ประธานกรรมการบรงิหารความ
เสปสยง
-มปความรมูข้และประสบการณน์เกปสยวกรับผลงิตภรัณฑน์
นกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป 
-ปรงิญญาโท Industrail and Systems 
Engineering The Ohio State University, USA.
-จกานวนปปทปสดการงตกาแหนลุ่ง 4 ปป
-สรัดสลุ่วนการถถือหรุข้นรข้อยละ 0.00
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อถืสน
-ไมลุ่ไดข้ดการงตกาแหนลุ่งในบมจ.อถืสน
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คณะกรรมการ   มป   4   ชรุด ดรังนปซ
             1. คณะกรรมการบรงิษรัท

   2. คณะกรรมการบรงิหาร
             3. คณะกรรมการตรวจสอบ

   4. คณะกรรมการบรงิหารความเสปสยง
 ขอบเขตอจานาจหนผู้าทปีพิ่ของคณะกรรมการ
     1. คณะกรรมการบรงิษรัท เปป็นตรัวแทนของผมูข้ถถือหรุข้น  ในการจรัดการบรงิษรัท ดรังตลุ่อไปนปซ

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

     2. คณะกรรมการบรงิหาร
          กรรมการบรงิหาร

    1. กกาหนดนโยบายของบรงิษรัท โดยมรุลุ่งเนข้นหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป
              2. วางแผน และควบครุมการดกาเนงินงานใหข้เปป็นไปตามนโยบาย
              3. แตลุ่งตรัซงผมูข้บรงิหารระดรับสมูง
              4. กกาหนดอกานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของกรรมการผมูข้จรัดการ
              5. รายงานผลการดกาเนงินงานและฐานะการเงงินตลุ่อคณะกรรมการอยลุ่างนข้อยไตรมาสละ 1 ครรัซง
              6. จรัดระบบงานใหข้มปการตรวจสอบและควบครุมซขสงกรันและกรันอยลุ่างเปป็นระบบ 
              7. ประสานงานสนรับสนรุนและชลุ่วยเหลถือคณะกรรมการตรวจสอบในการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป
              8. พงิจารณาปรัจจรัยเสปสยงและบรงิหารความเสปสยงไมลุ่ใหข้เกงิดผลกระทบตลุ่อบรงิษรัทอยลุ่างมปนรัยสกาครัญ
              9. วลุ่าจข้างทปสปรขกษาหรถือผมูข้ชกานาญการทางวงิชาชปพเฉพาะเรถืสองตามความจกาเปป็นและเหมาะสม
             10. ปฏงิบรัตงิตามกฎหมายทปสเกปสยวขข้องกรับงานของบรงิษรัทฯ ปฏงิบรัตงิตามสรัญญาขข้อผมูกพรันทปสมปตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปย

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

   กรรมการบรงิหารดข้านการตลาด

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

   3. คณะกรรมการตรวจสอบ
              1.  สอบทานใหข้บรงิษรัทมปการรายงานทางการเงงินเปป็นไปตามมาตรฐานบรัญชปและเชถืสอถถือไดข้
              2.  สอบทานใหข้บรงิษรัทมประบบการควบครุมภายในและการตรวจสอบภายในทปสมปประส งิทธงิผล ใหข้ความเหป็นชอบ   
                   ในการพงิจารณาแตลุ่งตรัซงหนลุ่วยงานตรวจสอบภายในและดมูแลใหข้มปความเปป็นองิสระในการทกางาน
              3.  สอบทานการปฏงิบรัตงิของบรงิษรัทใหข้เปป็นไปตามกฎหมายวลุ่าดข้วยหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ ขข้อกกาหนด
                   ของตลาดหลรักทรรัพยน์ และกฎหมายทปสเกปสยวขข้องกรับธรุรกงิจ
              4.  พงิจารณาเสนอแตลุ่งตรัซงผมูข้สอบบรัญชปโดยคกานขงถขงความนลุ่าเชถืสอถถือ ปรงิมาณงานตรวจสอบ รวมถขงประสบการณน์ 
                   ของบรุคลากรทปสไดข้รรับมอบหมายใหข้ทกาการตรวจสอบบรัญชป รวมทรัซงเขข้ารลุ่วมประชรุมกรับผมูข้สอบบรัญชปโดยไมลุ่มปฝลุ่าย    
                   จรัดการเขข้ารลุ่วมประชรุมดข้วยอยลุ่างนข้อยปปละ 1 ครรัซง 
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              5.  พงิจารณาการเปงิดเผยขข้อมมูลในกรณปทปสเกงิดรายการเกปสยวโยงหรถือรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์
                   ใหข้มปความถมูกตข้องครบถข้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขข้อกกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย
              6.  ปฏงิบรัตงิการอถืสนตามทปสคณะกรรมการบรงิษรัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
              7.  จรัดทการายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปงิดเผยไวข้ในแบบแสดงรายการขข้อมมูลประจกาปป(แบบ 56-1) ,
                  รายงานประจกาปป(แบบ 56-2) ซขสงรายงานดรังกลลุ่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตข้องประกอบดข้วย 

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

         ตลาดหลรักทรรัพยน์ ขข้อกกาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์ มาตรฐานการบรัญชป และกฎหมายทปสเกปสยวขข้องกรับธรุรกงิจของ  
         บรงิษรัท อยลุ่างสมกสาเสมอ

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

    3.  กกากรับดมูแลและสนรับสนรุนใหข้การบรงิหารความเสปสยงประสบความสกาเรป็จทรัซงบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย
              4.  แตลุ่งตรัซงคณะทกางานในบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย สลุ่งเสรงิมอบรมความรมูข้เพงิสมเตงิมเรถืสองความเสปสยงอยลุ่าสมกสาเสมอ
              5.  สอบทานการปฏงิบรัตงิของคณะทกางาน เพถืสอใหข้มปการบรงิหารความเสปสยงอยลุ่างตลุ่อเนถืสองและมปประสงิทธงิภาพ
              6.  รายงานการบรงิหารจรัดการเพถืสอลดความเสปสยงตลุ่อคณะกรรมการเพถืสอทราบเปป็นประจกาและทรันเวลา 
              7.  เปงิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรงิหารความเสปสยงในรายงานประจกาปปของบรงิษรัท

    8.  ทบทวนนโยบายใหข้เหมาะสมและทรันสมรัย
    9.  ปฏงิบรัตงิการอถืสนๆทปสเกปสยวขข้องกรับการบรงิหารความเสปสยงตามทปสคณะกรรมการมอบหมาย

ผผผู้บรริหาร
1. นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ
2. นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการผมูข้จรัดการ

ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการสายการขาย-การตลาดตลุ่างประเทศ
  ผลงิตภรัณฑน์แบตเตอรปส

3. นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการสายบรงิหาร
รรักษาการผมูข้จรัดการฝลุ่ายบรัญชปและการเงงิน
รรักษาการผมูข้จรัดการฝลุ่ายจรัดซถืซอ , บรุคคลและธรุรการ

4. นางสาวดรุษฎป โรจตระการ ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการสายการขาย-การตลาด
  ในประเทศ/ชายแดน

5. นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง ผมูข้ชลุ่วยผมูข้จรัดการฝลุ่ายขายตลุ่างประเทศ ผลงิตภรัณฑน์นกซามรัน
และจาระบป

6. นายบรุญศรป ตรันตงิพานงิชพรันธน์ ผมูข้จรัดการฝลุ่ายคลรังสงินคข้าและจรัดสลุ่ง
 ครณสมบษัตริของกรรมการ กรรมการอริสระ กรรมการตรวจสอบ และผผผู้บรริหาร

กรรมการ กรรมการองิสระ กรรมการตรวจสอบ และผมูข้บรงิหารของบรงิษรัท มปครุณสมบรัตงิครบตามมาตรา 68 แหลุ่งพระราช
บรัญญรัตงิบรงิษรัทมหาชน พ.ศ.2535  และตามประกาศคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ เ รถืส องหลรัก เกณฑน์
เงถืสอนไข และวงิธปการในการขออนรุญาตเสนอขายหรุข้นทปสออกใหมลุ่และการอนรุญาต ฉบรับลงวรันทปส 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการองิสระและกรรมการตรวจสอบ บรงิษรัทฯมปกรรมการทปสมปครุณสมบรัตงิความเปป็นองิสระตามเกณฑน์ของคณะกรรมการ
กกากรับตลาดทรุนและหลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป มากกวลุ่า 1 ใน 3 ของกรรมการทรัซงคณะ รวม 4 ทลุ่านเปป็นผมูข้ทรงครุณวรุฒงิและเปป็น
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บรุคคลภายนอก ไมลุ่มปสลุ่วนรลุ่วมในการบรงิหารงานไมลุ่เปป็นผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่หรถือถถือหรุข้นเกงินกวลุ่ารข้อยละ 1 ไมลุ่ไดข้เปป็นลมูกจข้างหรถือ
พนรักงานทปสไดข้รรับเงงินเดถือน รวมทรัซงไมลุ่ใช ลุ่เปป็นผมูข้ทปสเกปสยวขข้องหรถือญาตงิสนงิทของผมูข้บรงิหารหรถือผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ของบรงิษรัท,บรงิษรัทใน
เครถือ, บรงิษรัทรลุ่วม, บรงิษรัททปสเกปสยวขข้อง มปความเปป็นองิสระ และ 2 ใน 4 ทลุ่านมปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงงิน

 การดจารงตจาแหนสงในบรริษษัท บรริษษัทยสอย และ บรริษษัททปีพิ่เกปีพิ่ยวขผู้อง
ประเภท บรงิษรัท บรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทเกปสยวขข้อง

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

นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ หรุข้นสลุ่วน

นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการบรงิหาร กรรมการบรงิหาร กรรมการบรงิหาร กรรมการผมูข้จรัดการ หรุข้นสลุ่วนผมูข้จรัดการ

นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการบรงิหาร หรุข้นสลุ่วน

นส.ดรุษฎป โรจตระการ กรรมการบรงิหาร - - - หรุข้นสลุ่วน

นส.ปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการบรงิหาร - - - หรุข้นสลุ่วน

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

ประวษัตริการอบรมเกปีพิ่ยวกษับบทบาทหนผู้าทปีพิ่และทษักษะของการเปป็นกรรมการและกรรมการบรริหาร
กรรมการของบรงิษรัทไดข้เขข้าอบรมสรัมมนาเพถืสอเพงิสมทรักษะอยลุ่างสมกสาเสมอ ดรังนปซ
  - Directors Accreditation Program (DAP)

  - Building a strategic Internal audit function
  - The Cyber security challenge
  - Transfer pricing act
  - World Base Oil & Lubricants
  - National Lubricating Grease Institute
           - Shareholder Questions 2017
           - Risk Trends and Proactive Audit Committee
           - Enhancing Audit Committee Excellences Through Internal audit
           - ASIAN Battery Conference (Malaysia)
           - National Lubricating Grease Institute (NLGI-USA)
            - European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland)
การสรรหากรรมการและผผผู้บรริหาร
    วงิธปครัดเลถือกกรรมการและสงิทธงิของผมูข้ลงทรุนรายยลุ่อยในการแตลุ่งตรัซงกรรมการ

1. คณะกรรมการของบรงิษรัทประกอบดข้วยกรรมการจกานวนไมลุ่นข้อยกวลุ่า 5 คนและกรรมการไมลุ่นข้อย กวลุ่ากขสงหนขสงของจกานวน
กรรมการทรัซงหมดนรัซนตข้องมปถงิสนทปสอยมูลุ่ในราชอาณาจรักรโดยกรรมการของ บรงิษรัทจะตข้องเปป็นผมูข้มปครุณสมบรัตงิตามทปสกฎหมายกกาหนด

2. ใหข้ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นเปป็นผมูข้แตลุ่งตรัซงกรรมการโดยใช ข้เสปยงขข้างมากตามหลรักเกณฑน์และวงิธปการ ดรังนปซ
     2.1 ผมูข้ถถือหรุข้นคนหนขสงๆ จะมปคะแนนเสปยงหนขสงหรุข้นตลุ่อหนขสงเสปยง
     2.2 ผมูข้ถถือหรุข้นคนหนขสงๆ จะใช ข้คะแนนเสปยงทปสตนมปอยมูลุ่ทรัซงหมดตาม 2.1 เพถืสอใช ข้เลถือกบรุคคลคนเดปยวหรถือ หลายคนเปป็น   

         กรรมการกป็ไดข้ แตลุ่จะแบลุ่งคะแนนเสปยงใหข้แกลุ่กรรมการคนใดมากหรถือนข้อยกวลุ่ากรรมการคนอถืสนๆไมลุ่ไดข้
     2.3 บรุคคลซขสงไดข้รรับคะแนนเสปยงสมูงสรุดตามลกาดรับจะไดข้รรับแตลุ่งตรัซงใหข้เปป็นกรรมการเทลุ่ากรับจกานวนกรรมการทปสจะพขงมป  

          หรถือจะพขงเลถือกตรัซงในครรัซงนรัซนในกรณปทปสบรุคคลซขสงไดข้รรับการเลถือกตรัซงในลกาดรับถรัดลงมามปคะแนนเสปยงเทลุ่ากรันเกงิน  
          จกานวนทปสจะพขงมปหรถือจะพขงเลถือกตรัซงในครรัซงนรัซนใหข้ประธานเปป็นผมูข้ออกเสปยงชปซขาด

 3. ในการประชรุมสามรัญประจกาปปทรุกครรัซงกรรมการจกานวนหนขสงในสามจะตข้องออกจากตกาแหนลุ่งและถข้าจกานวนกรรมการจะ
แบลุ่งออกใหข้ตรงเปป็นสามสลุ่วนไมลุ่ไดข้แลข้วใหข้กรรมการในจกานวนใกลข้ทปสสรุดกรับสลุ่วนหนขสงในสามออกจากตกาแหนลุ่งโดยใหข้กรรมการคนทปส
อยมูลุ่ในตกาแหนลุ่งนานทปสสรุดเปป็นผมูข้ออกจากตกาแหนลุ่ง ทรัซงนปซกรรมการทปสออกตามวาระนรัซนๆ อาจถมูกเลถือกเขข้ามาดการงตกาแหนลุ่งใหมลุ่ไดข้

4. นอกจากการพข้นตกาแหนลุ่งตามวาระแลข้ว กรรมการจะพข้นจากตกาแหนลุ่งเมถืสอ
               4.1 ตาย
               4.2 ลาออก
               4.3 ขาดครุณสมบรัตงิ หรถือมปลรักษณะตข้องหข้ามตามกฎหมาย
               4.4 ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นลงมตงิใหข้ออก
               4.5 ศาลมปคกาสรัสงใหข้ออกจากตกาแหนลุ่ง
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          5. ในกรณปทปสตกาแหนลุ่งกรรมการวลุ่างลงเพราะเหตรุอถืสนนอกเหนถือไปจากการออกตามวาระ ใหข้คณะกรรมการเลถือกบรุคคลหนขสง
ซขสงมปครุณสมบรัตงิและไมลุ่มปลรักษณะตข้องหข้ามตามกฎหมายเขข้าเปป็นกรรมการแทนในการประชรุมคณะกรรมการคราวถรัดไปเวข้นแตลุ่วาระ
ของกรรมการจะเหลถือนข้อยกวลุ่าสองเดถือน
               มตงิของคณะกรรมการตามวรรคหนขสง จะตข้องประกอบดข้วยคะแนนเส ปยงไมลุ่นข้อยกวลุ่าสามในสปสของจกานวนกรรมการทปสยรัง
เหลถืออยมูลุ่ แตลุ่บรุคคลซขสงไดข้รรับการเลถือกตรัซงเปป็นกรรมการแทนนรัซน จะอยมูลุ่ในตกาแหนลุ่งไดข้เพปยงเทลุ่าวาระทปสยรังเหลถืออยมูลุ่ของกรรมการทปส
ตนเขข้าไปแทน
          6. ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นอาจลงมตงิใหข้กรรมการคนใดออกจากตกาแหนลุ่งกลุ่อนถขงกกาหนดตามวาระไดข้ ดข้วยคะแนนเส ปยงไมลุ่นข้อย
กวลุ่าสามในสปสของจกานวนผมูข้ถถือหรุข้นซขสงมาประชรุมและมปส งิทธงิออกเสปยง และมปหรุข้นนรับรวมกรันไดข้ไมลุ่นข้อยกวลุ่ากขสงหนขสงของจกานวนหรุข้นทปสถถือ
โดยผมูข้ถถือหรุข้นทปสมาประชรุมและมปส งิทธงิออกเสปยง
     7. กรรมการจะประกอบกงิจการหรถือเขข้าเปป็นหรุข้นสลุ่วน หรถือเขข้าเปป็นผมูข้ถถือหรุข้นในนงิตงิบรุคคลอถืสนทปสมปสภาพอยลุ่างเดปยวกรัน และ
เปป็นการแขลุ่งขรันกรับกงิจการของบรงิษรัทไมลุ่ไดข้ เวข้นแตลุ่จะแจข้งใหข้ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นทราบกลุ่อนทปสจะมปมตงิแตลุ่งตรัซง
    8. กรรมการคนใดซถืซอสงินทรรัพยน์ของบรงิษรัทหรถือขายส งินทรรัพยน์ใหข้แกลุ่บรงิษรัท หรถือกระทกาธรุรกงิจอยลุ่างใดอยลุ่างหนขสงกรับบรงิษรัท
ไมลุ่วลุ่าจะกระทกาในนามของตนหรถือของบรุคคลอถืสน ถข้ามงิไดข้รรับความยงินยอมจากคณะกรรมการแลข้วการซ ถืซอขายหรถือกระทกาธรุรกงิจนรัซน
ไมลุ่มปผลผมูกพรันบรงิษรัท
 คสาตอบแทนกรรมการและผผผู้บรริหาร

1. นโยบายการพงิจารณาคลุ่าตอบแทนกรรมการบรงิษรัทและผมูข้บรงิหาร
    คลุ่าตอบแทนกรรมการบรงิษรัทและผมูข้บรงิหาร : พงิจารณาจากหนข้าทปสความรรับผงิดชอบและผลงาน โดยตข้องไดข้รรับการอนรุมรัตงิ

จากผมูข้ถถือหรุข้น คลุ่าตอบแทนดรังกลลุ่าวไดข้คกานขงใหข้สอดคลข้องกรับประเภทและขนาดธรุรกงิจของบรงิษรัท ตลาด และคมูลุ่แขลุ่งขรัน และดมูใหข้อยมูลุ่
ในระดรับทปเหมาะสมเพปยงพอทปจะจมูงใจและรรักษากรรมการและผมูข้บรงิหารทปมปครุณภาพไวข้

    ประเภทคลุ่าตอบแทน และวงิธปการจลุ่าย
    - คลุ่าเบปซยประชรุม เพถืสอสะทข้อนการทกางานของกรรมการในการปฏงิบรัตงิหนข้าทปสเขข้าประชรุมอยลุ่างสมกสาเสมอ โดยจลุ่ายกรับ
      กรรมการทรุกทลุ่านทปเขข้าประชรุม
    - คลุ่าตอบแทนประจกาปป เพถืสอสะทข้อนถขงหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของกรรมการ โดยจลุ่ายสกาหรรับกรรมการองิสระและ
      กรรมการตรวจสอบ
    - สกาหรรับผมูข้บรงิหารจะไดข้รรับคลุ่าตอบแทนรายเดถือนในรมูปเงงินเดถือนซขสงครอบคลรุมหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบในฐานะผมูข้
      บรงิหาร 

      2. คลุ่าตอบแทนทปสเปป็นตรัวเงงิน
              คลุ่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปป 2560 สงิซนสรุด ณ 31 ธรันวาคม 2560 เปป็นดรังนปซ

ชถืสอ สกรุล ตกาแหนลุ่ง คลุ่าเบปซยประชรุม
(บาท)

1. นายมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 140,000
2. นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000
3. นายอดงิศร โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000
4. นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 220,000
5. นางสาวดรุษฎป โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000
6. นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง กรรมการ และ กรรมการบรงิหาร 120,000
7. นายอกาพล โหตระกงิตยน์ กรรมการองิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
515,000

8. นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการองิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000

9. นายสมงิต หรรษา กรรมการองิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000

10.นายชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ 450,000
รวม 10 ราย เปป็นเงงิน 2,745,000

          3. คลุ่าตอบแทนอถืสน        - ไมลุ่มป -
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โครงสรผู้างองคฑ์กร 

เลขานรการบรริษษัท :  
         คณะกรรมการบรงิษรัทไดข้แตลุ่งตรัซง นางสรุทธงิรรัตนน์ วรรณรรัตนน์ ผมูข้ชลุ่วยผมูข้จรัดการฝลุ่ายบรัญชปและการเงงิน เปป็นเลขานรุการบรงิษรัทตรัซงแตลุ่วรันทปส
9 สงิงหาคม 2551 เพถืสอทกาหนข้าทปสตามมาตรา 89/15 พระราชบรัญญรัตงิหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ พ.ศ. 2535 และตามทปสคณะ
กรรมการกกากรับตลาดทรุนประกาศกกาหนด โดยมปหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบหลรัก ดรังนปซ

• รมูข้ขข้อกฎหมาย ระเบปยบและขข้อบรังครับตลุ่างๆ และตงิดตามใหข้มปการปฏงิบรัตงิอยลุ่างถมูกตข้อง และเปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ทรันเวลา
• เกป็บรรักษาเอกสารสกาครัญเชลุ่น ทะเบปยนกรรมการ หนรังสถือนรัดประชรุมคณะกรรมการ รายงานการประชรุมคณะกรรมการ รายงาน

ประจกาปปของบรงิษรัท หนรังสถือนรัดประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น รายงานการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น และรายงานการมปสลุ่วนไดข้เสปยทปสรายงานโดย
กรรมการหรถือผมูข้บรงิหาร และดกาเนงินการอถืสนๆตามทปสคณะกรรมการกกากรับตลาดทรุน และกฎหมายทปสเกปสยวขข้องประกาศกกาหนด

• จรัดการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นและประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัทใหข้เปป็นไปตามกฎหมายขข้อบรังครับของบรงิษรัทฯและขข้อพขงปฏงิบรัตงิตลุ่างๆ
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คณะกรรมการบรงิษรัท

ประธานคณะกรรมการ
นายมรุข โรจตระการ

คณะกรรมการบรงิหาร

กรรมการผมูข้จรัดการ
นายอดงิศร โรจตระการ

ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการ
การขาย-การตลาด

ตลุ่างประเทศ

นายอดงิศร โรจตระการ

ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการ
การขาย-การตลาด

ในประเทศ/ชายแดน

น.ส.ดรุษฏป โรจตระการ

ผมูข้ชลุ่วยกรรมการผมูข้จรัดการ

สายบรงิหาร

นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง

ฝลุ่ายขาย
ตลุ่างประเทศ

(นกซามรัน/
จาระบป)

น.ส.ปรางศงิรงิ
ทงิพยบรุญทอง

(ผมูข้ชลุ่วยผมูข้
จรัดการ)

ฝลุ่ายขาย
ในประเทศ/
ชายแดน

น.ส.ดรุษฏป 
โรจตระการ
(รรักษาการ)

ฝลุ่ายจรัดซถืซอ

นางอรศรป 

ทงิพยบรุญทอง

(รรักษาการ)

ฝลุ่ายบรุคคล

และธรุรการ

นางอรศรป 

ทงิพยบรุญทอง

(รรักษาการ)

ฝลุ่ายคลรัง

สงินคข้า

   นายบรุญศรป 

   ตรันตงิพานงิช

พรันธน์

ฝลุ่ายบรัญชปและ

การเงงิน

นางอรศรป

ทงิพยบรุญทอง

(รรักษาการ)

ฝลุ่ายขาย
ตลุ่างประเทศ
(แบตเตอรปส)

นายอดงิศร
โรจตระการ
(รรักษาการ)

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หนลุ่วยตรวจสอบ
ภายใน

คณะกรรมการ
บรงิหารความเสปสยง
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การกจากษับดผแลกริจการ
นโยบายของคณะกรรมการเกปีพิ่ยวกษับการกจากษับดผแลกริจการ
 คณะกรรมการตระหนรักถขงความสกาครัญของการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป และมรุลุ่งมรัสนใหข้องคน์กรมปการดกาเนงินงานและปฏงิบรัตงิตาม
หลรักการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป จรัดทกานโยบายการกกากรับดมูแลกงิจการทปสดป โดยมรุลุ่งจะสรข้างความมรัสนคง และความเจรงิญเตงิบโตอยลุ่าง
ยรัสงยถืนใหข้กรับองคน์กร โดยใหข้กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานทรุกคนยขดถถือปฏงิบรัตงิ ดรังนปซ

1. คณะกรรมการเปป็นผมูข้กกาหนดหลรักเกณฑน์และจรรยาบรรณในการดกาเนงินธรุรกงิจ เพถืสอใหข้ทรุกคนในองคน์กรถถือปฏงิบรัตงิและใช ข้ 
    เปป็นแนวทางในการทกางานโดยคกานขงถขงผลประโยชนน์ของบรงิษรัท ผมูข้ถถือหรุข้นและเคารพส งิทธงิของผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ
2. คณะกรรมการจะปฏงิบรัตงิและเผยแพรลุ่ขข้อมมูลใหข้กรับผมูข้ถถือหรุข้นและผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยกลรุลุ่มตลุ่างๆ อยลุ่างโปรลุ่งใส เปป็นธรรม ทรัน
    เวลา และสามารถตรวจสอบไดข้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทรุกๆปปใหข้ครอบคลรุมถขง หลรักส งิทธงิมนรุษยชน การสลุ่งเสรงิมแรงงาน การดมูแลสงิสงแวด
    ลข้อม รลุ่วมมถือตลุ่อตข้านการทรุจรงิตคอรรับชรัสน มปความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคม ดมูแลและบรงิหารความเสปสยง โดยจรัดใหข้มปคณะ
    กรรมการชรุดยลุ่อย และทปมผมูข้บรงิหารจรัดการทปสมปประส งิทธงิภาพเพถืสอใหข้บรรลรุเปข้าหมายทปสวางไวข้

การปฏริบษัตริตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปีพิ่ดปี
หมวดทปีพิ่  1.   ส ริทธริของผผผู้ถถือหรผู้น
     บรงิษรัทฯและคณะกรรมการปกปข้องและรรักษาสงิทธงิของผมูข้ถถือหรุข้นทรุกกลรุลุ่มใหข้ไดข้รรับส งิทธงิขรัซนพถืซนฐานตลุ่างๆทรัซงในฐานะนรักลงทรุน
ในหลรักทรรัพยน์และฐานะเจข้าของบรงิษรัท ใหข้ส งิทธงิในการเปป็นเจข้าของหรุข้นซถืซอขายหรถือโอนหรุข้นทปสตนถถืออยมูลุ่อยลุ่างเปป็นองิสระ ใหข้ความ
สกาครัญและเคารพสงิทธงิของผมูข้ถถือหรุข้นทรุกราย ไมลุ่กระทกาการใดๆอรันเปป็นการละเมงิดหรถือลงิดรอนส งิทธงิของผมูข้ถถือหรุข้น โดยแตลุ่ละหรุข้นมป
ส งิทธงิออกเสปยงหนขสงเสปยง และไมลุ่มปหรุข้นใดมปส งิทธงิพงิเศษเหนถือผมูข้ถถือหรุข้นรายอถืสน
     1. สงิทธงิในการรรับทราบขข้อมมูลขลุ่าวสารทปสเพปยงพอทรันเวลา
        บรงิษรัทเผยแพรลุ่ขข้อมมูลขลุ่าวสารสกาครัญใหข้แกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้นทรุกทลุ่านดรังนปซ

ขลุ่าวสารการประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้นปป 2560 ผลุ่านเวป็บไซตน์
ตลาดหลรักทรรัพยน์

เผยแพรลุ่ในเวป็บไซตน์
ของบรงิษรัท

ขอเชงิญผมูข้ถถือหรุข้นเสนอ : วาระการประชรุมและเสนอชถืสอบรุคคลเพถืสอเขข้ารรับการ
ครัดเลถือกเปป็นกรรมการลลุ่วงหนข้า (แจข้งกลุ่อนวรันประชรุมกรรมการ 16 วรัน)

25/01/60 25/01/60

แจข้งมตงิคณะกรรมการ : การจลุ่ายเงงินปรันผล , วรัน เวลา สถานทปส ในการ
ประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปป , วรันกกาหนดรายชถืสอ , วรันปงิดสมรุด
ทะเบปยน (แจข้งทรันทปในวรันทปสประชรุมกรรมการ, 17 วรันกลุ่อน Record date,
47 วรันกลุ่อนวรันประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น)

10/02/60 10/02/60

แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรลุ่ : หนรังสถือนรัดประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปป
รายงานประจกาปป และงบการเงงินงวดส งิซนสรุด 31 ธรันวาคม (34 วรันกลุ่อนวรัน
ประชรุม)

23/02/60 23/02/60

แจข้งงบการเงงิน และสรรุปผลการดกาเนงินงาน ประจกาปป 2559 23/02/60 23/02/60

แจข้งมตงิทปสประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปปแสดงผลการลงคะแนน เหป็นดข้วย
ไมลุ่เหป็นดข้วย และงดออกเสปยง รวมถขง%ตลุ่อฐานคะแนนทรัซงหมด (แจข้งทรันทป
ในวรันทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น)

29/03/60 29/03/60

แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรลุ่ : รายงานการประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นประจกา
ปป (14 วรันหลรังวรันประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น)

12/04/60 12/04/60

    รวมทรัซงการเผยแพรลุ่งบการเงงินรายไตรมาส 1-3 ของปป2560 และรายงาน 56-1-2559 ในเวป็บไซตน์ของตลาดหลรักทรรัพยน์
ครบถข้วนตามเวลาทปสกกาหนด
     2. สงิทธงิในการเขข้ารลุ่วมประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น
         ในปป 2560 บรงิษรัทจรัดประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น 1 ครรัซง เมถืสอวรันทปส 29 มปนาคม 2560 บรงิษรัทอกานวยความสะดวกและสลุ่งเสรงิมใหข้ผมูข้ถถือ
หรุข้นทรุกรายไดข้เขข้ารลุ่วมประชรุม โดยสถานทปสทปสจรัดประชรุมมประบบขนสลุ่งมวลชนเขข้าถขงและเพปยงพอใหข้สามารถเดงินทางมาไดข้อยลุ่าง
สะดวก และผมูข้ถถือหรุข้นทรุกทลุ่านสามารถใช ข้สงิทธงิของผมูข้ถถือหรุข้นอยลุ่างเทลุ่าเทปยมกรันและเตป็มทปส ดรังนปซ     

2.1 การปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้ถถือหรุข้นกลุ่อนวรันประชรุม

• ไดข้เช งิญผมูข้ถถือหรุข้นเสนอวาระและเสนอชถืสอบรุคคลเพถืสอเขข้ารรับการครัดเลถือกเปป็นกรรมการ ผลุ่านระบบขลุ่าวของ
ตลาดหลรักทรรัพยน์และบนเวป็บไซดน์ของบรงิษรัท โดยแจข้งลลุ่วงหนข้า 16 วรันกลุ่อนวรันประชรุมคณะกรรมการ

• ใหข้ขข้อมมูลจากมตงิทปสประชรุมคณะกรรมการทรันทป เรถืสอง วรันกกาหนดรายช ถืสอผมูข้ถถือหรุข้นและวรันปงิดสมรุดทะเบปยน เพถืสอใหข้ส งิทธงิผมูข้
ถถือหรุข้นทรุกทลุ่านทปสมปช ถืสอในวรันปงิดสมรุดทะเบปยนมปส งิทธงิเขข้ารลุ่วมประชรุมลงคะแนนเสปยง และรรับเงงินปรันผลในอรัตราเทลุ่าเทปยม

                                                                                                                                                                                                                                 หนผู้า 23



บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

กรัน ผลุ่านทางระบบขลุ่าวของตลาดหลรักทรรัพยน์และบนเวป็บไซดน์ของบรงิษรัท ลลุ่วงหนข้า 17 วรันกลุ่อนวรันกกาหนดรายชถืสอ และ
47 วรันกลุ่อนวรันประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้น

• เผยแพรลุ่หนรังสถือนรัดประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้นทปสมปรายละเอปยดครบถข้วน พรข้อมรายงานประจกาปป และงบการเงงินงวดส งิซน
ปป ผลุ่านระบบขลุ่าวของตลาดหลรักทรรัพยน์และบนเวป็บไซดน์ของบรงิษรัท ลลุ่วงหนข้า 34 วรันกลุ่อนวรันประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้น

• สลุ่งหนรังสถือเช งิญประชรุมทางไปรษณปยน์ใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นทรุกทลุ่านครบถข้วนลลุ่วงหนข้า 15 วรันกลุ่อนวรันประชรุมโดยมปรายละเอปยด
อยลุ่างนข้อย ดรังนปซ วรัน เวลา สถานทปส และวาระการประชรุม ซ ขสงแตลุ่ละวาระจะมปรายละเอปยดประกอบการพงิจารณา และระบรุ
ความเหป็นของคณะกรรมการ, ชถืสอบรุคคลทปสจะไดข้รรับแตลุ่งตรัซงเปป็นกรรมการ อายรุ จกานวนปป/ครรัซงทปสดการงตกาแหนลุ่ง ภาพถลุ่าย
ประวรัตงิการศขกษา การทกางาน จกานวนบมจ.หรถือ บจ.ทปสดการงตกาแหนลุ่งกรรมการ หลรักเกณฑน์การสรรหา ประเภท
กรรมการทปสแตลุ่งตรัซง กรณปกรรมการเดงิมทปสกลรับเขข้าดการงตกาแหนลุ่งจะแจข้งการเขข้ารลุ่วมประชรุมและวรันเดถือนปปทปสแตลุ่งตรัซงเขข้า
มา ฯลฯ ของแตลุ่ละคน, ชถืสอบรุคคลทปสจะไดข้รรับแตลุ่งตรัซงเปป็นผมูข้สอบบรัญช ป และบรงิษรัททปสสรังกรัด ความเปป็นองิสระ เหตรุผลทปส
เลถือก รวมทรัซงประวรัตงิคลุ่าตอบแทน, แจข้งนโยบายในการจลุ่ายเงงินปรันผล ประวรัตงิการจลุ่ายเงงินปรันผลทปสผลุ่านมา อรัตราการ
จลุ่ายและจกานวนเงงินปรันผลทปสเสนออนรุมรัตงิ, รายงานประจกาปป, งบการเงงินงวด 1 ปป และหลรักเกณฑน์ในการเขข้ารลุ่วมประชรุม 

• บรงิษรัทเปงิดเผยโครงสรข้างการถถือหรุข้น คณะกรรมการ ผมูข้บรงิหาร และการดการงตกาแหนลุ่ง จกานวนปป/ครรัซง ของกรรมการใน
บรงิษรัท บรงิษรัทยลุ่อย และบรงิษรัททปสเกปสยวขข้องอยลุ่างเปงิดเผย ชรัดเจน โปรลุ่งใส ตรวจสอบไดข้ ไวข้ในรายงานประจกาปป

• จรัดใหข้มปแบบฟอรน์มทปสผมูข้ถถือหรุข้นรายยลุ่อยทรุกคนสามารถสลุ่งคกาถาม ขข้อเสนอแนะ ความตข้องการรายงานประจกาปปแบบรมูป
เลลุ่มและอถืสนๆ ลลุ่วงหนข้าไดข้ กลุ่อนวรันประชรุม โดยระบรุช ลุ่องทางการตงิดตลุ่อไวข้หลายทางคถือ E-mail Address, โทรศรัพทน์
หรถือ โทรสาร ของเลขานรุการบรงิษรัท อยลุ่างชรัดเจนไปพรข้อมกรับหนรังสถือเช งิญประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นประจกาปป2560

• ไมลุ่กระทกาการทปสเปป็นการจกากรัดโอกาสของผมูข้ถถือหรุข้นในการรรับรมูข้ขลุ่าวสารของบรงิษรัท และบรงิษรัทไมลุ่อนรุญาตใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นทปส
เปป็นผมูข้บรงิหารเพงิสมวาระการประชรุมทปสไมลุ่ไดข้แจข้งเปป็นการลลุ่วงหนข้าโดยไมลุ่จกาเปป็น

2.2 การปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้ถถือหรุข้นในวรันประชรุม

• อกานวยความสะดวกใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นไดข้ใช ข้ส งิทธงิและออกเสปยงอยลุ่างเตป็มทปสสกาหรรับ : การมอบฉรันทะใหข้กรรมการองิสระหรถือ
บรุคคลใดๆเขข้ารลุ่วมประชรุมแทน, การแตลุ่งตรัซงหรถือถอดถอนกรรมการ , การกกาหนดคลุ่าตอบแทนกรรมการ , การแตลุ่งตรัซง
ผมูข้สอบบรัญชป และกกาหนดคลุ่าตอบแทนผมูข้สอบบรัญชป, การแสดงความคงิดเหป็นซรักถามในการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น, การตงิดตลุ่อ
สถืสอสารระหวลุ่างผมูข้ถถือหรุข้นดข้วยกรัน เปป็นตข้น

• บรงิษรัทเลถือกสถานทปสจรัดประชรุม คถือ โรงแรมรอยรัลปรงิซนซ น์เซส ถนนหลานหลวง กรรุงเทพฯ เปป็นประจกาตลุ่อเนถืสองมาหลาย
ปปจขงเปป็นทปสรมูข้จรักครุข้นเคยสกาหรรับทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้นทรุกทลุ่านแลข้วจขงสะดวกในการเดงินทางพรข้อมกรับไดข้แนบแผนทปสไปในหนรังส ถือ
เช งิญดข้วย

• บรงิษรัทเปงิดใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นลงทะเบปยนลลุ่วงหนข้ากลุ่อนการประชรุมไมลุ่นข้อยกวลุ่า 1 ชรัสวโมงและตลุ่อเนถืสองจนกวลุ่าการประชรุมจะ
แลข้วเสรป็จ พรข้อมเตรปยมอากรแสตมปน์สกาหรรับตงิดหนรังสถือมอบฉรันทะ ใหข้ส งิทธงิผมูข้ถถือหรุข้นทรุกทลุ่านทปสมารลุ่วมประชรุมภายหลรัง
เรงิสมการประชรุมแลข้วมปส งิทธงิออกเสปยงแสดงความคงิดเหป็นในระเบปยบวาระทปสอยมูลุ่ระหวลุ่างการพงิจารณาและยรังไมลุ่ไดข้ลงมตงิ

• ประธานกรรมการบรงิษรัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบรงิหาร และ ผมูข้สอบบรัญช ป ของ
บรงิษรัทเขข้ารลุ่วมการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นครบถข้วนทรุกทลุ่านและพรข้อมเพถืสอตอบคกาถามผมูข้เขข้าประชรุม 
ปป2560 กรรมการเขข้ารลุ่วมประชรุมครบ 100%

• กลุ่อนเรงิสมการประชรุมเลขานรุการบรงิษรัทไดข้ทบทวนความครบถข้วนของเอกสารทปสไดข้รรับ และประธานทปสประชรุมทกาหนข้าทปส
แจข้งจกานวนและสรัดสลุ่วนผมูข้ถถือหรุข้นทปสเขข้ารลุ่วมประชรุมพรข้อมไดข้แนะนกาวงิธปการใช ข้บรัตรลงคะแนนใหข้ทรุกทลุ่านทราบ โดยหนขสง
หรุข้นมปส งิทธงิเทลุ่ากรับหนขสงเสปยง ซขสงบรงิษรัทเลถือกใช ข้วงิธปการลงคะแนนทปสสะดวกรวดเรป็วและไมลุ่ยรุลุ่งยากแตลุ่อยลุ่างใด

• ปป2560 บรงิษรัทดกาเนงินการประชรุมตามลกาดรับวาระทปสไดข้แจข้งไวข้ ไมลุ่มปการเพงิสมวาระแตลุ่อยลุ่างใด
ระหวลุ่างการประชรุมไดข้นกาเสนอขข้อมมูลของแตลุ่ละวาระโดยใช ข้เครถืสองมถือทปสทรันสมรัย โปรลุ่งใส และประธานทปสประชรุมไดข้
จรัดสรรเวลาอยลุ่างเพปยงพอใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นใช ข้ส งิทธงิในการแสดงความคงิดเหป็น ซรักถาม ออกเสปยงลงมตงิทรุกวาระ กรรมการทปส
มปหนข้าทปสรรับผงิดชอบในแตลุ่ละวาระจะเตรปยมขข้อมมูลมาเพถืสอรลุ่วมช ปซแจงและตอบขข้อซรักถามของผมูข้ถถือหรุข้นรวมทรัซงรรับฟรังขข้อ
เสนอแนะเพถืสอนกาไปพงิจารณาปรรับปรรุงแกข้ไข 
ในปป2560 ทปสผลุ่านมาคณะกรรมการไดข้ตอบคกาถามทลุ่านผมูข้ถถือหรุข้นจนเปป็นทปสพอใจดรังแสดงไวข้ในรายงานการประชรุม

• สกาหรรับวาระการแตลุ่งตรัซงกรรมการกป็ใหข้ลงมตงิเลถือกเปป็นรายบรุคคล โดยมปขข้อมมูลของบรุคคลทปสเสนอใหข้เลถือกตรัซงระบรุไวข้
ชรัดเจน และเนถืสองจากเปป็นการแตลุ่งตรัซงกรรมการทลุ่านเดงิมทปสพข้นจากตกาแหนลุ่งตามวาระ จขงขอเกป็บบรัตรลงคะแนน ไมลุ่เหป็น
ดข้วย และงดออกเสปยง เทลุ่านรัซน

• มปเจข้าหนข้าทปสทกาการนรับคะแนนอยลุ่างเปงิดเผยกลุ่อนแสดงผลมตงิของแตลุ่ละวาระ, แตลุ่ละบรุคคล ผลุ่านเครถืสองมถือทปสชรัดเจน
และโปรลุ่งใส โดยแสดงทรัซงคะแนนเหป็นดข้วย ไมลุ่เหป็นดข้วย และงดออกเส ปยง ทรัซงจกานวนคะแนน และ %จากฐานคะแนน
รวม และเพถืสอความโปรลุ่งใสจะจรัดเกป็บบรัตรลงคะแนนไวข้ทปสสกานรักงานใหญลุ่ของบรงิษรัท เพถืสอสามารถตรวจสอบไดข้ภาย
หลรังจากเสรป็จสงิซนการประชรุม

• ปป2560 บรงิษรัทไดข้เช งิญครุณบการรุง ชลุ่วยพนรัง ทปสปรขกษากฏหมายของกลรุลุ่มบรงิษรัทเปป็นผมูข้สรังเกตการณน์ตรวจสอบการนรับ
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คะแนนเพถืสอเพงิสมความโปรลุ่งใสนลุ่าเชถืสอถถือ
• การนกาเสนอขข้อมมูลเพถืสอพงิจารณาอนรุมรัตงิของแตลุ่ละวาระ บรงิษรัทจะแสดงขข้อมมูลเปรปยบเทปยบยข้อนหลรังอยลุ่างนข้อย 3 ปปทปส

ผลุ่านมา และเปรปยบเทปยบกรับนโยบายของบรงิษรัท (ถข้ามป) เพถืสอเปป็นขข้อมมูลชลุ่วยใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นตรัดสงินใจไดข้งลุ่าย 
• จรัดใหข้มปอาหารและเครถืสองดถืสมรรับรองผมูข้ถถือหรุข้นทปสมาเขข้ารลุ่วมประชรุมทรุกทลุ่าน
• มปการบรันทขกวปดปโอตลอดการประชรุมสามารถตรวจสอบความโปรลุ่งใสไดข้ในภายหลรัง

2.3 การปฏงิบรัตงิตลุ่อผมูข้ถถือหรุข้นหลรังวรันประชรุม

• บรงิษรัทไดข้จรัดสลุ่งมตงิทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นตลุ่อตลาดหลรักทรรัพยน์ฯทรันทปหรถือภายในเช ข้าวรันถรัดไป โดยแสดงผลการลงคะแนน
เหป็นดข้วย ไมลุ่เหป็นดข้วย และงดออกเส ปยง รวมถขง % ตลุ่อฐานคะแนนทรัซงหมด และประสานงานกรับนายทะเบปยนบรงิษรัท
ศมูนยน์รรับฝากหลรักทรรัพยน์ฯ เพถืสอใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นมรัสนใจวลุ่าจะไดข้รรับผลตอบแทนตามส งิทธงิอยลุ่างถมูกตข้องและครบถข้วน

• เลขานรุการบรงิษรัทจรัดทการายงานการประชรุมอยลุ่างถมูกตข้องครบถข้วน มปการบรันทขกเกปสยวกรับ การแจข้งวงิธปการใช ข้บรัตรลง
คะแนนและวงิธปการนรับคะแนน กลุ่อนเรงิสมการประชรุม, รายชถืสอคณะกรรมการ ผมูข้สอบบรัญชป ผมูข้สรังเกตการณน์ตรวจสอบการ
นรับคะแนน, สรรุปคกาถาม คกาตอบ และขข้อเสนอแนะในแตลุ่ละวาระ (ถข้ามป), จกานวนคะแนนและสรัดสลุ่วนทปสลงมตงิของ
แตลุ่ละวาระ ทรัซงคะแนนเหป็นดข้วย ไมลุ่เหป็นดข้วย และงดออกเส ปยง รายงานดรังกลลุ่าวลงนามโดยประธานทปสประชรุม และไดข้
จรัดสลุ่งรายงานตลุ่อตลาดหลรักทรรัพยน์และสกานรักงานคณะกรรมการกกากรับหลรักทรรัพยน์ฯ ภายใน 14 วรันนรับแตลุ่วรันประชรุมผมูข้
ถถือหรุข้น พรข้อมทรัซงเผยแพรลุ่ใน website ของบรงิษรัทในวรันเดปยวกรัน

• ในวรันทปส 26 เมษายน 2560 ผมูข้ถถือหรุข้นทรุกทลุ่านทปสมปส งิทธงิไดข้รรับเงงินปรันผลไดข้รรับในอรัตรา 0.45 บาทตลุ่อหรุข้นพรข้อมเพรปยงกรัน
หมวดทปีพิ่   2.   การปฏริบษัตริตสอผผผู้ถถือหรผู้นอยสางเทสาเทปียมกษัน

1. ใหข้ส งิทธงิแกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้นในการออกเสปยงลงคะแนนในแตลุ่ละวาระการประชรุม แบบหนขสงหรุข้นตลุ่อหนขสงเสปยง
2. แจข้งสงิทธงิลลุ่วงหนข้าแกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้นในการเสนอวาระการประชรุมและเสนอช ถืสอบรุคคลเพถืสอเขข้ารรับการครัดเลถือกเปป็นกรรมการ

กลุ่อนวรันประชรุมคณะกรรมการเพถืสอพงิจารณาจรัดประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นมากกวลุ่า 14 วรัน ทรัซงในเวรุ๊บไซดน์ตลาดหลรักทรรัพยน์ฯ และ เวรุ๊บไซตน์
ของบรงิษรัท รวมถขงแจข้งวงิธปนกาเสนอ แบบฟอรน์มและเอกสารทปสใช ข้ประกอบการนกาเสนอดข้วย

3. จรัดสลุ่งหนรังสถือเช งิญประชรุม เอกสารประกอบ หนรังสถือมอบฉรันทะ กฏเกณฑน์ในการเขข้ารลุ่วมประชรุม แบบฟอรน์มการสลุ่ง
คกาถามลลุ่วงหนข้า แบบฟอรน์มการขอรายงานประจกาปปแบบรมูปเลลุ่ม ฯลฯครบถข้วน ลลุ่วงหนข้าไมลุ่นข้อยกวลุ่า 14 วรันกลุ่อนวรันประชรุม

4. จรัดสลุ่งหนรังสถือมอบฉรันทะแนบไปกรับหนรังสถือเช งิญประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น พรข้อมทรัซงเสนอชถืสอและประวรัตงิของกรรมการองิสระ เพถืสอ
เปป็นทางเลถือกในการมอบฉรันทะสกาหรรับผมูข้ถถือหรุข้นทปสไมลุ่สามารถมาประชรุมไดข้ และแจข้งรายละเอปยดเกปสยวกรับ เอกสารหลรักฐานในการ
มอบฉรันทะอยลุ่างชรัดเจนในหนรังสถือเช งิญประชรุม และไมลุ่มปการกกาหนดเงถืสอนไขใดๆในการมอบฉรันทะของผมูข้ถถือหรุข้น

5. บรงิษรัทมปนโยบายเกป็บรรักษาขข้อมมูลทางการเงงินและขข้อมมูลภายในทปสสกาครัญโดยไมลุ่แจข้งใหข้บรุคคลภายในบรงิษรัททราบกลุ่อน
เปงิดเผยแกลุ่สาธารณชน หลายปปทปสผลุ่านมา กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานของบรงิษรัท ไมลุ่เคยใช ข้ขข้อมมูลภายในทปสเปป็นสาระสกาครัญ
ตลุ่อการเปลปสยนแปลง ราคาหรุข้นของบรงิษรัทและยรังไมลุ่ไดข้เปงิดเผยไปทกาประโยชนน์ใหข้แกลุ่ตนเองหรถือผมูข้อถืสนในทางมงิชอบ

6. บรงิษรัทไมลุ่มปรายการทปสเกปสยวโยงกรันอยลุ่างมปสาระสกาครัญแตลุ่อยลุ่างใด รายการทปสเกงิดขขซนเปป็นรายการระหวลุ่างบรงิษรัทแมลุ่และ
บรงิษรัทยลุ่อยและไดข้กระทกาอยลุ่างยรุตงิธรรมตามปกตงิธรุรกงิจการคข้า

 7. บรงิษรัทไมลุ่มปโครงสรข้างทปสจะนกามาซขสงความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์
8. บรงิษรัทประกาศกกาหนดการประชรุมและรายละเอปยดของหนรังส ถือเช งิญประชรุม รายละเอปยดขข้อมมูลของแตลุ่ละวาระบน

เวป็บไซตน์ของบรงิษรัทลลุ่วงหนข้ามากกวลุ่า 30 วรันกลุ่อนวรันประชรุม
 9. บรงิษรัทไมลุ่มปรายการใหข้ความชลุ่วยเหลถือทางการเงงินแกลุ่บรงิษรัทอถืสนๆ ทปสไมลุ่ใชลุ่บรงิษรัทยลุ่อย
10. กรรมการและผมูข้บรงิหารไดข้สลุ่งรายงานและเซป็นชถืสอรรับรองจกานวนการถถือครองหลรักทรรัพยน์และรายงานการมปส ลุ่วนไดข้เสปย

ตลุ่อประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทรุกไตรมาส 
11. กรรมการทปสมปสลุ่วนไดข้เสปยในการไดข้รรับแตลุ่งตรัซงกลรับเขข้าดการงตกาแหนลุ่งใหมลุ่จะงดเขข้ารลุ่วมประชรุมในวาระดรังกลลุ่าว

หมวดทปีพิ่   3.   บทบาทของผผผู้มปีสสวนไดผู้เสปีย
1. ชลุ่องทางตงิดตลุ่อสอบถาม  /  รข้องเรปยน : บรงิษรัทมปเปข้าหมายในการดกาเนงินธรุรกงิจอยลุ่างยรัสงยถืน จขงเหป็นความสกาครัญในการ

รรักษาชถืสอเสปยงและภาพลรักษณน์ของบรงิษรัทเปป็นส งิสงสกาครัญสมูงสรุด หากผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกกลรุลุ่มพบเบาะแสในประเดป็นทปสไมลุ่ถมูกตข้อง เชลุ่น
การทกาผงิดกฏหมาย การรายงานขข้อมมูลทางการเงงินทปสไมลุ่ถมูกตข้อง ความบกพรลุ่องในระบบงานภายในองคน์กร เปป็นตข้น บรงิษรัทยงินดปรรับ
ขข้อรข้องเรปยน ขข้อคงิดเหป็น หรถือขข้อเสนอแนะ จากผมูข้มปส ลุ่วนไดข้เสปย โดยสลุ่งตรงถขง กรรมการบรงิษรัท กรรมการบรงิหาร กรรมการตรวจ
สอบ ผมูข้สอบบรัญชป หรถือเลขานรุการบรงิษรัท ตามทปสอยมูลุ่ โทรศรัพทน์ โทรสาร หรถือ e-mail address บรงิษรัทเกป็บขข้อมมูลรข้องเรปยนเปป็นความ
ลรับ และนกามาพงิจารณาอยลุ่างรวดเรป็วในทปสประชรุมของคณะกรรมการบรงิษรัท เพถืสอแกข้ไขขข้อบกพรลุ่องตลุ่อไป ดรังระบรุไวข้ในสลุ่วนทปส
1 หนข้าทปส 7 

ปป2560 ไมลุ่ปรากฏขข้อรข้องเรปยนจากผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทปสทกาใหข้เกงิดขข้อเสปยหายแตลุ่อยลุ่างใด
2. ลมูกคข้า : บรงิษรัทปฏงิบรัตงิตลุ่อลมูกคข้าโดยเนข้นใหข้ไดข้รรับความพขงพอใจสมูงสรุดเสมอมา ขายส งินคข้าทปสมปครุณภาพไดข้มาตรฐาน

เอาใจใสลุ่ใหข้บรงิการทปสดปทรัซงกลุ่อนและหลรังการขาย รรับผงิดชอบปรัญหาขข้อรข้องเรปยนและชดเชยแกข้ไขโดยเรป็วทปสสรุด ใหข้ความส กาครัญใน
การรรักษาความลรับของลมูกคข้า รวมถขงเปงิดโอกาสใหข้ลมูกคข้าไดข้แสดงความคงิดเหป็นและรรับฟรังดข้วย บรงิษรัทเปงิดโอกาสใหข้ลมูกคข้ารข้อง
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เรปยนสอบถามขข้อมมูลและใหข้ขข้อเสนอแนะไดข้ทรุกชลุ่องทางตามระบรุไวข้ในสลุ่วนทปส 1 หนข้าทปส 7
ปป2560 มปขข้อรข้องเรปยนไมลุ่มากซขสงเปป็นไปตามการดกาเนงินธรุรกงิจคข้าขายปกตงิและแกข้ไขปรัญหาจนเปป็นทปสพขงพอใจ

3. คมูลุ่คข้าและเจข้าหนปซ : บรงิษรัทยขดหลรักการซถืซอสงินคข้าและบรงิการเปป็นไปตามเงถืสอนไขทางการคข้า ปฏงิบรัตงิตรัวตรงตามสรัญญาขข้อ
ตกลง หลปกเลปสยงวงิธปการไมลุ่สรุจรงิต รวมถขงการเลถือกคมูลุ่คข้าทปสมปความมรัสนคง นลุ่าเช ถืสอถถือ มปครุณธรรม และชลุ่วยเหลถือเกถืซอกมูลกรัน
  ปป2560 ไมลุ่มปขข้อรข้องเรปยนแตลุ่อยลุ่างใด

4. สงิสงแวดลข้อม ชรุมชนและสรังคม : บรงิษรัทมปคณะกรรมการสงิสงแวดลข้อมทกาหนข้าทปสรรับผงิดชอบดมูแลสภาพแวดลข้อมทรัซงภายใน
และ ชรุมชนภายนอกองคน์กร ปฏงิบรัตงิตามกฎระเบปยบทปสเกปสยวขข้องกรับสรังคมและสงิสงแวดลข้อมเปป็นอยลุ่างดปและสมกสาเสมอทรุกปป

ปป2560 ดข้านสงิสงแวดลข้อม : ไดข้จรัดจข้างหนลุ่วยงานภายนอกทกาการตรวจวรัดอากาศ, ตรวจครุณภาพสงิสงแวดลข้อม,
ตรวจครุณภาพระบบบกาบรัดอากาศ, กกาจรัดวรัสดรุเหลถือใช ข้ในการผลงิต, และทปสตรวจวรัดเองอยลุ่างสมกสาเสมอคถือ การตรวจสอบนกซาทงิซง,
ระบบบกาบรัดนกซาเสปยและวงิเคราะหน์แกข้ปรัญหาแหลลุ่งกกาเนงิดมลพงิษ ในปปทปสผลุ่านมาบรงิษรัทไมลุ่ไดข้รรับขข้อรข้องเรปยนแตลุ่อยลุ่างใด

5. ภาครรัฐ : ใหข้ความรลุ่วมมถือและปฏงิบรัตงิตามกฎหมายหรถือระเบปยบของภาครรัฐบาลอยลุ่างเครลุ่งครรัด เชลุ่น สนรับสนรุนนโยบาย
การควบครุมราคาหรถือการตรขงราคาสงินคข้าทรัซง แบตเตอรปส และ นกซามรันหลลุ่อลถืสน เมถืสอมปหนรังสถือขอความรลุ่วมมถือมาอยลุ่างสมกสาเสมอ

ปป2560 ใหข้ความรลุ่วมมถือนกาสลุ่งภาษปสรรพสามงิตทปสเรงิสมจรัดเกป็บสกาหรรับสงินคข้านกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป และปรรับขขซน
ราคาขายตามสมควร 

6. คมูลุ่แขลุ่ง : บรงิษรัทถถือหลรักครุณธรรมทปสดปในการแขลุ่งขรัน ไมลุ่กลรัสนแกลข้งทกาลาย ไมลุ่ละเมงิดทรรัพยน์ส งินทางปรัญญา
ปป2560 ไมลุ่มปขข้อรข้องเรปยนแตลุ่อยลุ่างใด

7. ผมูข้ถถือหรุข้น : บรงิษรัทมรุลุ่งมรัสนดกาเนงินธรุรกงิจใหข้มปผลการดกาเนงินงานทปสดป เตงิบโตอยลุ่างมรัสนคง มปความสามารถในการแขลุ่งขรัน เพถืสอ
ใหข้ผลตอบแทนทปสดปแกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้นในระยะยาว  รวมถขงเปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยลุ่างเหมาะสม โปรลุ่งใสและเปป็นธรรม 

ปป2560 ดรังแสดงไวข้ใน หมวดทปส 1 และ หมวดทปส 2
8. ผมูข้สอบบรัญชป : เปงิดเผยขข้อมมูลทปสโปรลุ่งใส ชรัดเจน และถมูกตข้อง อกานวยความสะดวกเพถืสอการตรวจสอบทปสรวดเรป็วและมป

ประสงิทธงิภาพ พรข้อมรรับฟรังขข้อเสนอแนะและปฏงิบรัตงิตามใหข้ถมูกตข้องตามหลรักการบรัญช ป รวมถขงดมูแลเรถืสองการกกาหนดคลุ่าตอบแทนทปส
เหมาะสมเปป็นธรรม

ปป2560 ผมูข้สอบบรัญชปไมลุ่ไดข้แสดงความคงิดเหป็นอยลุ่างมปเงถืสอนไขและรข้องเรปยนแตลุ่อยลุ่างใด
9. พนรักงาน แรงงาน : บรงิษรัทดกาเนงินการ  
   9.1 ประกาศเปข้าหมายของกงิจการใหข้ทราบอยลุ่างชรัดเจน กกาหนดเปข้าหมาย KPI ของแตลุ่ละฝลุ่ายโดยเฉพาะบรงิษรัทใน

เครถือทปสเปป็นผมูข้ผลงิตสงินคข้า อบรมสลุ่งเสรงิมใหข้ใช ข้ทรรัพยากรวรัตถรุดงิบ พลรังงาน อยลุ่างมปประส งิทธงิภาพ และรรักษาระดรับครุณภาพ
ปป2560 จรัดหาวงิทยากรจากภายในและภายนอกองคน์กรมาใหข้ความรมูข้แกลุ่พนรักงานบรงิษรัทและบรงิษรัทในเครถือทรัซง 3

แหลุ่ง เพถืสอพรัฒนาบรุคคลากรใหข้ทรันสมรัยตลอดเวลา ดรังแสดงไวข้ในขข้อ 8.5 หนข้าทปส 14  
     9.2 มปนโยบายคลุ่าตอบแทนพนรักงาน 3 ขรัซนตอนคถือ 

ขรัซนทปส1 : อรัตราการจข้างพนรักงานใหมลุ่ตข้องดขงดมูดใหข้ผมูข้สมรัครอยากทกางานกรับบรงิษรัท 
ขรัซนทปส2 : เปรปยบเทปยบอรัตราการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนกรับตลาดวลุ่าอรัตราทปสใช ข้ยรังสามารถรรักษาพนรักงานไวข้ไดข้
ขรัซนทปส3 : จมูงใจใหข้พนรักงานเพงิสมประสงิทธงิภาพการทกางานใหข้ดปขขซนโดยวรัดจากผลงานทปสดปจะไดข้ปรรับคลุ่าตอบแทน
           มากกวลุ่า ไมลุ่ไดข้เนข้นทปสอายรุงานนานเปป็นหลรัก

        ปป2560 ณสงิซนปป กลรุลุ่มบรงิษรัทตรัซงสการองผลประโยชนน์พนรักงานไวข้แลข้ว 51.14 ลข้านบาท
    9.3 ปรรับปรรุงนโยบายสวรัสดงิการ สรุขอนามรัย และอถืสนๆ ใหข้เปป็นปรัจจรุบรันเทปยบเคปยงกรับบรงิษรัทในระดรับเดปยวกรันทรุกปป 

ปป2560 จรัดใหข้มปหนลุ่วยงานจากภายนอกมาตรวจสรุขภาพใหข้พนรักงานทรุกคน มปเงงินช ลุ่วยเหลถือพงิเศษสกาหรรับ
พนรักงานทปสอยมูลุ่มานาน อายรุมาก และเจป็บปลุ่วยทกางานไมลุ่ไดข้ เปป็นตข้น

   9.4 ทรุกๆปปฝลุ่ายบรุคคลจะทกาแผนโครงการฝขกอบรมภายในทปสเหมาะกรับพนรักงานแตลุ่ละระดรับใหข้ไดข้พรัฒนาความรมูข้และ
ความสามารถอยลุ่างตลุ่อเนถืสอง ใหข้พนรักงานตระหนรักถขงความสกาครัญในการพรัฒนาเพถืสอใหข้พรข้อมกรับสภาวะเศรษฐกงิจ และ สรังคมทปส
เปลถืสยนแปลงอยมูลุ่เสมอ

ปป2560 นอกจากการอบรมตามขข้อ 8.5 หนข้าทปส 14 ยรังมปการจรัดใหข้ผมูข้จรัดการฝลุ่ายและหรัวหนข้าแผนกอบรมทบทวน
ขรัซนตอนการทกางาน , ความรมูข้เกปสยวกรับระบบคอมพงิวเตอรน์ , ความรมูข้เกปสยวกรับผลงิตภรัณฑน์ของบรงิษรัแกลุ่พนรักงานใหมลุ่ และ การปรรับ
เปลปสยนเขข้าสมูลุ่ขข้อกกาหนดใหมลุ่ๆของระบบ ISO เปป็นตข้น

   9.5 สลุ่งเสรงิมสนรับสนรุนกงิจกรรมของคณะกรรมการสวรัสดงิการลมูกจข้าง คณะกรรมการความปลอดภรัยอาช ปวอนามรัยและสงิสง
แวดลข้อม รวมถขงปรรับปรรุงระบบปข้องกรันภรัยภายในสถานทปสทกางานใหข้ทรันสมรัย

     ปป2560 กลรุลุ่มบรงิษรัทมปเจข้าหนข้าทปสรรักษาความปลอดภรัย 24 ชม., มปกลข้องวงจรปงิดกวลุ่า 300 จรุดรอบสถานทปสทกางาน ,
มประบบสรัญญาณเตถือนภรัย , อรุปกรณน์ดรับเพลงิง , ประตมูหนปไฟ , มปการฝขกซ ข้อมดรับเพลงิง/อพยพหนปไฟและการปฐมพยาบาล, ดมูแล
ความปลอดภรัยอาชปวอนามรัยและสภาพแวดลข้อมในการทกางาน เชลุ่น กลุ่อสรข้างรรัซวโรงงานใหมลุ่ทปสมปประส งิทธงิภาพสามารถปข้องกรันนกซา
ทลุ่วม การเสรงิมราวกรันตกบลุ่อบกาบรัดของเสปยและแทข้งคน์นกซามรัน , กกาหนดใหข้มปเจข้าหนข้าทปสดมูแลความปลอดภรัยในการทกางาน, สนรับสนรุน
โครงการโรงงานสปเขปยว และ มปบรันทขกเกป็บสถงิตงิอรุบรัตงิเหตรุในระหวลุ่างการทกางานทปสจะมปผลตลุ่อคนและทรรัพยน์ส งินขององคน์กรโดยมปการ
ตรัซง KPI การเกงิดอรุบรัตงิเหตรุเปป็น 0 เสมอมาทรุกปป (ปป2560 รวม 4 บรงิษรัทมปอรุบรัตงิเหตรุเกงิด 8 ครรัซงแตลุ่ไมลุ่รข้ายแรงแตลุ่อยลุ่างใด)

   9.6 รรับฟรังความคงิดเหป็นและเปงิดโอกาสใหข้พนรักงานแจข้งหรถือสอบถามตลุ่อฝลุ่ายบรงิหารในเรถืสองตลุ่างๆไดข้อยลุ่างเปงิดเผยโดย
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ชลุ่องทางผลุ่านตรัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจข้าง, กลลุ่องรรับขข้อมมูล และหรถือโทรแจข้งฝลุ่ายบรุคคลโดยตรง
      ปป2560 สหภาพแรงงานมปการเสนอขข้อเรปยกรข้องและมปการเจรจารลุ่วมกรับฝลุ่ายบรงิหารจรัดการไดข้ขข้อสรรุปดข้วยดปไมลุ่มป

ปรัญหาแตลุ่อยลุ่างใด 
   9.7 มปกงิจกรรมทปสจรัดใหข้เปป็นประจกาทรุกๆปป

ปป2560 มปการจรัดงานเลปซยงปปใหมลุ่ การแขลุ่งกปฬา การตรวจสรุขภาพ เปป็นตข้น
  9.8 ดมูแลพนรักงานงานอยลุ่างเสมอภาคทรัซงคนไทยและคนตลุ่างดข้าว ไมลุ่เลถือกปฏงิบรัตงิ และไมลุ่ไดข้กระทกาการใดๆ ทปสละเมงิด

สงิทธงิมนรุษยชนของพนรักงาน และใหข้ความรมูข้เรถืสองส งิทธงิมนรุษยชนแกลุ่พนรักงาน 
      ปป2560 ไมลุ่พบปรัญหาแตลุ่อยลุ่างใด

หมวดทปีพิ่   4.   การเปริดเผยขผู้อมผลและความโปรสงใส
ในปป2560 ทปสผลุ่านมาบรงิษรัทดมูแลใหข้มปการเปงิดเผยขข้อมมูลสกาครัญโดยผลุ่านชลุ่องทางทปสผมูข้ใช ข้และนรักลงทรุนทรุกคนสามารถเขข้าถขง

ขข้อมมูลไดข้สะดวกและทรัสวถขง ดรังนปซ
1. เปงิดเผยขข้อมมูลขลุ่าวสารอยลุ่างถมูกตข้อง ครบถข้วน ทรันเวลา และโปรลุ่งใส ในเวป็ปไซดน์ของตลาดหลรักทรรัพยน์ฯทรัซงขข้อมมูล

ทางการเงงินและขข้อมมูลทปสมงิใชลุ่ขข้อมมูลทางการเงงินตามขข้อกกาหนดตลาดหลรักทรรัพยน์แหลุ่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.
2. เปงิดเผยขข้อมมูลขลุ่าวสารอยลุ่างถมูกตข้อง ครบถข้วน ทรันเวลา และโปรลุ่งใส ในเวป็ปไซดน์ของตลาดหลรักทรรัพยน์และเวป็ปไซดน์

ของบรงิษรัท  ดรังนปซ
      2.1  รายงานประจกาปป 2556-2559 ทปสสามารถดาวน์นโหลดไดข้
      2.2  งบการเงงินสงิซนสรุด 31 ธรันวาคม 2559 และ 31 ธรันวาคม 2558 ทปสผลุ่านการตรวจสอบแลข้ว
      2.3  ขอเชงิญผมูข้ถถือหรุข้นเสนอวาระการประชรุมและเสนอชถืสอบรุคคลเพถืสอครัดเลถือกเปป็นกรรมการลลุ่วงหนข้า
      2.4  หลรักเกณฑน์ แบบฟอรน์ม เสนอหรัวขข้อประชรุม

   2.5  หลรักเกณฑน์ แบบฟอรน์ม เสนอชถืสอบรุคคลทปสจะเปป็นกรรมการ
   2.6  แจข้งมตงิกรรมการ การจลุ่ายเงงินปรันผลระหวลุ่างกาลและเงงินปรันผลประจกาปป วรันกกาหนดรายชถืสอผมูข้ถถือหรุข้น วรันปงิดสมรุด
          ทะเบปยน และกกาหนดวรันประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น 
   2.7  หนรังสถือเช งิญประชรุม และเอกสารประกอบการประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้น

      2.8  แบบฟอรน์ม ความตข้องการรายงานประจกาปปแบบรมูปเลลุ่ม
    2.9  แบบฟอรน์ม การสลุ่งคกาถามลลุ่วงหนข้าสกาหรรับการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น
      2.10 แผนทปสโรงแรมรอยรัลปรงิริ๊นเซส (สถานทปสจรัดประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น)
      2.11 หนรังสถือมอบฉรันทะ แบบ ข. 
      2.12 แจข้งมตงิทปสประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้น
      2.13 รายงานการประชรุมใหญลุ่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้น
          3. ในรายงานประจกาปป ตาม 2.1 จะแสดงขข้อมมูลรายละเอปยด อยลุ่างนข้อย ดรังนปซ
      3.1  ลรักษณะการประกอบธรุรกงิจ
      3.2  นโยบายการจลุ่ายเงงินปรันผล
      3.3  รายชถืสอคณะกรรมการและผมูข้บรงิหาร และจกานวนครรัซงทปสเขข้ารลุ่วมประชรุมคณะกรรมการ
      3.4  โครงสรข้างการถถือหรุข้นทรัซงทางตรงและทางอข้อม
      3.5  โครงสรข้างกลรุลุ่มบรงิษรัท
      3.6  กลรุลุ่มผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ทรัซงทางตรงและทางอข้อม พรข้อมแสดงอรัตรารข้อยละของการถถือหรุข้น
      3.7  การถถือหรุข้นทรัซงทางตรงและทางอข้อมของ กรรมการ และ ผมูข้บรงิหาร
      3.8  การกกากรับดมูแลกงิจการทปสดปตลุ่อผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกกลรุลุ่ม
      3.9  ปรัจจรัยความเสปสยง การกกากรับดมูแลความเสปสยง
      3.10 ครุณสมบรัตงิหนข้าทปสความรรับผงิดชอบการพรัฒนาความรมูข้ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผมูข้บรงิหาร
      3.11 แสดงรายการเกปสยวโยงกรันและระหวลุ่างกรันไวข้อยลุ่างครบถข้วน
      3.12 คกาอธงิบายและการวงิเคราะหน์ฐานะการเงงินและผลการดกาเนงินงานของฝลุ่ายจรัดการ
      3.13 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบครุมภายใน
      3.14 ชลุ่องทางการตงิดตลุ่อขอขข้อมมูลหรถือรข้องเรปยน ทรัซงทางไปรษณปยน์ โทรศรัพทน์ โทรสาร และอปเมลน์
      3.15 แนวทางตลุ่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัสน และการปข้องกรันทรัซงในและนอกองคน์กร

   3.16 นโยบายและรายงานความรรับผงิดชอบทางสรังคม
4. ผมูข้สอบบรัญชปของบรงิษรัทมปความเปป็นองิสระและเปป็นผมูข้สอบบรัญช ปทปสไดข้รรับความเหป็นชอบจากสกานรักงาน ก.ล.ต.และรรับรอง

งบของบรงิษรัทโดยไมลุ่มปเงถืสอนไข พรข้อมทรัซงเปงิดเผยคลุ่าสอบบรัญชปและคลุ่าบรงิการอถืสนไวข้ครบถข้วน
5. บรงิษรัทไมลุ่เคยมปประวรัตงิสลุ่งรายงานทางการเงงินลลุ่าช ข้าหรถือการถมูกสรัสงใหข้แกข้ไขงบการเงงินจากสกานรักงาน ก.ล.ต.

หมวดทปีพิ่  5.   ความรษับผริดชอบของคณะกรรมการ
          ดรังแสดงไวข้ในหนข้าทปส 5
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แนวทางตสอตผู้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปช ษัพิ่น
           บรงิษรัทดกาเนงินธรุรกงิจดข้วยความซถืสอสรัตยน์สรุจรงิต มปครุณธรรม โดยยขดมรัสนในความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคมและผมูข้มปสลุ่วนไดข้สลุ่วนเสปย
ทรุกกลรุลุ่มตามหลรักบรรษรัทภงิบาลทปสดป  ตระหนรักถขงความสกาครัญในการรลุ่วมแกข้ไขปรัญหาการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัสนในประเทศซขสงมปผลกระ
ทบตลุ่อคนและระบบเศรษฐกงิจในประเทศตลอดมา บรงิษรัทสนรับสนรุนการเปป็นแนวรลุ่วมปฏงิบรัตงิของภาคเอกชนไทยในการตลุ่อตข้าน
การทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัสน ภายในองคน์กรไดข้กกาหนดนโยบายการปข้องกรันและตลุ่อตข้านการทรุจรงิตไวข้ดรังนปซ 

  1. กกาหนดเปป็นระเบปยบใช ข้ในแตลุ่ละหนลุ่วยงานทปสมปความเสปสยงทปสจะเกงิดเชลุ่น หนลุ่วยงานจรัดซถืซอ พรัสดรุ และการเงงินเปป็นตข้น
    เนข้นระเบปยบการปฏงิบรัตงิงานทปสสามารถตรวจสอบ cross check ไดข้สกาหรรับงานทปสมปโอกาสเสปสยงตลุ่อการทรุจรงิตหรถือ
    ประพฤตงิมงิชอบ

     2. จรัดอบรมพนรักงาน โดยแจข้งนโยบายใหข้พนรักงานทรุกระดรับในองคน์กรรรับทราบ และสอนใหข้ปฏงิบรัตงิตามระเบปยบและ
       ขข้อบรังครับของบรงิษรัทเพถืสอเปป็นพถืซนฐานใหข้มปวงินรัยในการใช ข้ชปวงิตและไมลุ่ทกาผงิดกฎ, จรัดหาวงิทยากรจากภายนอกมาอบรม
       หลรักสมูตรทปสเนข้นถขงการเปป็นพลเมถืองทปสดป ซ ถืสอสรัตยน์ ยขดมรัสนในความเปป็นธรรม โดยเรงิสมปลมูกฝรังจากในทปสทกางาน ในบข้าน
       และออกไปสมูลุ่สรังคมภายนอก     

       3. ผมูข้บรงิหารและพนรักงานไมลุ่ไดข้เรปยก รรับ หรถือยงินยอมทปสจะรรับเงงิน ส งิสงของ หรถือประโยชนน์อถืสนใดจากผมูข้เกปสยวขข้องทาง
       ธรุรกงิจกรับบรงิษรัท

     4. ผมูข้บรงิหารและพนรักงานไมลุ่ไดข้ใหข้ส งินบนหรถือประโยชนน์อถืสนใดตลุ่อเจข้าหนข้าทปสรรัฐ ลมูกคข้า คมูลุ่คข้า คมูลุ่แขลุ่ง หรถือบรุคคลอถืสนๆ เพถืสอ 
       จมูงใจใหข้ทกาในสงิสงทปสผงิดกฎหมาย

    5. กกาหนดเปป็นหรัวขข้อหนขสงของหนลุ่วยงานตรวจสอบภายในทปสตข้องตรวจทรุกๆปป
 ปป2560 กลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่มปธรุรกรรมทปสเปป็นการทรุจรงิตคอรรัปชรัสนแตลุ่อยลุ่างใด และคอยหมรัสนดมูแลกกากรับทรุกหนลุ่วยงานใน

องคน์กรใหข้ตระหนรักและปฏงิบรัตงิตามแนวทางอยลุ่างจรงิงจรัง บรงิษรัทไมลุ่เคยมปกรณปรข้องเรปยน เรถืสองการใหข้หรถือรรับส งินบนเพถืสอประโยชนน์
ทางธรุรกงิจ มปการพบพนรักงานทปสทกาผงิดทรุจรงิตในหนข้าทปสกข้อจะมปมาตราการหรถือบทลงโทษทปสจรงิงจรังในทรันทป เพถืสอไมลุ่ตข้องการใหข้มปการ
ปฏงิบรัตงิตามตลุ่อเนถืสองอปก

การควบครมภายในและการบรริหารจษัดการความเส ปีพิ่ยง
      คณะกรรมการไดข้ทบทวนนโยบายและระเบปยบทรุกๆปปใหข้ทรันสมรัย เพงิสมใหข้มประบบควบครุมภายในและระบบการบรงิหาร
จรัดการความเสปสยงในแตลุ่ละขรัซนตอนการทกางานของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย เพถืสอปข้องกรันและลดความเส ปยหายทปสอาจจะเกงิดขขซนแกลุ่
บรุคคลากรและทรรัพยน์ส งินขององคน์กร มปการกกาหนดแผนงานประจกาปปของงานตรวจสอบภายใน , กกาหนดคลุ่า KPI ประจกาปปในแตลุ่ละ
ขรัซนตอนการทกางานทปสสกาครัญ และตงิดตามใหข้มปการปฏงิบรัตงิตามแผน มปการวงิเคราะหน์หาสาเหตรุ มปการแกข้ปรัญหาใหข้บรรลรุเปข้าหมาย

งวดปป2560 ทปสผลุ่านมาผมูข้สอบบรัญชป ผมูข้ตรวจสอบภายใน และคณะทกางานวงิเคราะหน์ความเสปสยงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย ไมลุ่
พบขข้อบกพรลุ่องทปสมปนรัยสกาครัญแตลุ่อยลุ่างใด 
การดผแลเรถืพิ่องการใชผู้ขผู้อมผลภายใน

บรงิษรัทไดข้กกาหนดนโยบายไวข้ โดยมปคกาสรัสงใหข้ผมูข้บรงิหารและพนรักงานทรุกคน ทรัซงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยถถือปฏงิบรัตงิ รวมทรัซง
กกาหนดบทลงโทษ ในกรณปทปสไมลุ่ปฏงิบรัตงิตามไวข้อยลุ่างชรัดเจน โดยกกาหนดนโยบายหลรักไวข้ดรังนปซ 

บรงิษรัทตข้องเกป็บรรักษาขข้อมมูลทางการเงงินและขข้อมมูลภายในทปสสกาครัญโดยไมลุ่แจข้งใหข้บรุคคลภายในบรงิษรัททราบกลุ่อนเปงิดเผย
แกลุ่สาธารณชน โดยออกระเบปยบและเนข้นบทลงโทษถขงตข้องออกจากการเปป็นพนรักงานรวมถขงดกาเนงินการทางกฎหมายเพถืสอชดใช ข้
คลุ่าเสปยหาย ใหข้พนรักงานทปสเกปสยวขข้องโดยเฉพาะฝลุ่ายบรัญช ปเซป็นตน์รรับรองทรุกคน หลายปปทปสผลุ่านมา กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงาน
ของบรงิษรัท ไมลุ่เคยใช ข้ขข้อมมูลภายในทปสเปป็นสาระสกาครัญตลุ่อการเปลปสยนแปลงราคาหรุข้นของบรงิษรัทและยรังไมลุ่ไดข้เปงิดเผยไปทกา
ประโยชนน์ใหข้แกลุ่ตนเองหรถือผมูข้อถืสนในทางมงิชอบ
การบรริหารความเสปีพิ่ยง

เดถือนธรันวาคม 2560 คณะกรรมการบรงิษรัทไดข้มปมตงิแตลุ่งตรัซง คณะกรรมการบรงิหารความเส ปสยง โดยมอบหมายใหข้นาย
ชรัยวรัฒนน์ ดการงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ ทกาหนข้าทปสเปป็นประธานคณะกรรมการบรงิหารความเส ปสยง และจะเรงิสมทกาหนข้าทปสใน
ปป2561 เปป็นตข้นไป โดยมปแนวทางการปฏงิบรัตงิงาน ดรังนปซ 

1. ทบทวนการประเมงินความเสปสยงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยทปสไดข้จรัดทกาไวข้ เนข้นการจรัดใหข้มปการบรงิหารความเส ปสยงทรัสวทรัซง
องคน์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซขสงเปป็นกระบวนการจรัดระดรับความเสปสยง โดยพงิจารณาถขงโอกาสทปสจะเกงิดและ
ผลกระทบทปสจะไดข้รรับ เพถืสอจรัดกลรุลุ่มความเส ปสยงและกกาหนดกระบวนการในการบรงิหารจรัดการใหข้เหมาะสมกรับความเส ปสยงแตลุ่ละระดรับ
ใหข้เปป็นไปตามนโยบายของบรงิษรัท และกฎระเบปยบของหนลุ่วยงานภายนอกอถืสนๆ

2. ทบทวนนโยบายการบรงิหารความตลุ่อเนถืสองทางธรุรกงิจ เพถืสอใหข้มรัสนใจวลุ่าหากเกงิดการเปลปสยนแปลงทปสส กาครัญ หรถือมป
เหตรุการณน์ฉรุกเฉงิน บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยจะสามารถดกาเนงินธรุรกงิจไดข้อยลุ่างตลุ่อเนถืสอง เชลุ่น การจลาจล อรุทกภรัย และการเปลปสยนแปลง
ตลาดรถยนตน์เปป็นรถยนตน์ไฟฟข้าในอนาคต เปป็นตข้น
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ความรษับผริดชอบตสอส ษังคม
        บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย ดกาเนงินธรุรกงิจผลงิตและจกาหนลุ่ายส งินคข้าอรุตสาหกรรมหมวดยานยนตน์ ประเภทนกซามรันหลลุ่อลถืสน จาระบป
และแบตเตอรปส มปวรัตถรุดงิบทปสใช ข้ในการผลงิตทปสจะมปผลกระทบตลุ่อสรังคมและสงิสงแวดลข้อม จขงมปความจกาเปป็นอยลุ่างยงิสงทปสในกระบวนการ
ดกาเนงินงานจะตข้องมปนโยบายความรรับผงิดชอบตลุ่อสรังคม เพถืสอสรข้างความเชถืสอมรัสน และความไวข้วางใจใหข้กรับผมูข้มปสลุ่วนไดข้เสปยทรุกระดรับ
โดยมปเปข้าหมายใหข้องคน์กรเตงิบโตและยรัสงยถืน
นโยบายภารกริจภายในองคฑ์กร
  - ดมูแลพนรักงานของบรงิษรัทซขสงเปป็นหนขสงในสรังคมชรุมชนใหข้มปครุณภาพชปวงิตครอบครรัวทปสดป
 - ดมูแลไมลุ่ใหข้มปการลลุ่วงละเมงิดสงิทธงิมนรุษยชน และใหข้เสรปภาพในการจรัดตรัซงสมาคมตลุ่างๆภายในองคน์กร

- ดมูแลความปลอดภรัยในการทกางาน เลถือกคนใหข้เหมาะสมกรับหนข้าทปสงาน
 - มปกระบวนการผลงิตทปสดปมปประสงิทธงิภาพ มประบบปข้องกรันอรันตรายตลุ่อพนรักงาน ส งิสงแวดลข้อม และสรังคม

- อบรบพรัฒนาพนรักงานใหข้รอบรมูข้ในงาน มปจงิตสกานขกทปสดปตลุ่อสรังคม และรลุ่วมตลุ่อตข้านทรุจรงิตทรุกรมูปแบบ
นโยบายภารกริจภายนอกองคฑ์กร

- การประกอบกงิจการดข้วยความเปป็นธรรม ถมูกตข้องตามกฎหมายและขข้อบรังครับตลุ่างๆ ปฏงิบรัตงิตามกรอบการแขลุ่งขรันไมลุ่
  แสวงหาความลรับหรถือใหข้รข้ายคมูลุ่แขลุ่งดข้วยวงิธปการไมลุ่สรุจรงิต มประเบปยบปฏงิบรัตงิเพถืสอปข้องกรันความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์   
  ไมลุ่สนรับสนรุนการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัสนการรรับหรถือใหข้ส งินบน และเปงิดเผยขข้อมมูลอยลุ่างครบถข้วน
- การลงทรุนเพถืสอสรังคม เพถืสอนกาบรงิษรัทไปสมูลุ่เปข้าหมายคถือเตงิบโตอยลุ่างยรัสงยถืน โดยใหข้ความรลุ่วมมถือกรับสรังคมในเรถืสองตลุ่างๆ   
  ดรังนปซ กงิจกรรมเทงิดทมูนสถาบรันพระมหากษรัตรงิยน์, การทกานรุบการรุงศาสนารลุ่วมสรข้างสงิสงปลมูกสรข้างใหข้วรัดในชรุมชน, ชลุ่วย  
  บรรเทาสาธารณภรัย, เปป็นมงิตรกรับสงิสงแวดลข้อม และสนรับสนรุนแรงงานทปสวลุ่างงานในเขตชรุมชนใกลข้ๆบรงิษรัทใหข้เขข้ามารลุ่วม
  ทกางานตามความสามารถ

  - มประบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภรัย สรุขอนามรัยและส งิสงแวดลข้อม จรัดจข้างหนลุ่วยงานภายนอกเพถืสอตรวจวรัด
   อากาศ, ตรวจครุณภาพสงิสงแวดลข้อม, ตรวจครุณภาพระบบบกาบรัดอากาศ สลุ่งวรัสดรุเหลถือใช ข้ในการผลงิตไปกกาจรัดอยลุ่าง

    ถมูกวงิธป , ชลุ่วยปรรับภมูมงิทรัศนน์ตามแนวรรัซวดข้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหข้สะอาดและสะดวกขขซน 
          - ลมูกคข้าและผมูข้บรงิโภค ปรรับปรรุงผลงิตภรัณฑน์และภาชนะบรรจรุหปบหลุ่ออยลุ่างเหมาะสม คกานขงถขงความสะดวก ปลอดภรัย
            ใหข้ความรลุ่วมมถือกรับกรมการคข้าภายในโดยการกกาหนดราคาส งินคข้าอยลุ่างยรุตงิธรรม ใสลุ่ใจกกาลรังซถืซอของคนในชรุมชน

      รายงานตริดตามผลการปฏริบษัตริตามโครงการความรษับผริดชอบทางส ษังคม ปปี  2560
ดกาเนงินงานเกปสยวกรับ KPI / ปป ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60

1. ความรษับผริดชอบตสอตษัวส รินคผู้า บรริการ และผผผู้บรริโภค

• ขข้อรข้องเรปยนทปสกระทบการ
ดกาเนงินธรุรกงิจอยลุ่างมปสาระสกาครัญ

0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

2. ความรษับผริดชอบตสอหนสวยงานราชการ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กลต. และหนสวยงานอถืพิ่นทปีพิ่เกปีพิ่ยวขผู้อง

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

3. ความรษับผริดชอบตสอพนษักงาน  ณ 31 ธษันวาคม 2560 มปีจจานวน 933  คน

• นโยบายลดอรุบรัตงิเหตรุ 0 คน 2 คน 2 คน 3 คน 1 คน

• ใหข้การฝขกอบรม

 -อาชปวอนามรัย/ความปลอดภรัย > 250 คน 77 คน 32 คน 150 คน

 -อนรุรรักษน์พลรังงาน > 50 คน 50 คน

 -พรัฒนาบรุคคลากร > 200 คน 40 คน 113 คน 43 คน

 -พรัฒนามาตรฐานองคน์กร > 200 คน 70 คน 92 คน

• ไดข้รรับการตรวจสรุขภาพ
  -ระดรับตะกรัสวในเลถือด
  -ตรวจสรุขภาพพนรักงานฝลุ่าย 
   ผลงิต

182 คน

502 คน
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ดกาเนงินงานเกปสยวกรับ KPI / ปป ไตรมาส 1/60 ไตรมาส 2/60 ไตรมาส 3/60 ไตรมาส 4/60

4. ความรษับผริดชอบตสอชรมชนทผู้องถริพิ่น อาขปีวอนามษัย ความปลอดภษัย และส ริพิ่งแวดลผู้อม

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

• ตงิดตามมลพงิษ/มลอากาศ

 -วงิเคราะหน์นกซาทงิซงและแกข้ปรัญหา เดถือนละ 2 ครรัซง 6 ครรัซง 6 ครรัซง 6 ครรัซง 6 ครรัซง

 -กกาจรัดกากอรุตสาหกรรม ทรุกไตรมาส 1 ครรัซง 1 ครรัซง 3 ครรัซง 2 ครรัซง

 -ตรวจวรัดระบบบกาบรัดอากาศ ผลุ่านคลุ่า Std. 22 ธค.

 -ตรวจวรัดปรงิมาณฝรุลุ่น ผลุ่านคลุ่า Std. 22 มงิย. 8 พย.

 -ตรวจวรัดปรงิมาณตะกรัสว ผลุ่านคลุ่า Std. 22 มงิย. 8 พย.

 -ตรวจวรัดปรงิมาณกรด ผลุ่านคลุ่า Std. 22 มงิย. 8 พย.

 -ตรวจวรัดระดรับเสปยง ผลุ่านคลุ่า Std. 22 มงิย. 8 พย.

 -ตรวจวรัดระดรับความรข้อน ผลุ่านคลุ่า Std. 22 มงิย. 8 พย.

 -ตรวจวรัดครุณภาพอากาศจาก 
  การเผาไหมข้เชถืซอเพลงิง

ผลุ่านคลุ่า Std. - - 7 กค.
ผลุ่าน

-

5. การดจาเนรินงานดผู้านส ษังคม

• สนรับสนรุนการจข้างงานคนใน
ชรุมชน

29 คน 45 คน 55 คน 20 คน

• สนรับสนรุนกงิจกรรมดรังนปซ 
– บรงิจาคเงงินชลุ่วยผมูข้ประสบอรุทกภรัยภาคใตข้รลุ่วมกรับสกานรักนายกรรัฐมนตรป
– รลุ่วมกงิจกรรมกรับหนลุ่วยงานสรรพสามงิตพถืซนทปสปทรุมธานป , สกานรักงานอรุตสาหกรรมปทรุมธานป , สกานรักงานพลรังงาน

ปทรุมธานป , กรมธรุรกงิจพลรังงาน , กรมพรัฒนาฝปมถือแรงงาน และโรงเรปยนวรัดจรันทรน์มณป จว.อลุ่างทอง
– จรัดพนรักงานไปชลุ่วยทกาความสะอาดวรัดในชรุมชนพถืซนทปสทปสตรัซงของบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อย  เปป็นตข้น

 รายการระหวสางกษัน
 1. บรุคคลหรถือกงิจการทปสเกปสยวขข้องกรัน มปดรังนปซ

       ชถืสอกงิจการ                         ประเทศทปสจรัดตรัซง               ลรักษณะความสรัมพรันธน์
        สรัญชาตงิ

    บรงิษรัท สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส จกากรัด        ไทย        เปป็นบรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทถถือหรุข้นรข้อยละ 99.99
    บรงิษรัท พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์ จกากรัด ไทย        เปป็นบรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทถถือหรุข้นรข้อยละ 99.99
    บรงิษรัท สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส จกากรัด ไทย        เปป็นบรงิษรัทยลุ่อย บรงิษรัทถถือหรุข้นรข้อยละ 95.68
    นายมรุข  โรจตระการ        ไทย        เปป็นผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ถถือหรุข้นรข้อยละ 32.81 และ

              เปป็นประธานกรรมการของบรงิษรัท
    หข้างหรุข้นสลุ่วนจกากรัด โรจนน์ไพศาล ไทย        ผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ของบรงิษรัทเปป็นหรุข้นสลุ่วนใหญลุ่
    ผมูข้บรงิหารสกาครัญ ไทย        บรุคคลทปสมปอกานาจและความรรับผงิดชอบการวางแผน

          สรัสงการและควบครุมกงิจกรรมตลุ่างๆของกงิจการไมลุ่วลุ่าทาง
                  ตรงหรถือทางอข้อม รวมถขงกรรมการของกลรุลุ่มบรงิษรัทไมลุ่วลุ่า

จะทกาหนข้าทปสในระดรับบรงิหารหรถือไมลุ่
 2. นโยบายการกกาหนดราคาสกาหรรับรายการแตลุ่ละประเภทเปป็นดรังตลุ่อไปนปซ

      รายการ       นโยบายการกกาหนดราคา
     ซถืซอ ขาย สงินคข้าและบรงิการ ราคาทปสตกลงรลุ่วมกรัน ตข้นทรุนณโรงงานบวกกกาไรมาตรฐานรข้อยละ 5
     ดอกเบปซยระหวลุ่างกรัน อรัตราดอกเบปซยเงงินฝาก 3 เดถือน
     คลุ่าเชลุ่าทปสดงิน ราคาตลาดตามสถานทปสตรัซง
     รายไดข้อถืสนๆ ราคาทปสตกลงกรันตามสรัญญา
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

 3. รายการทปสสกาครัญกรับบรุคคลหรถือกงิจการทปสเกปสยวขข้องกรัน(ไมลุ่รวมรายการระหวลุ่างบรงิษรัท/บรงิษรัทยลุ่อย) สรรุปไดข้ดรังนปซ
     3.1 การเชลุ่าทปสดงินจากผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญลุ่ 

บรงิษรัทเชลุ่าทปสดงินจากครุณมรุข โรจตระการ 
วรัตถรุประสงคน์ เพถืสอใช ข้เปป็นทปสตรัซงอาคารโรงงานผลงิตทปสตกาบลบางขะแยง อกาเภอเมถือง จรังหวรัดปทรุมธานป  

          พถืซนทปสเชลุ่ารวม 4 ไรลุ่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมปอรัตราคลุ่าเชลุ่า 236,000 บาทตลุ่อเดถือน 
     3.2 การเชลุ่าทปสดงินกรับกงิจการอถืสนทปสเกปสยวขข้องกรัน
        บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยไดข้เชลุ่าทปสดงินจากหจก. โรจนน์ไพศาล 

วรัตถรุประสงคน์ ใช ข้เปป็นทปสตรัซงของอาคารคลรังส งินคข้าเพถืสอกระจายสงินคข้าไปทรัสวประเทศ และเปป็นทปสตรัซงโรงงานผลงิตภาชนะ
          สกาหรรับบรรจรุผลงิตภรัณฑน์นกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบป ตรัซงอยมูลุ่ทปสตกาบลคลองควาย อกาเภอสามโคก จรังหวรัดปทรุมธานป มปพถืซนทปส

รวม 108 ไรลุ่ 2 งาน 92 ตารางวาในอรัตราคลุ่าเชลุ่าดรังนปซ
พถืซนทปสดงิน อรัตราคลุ่าเชลุ่าตลุ่อปป (บาท)

เชลุ่าโดยบรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จกากรัด (มหาชน)
เชลุ่าโดยบรงิษรัท พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์ จกากรัด
เชลุ่าโดยบรงิษรัท สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส จกากรัด
เชลุ่าโดยบรงิษรัท สยามแบตเตอรปองินดรัสทรปส จกากรัด

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

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

             * บรงิษรัท สยามภรัณฑน์ฯ ไดข้ทกาสรัญญาเชลุ่าชลุ่วงทปสดงินกรับ บรงิษรัท สยามแบตฯ ในอรัตราสรัญญาเชลุ่าดรังกลลุ่าวในงวดปป 2558 – 2560

      3.3 รายละเอปยดรายการระหวลุ่างกรันไดข้แสดงไวข้ในหมายเหตรุประกอบงบการเงงิน ขข้อ 4 หนข้าทปส 33-38 

ผผผู้สอบบษัญชปี
รายงานของผผผู้สอบบษัญชปี

ปปี ผผผู้สอบบษัญชปี เลขทะเบปียน บรริษษัท ความเหป็น
2560 นางสาวนภาพร สาธงิตธรรมพร 7494 บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป ไมลุ่มปเงถืสอนไข
2559 นางสาวนภาพร สาธงิตธรรมพร 7494 บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป ไมลุ่มปเงถืสอนไข
2558 นางสาวสรุรปยน์รรัตนน์ ทองอรรุณแสง 4409 บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป ไมลุ่มปเงถืสอนไข

คสาตอบแทนของผผผู้สอบบษัญชปี   
คสาตอบแทนจากการสอบบษัญชปี (audit fee)

งบการเงงินรวม (บาท) งบการเงงินเฉพาะบรงิษรัท (บาท)
2560 2559 2558 2560 2559 2558

คลุ่าสอบบรัญชป 2,082,500 1,979,500 1,950,000 929,500 870,500 841,000

คสาบรริการอถืพิ่น (non-audit fee)       
                 -ไมสมปี -
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

ขผู้อมผลทางการเงรินทปีพิ่สจาคษัญ
จากงบการเงรินรวม  (ลผู้านบาท) 2560 2559 2558

Current Ratio (เทลุ่า) 11.04 10.71 12.50

Quick Ratio (เทลุ่า) 6.62 7.01 9.18

เงงินปรันผล (บาทตลุ่อหรุข้น) 0.80* 0.80 0.70

อรัตราเงงินปรันผลตลุ่อกกาไร 64.52% 48.78% 49.50%

*จลุ่ายระหวลุ่างกาลแลข้ว 0.35 สลุ่วนทปสเหลถือรอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณาในวรันทปส 10 เมษายน 2561

เงงินสด เงงินลงทรุนชรัสวคราว และเงงินฝากประจการะยะสรัซน 1,947 2,050 2,810

สงินคข้าคงเหลถือ 1,313 1,069 989

ทปสดงิน อาคารและอรุปกรณน์ 1,769 1,814 797

สงินทรรัพยน์รวม 5,206 5,045 4,734

หนปซส งินรวม 367 356 373

สลุ่วนของผมูข้ถถือหรุข้นบรงิษรัท 4,806 4,657 4,331

รายไดข้จากการขาย 3,333 3,275 3,388

รายไดข้รวม 3,381 3,330 3,457

ตข้นทรุนขาย 2,380 2,175 2,413

กกาไรขรัซนตข้น 953 1,100 975

อรัตรากกาไรขรัซนตข้น 28.59% 33.59% 28.77%

กกาไรสลุ่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท 427 564 488

อรัตรากกาไรทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท 12.64% 16.94% 14.11%

กกาไรเบป็ดเสรป็จรวมสกาหรรับปป 426 569 492

กกาไรตลุ่อหรุข้นขรัซนพถืซนฐาน (บาท) 1.24 1.64 1.41

มมูลคลุ่าตามบรัญชป (บาทตลุ่อหรุข้น) 13.93 13.50 12.55
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

สรรปงบการเงรินรวม และ งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท   (  ตรวจสอบแลผู้ว  ) 3   ปปีทปีพิ่ผสานมา
แบบยสอ

งบดรล
งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท

2560 2559 2558 2560 2559 2558
สรินทรษัพยฑ์หมรนเวปียน :
เงงินสด/รายการเทปยบเทลุ่าเงงินสด 196,567 256,120 237,555 96,868 109,821 82,419
เงงินลงทรุนชรัสวคราว+เงงินฝากประจกา 1,749,955 1,793,560 2,572,716 728,269 719,608 1,266,804
ลมูกหนปซการคข้าและตรัตั๋วเงงินรรับ 102,200 53,443 68,504 15,372 14,935 18,404
สงินคข้าคงเหลถือ 1,313,496 1,068,656 989,299 166,169 119,236 123,247

รวมสรินทรษัพยฑ์หมรนเวปียน 3,415,358 3,211,723 3,922,614 1,023,450 974,514 1,507,691
สรินทรษัพยฑ์ไมสหมรนเวปียน :
อสรังหารงิมทรรัพยน์เพถืสอการลงทรุน 3,311 3,311 3,311 3,311 3,311 3,311
ทปสดงินอาคารและอรุปกรณน์สรุทธงิ 1,769,072 1,814,298 796,859 1,374,985 1,389,062 314,266

รวมสงินทรรัพยน์ไมลุ่หมรุนเวปยน 1,790,262 1,833,723 812,039 1,568,855 1,582,762 502,855
รวมสรินทรษัพยฑ์ 5,205,620 5,045,446 4,734,654 2,592,305 2,557,275 2,010,546

หนปี ตั้ส รินหมรนเวปียน :
เงงินเบงิกเกงินบรัญชป/เงงินกมูข้ยถืมระยะสรัซน - - - - - -
เจข้าหนปซการคข้าและเจข้าหนปซอถืสน 242,709 201,460 218,555 162,005 155,670 193,604

รวมหนปี ตั้ส รินหมรนเวปียน 309,387 299,832 313,699 210,107 221,359 249,618
รวมหนปี ตั้ส รินไมสหมรนเวปียน 57,678 56,547 59,312 40,008 39,984 39,698

รวมหนปี ตั้ส ริน 367,064 356,379 373,011 250,114 261,343 289,316
สสวนของผผผู้ถถือหรผู้น :
ทรุนจดทะเบปยนเรปยกชการะแลข้ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สลุ่วนเกงินมมูลคลุ่าหรุข้น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กกาไรสะสมยรังไมลุ่ไดข้จรัดสรร 4,129,200 3,980,135 3,654,627 1,665,391 1,619,132 1,044,430
  รวมสสวนของผผผู้ถถือหรผู้น 4,838,556 4,689,067 4,361,642 2,342,191 2,295,932 1,721,230

งบกจาไรขาดทรน
งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท

2560 2559 2558 2560 2559 2558
รายไดผู้ :
รายไดข้จากการขาย/ใหข้บรงิการ 3,333,417 3,274,988 3,387,583 1,900,729 1,868,396 1,836,731

รวมรายไดผู้ 3,380,966 3,329,823 3,456,880 2,103,321 2,492,166 2,052,507
คสาใชผู้จสาย :
ตข้นทรุนขาย/ใหข้บรงิการ 2,380,487 2,175,040 2,412,889 1,337,264 1,227,215 1,331,188
คลุ่าใช ข้จลุ่ายในการขาย 131,763 130,857 127,315 110,309 107,817 104,294
คลุ่าใช ข้จลุ่ายในการบรงิหาร 332,991 314,662 303,511 271,573 261,838 250,815

รวมคสาใชผู้จสาย 2,845,583 2,620,820 2,843,963 1,719,146 1,598,002 1,686,298
กจาไรกสอนภาษปี 535,383 709,002 612,917 384,175 894,164 366,209
กจาไรทปีพิ่เปป็นของผผผู้ถถือหรผู้น 427,421 564,139 487,848 322,646 815,872 311,503
กจาไรตสอหรผู้น (บาท) 1.24 1.64 1.41 0.94 2.36 0.90

งบกระแสเงรินสด
ไดผู้มา (ใชผู้ไป)

งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท
2560 2559 2558 2560 2559 2558

เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมดกาเนงิน
งาน 215,900 563,154 1,049,496 197,902 303,393 289,898
เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมลงทรุน 2,939 (303,079) (748,596) 65,145 (33,360) (1,630)
เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมจรัดหา
เงงิน (276,862) (242,156) (375,243) (276,000) (242,631) (362,250)
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

สรรปอษัตราสสวนทางการเงริน

Ratio Analysis
งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท

2560 2559 2558 2560 2559 2558

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)

42.83

8.40

17.24

20.88

2.00

180.13

1.86

167.65

53.71

6.70

15.53

23.17

2.11

170.31

2.51

153.84

39.88

9.03

17.16

20.98

1.98

182.02

4.31

170.06

125.43

2.87

10.52

34.24

9.37

38.42

1.38

7.05

112.08

3.21

8.56

42.07

10.12

35.57

2.19

-3.30

78.41

4.59

9.22

39.04

9.77

36.86

6.49

2.41

LIQUIDITY RATIO

   CURRENT RATIO                      (TIMES)

   QUICK RATIO                      (TIMES)

11.04

6.62

10.71

7.01

12.38

9.18

4.87

3.93

4.40

3.75

6.04

5.41

PROFITABILITY RATIO

   GROSS PROFIT MARGIN             (%)

   NET PROFIT MARGIN             (%)

   RETURN ON EQUITY                        (%)

28.59

12.64

8.97

33.59

16.94

12.47

28.77

14.11

11.35

29.64

15.34

13.91

34.32

32.74

40.62

27.52

15.18

17.84

EFFICIENCY RATIO

   RETURN ON TOTAL ASSET             (%)

   RETURN ON FIXED ASSET             (%)

   ASSET TURNOVER                     (TIMES)

8.34

29.66

0.66

11.58

51.42

0.68

10.45

73.47

0.74

12.53

25.85

0.82

35.72

99.65

1.09

15.39

119.08

1.01

LEVERAGE RATIO

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

PER SHARE

   PAR VALUE                     (BAHT)

   BOOK VALUE                               (BAHT)

   EARNING PER SHARE                     (BAHT)

   DIVIDEND PER SHARE          (BAHT)

1.00

13.93

1.24

0.80*

1.00

13.50

1.64

0.80

1.00

12.55

1.41

0.70

1.00

6.79

0.94

0.80*

1.00

6.65

2.36

0.80

1.00

4.99

0.90

0.70
หมายเหตรุ : * รออนรุมรัตงิในการประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้นในวรันทปส  10 เมษายน 2561
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

การวริเคราะหฑ์และคจาอธริบายของฝสายจษัดการ
สจาหรษับปปี 2560

1. กลรุลุ่มบรงิษรัทมปสภาพคลลุ่องสมูง มป Current Ratio 11.04 และ Quick Ratio 6.62 คณะกรรมการจขงมปความเหป็นวลุ่าสมควร
เสนอจลุ่ายเงงินปรันผลใหข้แกลุ่ผมูข้ถถือหรุข้น สกาหรรับงวดการดกา เนงินงาน 1 มค. - 31 ธค.2560 ในอรัตราหรุข้นละ 0.80 บาท
หรถือ 64.52% ของกกาไรตลุ่อหรุข้น โดยรอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นอนรุมรัตงิในวรันทปส 10 เมษายน 2561 สกาหรรับสลุ่วนของครขสงปปหลรัง
0.45 บาทตลุ่อหรุข้น รวมเปป็นเงงิน 155.25 ลข้านบาท

2. สงินคข้าคงเหลถือ มปมมูลคลุ่า 1,313 ลข้านบาทเพงิสมขขซน 244 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 22.82 เมถืสอเทปยบกรับปลายปป2559 เกงิดจาก
ตข้นทรุนวรัตถรุดงิบ และส งินคข้าทปสผลงิตสมูงขขซน จากราคาตลาดโลกของวรัตถรุดงิบหลรักคถือนกซามรันพถืซนฐานสมูงขขซนรข้อยละ 27.12 และ
ตะกรัสวสมูงขขซนรข้อยละ 25.12 อปกสลุ่วนหนขสงเปป็นผลจากภาษปสรรพสามงิตทปสเรงิสมเกป็บในปปนปซของนกซามรันหลลุ่อลถืสนและจาระบปทกาใหข้
ส งินคข้าสกาเรป็จรมูปคงเหลถือในมถือบรงิษรัทมปตข้นทรุนสมูงขขซน 5.50 บาทตลุ่อลงิตร/กกคงิดเปป็นรข้อยละ 13.84 ของตข้นทรุนนกซามรันหลลุ่อลถืสน
และรข้อยละ 11.44 ของตข้นทรุนจาระบป 

3. รายไดข้จากการขายและการใหข้บรงิการ เพงิสมขขซนเลป็กนข้อยจาก 3,274.99 เปป็น 3,333.42 ลข้านบาท วงิเคราะหน์ตามโครงสรข้าง
รายไดข้ เปป็นดรังนปซ

โครงสรข้างรายไดข้ 2560 2559 +เพงิสมขขซน -ลดลง
ตามสายผลงิตภรัณฑน์ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ

รายไดข้จากการขาย
    นกซามรันหลลุ่อลถืสน
    จาระบป
    แบตเตอรปส
    อถืสนๆ

1,664.55
993.46
642.68
32.73

49.23
29.38
19.01
0.97

1,620.85
954.33
662.60
37.20

48.68
28.66
19.90
1.12

43.70
39.13

-19.92
-4.47

2.70
4.10

-3.01
-12.02

รวมรายไดข้จากการขาย 3,333.42 98.59 3,274.99 98.35 58.43 1.78
รายไดข้อถืสน ๆ 47.55 1.41 54.83 1.65 -7.28 -1.33

รวม 3,380.97 100.00 3,329.82 100.00 51.15 1.54
3.1 นกซามรันหลลุ่อลถืสน : รายไดข้สมูงขขซน 43.7 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 2.70 จากการวงิเคราะหน์ตามปรงิมาณขายแลข้วจะมปปรงิมาณ
     ขายลดลงรข้อยละ 3.75 จากสภาพเศรษฐกงิจทปสชลอตรัวและการแขลุ่งขรันสมูงในตลาดภายในประเทศ แตลุ่เนถืสองจาก
     บรงิษรัทไดข้ปรรับราคาขายจากภาระภาษปสรรพสามงิตทปสเรงิสมเกป็บเมถืสอวรันทปส 25 มกราคม 2560 เปป็นตข้นมาจขงทกาใหข้มปรายไดข้

                สมูงขขซน
3.2 จาระบป : รายไดข้สมูงขขซน 39.13 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 4.10 วงิเคราะหน์ตามปรงิมาณขายแลข้วมปยอดทรงตรัวเทลุ่าปปทปสผลุ่านมา
      เพราะการทกายอดขายในตลาดตลุ่างประเทศไมลุ่เปป็นไปตามเปข้าหมายเนถืสองจากตข้นทรุนผลงิตทปสสมูงขขซนลมูกคข้าจขงชลอ

การสรัสงซถืซอ รายไดข้ทปสเพงิสมขขซนเปป็นผลจากการปรรับราคาขายตามภาระภาษปสรรพสามงิตทปสเรงิสมเกป็บจากภาครรัฐบาลในปปนปซ
          3.3 แบตเตอรปส : รายไดข้ลดลง 19.92 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 3.01 เพราะมปสรัดสลุ่วนการขายตลุ่างประเทศถขง 80% แมข้วลุ่า   
                ปรงิมาณการขายตลุ่างประเทศจะปรรับตรัวสมูงขขซนแตลุ่รายไดข้กลรับทรงตรัวจากคลุ่าเงงินบาททปสแขป็งคลุ่ามากในปปนปซ

4. อรัตรากกาไรขรัซนตข้น ลดลงจากรข้อยละ 33.59 เปป็น 28.59 เปป็นเพราะราคาตลาดโลกของวรัตถรุดงิบนกซามรันพถืซนฐานและตะกรัสวสมูง
สมูงขขซนรข้อยละ 27.12 และ 25.12 ตามลกาดรับเมถืสอเทปยบกรับปป2559 และผลของอรัตราภาษปสรรพสามงิต 5.50 บาทตลุ่อลงิตร
หรถือรข้อยละ 13.84 ของตข้นทรุนนกซามรันหลลุ่อลถืสน และ 5.50 บาทตลุ่อกก.หรถือรข้อยละ 11.44 ของตข้นทรุนจาระบป จขงทกาใหข้ตข้นทรุน
สงินคข้าทปสผลงิตสมูงขขซน แตลุ่บรงิษรัทไมลุ่ไดข้ปรรับราคาขายสมูงขขซนเตป็มทปสตามตข้นทรุนทปสสมูงขขซนเนถืสองจากภาวะการแขลุ่งขรันสมูงในตลาด
ภายในประเทศ และตข้องการรรักษาระดรับกกาลรังซถืซอจากลมูกคข้า

5. กกาไรสลุ่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท ตามงบการเงงินรวมเทลุ่ากรับ 427.42 ลข้านบาทเทปยบกรับ 564.14 ลข้านบาทของปปทปส
ผลุ่านมาลดลง 136.72 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 24.23 ทกาใหข้กกาไรตลุ่อหรุข้นลดลงจาก 1.64 บาทตลุ่อหรุข้นเปป็น 1.24 บาทตลุ่อหรุข้น
เปป็นผลตลุ่อเนถืสองจากกกาไรขรัซนตข้นทปสลดลงจากขข้อ 4

6. สรรุปสาระสกาครัญในการทกาตลาดในปป  2560 
6.1 ตลาดในประเทศมปการแขลุ่งขรันสมูง ราคาสงินคข้าสมูงขขซนจากตข้นทรุนผลงิตทปสสมูงขขซน กกาลรังซถืซอจากผมูข้บรงิโภคจขงมปแนวโนข้มลดลง 
     ตามไปดข้วย การขยายตลาดจขงทกาไดข้ยาก
6.2 ตลาดตลุ่างประเทศ เศรษฐกงิจโลกยรังอยมูลุ่ในชลุ่วงชะลอตรัว อปกทรัซงมมูลคลุ่าการสลุ่งออกไมลุ่เพงิสมขขซนเพราะผลของคลุ่าเงงินบาททปส
แขป็งคลุ่ามากในรอบ 3 ปปทปสผลุ่านมา ผลงิตภรัณฑน์ของบรงิษรัททปสขายตลุ่างประเทศและกระทบโดยตรงคถือแบตเตอรปส

7. สรัดสลุ่วนขายในประเทศและตลุ่างประเทศ ปป2560 นกซามรันหลลุ่อลถืสน : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ
58:42 , จาระบป : มปสรัดสลุ่วนการขายในประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 71:29 สลุ่วนแบตเตอรปส : มปสรัดสลุ่วนการขายใน
ประเทศ : ตลุ่างประเทศ เทลุ่ากรับ 21:79

8. สลุ่วนแบลุ่งทางการตลาดในปป  2560 : ปรงิมาณบรงิโภคนกซามรันหลลุ่อลถืสนภายในประเทศโดยรวมของปป2560 เทลุ่ากรับ 390 ลข้าน
ลงิตรโดยประมาณ กลรุลุ่มบรงิษรัทมปสลุ่วนแบลุ่งทางการตลาดประมาณ 4 %
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)     รายงานประจจาปปี 2560

9. ปรัจจรัยทปสมปผลตลุ่อการดกาเนงินงานหรถือฐานะการเงงินในอนาคต 
9.1 ภาระผมูกพรันและหนปซส งินทปสอาจจะเกงิดขขซน บรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยไมลุ่มปภาระผมูกพรันทปสเปป็นสาระสกาครัญตลุ่อการดกาเนงินงาน
     แตลุ่อยลุ่างใด กลรุลุ่มบรงิษรัทมปหนปซส งินนข้อยมากมป Current Ratio 11.04 และ Quick Ratio 6.62 ไมลุ่มปปรัญหาในการชการะ
     หนปซแตลุ่อยลุ่างใด
9.2 อนาคตของรถยนตน์ไฟฟข้าซขสงคาดวลุ่าจะขยายตรัวมากไมลุ่เกงิน 20 ปปขข้างหนข้า จะสลุ่งผลตลุ่อการดกาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท 
     โดยตรง ฝลุ่ายจรัดการกกาลรังศขกษาขข้อมมูลเพถืสอบรงิหารจรัดการความเสปสยง 

10. แนวทางการดกาเนงินงานในอนาคต
       ผลงิตภรัณฑน์นกซามรันหลลุ่อลถืสน : บรงิษรัทยรังคงใหข้ความสกาครัญตลุ่อการพรัฒนาครุณภาพ กลยรุทธน์ในการขาย การบรงิการรรับ
ประกรันหลรังขาย และเพงิสมผลงิตภรัณฑน์ทปสมปเกรด API สมูงขขซนใหข้ทรันตลาดโลก เพถืสอเปป็นทางเลถือกทปสทรันสมรัยอยมูลุ่ตลอดเวลา
สกาหรรับผมูข้บรงิโภค
        ผลงิตภรัณฑน์จาระบป : บรงิษรัทมปนโยบายเพงิสมลมูกคข้าใหมลุ่ๆในตลาดตลุ่างประเทศ โดยกรรมการทปสดมูแลดข้านการตลาดตลุ่าง
ประเทศไดข้เดงินทางไปศขกษาการตลาดและพบปะเจรจากรับผมูข้บรงิโภคหรถือลมูกคข้าอยลุ่างใกลข้ช งิดมากขขซน และมปการวงิจรัยสมูตร
ผลงิตใหมลุ่เพถืสอพรัฒนาครุณภาพของสงินคข้าใหข้ดปยงิสงขขซนคาดวลุ่าจะแลข้วเสรป็จในปป 2561 นปซ
       ผลงิตภรัณฑน์แบตเตอรปส : มปนโยบายเนข้นการผลงิตใหข้มปประส งิทธงิภาพมากขขซนเชลุ่น การใช ข้แรงงาน วรัตถรุดงิบ และ
เครถืสองจรักร เครถืสองมถือ และแนวทางประหยรัดพลรังงาน ฯลฯ แตลุ่ยรังคงไวข้ซ ขสงครุณภาพทปสดป  

11. ทงิศทางเศรษฐกงิจในปป  2561 
         ตลาดในประเทศคาดวลุ่าจะมปแนวโนข้มดปขขซน ตามโครงการลงทรุนตลุ่างๆของรรัฐบาลเช ลุ่น โครงการพรัฒนาระเบปยง
เศรษฐกงิจพงิเศษภาคตะวรันออก (EEC) โครงการรถไฟทางคมูลุ่ 
         ตลาดสลุ่งออก แมข้วลุ่าคลุ่าเงงินบาทจะยรังคงแขป็งคลุ่าอยลุ่างตลุ่อเนถืสองจากนโยบายทางเศรษฐกงิจของประเทศ
สหรรัฐอเมรงิกาทปสกระทบใหข้เงงินดอลลารน์อลุ่อนคลุ่า แตลุ่คาดวลุ่าผมูข้ประกอบการมปแนวทางในการปรรับตรัว ปรรับกลยรุทธน์ มปการ
ประกรันความเสปสยงเพถืสอใหข้แขลุ่งขรันไดข้ 
          สกาหรรับกลรุลุ่มบรงิษรัทและบรงิษรัทยลุ่อยยรังคงมปความพรข้อมทรุกดข้านเพถืสอตอบสนองความตข้องการของลมูกคข้าทรุกตลาด ทรัซง
ดข้านเงงินทรุนหมรุนเวปยน ดข้านการผลงิต สถานทปสจรัดเกป็บ การขาย การบรงิการ การประกรันครุณภาพ การเพงิสมผลงิตภรัณฑน์เกรด
ใหมลๆุ่ ออกสมูลุ่ตลาดเพถืสอเพงิสมทางเลถือกใหข้มากขขซนสกาหรรับผมูข้บรงิโภค จขงเชถืสอมรัสนวลุ่าจะสามารถนกามาซขสงผลประกอบการทปสดปใหข้ผมูข้มป
สลุ่วนไดข้เสปยเหมถือนปปทปสผลุ่านๆมา
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