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สารจากคณะกรรมการ
เรปยน ทต่านผมูถ
ข้ อ
ถื หรุน
ข้
มากกวต่า 60 ปปทบ
ปส รงิษท
รั สยามภรัณฑน์กรรุป
รุ๊ จดากรัด (มหาชน) และบรงิษท
รั ในเครถือ ดดาเนงินธรุรกงิจ
จดาหนต่ายสงินคข้า นดนามรันหลต่อลถืน
ส จาระบป และแบตเตอรปส ดข้วยความรต่วมมถือรต่วมใจจาก คณะกรรมการ
ผมูบ
ข้ รงิหาร และ พนรักงานทรุกระดรับ พวกเราทรุม
ต่ เทมรุงต่ มรัน
ส ในการพรัฒนาผลงิตภรัณฑน์ใหข้เปป็น สงินคข้าทปด
ส ม
ป ป
ส มรัน
ข้
ครุณภาพ เปป็นมงิตรตต่อสงิงส แวดลข้อม โดยเนข้นสรข้างความเชถือ
ส ใหข้แกต่ผใมูข้ ชตลอดมา
จจึงนดามาซจึงส ผลตอบ
แทนทปด
ส ป และ สมดสาเสมอ ตต่อทต่านผมูถ
ข้ อ
ถื หรุน
ข้ ทรุกปป กลรุม
ต่ บรงิษท
รั มปความตระหนรักถจึงหนข้าทปค
ส วามรรับผงิดชอบ
ทปต
ส อ
ข้ งดดาเนงินการอยต่างเครต่งครรัดตต่อ สรังคม สงิงส แวดลข้อม ผมูม
ข้ ส
ป วต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับ เคารพกฎหมาย และ
ขข้อบรังครับตต่างๆ ตามหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปด
ส อ
ป ยต่างตต่อเนถือ
ส งเพถือ
ส จะไดข้นดาพาใหข้บรงิษท
รั ฯ เตงิบโต
ยรังส ยถืน โปรต่งใส เปป็นธรรม และตรวจสอบไดข้
ปป2562 ทปผ
ส าต่ นมาบรงิษท
รั ฯ มปรายไดข้รวม 3,031 ลข้านบาท ซจึงส ไมต่เปป็นตามเปข้าหมายทปบ
ส รงิษท
รั ฯ
น ในประเทศไมต่เตงิบโต การแขต่งขรันในตลาดสมูง
วางไวข้ในเรถือ
ส งของการเพงิม
ส รายไดข้ เนถือ
ส งจากกดาลรังซถือ
ขจึน
น มากอปกทรังน มปปจ
รั จรัยอถืน
ส ๆทปเส กงิดขจึน
น ในปปนซ
ปน งจึส เปป็นไปตามหลรักการทางบรัญชป จจึงทดาใหข้กดาไรสต่วนทปเส ปป็น
ของผมูถ
ข้ อ
ถื หรุน
ข้ เทต่ากรับ 306 ลข้านบาท หรถือ 0.89 บาทตต่อหรุน
ข้ ลดลงจากปปทผ
ปส าต่ นมารข้อยละ 19.15 แตต่
เพราะบรงิษท
รั ฯ มปสภาพคลต่องสมูง คณะกรรมการบรงิษท
รั จจึงมปมตงิเหป็นควร ขออนรุมต
รั จ
งิ ากทปป
ส ระชรุมสามรัญ
ประจดาปปผถ
มูข้ อ
ถื หรุน
ข้ ในวรันทปส 22 เมษายน 2563 จต่ายเงงินปรันผลสดาหรรับผลการดดาเนงินงานงวดปป2562 ใน
อรัตราหรุน
ข้ ละ 0.70 บาทเทต่าปปทผ
ปส าต่ นมา คงิดเปป็นอรัตรารข้อยละ 78.65 ของกดาไรตต่อหรุน
ข้
คณะกรรมการบรงิษท
รั ฯ ขอขอบครุณทต่านผมูถ
ข้ อ
ถื หรุน
ข้ ลมูกคข้า คมูค
ต่ าข้ และสถาบรันตต่างๆ ทปใส หข้ความ
สนรับสนรุนบรงิษท
รั ฯดข้วยดปมาโดยตลอด อปกทรังน พนรักงานทรุกทต่านทปม
ส งรุต่ มรัน
ส และทรุม
ต่ เทกดาลรังกายกดาลรังใจ
ในการทดางานจนทดาใหข้บรงิษท
รั ฯกข้าวผต่านปปทผ
ปส าต่ นมาและประสบความสดาเรป็จตามสมควร ทข้ายทปส
ส ด
รุ นปน
คณะกรรมการบรงิษท
รั ฯขอตรังน ปณงิธานวต่าจะบรงิหารองคน์กรใหข้พฒ
รั นาตต่อไปภายใตข้หลรักธรรมาภงิบาล
และความรรับผงิดชอบตต่อสรังคมทรุกภาคสต่วน
นายมรุข โรจตระการ
ประธานคณะกรรมการ
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สรรปขผู้อมผลทางการเงรินในรอบปปี
จากงบการเงรินรวม (ลผู้านบาท)
Current Ratio (เทต่า)
Quick Ratio (เทต่า)
เงงินปรันผล (บาทตต่อหรุข้น)
รวมเงงินปรันผล
อรัตราเงงินปรันผลตต่อกดาไร

2562

2561

2560

13.44

11.72

11.04

9.71

7.30

6.62

0.70*

0.70

0.80

241.50

241.50

276.00

78.65%

63.64%

64.52%

*เงงินปรันผลงวดปป 2562 รอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณาในวรันทปส 22 เมษายน 2563
น
เงงินสด เงงินลงทรุนชรัวส คราว และเงงินฝากประจดาระยะสรัน

2,707

2,217

1,947

997

1,359

1,313

ทปสดงิน อาคารและอรุปกรณน์

1,636

1,704

1,769

สงินทรรัพยน์รวม

5,502

5,445

5,206

งิ รวม
หนปนสน

377

387

367

ทรุนเรถือนหรุข้น

345

345

345

สต่วนของผมูถ
ข้ ถือหรุข้นบรงิษรัท

5,093

5,026

4,806

รายไดข้จากการขาย

2,977

3,249

3,333

รายไดข้รวม

3,031

3,290

3,381

ตข้นทรุนขาย

2,151

2,346

2,385

กดาไรขรันนตข้น

826

903

948

27.75%

27.79%

28.44%

306

379

428

10.10%

11.52%

12.64%

309

375

426

กดาไรตต่อหรุน
ข้ ขรันนพถืนนฐาน (บาท)

0.89

1.10

1.24

มมูลคต่าตามบรัญชป (บาทตต่อหรุน
ข้ )

14.76

14.57

13.93

สงินคข้าคงเหลถือ

อรัตรากดาไรขรันนตข้น
กดาไรสต่วนทปเส ปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษรัท
อรัตรากดาไรทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุน
ข้ ของบรงิษรัท
กดาไรเบป็ดเสรป็จรวมสดาหรรับปป
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รายงานความรษับผริดชอบตต่อรายงานทางการเงริน
สดาหรรับปป 2562
เรปยนทต่านผมูข้ถถือหรุน
ข้
คณะกรรมการบรงิษรัทฯใหข้ความสดาครัญตต่อหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบในการดมูแลกงิจการของบรงิษรัทฯใหข้เปป็น
ไปตามนโยบายการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป คณะกรรมการไดข้กดากรับดมูแล งบการเงงินรวม และ งบการเงงินเฉพาะ
กงิจการของบรงิษรัทและบรงิษท
รั ยต่อย การแจข้งสารสนเทศทางการเงงินและอถืสนๆตามทปสปรากฏในรายงานประจดาปปใหข้มป
ขข้อมมูลทปสถมูกตข้อง ครบถข้วน เปงิดเผยอยต่างเพปยงพอ งบการเงงินไดข้ถถือปฏงิบรัตงิตามมาตรฐานการบรัญชปทปสรรับรองทรัสวไปใน
ประเทศไทย โดยเลถือกใช ข้นโยบายการบรัญชปทเปส หมาะสมและถถือปฏงิบรัตอ
งิ ยต่างสมดสาเสมอ ใช ข้ดรุลยพงินงิจอยต่างระมรัดระวรัง
ส งทปส
รวมถจึงจรัดใหข้มปและดดารงรรักษาไวข้ซงจึส ระบบการควบครุมภายในทปสมปประสงิทธงิผล มประบบการบรงิหารจรัดการความเสปย
ส มรัสนในความนต่าเชถือ
ส ถถือของงบการเงงิน มปการดมูแลรรักษาทรรัพยน์สน
งิ ไมต่ใหข้
เหมาะสม เพถืสอใหข้ผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับเชถือ
เกงิดรายการทรุจรงิต ไมต่มปการดดาเนงินการทปผ
ส งิดปกตงิ การทดารายการทปเส กปสยวโยงกรันซจึงส อาจกต่อใหข้เกงิดความขรัดแยข้งทาง
ผลประโยชนน์เปป็นรายการจรงิงทางการคข้าอรันเปป็นธรุรกงิจปกตงิทรัสวไปอยต่างสมเหตรุสมผลและเปป็นประโยชนน์สงมู สรุด รวมทรันง
มปการปฏงิบรัตต
งิ ามกฎหมาย ขข้อบรังครับ และ กฎเกณฑน์ทปสเกปสยวขข้อง ซจึงส คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการ
ส งไดข้ทดารายงานผลการปฏงิบรัตงิงานประจดาปปเสนอตต่อคณะกรรมการบรงิษรัทแลข้วในรายงานประจดาปปนปน
บรงิหารความเสปย
คณะกรรมการบรงิษรัทมปความเหป็นวต่าระบบการควบครุมภายในของบรงิษท
รั ฯโดยรวมอยมูใต่ นระดรับทปสนต่าพอใจและ
ส ถถือไดข้ของงบการเงงินของบรงิษท
สามารถใหข้ความมรัสนใจอยต่างมปเหตรุผลตต่อความเชถือ
รั ฯ ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2562
ซจึงส ผมูส
ข้ อบบรัญชปของบรงิษรัทฯไดข้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบรัญชปทรปส รับรองทรัสวไป และแสดงความเหป็นวต่างบการเงงิน
แสดงฐานะการเงงินและผลการดดาเนงินงานโดยถมูกตข้องตามทปสควรในสาระสดาครัญตามหลรักการบรัญชปทปสรรับรองทรัสวไป
นายมรุข โรจตระการ
ประธานกรรมการ

รายงานของผผผู้สอบบษัญช ปี
สดาหรรับปป 2562 ดรังแสดงในหนข้าทปส 48
ปปี

ผผผู้สอบบษัญช ปี

เลขทะเบปียน

บรริษษัท

ความเหห็น

2562

นางสาวฐงิตงิมา พงศน์ไชยยง

10728

บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป

ไมต่มปเงถืสอนไข

2561

งิ
นางสาวพรทงิพยน์ รงิมดรุสต

5565

บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป

ไมต่มปเงถืสอนไข

2560

นางสาวนภาพร สาธงิตธรรมพร

7494

บจก. เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป

ไมต่มปเงถืสอนไข
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
สดาหรรับปป 2562
เรปยน ทต่านผมูข้ถถือหรุน
ข้
คณะกรรมการตรวจสอบซจึงส ไดข้รรับการแตต่งตรันงจากคณะกรรมการบรงิษรัทประกอบดข้วยกรรมการองิสระจดานวน 3 ทต่านดรังนปน
1. นายอดาพล
2. นายไพรงินทรน์
3. นายสมงิต

โหตระกงิตยน์
วงษน์วรันทนปยน์
หรรษา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมปหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบ ในการกดากรับดมูแลการดดาเนงินกงิจการใหข้สอดคลข้องกรับกลยรุทธน์และ
นโยบายธรุรกงิจ โดยใหข้มป
- การปฏงิบรัตงิตามขข้อกดาหนดและกฎหมายทปเส กปสยวขข้อง
ส งทางธรุรกงิจ
- การจรัดการและการควบครุมความเสปย
- การจรัดทดารายงานทางการเงงินและการเลถือกใช ข้นโยบายบรัญชปทเปส หมาะสม
- การควบครุมภายในและการตรวจสอบภายในทปสดป
- การทดารายการระหวต่างกรันกรับผมูข้ทปสมปสวต่ นเกปสยวขข้อง
- การพงิจารณาเสนอ แตต่งตรังน ถอดถอน ผมูส
ข้ อบบรัญชป และ ผมูต
ข้ รวจสอบภายใน ของบรงิษรัท
- การเปงิดเผยขข้อมมูลของบรงิษรัทใหข้มปความถมูกตข้องครบถข้วนและมปการปฏงิบรัตงิงานอยต่างเปป็นองิสระ
ในปป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้จด
รั ใหข้มปการประชรุม รวม 4 ครรันง โดยมปผมูข้สอบบรัญชป ผมูข้บรงิหารฝต่ายบรัญชปและการเงงิน และ
ผมูต
ข้ รวจสอบภายใน เขข้ารต่วมประชรุมในวาระทปสเกปสยวขข้อง โดยสรรุปสาระสดาครัญดรังนปน
1. สอบทานงบการเงงิ น รายไตรมาสและงบการเงงิ น ประจดา ปป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้ ส อบทานงบการเงงิ น ราย
น จง จากผมูข้บรงิหารและผมูข้สอบบรัญชป ในเรถืสองความถมูกตข้อง ครบถข้วน การปฏงิบรัตงิตามหลรัก
ไตรมาสโดยไดข้สอบถามและรรับฟรังคดาชปแ
การบรัญชปทปสรรับรองทรัสวไป การเลถือกใช ข้นโยบายบรัญชป และการเปงิดเผยขข้อมมูลทปสเพปยงพอ พรข้อมทรันงรรับทราบขข้อสรังเกตและแนวทาง
แกข้ไขปรัญหาใหข้เกงิดประโยชนน์แกต่บรงิษรัท คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็นสอดคลข้องกรับผมูข้สอบบรัญช วป ต่า งบการเงงินดรังกลต่าวมป
ความถมูกตข้องตามทปสควรในสาระสดาครัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงงิน
2. สอบทานและใหข้ความเหป็นตต่อรายการทปสเกปสยวโยงกรันหรถือรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ รวมถจึงการเปงิด
เผยขข้อมมูลรายการดรังกลต่าวตามขข้อกดาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย และสดานรักงานคณะกรรมการกดากรับหลรักทรรัพยน์
และตลาดหลรักทรรัพยน์ คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็นวต่ารายการดรังกลต่าวเปป็นรายการทปสสมเหตรุสมผล และเปป็นประโยชนน์ตต่อ
การดดาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัทรวมทรันงมปการเปงิดเผยขข้อมมูลอยต่างถมูกตข้องและครบถข้วน
3. สอบทานผลการดดาเนงินงานตรวจสอบภายในทปสไดข้ดดาเนงินการโดยผมูข้ตรวจสอบภายใน ซ งจึส เปป็นบรงิษรัทองิสระจากภายนอก
งิ ธงิภาพและประสงิทธงิผล
องคน์กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจดา ปป 2562 เพถืสอใหข้การควบครุมภายในของบรงิษรัทมปประส ท
และมปความเพปยงพอของระบบการควบครุมภายใน
4. ทบทวนกฎบรัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกดาหนดแผนงานตรวจสอบภายในสดาหรรับปป 2563
5. สอบทานกระบวนการปฏงิ บรั ตงิ ง านใหข้ เ ปป็ น ไปตามกฎหมายวต่ า ดข้ ว ยหลรั ก ทรรั พ ยน์ แ ละตลาดหลรั ก ทรรั พ ยน์ ขข้ อ กดา หนดของ
ตลาดหลรักทรรัพยน์และกฎหมายทปสเ กปสยวขข้อ งกรับ ธรุร กงิจของบรงิษรัท รวมถจึง การปฏงิบรัตงิตามขข้ อกดา หนดของบรงิษรัท และขข้อผมูกพรั น ทปส
บรงิษรัทมปไวข้กรับบรุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมต่พบประเดป็นทปเส ปป็นสาระสดาครัญในเรถืสองการไมต่ปฏงิบรัตงิตามแตต่อยต่างใด
6. พงิจารณาครัดเลถือกเสนอแตต่งตรันงผมูข้สอบบรัญชปประจดาปป 2562 ตต่อทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น และคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบใน
อรัตราคต่าตอบแทนผมูส
ข้ อบประจดาปป 2562 โดยพงิจารณาจากผลการปฏงิบรัตงงิ าน ความเปป็นองิสระ ของผมูข้สอบบรัญชปในปปทปสผต่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็นวต่าในรอบปป 2562 บรงิษรัทมประบบการกดากรับดมูแลกงิจการและการควบครุมภายในทปสเหมาะสม
การจรัดทดารายงานทางการเงงินแสดงขข้อเทป็จจรงิงในสต่วนทปสเปป็นสาระสดาครัญครบถข้วน ถมูกตข้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงงิน
ปส งทปสเ พปย งพอ และมป ก ารปฏงิ บรั ตงิตาม
และเปงิดเผยขข้อมมูลเปป็นไปตามกฎหมายและขข้อ กดา หนดทปสเ กปสยวขข้อง มปก ารบรงิหารความเส ย
กฎหมาย ขข้อกดาหนด และขข้อผมูกพรันตต่างๆ และมปการเปงิดเผยรายการทปเส กปสยวโยงกรันอยต่างถมูกตข้องและมปการปฏงิบรัตงิงานทปส
ส อดคลข้อง
กรับระบบการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดปอยต่างเพปยงพอ ไมต่พบรายการผงิดพลาดทปสมปสาระสดาครัญทปสจะกระทบฐานะการเงงินของบรงิษรัท รวม
ทรันงมปการพรัฒนาปรรับปรรุงระบบงานใหข้มปคณ
รุ ภาพและเหมาะสมกรับสภาพแวดลข้อมทางธรุรกงิจอยต่างตต่อเนถืสอง
นายอดาพล โหตระกงิตยน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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ปีพิ่ ง
รายงานคณะกรรมการบรริหารความเสย
สดาหรรับปป 2562
เรปยน ทต่านผมูถ
ข้ ถือหรุข้น
บรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จดา กรัด (มหาชน) ดดาเนงินธรุรกงิจอยต่างมปครุณธรรม ตามหลรักธรรมาภงิบาล โปรต่งใสและเสมอภาค
ส ง โดยตระหนรักถจึงความสดาครัญของการบรงิหารความเสปย
ส ง
ตามแนวทางจรรยาบรรณธรุรกงิจ กฎบรัตรคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ครอบคลรุ ม ทรัส ว ทรัน ง องคน์ ก รใหข้ ส อดคลข้ อ งกรั บ มาตรฐานการบรงิ ห ารความเส ปสย งตามหลรั ก COSO ERM Framework เพถืส อ ใช ข้เปป็ น
ส งสดาหรรับผมูข้บรงิหารและพนรักงานใหข้มปการนดาไปปฏงิบรัตงิจนเปป็นสต่วนหนจึสงของวรัฒนธรรมองคน์กร และ
แนวทางในการบรงิหารความเสปย
ส งขององคน์กรเพถืสอใหข้สามารถบรรลรุเปข้าหมายทปสตงรัน ไวข้ สรข้างความมรัสนใจและความนต่า
มรุต่งมรัสนทปสจะพรัฒนาระบบบรงิหารจรัดการความเสปย
ส ถถือใหข้แกต่นรักลงทรุนและผมูม
เชถือ
ข้ ปสวต่ นไดข้เสปยในการดดาเนงินธรุรกงิจของบรงิษท
รั ฯ
ส งประกอบดข้วยสมาชงิก 4 ทต่าน ดรังนปน
คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
1. นายชรัยวรัฒนน์
ดดารงคน์มงคลกรุล
ประธานคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
2. นายอดงิศร
โรจตระการ
กรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
3. นางอรศรป
ทงิพยบรุญทอง
กรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
4. นางสาวดรุษฎป
โรจตระการ
กรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง ไดข้ทบทวนบทบาทหนข้าทปสในกฎบรัตรคณะกรรมการบรงิหารความ
ในปป 2562 ทปสผต่านมา คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง กดาหนดกรอบการบรงิหารความเสปย
ส งใหข้เหมาะสมกรับการดดาเนงินธรุรกงิจ และสอดคลข้องกรับทงิศทางกลยรุทธน์การดดาเนงินงานของ
เสปย
ส งในทรุกระดรับทรัสวทรันงองคน์กรอยต่างตต่อเนถืสองจากปป 2561
บรงิษท
รั รวมทรันงสนรับสนรุนและพรัฒนาการบรงิหารความเสปย
ส งไดข้มปการประชรุมระดรับกรรมการ 2 ครรันง และประชรุมยต่อยกรับคณะทดางาน 4 ครรันง สรรุปสาระ
คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
สดาครัญไดข้ดรังนปน
ส ง การประเมงินความเสปย
ส ง และการบรงิหารจรัดการความเสปย
ส ง
1. แผนบรงิหารความเสปย
ส ง ไดข้มปการพงิจารณาใหข้มปการประเมงินความเสปย
ส งทปสครอบคลรุมปรัจจรัยเสปย
ส งในการดดา เนงิน
คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ธรุร กงิจ ของบรงิษรัททรุก ดข้า น ไดข้ แ กต่ ดข้า นกลยรุท ธน์ (strategic risk) ดข้า นการเงงิ น (financial risk) ดข้านการดดา เนงิน งาน(operational
risk) และดข้านกฎระเบปยบขข้อบรังครับ (compliance risk) และปรรับปรรุงเพงิสมเตงิมอยต่างตต่อเนถืสองใหข้สอดคลข้องกรับสภาวการณน์ทปสเปป็น
ปรัจจรุบรันเพถืสอนดาเสนอตต่อคณะกรรมการบรงิษรัท
ส ง
2. การตงิดตามกดากรับดมูแลการบรงิหารความเสปย
ส
ปส งอยต่างตต่อ
คณะกรรมการบรงิหารความเสปยง ไดข้มปการตงิดตามความกข้าวหนข้าของการดดาเนงินงานตามแผนบรงิหารความเส ย
งิ ธงิภาพ และรายงานผล
เนถืสอง และใหข้ขข้อเสนอแนะเพถืสอปรรับปรรุงการดดาเนงินงานใหข้มปการนดา ไปปฏงิบรัตงิอยต่างเหมาะสมและมปประส ท
ส งตต่อคณะกรรมการบรงิษรัทรรับทราบเปป็นรายครจึสงปป
การบรงิหารความเสปย
ส งใหข้เกงิดขจึนนในองคน์กร
3. สรข้างวรัฒนธรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง ไดข้มปการสต่งเสรงิมใหข้มปกงิจกรรมสนรับสนรุนเพถืสอใหข้พนรักงานทรุกคนตระหนรักและเหป็นความ
คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง พนรักงานทรุกระดรับมปส วต่ นรต่วมในเรถืสองการบรงิหารจรัดการความเสปย
ส งประเมงินความเสปย
ส งทปสอยมูต่ใ น
สดา ครัญของการบรงิหารความเสปย
ส
ป
กระบวนการทดางานของแตต่ละหนต่วยงาน ไดข้แกต่ การอบรมความรมูข้เรถืสองการบรงิหารความเส ยงใหข้แกต่พนรักงานในองคน์กร การเลถือก
ส งทปสตอ
ส วชาญจากภายนอกมาใหข้คดาปรจึกษาเปป็นเรถืสองๆไปอยต่างตต่อเนถืสอง
ปรัจจรัยความเสปย
ข้ งรปบจรัดการแกข้ไข รวมถจึงจรัดทปมผมูเข้ ชปย
ส
4. การตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
บรงิษรัทใหข้ความสดา ครัญในการดดาเนงินธรุรกงิจตามหลรักธรรมาภงิบาลทปสดป ดดาเนงินธรุรกงิจดข้วยความโปรต่งใส ตรวจสอบไดข้ และ
ส ทรันงภายในและภายนอกองคน์กร เพถืสอปข้องกรันการทรุจรงิต
ไดข้กดา หนดนโยบายและแนวทางปฏงิบรัตงิเพถืสอตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
ส ทปสอาจเกงิดขจึนนกรับธรุรกงิจของบรงิษรัท และมปการทบทวนปรรับปรรุงแนวปฏงิบรัตงิการตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปช รัสนใหข้เหมาะสม
คอรน์รรัปชรัน
ส สารและรต่วมมถือกรันกรับ ลมูกคข้า คมูต่คข้า และเจข้าหนข้าทปสจากหนต่วยราชการทปสเกปสยวขข้อง
กรับปรัจจรุบรันอยต่างสมดสาเสมอ ตลอดจนไดข้มปการสถือ
อยต่างเหมาะสม
ส งไดข้ดดาเนงินการและปฏงิบรัตงิหนข้าทปสตามกฎบรัตรคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส งทปสไดข้รรับมอบ
คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ปส งใหข้ครอบคลรุมปรัจจรัยเสปย
ส งในทรุกมงิตงิอยต่างพอเพปยงและ
หมายจากคณะกรรมการบรงิษรัท รวมถจึงพรัฒนาระบบการบรงิหารความเส ย
ส งใหข้อยมูต่ในระดรับทปสยอมรรับไดข้
เหมาะสมตต่อเนถืสองเพถืสอการควบครุมความเสปย
นายชรัยวรัฒนน์ ดดารงคน์มงคลกรุล
ส ง
ประธานคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรรกริจ
ษั ศนฑ์ : บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป คถือ หนจึสงในธรุรกงิจผมูผ
วริสยทษั
ข้ ลงิต นดนามรันหลต่อลถืสน จาระบป แบตเตอรปส ผลงิตภรัณฑน์ประกอบอถืสนๆ และใหข้
บรงิการโลจงิสตงิกสน์ ดข้วยครุณภาพมาตรฐานสากล และมปความรรับผงิดชอบตต่อผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกภาคสต่วน
พษันธกริจ :
1. มปผลตอบแทนทปสดต
ป ต่อผมูข้ถถือหรุข้น และมปความสรัมพรันธน์ทปสดปกรับพรันธมงิตรทางธรุรกงิจ
2. ผลงิตสงินคข้าทปสดป มปครุณภาพ และมปการควบครุมตข้นทรุนการผลงิตอยต่างมปประสงิทธงิภาพ
3. พรัฒนาเทคโนโลยปใหมต่ๆ เพถืสอตอบสนองความตข้องการตลาดทรังน ในและตต่างประเทศ
ต่ วามยรัสงยถืน
4. มองหาตลาดและชต่องทางโอกาสเพถืสอขยายธรุรกงิจใหข้ทรันกรับการเปลปย
ส นแปลง การแขต่งขรัน และนดาสมูค
5. มปความรรับผงิดชอบตต่อสรังคมและสงิงส แวดลข้อม องคน์กรมปสงรั คมทปสดป
6. พนรักงานมปสรุขภาพกายและใจทปสสมบมูรณน์แขป็งแรง สต่งเสรงิมใหข้พนรักงานมปความรมูข้ ความสามารถ ปรรับตรัวใหข้ทรันตต่อ
การเปลปย
ส นแปลง
7. ปฏงิบรัตต
งิ ามกฎหมาย ขข้อบรังครับ ของหนต่วยงานราชการอยต่างเครต่งครรัด
ครณคต่าหลษัก :
S : Spirit
หมายถจึง รต่วมมถือ รต่วมใจ
P : Passion
หมายถจึง ทรุม
ต่ เทกรับงานทปสทดา
G : Generate หมายถจึง สรข้างสรรคน์สงงิส ดปงาม
นโยบาย :
ส มรัสนของนรักลงทรุนในบรงิษรัทมหาชนนรันนมปส วต่ นสดา ครัญอยต่า งยงิสงตต่อระบบเศรษฐกงิจ บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จจึง
1. ความเชถือ
ตข้องการนดาเสนอขข้อมมูลทปสสดาครัญเกปสยวกรับนโยบายดข้านบรรษรัทภงิบาลของเรา นโยบายเหลต่านปนเปป็นแนวทางในการปฏงิบรัตงิงานทปดปยงิสง
ขจึนนของบมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป ซจึงส สอดคลข้องทรันงกฎหมายและผลประโยชนน์ของผมูข้ถถือหรุน
ข้
2. การนดาเสนองบการเงงินใหข้สะทข้อนผลประกอบการของเราเปป็นส งงิส ทปสบรงิษรัทและผมูข้ถถือหรุข้นของเราใหข้ความสดาครัญอยต่างยงิสง
ทปส บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ปยถืนหยรัดในการปฏงิบรัตต
งิ ามขข้อกดาหนดสดาหรรับนโยบายทางการเงงินของเรา ซจึงส สอดคลข้องกรับมาตรฐานการ
ส ตรง เรามรุต่งมรัสนทปสจะใหข้ขข้อมมูลทางการเงงิน
รายงานทางการเงงินของไทย (TFRS) และนดาเสนองบการเงงินอยต่างเปป็นรมูปธรรมและซถือ
ทปสโปรต่งใส รวดเรป็ว ครบถข้วน มปสาระสดาครัญ และแมต่นยดา
ต่ วามเปป็นเยปย
3. บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป มรุต่งมรัสนสมูค
ส มในการดดาเนงินนโยบายดข้านบรรษรัทภงิบาล และกดาหนดนโยบายตลอดจน
แนวทางปฏงิบรัตงิตามหลรักบรรษรัทภงิบาลทปสดปอยต่างชรัดเจน นโยบายและ หลรักปฏงิบรัตเงิ หลต่านปนไดข้รรับการออกแบบเพถืสอใหข้สอดคลข้องกรับ
ขข้อกดาหนดในการเปป็นบรงิษท
รั จดทะเบปยนในตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทยตลอดจนขข้อกดาหนดดข้านบรรษรัทภงิบาล อาทงิเชต่น
รั เจน
- คณะกรรมการบรงิหารไดข้ดดาเนงินนโยบายดข้านบรรษรัทภงิบาลทปสชด
- กฎบรัตรของคณะกรรมการตต่างๆ ตข้องกดาหนดหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของแตต่ละคณะกรรมการอยต่างชรัดเจน
- บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป ไดข้นดาหลรักจรงิยธรรมเขข้ามาใช ข้กรับเจข้าหนข้าทปสบรงิหารทปสสดาครัญ ตลอดจนเจข้าหนข้าทปสฝต่ายการเงงินทรุก
ทต่าน ซจึงส รวมไปถจึงเจข้าหนข้าทปสบรงิหารฝต่ายการเงงินและเจข้าหนข้าทปสบรงิหารฝต่ายบรัญชป
- สต่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป ทดาหนข้าทปสดมูแลการปฏงิบรัตงิงานในบรงิเวณทปสสดาครัญของธรุรกงิจ
กระบวนการทางดข้านการเงงินและการควบครุม และรายงานตรงตต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป
- บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป มปแนวทางในการครอบครองหลรักทรรัพยน์สดาหรรับกรรมการทปสมใงิ ชต่พนรักงาน และเจข้าหนข้าทปสบรงิหาร
4. เรามรุต่ ง มรัส น ทปส จ ะยจึ ด มรัส น ในมาตรฐานการบรั ญ ชปแ ละรายงานทางการเงงิ น ทปส เ ขข้ ม งวด ซจึงส เราไดข้ กดา หนดและบรั ง ครั บ ใช ข้
ส สรัตยน์และมรุต่งมรัสนในการกดา หนดหลรักการปฏงิบรัตงิและนโยบายทปสเ ขข้ม
วรัฒนธรรมองคน์กรของเราประกอบดข้วยการปฏงิบรัตงิงานอยต่างซถือ
งวด เรามปความมรัสนใจสมูงสรุดตต่องบการเงงิน ระบบการควบครุมภายใน และบรุคลากร ซ งจึส มปความรรับผงิดชอบอยต่างชรัดเจน และปฏงิบรัตงิ
งานภายใตข้มาตรฐานจรงิยธรรมทปสสมูงสรุด เราขอขอบพระครุณทต่านทปสไดข้ใหข้ความไวข้วางใจบรงิษรัทของเรา
การเปลปีพิ่ยนแปลง และพษัฒนาการทปีพิ่สจาคษัญ
ปป 2502 เรงิสมประกอบธรุรกงิจเปป็นตรัวแทนจดาหนต่ายสงินคข้านดนามรันหลต่อลถืน
ส จาระบป และแบตเตอรปส
ปป 2513 กต่อตรันง บรงิษรัท สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส จดากรัด เปป็นผมูข้ผลงิต และจดาหนต่าย จาระบป
ปป 2513 กต่อตรันง บรงิษรัท สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส จดากรัด เปป็นผมูข้ผลงิต และจดาหนต่าย แบตเตอรปส
ปป 2529 กต่อตรันง บรงิษรัท พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์ จดากรัด เปป็นผมูข้ผลงิต และจดาหนต่ายนดนามรันหลต่อลถืสน
ส ยต่อ SPG
ปป 2540 เปป็นบรงิษรัทมหาชนและจดทะเบปยนในตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย ชถือ
ปป 2556 เปลปสยนแปลงมมูลคต่าหรุข้นทปสตราไวข้จากหรุข้นละ 10 บาท เปป็น 1 บาทตต่อหรุข้น
ปป 2558 เปงิดดดาเนงินการ คลรังสงินคข้าสดาเรป็จรมูปหลรังใหมต่ ทปสอ.สามโคก จว.ปทรุมธานป
ปป 2558 เปงิดการผลงิตทปสโรงงานผลงิตภาชนะแหต่งใหมต่ซงจึส มปเครถืสองจรักรใหมต่ทรันสมรัย ทปสอ.สามโคก จว.ปทรุมธานป
น ทปสดงิน 71 ไรต่ 3 งาน 86 8 สต่วน 10 ตารางวา รงิมแมต่นดนาเจข้าพระยาทปส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรุทรเจดปยน์
ปป 2559 ซถือ
จว.สมรุทรปราการเปป็นมมูลคต่า 1,115 ลข้านบาท โดยมปวรัตถรุประสงคน์เพถืสอขนสต่งวรัตถรุดงิบทางเรถือ ขยายกดาลรังการผลงิต
และรองรรับการขยายธรุรกงิจบรงิการโลจงิสตงิกสน์ในอนาคต
น ปป 2562 อยมูต่ระหวต่างยถืน
ณ สงิน
ส เอกสารขอใช ข้พถืนนทปสสรข้างแทข้งคน์นดนามรันจากหนต่วยราชการ
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โครงสรผู้างการถถือหรผู้นของกลรต่มบรริษษัท
บรงิษท
รั มป 3 บรงิษรัทยต่อย ดรังนปน
ผลงิตและจดาหนต่าย
ผลงิตภรัณฑน์

บรงิษรัทยต่อย

ทรุนจด
ทะเบปยน
(ลข้านบาท)

สรัดสต่วนการถถือ
หรันและออก
เสปยง (%)

บจก. สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส

จาระบป ยปสหข้อ “เทรน”,“จระเขข้”
และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากดาหนด

50

99.99

บจก. สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส

แบตเตอรปสรถยนตน์ ยปห
ส ข้อ“โบลปเดข้น”,“เทรน”
และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากดาหนด

60

95.74

บจก. พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์

นดนามรันหลต่อลถืสนเครถืสองยนตน์ยห
ปส ข้อ“เทรน”,“จระเขข้”
และอถืสนๆตามทปสลมูกคข้ากดาหนด

70

99.99

นโยบายการแบต่งการดจาเนรินงานของบรริษษัทในกลรต่ม :
บรงิษรัทเปป็นบรงิษรัทแมต่ : เปป็นตรัวแทนจดาหนต่ายผลงิตภรัณฑน์นดนามรันหลต่อลถืสน จาระบป และแบตเตอรปส ทปผ
ส ลงิตโดยบรงิษรัทยต่อย
ใหข้กรับลมูกคข้าทรัสวไปในประเทศ และลมูกคข้าประเทศในกลรุม
ต่ AEC ตามแนวชายแดน
บรงิษท
รั ยต่อยทรันง 3
: เปป็นผมูผ
ข้ ลงิตสงินคข้าสต่งใหข้บรงิษรัทแมต่ และจดาหนต่ายสงินคข้าเองโดยตรงใหข้กรับลมูกคข้าประเทศชายแดน
และ ลมูกคข้าตต่างประเทศ
โครงสรผู้างการดจาเนรินธรรกริจของกลรต่มบรริษษัท
นจนามษันหลต่อลถืน
พิ่

จาระบปี

บรริษษัท พรรีเมรีย ลลูบรริแคค้นทฑ์ จจากษัด
ผลูผค้ ลริต
0.43% ขายตน่างประเทศ

ผน่านสยามลลูบริฯ

แบตเตอรปีพิ่

บรริษษัท สยามแบตเตอรรีรี่อรินดษัสทรรีรี่ จจากษัด
ผลูค้ผลริต

บรริษษัท สยามลลูบรริแคค้นทฑ์อรินดษัสทรรีรี่ จจากษัด
ผลูผค้ ลริต
ขายชายแดน 19.20%
ผน่านบ.พรรีเมรียฯ

9.94%

ขายตน่างประเทศ

77.53%

70.86%
50.05%

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ตษัวแทนจจาหนน่าย 3 ผลริตภษัณฑฑ์

12.45%
49.52 %

ขายประเทศใน
แถบชายแดน

22.47%

87.55%

ขายในประเทศ

ษั นธฑ์กษับกลรม
ความสมพษั
ต่ ธรรกริจของผผผู้ถถือหรน
ผู้ ใหญต่
-ไมต่มป กลยรทธฑ์สจาหรษับ ปปี2562
กลรุต่มบรงิษรัทตรันงเปข้าหมายการขายสงินคข้าหลรักตข้องไมต่ตดสากวต่าปป 2561 และ การทดา Online Marketing โดยผมูบ
ข้ รงิหารทปรส รับผงิด
ชอบตข้องรายงานเสนอตต่อทปป
ส ระชรุมคณะกรรมการ ทรุกไตรมาส
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ลษักษณะการประกอบธรรกริจ
โครงสรผู้างรายไดผู้
โครงสรข้างรายไดข้
2562
2561
2560
ตามสายผลงิตภรัณฑน์
ลข้านบาท
รข้อยละ
ลข้านบาท
รข้อยละ
ลข้านบาท
รข้อยละ
รายไดข้จากการขาย
นดนามรันหลต่อลถืสน
1,479.85
48.83 1,569.99
47.71 1,664.55
49.23
จาระบป
952.28
31.42 1,025.46
31.17
993.46
29.38
แบตเตอรปส
514.94
16.99
611.06
18.57
642.68
19.01
อถืสนๆ
30.39
1.00
42.21
1.28
32.73
0.97
รวมรายไดข้จากการขาย
2,977.46
98.24 3,248.72
98.73 3,333.42
98.59
รายไดข้อถืสน ๆ
53.30
1.76
41.68
1.27
47.55
1.41
รวม
3,030.76
100.00 3,290.40
100.00 3,380.97
100.00
• ขายอถืน
ส ๆ เปป็นการขายวรัตถรุดบ
งิ และของเสปยทปเส กงิดภายในกระบวนการผลงิต
น ขายเงงินตราตต่างประเทศลต่วงหนข้า กดาไรจากอรัตราแลก
• รายไดข้อน
ถืส ๆ ประกอบดข้วย รายไดข้จากเงงินลงทรุน กดาไรจากสรัญญาซถือ
งิ และคต่าเชต่ารรับ
เปลปย
ส น รายไดข้จากคต่าระวางและประกรันภรัยในการสต่งออก กดาไรจากการขายทรรัพยน์สน
ลษักษณะผลริตภษัณฑฑ์หรถือบรริการ
• นดนามรันหลต่อลถืน
ส : ยปห
ส อ
ข้ “เทรน” และ “จระเขข้” เปป็นหลรัก เปป็นสงินคข้าทปจ
ส ดาเปป็นในการหลต่อลถืน
ส เครถือ
ส งยนตน์สดาหรรับรถยนตน์ , รถตรัก,
น บางๆ
รถไถ, รถบรรทรุก, เครถือ
ส งมถือการเกษตร และเครถือ
ส งจรักรทปใส ช ข้ในอรุตสาหกรรมทรุกชนงิด เปป็นของเหลวทปแ
ส ทรกตรัวเปป็นชรัน
น สต่วนโลหะ เพถือ
ระหวต่างชงิน
ส ชต่วยลดความฝถืดของเครถือ
ส งยนตน์ เครถือ
ส งจรักร ปข้องกรันการสจึกหรอ ขจรัดคราบสกปรก และระบาย
น สต่วนทปเส ปป็นโลหะ ทดาใหข้มอ
ความรข้อน ของชงิน
ป ายรุการใช ข้งานไดข้นานขจึน
น
• จาระบป : ยปห
ส อ
ข้ “เทรน” “จระเขข้” และยปห
ส อ
ข้ อถืน
ส ๆตามทปล
ส ก
มู คข้ากดาหนด เปป็นสารหลต่อลถืน
ส กจึงส แขป็งกจึงส เหลวไหลเทไดข้ยากทดาใหข้มป
น สต่วนไดข้ดปขจึนน ทนตต่อความชถืน
น ความรข้อนและแรงกระแทก เหมาะกรับการใช ข้งานในชงิน
น สต่วนของ
ครุณสมบรัตงิในการจรับตงิดชงิน
เครถือ
ส งยนตน์ เครถือ
ส งจรักร ทปไส มต่สามารถปงิดผนจึกใหข้มด
งิ ชงิดหรถือตข้องมปการเสปยดสปมาก
• แบตเตอรปส : ยปห
ส อ
ข้ “โบลงิเดข้น” “เทรน” และยปห
ส อ
ข้ อถืน
ส ๆตามทปล
ส ก
มู คข้ากดาหนด เปป็นอรุปกรณน์เกป็บสดารองพลรังงานไฟฟข้า สามารถ
นดาไปใช ข้ไดข้ทรันทป เนถืสองจากเปป็นไฟฟข้ากระแสตรงไมต่เหมถือนกรับไฟฟข้าทปสใช ข้ภายในอาคารบข้านเรถือน จจึงเปป็นสต่วนประกอบ
สดาครัญสดาหรรับรถยนตน์ และยานยนตน์ชนงิดตต่างๆ โดยเปป็นอรุปกรณน์ทจ
ปส าต่ ยกระแสไฟฟข้าสดาหรรับจรุดสตารน์ทเครถือ
ส งยนตน์ และเปป็น
ต่ งสวต่างและอรุปกรณน์อน
แหลต่งพลรังงานใหข้กบ
รั อรุปกรณน์สอ
ถืส ๆ
• การสต่งเสรงิมการลงทรุน : บรงิษท
รั ฯ ไมต่ไดข้เปป็นบรงิษท
รั ทปข
ส อรรับการสต่งเสรงิมการลงทรุน
การตลาดและการแขต่งขษัน
• นโยบายการตลาด เนข้นการรรักษาลมูกคข้าเกต่าและหาลมูกคข้าใหมต่ มปแผนสต่งเสรงิมการขายเนข้นความพจึงพอใจของลมูกคข้าเปป็น
ข้
หลรัก และมปการจรัดทดาขข้อมมูลวงิเคราะหน์ผลงานในอดปต การตลาด คมูแ
ต่ ขต่ง เพถือ
ส ใชในการบรงิ
หารอนาคต
• ลมูกคข้ากลรุม
ต่ เปข้าหมาย ผมูค
ข้ าข้ สต่ง ผมูค
ข้ าข้ ปลปก ทรังน ตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพถือ
ส เปป็นตรัวแทนการขายสมู ต่
ส ทปวป สถือ
ส
ผมูใข้ ช ข้ตรงทปเส ปป็นไดข้ทงรัน รถยนตน์สวต่ นบรุคคลและรถยนตน์เพถือ
ส การพาณงิชยน์ตต่อไป โดยบรงิษรัทไดข้จด
รั ทดาการโฆษณาผต่านสถือ
วงิทยรุ และปข้ายโฆษณา ทรังน ภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพถือ
ส สนรับสนรุนใหข้ผใมูข้ ช ข้ตรงไดข้รจ
มูข้ รักผลงิตภรัณฑน์ของ
บรงิษท
รั อยต่างทรัวส ถจึงควบคมูไต่ ปดข้วย
• การจดาหนต่ายและชต่องทางการจดาหนต่าย บรงิษท
รั แมต่เปป็นตรัวแทนจดาหนต่ายใหข้แกต่ลมูกคข้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน
โดยมปทม
ป ขายแยกเปป็นสต่วนขายกรรุงเทพฯและสต่วนขายตต่างจรังหวรัดทปค
ส รอบคลรุมการขายตต่างจรังหวรัดทรัวส ประเทศและประเทศ
แถบชายแดน มป Online Marketing ผต่ า นทาง https://www.facebook.com/tranelubricants Lazada และ Shopee
เปป็นตข้น สต่วนบรงิษท
รั ยต่อยทรังน 3 แหต่งเปป็นผมูจ
ข้ ดาหนต่ายใหข้กบ
รั ลมูกคข้าชายแดนรายใหญต่ และ ลมูกคข้าตต่างประเทศโดยตรง โดยมปฝาต่ ย
การตลาดตต่างประเทศตงิดตต่อกรับลมูกคข้า
• สรัดสต่วนการจดาหนต่ายในปป 2562
รั สต่วนขายในตลาดภายในประเทศโดยประมาณดรังนปน :
สงินคข้าของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั มปสด
- นดนามรันหลต่อลถืน
ส รข้อยละ 3.08 ของตลาดรวมภายในประเทศ
- จาระบปรอ
ข้ ยละ 37.5 ของตลาดรวมภายในประเทศ
สรัดสต่วนการขายสงินคข้าภายในองคน์กร เปป็นดรังนปน นดนามรันหลต่อลถืน
ส : จาระบป : แบตเตอรปส เทต่ากรับ 50 : 32 : 18
รั สต่วน ขายในประเทศ : ขายประเทศในแถบชายแดน เทต่ากรับ 52:48 เนข้นเจาะตลาดสต่วน
- นดนามรันหลต่อลถืน
ส : มปสด
น เพลงิง โดยมรุงต่ แขต่งขรันในดข้านครุณภาพทปด
นอกสถานปบรงิการนดนามรันชถือ
ส ป ราคาทปเส หมาะสม และการสต่งเสรงิมการขายทปเส ขข้าถจึงผมูใข้ ช ข้
โดยตรงเปป็นหลรัก กลรุม
ต่ ลมูกคข้าเปข้าหมาย ไดข้แกต่ รข้านคข้าปลปก ผมูค
ข้ าข้ สต่ง ศมูนยน์บรงิการรถยนตน์ รข้านซต่อมรถยนตน์ รข้านคข้าสต่ง ผมูบ
ข้ รงิโภค
รายใหญต่ทป
ปส ระกอบธรุรกงิจโรงงานอรุตสาหกรรม กงิจการขนสต่ง กงิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทดาเหมถืองแรต่ และ
ผมูค
ข้ าข้ สต่งในประเทศแถบชายแดน เปป็นตข้น
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รั สต่วน ขายในประเทศ : ขายตต่างประเทศ เทต่ากรับ 66:34 กลรุต่มบรงิษรัทเปป็น 1 ใน 5 บรงิษรัทผมูผ
- จาระบป : มปสด
ข้ ลงิต
จาระบปรายใหญต่ทส
ปส ด
รุ ในประเทศ จาระบปของบรงิษท
รั เปป็นทปย
ส อมรรับในเรถือ
ส งมาตรฐานและครุณภาพทปด
ส ป ชต่องทางการจดาหนต่ายทปส
น เพลงิง ตลาดตต่างประเทศในทวปปเอเชปยเปป็นหลรัก
สดาครัญคถือตลาดนอกสถานปบรงิการนดนามรันเชถือ
รั สต่วน ขายในประเทศ : ขายตต่างประเทศ เทต่ากรับ 25:75 โดยเนข้นตลาดตต่างประเทศเพราะการ
- แบตเตอรปส : มปสด
แขต่งขรันไมต่สงมู มาก กลรุม
ต่ ลมูกคข้าเปข้าหมายคถือผมูค
ข้ าข้ สต่งในทวปป แอฟรงิกา ตะวรันออกกลาง โอเชปยนเนปย และเอเชปย เปป็นหลรัก
• สถานภาพและศรักยภาพในการแขต่งขรัน
บรงิษท
รั ยต่อย 3 แหต่ง : เปป็นโรงงานผลงิตนดนามรันหลต่อลถืน
ส ,ผลงิตจาระบป ,ผลงิตแบตเตอรปส ,ผลงิตภาชนะบรรจรุนดนามรันหลต่อลถืน
ส
และจาระบป และมปฟารน์มแทงคน์ขนาดใหญต่ทรปส องรรับการเกป็บวรัตถรุดบ
งิ หลรักไดข้อยต่างมปประสงิทธงิภาพ ทดาใหข้บรงิษท
รั อยมูใต่ นฐานะทปม
ส ป
ความพรข้อมสดาหรรับการแขต่งขรันในดข้านครุณภาพ , การควบครุมตข้นทรุน และ การกดาหนดกลยรุทธน์ราคา
ทปมงานขาย : เนข้นนโยบายเจาะลจึกทรุกตลาดในประเทศโดยมรุต่งเนข้นการรรักษาความสรัมพรันธน์ทปสดปทรันงการขายและการ
บรงิการใหข้กบ
รั ลมูกคข้าแบบตต่อเนถือ
ส งระยะยาว
ข้
คลรังสงินคข้า 2 อาคาร : ใชในการจรั
ดเกป็บสงินคข้าอยต่างเพปยงพอดข้วยเครถือ
ส งมถือทปท
ส รันสมรัย และมปรถบรรทรุกเพถือ
ส การกระจาย
สงินคข้าไดข้รวดเรป็วโดยสต่งผต่านบรงิษท
รั ขนสต่งหรถือสต่งตรงถจึงสถานทปข
ส องลมูกคข้า
ส มโยงกรันทรังน งานขาย งานจรัดซถือ
น งาน
แผนกบรงิการงานขาย : ใช ข้ระบบ SAP ซจึงส เปป็นระบบการจรัดการฐานขข้อมมูลทปเส ชถือ
ผลงิต งานสตรุ๊อคสงินคข้า การจรัดสต่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยต่างถมูกตข้องแมต่นยดา รวดเรป็ว และมปประสงิทธงิภาพ
• แนวโนข้มภาวะอรุตสาหกรรมและสภาพการแขต่งขรันในอนาคต
ผลงิตภรัณฑน์นดนามรันหลต่อลถืน
ส ทดารายไดข้รข้อยละ 48.83 ของรายไดข้รวมของกลรุม
ต่ บรงิษรัท คาดวต่าตลาดจะหดตรัวลง เพราะ
นดนามรันหลต่อลถืน
ส ไดข้พฒ
รั นาใหข้มค
ป ณ
รุ ภาพดปขน
จึน เรถือ
ส ยๆจจึงชต่วยยถืดระยะเวลาการเปลปย
ส นถต่ายใหข้นานขจึน
น อปกทรังน การพรัฒนารถยนตน์ไป
เปป็นรถยนตน์ไฟฟข้าคงเปป็นอนาคตทปไส มต่ไกลมากนรัก สภาพการแขต่งขรันจะยงิงส สมูงขจึน
น
ผลงิตภรัณฑน์จาระบป ทดารายไดข้รอ
ข้ ยละ 31.42 ของรายไดข้รวมของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั แมข้ไมต่ไดข้รบ
รั ผลกระทบจากรถยนตน์ไฟฟข้าแตต่
ตลาดภายในประเทศโดยรวมจะทรงตรัวไมต่ขยายมากนรัก กลรุม
ต่ บรงิษท
รั มปนโยบายเรต่งขยายตลาดตต่างประเทศเพงิม
ส ขจึน
น
การจษัดหาผลริตภษัณฑฑ์หรถือบรริการ
• การผลงิต มปกดาลรังการผลงิต กดาลรังคน ระบบพลรังงาน และสาธารณมูปโภค ทปเส พปยงพอ
ผลงิตภรัณฑน์

บรงิษรัทยต่อยผมูผ
ข้ ลงิต

กดาลรังการผลงิต

กดาลรังคน

คต่าไฟฟข้าและพลรังงาน

ปกตงิ

ใช ข้จรงิง

2562

ใช ข้จรงิง

2562

2561

นดนามรันหลต่อลถืน
ส

บจก.พรปเมปยฯ

30 ลข้านลงิตร

80%

179

115%

19.95

21.13

จาระบป

บจก.สยามลมูบฯ

12 ลข้าน กก.

100%

99

120%

19.79

20.57

แบตเตอรปส

บจก.สยามแบตฯ

360,000 ลมูก

75%

201

120%

27.53

28.30

คน
น
• การจรัดหาวรัตถรุดงิบ ไมต่มปการพจึสงพงิงจากผมูข้ขายรายใดเกงินกวต่า 30%ของยอดซถือ
วรัตถรุดงิบหลรัก

ลข้านบาท

แหลต่งทปสมา

นดนามรันพถืนนฐาน

ผมูผ
ข้ ลงิตภายในประเทศ และตต่างประเทศ

สารเพงิสมครุณภาพ

ผมูผ
ข้ ลงิตวรัสดรุเคมปภรัณฑน์ในตต่างประเทศ หรถือตรัวแทนภายในประเทศ

ตะกรัสว

ผมูผ
ข้ ลงิตภายในประเทศ และตต่างประเทศ

เปลถือกหมข้อแบตเตอรปส

ผมูผ
ข้ ลงิตภายในประเทศ และตต่างประเทศ

เมป็ดพลาสตงิก
ผมูผ
ข้ ลงิตภายในประเทศ
ส
• ผลกระทบตต่อสงิงแวดลข้อม
ดข้วยเปข้าหมายในการดดาเนงินธรุรกงิจในชรุมชนแบบระยะยาวและยรังส ยถืน งานผลงิตสงินคข้าจจึงเนข้นกระบวนการทปเส ปป็นมงิตรตต่อสงิงส
ส
รั เจน คดานจึง
แวดลข้อม มปนโยบายและแนวทางการปฏงิบต
รั งงิ านดข้านครุณภาพ ความปลอดภรัย อาชปวอนามรัย และสงิงแวดลข้
อมทปช
ส ด
ต่
ถจึงผมูม
ข้ ส
ป วนไดข้เสปยทรังน ภายในและภายนอกองคน์กร มปหนต่วยงานภายในวรัดคต่ามลพงิษทางนดนา ทางอากาศ อยต่างสมดสาเสมอ มป
หนต่วยงานภายนอกมาตรวจสรุขภาพพนรักงานในองคน์กรทรุกปป การกดาจรัดกากอรุตสาหกรรมและของเสปย กระทดาอยต่างถมูกตข้อง มป
มาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบปยบทปก
ส ระทรวงอรุตสาหกรรมกดาหนด
ส
ในรอบระยะ 3 ปปทผ
ปส าต่ นมา กลรุม
ต่ บรงิษท
รั ไมต่เคยมปปญ
รั หาขข้อรข้องเรปยนเกปย
ส วกรับสงิงแวดลข้
อมแตต่อยต่างใด
งานทปีย
พิ่ ง
ษั ไมต่ไดผู้สงต่ มอบ
ไมต่มรป ายการทปเส ปป็นนรัยสดาครัญแตต่อยต่างใด
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ปีพิ่ ง
ปษัจจษัยความเสย

ปีพิ่ งตต่อการดจาเนรินธรรกริจ :
ความเสย
ส งภายนอกองคน์กร อาทงิความไมต่แนต่นอนของเศรษฐกงิจโลกและเศรษฐกงิจภายในประเทศ ความกข้าวหนข้าของ
• ความเสปย
เทคโนโลยปเชต่นรถไฟฟข้าและระบบการขนสต่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลปย
ส นแปลงของสภาวะการตลาดและ Market
Place การขยายตรัวอยต่างตต่อเนถือ
ส งของ Social Media รวมถจึงแนวทางพงิทก
รั ษน์รก
รั ษน์โลกลดมลภาวะ เหลต่านปน จะสต่งผลใหข้ความตข้องการ
ผลงิตภรัณฑน์นดนามรันหลต่อลถืน
ส และแบตเตอรปท
ส ใปส ช ข้กรับรถยนตน์ลดลง ตลาดทรังน ในและตต่างประเทศจะมปการแขต่งขรันในระดรับทปส
ส มูงขจึนนเรถือ
ส ยๆ
ซจึงส คาดวต่าในอนาคตกลรุม
ต่ บรงิษท
รั จะไดข้รบ
รั ผลกระทบโดยตรงอยต่างแนต่นอน
ส งทปจ
มาตรการรองรรับความเสปย
ส ด
รั ทดาในปป 2562 : คณะกรรมการบรงิหารตระหนรักในเรถือ
ส งดรังกลต่าวเปป็นอยต่างดป แมข้วาต่ จะไมต่เกงิด
น์ น
ขจึน
น ใน 3-5 ปปนก
ปน ป็ตาม โดยตรังน ทปมงานศจึกษาขข้อมมูลวงิเคราะหน์แนวทางการดดาเนงินธรุรกงิจในอนาคต โดยขยายธรุรกงิจดข้านโลจงิสตงิกส บ
ทปด
ส น
งิ 71 ไรต่รม
งิ แมต่นดนาเจข้าพระยาทปส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรุทรเจดปยน์ จว.สมรุทรปราการ ปรัจจรุบน
รั ไดข้ยน
ถืส เรถือ
ส งตต่อราชการเพถือ
ส
ขอสรข้างคลรังนดนามรัน และ อยมูรต่ ะหวต่างรอการอนรุมต
รั งิ
ส งภายในองคน์กร คณะกรรมการบรงิหารความเสปยงและคณะทดา งาน มปมาตรการรองรรับความเสปย
ส งทปสจรัดทดา ใน
• ความเสปย
ส ในหรัวขข้อดรังตต่อไปนปน
ปป2562 : โดยไดข้ดดาเนงินการประเมงินความเสปยส ง ตงิดตามผล ปรรับปรรุงใหข้ดข
ป น
จึน และไมต่มก
ป ารทรุจรงิตคอรรัปชรัน
1. การขยายธรุรกงิจดข้านโลจงิสตงิกสน์ โครงการทต่าเรถือและคลรังนดนามรัน ทปส
ส มรุทรปราการ
2. การขายและใหข้บรงิการผต่านระบบ Online Marketing
ข้
3. Security ของระบบไอทปเพถือ
ส ปข้องกรันไวรรัสคอมพงิวเตอรน์ และการใชซอฟทน์
แวรน์ผด
งิ กฎหมาย
4. การขายสงินคข้าตามเปข้าหมาย มปการปรรับปรรุงเงถือ
ส นไขทางการคข้าทปจ
ส งมู ใจลมูกคข้า
5. การจรัดสต่งสงินคข้ามปความรวดเรป็ว และลดความเสปยหายจากการขนสต่ง
6. การผลงิตสงินคข้าใหข้มต
ป น
ข้ ทรุนทปส
ส ามารถแขต่งขรันไดข้ มปครุณภาพตามมาตรฐาน จรัดหาวรัตถรุดงิบทปด
ส แ
ป ละเหมาะสม จรัดหาเครถือ
ส ง
ทรุน
ต่ แรงเพงิม
ส ขจึน
น ดมูแลสภาพแวดลข้อมในการทดางานใหข้มค
ป วามปลอดภรัย และถมูกสรุขอนามรัย
7. การบรงิห ารงานบรุค คล มปแ ผนจรัด ทดา Succession Plan และ Job Rotation อยต่า งสมดสา เสมอ , ลดอรัต รา Turnover ,
หาเทคโนโลยปดาข้ นไอทปมาใช ข้ในการตงิดตต่อประสานงานเพงิม
ส ขจึน
น เพถือ
ส ความรวดเรป็วและลดกระดาษ
8. การรรักษาระดรับสภาพคลต่องใหข้เพปยงพอสดาหรรับการลงทรุนโครงการใหมต่
ส งจากอรัตราแลกเปลปย
ส งโดยการ fix อรัตรากรับธนาคารอยต่าง
9. บรงิหารความเสปย
ส นเงงินตราทปผ
ส น
รั ผวน มปการปข้องกรันความเสปย
น วรัตถรุดบ
เหมาะสมทรังน การซถือ
งิ และการขายสงินคข้า
10. คณะทดางานมปหนข้าทปสรายงานนดาเสนอคณะกรรมการทรุก 6 เดถือน
ปีพิ่ งตต่อการลงทรนของผผผู้ถถือหลษักทรษัพยฑ์ :
ความเสย
• การลงทรุนในหลรักทรรัพยน์ของบรงิษรัท : ผมูข้ลงทรุนควรศจึกษาพงิจารณาอยต่างรอบคอบตามขข้อมมูลในการประกอบธรุรกงิจของ
ส งทปสระบรุ และขข้อมมูลความเสปย
ส งอถืสนๆทปสบรงิษรัทยรังไมต่ทราบผลกระทบในปรัจจรุบรัน โดยศ ก
จึ ษาจากแหลต่งขข้อมมูล
บรงิษรัท ปรัจจรัยความเสปย
อถืสนเชต่น สภาวะเศรษฐกงิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรรัฐบาล เปป็นตข้น
• การถมูกควบครุมเสปยงของทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น : กลรุต่มโรจตระการถถือหรุข้นรวม 68.74% ซจึงส เปป็นคณะกรรมการและผมูข้บรงิหาร
ของกลรุต่มบรงิษรัท จจึงเปป็นกลรุต่มทปค
ส วบครุมคะแนนเสปยงในการลงมตงิทส
ปส ดาครัญ
ส
มาตรการรองรรับความเสปยงทปสจรัดทดา : บรงิษท
รั จรัดใหข้มปโครงสรข้างคณะกรรมการอยต่างเหมาะสมคถือ 10 ทต่าน ประกอบดข้วย
กรรมการบรงิหาร 6 ทต่านคงิดเปป็นรข้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการองิสระ 4 ทต่านคงิดเปป็นรข้อยละ 40 จจึงเปป็นสรัดสต่วนทปส
เหมาะสดาหรรับการถต่วงดรุลและสอบทานรายละเอปยดของวาระทปสจะนดาเสนอพงิจารณาในการประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้นทปผ
ส ต่านมา
• การไดข้รรับผลตอบแทนจากการลงทรุน : ในปป2562 กดา ไรสต่วนทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นบรงิษรัทลดลงเมถืสอเทปยบกรับปปทปสผต่านมา
รข้อยละ 19.15 อรัตรากดา ไรตต่อหรุข้น เทต่ากรับ 0.89 บาทตต่อหรุข้น เทปยบกรับ 1.10 บาทตต่อหรุข้นของปป 2561 เปป็นเพราะมปรายการพงิเศษทปส
เรงิสมเกงิดขจึนนในปป 2562 คถือ การทดาตามมาตรฐาน TFRS 15 มปผลใหข้ปรรับรายไดข้จากการขายลดลงเปป็นรายไดข้รอรรับรมูข้ 32.80 ลข้าน
บาท , จากพ.ร.บ.ครุม
ข้ ครองแรงงานฉบรับใหมต่ไดข้ปรรับคต่าชดเชยสดาหรรับลมูกจข้างทปสทดางานเกงิน 20 ปป จะไดข้รรับเงงินชดเชยจาก 300 วรัน
เปป็น 400 วรัน มปผลใหข้เพงิสมการตรันงสดารองผลประโยชนน์พนรักงาน 19.16 ลข้านบาท และบรงิษรัทตรัดสงินทรรัพยน์ถาวรทปสไมต่ไดข้ใช ข้ประโยชนน์
เปป็นสงินทรรัพยน์ดข้อยคต่า 8.45 ลข้านบาท รวม 3 รายการทดาใหข้กดาไรตต่อหรุข้นลดลง 0.14 บาท
ส งทปส จรัดทดา : บรงิษรัทกดา หนดนโยบายจต่า ยเงงิ น ปรั นผลไมต่ ตดสา กวต่ า รข้อ ยละ 40 ของกดา ไรสรุทธงิ จจึ ง
มาตรการรองรรับความเสปย
สามารถจต่ายไดข้สมูงกวต่ารข้อยละ 40 และบรงิษรัทรรักษาระดรับสภาพคลต่องไวข้สมูงอยต่าสมดสาเสมอ เงงินสดและเงงินลงทรุนชรัวส คราว ณ วรันทปส
31 ธรั น วาคม 2562 มป ร วม 2,707 ลข้ า นบาท จจึ ง สามารถนดา เสนอขออนรุ มรั ตงิ ทปส ป ระชรุ ม ผมูข้ ถถื อ หรุข้ น ในการจต่ า ยเงงิ น ปรั น ผลสดา หรรั บ ผล
ประกอบการปป2562 เทต่ากรับ 0.70 บาทตต่อหรุข้นเทต่าปปทปสผาต่ นมารวมเปป็นเงงิน 241 ลข้านบาทโดยไมต่มปผลกระทบตต่อสภาพคลต่อง
ปีพิ่ งในอนาคต : เตรปยมพรข้อมกรับความเสปย
ส งทปสไมต่เคยเกงิดขจึนน
การวริเคราะหฑ์ความเสย
ส ง : ผมูข้บรงิห ารตระหนรักดปวต่านอกเหนถือจากความเสปย
ส งขข้างตข้นแลข้ว การคข้นหาและระบรุ ปรัจจรัย
การบรงิหารจรัดการความเสปย
ส งดข้านธรุรกงิจทปสสดาครัญทปสไมต่เคยเกงิดขจึนนมากต่อนในอดปตจะทดา ใหข้กงิจการสามารถตอบโตข้กรับความเส ย
ปส งไดข้อยต่างทรันทต่วงทป
ความเสปย
ส งทปสจรัดทดา : ใหข้กรรมการและพนรักงานเพงิสมความรมูข้จากการสรัมมนา ศจึกษาหาขข้อมมูลทปสเกปสยวขข้อง
มาตรการรองรรับความเสปย
งิ ปน การอนรุรรักษน์ส งงิส แวดลข้อมเปป็นโลก
เชต่นความกข้าวหนข้าของยานยนตน์ไฟฟข้าไทยและสถานปชารน์จ การอนรุรรักษน์พลรังงาน สมารน์ทซ ต
อนาคตทปสสะอาด และรวมถจึงนโยบายของรรัฐบาลทปสออกมาชต่วยสนรับสนรุนตต่างๆ คณะกรรมการบรงิหารคาดการวต่ารถยนตน์ไฟฟข้าจะ
ครองถนนในปป2583 อปก 20 ปปขข้างหนข้าอยต่างแนต่นอน และกลรุต่มบรงิษรัทจะตข้องสามารถบรงิหารจรัดการเพถืสอรรับมถือใหข้ไดข้ตต่อไป
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ริ ทปีพิ่ใชใผู้ นการประกอบธรรกริจ
ทรษัพยฑ์สน
ริ ถาวรทปีพิ่ใชใผู้ นการดจาเนรินธรรกริจ
มผลคต่าทรษัพยฑ์สน
งิ ณ 31 ธรันวาคม
ทรรัพยน์สน
(หนต่วย : ลข้านบาท)

2562
กต่อนหรัก
ส มฯ
คต่าเสถือ

ทปสดงิน

2561
หลรังหรัก
ส มฯ
คต่าเสถือ

กต่อนหรัก
ส มฯ
คต่าเสถือ

หลรังหรัก
ส มฯ
คต่าเสถือ

1,105.42

1,105.42

1,105.42

1,105.42

671.88

289.34

671.88

316.11

1,381.06

165.88

1,378.80

193.17

188.37

31.58

180.51

33.32

เครถืสองตกแตต่ง เครถืสองใช ข้สดานรักงาน

56.33

2.91

55.27

3.68

ยานพาหนะ รถบรรทรุก

80.78

25.62

83.41

32.82

เครถืสองจรักรระหวต่างตงิดตรังน และงานระหวต่างทดา

33.41

15.81

38.01

19.31

3,517.24

1,636.56

3,513.30

1,703.83

อาคารและสงิงส ปลมูกสรข้าง
เครถืสองจรักรและอรุปกรณน์
เครถืสองมถือ เครถืสองใช ข้

รวม

ริ
ภาระผผกพษันของทรษัพยฑ์สน
บรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อยไดข้จดจดา นองทปสดงินและส งงิส ปลมูกสรข้าง เพถืสอเปป็นหลรักประกรันเงงินเบงิกเกงินบรัญชปและเงงินกมูข้ยถืมระยะสรันน
ส ดรังกลต่าวบรงิษรัทมปความจดาเปป็นในการใช ข้นข้อยมาก
จากสถาบรันการเงงินและใหข้บรงิษท
รั ยต่อยรต่วมคดนาประกรันเตป็มวงเงงิน แตต่วงเงงินสงินเชถือ
งิ ทปสมปภาระดอกเบปนยคงคข้าง ในขณะทปสมป
เนถืสองดข้วยบรงิษรัทมปสภาพคลต่องทางการเงงินสมูง ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2562 บรงิษท
รั ไมต่มปหนปนสน
เงงินสด และเงงินลงทรุนชรัวส คราว รวม 2,707 ลข้านบาท
ริ เพถืพิ่อการลงทรน
ทรษัพยฑ์สน
บรงิษรัทมปอสรังหารงิมทรรัพยน์เ พถืสอการลงทรุน ราคาทรุนเทต่ากรับ 3.31 ลข้านบาท เปป็นทปสดงินเปลต่า 80 แปลง รวม 27 ไรต่ 3 งาน
งิ ทรรัพยน์ทปสใช ข้งานอยมูต่ใ นปรัจจรุบรันมปมมูลคต่ายรุตงิธรรมเทต่ากรับ 901.2
72.2 ตารางวา มปมมูลคต่าประเมงินตามราคาตลาดตามเกณฑน์ของส น
ลข้านบาทตามเอกสารจากผมูข้ประเมงินราคาองิสระตามแนบขข้างทข้าย
ริ ทรษัพยฑ์
การตษัง
น สจารองคต่าเผถือ
พิ่ การดผู้อยคต่าของสน
บรงิษท
รั และบรงิษรัทยต่อยมปนโยบายรรับรมูข้ขาดทรุนจากการดข้อยคต่าเมถืสอมมูลคต่าทปสคาดวต่าจะไดข้รรับคถืนตดสากวต่ามมูลคต่าตามบรัญชปของ
สงินทรรัพยน์ และตรันงสดารองไวข้ครบถข้วนแลข้ว สดาหรรับปป 2562 มปการตรันงเปป็นมมูลคต่า 8.45 ลข้านบาท
โครงการในอนาคต
- โครงการทต่าเรถือ และคลรังสงินคข้า บนทปด
ส งินตงิดแมต่นดนาเจข้าพระยา ทปสตดาบลปากคลองบางปลากด อดาเภอพระสมรุทรเจดปยน์
จรังหวรัดสมรุทรปราการ เพถืสอเกป็บวรัตถรุดงิบทปสใช ข้ในการผลงิต ใหข้เชต่า และการใหข้บรงิการดข้านโลจงิสตงิกสน์ ความคถืบหนข้าของงานคถือ อยมูต่
ในขรันนตอนยถืสนเอกสารขออนรุมรัตงิใช ข้พถืนนทปเส พถืสอสรข้างแทข้งคน์เกป็บนดนามรันจากสต่วนราชการ
- โครงการพรัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : https://www.facebook.com/tranelubricants/
- โครงการปรรับปรรุงบรุคลากรจรัดทดา Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดดาเนงินการแลข้วตรังน แตต่
ปป2561 เปป็นตข้นมาถจึงปรัจจรุบรัน

ขผู้อพริพาททางกฎหมาย
- ไมต่มป -
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ขผู้อมผลทษัพิ่วไป
ส บรงิษรัท
ชถือ

ส ยต่อ “SPG”)
บรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จดากรัด (มหาชน) (เรปยกชถือ

เลขทปท
ส ะเบปยนบรงิษรัท

0107539000111 จดทะเบปยนกรับตลาดหลรักทรรัพยน์ฯเมถือ
ส มปนาคม 2540

หรุข้นทปสจดาหนต่ายแลข้ว

จดานวนหรุน
ข้ สามรัญจดทะเบปยน 345,000,000 หรุน
ข้ ราคาพารน์ 1.00 บาท
รรับชดาระแลข้ว 100%

ทปสตรันงสดานรักงานใหญต่

ส ยกมหานาค เขตดรุสต
งิ กรรุงเทพฯ 10300
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปแ
โทรศรัพทน์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทปสตรันงคลรังสงินคข้า

101 หมมูต่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตดาบลคลองควาย อดาเภอสามโคก จรังหวรัด
ปทรุมธานป 12160 โทรศรัพทน์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธรุรกงิจ

ผลงิตและจดาหนต่าย สงินคข้าอรุตสาหกรรม หมวดยานยนตน์ ประเภทนดนามรันหลต่อลถืน
ส
แบตเตอรปส และจาระบป

Home Page

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

เลขานรุการบรงิษรัท

นางสรุทธงิรต
รั นน์ วรรณรรัตนน์
ส ยกมหานาค เขตดรุสต
งิ
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปแ
กรรุงเทพมหานคร โทรศรัพทน์ (02) 975 2780-8 ตต่อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com

ผมูส
ข้ อบบรัญชป

นางสาวฐงิตงิมา พงศน์ไชยยง
ผมูส
ข้ อบบรัญชปรรับอนรุญาตเลขทะเบปยน 10728
บรงิษรัท เคพปเอป็มจป ภมูมงิไชย สอบบรัญชป จดากรัด
โทรศรัพทน์ (02) 677 2000

ผมูต
ข้ รวจสอบภายใน

นางสรุรปยน์ นรันตตงิกมูล
บรงิษรัท วปอารน์ไอเอ จดากรัด
2129/122 หมมูต่4 ถนนเทพารรักษน์ อดาเภอเมถือง
จรังหวรัดสมรุทรปราการ
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ขผู้อมผลหลษักทรษัพยฑ์และผผผู้ถถือหรผู้น
จจานวนทรนจดทะเบปียนและทรนชจาระแลผู้ว
ณ 31 ธรันวาคม 2562 บรงิษรัทมปทรุนจดทะเบปยน 345 ลข้านบาท เรปยกชดาระแลข้ว 345 ลข้านบาท เปป็นหรุน
ข้ สามรัญ
345,000,000 หรุน
ข้ มมูลคต่าทปต
ส ราไวข้หรุข้นละ 1 บาท
ผผผู้ถถือหรน
ผู้
1) ผมูข้ถถือหรุน
ข้ รายใหญต่ 10 รายแรก ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2562
ส ผมูข้ถถือหรุข้น
รายชถือ
จดานวนหรุข้น
รข้อยละ
เปลปย
ส นแปลง
จากปป 2561
1. นายมรุข โรจตระการ
113,184,000
32.81
2. นายอดงิศร โรจตระการ
15,003,580
4.35
3. นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง
15,003,570
4.35
4. นางพรทงิพยน์ โรจตระการ
17,366,580
5.03
5. นางรรัชนป โรจตระการ
15,003,580
4.35
6. นางสาวดรุษฎป โรจตระการ
15,003,580
4.35
7. นางแฉลข้ม โรจตระการ
36,240,000
10.50
8. กองมรดกนางแฉลข้ม โรจตระการ
6,900,000
2.00
9. นางสาวปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง
3,454,000
1.00
รวมกลรุม
ต่ โรจตระการ*
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
*กลรุต่มโรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผมูข้บรงิหาร ของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั
2) การกระจายการถถือหรุข้น ณ วรันปงิดสมรุดทะเบปยนเมถือวรันทปส 22 มปนาคม 2562
ประเภทผมูข้ถถือหรุน
ข้
จดานวน
จดานวนหรุน
ข้
รข้อยละของ
ผมูถ
ข้ ถือหรุข้น
หรุข้นสามรัญทปส
ชดาระแลข้ว
1 กรรมการ ผมูจ
ข้ รัดการ และผมูข้บรงิหาร
รวมถจึงผมูข้ทเปส กปสยวขข้อง และผมูข้ทม
ปส ปความสรัมพรันธน์

10

237,158,890

68.74

2 ผมูข้ทปสถถือหรุข้น มากกวต่า 5% นรับรวมผมูข้ทเปส กปสยวขข้องดข้วย

2

56,080,000

16.26

488

51,761,110

15.00

3 ผมูข้ถถือหรุน
ข้ รายยต่อย

รวม
500
345,000,000
100.00
3) ขข้อตกลงระหวต่างผมูถ
ข้ ถือหรุข้นรายใหญต่ในเรถืสองทปสมปผลกระทบตต่อการเสนอขายหลรักทรรัพยน์และการบรงิหารงานของบรงิษรัท
- ไมต่มป 4) ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ของบรงิษรัทยต่อย
บรงิษรัทยต่อย
บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทปสไมต่มปอดานาจ
จดานวนหรุน
ข้ รวม
ควบครุม
บจ.สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส

5,744,500 95.742%

255,500

4.258%

6,000,000

100.00%

บจ.สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส 4,999,940 99.999%

60

0.001%

5,000,000

100.00%

บจ. พรปเมปยลมูบรงิแคข้นทน์

60

0.001%

7,000,000

100.00%

6,999,940 99.999%

การออกหลษักทรษัพยฑ์อน
ถืพิ่
บรงิษรัทไมต่มปการออกหรุน
ข้ ประเภทอถืสนนอกเหนถือจากหรุข้นสามรัญ
นโยบายการจต่ายเงรินปษันผล
1) บรงิษท
รั : มปนโยบายการจต่ายเงงินปรันผลใหข้แกต่ผมูข้ถถือหรุข้นในอรัตราทปสคาดวต่าจะจต่ายประมาณไมต่ตดสากวต่ารข้อยละ 40 ของกดาไร
สดาหรรับปปสวต่ นทปสเปป็นของผมูข้ถถือหรุน
ข้ ของบรงิษรัทจากงบการเงงินรวมในแตต่ละปป โดยจต่ายในปปถรัดไปหากไมต่มปเหตรุจดาเปป็นอถืสนใด และการ
จต่ายเงงินปรันผลนรันนจะไมต่มปผลกระทบตต่อการดดาเนงินงานปกตงิของบรงิษรัทฯ อยต่างมปสาระสดาครัญ ดรังมปประวรัตงิการจต่ายเงงินปรันผล ดรังนปน
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ปปดดาเนงินงาน

2562
รอเสนอทปสประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น

2561

2560

2559

2558

เงงินปรันผล บาท/หรุน
ข้

0.70

0.70

0.80

0.80

0.70

กดาไรสรุทธงิ บาท/หรุข้น

0.89

1.10

1.24

1.64

1.41

อรัตราตต่อกดาไรสรุทธงิ
78.65%
63.64%
64.52%
48.78%
49.65%
2) บรงิษรัทยต่อย : มปนโยบายการจต่ายเงงินปรันผลใหข้แกต่บรงิษรัทและผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทปสไมต่มปอดานาจควบครุมในอรัตราทปสคาดวต่าจะจต่าย
ประมาณไมต่ตดสากวต่ารข้อยละ 20 ของกดาไรสรุทธงิหลรังหรักภาษปแลข้วในแตต่ละปป โดยจต่ายในปปถรัดไป เมถืสอการจต่ายเงงินปรันผลนรันนจะไมต่มป
ผลกระทบตต่อการดดาเนงินงานปกตงิของบรงิษรัทฯ และการชดาระคถืนเงงินกมูข้ยถืมจากสถาบรันการเงงินตต่างๆ
ปปดดาเนงินงาน

บจ.สยามแบตฯ

2562

บจ.สยามลมูบฯ

บจ.พรปเมปยฯ

รอเสนอทปสประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น

2561

0.10

5.00

6.00

บาท/หรุข้น

2560

1.00

3.00

8.00

บาท/หรุข้น

2559

2.00

3.00

8.00

บาท/หรุข้น

2558

1.50

30.00

50.00

บาท/หรุข้น

นโยบายเกปีพิ่ยวกษับการจษัดประชรมผผผู้ถอ
ถื หรผู้น
น สรุดของรอบปปบญ
1) บรงิษท
รั จรัดใหข้มปการประชรุมผมูข้ถถือหรุน
ข้ เปป็นการประชรุมสามรัญประจดาปปภายในสปเส ดถือนนรับแตต่วรันสงิน
รั ชปของ
บรงิษท
รั สต่วนการประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นคราวอถืสนเรปยกวต่าการประชรุมวงิสามรัญ ซจึงส คณะกรรมการจะเรปยกประชรุมวงิสามรัญเมถืสอใดกป็ไดข้แลข้วแตต่จะ
เหป็นสมควรหรถือภายในหนจึสงเดถือนนรับแตต่วรันทปสไดข้รรับหนรังสถือรข้องขอจากผมูข้ถถือหรุข้น
ส บรุคคลเพถืสอเขข้ารรับการเลถือกตรังน เปป็นกรรมการและเสนอวาระเพถืสอบรรจรุเปป็นวาระใน
2) บรงิษท
รั เปงิดโอกาสใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ เสนอชถือ
การประชรุมสามรัญประจดาปป การสต่งคดาถามลต่วงหนข้ากต่อนวรันประชรุม โดยแจข้งขต่าวสารลต่วงหนข้าผต่านตลาดหลรักทรรัพยน์ฯและเผยแพรต่
บนเวป็บไซตน์ของบรงิษรัท
3) บรงิษท
รั เปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทรัสวถจึงกรัน ทรันงผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทปสเปป็นบรุคคล นงิตงิบรุคคล รวมถจึงสต่งเสรงิมใหข้มปการใช ข้สงิทธงิและไมต่
ละเมงิดสงิทธงิของผมูข้ถถือหรุข้น
น จงราย
4) บรงิษท
รั มปหนรังสถือเชงิญประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น ประกอบดข้วยขข้อมมูล วรัน เวลา สถานทปส และวาระการประชรุม โดยชปแ
ละเอปยดของเรถืสองทปสจะเสนอตต่อทปสประชรุม เหตรุผลประกอบในแตต่ละวาระ และความเหป็นของคณะกรรมการบรงิษรัทในเรถืสองดรังกลต่าว
รวมถจึงสนรับสนรุนใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ใช ข้หนรังสถือมอบฉรันทะในรมูปแบบทปสผถ
มูข้ ถือหรุข้นสามารถกดาหนดทงิศทางการลงคะแนนเสปยงไดข้ และเสนอ
ส กรรมการองิสระเปป็นทางเลถือกในการมอบฉรันทะของผมูข้ถถือหรุข้น
ชถือ
5) บรงิษท
รั กดาหนดใหข้กรรมการบรงิษรัททรุกทต่านเขข้ารต่วมประชรุมผมูข้ถถือหรุน
ข้ โดยในการประชรุมทรุกครรันงจะตข้องมปประธานกรรมการ
กรรมการบรงิหาร กรรมการผมูข้จรัดการ ผมูข้บรงิหารสมูงสรุดดข้านการเงงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชรุดยต่อย และ
ผมูข้สอบบรัญชป โดยประธานในทปสประชรุมเปงิดโอกาสใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทรุกคนสอบถาม ใหข้ความเหป็น ขข้อเสนอแนะตต่อคณะกรรมการบรงิษรัท
ประธานคณะกรรมการชรุดยต่อย และผมูข้บรงิหารไดข้อยต่างเทต่าเทปยมกรัน
6) บรงิษท
รั สต่งเสรงิมและอดานวยความสะดวกใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทรุกรายรวมถจึงผมูข้ถถือหรุน
ข้ ประเภทนรักลงทรุนสถาบรันเขข้ารต่วมประชรุม
อยต่างเทต่าเทปยมกรัน จรัดใหข้มปการนดาเทคโนโลยปมาใช ข้ในการประชรุมอยต่างเหมาะสมเพถืสอใหข้การดดาเนงินการประชรุม การแสดงผล เปป็น
ส วปดปทศ
ไปโดยสะดวกและรวดเรป็ว มปการบรันทจึกภาพการประชรุมในลรักษณะสถือ
รั นน์ รวมทรันงกดาหนดใหข้มปบรุคคลทปเส ปป็นองิสระเปป็นผมูต
ข้ รวจ
สอบคะแนนเสปยงในการประชรุมและเปงิดเผยใหข้ทปสประชรุมทราบพรข้อมบรันทจึกไวข้ในรายงานการประชรุม
น จงขรันนตอนการลงคะแนนกต่อนเรงิสมประชรุม รายชถือ
ส กรรมการทปสรต่วมประชรุม คดาถามและขข้อคงิดเหป็นของผมูข้ถถือหรุข้น
7) บรงิษท
รั ชปแ
ไวข้ในรายงานการประชรุม โดยจรัดสต่งใหข้ตลาดหลรักทรรัพยน์ฯภายใน 14 วรันหลรังวรันประชรุมและเผยแพรต่บนเวป็บไซตน์ของบรงิษรัท
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โครงสรผู้างการจษัดการ ปปี2562

คณะกรรมการบรงิษรัท

ประธานคณะกรรมการ
นายมรุข โรจตระการ

คณะกรรมการบรงิหาร

คณะกรรมการ
ส ง
บรงิหารความเสปย

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการผมูข้จรัดการ
นายอดงิศร โรจตระการ

หนต่วยตรวจสอบ
ภายใน

ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการ
การขาย-การตลาด
ตต่างประเทศ

ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการ
การขาย-การตลาด
ในประเทศ/ชายแดน

ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการ

นายอดงิศร โรจตระการ

น.ส.ดรุษฏป โรจตระการ

นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง

สายบรงิหาร

ฝต่ายขาย
ตต่างประเทศ
(แบตเตอรปส)

ฝต่ายขาย
ตต่างประเทศ
(นดนามรัน/
จาระบป)

ฝต่ายขาย
ในประเทศ/
ชายแดน

น
ฝต่ายจรัดซถือ

นายอดงิศร
โรจตระการ
(รรักษาการ)

น.ส.ปรางศงิรงิ
ทงิพยบรุญทอง
(ผมูข้ชวต่ ยผมูข้
จรัดการ)

น.ส.ดรุษฏป
โรจตระการ
(รรักษาการ)

นางอรศรป

ฝต่ายคลรัง

ฝต่ายบรัญชปและ

ฝต่ายบรุคคล

สงินคข้า

การเงงิน

และธรุรการ

(CFO)

ทงิพยบรุญทอง

(รรักษาการ)

นายบรุญศรป
ตรันตงิพาณงิช
พรันธน์

นางอรศรป
ทงิพยบรุญทอง
(รรักษาการ)

นางอรศรป
ทงิพยบรุญทอง
(รรักษาการ)

โครงสรผู้างการจษัดการประกอบดผู้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการชรดยต่อย และคณะผผผู้บรริหาร ดษังนปี น
คณะกรรมการบรริษษัท
บรงิษท
รั ตข้องมปจดานวนกรรมการไมต่นข้อยกวต่า 5 คน และกรรมการไมต่นข้อยกวต่ากจึสงหนจึสงตข้องมปทปสอยมูต่ในประเทศไทย และตข้องมป
กรรมการองิสระอยต่างนข้อยหนจึสงในสามของจดานวนกรรมการทรันงหมดแตต่ตข้องไมต่นข้อยกวต่า 3 คน
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คณะกรรมการบรริษษัท

นายมรุข โรจตระการ
ประธานกรรมการ

มปจดานวน 10 ทต่าน

นายอดงิศร โรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการผมูข้จด
รั การ
- กรรมการบรงิหารความ
ส ง
เสปย

- ดดารงตดาแหนต่งรวม 23 ปป
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
113,184,000 หรุข้นเทต่าปปทปส
ผต่านมา

นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง
กรรมการ
- ผมูข้รรับผงิดชอบสมูงสรุดใน
สายงานบรัญชปและการเงงิน
(CFO)
- กรรมการบรงิหารความ
ส ง
เสปย
- ดดารงตดาแหนต่งรวม 23 ปป
- จดานวนหรุข้นทปสถอ
ถื ครอง
15,003,570 หรุข้นเทต่าปปทปส
ผต่านมา

น.ส.ปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง
กรรมการ
- กรรมการบรงิหารดข้านการ
ตลาดตต่างประเทศ

นายอดาพล โหตระกงิตยน์
กรรมการองิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นายสมงิต หรรษา
กรรมการองิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์
กรรมการ

น.ส.ดรุษฎป โรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการบรงิหารดข้านการ
ตลาด
- กรรมการบรงิหารความ
ส ง
เสปย

- ดดารงตดาแหนต่งรวม 23 ปป - ดดารงตดาแหนต่งรวม 23 ปป - ดดารงตดาแหนต่งรวม 11 ปป
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
15,003,580 หรุข้นเทต่าปปทปส 0 หรุน
ข้ เทต่าปปทปสผต่านมา
15,003,580 หรุข้นเทต่าปปทปส
ผต่านมา
ผต่านมา

นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ นายชรัยวรัฒนน์ ดดารงคน์มงคลกรุล
กรรมการองิสระ
กรรมการองิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
ส ง
บรงิหารความเสปย

- ดดารงตดาแหนต่งรวม 16 ปป - ดดารงตดาแหนต่งรวม 20 ปป - ดดารงตดาแหนต่งรวม 20 ปป - ดดารงตดาแหนต่งรวม 20 ปป - ดดารงตดาแหนต่งรวม 6 ปป
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
- จดานวนหรุข้นทปสถอ
ถื ครอง
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
- จดานวนหรุข้นทปถ
ส อ
ถื ครอง
0
หรุ
น
ข้
เทต่
า
ปป
ท
ผ
ส
ป
า
ต่
นมา
3,454,000 หรุข้นเทต่าปปทผ
ปส ต่าน 0 หรุน
ข้ เทต่าปปทปสผต่านมา
0 หรุข้น เทต่าปปทปสผต่านมา
0 หรุข้น เทต่าปปทปสผต่านมา
มา

โดยมป นางสรุทธงิรรัตนน์ วรรณรรัตนน์ ทดาหนข้าทปเส ลขานรุการคณะกรรมการบรงิษรัทและเลขานรุการบรงิษรัท
กรรมการผมูข้มปอดานาจลงนามผมูกพรันบรงิษรัท
นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง, นายอดงิศร โรจตระการ, นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์, นางสาวดรุษฎป โรจตระการ และนางสาว
ส รต่วมกรันและประทรับตราสดาครัญของบรงิษท
ปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมถือชถือ
รั
บทบาท อดานาจหนข้าทปส ความรรับผงิดชอบ ของประธานกรรมการบรงิษท
รั
1. เปป็นประธานการประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัท และ การประชรุมผมูข้ถถือหรุน
ข้
2. ควบครุมการประชรุมใหข้มปประสงิทธงิภาพเปป็นไปตามระเบปยบ ขข้อบรังครับบรงิษรัท
3. สนรับสนรุนและเปงิดโอกาสใหข้กรรมการแสดงความเหป็นอยต่างเปป็นองิสระ
4. สนรับสนรุนและสต่งเสรงิมใหข้คณะกรรมการบรงิษรัทปฏงิบรัตงิหนข้าทปสอยต่างเตป็มความสามารถ ตามขอบเขตอดานาจหนข้าทปส
ความรรับผงิดชอบ และตามหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป
5. ดมูแล ตงิดตามการบรงิหารงานของคณะกรรมการบรงิษรัท และคณะกรรมการชรุดยต่อยใหข้บรรลรุตามวรัตถรุประสงคน์
ปน าดในกรณป ทปส ทปส ป ระชรุ ม คณะกรรมการบรงิ ษรั ท มป ก ารลงคะแนนเสปย งและคะแนนเสปย งทรัน ง สองฝต่ า ยเทต่ า กรั น
6. เปป็ น ผมูข้ ช ข
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ขอบเขตอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการบรงิษรัท
คณะกรรมการบรงิษรัท เปป็นตรัวแทนของผมูข้ถถือหรุน
ข้ ในการจรัดการบรงิษรัท ดรังตต่อไปนปน
1. ใหข้เปป็นไปตามหลรักกฎหมาย ขข้อบรังครับของหนต่วยงานราชการ และหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป
2. ใหข้เปป็นไปตามวรัตถรุประสงคน์ทปสกดาหนดไวข้ในหนรังสถือบรงิคณหน์สนธงิ
3. ใหข้เปป็นไปตามระเบปยบทปสกดาหนดไวข้ในขข้อบรังครับของบรงิษท
รั
4. ใหข้เปป็นไปตามมตงิของทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุน
ข้
5. แตต่งตรันง “กรรมการผมูข้จรัดการ” เพถืสอบรงิหารควบครุมดมูแลกงิจการทรันงปวงของบรงิษรัท
6. แตต่งตรันง “คณะกรรมการบรงิหาร” เพถืสอทดาหนข้าทปสบรงิหารกงิจการรต่วมกรับกรรมการผมูข้จรัดการ
7. กดาหนดอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการบรงิหาร
รั ทรัศนน์ พรันธกงิจ ครุณคต่าหลรัก ทงิศทาง เปข้าหมาย แผนงานธรุรกงิจ และงบประมาณของบรงิษรัทฯ
8. กดาหนด วงิสย
งิ ธงิภาพ
9. กดากรับดมูแลใหข้คณะกรรมการบรงิหารและฝต่ายจรัดการดดาเนงินการใหข้เปป็นไปตามทปสกดาหนดอยต่างมปประส ท
10. จรัดหา “กรรมการองิสระ” ทปม
ส ปประสบการณน์ในธรุรกงิจ อรุตสาหกรรมหลรักทปสบรงิษรัทดดาเนงินกงิจการอยมูต่
ส ง การปข้องกรันการทรุจรงิตคอรรัปชรัน
ส และ
11. จรัดใหข้มประบบการควบครุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรงิหารความเสปย
มปความรรับผงิดชอบตต่อสรังคม
12. จรัดใหข้มปจรรยาบรรณธรุรกงิจเปป็นลายลรักษณน์อรักษร เพถืสอใหข้กรรมการ ผมูบ
ข้ รงิหาร และพนรักงาน เขข้าใจถจึงมาตรฐานดข้าน
จรงิยธรรมทปสบรงิษรัทใช ข้ในการดดาเนงินธรุรกงิจ และตงิดตามใหข้มปการปฏงิบรัตงิอยต่างจรงิงจรัง
13. จรัดใหข้มปการประเมงินผลการปฏงิบรัตงิงานของคณะกรรมการบรงิษรัท และคณะกรรมการชรุดยต่อยเปป็นประจดาทรุกปป
14. รายงานความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการบรงิษรัทในการจรัดทดารายงานทางการเงงิน โดยแสดงควบคมูต่กรับรายงานของ
ผมูข้สอบบรัญชปไวข้ในรายงานประจดาปป
งิ ธงิออกเสปยงในทปสประชรุมคณะกรรมการ
15. จรัดเชงิญผมูท
ข้ รงครุณวรุฒงิมาเปป็นทปสปรจึกษาของคณะกรรมการ โดยผมูข้รรับเชงิญไมต่มปสท
16. สามารถแตต่งตรังน บรุคคลอถืสนใหข้ดดาเนงินกงิจการของบรงิษรัทภายใตข้การควบครุมของคณะกรรมการหรถืออาจมอบอดานาจเพถืสอ
ใหข้บรุคคลดรังกลต่าวมปอดานาจภายในเวลาตามทปค
ส ณะกรรมการเหป็นสมควร
17. พงิจารณาอนรุมรัตงิ รายการทปเส กปสยวโยงหรถือรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์กรับบรงิษรัทหรถือบรงิษรัทยต่อยเพถืสอ
ใหข้มรันใจวต่ารายการดรังกลต่าวสมเหตรุสมผลและเปป็นประโยชนน์สงมู สรุดตต่อบรงิษท
รั
คณะกรรมการบรริหาร
มปจดานวน 6 ทต่าน
1. นายมรุข
2. นายอดงิศร
3. นางอรศรป
4. นายไพบมูลยน์
5. นางสาวดรุษฎป
6. นางสาวปรางศงิรงิ

โรจตระการ
โรจตระการ
ทงิพยบรุญทอง
จงิตตงิวาณงิชยน์
โรจตระการ
ทงิพยบรุญทอง

ประธานคณะกรรมการบรงิหาร
กรรมการผมูข้จรัดการ
กรรมการบรงิหารดข้านบรัญชปและการเงงิน
กรรมการบรงิหาร
กรรมการบรงิหารดข้านการตลาด
กรรมการบรงิหารดข้านการตลาดตต่างประเทศ

ขอบเขตอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบ
คณะกรรมการบรงิหาร
1. กดาหนดนโยบายของบรงิษรัท โดยมรุต่งเนข้นหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปด
ส ป
2. วางแผน และควบครุมการดดาเนงินงานใหข้เปป็นไปตามนโยบายและมปจรรยาบรรณธรุรกงิจ
3. แตต่งตรังน ผมูข้บรงิหารระดรับสมูง
4. กดาหนดอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของกรรมการผมูข้จด
รั การ
5. รายงานผลการดดาเนงินงานและฐานะการเงงินตต่อคณะกรรมการอยต่างนข้อยไตรมาสละ 1 ครรันง
6. จรัดระบบงานใหข้มปการตรวจสอบและควบครุมซจึงส กรันและกรันอยต่างเปป็นระบบ
7. ประสานงานสนรับสนรุนและชต่วยเหลถือคณะกรรมการตรวจสอบในการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป
ส งและบรงิหารความเสปย
ส งไมต่ใหข้เกงิดผลกระทบตต่อบรงิษรัทอยต่างมปนรัยสดาครัญ
8. พงิจารณาปรัจจรัยเสปย
ด
9. วต่าจข้างทปสปรจึกษาหรถือผมูข้ชานาญการทางวงิชาชปพเฉพาะเรถืสองตามความจดาเปป็นและเหมาะสม
10.ปฏงิบรัตงิตามกฎหมายทปเส กปสยวขข้องกรับงานของบรงิษรัทฯ ปฏงิบรัตงิตามสรัญญาขข้อผมูกพรันทปสมปตต่อผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปย
กรรมการผมูข้จรัดการ
1. เสนอแนวทางการบรงิหารใหข้แกต่คณะกรรมการบรงิหาร
2. วางแผนและควบครุมการดดาเนงินงานใหข้เปป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณธรุรกงิจทปก
ส ดาหนดโดยคณะกรรมการบรงิหาร
3. กดาหนดอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบใหข้แกต่ผมูข้บรงิหารและพนรักงานในระดรับตต่างๆ
4. สรรุปผลการดดาเนงินงานเพถืสอนดาเสนอคณะกรรมการบรงิหาร
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กรรมการบรงิหารดข้านการตลาด
1. วางแผนการพรัฒนาผลงิตภรัณฑน์
2. นดาเสนอนโยบายและกลยรุทธน์ดาข้ นการขาย-ตลาด ใหข้แกต่กรรมการผมูข้จรัดการ
3. กดาหนดแนวทางในการวรัดผลประสงิทธงิภาพในดข้านการขาย-ตลาด
4. ประเมงินผลการขาย-ตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบ
บรงิษรัทตข้องมปจดา นวนกรรมการตรวจสอบไมต่นข้ อยกวต่า 3 คน และมปห นข้าทปสรรับผงิดชอบในการสอบทาน รายการทางการเงงิน
ส ง การปฏงิบรัตงิตามกฎหมาย กฎเกณฑน์ และระเบปยบทปสเกปสยวขข้อง
ความเพปยงพอของระบบการควบครุมภายใน ระบบบรงิหารความเสปย
รวมถจึงการจรัดทดารายงานหรถือใหข้ความเหป็นตต่อคณะกรรมการบรงิษท
รั เพถืสอการอนรุมรัตงิหรถือเพถืสอเสนอตต่อทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุน
ข้
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดข้วยกรรมการองิสระ จดานวน 3 ทต่าน
1. นายอดาพล
โหตระกงิตยน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการองิสระ
มป ค วามรมูข้ แ ละประสบการณน์ ใ นการสอบทานงบการเงงิ น ทต่ า นเคยมป ตดา แหนต่ ง
หนข้าทปสเปป็น ผมูข้จรัดการฝต่ายการเงงินและบรงิหาร บจก.พปคงิวเคมงิคอล ประเทศไทย
ส ถถือของงบการเงงินไดข้
ทต่านสามารถทดาหนข้าทปสในการสอบทานความนต่าเชถือ
2. นายไพรงินทรน์ วงษน์วรันทนปยน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการองิสระ
มปความรมูข้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงงิน ทต่านเคยดดา รงตดา แหนต่ง
สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ทต่านสามารถทดา หนข้าทปสในการสอบทานความ
ส ถถือของงบการเงงินไดข้
นต่าเชถือ
3. นายสมงิต
หรรษา
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการองิสระ
มปความรมูข้และประสบการณน์เ กปสยวกรับผลงิตภรัณ ฑน์นดนา มรันหลต่อลถืสนและจาระบป ทต่าน
เคยดดารงตดาแหนต่ง ฝต่ายบรงิหาร บรงิษท
รั เอสโซต่แสตนดารน์ตประเทศไทย จดากรัด
โดยมป นางสาวสรุนารป ธรรมรรุจงิกรุล ทดาหนข้าทปเส ลขานรุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดดารงตดาแหนต่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมปวาระการดดารงตดาแหนต่งคราวละ 3 ปป ในกรณปทปกรรมการตรวจสอบลาออกกต่อนครบวาระการ
ดดารงตดาแหนต่ง กรรมการทปไดข้รรับการแตต่งตรันงแทนคงอยมูต่ในตดาแหนต่งเทต่าวาระทปเส หลถือของ กรรมการทปสลาออก
ขอบเขตอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการบรงิษรัท
ส ถถือไดข้
1. สอบทานใหข้บรงิษรัทมปการรายงานทางการเงงินเปป็นไปตามมาตรฐานบรัญชปและเชถือ
2. สอบทานใหข้บรงิษรัทมประบบการควบครุมภายในและการตรวจสอบภายในทปสมปประสงิทธงิผล ใหข้ความเหป็นชอบในการ
พงิจารณาแตต่งตรังน เลงิกจข้าง หนต่วยงานตรวจสอบภายในและดมูแลใหข้มค
ป วามเปป็นองิสระในการทดางาน
3. สอบทานการปฏงิบรัตงิของบรงิษรัทใหข้เปป็นไปตามกฎหมายวต่าดข้วยหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ ขข้อกดาหนดของ
ตลาดหลรักทรรัพยน์ กฎหมายทปเส กปสยวขข้องกรับธรุรกงิจ และเปป็นไปตามจรรยาบรรณธรุรกงิจของบรงิษท
รั
ส ถถือ ปรงิมาณงานตรวจสอบ รวมถจึงประสบการณน์
4. พงิจารณาเสนอแตต่งตรังน เลงิกจข้าง ผมูส
ข้ อบบรัญชปโดยคดานจึงถจึงความนต่าเชถือ
ของบรุคลากรทปสไดข้รรับมอบหมายใหข้ทดาการตรวจสอบบรัญชป รวมทรันงเขข้ารต่วมประชรุมกรับผมูข้สอบบรัญชปโดยไมต่มปฝาต่ ย
จรัดการเขข้ารต่วมประชรุมดข้วยอยต่างนข้อยปปละ 1 ครรันง
5. พงิจารณาการเปงิดเผยขข้อมมูลในกรณปทปสเกงิดรายการเกปสยวโยงหรถือรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ใหข้มป
ความถมูกตข้องครบถข้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขข้อกดาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย
6. ปฏงิบรัตงิการอถืสนตามทปสคณะกรรมการบรงิษรัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
7. จรัดทดารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปงิดเผยไวข้ในแบบแสดงรายการขข้อมมูลประจดาปป (แบบ 56-1) ,
รายงานประจดาปป(แบบ 56-2) ซจึงส รายงานดรังกลต่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตข้องประกอบดข้วย
ขข้อมมูลอยต่างนข้อย ดรังตต่อไปนปน
ส ถถือไดข้ของรายงานทางการเงงิน
7.1 ความเหป็นเกปสยวกรับความถมูกตข้อง ครบถข้วน เชถือ
7.2 ความเหป็นเกปสยวกรับความเพปยงพอของระบบการควบครุมภายในของบรงิษรัท
7.3 ความเหป็นเกปสยวกรับการปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและขข้อกดาหนดเกปสยวกรับหลรักทรรัพยน์และการดดาเนงินธรุรกงิจ
7.4 ความเหป็นเกปสยวกรับความเหมาะสมของผมูข้สอบบรัญชป
7.5 ความเหป็นเกปสยวกรับรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์
7.6 จดานวนการประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบ
7.7 ความเหป็นหรถือขข้อสรังเกตโดยรวมทปค
ส ณะกรรมการตรวจสอบไดข้รรับจากการปฏงิบรัตห
งิ นข้าทปต
ส ามขข้อกดาหนด
7.8 รายการอถืสนทปสเหป็นวต่าผมูข้ถถือหรุน
ข้ และผมูล
ข้ งทรุนทรัสวไปควรทราบภายใตข้ขอบเขตหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบ
8. จรัดใหข้มปการประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหข้คณะกรรมการทราบอยต่างนข้อยไตรมาสละ 1 ครรันง
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ส การบรงิหารความเสปย
ส ง และการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป
9. แนะนดาคณะกรรมการบรงิหารเกปย
ส วกรับ การปลอดคอรน์รรัปชรัน
10. อบรมสรัมมนา ความรมูข้ กฎเกณฑน์ และระเบปยบใหมต่ๆ ตามกฎหมายวต่าดข้วยหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ ขข้อ
กดาหนดของตลาดหลรักทรรัพยน์ มาตรฐานการบรัญชป และกฎหมายทปเส กปย
ส วขข้องกรับธรุรกงิจของบรงิษรัท อยต่างสมดสาเสมอ
11. ทบทวนกฎบรัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจดาเปป็นและเหมาะสมอยต่างนข้อยปปละ 1 ครรันง
ปีพิ่ ง
คณะกรรมการบรริหารความเสย
ส ง ประกอบดข้วยสมาชงิกทปสเปป็น กรรมการบรงิษรัท ผมูข้บรงิหาร และ/หรถือบรุคคล
บรงิษรัทกดาหนดใหข้คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ผมูท
ข้ รงครุณวรุฒงิจากภายนอก ซจึงส ไดข้รรับการแตต่งตรังน โดยคณะกรรมการบรงิษรัท โดยมปจดานวนไมต่นข้อยกวต่า 3 คน
คณะกรรมการบรงิหารความเสปยงมปจดานวน 4 ทต่าน
ส ง
1 นายชรัยวรัฒนน์
ดดารงคน์มงคลกรุล
ประธานคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
2 นายอดงิศร
โรจตระการ
กรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
3 นางอรศรป
ทงิพยบรุญทอง
กรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
4 นางสาวดรุษฎป
โรจตระการ
กรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
โดยมป นางสรุทธงิรรัตนน์ วรรณรรัตนน์ ทดาหนข้าทปส เลขานรุการคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
วาระการดดารงตดาแหนต่ง
ส งมปวาระการดดารงตดาแหนต่งคราวละ 3 ปป
คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
ขอบเขตอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส งของบรงิษรัท
1. กดาหนดเปข้าหมาย นโยบาย กลยรุทธน์ และแผนการปฏงิบรัตงิงานการบรงิหารความเสปย
ส งทปสสดาครัญของบรงิษรัท เพถืสอใหข้คดาแนะนดาแกต่คณะกรรมการและฝต่ายจรัดการ
2. พงิจารณาความเสปย
ส งประสบความสดาเรป็จทรันงบรงิษรัทและบรงิษท
3. กดากรับดมูแลและสนรับสนรุนใหข้การบรงิหารความเสปย
รั ยต่อย
ส งอยต่าสมดสาเสมอ
4. แตต่งตรันงคณะทดางานในบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย สต่งเสรงิมอบรมความรมูข้เพงิสมเตงิมเรถืสองความเสปย
ส งอยต่างตต่อเนถืสองและมปประสงิทธงิภาพ
5. สอบทานการปฏงิบรัตงิของคณะทดางาน เพถืสอใหข้มปการบรงิหารความเสปย
ส งตต่อคณะกรรมการเพถืสอทราบเปป็นประจดาและทรันเวลา
6. รายงานการบรงิหารจรัดการเพถืสอลดความเสปย
ส งในรายงานประจดาปปของบรงิษรัท
7. เปงิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
8. ทบทวนนโยบายใหข้เหมาะสมและทรันสมรัย
ส งตามทปสคณะกรรมการมอบหมาย
9. ปฏงิบรัตงิการอถืสนๆทปสเกปสยวขข้องกรับการบรงิหารความเสปย
ผผผู้บรริหารระดษับสผง
ผมูบ
ข้ รงิหารระดรับสมูงมปจดานวน 6 ทต่าน
1. นายมรุข
โรจตระการ
2. นายอดงิศร

โรจตระการ

3. นางอรศรป

ทงิพยบรุญทอง

4. นางสาวดรุษฎป
5. นางสาวปรางศงิรงิ
6. นายบรุญศรป

โรจตระการ
ทงิพยบรุญทอง
ตรันตงิพานงิชพรันธน์

ประธานผมูข้บรงิหาร
น และการตลาด
ทปสปรจึกษาดข้านการจรัดซถือ
กรรมการผมูข้จรัดการ
ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการสายการขาย-การตลาดตต่างประเทศ
ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการสายบรงิหาร
ผมูข้รรับผงิดชอบสมูงสรุดในสายงานบรัญชปและการเงงิน (CFO)
น , บรุคคลและธรุรการ
รรักษาการผมูข้จรัดการฝต่ายจรัดซถือ
ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
ผมูข้ชวต่ ยผมูจ
ข้ รัดการฝต่ายขายตต่างประเทศ
ผมูข้จรัดการฝต่ายคลรังสงินคข้าและจรัดสต่ง

ขอบเขตอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของผมูข้บรงิหาร
รั ทรัศนน์ พรันธกงิจ ครุณคต่าหลรัก ทงิศทาง เปข้าหมาย แผนงานธรุรกงิจ จรรยาบรรณในการ
1. มปสวต่ นรต่วมในการกดาหนด วงิสย
ส ง ของบรงิษรัท
ดดาเนงินธรุรกงิจ และการบรงิหารความเสปย
รั ทรัศนน์ พรันธกงิจ ครุณคต่าหลรัก ทงิศทาง เปข้าหมาย แผนงานธรุรกงิจ จรรยาบรรณในการดดาเนงินธรุรกงิจ
2. ถต่ายทอดวงิสย
ส ง เพถืสอใหข้พนรักงานทรุกฝต่าย ทรุกระดรับ นดาไปปฏงิบรัตงิใหข้ถมูกตข้อง และมปประสงิทธงิภาพ
และการบรงิหารความเสปย
3. กดาหนดกลยรุทธน์ เปข้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ทปสสดาครัญ และ ควบครุมตงิดตามดมูแลใหข้มปการดดาเนงินงาน และ
รายงานผลงานตต่อทปสประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัท
4. จรัดใหข้มประบบการควบครุมภายในและการตรวจสอบภายในทปสมปประสงิทธงิภาพและประสงิทธงิผล
5. ดมูแลบรงิหารรายการทปเส กปสยวโยงกรัน และ รายการทปสจะกต่อใหข้เกงิดปรัญหาความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์
ส ง
6. ดมูแลใหข้มปแผนงานทปมปประสงิทธงิภาพในการบรงิหารจรัดการความเสปย
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อดานาจอนรุมรัตงิการดดาเนงินการของบรงิษท
รั โดยสรรุป
เรถืสองทปสเกปสยวกรับการดดาเนงินธรุรกงิจปกตงิ
ของบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย
1

การรรับรองงบการเงงินของบรงิษท
รั

2

การทดารายการระหวต่างกรันทปสคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ

3

การมปสวต่ นไดข้เสปยทปอ
ส าจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์

4

แผนอรัตรากดาลรังเครถืสองจรักรและกดาลรังคน

5

ลงนามเชป็คและหนรังสถือสดาครัญเกปสยวกรับการเงงิน

6

แผนการดดาเนงินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทรุน

7

ส ลมูกคข้า
การอนรุมรัตงิวงเงงินสงินเชถือ

8

งิ
การขายทรรัพยน์สน

9

การตรัดหนปนสญ
มู

น สงินคข้าทปสเปป็นวรัตถรุดงิบและอถืสนๆในการผลงิตสงินคข้า
10 การซถือ

คณะกรรมการ
บรงิษท
รั

ผมูบ
ข้ รงิหาร
ระดรับสมูง







-

เกงิน 20 ลบ.
เกงิน 20 ลบ.
เกงิน 10 ลบ.
เกงิน 1 ลบ.


ไมต่เกงิน 20 ลบ.
ไมต่เกงิน 20 ลบ.
ไมต่เกงิน 10 ลบ.
ไมต่เกงิน 1 ลบ.


-

การสรรหากรรมการและผผผู้บรริหาร
1) ขบวนการครัดเลถือก ผมูข้ดดา รงตดา แหนต่งกรรมการและผมูข้บรงิหารของบรงิษรัทฯไมต่ ไดข้ผต่านคณะกรรมการสรรหา เนถืสองจาก
ส
บรงิษรัทฯยรังไมต่มปการแตต่งตรันงคณะกรรมการสรรหา อยต่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรงิษรัทฯไดข้เปงิดโอกาสใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ สต่วนนข้อยเสนอชถือ
บรุคคลทปสมปครุณสมบรัตเงิ หมาะสมเขข้าดดารงตดาแหนต่งตามหลรักเกณฑน์หรถือแนวทางปฏงิบรัตงิทปสตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทยแนะนดา
ไวข้ โดยไดข้แจข้งผมูข้ถถือหรุข้นทราบผต่านระบบเผยแพรต่ขข้อมมูลของตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทยและเวป็บไซตน์ของบรงิษรัทฯ ในชต่วงวรัน
ส บรุคคลแตต่อยต่างใด
ทปส 24 มกราคม ถจึง 8 กรุมภาพรันธน์ 2562 แตต่ไมต่มปทต่านผมูข้ถถือหรุข้นเสนอชถือ
2) ครุณสมบรัตงิ ของกรรมการ กรรมการองิสระ กรรมการตรวจสอบ และผมูข้บรงิหาร ตข้องมปครุณสมบรัตงิและไมต่มปลรักษณะตข้อง
หข้ามตามมาตรา 68 แหต่งพระราชบรัญญรัตงิบรงิษรัทมหาชนจดากรัดพ.ศ.2535 ไมต่มปลรักษณะทปสแสดงถจึงการขาดความเหมาะสมทปสจะไดข้
รรับความไวข้วางใจใหข้เปป็นกรรมการในบรงิษรัททปสมปมหาชนเปป็นผมูข้ถถือหรุข้นตามมาตรา 89/3 แหต่งพรบ.หลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์
ฉบรับทปส 4 พ.ศ.2551 และ ฉบรับทปส 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกดากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ทปส กจ.3/2560
เรถืสองการกดาหนดลรักษณะขาดความนต่าไวข้วางใจของกรรมการและผมูข้บรงิหารของบรงิษรัททปสมปผลใช ข้บรังครับตรันงแตต่วรันทปส 16 กรุมภาพรันธน์
2560 เปป็นตข้นไป
3) กรรมการองิสระและกรรมการตรวจสอบ บรงิษรัทฯไดข้กดาหนดนงิยามกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯเทต่ากรับขข้อกดาหนดขรันนตดสา
ของก.ล.ต.และตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทยในเรถืสองการถถือหรุข้นของบรงิษรัทฯคถือกรรมการองิสระของบรงิษรัทฯตข้องถถือหรุข้นใน
งิ ธงิออกเสปยงทรันงหมด และมปคณ
บรงิษท
รั ฯไมต่เกงินรข้อยละ 1 ของจดานวนหรุข้นทปสมปสท
รุ สมบรัตงิความเปป็นองิสระตามเกณฑน์ของคณะกรรมการ
กดากรับตลาดทรุนตามประกาศทปส ทจ.4/2552 ลงวรันทปส 20 กรุมภาพรันธน์ 2552 และตามหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป
ปป2562 บรงิษรัทฯมปกรรมการองิสระมากกวต่า 1 ใน 3 ของกรรมการทรันงคณะคถือมปกรรมการองิสระรวม 4 ทต่านตต่อกรรมการ
ทรันงคณะ 10 ทต่านคงิดเปป็น รข้ อยละ 40 กรรมการองิสระแตต่ละทต่านเปป็นผมูข้ทรงครุณวรุฒงิ และเปป็น บรุ คคลภายนอก ไมต่มป ส ต่ว นรต่ว มในการ
บรงิหารงานไมต่เปป็นผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญต่หรถือถถือหรุข้นเกงินกวต่ารข้อยละ 1 ไมต่ไดข้เปป็นลมูกจข้างหรถือพนรักงานทปสไดข้รรับเงงินเดถือน รวมทรันงไมต่ใชต่
เปป็นผมูข้ทปสเ กปสยวขข้องหรถือญาตงิสนงิทของผมูข้บรงิห ารหรถือผมูข้ถถือหรุข้นรายใหญต่ของบรงิษรัท ,บรงิษรัทในเครถือ , บรงิษรัทรต่วม, บรงิษรัททปสเกปสยวขข้อง
กรรมการองิสระ 2 ทต่านมปความรอบรมูข้ในหลรักการบรัญชปและกฎหมาย สต่วนกรรมองิสระอปก 2 ทต่านมปความรอบรมูข้ในธรุรกงิจอรุตสาหกรรม
นดนามรันหลต่อลถืน
ส และจาระบป
ส ง มปประธานคณะกรรมการเปป็นกรรมการองิสระซ งจึส สามารถอรุทงิศเวลาอยต่างเพปยงพอในการ
4) กรรมการบรงิหารความเสปย
ส ง
ดดาเนงินงานของคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
5) องคน์ประกอบ คณะกรรมการของบรงิษรัทประกอบดข้วยกรรมการจดานวนไมต่นข้อยกวต่า 5 คนและกรรมการไมต่นข้อย กวต่ากจึสง
หนจึสงของจดา นวนกรรมการทรันงหมดนรันนตข้องมปถงิสนทปสอยมูต่ใ นราชอาณาจรัก รโดยกรรมการของบรงิษรัทจะตข้องเปป็นผมูข้มปครุณสมบรัตงิตามทปส
กฎหมายกดาหนด
6) การแตต่งตรันง ใหข้ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นเปป็นผมูข้แตต่งตรันงกรรมการโดยใช ข้เสปยงขข้างมาก บรุคคลซจึงส ไดข้รรับคะแนนเสปยงสมูงสรุดตาม
ลดาดรับจะไดข้รรับแตต่งตรังน ใหข้เปป็นกรรมการเทต่ากรับจดานวนกรรมการทปสจะพจึงมปหรถือจะพจึงเลถือกตรันงในครรันงนรันนในกรณปทปสบรุคคลซ งจึส ไดข้รรับการ
ป ง
เลถือกตรันงในลดา ดรับถรัดลงมามปคะแนนเสปยงเทต่ากรันเกงิ นจดา นวนทปสจะพจึงมปห รถือจะพจึงเลถือ กตรันงในครรันงนรันนใหข้ประธานเปป็นผมูข้อ อกเส ย
น าด การเสนอชถือ
ส บรุคคลเขข้าดดารงตดาแหนต่งกรรมการของบรงิษรัทฯนรันนไดข้เปงิดเผยขข้อมมูลประวรัตงิอยต่างเพปยงพอใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นพงิจารณา
ชปข
กต่อนลงคะแนนแตต่งตรังน ดข้วย
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7) การครบวาระ ในการประชรุม สามรัญ ประจดา ปป ทรุก ครรันง กรรมการจดา นวนหนจึส ง ในสามจะตข้ อ งออกจากตดา แหนต่ ง และถข้ า
จดานวนกรรมการจะแบต่งออกใหข้ตรงเปป็นสามสต่วนไมต่ไดข้แลข้วใหข้กรรมการในจดานวนใกลข้ทปสสรุดกรับสต่วนหนจึสงในสามออกจากตดาแหนต่ง
โดยใหข้กรรมการคนทปสอยมูต่ในตดา แหนต่งนานทปสสรุดเปป็นผมูข้ออกจากตดา แหนต่ง ทรันงนปนกรรมการทปสออกตามวาระนรันนๆ อาจถมูกเลถือกเขข้ามา
ดดารงตดาแหนต่งใหมต่ไดข้
8) การพข้ น ตดา แหนต่ ง นอกจากการพข้ น ตดา แหนต่ ง ตามวาระแลข้ ว กรรมการจะพข้ น จากตดา แหนต่ ง เมถืส อ ตาย ลาออก ขาด
ครุณสมบรัตงิหรถือมปลรักษณะตข้องหข้ามตามกฎหมาย ทปป
ส ระชรุมผมูข้ถถือหรุข้นลงมตงิใหข้ออก ศาลมปคดาสรังส ใหข้ออกจากตดาแหนต่ง
9) ในกรณปทปสตดาแหนต่งกรรมการวต่างลงเพราะเหตรุอถืสนนอกเหนถือไปจากการออกตามวาระ ใหข้คณะกรรมการเลถือกบรุคคล
หนจึสงซจึงส มปครุณสมบรัตงิและไมต่มปลรักษณะตข้องหข้ามตามกฎหมายเขข้าเปป็นกรรมการแทนในการประชรุมคณะกรรมการคราวถรัดไปเวข้นแตต่
ป งไมต่นข้อยกวต่าสามในสปข
ส อง
วาระของกรรมการจะเหลถือนข้อยกวต่าสองเดถือน มตงิของคณะกรรมการจะตข้องประกอบดข้วยคะแนนเส ย
จดา นวนกรรมการทปสยรังเหลถืออยมูต่ แตต่บรุคคลซ งจึส ไดข้รรับ การเลถือ กตรันงเปป็น กรรมการแทนนรันน จะอยมูต่ใ นตดา แหนต่งไดข้เ พปยงเทต่า วาระทปสยรัง
เหลถืออยมูต่ของกรรมการทปสตนเขข้าไปแทน
10) การใหข้ออกจากตดาแหนต่ง ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นอาจลงมตงิใหข้กรรมการคนใดออกจากตดาแหนต่งกต่อนถจึงกดาหนดตามวาระ
ส องจดานวนผมูข้ถถือหรุข้นซจึงส มาประชรุมและมปส ท
งิ ธงิออกเสปยง และมปหรุข้นนรับรวมกรันไดข้ไมต่นข้อย
ไดข้ ดข้วยคะแนนเสปยงไมต่นข้อยกวต่าสามในสปข
งิ ธงิออกเสปยง
กวต่ากจึสงหนจึสงของจดานวนหรุข้นทปสถถือโดยผมูถ
ข้ ถือหรุข้นทปสมาประชรุมและมปสท
11) การประกอบกงิจการนอกบรงิษรัท กรรมการจะประกอบกงิจการหรถือเขข้าเปป็นหรุน
ข้ สต่วนหรถือเขข้าเปป็นผมูข้ถถือหรุข้นในนงิตงิบรุคคลอถืสน
ทปสมปสภาพอยต่างเดปยวกรันและเปป็นการแขต่งขรันกรับกงิจการของบรงิษรัทไมต่ไดข้ เวข้นแตต่จะแจข้งใหข้ทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นทราบกต่อนทปสจะมปมตงิ
แตต่งตรันง และเพถืสอใหข้กรรมการสามารถอรุทงิศเวลาในการปฏงิบรัตงิหนข้าทปส คณะกรรมการบรงิษรัทฯไดข้กดา หนดจดา นวนบรงิษรัททปสกรรมการ
แตต่ละคนจะไปดดารงตดาแหนต่งไวข้ดรังตต่อไปนปน
11.1 กรรมการทปเส ปป็นผมูข้บรงิหารใหข้ดดารงตดาแหนต่งไดข้ไมต่เกงิน 4 บรงิษท
รั
11.2 กรรมการทปสไมต่เปป็นผมูข้บรงิหารหรถือกรรมการมถืออาชปพใหข้ดดารงตดาแหนต่งไดข้ไมต่เกงิน 6 บรงิษท
รั และ
11.3 ประธานกรรมการใหข้ดดารงตดาแหนต่งประธานกรรมการบรงิษรัทจดทะเบปยนไดข้เพปยง 1 บรงิษรัท
12) เรถืสองทปสไมต่ควรดดาเนงินการ
12.1 กรรมการไมต่ควรแทรกแซงการทดางานของฝต่ายบรงิหารในเรถืสองทปสอนรุมรัตงิแลข้ว เวข้นแตต่มเป หตรุจดาเปป็น
12.2 กรรมการไมต่ควรกระทดาธรุรกงิจอยต่างใดอยต่างหนจึสงกรับบรงิษรัท ไมต่วต่าจะกระทดาในนามของตนหรถือของบรุคคล
น ขายหรถือกระทดาธรุรกงิจนรันนไมต่มปผลผมูกพรันบรงิษรัท
อถืสน ถข้ามงิไดข้รรับความยงินยอมจากคณะกรรมการแลข้ว การซถือ
13) การปฐมนงิเทศกรรมการใหมต่
กรรมการใหมต่จะไดข้รรับการแนะนดาแนวทางการดดาเนงินงานในภาพรวมของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั โครงสรข้างบรงิษรัทยต่อย
บรงิษท
รั รต่วมและบรงิษรัททปเส กปสยวขข้อง เพถืสอใหข้มปความเขข้าใจวงิธปทดางานและโครงสรข้างการถถือหรุข้นระหวต่างกรัน รวมถจึงใหข้ขข้อมมูลทปสส ดาครัญ
และจดาเปป็นตต่อการปฏงิบรัตห
งิ นข้าทปสของกรรมการ เชต่นโครงสรข้างการทดางานภายในบรงิษท
รั ขข้อบรังครับบรงิษรัท วรัตถรุประสงคน์บรงิษท
รั
จรรยาบรรณทางธรุรกงิจ คมูม
ต่ ถือกรรมการบรงิษรัท นโยบายการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป กฎหมายทปเส กปสยวขข้อง งบการเงงิน หมายเหตรุ
ประกอบงบการเงงิน สดาหรรับปป2562 ไมต่ไดข้มปกรรมการเขข้าใหมต่
คต่าตอบแทนกรรมการและผผผู้บรริหารระดษับสผง
1) นโยบายการพงิจารณาคต่าตอบแทนกรรมการบรงิษรัทและผมูบ
ข้ รงิหารระดรับสมูง คณะกรรมการบรงิษรัทไดข้กดาหนดไวข้ดรังนปน
ผลตอบแทนระยะสรันน บรงิษรัทกดาหนดการจต่ายผลตอบแทนทปสสามารถเทปยบเคปยงไดข้อยต่างเหมาะสมกรับอรัตราการจต่าย
ทรัสวไปขององคน์กรอถืสนทปสอยมูต่ในธรุรกงิจใกลข้เคปยงกรันเพถืสอรรักษาและเสรงิมสรข้างความสามารถแขต่งขรันดข้านทรรัพยากรบรุคคลใหข้กรับองคน์กร
และจต่าย Bonus จากผลประกอบการในแตต่ละรอบปป เพถืสอจมูงใจใหข้ปฏงิบรัตงิงานใหข้ไดข้ตามเปข้าหมายขององคน์กรในปปนรันนๆ
ผลตอบแทนในระยะยาว บรงิษรัท กดา หนดนโยบายคต่ าตอบแทนเพถืสอ รรั ก ษาและสรข้ า งแรงจมูงใจในการปฏงิ บรั ตงิ ง านใหข้
องคน์กรดดาเนงินงานไปสมูเต่ ปข้าหมายในอนาคตทปสวางแผนไวข้ในระยะยาว และตข้องอยมูต่ภายในวงเงงินงบประมาณการจต่ายคต่าตอบแทนทปส
สอดคลข้องกรับผลการดดาเนงินงานขององคน์กร
คต่าตอบแทนกรรมการและวงิธปการจต่าย
- คต่าเบปนยประชรุม พงิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธรุรกงิจของบรงิษรัท ความรรับผงิดชอบ ความรมูข้ความสามารถและ
ประสบการณน์ของกรรมการ การปฏงิบรัตห
งิ นข้าทปสทปสกต่อใหข้เกงิดประโยชนน์กรับบรงิษรัท โดยเทปยบเคปยงกรับบรงิษรัททปสอยมูต่ในกลรุม
ต่ ธรุรกงิจเดปยวกรัน
และมปอรัตราทปสเหมาะสมเพปยงพอทปจะจมูงใจและรรักษากรรมการทปมค
ป รุณภาพไวข้ โดยจต่ายใหข้กรับกรรมการทรุกทต่านทปเขข้าประชรุม
- คต่าตอบแทนประจดาปป พงิจารณาจากผลประกอบการของบรงิษรัทโดยจต่ายใหข้กรับกรรมการองิสระ
- โดยขออนรุมรัตงิวงเงงินจากทปสประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทรุกๆปป
คต่าตอบแทนผมูข้บรงิหารระดรับสมูงและวงิธปการจต่าย
- คต่าตอบแทนผมูบ
ข้ รงิหารระดรับสมูง เปป็นคต่าตอบแทนในรมูปแบบ คต่าตอบแทนรายเดถือน โบนรัส และคต่าบรงิหารงาน
- โดยพงิจารณาจาก : ภาระหนข้าทปสความรรับผงิดชอบ , KPI ผลการดดา เนงินงานของบรงิษรัท , เปรปยบเทปยบขข้อมมูลอรัตรา
ส ถถือ , อรัตราการเตงิบโตของผลงิตภรัณฑน์มวล
ตลาดของธรุรกงิจใกลข้เคปยงกรันในปรัจจรุบรันจากการสดารวจของสถาบรันและองคน์กรทปสนต่าเชถือ
รวมในประเทศ และคต่าเฉลปสยอรัตราเงงินเฟข้อ
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2) คต่าตอบแทนทปเส ปป็นตรัวเงงิน
2.1 คต่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย
ส
ชถือ
สกรุล
1. นายมรุข
โรจตระการ
2. นางอรศรป
ทงิพยบรุญทอง
3. นายอดงิศร

โรจตระการ

4. นายไพบมูลยน์

จงิตตงิวาณงิชยน์

5. นางสาวดรุษฎป

โรจตระการ

6. นางสาวปรางศงิรงิ

ทงิพยบรุญทอง

กรรมการบรงิหาร 6 ราย
7. นายอดาพล
โหตระกงิตยน์
8. นายไพรงินทรน์

วงษน์วรันทนปยน์

9. นายสมงิต

หรรษา

10.นายชรัยวรัฒนน์

ดดารงคน์มงคลกรุล

ตดาแหนต่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และ
กรรมการบรงิหาร
กรรมการ และ
กรรมการบรงิหาร
กรรมการ และ
กรรมการบรงิหาร
กรรมการ และ
กรรมการบรงิหาร
กรรมการ และ
กรรมการบรงิหาร
เปป็นเงงิน
กรรมการองิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการองิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการองิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการองิสระ และ
ก ร รม ก า ร บ รงิ ห า ร ค ว า ม
เสปยง
เปป็นเงงิน
เปป็นเงงิน

กรรมการองิสระ 4 ราย
รวมกรรมการ 10 ราย
2.2 คต่าตอบแทนผมูบ
ข้ รงิหารระดรับสมูง
ปป2562 17 รายเปป็นเงงินรวม 147,236,800 บาท
ปป2561 18 รายเปป็นเงงินรวม 148,031,659 บาท
3) คต่าตอบแทนอถืสน
- ไมต่มป การดจารงตจาแหนต่งในบรริษษัท บรริษษัทยต่อย และ บรริษษัททปีเพิ่ กปีพิ่ยวขผู้อง
ประเภท
บรงิษรัท
บรงิษรัทยต่อย
ส กรรมการ
ชถือ

บมจ.สยาม
ภรัณฑน์ฯ

บจ.สยามแบตฯ

หนต่วย : บาท
2562
2561
140,000
140,000
90,000
120,000
120,000

120,000

220,000

190,000

120,000

120,000

90,000

120,000

780,000
515,000

810,000
515,000

470,000

470,000

470,000

470,000

410,000

470,000

1,865,000
2,645,000

1,925,000
2,735,000

บรงิษท
รั ยต่อย

บรงิษรัทยต่อย

บรงิษรัทเกปสยวขข้อง

บจ.สยามลมูบฯ

บจ.พรปเมปยฯ

โรจนน์ไพศาล

นายมรุข โรจตระการ

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ

นางอรศรป ทงิพยบรุญทอง

กรรมการบรงิหาร

นายอดงิศร โรจตระการ

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการผมูข้จรัดการ กรรมการผมูข้จรัดการ

หรุน
ข้ สต่วน

กรรมการผมูข้จรัดการ หรุน
ข้ สต่วนผมูข้จรัดการ
กรรมการบรงิหาร

หรุน
ข้ สต่วน

น.ส.ดรุษฎป โรจตระการ

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

หรุน
ข้ สต่วน

น.ส.ปรางศงิรงิ ทงิพยบรุญทอง

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

-

นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

กรรมการบรงิหาร

-

การดจารงตจาแหนต่งในบรริษษัทมหาชนอถืพิ่น และ บรริษษัททษัว
พิ่ ไปอถืพิ่น
บรงิษท
รั มหาชนอถืสน : ไมต่มปกรรมการทต่านใดดดารงตดาแหนต่งในบรงิษรัทมหาชนอถืสน
บรงิษท
รั ทรัสวไปอถืสน : กรรมการบรงิหาร 1 ทต่านคถือ นายไพบมูลยน์ จงิตตงิวาณงิชยน์ ดดารงตดาแหนต่งเปป็นกรรมการบรงิหาร ทปส
รั ยรุทธ รวม 1 แหต่ง
โรงพยาบาลและศมูนยน์การแพทยน์วงิชย
การประชรมคณะกรรมการ
ในปป2562 บรงิษรัทจรัดใหข้มป การประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัทรวม 6 ครรันง,การประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครรันง และ
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ส ง 2 ครรันง โดยกรรมการแตต่ละทต่านไดข้เขข้ารต่วมประชรุม ดรังนปน
การประชรุมคณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ส สกรุล
ชถือ
ตดาแหนต่ง
ประชรุม
ประชรุม
ประชรุม
คณะ
คณะ
คณะ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ส ง
บรงิษรัท
ตรวจสอบ ความเสปย
1.นายมรุข
โรจตระการ
ประธานกรรมการ
6/6
2.นางอรศรป
ทงิพยบรุญทอง
กรรมการ
5/6
1 / (4-3)
2/2
3.นายอดงิศร
โรจตระการ
กรรมการ
6/6
2/2
4.นายไพบมูลยน์
จงิตตงิวาณงิชยน์
กรรมการ
6/6
5.นางสาวปรางศงิรงิ
ทงิพยบรุญทอง
กรรมการ
5/6
6.นายอดาพล
โหตระกงิตยน์
กรรมการองิสระ
4/6
4/4
7.นายไพรงินทรน์
วงษน์วรันทนปยน์
กรรมการองิสระ
4/6
4/4
8.นายสมงิต
หรรษา
กรรมการองิสระ
4/6
4/4
9.นางสาวดรุษฎป
โรจตระการ
กรรมการ
6/6
1 / (4-3)
2/2
10.นายชรัยวรัฒนน์
ดดารงคน์มงคลกรุล กรรมการองิสระ
3/6
3 / (4-1)
2/2

คงิดเปป็น
สรัดสต่วน
100.00%
88.89%
100.00%
100.00%
83.33%
80.00%
80.00%
80.00%
100.00%
72.73%

ประวษัตริการอบรมเกปีย
พิ่ วกษับบทบาทหนผู้าทปีพิ่และทษักษะของการเปห็นกรรมการและกรรมการบรริหาร
กรรมการของบรงิษท
รั ไดข้เขข้าอบรมสรัมมนาเพถืสอเพงิสมทรักษะอยต่างสมดสาเสมอทรันงในและตต่างประเทศ ดรังนปน
- Directors Accreditation Program (DAP)
- Building a strategic Internal audit function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
- World Base Oil & Lubricants
- National Lubricating Grease Institute
- Shareholder Questions 2017
- Risk Trends and Proactive Audit Committee
- Enhancing Audit Committee Excellences Through Internal audit
- ASIAN Battery Conference (Malaysia)
- National Lubricating Grease Institute (NLGI-USA)
- European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland)
- Cyber Security-Advances to the more complex level
- GDPR-Implications to your company : risks and legal compliance , data privacy and protection
- Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud
- Intelligent Automation for Internal Audit
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รายละเอปียดเกปีพิ่ยวกษับกรรมการและผผผู้บรริหาร
(1)

(2)

ส
รายชถือ

ตดาแหนต่ง

(3)
อายรุ
(ปป)

1. นายมรุข
โรจตระการ

- ประธานกรรมการ

100

2. นางอรศรป
ทงิพยบรุญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผมูข้มปอดานาจลงนาม
- ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการสาย
บรงิหาร
- รรักษาการผมูข้จรัดการฝต่ายบรัญชป
และการเงงิน (CFO)
น ,
- รรักษาการผจก.ฝต่ายจรัดซถือ
ฝต่ายบรุคคลและธรุรการ
- กรรมการผมูข้จรัดการ
- กรรมการผมูข้มปอดานาจลงนาม
- ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการสาย
การขาย-การตลาดตต่างประเทศ

76

- กรรมการ
- กรรมการผมูข้มปอดานาจลงนาม
- ผมูข้ชวต่ ยผมูข้จรัดการฝต่ายขายตต่าง
ประเทศ นดนามรัน/จาระบป
- กรรมการ
- กรรมการผมูข้มปอดานาจลงนาม
- ทปสปรจึกษาดข้านการบรงิหารความ
ส งและสารสนเทศ
เสปย

43

3. นายอดงิศร
โรจตระการ

4. น.ส. ปราง
ศงิรงิ ทงิพยบรุญ
ทอง
5.นายไพบมูลยน์
จงิตตงิวาณงิชยน์

71

71

6.นายอดาพล
โหตระกงิตยน์

- กรรมการองิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

90

7.นายไพรงินทรน์
วงษน์วรันทนปยน์

- กรรมการองิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

82

8.นายสมงิต
หรรษา

- กรรมการองิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

79

9. น.ส.ดรุษฎป
โรจตระการ

- กรรมการ
- กรรมการผมูข้มปอดานาจลงนาม
- ผมูข้ชวต่ ยกรรมการผมูข้จรัดการสาย
การขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน

54

- กรรมการองิสระ

66

10.นาย
ชรัยวรัฒนน์ ดดารง
มงคลกรุล

11.นายบรุญศรป
ตรันตงิพานงิช
พรันธน์
12.นางสรุทธงิ
รรัตนน์ วรรณรรัตนน์
13.น.ส.สรุนารป
ธรรมรรุจงิกรุล

- ผจก.ฝต่ายคลรังสงินคข้า และ จรัด
สต่ง

73

- เลขานรุการบรงิษรัท
- รองผมูข้จรัดการฝต่ายบรัญชปและการ
เงงิน
- ผมูข้ควบครุมดมูแลการทดาบรัญชป
- ผมูข้ชวต่ ยผมูข้จรัดการฝต่ายบรัญชป
บรงิษรัทในเครถือ

65
55

(4)
ครุณวรุฒงิทาง
การ
ศจึกษา
ประกาศนปยบรัตร
ทางการคข้าและ
บรัญชป
ปรงิญญาโท
บรัญชป
San Francisco
State University
USA.

(5)
สรัดสต่วนการ
ถถือหรุข้น
บรงิษรัท
37.84%

(6)
ความ
สรัมพรันธน์
ระหวต่างกรัน

4.35%

บรุตร
ของลดาดรับ
ทปส1

2539 ปรัจจรุบรัน

ปรงิญญาโท
บรงิหาร
Cornell
University
USA.
ปรงิญญาโท
เศรษฐศาสตรน์
University of
Missouri USA.
Doctor of
Medicine
ม.มหงิดล
ปรงิญญาโท
บรงิหาร
ม.ศศงินทรน์
ปรงิญญาโท
บรงิหาร
The Ohio State
University
USA.
ปรงิญญาตรป
พณ.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตรน์
ปรงิญญาโท
งิ ซน์
ฟงิสค
Ball State
University
USA.
- MBA.ม.ศศงินทรน์
- BSC Honors
Biochemistry,
University of
British Columbia
, Canada.
-ปรงิญญาโท
Industrial and
Systems
Engineering
The Ohio State
University, USA.
ปวส. กรรุงเทพการ
บรัญชป

4.35%

บรุตร
ของลดาดรับ
ทปส1

ปรงิญญาตรปบรัญชป
มหาวงิทยาลรัย
ธรรมศาสตรน์
-ปรงิญญาโทบรัญชป
จรุฬา ฯ
-ปรงิญญาตรป
บช.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตรน์

0.50%

1.00%

-

-

-

4.35%

-

-

-

'(7)
ประสบการณน์ทดางานในระยะ 5 ปปยข้อนหลรัง
2539 ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรงิหาร
ตาม (2)
กรรมการ
บรงิหาร

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

2539 ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรงิหาร

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

บรุตร
ของลดาดรับ
ทปส2

2546 ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรงิหาร

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

-

2539 –
ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรงิหาร

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

-

-

บรุตร
ของลดาดรับ
ทปส1

-

-

2539 ปรัจจรุบรัน
2542 ปรัจจรุบรัน

บรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง
บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป
บรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง

บรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง

บรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง

บรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง

กรรมการ
บรงิหาร

รั ยรุทธ
โรงพยาบาลวงิชย

ตาม (2)

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

2542 ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

2542 ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

2551 ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรงิหาร

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

2544 2546
2553-56

Software
Engineer
รองกรรมการ
(ดข้านบรงิหาร)

Aero info Systems
Inc. Canada
บมจ.ไทยออยลน์

10/4/57ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

2539 ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป

2551ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป
และบรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง

2539ปรัจจรุบรัน

ตาม (2)

บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป
และบรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง

บรงิษรัทยต่อย 3 แหต่ง
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บรคลากร
1) บรงิษท
รั และบรงิษรัทยต่อย มปผบ
มูข้ รงิหารและพนรักงาน ณ 31 ธรันวาคม 2562 ดรังนปน
บรุคลากร (คน)
สยามภรัณฑน์
สยามลมูบฯ
สยามแบตฯ

พรปเมปยลมูบฯ

รวม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

2562

2561

213

220

37

36

40

38

72

71

362

365

-

-

99

105

201

218

179

203

479

526

213

220

136

141

241

256

251

274

841

891

3. พนรักงานเขข้าใหมต่

11

8

35

41

1

13

38

95

85

158

4. พนรักงานลาออก

17

15

40

30

13

21

55

95

125

161

5. พนรักงานเกษปยณอายรุ

1

1

-

1

3

1

6

4

10

7

1. ฝต่ายขายและบรงิหาร
2. ฝต่ายโรงงานผลงิตสงินคข้า
รวมจดานวนคน

6. ผลตอบแทน (ลข้านบาท)
- ทปสเปป็นตรัวเงงิน
- สวรัสดงิการ อบรม และอถืสนๆ
ผลตอบแทนรวม
7. สดารองผลประโยชนน์
พนรักงาน (ลข้านบาท)
8. การอบรมใหข้ความรมูข้
- จดานวนหลรักสมูตร
- จดานวนคนทปสเขข้าอบรม

228.65 235.33
8.85
9.33

40.02
4.55

40.79
4.75

67.78
6.37

72.85
5.49

81.66
7.74

85.89 418.11 434.86
6.56
27.51 26.13

237.50 244.66

45.57

45.54

74.15

78.34

89.40

92.45 446.62 460.99

5.53

3.19

8.85

5.99

10.25

65.91

48.52

9
183

5
135

26
168

21
176

25
213

20
309

37
303

7.63

22
326

90.55

65.33

97
867

68
946

2) ลรักษณะคต่าตอบแทน
ส เบปนยเลปย
1. คต่าตอบแทนทปเส ปป็นตรัวเงงินไดข้แกต่ เงงินเดถือน คต่าแรง คต่าคอมมงิชชรัน
น ง เบปนยขยรัน คต่าลต่วงเวลา คต่ากะ คต่าเดงิน
ทางทปเส กปย
ส วขข้องกรับการดดาเนงินธรุรกงิจ เงงินกลางปป เงงินโบนรัส เงงินชต่วยเหลถือเมถืสอชราภาพและเงงินชดเชยเมถืสอเกษปยณอายรุ
2. คต่าตอบแทนอถืสน เชต่น สงิทธงิในวรันลาปต่วย ลาพรักผต่อน ลาบวช ลาคลอด วรันหยรุดตามประเพณป การรรักษาพยาบาล
กรณปอรุบรัตงิเหตรุและฉรุกเฉงิน ชรุดเครถืสองแบบ อรุปกรณน์เพถืสอความปลอดภรัย รถรรับสต่งพนรักงาน หข้องพยาบาล การจรัดทดาประกรันชปวงิตใหข้
ส งของการปฏงิบรัตงิงาน สนรับสนรุนคต่าใช ข้จต่ายการฝจึกอบรมสรัมมนาทรันงภายในและ
กรับผมูข้บรงิหารและพนรักงานตามระดรับความเสปย
ภายนอกองคน์กร เปป็นตข้น
3) นโยบายในการพรัฒนาพนรักงานของบรงิษท
รั และบรงิษรัทยต่อย
ส วต่าบรุคลากรทปสมปความรมูข้ ความสามารถ มป
บรงิษรัทตระหนรักถจึงความสดาครัญในการเรปยนรมูข้และการพรัฒนาบรุคลากร เพราะเชถือ
ความสดาครัญอยต่างยงิสงทปสจะนดาพาบรงิษรัทใหข้บรรลรุเปข้าหมายในการดดาเนงินธรุรกงิจและสรข้างความพจึงพอใจใหข้กรับลมูกคข้า ผมูข้ถถือ หรุข้ น และผมูข้
มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับ
บรงิษท
รั จรัดใหข้มปการอบรบแกต่พนรักงานทรุกระดรับ ทรุกแผนก เปป็นประจดาอยต่างสมดสาเสมอทรุกปป โดยกดาหนดเปป็นใหข้มปการ จรั ด
ทดา แผนฝจึกอบรม เลถือกหรัว ขข้อ อบรมทปสเ ปป็นประโยชนน์ตต่อพนรักงานและองคน์กร และนดา เสนอของบประมาณจากฝต่ายบรงิห ารเปป็น
ประจดา ทรุก เดถื อนธรั น วาคมของปป กดา หนดเปข้าหมายใหข้ผมูข้จรัดการแตต่ละแผนกจรัดทดา Succession Plan , Training Plan และ Jobs
ส งตรวจตงิดตามการปฏงิ บรัตงิต ามแผนอยต่า งสมดสา เสมอ บรงิษรัท มปน โยบายจมูง ใจ
Rotation Plan และมปคณะทดา งานบรงิห ารความเสปย
พนรักงานในตดาแหนต่งทปม
ส ปความสดาครัญโดยเพงิสมคต่าตอบแทนเชต่น เงงินพงิเศษ คต่าตดา แหนต่งใหข้เหมาะสมเพถืสอลด Turnover rate ของ
พนรักงาน
สดาหรรับปป 2562 บรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย มปการอบรมใหข้พนรักงานในหรัวขข้อ ดรังนปน
1. แนวทางการพรัฒนาระบบอรัตโนมรัตใงิ นสายการผลงิต
2. Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation
3. Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation
4. โครงการสต่งเสรงิมการเพงิสมผลงิตภาพแรงงานในสถานประกอบกงิจการ
5. ความรมูข้เกปสยวกรับงานควบครุมครุณภาพวรัตถรุดงิบและภาชนะบรรจรุภรัณฑน์
6. ความรมูข้เบถืนองตข้นในดข้านมาตรฐานการรรับรอง พรบ.มาตรฐานผลงิตภรัณฑน์อรุตสาหกรรม ฉบรับทปส 8 พ.ศ.2562
งิ การจรัดทดารายงานการจรัดการพลรังงานตามกฎหมายรมูปแบบใหมต่
7. พงิชต
8. การปฏงิบรัตงิการเชงิงรรุกเพถืสอเฝข้าระวรังและปข้องกรันปรัญหาแรงงานสรัมพรันธน์ในกลรุต่มกงิจการยานยนตน์
ต่ ารจข้างแรงงานตต่างดข้าวอยต่างถมูกกฎหมายภายใตข้ MOU
9. โครงการเสรงิมสรข้างการรรับรมูข้สมูก
10. แนวคงิดการใช ข้เทคโนโลยปเพถืสองานดข้านการจรัดการและพรัฒนาทรรัพยากรมนรุษยน์ในยรุคดงิจงิทล
รั
11. โครงการพรัฒนาบรุคลากรดข้านพลรังงานตามกฎหมาย
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12. การบดารรุงรรักษาและการขรับรถยกอยต่างถมูกวงิธป
13. การปฏงิบรัตงิตามกฎหมายความปลอดภรัยเกปสยวกรับสารเคมปและการปฏงิบรัตงิตามกฎหมายครุข้มครองแรงงาน
14. มาตรฐานสงิงส แวดลข้อมภายในองคน์กรเรถืสองความเขข้มของแสงสวต่างและความปลอดภรัยในทปสอรับอากาศ
15. กงิจกรรมสต่งเสรงิมความปลอดภรัยในการทดางาน
16. โครงการใหข้ความรมูข้ความปลอดภรัยตามชรุมชนภาคอรุตสาหกรรม
17. การประชรุมและการพรัฒนาเครถือขต่ายคลงินงิกอาชปวเวชศาสตรน์ (คลงินงิกโรคจากการทดางาน)
18. โครงการพรัฒนาเครถือขต่ายดข้านการปข้องกรันและบรรเทาสาธารณภรัย (FIREMAN)
19. จงิตสดานจึกอนรุรรักษน์พลรังงานและความปลอดภรัยและอาชปวอนามรัยสภาพแวดลข้อมในการทดางาน
20. งาน Thailand Industrial Forum 2019 เกปสยวกรั บการปข้อ งกรั น อรัค คปภรั ย มาตรฐานทปสเ กปส ยวขข้ อง และตรวจสอบ
อรุปกรณน์ตรวจจรับและแจข้งเหตรุเพลงิงไหมข้ใหข้แกต่พนรักงานในโรงงานอรุตสาหกรรม
21. สรัมมนาดมูงาน “ METALEX 2019 ”
เปป็นตข้น
4) การเปลปสยนแปลงและขข้อพงิพาทดข้านแรงงานทปสสดาครัญ
ปป2562 ไมต่มป
เลขานรการบรริษษัท
คณะกรรมการบรงิษท
รั ไดข้แตต่งตรันง นางสรุทธงิรรัตนน์ วรรณรรัตนน์ ผมูข้ชวต่ ยผมูจ
ข้ รัดการฝต่ายบรัญชปและการเงงิน เปป็นเลขานรุการบรงิษรัท
ตรังน แตต่วรันทปส 9 สงิงหาคม 2551 เพถืสอทดาหนข้าทปสตามมาตรา 89/15 พระราชบรัญญรัตห
งิ ลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ พ.ศ. 2535
และตามทปค
ส ณะกรรมการกดากรับตลาดทรุนประกาศกดาหนด โดยมปหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบหลรัก ดรังนปน
1. รมูข้ขข้อกฎหมาย ระเบปยบและขข้อบรังครับตต่างๆ และตงิดตามใหข้มปการปฏงิบรัตงิอยต่างถมูกตข้อง และเปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ทรันเวลา
2. เกป็บรรักษาเอกสารสดาครัญเชต่น ทะเบปยนกรรมการ หนรังสถือนรัดประชรุมคณะกรรมการ รายงานการประชรุมคณะกรรมการ
แบบ 56-1 รายงานประจดาปปแบบ 56-2 หนรังสถือนรัดประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น รายงานการประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น รายงานการมปสวต่ นไดข้เสปยของ
กรรมการและผมูบ
ข้ รงิหาร รายงานความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ของกรรมการและผมูข้บรงิหาร รายงานความรรับผงิดชอบตต่อรายงาน
ทางการเงงินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจดาปปของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชรุดยต่อย
3. ดดาเนงินการอถืสนๆตามทปสคณะกรรมการกดากรับตลาดทรุนและกฎหมายทปสเกปสยวขข้องประกาศกดาหนด
4. จรัดการประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น และประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัท ใหข้เปป็นไปตามกฎหมาย ขข้อบรังครับของบรงิษรัทฯ และขข้อพจึง
ปฏงิบรัตงิตต่างๆ
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การกจากษับดผแลกริจการ
นโยบายการกจากษับดผแลกริจการ
คณะกรรมการตระหนรักถจึงความสดาครัญของการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป และมรุต่งมรัสนใหข้องคน์กรมปการดดาเนงินงานและปฏงิบรัตงิ
ตามหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดปตามหลรักการ CG Code จรัดทดานโยบายการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป โดยมรุต่งจะสรข้างความมรัสนคง
และความเจรงิญเตงิบโตอยต่างยรัสงยถืนใหข้กรับองคน์กร โดยใหข้กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานทรุกคนยจึดถถือปฏงิบรัตงิ ดรังนปน
รั ทรัศนน์ พรันธกงิจ ครุณคต่าหลรัก หลรักเกณฑน์และจรรยาบรรณในการดดาเนงินธรุรกงิจ เพถืสอใหข้
1. คณะกรรมการเปป็นผมูข้กดาหนดวงิสย
ทรุกคนในองคน์กรถถือปฏงิบรัตงิและใช ข้เปป็นแนวทางในการทดางานโดยคดานจึงถจึงผลประโยชนน์ของบรงิษรัท ผมูข้ถถือหรุน
ข้ และเคารพสงิทธงิของผมูข้
มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับ
2. คณะกรรมการจะปฏงิบรัตงิและเผยแพรต่ขข้อมมูลใหข้กรับผมูข้ถถือหรุข้นและผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยกลรุม
ต่ ตต่างๆ อยต่างโปรต่งใส เปป็นธรรม ทรัน
เวลาและสามารถตรวจสอบไดข้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทรุกๆปปใหข้ครอบคลรุมถจึง หลรักสงิทธงิมนรุษยชน การสต่งเสรงิมแรงงาน การดมูแลสงิงส
ส มปความรรับผงิดชอบตต่อสรังคม ดมูแลและบรงิหารความเสปย
ส ง โดยจรัดใหข้มปคณะกรรมการ
แวดลข้อม รต่วมมถือตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรรัปชรัน
ชรุดยต่อย และทปมผมูบ
ข้ รงิหารจรัดการทปสมปประสงิทธงิภาพเพถืสอใหข้บรรลรุเปข้าหมายทปสวางไวข้และปรรับตรัวไดข้เมถืสอมปปรัญหา
การตริดตามการปฏริบต
ษั ริตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปีด
พิ่ ปี
ส สารขข้อมมูลใหข้แกต่พนรักงานทรุกระดรับในองคน์กรรรับทราบ ผต่านการสถือ
ส สารภายในองคน์กรในรมูป
บรงิษท
รั มปการสต่งเสรงิมและสถือ
แบบองิเลป็กทรอนงิกสน์ บอรน์ดประชาสรัมพรันธน์ และในการปฐมนงิเทศพนรักงานใหมต่ เพถืสอใหข้เกงิดการปฏงิบรัตงิตามนโยบายการกดากรับดมูแล
กงิจการ การปฏงิบรัตต
งิ ามจรรยาบรรณธรุรกงิจของบรงิษรัท สดาหรรับในปป 2562 กลรุต่มบรงิษรัทไมต่พบประเดป็นทปสเปป็นขข้อขรัดตต่อนโยบายทปส
กดาหนดไวข้
การนจาหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปีพิ่ดปีไปปรษับใชใผู้ นองคฑ์กร
ตามทปสคณะกรรมการกดากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ ไดข้ออกหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดปส ดาหรรับบรงิษท
รั
จดทะเบปยนปป 2560 (Corporate Governance Code หรถือ “CG Code”) แทนหลรักการทปสประกาศในปป2555 โดยมปวรัตถรุประสงคน์
มรุต่งเนข้นใหข้แตต่ละธรุรกงิจนดาหลรักการไปปรรับใช ข้ และปฏงิบรัตงิในแบบทปสเหมาะสมเพถืสอใหข้เกงิดครุณคต่าสมูงสรุดแกต่องคน์กร
คณะกรรมการบรงิษรัท ในฐานะผมูข้นดาองคน์กรมปความตระหนรักถจึงประโยชนน์และการนดาหลรักปฏงิบรัตต
งิ ามแนวทาง CG Code 8
ขข้อไปปรรับใช ข้ใหข้สอดคลข้องเหมาะสมกรับการดดาเนงินกงิจการของบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย โดยมอบหมายใหข้ ทปมผมูบ
ข้ รงิหารระดรับสมูง
เปป็นผมูก
ข้ ดาหนดแนวทางปฏงิบรัตงิงาน ตงิดตามดมูแลทบทวนใหข้การปฏงิบรัตเงิ ปป็นไปตามหลรักปฏงิบรัตใงิ น CG Code อยต่างตต่อเนถืสอง และมป
การวรัดผลตามหลรักเกณฑน์เพถืสอกต่อใหข้เกงิดครุณคต่าสมูงสรุดตต่อบรงิษรัทอยต่างยรัสงยถืน
ในปป 2562 ไดข้มปการปรรับปรรุงแนวทางปฏงิบรัตงิตต่างๆ ใหข้สอดคลข้องเหมาะสม ไดข้แกต่ ทบทวนบทบาทหนข้าทปค
ส ณะกรรมการ
บรงิษรัท คณะกรรมการบรงิหาร คณะกรรมการตรวจสอบ , ทบทวนนโยบาย การดมูแลการใช ข้ขข้อมมูลภายใน ความขรัดแยข้งทางผล
ส
ประโยชนน์ แนวทางปฏงิบรัตเงิ รถืสองหลรักเกณฑน์การจรัดทดาและเปงิดเผยรายงานการถถือหลรักทรรัพยน์ของกรรมการและผมูบ
ข้ รงิหารผต่านสถือ
องิเลป็กทรอนงิกสน์ เปป็นตข้น สต่วนเรถืสองทปสบรงิษรัทยรังปฏงิบรัตงิไดข้ไมต่ถจึงมาตรฐาน CG code มปดงรั ตต่อไปนปน
ขข้อทปสยรังไมต่ปฏงิบรัตงิ
เหตรุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบดข้วยกรรมการองิสระ
มากกวต่ากจึสงหนจึสง ถข้าประธานกรรมการบรงิษรัทไมต่เปป็น
กรรมการองิสระ

ปรัจจรุบรันบรงิษรัทมปกรรมการองิสระ 4 ใน 10 เทต่ากรับ 40%
และอยมูใต่ นระหวต่างการสรรหาบรุคคลทปสเหมาะสมมาเพงิสม
เตงิม

2. คณะกรรมการควรกดาหนดใหข้กรรมการองิสระมปวาระ
การดดารงตดาแหนต่งตต่อเนถืองไมต่เกงิน 9 ปป นรับจากวรันทปส
แตต่งตรันงใหข้ดดารงตดาแหนต่งกรรมการองิสระครรันงแรก และ
ควรกดาหนดวาระทปสดดารงตดาแหนต่งตงิดตต่อกรันไดข้นานทปสสด
รุ
ของกรรมการและกรรมการชรุดยต่อย

ส มรันวต่ากรรมการทรุกทต่านเปป็นผมูท
คณะกรรมการบรงิษรัทเชถือ
ข้ ปสมป
ความรมูข้และความสามารถ ประสบการณน์ มปความเขข้าใจ
ลรักษณะการดดาเนงินธรุรกงิจเปป็นอยต่างดป มปความเปป็นองิสระใน
การแสดงความเหป็น ใหข้ขข้อเสนอแนะทปสเปป็นประโยชนน์แกต่
บรงิษท
รั ไมต่เปป็นหรถือไมต่มปสวต่ นเกปสยวขข้องกรับผมูถ
ข้ ถือหรุข้นรายใหญต่
หรถือผมูข้มปอดานาจควบครุม ไมต่ถมูกโนข้มนข้าวหรถือครอบงดาจาก
ฝต่ายจรัดการ มปครุณสมบรัตงิกรรมการองิสระตามขข้อกดาหนด
ของสดานรักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

3. คณะกรรมการควรแตต่งตรันงคณะกรรมการสรรหาและ
กดาหนดคต่าตอบแทน ซจึงส เปป็นกรรมการองิสระทรันงคณะ

บรงิษท
รั กดาลรังพงิจารณาจรัดตรังน คณะกรรมการสรรหาและ
กดาหนดคต่าตอบแทน โดยกดาหนดใหข้มปกรรมการ 3 ทต่าน
ขจึนนไป และประธานคณะกรรมการตข้องเปป็นกรรมการองิสระ

4. การประเมงินตนเองของกรรมการเปป็นรายบรุคคล

กรรมการบรงิหารทรันงคณะมปการบรงิหารงานรต่วมกรัน โดยมป
KPI วรัดผลการดดาเนงินงานในแตต่ละปป มปการวงิเคราะหน์ และ
ปรรับปรรุงกลยรุทธน์การทดางานอยต่าสมดสาเสมอ
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การตริดตามการปฏริบษัตริของการดจาเนรินการตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปีด
พิ่ ปีในงวดปปี 2562
ริ ธริของผผผู้ถถือหรผู้น (The Rights of Shareholders)
หมวดทปีพิ่1. สท
บรงิษท
รั ใหข้ความสดาครัญตต่อสงิทธงิพถืนนฐานของผมูข้ถถือหรุข้น ครอบคลรุมสงิทธงิทางกฎหมาย ในฐานะนรักลงทรุนและผมูข้ถถือหรุน
ข้ หรถือเปป็น
งิ ธงิการซถือ
น ขาย โอนหลรักทรรัพยน์อยต่างเปป็นองิสระ การไดข้รรับสต่วนแบต่งในผลกดาไรของบรงิษรัท(เงงินปรันผล) การ
เจข้าของบรงิษรัท ไดข้แกต่สท
เขข้ารต่วมประชรุมเพถืสอใช ข้สงิทธงิออกเสปยงลงคะแนนในการประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้นอยต่างเปป็นองิสระและเทต่าเทปยมกรัน การแตต่งตรังน หรถือถอดถอน
กรรมการ การกดาหนดคต่าตอบแทนกรรมการ การแตต่งตรังน และกดาหนดคต่าตอบแทนผมูส
ข้ อบบรัญชป และการมปสวต่ นรต่วมตรัดสงินใจในเรถืสอง
สดาครัญของบรงิษรัท เชต่น การแกข้ไขหนรังสถือบรงิคณหน์สนธงิ ขข้อบรังครับของบรงิษรัท การเพงิสม/ลดทรุน และการไดข้รรับขข้อมมูลขต่าวสารทปสมปนรัย
สดาครัญอยต่างรวดเรป็ว ครบถข้วนเพปยงพอ ผต่านชต่องทางทปเส ขข้าถจึงไดข้งต่าย สนรับสนรุนใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นไดข้ใช ข้สงิทธงิออกเสปยงของตนเองอยต่าง
เตป็มทปผ
ส ต่านการประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น โดย 1 หรุน
ข้ เทต่ากรับ 1 เสปยงเทต่ากรันทรุกหรุข้น เพถืสอใหข้ผถ
มูข้ ถือหรุข้นมปสวต่ นรต่วมในการตรัดสงินใจเรถืสองทปสกระทบ
หรถือเกปสยวขข้องกรับสงิทธงิและผลประโยชนน์ของตน
น สรุด
การจรัดประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น : บรงิษท
รั กดาหนดใหข้มปการประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุน
ข้ ปปละครรันงภายในเวลาไมต่เกงิน 4 เดถือนนรับแตต่วรันสงิน
รอบปปบรัญชป เพถืสอใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ มปสวต่ นรต่วมในการตงิดตามดมูแล และรรับทราบรายงานผลการดดาเนงินงานของบรงิษรัทในรอบปปทผ
ปส ต่านมา
ส ถถือ โปรต่งใส เปป็นไปตามหลรัก
บรงิษรัทไดข้ปฏงิบรัตงิตามคมูต่มถือ AGM Checklist ของสมาคมสต่งเสรงิมผมูล
ข้ งทรุนไทย ซจึงส มปความนต่าเชถือ
เกณฑน์ของสดานรักงานคณะกรรมการกดากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ (ก.ล.ต.) โดยสรรุปไดข้ดรังนปน
การใหข้ขต่าวสารการประชรุมสามรัญผมูข้ถถือหรุข้น

ผต่านระบบ เผยแพรต่ใน
ขต่าวตลาด เวป็บไซตน์
หลรักทรรัพยน์ ของบรงิษท
รั

1. กต่อนการประชรม
1.1 เลขานรุการบรงิษรัท เขข้ารต่วมการอบรม ตงิวเขข้มใหข้เตป็ม 100 ทรุกปป เพถือ
ส รรับทราบแนวทางทปสปรรับปรรุง
เปลปย
ส นแปลงและนดามาปฏงิบรัตงิใหข้ถก
มู ตข้องกต่อนการจรัดประชรุม
ส บรุ ค คลเพถืสอ เขข้ า รรั บ การครัด เลถือ กเปป็ น
1.2 บรงิ ษรัท ขอเชงิญ ผมูข้ ถถือ หรุข้ น เสนอ : วาระการประชรุม และเสนอชถือ
กรรมการลต่วงหนข้า ในชต่วงวรันทปส 24 มกราคม ถจึง 8 กรุมภาพรันธน์ 2562 รวมเวลา 15 วรัน (แจข้งกต่อนวรันประชรุม
กรรมการ 22 วรัน) พรข้อมกรับเผยแพรต่หลรักเกณฑน์ และแบบฟอรน์มไวข้ในเวป็บไซตน์ของบรงิษรัท

24/01/62

24/01/62

1.3 แจข้งมตงิคณะกรรมการ : การจต่ายเงงินปรันผล , วรัน เวลา สถานทปส ในการประชรุมใหญต่สามรัญผมูข้ถถือหรุข้น
ส , (แจข้งทรันทปในวรันทปสประชรุมกรรมการ, 35 วรันกต่อน Record date, 66 วรันกต่อน
ประจดาปป , วรันกดาหนดรายชถือ
วรันประชรุมผมูข้ถอ
ถื หรุข้น)

15/02/62

15/02/62

28/02/62

28/02/62

20/03/62

20/03/62

1.4 แจข้งงบการเงงิน และสรรุปผลการดดาเนงินงาน ประจดาปป 2561
1.5 แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรต่ : หนรังสถือนรัดประชรุมใหญต่สามรัญผมูข้ถอ
ถื หรุข้นประจดาปป ทปม
ส ปเอกสารประกอบครบ
น สรุด 31 ธรันวาคม 2561, แบบฟอรน์มรวมวงิธป
ถข้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจดาปป, งบการเงงินงวดสงิน
การสต่งคดาถามลต่วงหนข้า, แบบฟอรน์มรวมวงิธปการขอเอกสารเปป็นแบบรมูปเลต่ม และชต่องทางการตงิดตต่อสอบถาม
(33 วรันกต่อนวรันประชรุม)
1.6 มอบหมายใหข้ บจ.ศมูนยน์รรับฝากหลรักทรรัพยน์ฯ จรัดสต่งหนรังสถือเชงิญประชรุม แบบ QR CODE ในวรันทป 5
เมษายน 2562 (17 วรันกต่อนวรันประชรุมผมูข้ถอ
ถื หรุข้น)

2. วษันประชรมผผผู้ถถือหรผู้น
2.1 บรงิษรัทจรัดการประชรุมสามรัญผมูข้ถอ
ถื หรุข้นในวรันทปส 22 เมษายน 2562 ณ หข้องราชดดาเนงิน โรงแรมรอยรัลปรงินซน์
เซส 269 ถนนหลานหลวง กรรุงเทพฯ สถานทปสประจดาทรุกๆปปเปป็นทปสครุข้นเคยของผมูข้ถถือหรุข้น มปจด
รุ ลงทะเบปยนลต่วง
หนข้าอยต่างนข้อย 1 ชรัวส โมง 30 นาทป จรัดเตรปยมอากรแสตมปน์ และอาหารวต่าง โดยไมต่มปคต่าใช ข้จต่าย
น จงวงิธปการลงคะแนนของแตต่ละวาระ และดดา เนงินการประชรุมเรปยงลดา ดรับตามวาระ
2.2 ประธานทปสประชรุม ชปแ
น จงตอบขข้อ ซรัก ถามจากผมูข้ถถือ หรุข้ นครบถข้ว น การลงคะแนน นรั บ คะแนน
การประชรุม ไมต่มปว าระเพงิสม มปก ารชปแ
รวดเรป็ว ถมูกตข้อง โปรต่งใส ใช ข้เทคโนโลยปในการนดาเสนอขข้อมมูลเปรปยบเทปยบปป 2561 และ ปป2560 ไดข้ครบถข้วน
ชรัดเจน
ป ง 23/04/62
2.3 แจข้งมตงิทปสประชรุมสามรัญผมูข้ถถือ หรุข้นประจดา ปปแสดงผลการลงคะแนน เหป็นดข้วย ไมต่เหป็นดข้วย งดออกเส ย
07:20 น.
และบรัตรเสปย รวมถจึง%ตต่อฐานคะแนนทรันงหมด

3. หลษังการประชรม
3.1 แจข้งใหข้ทราบและเผยแพรต่ : รายงานการประชรุมใหญต่สามรัญผมูข้ถอ
ถื หรุข้นประจดาปป
(7 วรันหลรังวรันประชรุมผมูข้ถอ
ถื หรุข้น)

29/04/62

3.2 ประเมงินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พค.ของปป)

09/05/62

23/04/62

29/04/62
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หมวดทปีพิ่ 2 การปฏริบษัตต
ริ ต่อผผผู้ถอ
ถื หรผู้นอยต่างเทต่าเทปียมกษัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
คณะกรรมการบรงิษรัทใหข้ความสดาครัญตต่อสงิทธงิและการปฏงิบรัตงิอยต่างเปป็นธรรมและเทต่าเทปยมกรันแกต่ผมูข้ถถือหรุข้นทรุกรายทรุกกลรุต่มไมต่วต่า
งิ ธงิพถืนน
จะเปป็นผมูข้ถถือหรุน
ข้ รายใหญต่ ผมูข้ถถือหรุข้นรายยต่อย ผมูถ
ข้ ถือหรุข้นสถาบรัน ผมูถ
ข้ ถือหรุข้นสรัญชาตงิไทยหรถือผมูข้ถถือหรุข้นตต่างชาตงิ ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทรุกรายมปสท
ฐานในฐานะนรักลงทรุนในหลรักทรรัพยน์ และในฐานะผมูข้ถถือหรุข้นหรถือเปป็นเจข้าของบรงิษรัทดข้วยวงิธปการตามมาตรฐานทปเส ปป็นทปย
ส อมรรับและ
ส ถถือไดข้ มปสท
งิ ธงิในการไดข้รรับขข้อมมูลสารสนเทศทปสเพปยงพอ ทรันเวลา ในรมูปแบบทปสเหมาะสมตต่อการตรัดส น
งิ ใจ สงิทธงิของผมูถ
เชถือ
ข้ ถือหรุข้นใน
การเขข้ารต่วมประชรุมและออกเสปยงลงคะแนน ตามระเบปยบวาระการประชรุมในการประชรุมผมูข้ถถือหรุน
ข้ พงิจารณาและรต่วมตรัดสงินใจใน
เรถืสองสดาครัญของบรงิษรัท รวมถจึงการทดาธรุรกรรมทปสสดาครัญและมปผลตต่อทงิศทางในการดดาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท ทรันงนปนผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทรุกคนมป
งิ ธงิออกเสปยงหนจึสงเสปยง และไมต่มปหรุข้นใดมปสท
งิ ธงิพงิเศษเหนถือผมูข้ถถือหรุข้นรายอถืสน
สงิทธงิออกเสปยงตามจดานวนหรุข้นทปสถถืออยมูต่ โดยแตต่ละหรุข้นมปสท
ในปป 2562 ไมต่มเป หตรุการณน์หรถือการปฏงิบรัตใงิ ดๆอรันเปป็นการละเมงิดหรถือลงิดรอนสงิทธงิของผมูถ
ข้ ถือหรุข้น
บรงิษท
รั มปการเปงิดเผยโครงสรข้างการถถือหรุน
ข้ ในบรงิษรัทยต่อยอยต่างชรัดเจน รวมถจึงผมูข้ถถือหรุน
ข้ รายใหญต่ 10 อรันดรับแรก และผมูข้มป
อดานาจควบครุมเพถืสอใหข้มรันใจไดข้วต่าบรงิษรัทมปโครงสรข้างการดดาเนงินงานทปสโปรต่งใส ตรวจสอบไดข้ ดรังแสดงไวข้ในหรัวขข้อ 7.2
บรงิษท
รั มปนโยบายการกดากรับดมูแลและปฏงิบรัตต
งิ ต่อผมูข้ถถือหรุข้นสต่วนนข้อยโดยเทต่าเทปยมกรัน ดรังนปน
1. บรงิษท
รั ใหข้ความสดาครัญตต่อการครุข้มครองสงิทธงิของผมูข้ถถือหรุข้น โดยละเวข้นไมต่มปการเพงิสมระเบปยบวาระในทปประชรุมโดยไมต่ไดข้
แจข้งใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ ทราบลต่วงหนข้า เพถืสอใหข้ผถ
มูข้ ถือหรุข้นไดข้มปโอกาสศจึกษาขข้อมมูลของระเบปยบวาระการประชรุมกต่อนลงมตงิ
2. บรงิษท
รั สนรับสนรุนใหข้ผถ
มูข้ ถือหรุข้นใช ข้หนรังสถือมอบฉรันทะ (แบบ ข.) รมูปแบบทปส
ส ามารถกดาหนดทงิศทางการลงคะแนนเสปยงไดข้
ส กรรมการองิสระจดานวน 4 ทต่านพรข้อมขข้อมมูลเกปสยว
(ตามทปก
ส ดาหนดโดยกรมพรัฒนาธรุรกงิจการคข้า กระทรวงพาณงิชยน์) และไดข้เสนอชถือ
กรับกรรมการองิสระดรังกลต่าวเพถืสอเปป็นทางเลถือกในการมอบฉรันทะ
3. การใช ข้บรัตรลงคะแนนเสปยงในทรุกวาระประชรุม โดยแจกบรัตรลงคะแนนเสปยงใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นหรถือผมูข้รรับมอบอดานาจทปเส ขข้า
ประชรุมทรุกราย การรวบรวมคะแนนจะมปทปสปรจึกษากฎหมายเปป็นอาสาสมรัครในการรต่วมตรวจสอบความถมูกตข้อง วาระเลถือกตรันง
กรรมการใหข้แยกการลงคะแนนเสปยงเปป็นรายบรุคคล (คะแนนเสปยงเทต่ากรับจดานวนหรุข้นทปสถถือ 1 หรุน
ข้ ตต่อ 1 เสปยง)
4. บรงิษท
รั เปงิดโอกาสใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ และนรักลงทรุนสามารถตงิดตต่อขอขข้อมมูล ใหข้ขข้อเสนอแนะความคงิดเหป็น โดยใช ข้ชต่องทาง
ระบบขต่าวของ ตลท. ผต่านทางเวป็บไซตน์บรงิษรัท หรถือตงิดตต่อโดยตรงทปคณะกรรมการบรงิษรัท ผมูส
ข้ อบบรัญชป และเลขานรุการบรงิษรัท
5. บรงิษท
รั มปการกดาหนดมาตรการปข้องกรันการใช ข้ขข้อมมูลภายในโดยมงิชอบไวข้เปป็นลายลรักษณน์อรักษร หข้ามกรรมการ ผมูบ
ข้ รงิหาร
และพนรักงานผมูข้เกปสยวขข้องกรับขข้อมมูลนดาขข้อมมูลไปใช ข้แสวงหาประโยชนน์ในทางมงิชอบ จนกวต่าขข้อมมูลจะไดข้มปการเปงิดเผยแลข้ว
6. คณะกรรมการทรุกทต่านและผมูบ
ข้ รงิหารมปหนข้าทปสรายงานการเปลปสยนแปลงการถถือครองหลรักทรรัพยน์ของบรงิษรัทของตนเอง คมูต่
สมรส และบรุตรทปสยรังไมต่บรรลรุนงิตงิภาวะ ตต่อสดานรักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหต่งพระราชบรัญญรัตงิหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์
พ.ศ. 2535
7. คณะกรรมการทรุกทต่านและผมูบ
ข้ รงิหารมปหนข้าทปสรายงานการมปสวต่ นไดข้เสปยเปป็นลายลรักษณน์อรักษรไตรมาสละ 1 ครรันงตาม
เวลาการประชรุมพงิจารณางบการเงงินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมปสวต่ นไดข้เสปยเปลปย
ส นแปลงอยต่างมปนย
รั สดาครัญจะบรันทจึกไวข้ใน
รายงานการประชรุม
8. บรงิษท
รั มปมาตรการกดาหนดการทดารายการระหวต่างกรันใหข้ถมูกตข้องตามกฎหมายและขข้อกดาหนดของคณะกรรมการกดากรับ
ตลาดทรุนและตลาดหลรักทรรัพยน์ฯ ทรันงในการทดาธรุรกรรมระหวต่างบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย และการทดารายการกรับบรุคคลทปสอาจมปความ
ขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ โดยจะตข้องผต่านการพงิจารณาอนรุมรัตงิจากคณะกรรมการบรงิษท
รั กต่อนการทดารายการนรันนๆ หากรายการเกปสยว
โยงและการไดข้มาหรถือจดาหนต่ายไปซจึงส สงินทรรัพยน์เขข้าหลรักเกณฑน์ทปสตข้องขออนรุมรัตงิจากทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นกต่อนเขข้าทดารายการ บรงิษรัทจะ
ตข้องเปงิดเผยขข้อมมูลรายละเอปยดสดาครัญในหนรังสถือเชงิญประชรุมเพถืสอประกอบการพงิจารณา
ปี (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)
หมวดทปีพิ่ 3 บทบาทของผผผู้มปีสวต่ นไดผู้เสย
บรงิษท
รั ตระหนรักถจึงสงิทธงิของผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับทรันงภายในและภายนอกบรงิษท
รั และมรันใจไดข้วต่าสงิทธงิดรังกลต่าวจะไดข้รรับการ
ครุม
ข้ ครองและปฏงิบรัตงิอยต่างเหมาะสม เพถืสอใหข้เกงิดความเขข้าใจอรันดปและความรต่วมมถือทปสดประหวต่างบรงิษรัทกรับผมูข้มปส วต่ นไดข้เสปยทรุกฝต่าย ซจึงส
ส มรัสนใหข้แกต่บรงิษรัทและผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยในระยะยาว
เปป็นประโยชนน์ตต่อการดดาเนงินงาน ประโยชนน์ตต่อสต่วนรวม และสรข้างความเชถือ
ปป2562 คณะกรรมการบรงิษรัททบทวนนโยบายทปสเกปสยวขข้องเพถืสอใหข้ผม
มูข้ ปสวต่ นไดข้เสปยแตต่ละกลรุม
ต่ ไดข้รรับการครุม
ข้ ครองและปฏงิบรัตงิดวข้ ย
ความเสมอภาคและเปป็นธรรม ตามจรรยาบรรณธรุรกงิจทปสกดาหนดไวข้ ดรังนปน
นโยบายจรริยธรรมธรรกริจ
1. ผมูข้ถถือหรุข้น

- บรงิษรัทมรุต่งมรัสนดดาเนงินธรุรกงิจใหข้มปผลการดดาเนงินงานทปสดป เตงิบโตอยต่างมรัสนคง มปความสามารถในการแขต่งขรัน เพถืสอใหข้
ผลตอบแทนทปสดแ
ป กต่ผมูข้ถถือหรุข้นในระยะยาว
- เปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยต่างเหมาะสม โปรต่งใส เปป็นธรรม และทรันเวลา
- บรงิษรัทสต่งเสรงิมและอดานวยความสะดวกใหข้ผมูข้ถถือหรุข้นทรุกราย รวมถจึงผมูข้ถถือหรุข้นประเภทนรักลงทรุนสถาบรันเขข้ารต่วม
ประชรุมอยต่างเทต่าเทปยมกรัน

2. พนรักงาน

บรงิษรัทตระหนรักวต่าพนรักงานเปป็นทรรัพยากรทปสมปคณ
รุ คต่า
- ประกาศเปข้าหมายของกงิจการใหข้ทราบอยต่างชรัดเจน
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- มปนโยบายคต่าตอบแทนพนรักงาน 3 ขรันนตอนคถือ
ขรันนทปส1 : อรัตราการจข้างพนรักงานใหมต่ตข้องดจึงดมูดใหข้ผมูข้สมรัครอยากทดางานกรับบรงิษรัท
ขรันนทปส2 : เปรปยบเทปยบอรัตราการจต่ายคต่าตอบแทนกรับตลาดวต่าอรัตราทปสใช ข้ยรังสามารถรรักษาพนรักงานไวข้ไดข้
ขรันนทปส3 : จมูงใจใหข้พนรักงานเพงิสมประสงิทธงิภาพการทดางานใหข้ดปขจึนนโดยวรัดจากผลงานทปสดปจะไดข้ปรรับคต่าตอบแทน
มากกวต่าไมต่ไดข้เนข้นทปสอายรุงานนานเปป็นหลรัก
- ปรรับปรรุงนโยบายสวรัสดงิการ สรุขอนามรัย และอถืสนๆ ใหข้เปป็นปรัจจรุบรันเทปยบเคปยงกรับบรงิษรัทในระดรับเดปยวกรันทรุกปป
- ทรุกๆปปฝต่ายบรุคคลจะทดาแผนโครงการฝจึกอบรมภายในทปสเหมาะกรับพนรักงานแตต่ละระดรับใหข้ไดข้พรัฒนาความรมูข้และ
ความสามารถอยต่างตต่อเนถืสอง
- สต่งเสรงิมสนรับสนรุนกงิจกรรมของคณะกรรมการสวรัสดงิการลมูกจข้าง คณะกรรมการความปลอดภรัยอาชปวอนามรัยและสงิงส
แวดลข้อม รวมถจึงปรรับปรรุงระบบปข้องกรันภรัยภายในสถานทปสทดางานใหข้ทรันสมรัย
- รรับฟรังความคงิดเหป็นและเปงิดโอกาสใหข้พนรักงานแจข้งหรถือสอบถามตต่อฝต่ายบรงิหารในเรถืสองตต่างๆไดข้อยต่างเปงิดเผย
โดยชต่องทางผต่านตรัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจข้าง, กลต่องรรับขข้อมมูล และหรถือโทรแจข้งฝต่ายบรุคคล
โดยตรง
- มปกงิจกรรมทปสจรัดใหข้เปป็นประจดาทรุกๆปป การจรัดงานเลปนยงปปใหมต่ การแขต่งกปฬา การตรวจสรุขภาพ เปป็นตข้น
- ดมูแลพนรักงานงานอยต่างเสมอภาคทรันงคนไทยและคนตต่างดข้าว ไมต่เลถือกปฏงิบรัตงิ และไมต่ไดข้กระทดาการใดๆ ทปล
ส ะเมงิด
สงิทธงิมนรุษยชนของพนรักงาน และใหข้ความรมูข้เรถืสองสงิทธงิมนรุษยชนแกต่พนรักงาน
3. ลมูกคข้า

-

บรงิษรัทปฏงิบรัตงิตอ
ต่ ลมูกคข้าโดยเนข้นใหข้ไดข้รรับความพจึงพอใจสมูงสรุดเสมอมา
ขายสงินคข้าทปสมปคณ
รุ ภาพไดข้มาตรฐาน เอาใจใสต่ใหข้บรงิการทปสดปทรันงกต่อนและหลรังการขาย
รรับผงิดชอบปรัญหาขข้อรข้องเรปยนและชดเชยแกข้ไขโดยเรป็วทปสสด
รุ
ใหข้ความสดาครัญในการรรักษาความลรับของลมูกคข้า รวมถจึงเปงิดโอกาสใหข้ลมูกคข้าไดข้แสดงความคงิดเหป็นและรรับฟรังดข้วย

4. คมูค
ต่ ข้า

น สงินคข้าและบรงิการเปป็นไปตามเงถืสอนไขทางการคข้า
- บรงิษรัทยจึดหลรักการซถือ
- ปฏงิบรัตงิตวรั ตรงตามสรัญญาขข้อตกลง
ส ถถือ มปครุณธรรม และชต่วยเหลถือเกถืนอกมูลกรัน
- หลปกเลปย
ส งวงิธปการไมต่สรุจรงิต รวมถจึงการเลถือกคมูค
ต่ ข้าทปสมค
ป วามมรัสนคง นต่าเชถือ

5. คมูแ
ต่ ขต่ง

งิ ทางปรัญญา
- บรงิษรัทถถือหลรักครุณธรรมทปสดใป นการแขต่งขรัน ไมต่กลรัสนแกลข้งทดาลาย ไมต่ละเมงิดทรรัพยน์สน
- ไมต่แสวงหาความลรับหรถือใหข้รข้ายคมูแ
ต่ ขต่งดข้วยวงิธก
ป ารไมต่สรุจรงิต

6. เจข้าหนปน

-

7. สรังคมและ
สต่วนรวม

- บรงิษรัทดดาเนงินธรุรกงิจอยต่างมปคณ
รุ ธรรมตต่อผมูข้มปสวต่ นเกปสยวขข้องทรุกฝต่าย
- สนรับสนรุนกงิจกรรมเสรงิมสรข้างประโยชนน์สรุขแกต่ส รังคมสต่วนรวมและสงิงส แวดลข้อม ทรันง ในสถานประกอบการ ชรุมชน
และบรงิเวณใกลข้เคปยง
- ดมูแลใหข้กระบวนการผลงิตสงินคข้ามปมาตรฐานปลอดภรัยจากมลพงิษ
- ใหข้ความรต่วมมถือกรับหนต่วยงานหรถือชรุมชนในการบรรเทาอรุทกภรัยและสาธารณภรัยตามความเหมาะสม
- สต่งเสรงิมอบรมแนะนดาใหข้พนรักงานมปสวต่ นรต่วมในการปฏงิบรัตงิตนเปป็นพลเมถืองดปทดาประโยชนน์ใหข้กรับชรุมชนและสรังคม

บรงิษรัทรรักษาคดามรัสนสรัญญาและปฏงิบรัตงิตามเงถืสอนไขขข้อกดาหนดของสรัญญาอยต่างเครต่งครรัด
ปฏงิบรัตงิตต่อเจข้าหนปนอยต่างเสมอภาค เปป็นธรรม โปรต่งใส ทรันงเจข้าหนปนทางธรุรกงิจ เจข้าหนปนสถาบรันการเงงิน
ไมต่ใช ข้วงิธก
ป ารทปสไมต่สรุจรงิต ปกปงิดขข้อมมูลหรถือขข้อเทป็จจรงิงอรันจะทดาใหข้เจข้าหนปนเกงิดความเสปยหาย
บรงิษรัทยงินดปเขข้ารต่วมกงิจกรรม/โครงการตต่างๆของเจข้าหนปนเพถืสอสรข้างความสรัมพรันธน์ทปสดป
หลปกเลปสยงสถานการณน์ทปสอาจกต่อใหข้เกงิดความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์

8. สงิงส แวดลข้อม - บรงิษรัทใหข้ความรต่วมมถือในเรถืสองความเปป็นมงิตรกรับสงิงส แวดลข้อม มปคณะกรรมการสงิงส แวดลข้อมทดาหนข้าทปสรรับผงิดชอบดมูแล
สภาพแวดลข้อมทรันงภายในและชรุมชนภายนอกองคน์กร
- ปฏงิบรัตต
งิ ามกฎระเบปยบทปสเกปสยวขข้องกรับสรังคมและสงิงส แวดลข้อมเปป็นอยต่างดปและสมดสาเสมอทรุกปป เชต่น จรัดจข้างหนต่วยงาน
ภายนอกทดาการตรวจวรัดอากาศ, ตรวจครุณภาพสงิงส แวดลข้อม, ตรวจครุณภาพระบบบดาบรัดอากาศ, กดาจรัดของเสปยวรัสดรุ
เหลถือใช ข้ในการผลงิตอยต่างถมูกวงิธป , และทปสตรวจวรัดเองอยต่างสมดสาเสมอคถือ การตรวจสอบนดนา ทงินง ,ปรรับปรรุงสถานทปสผรัง
โรงงานระบบระบายนดนา สารเคมป ระบบบดา บรัดนดนา เสปย ใหข้มปประสงิทธงิภาพและวงิเคราะหน์แกข้ปรัญหาถข้ามปแหลต่ง กดา เนงิด
มลพงิษ
น จงอบรมใหข้ทรุกหนต่วยงานตระหนรักถจึงความสดาครัญของการใช ข้ทรรัพยากรอยต่างมปประสงิทธงิภาพ ควบคมูต่ไป
- บรงิษรัทชปแ
กรับการผลงิตสงินคข้าทปสตอ
ข้ งรรักษาครุณภาพใหข้ไดข้มาตรฐานอยมูต่เสมอ
9. ผมูข้สอบบรัญชป - บรงิษรั ท เปงิด เผยขข้ อ มมูล ทปสโ ปรต่ ง ใส ชรัด เจน และถมู กตข้ อง อดา นวยความสะดวกเพถืส อ การตรวจสอบทปส ร วดเรป็ ว และมป
ประสงิทธงิภาพ
- รรับฟรังขข้อเสนอแนะและปฏงิบรัตต
งิ ามใหข้ถมูกตข้องตามหลรักการบรัญชป
- ดมูแลเรถืสองการกดาหนดคต่าตอบแทนทปสเหมาะสมเปป็นธรรม

ปป2562 ทปผ
ส ต่านมา บรงิษท
รั ดดาเนงินงานตามนโยบายและไมต่มปขข้อขรัดขข้องหรถือรข้องเรปยนแตต่อยต่างใด
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หมวดทปีพิ่ 4 การเปริดเผยขผู้อมผลและความโปรต่งใส (Disclosure and Transparency)
ทรุกๆปปคณะกรรมการบรงิษรัทใหข้ความสดาครัญกรับการเปงิดเผยขข้อมมูลขต่าวสารทปสตข้องแจข้งแกต่ผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกกลรุต่ม ดรังนปน
ต่ งทางการสอ
ถืพิ่ สารและเปริดเผยขผู้อมผล
1) ชอ
ผต่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย และ เวป็บไซดน์ของบรงิษท
รั โดยเนข้นทปสความถมูก
ตข้อง ครบถข้วน เพปยงพอ และทรันเวลา เปป็นไปตามหลรักเกณฑน์และขข้อกดาหนดของสดานรักงานคณะกรรมการกดากรับหลรักทรรัพยน์และ
ตลาดหลรักทรรัพยน์ และตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย โดยในปป 2562 บรงิษท
รั ปฏงิบรัตงิดรังนปน
1. ผต่านระบบรายงานสารสนเทศของ
1.1 งบการเงงินรายไตรมาส และ งบการเงงินประจดาปป
ตลาดหลรักทรรัพยน์ และ เวป็บไซดน์ของ
- จรัดทดาและผต่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผมูข้สอบบรัญชป แบบไมต่มป
บรงิษรัท
เงถืสอนไข
http://www.siampangroup.com
- ผต่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผต่านการอนรุมรัตจ
งิ ากคณะกรรมการบรงิษท
รั กต่อนเผยแพรต่ตต่อผมูข้ถถือหรุน
ข้ (สามารถ
ดาวนน์โหลดไดข้)
- นดาสต่งตลาดหลรักทรรัพยน์ฯ และ สดานรักงาน ก.ล.ต.
- ไมต่พบปรัญหาแตต่อยต่างใด
1.2 แบบแสดงขข้อมมูลประจดาปป (56-1) และ รายงานประจดาปป (56-2)
- เปงิดเผยขข้อมมูลของบรงิษรัทเพถืสอแสดงใหข้เหป็นขข้อมมูลทปสเปป็นประโยชนน์ตต่อผมูข้ถถือหรุข้น
และผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปย เกปย
ส วกรับผลการดดาเนงินงานในรอบปปทผ
ปส ต่านมา
- โดยเปป็นไปตามขข้อกดาหนดของสดานรักงานคณะกรรมการกดากรับหลรักทรรัพยน์และ
ตลาดหลรักทรรัพยน์ และตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย
2. ชต่องทางตงิดตต่อสอบถาม/รข้องเรปยน
- ทางไปรษณปยน์ทปส 488 ถนนนครสวรรคน์,
ส ยกมหานาค เขตดรุสต
งิ
แขวงสปแ
กรรุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย
- คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202
- แฟกซน์ 0-2280-0691
- ศมูนยน์อปเมลน์:
info@siampangroup.com

- บรงิ ษรั ท มปเ ปข้ า หมายในการดดา เนงิ น ธรุ ร กงิ จ อยต่ า งยรัส ง ยถื น จจึ ง เหป็ น ความสดา ครั ญ ในการ
ส เสปยงและภาพลรักษณน์ของบรงิษรัทเปป็นสงิงส สดาครัญสมูงสรุด หากผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปย
รรักษาชถือ
ทรุกกลรุต่มพบเบาะแสในประเดป็นทปสไมต่ถมูกตข้อง เชต่น การทดาผงิดกฎหมาย การรายงาน
ขข้อมมูลทางการเงงินทปสไมต่ถมูกตข้อง ความบกพรต่องในระบบงานภายในองคน์กร เปป็นตข้น
บรงิษท
รั ยงินดปรรับขข้อรข้องเรปยน ขข้อคงิดเหป็น หรถือขข้อเสนอแนะ จากผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปย
- โดยสต่ง ตรงถจึ ง กรรมการบรงิ ษรัท กรรมการบรงิ ห าร กรรมการตรวจสอบ ผมูข้ ส อบ
บรัญชป หรถือเลขานรุการบรงิษรัท ตามทปสอยมูต่ โทรศรัพทน์ โทรสาร หรถือ e-mail address
บรงิ ษรั ท เกป็ บ ขข้ อ มมู ล รข้ อ งเรป ย นเปป็ น ความลรั บ และนดา มาพงิ จ ารณาอยต่ า งรวดเรป็ ว ในทปส
ประชรุมของคณะกรรมการบรงิษรัท เพถืสอแกข้ไขขข้อบกพรต่องตต่อไป

3. เลขานรุการบรงิษรัท
นางสรุทธงิรรัตนน์ วรรณรรัตนน์
- โทร. 0-2975-2780 ตต่อ 305
- แฟกซน์ 0-2975-2789
- อปเมลน์ :
suthirat@siampangroup.com

คณะกรรมการเลขานรุการบรงิษรัท เพถืสอทดาหนข้าทปสตามมาตรา 89/15 พระราชบรัญญรัตงิ
หลรั ก ทรรั พ ยน์ แ ละตลาดหลรั ก ทรรั พ ยน์ พ.ศ. 2535 และตามทปส ค ณะกรรมการกดา กรั บ
ตลาดทรุนประกาศกดาหนด โดยมปหนข้าทปสและความรรับผงิดชอบหลรัก ดรังนปน
- รมูข้ขข้อกฎหมาย ระเบปยบและขข้อบรังครับตต่างๆ และตงิดตามใหข้มปการปฏงิบรัตงิอยต่างถมูก
ตข้อง และเปงิดเผยขข้อมมูลใหข้ทรันเวลา
- เกป็ บ รรั ก ษาเอกสารสดา ครั ญ เชต่น ทะเบป ย นกรรมการ หนรั ง สถือ นรั ด ประชรุ ม คณะ
ถื
กรรมการ รายงานการประชรุมคณะกรรมการ รายงานประจดา ปปของบรงิษรัท หนรังส อ
นรัดประชรุมผมูข้ถถือหรุข้น รายงานการประชรุม ผมูข้ถถื อ หรุข้น และรายงานการมป ส ต่วนไดข้ เ สปย ทปส
รายงานโดยกรรมการหรถือผมูข้บรงิหาร และดดาเนงินการอถืสนๆตามทปสคณะกรรมการกดากรับ
ตลาดทรุน และกฎหมายทปเส กปสยวขข้องประกาศกดาหนด
- จรั ด การประชรุ ม ผมูข้ ถถื อ หรุข้ น และประชรุ ม คณะกรรมการบรงิ ษรั ท ใหข้ เ ปป็ น ไปตาม
กฎหมาย ขข้อบรังครับของบรงิษรัทฯ และขข้อพจึงปฏงิบรัตงิตาต่ งๆ

2) การรายงานการปฏริบต
ษั ริหนผู้าทปีพิ่ของคณะกรรมการบรริษษัทและคณะกรรมการชรดยต่อย
ปป2562 บรงิษรัทไดข้ปฏงิบรัตงิตามนโยบาย และมปการทบทวนนโยบายเพงิสมเตงิมเปป็นดรังนปน
1. คณะกรรมการบรงิษรัท
1.1 ดมูแลใหข้มปการจรัดทดารายงานทางการเงงินใหข้มปขข้อมมูล ถมูกตข้อง ครบถข้วน และเปป็น
ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงงิน นโยบายบรัญชปทเปส หมาะสม ซจึงส การเปงิดเผย
ขข้อมมูลดรังกลต่าวไดข้ผต่าน
- การตรวจสอบจากผมูส
ข้ อบบรัญชปของบรงิษรัททปเส ปป็นองิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเหป็นตต่องบการเงงินของบรงิษรัท
- ผต่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรงิษรัทตข้องอนรุมรัตงิกต่อนเผยแพรต่ตอ
ต่ ผมูถ
ข้ ถือหรุข้น
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1.2 ทดารายงานความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการตต่อรายงานทางการเงงิน และ
เปงิดเผยไวข้ในรายงานประจดาปปควบคมูต่กรับรายงานของผมูส
ข้ อบบรัญชปรรับอนรุญาต
2. คณะกรรมการตรวจสอบ

- ทดารายงานผลการปฏงิบรัตงิงานในรอบปปทปสผต่านมา
- นดาเสนอตต่อผมูข้ถถือหรุน
ข้ โดยแสดงไวข้ในรายงานประจดาปป

ส ง
3. คณะกรรมการบรงิหารความเสปย

- ทดารายงานผลการปฏงิบรัตงิงานในรอบปปทปสผต่านมา
- นดาเสนอตต่อผมูข้ถถือหรุน
ข้ โดยแสดงไวข้ในรายงานประจดาปป

3) การทจารายการทปีเพิ่ กปีพิ่ยวโยงกษันและความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนฑ์
คณะกรรมการบรงิษรัทถถือเปป็นนโยบายสดาครัญทปสไมต่ใหข้คณะกรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงาน ใช ข้ตดาแหนต่งหนข้าทปสแสวงหาผล
ประโยชนน์สวต่ นตน โดยไดข้กดาหนดจรรยาบรรณธรุรกงิจและแนวทางปฏงิบรัตงิ สดาหรรับกรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานของบรงิษรัท ใหข้
หลปกเลปสยงการทดารายการทปสเกปสยวโยงกรับตนเองทปสอาจกต่อใหข้เกงิดความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์กรับบรงิษรัท และบรงิษรัทจรัดใหข้มปการ
ทดารายงานทปเส กปย
ส วขข้อง ดรังนปน
1. การเปงิดเผยรายการทปสอาจมปความขรัด
บรงิษรัทกดาหนดใหข้มปการเปงิดเผยรายการทปสมปสาระสดาครัญ โดยแสดงรายละเอปยด
แยข้งทางผลประโยชนน์ และรายการ
บรุคคลทปสอาจมปความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ ความสรัมพรันธน์ ลรักษณะของรายการ
ระหวต่างกรัน
เงถือ
ส นไข นโยบายราคา และมมูลคต่าของรายการ เหตรุผลความจดาเปป็น และความเหป็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรถือคณะกรรมการบรงิษรัท โดยมปหรัวขข้อ รายการระหวต่าง
กรัน แสดงไวข้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจดาปป ทรุกปป
2. การจรัดทดารายงานการถถือหลรักทรรัพยน์
ของกรรมการและผมูข้บรงิหาร

บรงิษรัทฯ มปนโยบายใหข้กรรมการและผมูข้บรงิหารของบรงิษรัทฯ รายงานการเปลปย
ส นแปลง
การถถือครองหลรักทรรัพยน์ของบรงิษรัทฯ ซจึงส รวมถจึงการเปลปย
ส นแปลงการถถือครองหลรัก
ทรรัพยน์ของคมูส
ต่ มรสและบรุตรทปสยงรั ไมต่บรรลรุนงิตงิภาวะของบรุคคลดรังกลต่าว (ถข้ามป) ตต่อทปส
ประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัทเปป็นรายไตรมาส โดยใหข้นดาสต่งสดาเนาแบบรายงานการ
น ขายลต่วงหนข้า (แบบ 59) ถข้ามป ใหข้แกต่
เปลปย
ส นแปลงการถถือหลรักทรรัพยน์และสรัญญาซถือ
เลขานรุการบรงิษรัท เพถืสอรวบรวมและนดาเสนอตต่อทปสประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัท

3. การจรัดทดารายงานการมปสวต่ นไดข้เสปย
ของกรรมการและผมูข้บรงิหาร

บรงิษรัทกดาหนดใหข้กรรมการและผมูข้บรงิหาร ดดาเนงินการตามมาตรา 89 แหต่งพระราช
บรัญญรัตงิหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ฯ คถือ ตข้องจรัดทดาและสต่งแบบรายงานการมป
สต่วนไดข้เสปยเพถืสอรายงานใหข้บรงิษรัททราบถจึงการมปสวต่ นไดข้เสปยของตนหรถือของบรุคคลทปสมป
ความเกปสยวขข้อง ซจึงส เปป็นสต่วนไดข้เสปยทปสเกปสยวขข้องกรับการบรงิหารกงิจการของบรงิษรัทและ
บรงิษรัทยต่อย ดรังนปน
- รายงานเมถืสอเขข้าดดารงตดาแหนต่งกรรมการหรถือผมูข้บรงิหารครรันงแรก
- รายงานภายใน 3 วรันเมถืสอมปการเปลปย
ส นแปลงอยต่างมปสาระสดาครัญ
- รายงานทรุกไตรมาสในการประชรุมพงิจารณาผลการดดาเนงินงานและงบการเงงิน
โดยเลขานรุการบรงิษรัทเปป็นผมูข้จรัดเกป็บและสต่งสดาเนาใหข้ประธานกรรมการบรงิษรัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบรรับทราบ และสรรุปรายงานการมปสวต่ นไดข้เสปยทปสมปการ
เปลปย
ส นแปลงใหข้ทปสประชรุมคณะกรรมการบรงิษรัททราบและบรันทจึกในรายงานการประชรุม
คณะกรรมการทรุกครรันงทปสมปการเปลปย
ส นแปลง
และ กดาหนดแบบฟอรน์มใหข้กรรมการ ผมูข้บรงิหาร รายงานความขรัดแยข้งทางผล
ประโยชนน์ทรันทปเมถืสอมปความขรัดแยข้งเกงิดขจึนน และรายงานเปป็นประจดาภายในเดถือน
กรุมภาพรันธน์ของทรุกปป ( ถข้าไมต่มปใหข้รายงานวต่า ไมต่มป )

ผู้ ผู้อมผลภายใน
4) การดผแลเรถืพิ่องการใชข
บรงิษรัทไดข้กดาหนดนโยบายไวข้ โดยมปคดาสรังส ใหข้ผมูข้บรงิหารและพนรักงานทรุกคน ทรันงของบรงิษรัทและบรงิษท
รั ยต่อยถถือปฏงิบรัตงิ รวมทรันง
กดาหนดบทลงโทษ ในกรณปทปสไมต่ปฏงิบรัตต
งิ ามไวข้อยต่างชรัดเจน โดยกดาหนดนโยบายหลรักไวข้ดรังนปน
ผู้ ผู้อมผลภายใน
นโยบายการดผแลเรถือ
พิ่ งการใชข
เพถืสอใหข้เปป็นไปตามหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปด
ส ปของบรงิษท
รั มหาชน บรงิษรัทตข้องเกป็บรรักษาขข้อมมูลทางการเงงินและขข้อมมูล
ภายในทปสสดาครัญ โดยไมต่แจข้งใหข้บรุคคลภายในบรงิษรัทแผนกอถืสนๆทปสไมต่เกปสยวขข้องกรับขข้อมมูลทราบกต่อนเปงิดเผยแกต่สาธารณชน และไมต่
ใช ข้ขข้อมมูลภายในทปเส ปป็นสาระสดาครัญตต่อการเปลปสยนแปลงราคาหรุน
ข้ ของบรงิษรัทและยรังไมต่ไดข้เปงิดเผยไปทดาประโยชนน์ใหข้แกต่ตนเองหรถือ
ผมูข้อถืสนในทางมงิชอบทรันงทางตรงและทางอข้อม จจึงกดาหนดแนวทางปฏงิบรัตงิสดาหรรับ คณะกรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานทรุกคน ทรันง
ของบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย ไวข้ดรังนปน
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1. รายงานการเปลปสยนแปลงการถถือหลรักทรรัพยน์ของบรงิษรัท ตามพ.ร.บ.หลรักทรรัพยน์มาตรา 59
กรรมการและผมูข้บรงิหารระดรับสมูง ตข้องทดารายงานการถถือหลรักทรรัพยน์ของตนเอง รวมถจึงคมูต่สมรสและบรุตรทปสยงรั ไมต่บรรลรุ
นงิตงิภาวะ ภายใน 3 วรันทดาการนรับแตต่วรันทปสมปรายการเปลปสยนแปลง
2. หข้ามนดาขข้อมมูลภายในทปสยรังไมต่เปงิดเผยตต่อสาธารณชน ไปเปงิดเผยหรถือแสวงหาประโยชนน์
2.1 กรรมการ ผมูบ
ข้ รงิหาร และพนรักงานของบรงิษรัททปสรรับทราบขข้อมมูลภายในของบรงิษรัทตข้องรรักษาความลรับและหข้ามนดา
น ขายหลรักทรรัพยน์แกต่ตนเองทรันงทางตรงและทางอข้อม
ขข้อมมูลไปเปงิดเผยหรถือแสวงหาประโยชนน์ดวข้ ยการซถือ
น ขายหลรักทรรัพยน์ของ
2.2 หข้ามมงิใหข้ กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานหรถือบรุคคลทปสเกปสยวขข้องกรับขข้อมมูลภายในทดาการซถือ
บรงิษรัทในชต่วงเวลา 30 วรัน กต่อนทปสงบการเงงินประจดารายไตรมาสและประจดาปป หรถือขข้อมมูลภายในนรันนจะเปงิดเผยตต่อสาธารณชน และ
ชต่วงเวลา 24 ชรัวส โมงหลรังเปงิดเผยตต่อสาธารณชนแลข้ว หรถือชต่วงเวลานอกเหนถือจากทปสกลต่าวโดยจะแจข้งเพถืสอทราบลต่วงหนข้าเมถืสอมป
ความจดาเปป็นตต่อไป
3. กรรมการ ผมูบ
ข้ รงิหาร และพนรักงาน ทปพ
ส ข้นตดาแหนต่ง
กรรมการ ผมูบ
ข้ รงิหาร และพนรักงาน ทปเส กปสยวขข้องกรับขข้อมมูลภายใน ทปสพข้นตดาแหนต่งแลข้ว หข้ามเปงิดเผยขข้อมมูลภายใน หรถือความ
ลรับของบรงิษรัท ตลอดจนขข้อมมูลความลรับของคมูต่คข้าของบรงิษรัทฯ ไปใช ข้ประโยชนน์ใหข้แกต่บรุคคลภายนอกหรถือบรงิษรัทอถืสนทปตนเองเปป็นผมูข้
ถถือหรุน
ข้ กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงาน แมข้วต่าการเปงิดเผยขข้อมมูลดรังกลต่าวจะไมต่ทดาใหข้เกงิดผลเสปยหายแกต่บรงิษรัทและคมูค
ต่ ข้าของ
บรงิษรัทกป็ตาม เวข้นแตต่เปป็นขข้อมมูลทปสตข้องเปงิดเผยตามทปสกฎหมายกดาหนด
4. การรรักษาความปลอดภรัยของขข้อมมูลในระบบสารสนเทศ
เจข้าหนข้าทปสฝต่ายสารสนเทศของบรงิษรัทตข้องทบทวนนโยบายควบครุม และ/หรถือ ปข้องกรันการเขข้าถจึงขข้อมมูลของบรงิษท
รั จาก
บรุคคลภายนอก และทบทวนการกดาหนดสงิทธงิในการเขข้าถจึงขข้อมมูลใหข้กรับพนรักงานในระดรับตต่างๆตามอดานาจหนข้าทปสและความรรับผงิด
ชอบอยต่างนข้อยปปละ 1 ครรันง โดยนดาเสนอคณะกรรมการบรงิหารพงิจารณาอนรุมรัตงิ
ส สารแจข้งเตถือนภายในองคน์กร
5. การสถือ
ถืส สารภายในองคน์กรแจข้งเตถือนใหข้ผเมูข้ กปสยวขข้องทรุกคนรรับทราบชต่วงกดาหนดเวลาหข้ามซถือ
น ขาย
เลขานรุการบรงิษรัทฯ มปหนข้าทปสสอ
หลรักทรรัพยน์ลต่วงหนข้า 30 วรันกต่อนเปงิดเผยงบการเงงินประจดาไตรมาสและประจดาปป ทรุกครรันง
6. บทลงโทษทางวงินรัย
โดยอข้างตามขข้อบรังครับการทดางานของบรงิษรัท บทลงโทษจะพงิจารณาตามควรแกต่กรณปเชต่น การตรักเตถือนดข้วยวาจา การตรัก
เตถือนเปป็นหนรังสถือ การภาคทรัณฑน์ จนถจึงขรันนใหข้ออก หรถือเลงิกจข้างรวมทรันงอาจมปความรรับผงิดทรันงทางอาญาและทางแพต่งตาม
พ.ร.บ.หลรักทรรัพยน์ฯ
5) การแจผู้งเบาะแสหรถือขผู้อรผู้องเรปียนหรถือกรณปีถผกละเมริด
บรงิษท
รั กดาหนดชต่องทางการแจข้งเบาะแส หรถือขข้อรข้องเรปยน หรถือกรณปถมูกละเมงิดสงิทธงิ รวมถจึงการเสนอแนะแสดงความคงิด
เหป็นตต่างๆ ผต่านชต่องทางดรังนปน
ส ง
1. จดหมายองิเลป็กทรอนงิกสน์
1.1 คณะกรรมการบรงิษรัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ทปสศมูนยน์อปเมลน์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานรุการบรงิษรัท ทปสอปเมลน์ : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจรัดสต่งทางไปรษณปยน์

ส ง/
คณะกรรมการบรงิษรัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
เลขานรุการบรงิษรัท/ผมูต
ข้ รวจสอบภายใน
สต่งถจึง บรงิษท
รั สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จดากรัด (มหาชน)
ส ยกมหานาค
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปแ
งิ กรรุงเทพฯ 10300
เขตดรุสต
ผมูข้สอบบรัญชป
สต่งถจึง ครุณฐงิตงิมา พงศน์ไชยยง
น 48 - 50 อาคารเอป็มไพรน์ทาวเวอรน์ 1
ชรัน
ถนนสาทรใตข้ยานนาวา, เขตสาทร กรรุงเทพฯ 10120

3. โทรศรัพทน์ และ โทรสาร

คณะกรรมการบรงิษรัท
- คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202
- แฟกซน์ 0-2280-0691
เลขานรุการบรงิษรัท
- โทร. 0-2975-2780 ตต่อ 305
- แฟกซน์ 0-2975-2789
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กระบวนการรรับขข้อรข้องเรปยน
บรงิษท
รั ดดาเนงินการตามกระบวนการดรังนปน
1) ผมูม
ข้ ปสวต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับ แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปยน หรถือเสนอแนะความเหป็นผต่านชต่องทางขข้างตข้น โดยขข้อมมูลทปสไดข้รรับ
งิ ธงิ ตามทปสกดาหนดในนโยบาย
บรงิษรัทถถือเปป็นความลรับ และมปมาตรการครุม
ข้ ครองผมูแ
ข้ จข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปยน หรถือกรณปถมูกละเมงิดส ท
ส และในจรรยาบรรณธรุรกงิจของบรงิษรัท
และแนวทางปฏงิบรัตเงิ พถืสอปข้องกรันและตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
2) เลขานรุการบรงิษรัท รรับขข้อรข้องเรปยน และดดาเนงินการพงิจารณาแยกประเภทขข้อรข้องเรปยน
3) นดาเสนอคณะกรรมการทปสไมต่เกปสยวขข้องกรับขข้อรข้องเรปยนพงิจารณาแตต่งตรังน บรุคคลทปเส หมาะสมเพถืสอดดาเนงินการตรวจสอบขข้อ
ส ถถือของขข้อรข้องเรปยนดรังกลต่าว โดยมปฝต่ายทรรัพยากรบรุคคลเปป็นผมูต
เทป็จจรงิง หาขข้อมมูลประกอบทปสนต่าเชถือ
ข้ งิดตามเรถืสอง
น
4) ถข้าพบวต่ามปความผงิดเกงิดขจึนนจรงิงใหข้นดาเสนอผมูข้มปอดานาจพงิจารณาตรัดสงินตามระดรับชรันโดยขจึนนกรับ ประเภทความผงิด และผมูข้
กระทดาความผงิด
5) แจข้งความคถืบหนข้าใหข้ผมูข้รข้องเรปยนไดข้รรับทราบภายใน 15 วรันนรับจากวรันรรับเรถืสองรข้องเรปยน และภายใน 7 วรันเมถืสอไดข้ขข้อยรุตงิ
6) ออกมาตรการปข้องกรันและตงิดตามผล ทรุกไตรมาสฝต่ายทรรัพยากรบรุคคลจรัดทดาสรรุปรายงาน(ถข้ามป)นดาเสนอตต่อทปสประชรุม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรงิษรัทเพถืสอรรับทราบ
ในปป 2562 บรงิษรัทไมต่ไดข้รรับเรถืสองรข้องเรปยนแตต่อยต่างใด
ษั นธฑ์
6) ดผู้านนษักลงทรนสมพษั
ปป2562 บรงิษรัท เปงิดเผยขข้อมมูลตามขข้อกดาหนดของสดานรักงานคณะกรรมการกดากรับหลรักทรรัพยน์และตลาดหลรักทรรัพยน์ และ
ตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย โดยมปเลขานรุการบรงิษท
รั รรับผงิดชอบวต่าไดข้ทดาถมูกตข้อง ครบถข้วน ทรันเหตรุการณน์ แกต่ผมูข้ถถือหรุน
ข้ นรัก
ลงทรุนรายยต่อย และผมูข้สนใจทรุกระดรับ อยต่างเทต่าเทปยมและเปป็นธรรม เปงิดโอกาสใหข้มปการนรัดพบปะผมูข้บรงิหาร การตอบคดาถามทาง
ส และการเปงิดเผยขข้อมมูลสารสนเทศตต่างๆตามเหตรุการณน์ ตามรอบระยะเวลาบรัญชป นดา
โทรศรัพทน์ หรถืออปเมลน์ การเผยแพรต่ผต่านสถือ
เสนอผลการดดาเนงินงาน คดาอธงิบายและการวงิเคราะหน์ของฝต่ายจรัดการประจดาไตรมาส กรณปรายไดข้ /กดาไรสรุทธงิ ตต่างจากงวดเดปยวกรัน
ส สารของตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทยและเผยแพรต่บนเวป็บไซตน์ของบรงิษรัท ทปส
ของปปทปสผาต่ นมารข้อยละ 20 ผต่านระบบสถือ
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพถืสอใหข้สาธารณชนไดข้รรับรมูข้ขข้อมมูลอยต่างเทต่าเทปยมกรัน
กรณปทปสผถ
มูข้ ถือหรุข้น นรักลงทรุน หรถือผมูส
ข้ นใจ มปขข้อสงสรัยหรถือตข้องการนรัดหมายเขข้าพบผมูข้บรงิหารและเยปย
ส มชมกงิจการ
สามารถตงิดตต่อเลขานรุการบรงิษรัทไดข้ทปส โทรศรัพทน์: 0-2975-2780 ตต่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรถือ อปเมลน์:
suthirat@siampangroup.com
หมวดทปีพิ่ 5. ความรษับผริดชอบของคณะกรรมการ โครงสรผู้าง และคณะกรรมการชรดยต่อยตต่างๆ
1) โครงสรผู้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดข้รรับการแตต่งตรังน จากทปสประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น คณะกรรมการชรุดยต่อยไดข้รรับการแตต่งตรันงจากคณะกรรมการซ งจึส
ประกอบดข้วยบรุคคลทปสมค
ป วามรมูข้ ความสามารถ และมปประสบการณน์ทปสมปประโยชนน์ใหข้แกต่บรงิษรัท เพถือ
ส ใหข้ผมูข้ถถือหรุน
ข้ และผมูข้มปส วต่ นไดข้เสปยทรุก
ส ถถือ โครงสรข้างกรรมการแตต่ละชรุดมปโครงสรข้างดรังนปน
ระดรับมปความมรัสนใจวต่าบรงิษรัทและบรงิษท
รั ยต่อยดดาเนงินงานอยต่างรอบคอบ นต่าเชถือ
คณะกรรมการมป 4 ชรุด
จดานวนรวม
ประกอบดข้วย
กรรมการ

กรรมการองิสระ

1. คณะกรรมการบรงิษรัท

10 ทต่าน

6 ทต่าน
60%

4 ทต่าน
40% มากกวต่า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบรงิหาร

6 ทต่าน

6 ทต่าน

-

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

3 ทต่าน

-

3 ทต่าน

ส ง
4. คณะกรรมการบรงิหารความเสปย

4 ทต่าน

3 ทต่าน

1 ทต่าน

2) ความรษับผริดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรงิษรัททดาหนข้าทปสพงิจารณาและใหข้ความเหป็นชอบในเรถืสองทปสส ดาครัญเกปสยวกรับการดดาเนงินงานของบรงิษรัท และ
กดากรับดมูแลใหข้คณะกรรมการบรงิหารดดาเนงินงานตามนโยบายและแผนทปสกดาหนดไวข้อยต่างมปประสงิทธงิภาพและประสงิทธงิผล เปป็นไป
ส สรัตยน์สรุจรงิต และรรับผงิดชอบตต่อ
ตาม กฎหมาย วรัตถรุประสงคน์และขข้อบรังครับของบรงิษท
รั ตามมตงิของทปสประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น ดข้วยความซถือ
งบการเงงินของบรงิษท
รั โดยมอบหมายใหข้คณะกรรมการตรวจสอบทดาหนข้าทปส สอบทานรายงานทางการเงงิน ดมูแลใหข้มปการจรัดทดา
รายงานทางการเงงินอยต่างมปครุณภาพ ถมูกตข้องตามมาตรฐานทางบรัญชปทปสเปป็นทปสยอมรรับโดยทรัสวไป มปการเปงิดเผยขข้อมมูลทปส
ส ดาครัญของ
บรงิษรัทอยต่างโปรต่งใสและเพปยงพอ ทรันงในงบการเงงิน รายงานประจดาปป และทปเส ผยแพรต่ตอ
ต่ สาธารณชนทรัสวไป สรรุปความรรับผงิดชอบทปส
สดาครัญมปดรังตต่อไปนปน
รั ทรัศนน์ นโยบาย กลยรุทธน์ เปข้าหมาย แผนการดดาเนงินธรุรกงิจ งบประมาณ โครงสรข้างการบรงิหารงาน นโยบาย
1. กดาหนดวงิสย
ส สารใหข้ทรุก
กดากรับดมูแลกงิจการทปสดป จรงิยธรรมและจรรยาบรรณธรุรกงิจ ของบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย เปป็นลายลรักษณน์อรักษร มปการสถือ
หนผู้า 36

SPG รายงานประจจาปปี 2562

คนในองคน์กรรมูข้และเขข้าใจ เพถืสอสต่งเสรงิมใหข้ทรุกคนในองคน์กรปฏงิบรัตงิตามทปสกดาหนด รวมถจึงมปการทบทวนเปป็นประจดา
2. ควบครุมกดากรับดมูแล ใหข้เปป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทปสกดาหนดไวข้อยต่างมปประสงิทธงิภาพ และดมูแลใหข้
บรงิษรัทมปการบรงิหารจรัดการตามนโยบายกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป
3. สรรหา แตต่งตรันง ถอดถอน และกดาหนดแบต่งแยกขอบเขตอดานาจหนข้าทปสของ คณะกรรมการบรงิหาร กรรมการผมูข้จรัดการ
คณะอนรุกรรมการตต่างๆ โดยตข้องไมต่ใหข้เกงิดรายการทปสอาจมปความขรัดแยข้งมปสวต่ นไดข้เสปย หรถือความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์อถืสนใด
กรับบรงิษรัทหรถือบรงิษรัทยต่อย
4. ประเมงินผลงานกรรมการบรงิหาร และผมูข้บรงิหารระดรับสมูง รวมถจึงดมูแลนโยบายการจต่ายคต่าตอบแทนอยต่างเหมาะสม
ส ถถือไดข้ มประบบการจรัดเกป็บเอกสารทปส
5. จรัดใหข้มประบบการบรัญชป การรายงานทางการเงงิน และการสอบบรัญชปทปสมค
ป วามนต่าเชถือ
ทดาใหข้สามารถตรวจสอบความถมูกตข้องของขข้อมมูลไดข้ในภายหลรัง
6. ดมูแลใหข้มปการทดางบการเงงินของบรงิษรัทฯอยต่างถมูกตข้อง แสดงฐานะการเงงินและผลการดดาเนงินงานตรงตต่อความเปป็นจรงิง
น สรุดรอบบรัญชปตข้องตรวจสอบโดยผมูข้
ครบถข้วน และถมูกตข้อง เปป็นไปตามมาตรฐานการบรัญชปทปสรรับรองโดยทรัสวไป งบการเงงิน ณ วรันสงิน
สอบบรัญชปของบรงิษรัท กต่อนทปสจะนดาเสนอตต่อทปสประชรุมผมูถ
ข้ ถือหรุข้น ตลอดจนรายงานความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการบรงิษท
รั ในการ
จรัดทดารายงานทางการเงงิน โดยแสดงควบคมูต่กรับรายงานของผมูข้สอบบรัญชป ในรายงานประจดาปปของบรงิษรัท
ส งทปค
7. ดมูแลใหข้บรงิษรัทมป ระบบควบครุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรงิหารจรัดการความเสปย
ส รอบคลรุม มปกลไกใน
การรรับเรถืสองรข้องเรปยนและการดดาเนงินการตต่อขข้อรข้องเรปยน
รั เจนและโปรต่งใส รายการระหวต่างบรงิษท
8. ดมูแลการทดารายการระหวต่างกรันใหข้มปกระบวนการและการจรัดการทปสชด
รั ฯ กรับ
บรุคคลทปเส กปสยวโยงกรัน การไดข้มาหรถือจดาหนต่ายไปซจึงส สงินทรรัพยน์ การลงทรุน การดดาเนงินการใดๆ ของบรงิษท
รั และบรงิษรัทยต่อย เพถืสอ
ปข้องกรันไมต่ใหข้เกงิดความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ มปการเปงิดเผยขข้อมมูลอยต่างถมูกตข้องเพปยงพอและมปการรายงานตต่อคณะกรรมการ
บรงิษรัทอยต่างสมดสาเสมอ
9. ดมูแลใหข้มปการดดาเนงินธรุรกงิจตต่อเนถืสองในระยะยาว มปแผน พรัฒนาพนรักงาน ความตต่อเนถืสองของผมูข้บรงิหาร(Succession
Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสถืบทอดตดาแหนต่งของกรรมการและผมูข้บรงิหารระดรับสมูงของบรงิษรัท
10. ดมูแลผลประโยชนน์ของผมูข้ถถือหรุข้นทรันงรายใหญต่และรายยต่อยตามสงิทธงิอยต่างเสมอภาคเทต่าเทปยมกรัน มปการรายงานขข้อมมูล
การดดาเนงินงานทปสสดาครัญ และรายงานทางการเงงินแกต่ผมูข้ถถือหรุข้นและผมูม
ข้ ปสวต่ นไดข้เสปยอยต่างถมูกตข้องและเปป็นไปตามทปสขข้อกฎหมาย
รั ช ข้าหากมปสวต่ นไดข้เสปยในสรัญญาหรถือขข้อตกลงใดทปสทดากรับบรงิษรัท มปการ
กดาหนด โดยกรรมการตข้องแจข้งใหข้บรงิษท
รั ทราบโดยไมต่ชก
เปลปย
ส นแปลงในการถถือหรุข้นของบรงิษรัทหรถือบรงิษรัทยต่อย
11. การเคารพสงิทธงิมนรุษยชนและการปฏงิบรัตงิตต่อแรงงานอยต่างเปป็นธรรม
งิ ทางปรัญญาหรถือลงิขสงิทธงิธ
12. การไมต่ลต่วงละเมงิดทรรัพยน์สน
ส
13. สนรับสนรุนและรต่วมมถือในการตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
14. การประชรุมคณะกรรมการ จรัดใหข้มปการกดาหนดตารางการประชรุมของกรรมการแตต่ละชรุดลต่วงหนข้าเพถืสอใหข้กรรมการ
สามารถจรัดสรรเวลาในการเขข้ารต่วมประชรุมไดข้เตป็มประสงิทธงิภาพ
15. คณะกรรมการตข้องพรัฒนาความรมูข้ความสามารถของตรัวเองอยต่างสมดสาเสมอ ทรันกรับการเปลปย
ส นแปลงของโลกใน
ปรัจจรุบรันตลอดเวลา
3) การประเมรินผลการปฏริบต
ษั ริงานของคณะกรรมการแตต่ละชรด
คณะกรรมการบรงิษรัทจรัดใหข้มปการประเมงินผลการปฏงิบรัตงิงานทรันงคณะปปละ 1 ครรันง กรรมการแตต่ละทต่านรต่วมกรันพงิจารณาผล
งานและทบทวนผลการปฏงิบรัตงิ ปรัญหาและอรุปสรรคทปเส กงิดขจึนน เพถืสอเพงิสมประสงิทธงิผลและประสงิทธงิภาพในการปฏงิบรัตงิงานของคณะ
กรรมการใหข้ดปยงงิส ขจึนนตต่อไป
ในปป 2562 คณะกรรมการทรันง 3 ชรุด ประเมงินตนเองทรันงคณะตามหรัวขข้อ ดรังนปน
1. โครงสรข้างของคณะกรรมการ
2. ครุณสมบรัตงิของคณะกรรมการแตต่ละชรุด ความรมูข้ ความสามารถ ประสบการณน์ ความเหมาะสม กรับธรุรกงิจของบรงิษรัท
3. บทบาท หนข้าทปสและความรรับผงิดชอบของคณะกรรมการแตต่ละชรุดตามกฎบรัตร
รั ทรัศนน์ กลยรุทธน์ในการดดาเนงินธรุรกงิจ
4. การใหข้ความสดาครัญตต่อการกดาหนด นโยบาย วงิสย
5. ไดข้ปฏงิบรัตงิหนข้าทปสครบถข้วนตามหลรักการ คถือ ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) , ดข้วยความระมรัดระวรัง (Duty of
ส สรัตยน์สรุจรงิต (Duty of Loyalty) และ ดข้วยความรรับผงิดชอบ (Accountable)
Care) , ดข้วยความซถือ
6. การดมูแลไมต่ใหข้เกงิดความขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์
7. การทบทวนนโยบายการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดปและการนดาไปปฏงิบรัตงิจรงิง
8. การทบทวนจรงิยธรรมจรรยาบรรณธรุรกงิจและการปฏงิบรัตงิทไ
ปส มต่ขรัดแยข้ง
ส
9. การใหข้ความรต่วมมถือไมต่ปฏงิบรัตงิและตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
10. การประเมงินผลและกดาหนดคต่าตอบแทนใหข้ผมูข้บรงิหารระดรับสมูง
11. การประชรุมคณะกรรมการ การกดาหนดวาระประชรุม ความพรข้อมเอกสารประกอบการประชรุม การเขข้ารต่วมประชรุม
ของกรรมการแตต่ละทต่าน ความมปสวต่ นรต่วมและความสมดสาเสมอ
12. การพรัฒนาความรมูข้ของกรรมการและเลขานรุการบรงิษรัท
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13. ทบทวนแผนการพรัฒนาผมูข้บรงิหารและพนรักงานในบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย
14. การวางแผนสถืบทอดตดาแหนต่งผมูบ
ข้ รงิหารระดรับสมูง
15. การตดารงตดาแหนต่งของกรรมการในบรงิษรัทจดทะเบปยนและบรงิษรัททรัวส ไปอถืสน
ผลการประเมงินไมต่พบขข้อบกพรต่องทปเส ปป็นสาระสดาครัญแตต่อยต่างใด
การประเมงินผลกรรมการเปป็นรายบรุคคลตามแนวทางการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป บรงิษรัทจะดดาเนงินการในปป 2563
4) การกจากษับดผแลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยต่อยและบรริษษัทรต่วม
คณะกรรมการบรงิษรัทมปหนข้าทปสรรับผงิดชอบการบรงิหารจรัดการธรุ รกงิจและการดดา เนงินงานของบรงิษรัทรวมถจึ งการบรงิห ารงาน
บรงิษรัทยต่อยใหข้เปป็นไปตามแผนธรุรกงิจหลรักของบรงิษรัท รวมถจึงการกดา กรับดมูแลใหข้บรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อยปฏงิบรัตงิตามกฎระเบปยบของ
ตลาดหลรักทรรัพยน์แหต่งประเทศไทย ดรังตต่อไปนปน
1. แตต่งตรันงตรัวแทนเขข้าไปดดารงตดาแหนต่งเปป็นกรรมการ หรถือผมูข้บรงิหารในบรงิษรัทยต่อยและบรงิษรัทรต่วม เพถืสอดมูแลการบรงิหารงาน
ใหข้เปป็นไปตามนโยบายของบรงิษรัทอยต่างมปประสงิทธงิภาพและประสงิทธงิผล
2. ตงิดตามดมูแลการดดาเนงินงานของบรงิษรัทยต่อยหรถือบรงิษรัทรต่วมอยต่างสมดสาเสมอ รวมทรันงมปการกดาหนดแนวทางใหข้บรุคคลทปส
บรงิษท
รั แตต่งตรันงใหข้เปป็นกรรมการหรถือผมูบ
ข้ รงิหารในบรงิษรัทดรังกลต่าวถถือปฏงิบรัตงิ
3. มปการควบครุมดมูแลการดดาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัทยต่อยและบรงิษรัทรต่วมใหข้เปป็นไปตามนโยบาย เปข้าหมาย กลยรุทธน์ และงบ
ประมาณตามทปสอนรุมรัตงิ
4. พงิจารณาโครงสรข้างองคน์กรและการบรงิหารจรัดการของบรงิษรัทยต่อยและบรงิษรัทรต่วม ใหข้มปประสงิทธงิภาพ
งิ การกมูข้ยถืมหรถือ
5. พงิจารณาอนรุมรัตงิโครงการหรถือการดดาเนงินงานตต่างๆ การทดารายการการไดข้มาหรถือจดาหนต่ายไปซจึงส ทรรัพยน์สน
ส การใหข้กมูข้ยถืมเงงิน การเพงิสมทรุน การลดทรุน การเลงิกบรงิษรัท ทปสมปผลตต่อการดดา เนงินธรุรกงิจอยต่างมปนรัยสดา ครัญ ของบรงิษรัท
การขอสงินเชถือ
ยต่อย และบรงิษรัทรต่วม
ถืส ถถื อ ไดข้ ข องรายงานทางการเงงิน สอบทานระบบการ
6. คณะกรรมการตรวจสอบทดา หนข้ าทปส สอบทานความถมู กตข้ อ งเช อ
ควบครุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทดารายการเกปสยวโยงกรัน การปฏงิบรัตงิตามกฎหมายและระเบปยบขข้อบรังครับทปสเกปสยวขข้อง รวม
ถจึงการกดากรับดมูแลการปฏงิบรัตงิงานของบรงิษรัทยต่อยและบรงิษรัทรต่วม
ส งทดาหนข้าทปสพงิจารณาแนวทางบรงิหารความเสปย
ส งของบรงิษรัทยต่อยและบรงิษรัทรต่วม
7. คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
8. คณะกรรมการบรงิษรัททดาหนข้าทปสพงิจารณาผลการดดาเนงินงานของบรงิษรัทยต่อยและบรงิษรัทรต่วมอยต่างสมดสาเสมอ เพถืสอวางแผน
งานและเปข้าหมายในการดดาเนงินงานในอนาคต
5) คณะกรรมการกจากษับดผแล
คณะกรรมการบรงิษรัทแตต่งตรันงคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลสอบทานกระบวนการปฏงิ บรัตงิตามกฎหมาย ตามขข้อกดา หนด
ตลาดหลรักทรรัพยน์ และหนต่วยงานทปสเกปสยวขข้อง รวมถจึงการกดา กรับดมูแลกงิจการทปสสอดคลข้องกรับนโยบายและแนวทางปฏงิบรัตงิทปสดปตาม
หลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปสดป และมปเลขานรุการบรงิษรัทเปป็นผมูข้ทดาหนข้าทปสสนรับสนรุนขข้อมมูลและประสานงานกรับฝต่ายตต่างๆ ทรันงนปนเพราะมป
ส
ความเปป็นองิสระ โปรต่งใส สามารถใหข้ขข้อเสนอแนะและการปรรับปรรุงแนวทางปฏงิบรัตงิใหข้สอดคลข้องกรับธรุรกงิจ นดามาซ งจึส ความนต่าเชถือ
ถถือแกต่นรักลงทรุนหรถือบรุคคลภายนอก
ถืพิ่ สาร
6) การใชเผู้ ทคโนโลยปีสารสนเทศและการสอ
ส สาร ซจึงส เปป็นเครถืสองมถือทปสสดาครัญในโลก
คณะกรรมการตระหนรักถจึงความสดาครัญในการใช ข้เทคโนโลยปสารสนเทศและการสถือ
งิ ธงิภ าพ ซจึงส การใช ข้งานดรัง กลต่าวบรงิษรัทและพนรักงานทรุก ระดรับ ตข้อ ง
ปรัจจรุบรัน ชต่วยใหข้การดดา เนงิน ธรุร กงิจมปความรวดเรป็วและมป ประส ท
มปห นข้าทปสและความรรับผงิดชอบรต่วมกรันในการปฏงิ บรัตงิใ หข้ถมูกตข้องตามขข้อ บรังครับของกฎหมาย และตามระเบปย บการใช ข้เทคโนโลยป
สารสนเทศทปสบรงิษรัทกดาหนด เชต่น การเขข้าถจึงระบบสารสนเทศ การเขข้าถจึงระบบเครถือขต่าย การเขข้าถจึงระบบปฏงิบรัตงิการ และการเขข้า
ส ตต่างๆ ทปใส ช ข้ในการปฏงิบรัตงิงาน พนรักงานทรุกคนตข้องปกปข้องและดมูแลรรักษาระบบเทคโนโลยป
ถจึงโปรแกรมประยรุกตน์หรถือแอพพลงิเคชรัน
ส สารทปสอยมูต่ในความครอบครองใหข้พข้นจากการถมูกลต่วงละเมงิด ไมต่ใหข้ถมูกบรุคคลทปสไมต่ไดข้รรับอนรุญาตเขข้าถจึงโดยมงิ
สารสนเทศและการสถือ
ชอบ และไมต่เปงิดเผยขข้อมมูลทปสมปความสดาครัญทางธรุรกงิจตต่อผมูข้ไมต่เกปสยวขข้อง ซจึงส อาจสต่งผลกระทบตต่อบรงิษรัททรันงโดยทางตรงและทาง
อข้อม
7) จรริยธรรมและจรรยาบรรณธรรกริจ
คณะกรรมการบรงิษรัทยจึดถถือจรงิยธรรม และครุณธรรม ในการดดาเนงินธรุรกงิจ สต่งเสรงิมใหข้กรรมการ ผมูบ
ข้ รงิหาร และพนรักงานของ
บรงิษรัททรุกคน ดดาเนงินธรุรกงิจตามหลรักจรงิยธรรมอยต่างเครต่งครรัด โดยกดาหนดนโยบายจรงิยธรรมธรุรกงิจเปป็นลายลรักษณน์อรักษรและไดข้
เผยแพรต่ไวข้บนเวป็บไซตน์ของบรงิษรัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถถือเปป็น
ภาระหนข้าทปสตข้องรต่วมกรันยจึดถถือปฏงิบรัตต
งิ ต่อผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับ เพถืสอพรัฒนาองคน์กรสมูรต่ ะดรับมาตรฐานสากล
ษัพิ่
8) นโยบายตต่อตผู้านทรจรริตคอรฑ์รษัปชน
คณะกรรมการกดาหนดแนวทางใหข้พนรักงานทรุกคนยจึดถถือปฏงิบรัตงิ ดรังนปน
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ษัพิ่
แนวทางตต่อตผู้านการทรจรริตคอรษัปชน
เพถืสอใหข้เปป็นไปตามหลรักการกดากรับดมูแลกงิจการทปด
ส ปของบรงิษท
รั มหาชน บรงิษท
รั หข้ามกรรมการบรงิษท
รั ผมูบ
ข้ รงิหาร และพนรักงาน
ส หรถือยอมรรับการคอรน์รรัปชรัน
ส ในทรุกรมูปแบบทรันงทางตรงและทางอข้อม โดย
ของบรงิษรัท ดดาเนงินการสนรับสนรุนการทรุจรงิต คอรน์รรัปชรัน
ครอบคลรุมถจึงธรุรกงิจของบรงิษรัทยต่อย บรงิษรัทรต่วม หรถือบรงิษรัทอถืสนทปสบรงิษรัทมปอดานาจในการควบครุมไมต่วต่ากรณปใดๆ และตข้องปฏงิบรัตต
งิ าม
ส
ส
มาตรการตต่อตข้านทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน อยต่างเครต่งครรัด รวมถจึงจรัดใหข้มปโครงสรข้างผมูข้รรับผงิดชอบและระบบการบรงิหารความเสปยง การ
ส ภายในองคน์กร ตลอดจนทบทวน
ควบครุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพถืสอปข้องกรันและปราบปรามการทรุจรงิตหรถือคอรน์รรัปชรัน
แนวทางปฏงิบรัตงิ และขข้อกดาหนดในการดดาเนงินการเพถืสอใหข้สอดคลข้องกรับการเปลปสยนแปลงของธรุรกงิจ ระเบปยบ ขข้อบรังครับ และขข้อ
กดาหนดของกฎหมาย จจึงกดาหนดแนวทางปฏงิบรัตงิสดาหรรับ คณะกรรมการ ผมูบ
ข้ รงิหาร และพนรักงานทรุกคน ทรังน ของบรงิษรัทและบรงิษรัท
ยต่อย ไวข้ดรังนปน
ส ง เปป็นหนจึสงในมาตรการปข้องกรันการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
ส ดรังนรันน กรรมการ ผมูบ
1. การบรงิหารจรัดการความเสปย
ข้ รงิหารและ
ส
พนรักงาน ตข้องทดาความเขข้าใจถจึงกระบวนการประเมงินความเสปยงทปสจะเกงิดขจึนน พรข้อมทรันงรต่วมมถือกรันกดาหนดมาตรการเพถืสอลดความ
ส ง
เสปย
ส เชต่น การบรงิจาคเพถืสอการกรุศล การ
2. การทดางานตามระเบปยบปฏงิบรัตงิงาน บรงิษท
รั มปกงิจกรรมทปสอาจกต่อใหข้เกงิดการคอรน์รรัปชรัน
ใหข้เงงินสนรับสนรุน การใหข้และรรับของขวรัญ การเลปย
น งรรับรอง การสนรับสนรุนทางการเมถือง และอถืสนๆ กงิจกรรมดรังกลต่าวตข้องปฏงิบรัตด
งิ ข้วย
ความโปรต่งใส มปหลรักฐาน และเปป็นไปตามแนวทางปฏงิบรัตงิทปสบรงิษรัทกดาหนดเปป็นระเบปยบอยต่างเครต่งครรัด
ส โดยใหข้ทดา
3. การบรงิหารทรรัพยากรบรุคคล บรงิษรัทมปนโยบายสอดคลข้องและสนรับสนรุนการตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
ส สาร ใหข้แกต่ผมูข้บรงิหารและพนรักงานทรุกระดรับ เพถืสอเสรงิมสรข้างความรมูข้ ความเขข้าใจ และความตระหนรัก
แผนการฝจึกอบรม แผนการสถือ
ส
ถจึงความสดาครัญของการตต่อตข้านทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
ต่ งทางทปสนต่าเชถือ
ส ถถือสดาหรรับการรข้องเรปยนหรถือการแจข้งเบาะแส การ
4. การแจข้งเบาะแสและขข้อรข้องเรปยน บรงิษท
รั จรัดใหข้มปชอ
กดาหนดมาตรการครุม
ข้ ครองผมูข้แจข้งเหตรุ โดยมปการครุข้มครองผมูข้แจข้งเบาะแสเพถืสอสรข้างความมรัสนใจใหข้ผรมูข้ ข้องเรปยน ไวข้ดรังนปน
1. จดหมายองิเลป็กทรอนงิกสน์
1.1 คณะกรรมการบรงิษรัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรงิหารความ
ส ง ทปสศมูนยน์อปเมลน์: info@siampangroup.com
เสปย
1.2 เลขานรุการบรงิษรัท ทปสอเป มลน์ : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจรัดสต่งทาง
ไปรษณปยน์

คณะกรรมการบรงิษรัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรงิหารความ
ส ง/เลขานรุการบรงิษรัท/ผมูต
เสปย
ข้ รวจสอบภายใน
สต่งถจึง บรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป จดากรัด (มหาชน)
ส ยกมหานาค
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปแ
งิ กรรุงเทพฯ 10300
เขตดรุสต
ผมูส
ข้ อบบรัญชป
สต่งถจึง ครุณฐงิตม
งิ า พงศน์ไชยยง
น 48 - 50 อาคารเอป็มไพรน์ทาวเวอรน์ 1
ชรัน
ถนนสาทรใตข้ยานนาวา
เขตสาทร กรรุงเทพฯ 10120

3. โทรศรัพทน์ และ โทรสาร

คณะกรรมการบรงิษรัท
- คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202 , แฟกซน์ 0-2280-0691
เลขานรุการบรงิษรัท
- โทร. 0-2975-2780 ตต่อ 305 , แฟกซน์ 0-2975-2789
5. กระบวนการรรับขข้อรข้องเรปยน บรงิษรัทดดาเนงินการตามกระบวนการดรังนปน
1) ผมูม
ข้ ปสวต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับ แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปยน หรถือเสนอแนะความเหป็นผต่านชต่องทางขข้างตข้น โดยขข้อมมูลทปสไดข้
งิ ธงิ ตามทปสกดาหนดในนโยบาย
รรับบรงิษท
รั ถถือเปป็นความลรับ และมปมาตรการครุข้มครองผมูข้แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปยน หรถือกรณปถมูกละเมงิดส ท
ส และในจรรยาบรรณธรุรกงิจของบรงิษรัท
และแนวทางปฏงิบรัตเงิ พถืสอปข้องกรันและตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
2) เลขานรุการบรงิษรัท รรับขข้อรข้องเรปยน และดดาเนงินการพงิจารณาแยกประเภทขข้อรข้องเรปยน
3) นดาเสนอคณะกรรมการทปสไมต่เกปสยวขข้องกรับขข้อรข้องเรปยนพงิจารณาแตต่งตรังน บรุคคลทปเส หมาะสมเพถืสอดดาเนงินการตรวจสอบ
ส ถถือของขข้อรข้องเรปยนดรังกลต่าว โดยมปฝต่ายทรรัพยากรบรุคคลเปป็นผมูต
ขข้อเทป็จจรงิง หาขข้อมมูลประกอบทปสนต่าเชถือ
ข้ งิดตามเรถืสอง
น โดยขจึนนกรับ ประเภทความผงิด
4) ถข้าพบวต่ามปความผงิดเกงิดขจึนนจรงิงใหข้นดาเสนอผมูข้มปอดานาจพงิจารณาตรัดสงินตามระดรับชรัน
และผมูก
ข้ ระทดาความผงิด
5) แจข้งความคถืบหนข้าใหข้ผมูข้รข้องเรปยนไดข้รรับทราบภายใน 15 วรันนรับจากวรันรรับเรถืสอง และภายใน 7 วรันเมถืสอไดข้ขข้อยรุตงิ
6) ออกมาตรการปข้องกรันและตงิดตามผล ทรุกไตรมาสฝต่ายทรรัพยากรบรุคคลจรัดทดาสรรุปรายงาน(ถข้ามป)นดาเสนอตต่อทปส
ประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรงิษท
รั เพถืสอรรับทราบ
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ส
6. การทบทวน ปข้องกรันการมปสวต่ นเกปสยวขข้องกรับการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
1) คณะกรรมการตข้องทบทวนนโยบายและแนวทางปฏงิบรัตท
งิ รุกปป
ส งดข้านการทรุจรงิตและคอรน์รรัปชรัน
ส
2) จรัดทดาคมูม
ต่ ถือบรงิหารความเสปย
ส สารนโยบายการตต่อตข้านทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
ส ภายในองคน์กรใหข้แกต่กรรมการ ผมูข้บรงิหาร และพนรักงานทรุกคนลง
3) มปการสถือ
นามรรับทราบและถถือปฏงิบรัตงิอยต่างเครต่งครรัด
ส สารนโยบายการตต่อตข้านทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
ส ภายนอกองคน์กรใหข้แกต่ลมูกคข้า คมูค
4) มปการสถือ
ต่ ข้า และผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยรรับทราบ
ชต่องทางเวป็บไซตน์บรงิษรัท

ษั
ความรษับผริดชอบตต่อสงคม
นโยบายภาพรวม
งิ คข้าอรุตสาหกรรมหมวดยานยนตน์ ประเภทนดนา มรันหลต่อลถืสน จาระบป
บรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อย ดดา เนงินธรุรกงิจผลงิตและจดา หนต่ายส น
และแบตเตอรปส มปวรัตถรุดงิบทปสใช ข้ในการผลงิตทปสจะมปผลกระทบตต่อสรังคมและสงิงส แวดลข้อม จจึงมปความจดา เปป็นอยต่างยงิสงทปสในกระบวนการ
ส มรัสน และความไวข้วางใจใหข้กรับผมูข้มปส วต่ นไดข้เสปยทรุกระดรับ
ดดาเนงินงานจะตข้องมปนโยบายความรรับผงิดชอบตต่อสรังคม เพถืสอสรข้างความเชถือ
โดยมปเปข้าหมายใหข้องคน์กรเตงิบโตและยรัสงยถืน
ในปป2562 บรงิษรัทดดาเนงินการตามหลรักการเพถืสอความยรัสงยถืนขององคน์กร ดรังนปน
1. หลรักครุณคต่าหลรัก (Core Value) ขององคน์กร
S : Spirit
หมายถจึง รต่วมมถือ รต่วมใจ
P : Passion หมายถจึง ทรุต่มเทกรับงานทปสทดา
G : Generate หมายถจึง สรข้างสรรคน์สงงิส ดปงาม
รั ทรัศนน์ (Vision) ขององคน์กร
2. หลรักวงิสย
บมจ.สยามภรัณฑน์กรรุรุ๊ป คถือ หนจึสงในธรุรกงิจผมูผ
ข้ ลงิต นดนามรันหลต่อลถืสน จาระบป แบตเตอรปส ผลงิตภรัณฑน์ประกอบอถืสนๆ และใหข้บรงิการ
โลจงิสตงิกสน์ ดข้วยครุณภาพมาตรฐานสากล และมปความรรับผงิดชอบตต่อผมูข้มปสวต่ นไดข้เสปยทรุกภาคสต่วน
3. หลรักพรันธกงิจ (Mission) ขององคน์กร
1. มปผลตอบแทนทปสดปตต่อผมูข้ถถือหรุข้น และมปความสรัมพรันธน์ทปสดปกรับพรันธมงิตรทางธรุรกงิจ
2. ผลงิตสงินคข้าทปด
ส ป มปครุณภาพ และมปการควบครุมตข้นทรุนการผลงิตอยต่างมปประสงิทธงิภาพ
3. พรัฒนาเทคโนโลยปใหมต่ๆ เพถืสอตอบสนองความตข้องการตลาดทรันงในและตต่างประเทศ
ต่ วามยรัสงยถืน
4. มองหาตลาดและชต่องทางโอกาสเพถืสอขยายธรุรกงิจใหข้ทรันกรับการเปลปย
ส นแปลง การแขต่งขรัน และนดาสมูค
5. มปความรรับผงิดชอบตต่อสรังคมและสงิงส แวดลข้อม องคน์กรมปสงรั คมทปด
ส ป
6. พนรักงานมปสรุขภาพกายและใจทปสสมบมูรณน์แขป็งแรง สต่งเสรงิมใหข้พนรักงานมปความรมูข้ ความสามารถ ปรรับตรัวใหข้ทรันตต่อ
การเปลปสยนแปลง
7. ปฏงิบรัตงิตามกฎหมาย ขข้อบรังครับ ของหนต่วยงานราชการอยต่างเครต่งครรัด
ส
4. ใหข้ความรต่วมมถือในการตต่อตข้านการทรุจรงิตคอรน์รรัปชรัน
ดรังทปสบรงิษรัทไดข้เผยแพรต่นโยบายไวข้แลข้วบนเวป็บไซตน์ ของบรงิษรัท
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf
5. การดมูแลเรถืสองการใช ข้ขข้อมมูลภายใน
ดรังทปสบรงิษท
รั ไดข้เผยแพรต่นโยบายไวข้แลข้วบนเวป็บไซตน์ ของบรงิษท
รั
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf
6. การมปจรงิยธรรมในการดดาเนงินธรุรกงิจ
ดรังทปสบรงิษท
รั ไดข้เผยแพรต่นโยบายไวข้แลข้วบนเวป็บไซตน์ ของบรงิษท
รั
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf
7. มปความรรับผงิดชอบตต่อพนรักงาน
1. ดมูแลพนรักงานของบรงิษรัททรันงชายหรถือหญงิง คนไทยหรถือคนตต่างดข้าว อยต่างเทต่าเทปยมกรัน
2. ดมูแลไมต่ใหข้มปการลต่วงละเมงิดสงิทธงิมนรุษยชนและใหข้เสรปภาพในการจรัดตรันงสมาคมตต่างๆภายในองคน์กร
3. ดมูแลความเหมาะสมโดยเลถือกคนใหข้เหมาะสมกรับหนข้าทปสงานทปสทดา
น ชาตงิ ทรุกเพศ ทรุกวรัย
4. มปกระบวนการผลงิตทปด
ส ปมปประสงิทธงิภาพมประบบปข้องกรันอรันตรายตต่อพนรักงานทรุกเชถือ
น ใหข้รอบรมูข้ในงานเทต่าเทปยมกรัน
5. อบรบพรัฒนาพนรักงานทรุกระดรับชรัน
6. มปนโยบายกดาหนดคต่าตอบแทนทปสยต
รุ งิธรรม
7. บรงิษท
รั รรับฟรังขข้อรข้องเรปยน ขข้อคงิดเหป็น จากพนรักงานอยต่างเสมอภาค
8. ใหข้ความปลอดภรัยในการทดางาน
8. มปความรรับผงิดชอบตต่อผมูข้บรงิโภค
บรงิษรัทปรรับปรรุงผลงิตภรัณฑน์และภาชนะบรรจรุหบ
ป หต่ออยต่างเหมาะสมสมดสาเสมอโดยคดานจึงถจึงความสะดวก ปลอดภรัย ใสต่ใจ
น ของคนในสรังคมโดยใหข้ความรต่วมมถือกรับกรมการคข้าภายในในการกดาหนดราคาสงินคข้าอยต่างยรุตงิธรรม
กดาลรังซถือ
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9. มปความรรับผงิดชอบตต่อสงิงส แวดลข้อม
บรงิษรัทใหข้ความรต่วมมถือในเรถืสองความเปป็นมงิตรกรับสงิงส แวดลข้อม มปคณะกรรมการสงิงส แวดลข้อมทดาหนข้าทปสรรับผงิดชอบดมูแล
สภาพ แวดลข้อมทรันงภายในและชรุมชนภายนอกองคน์กร ปฏงิบรัตงิตามกฎระเบปยบทปสเกปสยวขข้องกรับสรังคมและสงิงส แวดลข้อมเปป็น
อยต่างดป
10.ใหข้การรต่วมมถือพรัฒนาชรุมชมและสรังคม
การลงทรุนเพถืสอสรังคมเปป็นหนจึสงในนโยบายของบรงิษรัทเพถืสอนดาไปสมูเต่ ปข้าหมายหลรักคถือเตงิบโตอยต่างยรัสงยถืน บรงิษรัทใหข้ความ
รต่วมมถือกรับสรังคมในเรถืสอง การสนรับสนรุนแรงงานทปสวต่างงานในเขตชรุมชนใกลข้ๆบรงิษรัทใหข้เขข้ามารต่วมทดางานตามความ
สามารถ ชต่วยปรรับภมูมงิทรัศนน์ตามแนวรรันวดข้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหข้สะอาดและสะดวกขจึนน รวมถจึงกงิจกรรม
เทงิดทมูนสถาบรันพระมหากษรัตรงิยน์, การทดานรุบดารรุงศาสนารต่วมสรข้างสงิงส ปลมูกสรข้างใหข้วรัดในชรุมชน และการชต่วยบรรเทา
สาธารณภรัย เปป็นตข้น
ษั
รายงานตริดตามผลการปฏริบต
ษั ริตามโครงการความรษับผริดชอบทางสงคม
ปปี2562
ดดาเนงินงานเกปย
ส วกรับ

2562

2561
ผลงาน

2560
ผลงาน

0 เรถืสอง

0 เรถือ
ส ง

0 เรถืสอง

0 เรถืสอง

0 เรถือ
ส ง

841 คน

891 คน

933 คน

0 คน

2 คน

1 คน

8 คน

100.00%

103.09%

106.17%

71.49%

479 คน
616 คน

449 คน
587 คน

416 คน
599 คน

182 คน
502 คน

0 ครรังน

0 ครรังน

0 ครรันง

1 ครรังน

KPI

ผลงาน

0 เรถืสอง

0 เรถืสอง

1. ความรษับผริดชอบตต่อตษัวสรินคผู้า บรริการ และผผผู้บรริโภค
• ขข้อรข้องเรปยนทปสกระทบการดดาเนงินธรุรกงิจอยต่างมปสาระสดาครัญ

2. ความรษับผริดชอบตต่อหนต่วยงานราชการ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กลต. และหนต่วยงานอถืพิ่นทปีพิ่เกปีย
พิ่ วขผู้อง
• การทดาความผงิด/ขข้อรข้องเรปยน

0 เรถืสอง

3. ความรษับผริดชอบตต่อพนษักงาน
น ปป
• จดานวนพนรักงาน ณ สงิน
• นโยบายลดอรุบรัตงิเหตรุ - การเกงิดอรุบรัตเงิ หตรุ
• ใหข้การฝจึกอบรม
• ไดข้รรับการตรวจสรุขภาพ
-ระดรับตะกรัวส ในเลถือดเฉพาะการผลงิตแบตเตอรปส
-ตรวจสรุขภาพพนรักงานฝต่ายโรงงาน 3 บรงิษรัทยต่อย
• ขข้อเรปยกรข้อง ขข้อรข้องเรปยน ทปสมส
ป าระสดาครัญตต่อการผลงิต

4. ความรษับผริดชอบตต่อชรมชนทผู้องถริพิ่น อาชปีวอนามษัย ความปลอดภษัย และสริงพิ่ แวดลผู้อม
• ขข้อรข้องเรปยนจากภายนอกองคน์กร

0 เรถืสอง

0 เรถืสอง

0 เรถืสอง

0 เรถือ
ส ง

-วงิเคราะหน์นดนาทงินงและแกข้ปรัญหา - รง.ซอยใจเอถือ
น

24 ครรันง

22 ครรันง

26 ครรันง

24 ครรังน

-วงิเคราะหน์นดนาทงินงและแกข้ปรัญหา - รง.สามโคก

12 ครรันง

11 ครรันง

22 ครรันง

-

6 ครรันง

7 ครรันง

7 ครรังน

• ตงิดตามตรวจสอบ มลพงิษ/มลอากาศ

-กดาจรัดกากอรุตสาหกรรมทปสถก
มู ตข้องตามมาตรฐาน
-ตรวจวรัดระบบบดาบรัดอากาศ

ผต่านคต่า Std.

23/12/20

28 ธค.

22 ธค.

-ตรวจวรัดปรงิมาณฝรุต่น

ผต่านคต่า Std.

23 ธค.

13 ธค.

8 พย.

-ตรวจวรัดปรงิมาณตะกรัวส /สารเคมป

ผต่านคต่า Std.

23 ธค.

28 ธค.

8 พย.

-ตรวจวรัดปรงิมาณกรด

ผต่านคต่า Std.

23 ธค.

28 ธค.

8 พย.

-ตรวจวรัดระดรับเสปยงและแสง

ผต่านคต่า Std.

23 ธค.

7 ธค.

8 พย.

-ตรวจวรัดระดรับความรข้อน

ผต่านคต่า Std.

23 ธค.

7 ธค.

8 พย.

น เพลงิง
-ตรวจวรัดครุณภาพอากาศจากการเผาไหมข้เชถือ

ผต่านคต่า Std.

23 ธค.

7 ธค.

7 กค.

85 คน

158 คน

149 คน

5. การจผู้างงานแรงงานในเขตชรมชน
- มปแรงงานรรับเขข้ามาทดางาน
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ปีพิ่ งในงวดปปี 2562
การควบครมภายในและการบรริหารจษัดการความเสย
คณะกรรมการไดข้ทบทวนนโยบายและระเบปยบทรุกๆปปใหข้ทรันสมรัย ดมูแลระบบควบครุมภายในและระบบการบรงิหารจรัดการ
ส ทปส
ความเสปยส งใหข้มป
ป ระสงิทธงิภาพ มปการประเมงินความเสปยส งทรังน ภายในองคน์กรและภายนอกองคน์กรเพถือ
ส ปข้องกรันปรัญหาการทรุจรงิตคอรรัปชรัน
งิ ขององคน์กร มปการกดา หนดแผนงานประจดา ปปของงานตรวจสอบภายใน , กดา หนด
จะสต่งผลเสปยหายแกต่บรุคคลากรและทรรัพยน์ส น
คต่า KPI ประจดาปปในแตต่ละขรัน
น ตอนการทดางานทปส
ส ดาครัญ และตงิดตามใหข้มก
ป ารปฏงิบต
รั ต
งิ ามแผน มปการวงิเคราะหน์หาสาเหตรุ มปการแกข้ปญ
รั หา
ใหข้บรรลรุเปข้าหมาย งวดปป 2562 ทปผ
ส ต่านมาผมูส
ข้ อบบรัญชป ผมูต
ข้ รวจสอบภายใน ไมต่พบขข้อบกพรต่องอยต่างมปนรัยสดา ครัญแตต่อยต่างใด คณะ
ส งไดข้สรรุปรายงานนดาเสนอไวข้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจดาปป
กรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรงิหารความเสปย

รายการระหวต่างกษัน
ปป2562 บรงิษท
รั ไมต่มปรายการใดทปสกต่อใหข้เกงิดการขรัดแยข้งทางผลประโยชนน์ รายการระหวต่างกรันทปสมปสาระสดาครัญมปดรังนปน
บรคคลหรถือกริจการทปีเพิ่ กปีพิ่ยวขผู้องกษัน
ส กงิจการ
ชถือ
ประเทศทปจ
ส รัดตรันง
ลรักษณะความสรัมพรันธน์
สรัญชาตงิ
บรงิษรัท สยามลมูบรงิแคข้นทน์องินดรัสทรปส จดากรัด
ไทย
เปป็นบรงิษท
รั ยต่อย บรงิษรัทถถือหรุน
ข้ รข้อยละ 99.99
บรงิษรัท พรปเมปย ลมูบรงิแคข้นทน์ จดากรัด
ไทย
เปป็นบรงิษท
รั ยต่อย บรงิษรัทถถือหรุน
ข้ รข้อยละ 99.99
บรงิษรัท สยามแบตเตอรปสองินดรัสทรปส จดากรัด
ไทย
เปป็นบรงิษท
รั ยต่อย บรงิษรัทถถือหรุน
ข้ รข้อยละ 95.74
นายมรุข โรจตระการ
ไทย
เปป็นผมูข้ถถือหรุน
ข้ รายใหญต่ถถือหรุน
ข้ รข้อยละ 32.81 และ
เปป็นประธานกรรมการของบรงิษท
รั
หข้างหรุข้นสต่วนจดากรัด โรจนน์ไพศาล
ไทย
ผมูข้ถถือหรุน
ข้ รายใหญต่ของบรงิษรัทเปป็นหรุข้นสต่วนใหญต่
ผมูบ
ข้ รงิหารสดาครัญ
ไทย
บรุคคลทปม
ส ปอดานาจและความรรับผงิดชอบการวางแผน
สรังส การและควบครุมกงิจกรรมตต่างๆของกงิจการไมต่วต่าทาง
ตรงหรถือทางอข้อม รวมถจึง กรรมการของกลรุต่มบรงิษรัทไมต่วต่า
จะทดาหนข้าทปสในระดรับบรงิหารหรถือไมต่
นโยบายการกจาหนดราคา
รายการ
นโยบายการกดาหนดราคา
น
ซถือ ขาย สงินคข้าและคต่าธรรมเนปยมการจรัดการ
ราคาทปสตกลงรต่วมกรัน ตข้นทรุน ณ โรงงานบวกกดาไรมาตรฐานรข้อยละ 5
คต่าเชต่าทปสดงิน
ราคาตลาดตามสถานทปสตรันง
รายไดข้คต่าจรัดการการตลาดและอถืสนๆ
ราคาทปสตกลงกรันตามสรัญญา
เงงินปรันผลรรับ
ตามทปป
ส ระกาศจต่าย
รายการทปีพิ่สจาคษัญกษับบรคคลหรถือกริจการทปีเพิ่ กปีพิ่ยวขผู้องกษัน
1) การเชต่าทปสดงินจากผมูถ
ข้ ถือหรุข้นรายใหญต่
กลรุม
ต่ บรงิษรัท เชต่าทปด
ส งินจาก ครุณมรุข โรจตระการ
วรัตถรุประสงคน์ เพถืสอใช ข้เปป็นทปสตรันงอาคารโรงงานผลงิตทปสตดาบลบางขะแยง อดาเภอเมถือง จรังหวรัดปทรุมธานป พถืนนทปสเชต่ารวม
4 ไรต่ 3 งาน 29 ตารางวา
อรัตราคต่าเชต่า คงิดเปป็นรายเดถือนเดถือนละ 236,000 บาท
2) การเชต่าทปสดงินกรับกงิจการอถืสนทปสเกปสยวขข้องกรัน
กลรุม
ต่ บรงิษรัท เชต่าทปด
ส งินจาก หจก. โรจนน์ไพศาล
วรัตถรุประสงคน์ ใช ข้เปป็นทปสตรันงของอาคารคลรังสงินคข้าเพถืสอกระจายสงินคข้าไปทรัสวประเทศ และเปป็นทปสตรันงโรงงานผลงิตภาชนะ
สดาหรรับบรรจรุผลงิตภรัณฑน์นดนามรันหลต่อลถืน
ส และจาระบป ตรังน อยมูต่ทต
ปส ดาบลคลองควาย อดาเภอสามโคก จรังหวรัดปทรุมธานป มป
พถืนนทปสรวม 108 ไรต่ 2 งาน 92 ตารางวา
อรัตราคต่าเชต่า ตรันงแตต่ปป 2562 คงิดเปป็นรายปปปปละ 1,868,000 บาท
3) รายการกรับบรุคคลหรถือกงิจการอถืสนทปสเกปสยวขข้องกรันในปป 2562 (ไมต่รวมรายการกรับบรงิษรัทยต่อย) หนต่วย : พรันบาท
รายการ

งบการเงงินรวม
2562

คต่าเชต่าทปสดงินจากบรุคคลหรถือกงิจการอถืสนทปสเกปสยวขข้องกรัน
คต่าตอบแทนผมูข้บรงิหารสดาครัญ

2561

งบการเงงินเฉพาะกงิจการ
2562

2561

4,700

3,416

1,530

246

180,563

167,108

167,829

154,927
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ฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงาน
งบดรล
ริ
สนทรษั
พยฑ์หมรนเวปียน :
เงงินสด/รายการเทปยบเทต่าเงงินสด
ส
เงงินลงทรุนชรัวคราวเงงิ
นฝากประจดา
ลมูกหนปก
น ารคข้าและตรัวตั๋ เงงินรรับ
สงินคข้าคงเหลถือ
รวมสงินทรรัพยน์หมรุนเวปยน
ริ
สนทรษั
พยฑ์ไมต่หมรนเวปียน :
อสรังหารงิมทรรัพยน์เพถือ
ส การลงทรุน
ทปด
ส น
งิ อาคารและอรุปกรณน์สท
รุ ธงิ
รวมสงินทรรัพยน์ไมต่หมรุนเวปยน
ริ
รวมสนทรษั
พยฑ์
ริ
น
หนปีสนหมรนเวปียน :
น
เงงินเบงิกเกงินบรัญชปเงงินกมูยข้ ม
ถื ระยะสรัน
เจข้าหนปก
น ารคข้าและเจข้าหนปอ
น น
ถืส
รวมหนปส
น งินหมรุนเวปยน
รวมหนปส
น งินไมต่หมรุนเวปยน
ริ
รวมหนปีสน น
ต่ นของผผผู้ถถือหรผู้น :
สว
ทรุนจดทะเบปยนเรปยกชดาระแลข้ว
สต่วนเกงินมมูลคต่าหรุข้น
กดาไรสะสมยรังไมต่ไดข้จรัดสรร
ต่ นของผผผู้ถถือหรผู้น
รวมสว

สรรุปงบการเงงินรวม และ งบการเงงินเฉพาะบรงิษรัท 3 ปปทปสผาต่ นมา
หนต่วย : พรันบาท
งบการเงงินรวม
งบการเงงินเฉพาะบรงิษรัท
2562
2561
2560
2562
2561
2560
884,612
1,822,920
51,307
996,996
3,820,523

1,056,509
1,160,245
98,397
1,358,933
3,716,018

196,567
1,749,955
102,200
1,313,496
3,415,358

3,311
1,636,565
1,681,731
5,502,253

3,311
1,703,830
1,728,670
5,444,688

3,311
1,769,072
1,790,262
5,205,620

206,769
284,175
92,884
377,059

236,975
316,984
69,681
386,665

242,709
309,387
57,677
367,064

345,000
297,300
4,416,235
5,125,194

345,000
297,300
4,349,225
5,058,022

345,000
297,300
4,129,200
4,838,556

งบกจาไรขาดทรน
รายไดผู้ :
รายไดข้จากการขาย
หรัก รายไดข้รอรรับรมูข้
รายไดข้จากการขายสรุทธงิ
รายไดผู้รวม
ผู้ ต่าย :
คต่าใชจ
ตข้นทรุนขาย
ตข้นทรุนในการจรัดจดาหนต่าย
คต่าใช ข้จต่ายในการบรงิหาร
ปรรับเพงิสมผลประโยชนน์พนรักงาน
ผู้ ต่าย
รวมคต่าใชจ
กดาไรกต่อนภาษป
กจาไรทปีพิ่เปห็นของผผผู้ถถือหรผู้น
กจาไรตต่อหรผู้น (บาท)

งบกระแสเงรินสด

2562

งบการเงงินรวม
2561

2560

338,504
750,725
11,745
81,548
1,204,142

388,432
624,256
13,893
130,119
1,168,776

96,868
728,269
15,372
166,169
1,023,450

3,311
3,311
1,330,908
1,355,582
1,537,210
1,551,882
2,741,352 2,720,658

3,311
1,374,985
1,568,855
2,592,305

170,245
230,265
65,908
296,172

161,805
214,797
48,524
263,321

162,005
210,106
40,008
250,114

345,000
345,000
297,300
297,300
1,768,380
1,780,537
2,445,180 2,457,337

345,000
297,300
1,665,391
2,342,191

2562

งบการเงงินเฉพาะบรงิษรัท
2561
2560

3,010,259
-32,798
2,977,461
3,030,756

3,248,715
3,248,715
3,290,400

3,333,417
3,333,417
3,380,966

1,750,724
1,873,272
-26,449
1,724,275
1,873,272
1,920,802 2,074,103

1,900,729
1,900,729
2,103,321

2,150,913
135,105
340,106
19,161
2,645,284
385,471
306,519
0.89

2,346,385
135,368
334,197
2,816,324
474,076
379,131
1.10

2,385,250
127,000
332,991
2,845,583
535,383
427,421
1.24

1,271,281
1,376,925
97,238
102,117
268,354
271,614
14,185
1,651,058 1,750,657
269,744
323,446
228,232
272,923
0.66
0.79

1,342,027
105,545
271,573
1,719,146
384,175
322,646
0.94

ไดข้มา (ใช ข้ไป)
เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมดดาเนงินงาน
เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมลงทรุน
เงงินสดสรุทธงิจากกงิจกรรมจรัดหาเงงิน

งบการเงงินรวม
2562
2561
756,569
438,395
(685,165)
577,822
(241,526) (155,910)

2560
215,900
2,939
(276,862)

งบการเงงินเฉพาะบรงิษรัท
2562
2561
2560
251,115
272,413
197,902
(59,543)
174,801
65,145
(241,500)
(155,650)
(276,000)
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สรรปอษัตราสวต่ นทางการเงริน
Ratio Analysis

2562

งบการเงงินรวม
2561
2560

งบการเงงินเฉพาะบรงิษรัท
2562
2561
2560

ACTIVITY RATIO
RECEIVABLE TURNOVER

(TIMES)

39.78

32.39

42.83

134.51

128.02

125.43

COLLECTION PERIOD

(DAYS)

9.05

11.11

8.40

2.68

2.81

2.87

ACCOUNT PAYABLE TURNOVER

(TIMES)

15.73

15.57

17.24

10.81

10.87

10.52

PAYMENT PERIOD

(DAYS)

22.88

23.13

20.88

33.29

33.11

34.24

INVENTORY TURNOVER

(TIMES)

1.83

1.76

2.00

12.01

9.29

9.37

INVENTORY TURNOVER PERIOD

(DAYS)

197.16

205.01

180.13

29.97

38.73

38.42

FIXED ASSETTURNOVER

(TIMES)

1.78

1.87

1.86

1.28

1.37

1.38

CASH CYCLE

(DAYS)

183.33

193.00

167.65

-0.64

8.44

7.05

LIQUIDITY RATIO
CURRENT RATIO

(TIMES)

13.44

11.72

11.04

5.23

5.44

4.87

QUICK RATIO

(TIMES)

9.71

7.30

6.62

4.73

4.71

3.93

GROSS PROFIT MARGIN

(%)

27.75

27.79

28.44

26.27

26.50

29.64

NET PROFIT MARGIN

(%)

10.10

11.52

12.64

11.88

13.16

15.34

RETURN ON EQUITY

(%)

6.02

7.66

8.97

9.31

11.37

13.91

RETURN ON TOTAL ASSET

(%)

5.60

7.12

8.34

8.36

10.27

12.53

RETURN ON FIXED ASSET

(%)

23.58

27.17

29.66

19.49

22.39

25.85

(TIMES)

0.55

0.62

0.66

0.70

0.78

0.82

(TIMES)

0.07

0.08

0.08

0.12

0.11

0.11

PAR VALUE

(BAHT)

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

BOOK VALUE

(BAHT)

14.76

14.57

13.93

7.09

7.12

6.79

EARNING PER SHARE

(BAHT)

0.89

1.10

1.24

0.66

0.79

0.94

DIVIDEND PER SHARE

(BAHT)

0.70*

0.70

0.80

0.70*

0.70

0.80

PROFITABILITY RATIO

EFFICIENCY RATIO

ASSET TURNOVER
LEVERAGE RATIO
TT LIABILITIES / TT EQUITY
PER SHARE

หมายเหตรุ : * รออนรุมต
รั ใงิ นการประชรุมสามรัญผมูถ
ข้ อ
ถื หรุน
ข้ ในวรันทปส 22 เมษายน 2563

หนผู้า 44

SPG รายงานประจจาปปี 2562

การวริเคราะหฑ์และคจาอธริบายของฝต่ายจษัดการ
สจาหรษับปปี 2562

1. กลรุต่มบรงิษรัทมปสภาพคลต่องสมู ง มป Current Ratio 13.44 และ Quick Ratio 9.71 คณะกรรมการจจึงมปความเหป็น วต่าสมควร
เสนอจต่ า ยเงงิ น ปรั น ผลใหข้ แ กต่ ผมูข้ ถถื อ หรุข้ น สดา หรรั บ งวดการดดา เนงิ น งาน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2562 ในอรั ต ราหรุข้ น ละ 0.70 บาท
หรถือ 78.65% ของกดาไรตต่อหรุข้น เทปยบกรับปปทผ
ปส ต่านมา 63.64% ของกดาไรตต่อหรุข้น โดยรอทปสประชรุมผมูข้ถถือหรุข้นอนรุมรัตใงิ นวรันทปส 22
เมษายน 2563 รวมเปป็นเงงิน 241.50 ลข้านบาท
2. สงินคข้าคงเหลถือ มปมมูลคต่า 997 ลข้านบาทเทปยบกรับปป2561 ทปส 1,359 ลข้านบาทลดลง 362 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 26.64 ดรังมป
รายละเอปยด คถือ
(หนต่วย : ลข้านบาท)
รายการ
2562
2561
-ลดลง
%
สาเหตรุหลรัก
1. นดนามรันพถืนนฐาน

327.03

406.05

-79.02 -19.46% ตข้นทรุนลดลง -16.92%

97.67

164.82

-67.14 -40.74% ปรงิมาณเกป็บลดลง -31.37%

3. วรัตถรุดงิบ/ภาชนะ/กลต่องบรรจรุ

305.95

361.78

-55.82 -15.43% ปรงิมาณเกป็บลดลง -21.11%

4. สงินคข้ากจึสงสดาเรป็จรมูป

124.74

183.01

-58.27 -31.84% ปรงิมาณเกป็บลดลง -28.60%

5. สงินคข้าสดาเรป็จรมูป

114.82

166.62

-51.80 -31.09% ปรงิมาณเกป็บลดลง -21.54%
และตข้นทรุนลดลง -12.16%

26.78

76.66

997.00

1,358.93

-361.93 -26.64%

3,010.26

3,248.72

-238.46

32.46%

41.83%

197 days

205 days

2. ตะกรัสว

6. วรัตถรุดงิบระหวต่างทาง
รวมสงินคข้าคงเหลถือ
รายไดข้จากการขาย
สรัดสต่วนสงินคข้าคงเหลถือตต่อยอดขาย
INVENTORY TURNOVER
PERIOD

-49.87
-7.34%

สงินคข้าคงเหลถือทปสลดลงจจึงไมต่มปผลกระทบตต่อการขายสงินคข้าตามปกตงิของกลรุต่มบรงิษรัท ซจึงส โดยปกตงิกลรุม
ต่ บรงิษท
รั จะมปยอดขาย
งิ คข้าสดาเรป็จรมูปลดลง และจะเรต่งผลงิตในเดถือนมกราคมของปป
สมูงในเดถือนธรันวาคมของทรุกปป ทดาใหข้สน
3. รายไดข้จากการขาย วงิเคราะหน์ตามรายไดข้ทปสยรังไมต่หรักรายไดข้รอรรับรมูข้ตามมาตรฐาน TFRS15 ซจึงส เรงิสมใช ข้ในปป2562 เปป็นดรังนปน
รายไดข้
2562
2561
+เพงิสมขจึนน -ลดลง
ตามสายผลงิตภรัณฑน์
ลข้านบาท
รข้อยละ
ลข้านบาท
รข้อยละ
ลข้านบาท
รข้อยละ
รายไดข้จากการขาย
นดนามรันหลต่อลถืสน
1,499.98
49.81 1,577.45
48.44
-77.48
-4.91
จาระบป
965.23
32.05 1,025.46
31.49
-60.23
-5.87
แบตเตอรปส
515.75
17.13
611.06
18.77
-95.32
-15.60
อถืสนๆ
30.39
1.01
42.20
1.30
-11.81
-27.99
รวมรายไดข้จากการขาย
3,011.35
100.00 3,256.18
100.00
-244.83
-7.52
3.1 นดนามรันหลต่อลถืสน : รายไดข้ลดลง 77.48 ลข้านบาท -4.91% จากสภาพเศรษฐกงิจภายในประเทศทปสถดถอย สต่งผล
ใหข้การแขต่งขรันในตลาดสมูงขจึนน ยอดขายจจึงไมต่เปป็นตามเปข้าหมายทปสกดาหนดไวข้ลดลงรข้อยละ 11.27 เปป็นสาเหตรุหลรัก
สต่วนตลาดตต่างประเทศลมูกคข้าเปป็นประเทศในกลรุต่ม AEC กลรุต่มบรงิษรัทมปปรงิมาณขายสมูงขจึนนเมถืสอเทปยบกรับปป2561 รข้อยละ
2.93
3.2 จาระบป : รายไดข้ลดลง 60.23 ลข้านบาท -5.87% ตามสภาพเศรษฐกงิจภายในประเทศทปถ
ส ดถอย และการแขต่งขรันใน
ตลาดทปสมปผผ
มูข้ ลงิตรายใหมต่เพงิสมขจึนนจจึงรรุนแรงกวต่าปปทปสผต่านมา สต่งผลทรันงยอดขายในประเทศลดลงรข้อยละ 8.20 และยอด
ขายตลาดตต่างประเทศกลรุต่มทวปปเอเชปยลดลงรข้อยละ 1.00 เมถือเทปยบกรับปปทปสผต่านมา
3.3 แบตเตอรปส : รายไดข้ลดลง 95.32 ลข้านบาท -15.60% ตลาดแบตเตอรปสของกลรุต่มบรงิษรัทจะเปป็นลมูกคข้าตต่างประเทศทรังน
ส นเนปย และเอเชปย เปป็นหลรัก มปสด
รั สต่วนการขายตต่างประเทศตต่อในประเทศ เทต่ากรับ
แอฟรงิกา ตะวรันออกกลาง โอเซปย
น
75:25 ในปป2562 ทปสผต่านมา ปรงิมาณขายตต่างประเทศลดลงรข้อยละ 19.55 สาเหตรุจากลมูกคข้าจากแอฟรงิกามปกดาลรังซถือ
ลดลงมากจากปรัญหาความไมต่เสถปยรของคต่าเงงิน รายไดข้ตต่อหรัวของประชากร และปรัญหาเศรษฐกงิจภายในทวปป
แอฟรงิกา
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4. กดาไรจากการดดาเนงินงาน
รายการ
รวมรายไดข้จากการขายไมต่หรัก TFRS15

2562

หนต่วย : ลข้านบาท
2561
+เพงิสม -ลด

%

3,011.35

3,256.18

-244.83

-7.52%

-2,150.91

-2,346.39

195.47

-8.33%

กดาไรขรันนตข้น

860.44

909.79

-49.36

-5.43%

อรัตรากดาไรขรันนตข้น

28.57%

27.94%

33.22

21.84

11.38

52.11%

งิ คต่าเชต่า ฯ
กดาไรจากการขายทรรัพยน์สน

7.09

9.67

-2.58

-26.71%

กดาไรจากอรัตราแลกเปลปย
ส นเงงินตรา

9.33

1.40

7.93

567.42%

-461.62

-467.44

5.82

-1.25%

สดารองสงินคข้าดข้อยคต่า และอถืสนๆ

-2.57

-1.18

-1.39

117.25%

กดาไรกต่อนรายการพงิเศษ

445.88

474.08

-28.19

-5.95%

อรัตรากดาไรกต่อนรายการพงิเศษ

14.81%

14.56%

รายไดข้รอรรับรมูข้ตามมาตรฐาน TFRS15

-32.80

0.00

-32.80

ปรรับเพงิสมสดารองผลประโยชนน์พนรักงาน

-19.16

0.00

-19.16

-8.45

0.00

-8.45

รวมรายการพงิเศษปป2562

-60.41

0.00

-60.41

กดาไรกต่อนภาษปไมต่รวมกดาไรเบป็ดเสรป็จอถืสน

385.47

474.08

-88.60

-18.69%

-78.78

-94.72

15.94

-16.83%

-0.17

-0.22

0.05

-21.70%

306.52

379.14

-72.62

-19.15%

หรัก ตข้นทรุนขาย

บวก รายไดข้จากการลงทรุน

หรัก คต่าใช ข้จต่ายขายบรงิหาร

หรัก รายการพงิเศษทปเส รงิสมเกงิดในปป 2562

บรันทจึกสงินทรรัพยน์ถาวรดข้อยคต่า

หรัก ภาษปเงงินไดข้
หรัก กดาไรสต่วนไดข้เสปยทปสไมต่มปอดานาจควบครุม
กดาไรของผมูข้ถถือหรุน
ข้ ของบรงิษรัท

กดาไร บาทตต่อหรุข้น
0.89
1.10
-0.21
-19.15%
4.1 กดาไรขรันนตข้น อรัตราสมูงขจึนนเลป็กนข้อยจากรข้อยละ 27.94 เปป็น 28.57 จากราคาวรัตถรุดงิบหลรักทปสลดลง แตต่มมูลคต่ากดาไรขรันน
ตข้นลดลง 49.36 ลข้านบาท หรถือลดลงรข้อยละ 5.43 เปป็นไปตามยอดขายทปสลดลง
4.2 กดาไรกต่อนรายการพงิเศษ มปอรัตราทดากดาไรเพงิสมเลป็กนข้อยจากรข้อยละ 14.56 เปป็นรข้อยละ 14.81 แตต่มมูลคต่าลดลง 28.19
ลข้านบาท นข้อยกวต่าการลดลงของกดาไรขรันนตข้นเพราะมปรายไดข้จากเงงินลงทรุนเพงิม
ส ขจึนน 11.38 ลข้านบาท กดาไรจากอรัตรา
ข้จต่
แลกเปลปย
ส นเพงิสมขจึนน 7.93 ลข้านบาท และคต่าใช ายขายบรงิหารทปสลดลง 5.82 ลข้านบาท เปป็นหลรัก
4.3 รายการพงิเศษทปเส กงิดขจึนนครรันงแรกในปป 2562 รวมเปป็นเงงิน 60.41 ลข้านบาท จจึงสต่งผลใหข้กดาไรปกตงิของบรงิษรัทลดลงเมถืสอ
เทปยบกรับปป 2561 คถือ
- การบรันทจึกบรัญชปตามมาตรฐาน TFRS15 มปผลใหข้กลรุม
ต่ บรงิษท
รั ตข้องปรรับปรรุงรายไดข้จากการขายลดลงเปป็นรายไดข้รอ
รรับรมูข้ 32.80 ลข้านบาท
- จากพ.ร.บ.ครุข้มครองแรงงานฉบรับใหมต่ไดข้ปรรับคต่าชดเชยสดาหรรับลมูกจข้างทปสทดางานเกงิน 20 ปป โดยเพงิสมเงงินชดเชยจาก
300 วรัน เปป็น 400 วรัน กลรุต่มบรงิษรัทไดข้ตรันงสดารองผลประโยชนน์พนรักงานเพงิสมขจึนน 19.16 ลข้านบาท
งิ ถาวรดข้อยคต่าของโรงงานในอดาเภอสามโคก 2 รายการ คถือ เสาเขป็มสดาหรรับสรข้างแทข้งคน์มมูลคต่า
- การตรัดทรรัพยน์สน
5.60 ลข้านบาท และเครถืสองบรรจรุนดนามรัน 2.85 ลข้านบาท รวม 8.45 ลข้านบาท
4.4 กดาไรกต่อนภาษปไมต่รวมกดา ไรอถืสน จจึงลดลงจาก 474.08 ลข้านบาทเปป็น 385.47 ลข้านบาทลดลงรวม 88.60 ลข้านบาท
หรถือลดลงรข้อยละ 18.69 จากผลของขข้อ 4.3 เปป็นหลรัก
4.5 กดาไรสต่วนทปเส ปป็นของผมูข้ถถือหรุข้นของบรงิษท
รั ตามงบการเงงินรวมเทต่ากรับ 306.52 ลข้านบาทเทปยบกรับ 379.14 ลข้านบาท
ของปป2561 ลดลง 72.62 ลข้านบาทหรถือรข้อยละ 19.15 และกดาไรตต่อหรุข้นลดลงจาก 1.10 บาทตต่อหรุข้นเปป็น 0.89 บาท
ตต่อหรุข้น เปป็นไปตามสาระสดาครัญขข้างตข้น
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5.

สรรุปสาระสดาครัญในการทดาตลาด ในปป2562
น จากผมูข้บรงิโภคในประเทศลดลง จากภาวะเศรษฐกงิจถดถอยและความไมต่
5.1 ตลาดในประเทศมปการแขต่งขรันสมูง กดา ลรังซถือ
เสถปยรภาพทางการเมถือง การเพงิม
ส ยอดขายตลาดในประเทศจจึงทดาไดข้ยาก
5.2 ตลาดตต่างประเทศ เศรษฐกงิจโลกยรังอยมูใต่ นชต่วงขาลงจจึงมปผลตต่อการคข้าขายแบตเตอรปส สต่วนสงินคข้าจาระบปตลาดตต่าง
ประเทศยรังสามารถเพงิม
ส ปรงิมาณไดข้ ทรังน นปท
น ม
ป บรงิหารการขายของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั มปแผนงานเพถือ
ส ขยายตลาดตต่างประเทศของ
จาระบป รวมถจึงกรรมการบรงิหารมปแผนงานเพงิม
ส กดาลรังการผลงิตจาระบปซงจึส กดาลรังดดาเนงินการอยมูค
ต่ วบคมูไต่ ปดข้วย
รั สต่วนการขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากรับ
6. สรัดสต่วนขายในประเทศและตต่างประเทศ ปป2562 นดนามรันหลต่อลถืสน : มปสด
52:48 , จาระบป : มปสรัดสต่วนการขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่า กรับ 66:34 สต่ว นแบตเตอรปส : มปสรัดสต่วนการขายใน
ประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากรับ 25:75
7. สต่วนแบต่งทางการตลาดในปป 2562 : ปรงิมาณบรงิโภคนดนามรันหลต่อลถืน
ส ภายในประเทศโดยรวมของปป 2562 เทต่ากรับ 384.16 ลข้าน
ต่
ลงิตรโดยประมาณ กลรุม
ต่ บรงิษท
รั มปสวนแบต่งทางการตลาดประมาณรข้อยละ 3.08 สต่วนปรงิมาณบรงิโภคจาระบปภายในประเทศโดย
รวมของปป2562 เทต่ากรับ 19.62 ลข้านกก.โดยประมาณ กลรุม
ต่ บรงิษท
รั มปสวต่ นแบต่งทางการตลาดประมาณรข้อยละ 37.5
8. ปรัจจรัยทปม
ส ปผลตต่อการดดาเนงินงานหรถือฐานะการเงงินในอนาคต
งิ ทปสอาจจะเกงิดขจึนนบรงิษรัทและบรงิษรัทยต่อยไมต่มปภาระผมูกพรันทปสเปป็นสาระสดาครัญตต่อการดดาเนงินงานแตต่
8.1 ภาระผมูกพรันและหนปนสน
งิ นข้อยมากมป Current Ratio 13.44 และ Quick Ratio 9.71
อยต่างใด กลรุม
ต่ บรงิษท
รั มปหนปนสน
8.2 อนาคตของรถยนตน์ไฟฟข้าซจึงส คาดวต่าจะขยายตรัวมากไมต่เกงิน 20 ปปขข้างหนข้า จะสต่งผลตต่อการดดาเนงินธรุรกงิจของบรงิษรัท
ส งใหข้ความสดาครัญและไดข้ตรันงทปมงานบรงิหารจรัดการตงิดตามขข้อมมูลอยต่าง
โดยตรง คณะกรรมการบรงิหารความเสปย
ตต่อเนถืสองสมดสาเสมอ
9. แนวทางการดดาเนงินงานในอนาคต
9.1 ผลงิตภรัณฑน์นดนามรันหลต่อลถืสน : บรงิษท
รั ยรังคงใหข้ความสดาครัญตต่อการพรัฒนาครุณภาพ กลยรุทธน์ในการขาย การบรงิการรรับ
ประกรันหลรังขาย เพงิสมผลงิตภรัณฑน์ทม
ปส ปเกรด API สมูงขจึนนใหข้ทรันตลาดโลก ใช ข้วรัสดรุหปบหต่อสะดวกและไมต่ทดาลายสงิงส
แวดลข้อม เพถืสอเปป็นทางเลถือกทปสดปและปลอดภรัยสดาหรรับผมูข้บรงิโภค
9.2 ผลงิตภรัณฑน์จาระบป : บรงิษรัทมปกลยรุทธน์เพงิสมลมูกคข้าใหมต่ๆในตลาดตต่างประเทศ โดยกรรมการทปสดมูแลดข้านการตลาดตต่าง
ประเทศไดข้เพงิสมชต่องทางตงิดตต่อแบบ Online Trading เพถืสอความรวดเรป็ว อปกทรันงวงิจรัยพรัฒนาสมูตรผลงิตอยต่างสมดสาเสมอ
เพถืสอใหข้มปครุณภาพและตข้นทรุนทปสเหมาะตต่อการแขต่งขรัน และเพงิสมเครถืสองจรักรใหมต่ในการผลงิตจาระบป ปรัจจรุบรันอยมูต่ระหวต่าง
การตงิดตรังน เครถืสอง
9.3 ผลงิตภรัณฑน์แบตเตอรปส : มปนโยบาย Rebranding ทรันงตรัวผลงิตภรัณฑน์ และการบรงิหารจรัดการภายในองคน์กรควบคมูต่กรัน มรุต่ง
เนข้นพรัฒนาสายการผลงิตเพถืสอลดตข้นทรุนใหข้สามารถแขต่งขรันไดข้ และยรังคงไวข้ซ งจึส ครุณภาพทปสดป
9.4 ธรุรกงิจทต่าเรถือคลรังสงินคข้าและบรงิการโลจงิสตงิกสน์ : บรงิษท
รั ไดข้จรัดตรันงทปมงานศจึกษาขข้อมมูลวงิเคราะหน์แนวทางการดดาเนงิน
ธรุรกงิจบนทปสดงิน 71 ไรต่ รงิมแมต่นดนาเจข้าพระยาทปส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมรุทรเจดปยน์ จว.สมรุทรปราการ เพถืสอ
รองรรับการเปลปสยนไปของโลกทปสจะเกงิดในอนาคต ปรัจจรุบรันอยมูต่ในขรันนตอนยถืสนขอสรข้างแทข้งคน์เกป็บนดนา มรันตต่อราชการและ
รออนรุมรัตงิ
10. ทงิศทางเศรษฐกงิจในปป2563
เศรษฐกงิจไทยจะเตงิบโตไดข้ช ข้าลง : ตลาดในประเทศยรังคงมปความไมต่แนต่นอนจากการเมถืองทปสไมต่เสถปยรภาพและ
ไมต่มรัสนคงพอทปสจะชต่วยใหข้เศรษฐกงิจภายในประเทศขยายตรัว ประกอบกรับการชะลอตรัวของเศรษฐกงิจโลกอยต่างตต่อเนถืสองมป
ต่ โครงการ EEC อปกทรันงในตข้นปป2563 มป
ผลกระทบแผนการดจึงดมูดการลงทรุนจากตต่างประเทศมายรังโครงการขนาดใหญต่เช น
ปรัจจรัยสดาครัญทปสกดดรันเศรษฐกงิจคถือ การระบาดของไวรรัส COVID-19 ในประเทศจปนซจึงส เปป็นลมูกคข้าสดาครัญของไทย เทต่ากรับ
ยงิสงสต่งผลใหข้การคข้าขายภายในประเทศลดลงมากขจึนน
เศรษฐกงิจโลกจะการชะลอตรัวอยต่างตต่อเนถืสอง : ตลาดสต่งออกจะไดข้รรับผลกระทบจากความตข้องการของลมูกคข้าทปส
ลดลง และการระบาดของไวรรัส COVID-19 จากประเทศจปนไปประเทศตต่างๆ ยงิสงสต่งผลใหข้อรุปสงคน์ในตต่างประเทศชะลอ
ปส งเพถืสอใหข้
ตรัวลงมาก ดรังนรันนผมูข้ประกอบการภายในประเทศตข้องมปแนวทางในการปรรับตรัว ปรรับกลยรุทธน์ มปการบรงิหารความเส ย
ผต่านภาวะนปนไป
สดา หรรั บ กลรุต่ ม บรงิ ษรั ท มป ค วามพรข้ อ มทรุ ก ดข้ า นเพถืส อ ตอบสนองความตข้ อ งการของลมู ก คข้ า ทรุ ก ตลาด ทรัน ง ดข้ า นเงงิ น
ทรุนหมรุนเวปยน ดข้านการผลงิต สถานทปสจรัดเกป็บ การขาย การบรงิการ การประกรันครุณภาพ การเพงิสมผลงิตภรัณฑน์เกรดใหมต่ๆออก
ต่ ลาดเพถืสอเพงิสมทางเลถือกใหข้มากขจึนนสดาหรรับผมูข้บรงิโภค และเชถือ
ส มรัสนวต่าจะสามารถนดามาซจึงส ผลประกอบการทปสดปใหข้ผมูข้มปสวต่ นไดข้
สมูต
เสปยทรุกระดรับตต่อไป
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รายงานของผผส
ผู้ อบบษัญชรปี บ
ษั อนรญาต
เสนอ ผมูถ
ข้ อ
ถื หรุน
ข้ บรงิษท
รั สยามภรัณฑน์กรรุป
รุ๊ จดากรัด (มหาชน)
ความเหห็น
ขข้าพเจข้าไดข้ตรวจสอบงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการของบรงิษรัท สยามภรัณฑน์กรรุป
รุ๊ จดากรัด (มหาชน) และบรงิษรัทยต่อย (กลรุม
ต่
บรงิษท
รั ) และของเฉพาะบรงิษท
รั สยามภรัณฑน์กรรุป
รุ๊ จดากรัด (มหาชน) (บรงิษท
รั ) ตามลดาดรับ ซจึงส ประกอบดข้วยงบแสดงฐานะการเงงินรวมและงบ
แสดงฐานะการเงงินเฉพาะกงิจการ ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2562 งบกดาไรขาดทรุนเบป็ดเสรป็จรวมและงบกดาไรขาดทรุนเบป็ดเสรป็จเฉพาะกงิจการ
งบแสดงการเปลปย
ส นแปลงสต่วนของผมูถ
ข้ ถือหรุน
ข้ รวมและงบแสดงการเปลปย
ส นแปลงสต่วนของผมูถ
ข้ ถือหรุข้นเฉพาะกงิจการ และงบกระแสเงงินสดรวม
งิน สรุดวรันเดปยวกรัน รวมถจึงหมายเหตรุซงจึส ประกอบดข้วยสรรุปนโยบายการบรัญชปทส
และงบกระแสเงงินสดเฉพาะกงิจการ สดาหรรับปปสน
ปส ดาครัญและเรถือ
ส ง
อถืน
ส ๆ
ขข้าพเจข้าเหป็นวต่า งบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการขข้างตข้นนปแ
น สดงฐานะการเงงินรวมและฐานะการเงงินเฉพาะกงิจการของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั
และบรงิษท
รั ตามลดาดรับ ณ วรันทปส 31 ธรันวาคม 2562 ผลการดดาเนงินงานรวมและผลการดดาเนงินงานเฉพาะกงิจการ และกระแสเงงินสดรวมและ
งิน สรุดวรันเดปยวกรันโดยถมูกตข้องตามทปค
กระแสเงงินสดเฉพาะกงิจการ สดาหรรับปปสน
ส วรในสาระสดาครัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงงิน
เกณฑฑ์ในการแสดงความเหห็น
ขข้าพเจข้าไดข้ปฏงิบต
รั งงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบรัญชป ความรรับผงิดชอบของขข้าพเจข้าไดข้กลต่าวไวข้ในวรรค ความรรับผงิดชอบของผมูส
ข้ อบ
บรัญชปตอ
ต่ การตรวจสอบงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการในรายงานของขข้าพเจข้า ขข้าพเจข้ามปความเปป็นองิสระจากกลรุม
ต่ บรงิษท
รั และ
บรงิษท
รั ตามขข้อกดาหนดจรรยาบรรณของผมูป
ข้ ระกอบวงิชาชปพบรัญชปทก
ปส ดาหนดโดยสภาวงิชาชปพบรัญชป ในสต่วนทปเส กปย
ส วขข้องกรับการตรวจสอบงบการ
เงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการ และขข้าพเจข้าไดข้ปฏงิบต
รั ต
งิ ามความรรับผงิดชอบดข้านจรรยาบรรณอถืน
ส ๆ ซจึงส เปป็นไปตามขข้อกดาหนดเหลต่านปน
ส วต่าหลรักฐานการสอบบรัญชปทข
ข้ นเกณฑน์ในการแสดงความเหป็นของขข้าพเจข้า
ขข้าพเจข้าเชถือ
ปส าข้ พเจข้าไดข้รบ
รั เพปยงพอและเหมาะสมเพถือ
ส ใชเปป็
เรถือ
พิ่ งสจาคษัญในการตรวจสอบ
เรถือ
ส งสดาครัญในการตรวจสอบคถือเรถือ
ส งตต่าง ๆ ทปม
ส น
ป ย
รั สดาครัญทปส
ส ด
รุ ตามดรุลยพงินงิจเยปย
ส งผมูป
ข้ ระกอบวงิชาชปพของขข้าพเจข้าในการตรวจสอบงบการ
เงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการสดาหรรับงวดปรัจจรุบน
รั ขข้าพเจข้าไดข้นดาเรถือ
ส งเหลต่านปม
น าพงิจารณาในบรงิบทของการตรวจสอบงบการเงงินรวม
และงบการเงงินเฉพาะกงิจการโดยรวมและในการแสดงความเหป็นของขข้าพเจข้า ทรังน นปข
น าข้ พเจข้าไมต่ไดข้แสดงความเหป็นแยกตต่างหากสดาหรรับเรถือ
ส ง
เหลต่านปน
ริ คผู้าคงเหลถือ
มผลคต่าของสน
อข้างถจึงหมายเหตรุ 9 ของงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการ
เรถือ
ส งสดาครัญในการตรวจสอบ

ไดข้ตรวจสอบเรถือ
ส งดรังกลต่าวอยต่างไร

ส งเกปสย วกรับ มมูล คต่า ของสงิน คข้า คง
กลรุต่ม บรงิษรัท และบรงิษรัท มปค วามเสปย
เหลถือ เนถือ
ส งจากราคาขายสงินคข้าประเภทนดนามรันเครถือ
ส งและจาระบปใน
ตลาดมปการแขต่งขรันสมูง การปรรับราคาขายสงินคข้าจจึงเปป็นไปไดข้ยาก ใน
ขณะทปรส าคาวรัตถรุดบ
งิ หลรักของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั และบรงิษท
รั มปความผรันผวน
เปป็นไปตามราคาตลาด และมปผลกระทบจากการปรรับอรัต ราภาษป
สรรพสามงิต เนถือ
ส งดข้วยผมูบ
ข้ รงิหารตข้องใช ข้วงิจารณญาณและขข้อสมมตงิทปส
เกปย
ส วขข้องกรับการขายในอนาคตตามปกตงิของธรุรกงิจในการวรัดมมูลคต่า
ของสงิน คข้ า คงเหลถื อ และสงิน คข้ า คงเหลถื อ มป มมู ล คต่ า ทปส มป นรั ย สดา ครั ญ
ขข้าพเจข้าจจึงพงิจารณาเรถือ
ส งดรังกลต่าวเปป็นเรถือ
ส งสดาครัญในการตรวจสอบ

วงิธก
ป ารตรวจสอบของขข้าพเจข้าประกอบดข้วย
• การประเมงินมมูลคต่าทปสคาดวต่าจะไดข้รรับคถืนของสงินคข้า โดยเรงิสมจาก
การทดา ความเขข้าใจในระบบและการควบครุมของกลรุต่มบรงิษรัทและ
บรงิษท
รั เกปย
ส วกรับมมูลคต่าของสงินคข้าคงเหลถือ นโยบายการกดาหนดราคา
ขายสงินคข้าและการจรัดทดารายงานราคาขายสงินคข้า
• ทดสอบการออกแบบระบบและการปฏงิบรัตต
งิ ามการควบครุม และ
ต่ ทดสอบมมูลคต่าทปค
สรุม
ส าดวต่าจะไดข้รบ
รั กรับราคาขายภายหลรังรอบระยะ
เวลารายงาน รายงานราคาขายสงินคข้า รวมทรังน ราคาขายจากแหลต่ง
ขข้ อ มมูล ภายนอก ตลอดจนสรุ ต่ม ทดสอบประมาณการคต่ า ใช ข้จต่ า ยทปส
จดาเปป็นในการขายสงินคข้านรัน
น
• พงิจารณาการเปงิดเผยขข้อมมูลใหข้เปป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงงิน

หนผู้า 48

SPG รายงานประจจาปปี 2562

ขผู้อมผลอถืน
พิ่
ผมูบ
ข้ รงิหารเปป็นผมูรข้ บ
รั ผงิดชอบตต่อขข้อมมูลอถืน
ส ขข้อมมูลอถืน
ส ประกอบดข้วยขข้อมมูลซจึงส รวมอยมูใต่ นรายงานประจดาปป แตต่ไมต่รวมถจึงงบการเงงินรวมและงบการ
เงงินเฉพาะกงิจการและรายงานของผมูส
ข้ อบบรัญชปทอ
ปส ยมูใต่ นรายงานนรัน
น ซจึงส คาดวต่ารายงานประจดาปปจะถมูกจรัดเตรปยมใหข้ขข้าพเจข้าภายหลรังวรันทปใส น
รายงานของผมูส
ข้ อบบรัญชปนปน
ถืส มรัสนตต่อ
ความเหป็นของขข้าพเจข้าตต่องบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการไมต่ครอบคลรุมถจึงขข้อมมูลอถืน
ส และขข้าพเจข้าไมต่ไดข้ใหข้ความเช อ
ขข้อมมูลอถืน
ส
ความรรับผงิดชอบของขข้าพเจข้าทปเส กปย
ส วเนถือ
ส งกรับการตรวจสอบงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการ คถือ การอต่านขข้อมมูลอถืน
ส ตามทปรส ะบรุ
ขข้างตข้นเมถือ
ส จรัดทดาแลข้ว และพงิจารณาวต่าขข้อมมูลอถืน
ส มปความขรัดแยข้งทปม
ส ส
ป าระสดาครัญกรับงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการหรถือกรับความ
รมูท
ข้ ไปส ดข้รบ
รั จากการตรวจสอบของขข้าพเจข้า หรถือปรากฏวต่าขข้อมมูลอถืน
ส มปการแสดงขข้อมมูลทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงอรันเปป็นสาระสดาครัญหรถือไมต่
ส สาร
เมถือ
ส ขข้าพเจข้าไดข้อาต่ นรายงานประจดาปป หากขข้าพเจข้าสรรุปไดข้วาต่ มปการแสดงขข้อมมูลทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงอรันเปป็นสาระสดาครัญ ขข้าพเจข้าตข้องสถือ
เรถือ
ส งดรังกลต่าวกรับผมูม
ข้ ห
ป นข้าทปใส นการกดากรับดมูแลและขอใหข้ทดาการแกข้ไข
ความรรับผงิดชอบของผมูบ
ข้ รงิหารและผมูม
ข้ ห
ป นข้าทปใส นการกดากรับดมูแลตต่องบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการ
ผมูข้บรงิหารมปหนข้าทปสรรับผงิด ชอบในการจรัด ทดา และนดา เสนองบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการเหลต่านปนโดยถมูกตข้องตามทปสค วรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงงิน และรรับผงิดชอบเกปย
ส วกรับการควบครุมภายในทปผ
ส บ
มูข้ รงิหารพงิจารณาวต่าจดาเปป็นเพถือ
ส ใหข้สามารถจรัดทดางบการ
เงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการทปป
ส ราศจากการแสดงขข้อมมูลทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงอรันเปป็นสาระสดาครัญไมต่วาต่ จะเกงิดจากการทรุจรงิตหรถือขข้อ
ผงิดพลาด
ในการจรัดทดางบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการ ผมูบ
ข้ รงิหารรรับผงิดชอบในการประเมงินความสามารถของกลรุม
ต่ บรงิษรัทและบรงิษรัทใน
การดดาเนงินงานตต่อเนถือ
ส ง เปงิดเผยเรถือ
ส งทปเส กปย
ส วกรับการดดาเนงินงานตต่อเนถืสอง (ตามความเหมาะสม) และการใช ข้เกณฑน์การบรัญชปสดาหรรับการ
ดดาเนงินงานตต่อเนถือ
ส งเวข้นแตต่ผบ
มูข้ รงิหารมปความตรังน ใจทปจ
ส ะเลงิกกลรุม
ต่ บรงิษท
รั และบรงิษท
รั หรถือหยรุดดดาเนงินงานหรถือไมต่สามารถดดาเนงินงานตต่อเนถือ
ส งตต่อ
ไปไดข้
ผมูม
ข้ ห
ป นข้าทปใส นการกดากรับดมูแลมปหนข้าทปใส นการสอดสต่องดมูแลกระบวนการในการจรัดทดารายงานทางการเงงินของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั และบรงิษท
รั
ความรรับผงิดชอบของผมูส
ข้ อบบรัญชปตอ
ต่ การตรวจสอบงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการ
ส มรัน
การตรวจสอบของขข้าพเจข้ามปวต
รั ถรุประสงคน์เพถือ
ส ใหข้ไดข้ความเชถือ
ส อยต่างสมเหตรุสมผลวต่างบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการโดยรวม
ปราศจากการแสดงขข้อมมูลทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงอรันเปป็นสาระสดาครัญหรถือไมต่ ไมต่วาต่ จะเกงิดจากการทรุจรงิตหรถือขข้อผงิดพลาด และเสนอรายงาน
ส
จึ
ส มรัน
ส มรัน
ของผมูส
ข้ อบบรัญชปซงรวมความเหป็นของขข้าพเจข้าอยมูด
ต่ วข้ ย ความเชถือ
ส อยต่างสมเหตรุสมผลคถือความเชถือ
ส ในระดรับสมูงแตต่ไมต่ไดข้เปป็นการรรับ
ประกรันวต่าการปฏงิบต
รั งงิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบรัญชปจะสามารถตรวจพบขข้อมมูลทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงอรันเปป็นสาระสดาครัญทปม
ส อ
ป ยมูไต่ ดข้
เสมอไป ขข้อมมูลทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงอาจเกงิดจากการทรุจรงิตหรถือขข้อผงิดพลาดและถถือวต่ามปสาระสดาครัญเมถือ
ส คาดการณน์ไดข้อยต่างสมเหตรุสมผลวต่า
รายการทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงแตต่ละรายการหรถือทรุกรายการรวมกรันจะมปผลตต่อการตรัดสงินใจทางเศรษฐกงิจของผมูใข้ ช ข้งบการเงงินจากการใช ข้งบ
การเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการเหลต่านปน
ในการตรวจสอบของขข้าพเจข้าตามมาตรฐานการสอบบรัญชป ขข้าพเจข้าไดข้ใชดรุข้ ลยพงินจ
งิ และการสรังเกตและสงสรัยเยปย
ส งผมูป
ข้ ระกอบวงิชาชปพตลอด
การตรวจสอบ การปฏงิบต
รั งงิ านของขข้าพเจข้ารวมถจึง
ส งจากการแสดงขข้อมมูลทปข
• ระบรุและประเมงินความเสปย
ส รัดตต่อขข้อเทป็จจรงิงอรันเปป็นสาระสดาครัญในงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะ
ส งเหลต่า
กงิจการไมต่วาต่ จะเกงิดจากการทรุจรงิตหรถือขข้อผงิดพลาด ออกแบบและปฏงิบต
รั งงิ านตามวงิธก
ป ารตรวจสอบเพถือ
ส ตอบสนองตต่อความเสปย
ส งทปไส มต่พบ
นรัน
น และไดข้หลรักฐานการสอบบรัญชปทเปส พปยงพอและเหมาะสมเพถือ
ส เปป็นเกณฑน์ในการแสดงความเหป็นของขข้าพเจข้า ความเสปย
ส งทปเส กงิดจากขข้อผงิดพลาดเนถือ
ขข้อมมูลทปข
ส ด
รั ตต่อขข้อเทป็จจรงิงอรันเปป็นสาระสดาครัญซจึงส เปป็นผลมาจากการทรุจรงิตจะสมูงกวต่าความเสปย
ส งจากการ
ทรุจรงิตอาจเกปย
ส วกรับการสมรมูรข้ ต่วมคงิด การปลอมแปลงเอกสารหลรักฐาน การตรังน ใจละเวข้นการแสดงขข้อมมูล การแสดงขข้อมมูลทปไ
ส มต่ตรง
ตามขข้อเทป็จจรงิงหรถือการแทรกแซงการควบครุมภายใน
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• ทดาความเขข้าใจในระบบการควบครุมภายในทปเส กปย
ส วขข้องกรับการตรวจสอบ เพถือ
ส ออกแบบวงิธก
ป ารตรวจสอบทปเส หมาะสมกรับสถานการณน์
แตต่ไมต่ใชต่เพถือ
ส วรัตถรุประสงคน์ในการแสดงความเหป็นตต่อความมปประสงิทธงิผลของการควบครุมภายในของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั และบรงิษท
รั
• ประเมงินความเหมาะสมของนโยบายการบรัญชปทผ
ปส บ
มูข้ รงิหารใช ข้และความสมเหตรุสมผลของประมาณการทางบรัญชปและการเปงิดเผย
ขข้อมมูลทปเส กปย
ส วขข้องซจึงส จรัดทดาขจึน
น โดยผมูบ
ข้ รงิหาร
• สรรุปเกปย
ส วกรับความเหมาะสมของการใช ข้เกณฑน์การบรัญชปสดาหรรับการดดาเนงินงานตต่อเนถือ
ส งของผมูบ
ข้ รงิหารและจากหลรักฐานการสอบ
บรัญชปทไปส ดข้รบ
รั สรรุปวต่ามปความไมต่แนต่นอนทปม
ส ส
ป าระสดาครัญทปเส กปย
ส วกรับเหตรุการณน์หรถือสถานการณน์ทอ
ปส าจเปป็นเหตรุใหข้เกงิดขข้อสงสรัยอยต่างมปนย
รั
สดาครัญตต่อความสามารถของกลรุม
ต่ บรงิษท
รั และบรงิษท
รั ในการดดาเนงินงานตต่อเนถือ
ส งหรถือไมต่ถาข้ ขข้าพเจข้าไดข้ขอ
ข้ สรรุปวต่ามปความไมต่แนต่นอนทปม
ส ป
สาระสดาครัญ ขข้าพเจข้าตข้องกลต่าวไวข้ในรายงานของผมูส
ข้ อบบรัญชปของขข้าพเจข้าโดยใหข้ขข้อสรังเกตถจึงการเปงิดเผยขข้อมมูลในงบการเงงินรวม
และงบการเงงินเฉพาะกงิจการทปเส กปย
ส วขข้อง หรถือถข้าการเปงิดเผยขข้อมมูลดรังกลต่าวไมต่เพปยงพอ ความเหป็นของขข้าพเจข้าจะเปลปย
ส นแปลงไป
ขข้อสรรุปของขข้าพเจข้าขจึนนอยมูต่กรับหลรักฐานการสอบบรัญชปทปสไดข้รรับจนถจึงวรันทปสในรายงานของผมูข้สอบบรัญชปของขข้าพเจข้า อยต่างไรกป็ตาม
เหตรุการณน์หรถือสถานการณน์ในอนาคตอาจเปป็นเหตรุใหข้กลรุม
ต่ บรงิษท
รั และบรงิษท
รั ตข้องหยรุดการดดาเนงินงานตต่อเนถือ
ส ง
• ประเมงินการนดาเสนอโครงสรข้างและเนถือ
น หาของงบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการโดยรวม รวมถจึงการเปงิดเผยขข้อมมูลวต่า
งบการเงงินรวมและงบการเงงินเฉพาะกงิจการแสดงรายการและเหตรุการณน์ในรมูปแบบทปท
ส ดาใหข้มก
ป ารนดาเสนอขข้อมมูลโดยถมูกตข้องตามทปส
ควรหรถือไมต่
• ไดข้รบ
รั หลรักฐานการสอบบรัญชปทเปส หมาะสมอยต่างเพปยงพอเกปย
ส วกรับขข้อมมูลทางการเงงินของกงิจการภายในกลรุม
ต่ หรถือกงิจกรรมทางธรุรกงิจ
ภายในกลรุม
ต่ บรงิษรัทเพถือ
ส แสดงความเหป็นตต่องบการเงงินรวม ขข้าพเจข้ารรับผงิดชอบตต่อการกดา หนดแนวทางการควบครุมดมูแล และการ
ปฏงิบต
รั งงิ านตรวจสอบกลรุม
ต่ บรงิษท
รั ขข้าพเจข้าเปป็นผมูรข้ บ
รั ผงิดชอบแตต่เพปยงผมูเข้ ดปยวตต่อความเหป็นของขข้าพเจข้า
ถืส สารกรับผมูข้มปหนข้าทปสในการกดากรับดมูแลในเรถืสองตต่าง ๆ ทปสสดา ครัญซจึงส รวมถจึงขอบเขตและชต่วงเวลาของการตรวจสอบตามทปสไดข้
ขข้าพเจข้าไดข้สอ
วางแผนไวข้ ประเดป็นทปม
ส น
ป ย
รั สดาครัญทปพ
ส บจากการตรวจสอบรวมถจึงขข้อบกพรต่องทปม
ส น
ป ย
รั สดาครัญในระบบการควบครุมภายในหากขข้าพเจข้าไดข้พบ
ในระหวต่างการตรวจสอบของขข้าพเจข้า
ขข้าพเจข้าไดข้ใหข้คดารรับรองแกต่ผม
มูข้ ห
ป นข้าทปใส นการกดากรับดมูแลวต่าขข้าพเจข้าไดข้ปฏงิบต
รั ต
งิ ามขข้อกดาหนดจรรยาบรรณทปเส กปย
ส วขข้องกรับความเปป็นองิสระและ
ถืส สารกรับผมูม
ส วต่ามปเหตรุผลทปบ
ไดข้สอ
ข้ ห
ป นข้าทปใส นการกดากรับดมูแลเกปย
ส วกรับความสรัมพรันธน์ทงรัน หมดตลอดจนเรถือ
ส งอถืน
ส ซจึงส ขข้าพเจข้าเชถือ
ส ค
รุ คลภายนอกอาจ
ข้ อ
พงิจารณาวต่ากระทบตต่อความเปป็นองิสระของขข้าพเจข้าและมาตรการทปข
ส าข้ พเจข้าใชเพถื
ส ปข้องกรันไมต่ใหข้ขาข้ พเจข้าขาดความเปป็นองิสระ
ถืส สารกรับผมูม
จากเรถือ
ส งทปส
ส อ
ข้ ห
ป นข้าทปใส นการกดากรับดมูแล ขข้าพเจข้าไดข้พจ
งิ ารณาเรถือ
ส งตต่าง ๆ ทปม
ส ปนย
รั สดาครัญทปส
ส ด
รุ ในการตรวจสอบงบการเงงินรวมและ
งบการเงงินเฉพาะกงิจการในงวดปรัจจรุบน
รั และกดาหนดเปป็นเรถือ
ส งสดาครัญในการตรวจสอบ ขข้าพเจข้าไดข้อธงิบายเรถือ
ส งเหลต่านปใน นรายงานของผมูส
ข้ อบ
บรัญชปเวข้นแตต่กฎหมายหรถือขข้อบรังครับไมต่ใหข้เปงิดเผยตต่อสาธารณะเกปสยวกรับเรถืสองดรังกลต่าว หรถือในสถานการณน์ทปสยากทปสจะเกงิดขจึนน ขข้าพเจข้า
ส สารเรถือ
พงิจารณาวต่าไมต่ควรสถือ
ส งดรังกลต่าวในรายงานของขข้าพเจข้าเพราะการกระทดาดรังกลต่าวสามารถคาดการณน์ไดข้อยต่างสมเหตรุผลวต่าจะมปผลก
ส สารดรังกลต่าว
ระทบในทางลบมากกวต่าผลประโยชนน์ตอ
ต่ สต่วนไดข้เสปยสาธารณะจากการสถือ
(ฐงิตม
งิ า พงศน์ไชยยง)
ผมูส
ข้ อบบรัญชปรบ
รั อนรุญาต
เลขทะเบปยน 10728
บรงิษท
รั เคพปเอป็มจป ภมูมไงิ ชย สอบบรัญชป จดากรัด
กรรุงเทพมหานคร
17 กรุมภาพรันธน์ 2563

จ หรษับปปี 2562 และหมายเหตรประกอบ
งบการเงรินสา
ทต่านผมูล
ข้ งทรุนสามารถดมูขอ
ข้ มมูลรายละเอปยดตามทปบ
ส รงิษท
รั ฯแสดงไวข้ใน
https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPG
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