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สารจากคณะกรรมการ

เรปยน ทต่านผผผู้ถถือหทุผู้น

มากกวต่า 60 ปปทปพิ่บรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) และบรริษษัทในเครถือ ดจาเนรินธทุรกริจ
จจาหนต่ายสรินคผู้า นจนามษันหลต่อลถืพิ่น จาระบป และแบตเตอรปพิ่  ดผู้วยความรต่วมมถือรต่วมใจจาก  คณะกรรมการ
ผผผู้บรริหาร และ พนษักงานททุกระดษับ พวกเราททุต่มเทมทุต่งมษัพิ่นในการพษัฒนาผลริตภษัณฑน์ใหผู้เปป็น ส รินคผู้าทปพิ่ดปมป
คทุณภาพ เปป็นมริตรตต่อสริพิ่งแวดลผู้อม โดยเนผู้นสรผู้างความเชถืพิ่อมษัพิ่นใหผู้แกต่ผผผู้ใช ผู้ตลอดมา จศงนจามาซศพิ่งผลตอบ
แทนทปพิ่ดปและสมจพิ่าเสมอตต่อทต่านผผผู้ถถือหทุผู้นททุกปป  กลทุต่มบรริษษัทมปความตระหนษักถศงหนผู้าทปพิ่ความรษับผริดชอบ
ทปพิ่ตผู้องดจาเนรินการอยต่างเครต่งครษัดตต่อ สษังคม สริพิ่งแวดลผู้อม ผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับ เคารพกฎหมาย และ
ขผู้อบษังคษับตต่างๆ ตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดปอยต่างตต่อเนถืพิ่องเพถืพิ่อจะไดผู้นจาพาใหผู้บรริษษัทฯ เตริบโต
ยษัพิ่งยถืน โปรต่งใส เปป็นธรรม และตรวจสอบไดผู้

ปป2563 ทปพิ่ผต่านมาบรริษษัทฯ มปรายไดผู้รวม 2,637 ลผู้านบาท ลดลงรผู้อยละ 12.99 เมถืพิ่อเทปยบกษับ
ปปทปพิ่ผต่านมา ซศพิ่งไมต่เปป็นตามเปผู้าหมายทปพิ่บรริษษัทฯวางไวผู้ในเรถืพิ่องการเพริพิ่มรายไดผู้ตผู้องมากกวต่าปปทปพิ่ผต่านๆมา
เนถืพิ่องจากเปป็นไปในทริศทางเดปยวกษับภาพรวมการใช ผู้นจนามษันเชถืนอเพลริงในประเทศสจาหรษับปป2563 อผู้างถศง
ผลสรทุปจากกรมธทุรกริจพลษังงานคถือปรริมาณการใช ผู้ลดลงเมถืพิ่อเทปยบกษับปป2562 รผู้อยละ 12.5 โดยสาเหตทุ
สจาคษัญมาจากการแพรต่ระบาดของ COVID-19 สต่งผลใหผู้มปการ Lockdown ในชต่วงไตรมาสทปพิ่ 2 อปกทษันง
มปมาตรการจจากษัดการเดรินทางเขผู้าประเทศดผู้วย จศงสต่งผลใหผู้เศรษฐกริจโดยรวมซบเซา กจาลษังซถืนอในประ
เทศและประเทศเพถืพิ่อนบผู้านในแถบชายแดนซศพิ่งเปป็นลผกคผู้าของบรริษษัทฯลดลงมาก 

คณะกรรมการบรริษษัทฯ ขอขอบคทุณทต่านผผผู้ถถือหทุผู้น ลผกคผู้า คผต่คผู้า และสถาบษันตต่างๆ ทปพิ่ใหผู้ความ
สนษับสนทุนบรริษษัทฯดผู้วยดปมาโดยตลอด อปกทษันงพนษักงานททุกทต่านทปพิ่มทุต่งมษัพิ่นและททุต่มเทกจาลษังกายกจาลษังใจ
ในการทจางานจนทจาใหผู้บรริษษัทฯกผู้าวผต่านปปทปพิ่ผต่านมาและประสบความสจาเรป็จตามสมควร 

ทผู้ายทปพิ่สทุดนปน คณะกรรมการบรริษษัทฯขอตษันงปณริธานวต่าจะบรริหารองคน์กรใหผู้พษัฒนาตต่อไปภายใตผู้
หลษักธรรมาภริบาลและความรษับผริดชอบตต่อสษังคมททุกภาคสต่วน และ นจามาซศพิ่งผลตอบแทนทปพิ่ดป ใหผู้ทต่าน
ผผผู้ถถือหทุผู้นตต่อไป

นายมทุข โรจตระการ 
 ประธานคณะกรรมการ
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สรทุปขผู้อมผลทางการเงรินในรอบปป

จากงบการเงรินรวม  (ลล้านบาท) 2563 2562 2561

Current Ratio (เทต่า) 12.35 13.44 11.72

Quick Ratio (เทต่า) 9.36 9.71 7.30

เงรินปษันผล (บาทตต่อหทุผู้น) 0.45
รอ AGM อนทุมษัตริ

0.70 0.70

รวมเงรินปษันผล 155.25 241.50 241.50

อษัตราเงรินปษันผลตต่อกจาไร 41.64% 78.65% 63.64%

เงรินสดและสรินทรษัพยน์ทางการเงรินหมทุนเวปยนอถืพิ่น 3,030 2,707 2,217

สรินคผู้าคงเหลถือ 921 997 1,359

ทปพิ่ดริน อาคารและอทุปกรณน์ 1,579 1,636 1,704

สรินทรษัพยน์รวม 5,750 5,502 5,445

หนปนส รินรวม 493 377 387

ททุนเรถือนหทุผู้น 345 345 345

สต่วนของผผผู้ถถือหทุผู้นบรริษษัท 5,257 5,093 5,026

รายไดผู้จากการขาย 2,601 2,977 3,249

รายไดผู้รวม 2,637 3,031 3,290

ตผู้นททุนขาย 1,713 2,151 2,346

กจาไรขษันนตผู้น 888 826 903

อษัตรากจาไรขษันนตผู้น 34.14% 27.75% 27.79%

กจาไรสต่วนทปพิ่เปป็นของผผผู้ถถือหทุผู้นของบรริษษัท 373 306 379

อษัตรากจาไรทปพิ่เปป็นของผผผู้ถถือหทุผู้นของบรริษษัท 14.34% 10.30% 11.52%

กจาไรเบป็ดเสรป็จรวมสจาหรษับงวด 373 309 375

กจาไรตต่อหทุผู้นขษันนพถืนนฐาน (บาท) 1.08 0.89 1.10

มผลคต่าตามบษัญชป (บาทตต่อหทุผู้น) 15.14 14.76 14.57
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รายงานความรษับผริดชอบตต่อรายงานทางการเงริน

เรปยนทต่านผผผู้ถถือหทุผู้น

     คณะกรรมการบรริษษัทฯใหผู้ความสจาคษัญตต่อหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบในการดผแลกริจการของบรริษษัทฯ
ใหผู้เปป็นไปตามนโยบายการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป  คณะกรรมการไดผู้กจากษับดผแลงบการเงรินรวมและงบการเงริน
เฉพาะกริจการของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย การแจผู้งสารสนเทศทางการเงรินและอถืพิ่นๆ ตามทปพิ่ปรากฏในรายงาน
ประจจาปปใหผู้มปขผู้อมผลทปพิ่ถผกตผู้อง ครบถผู้วน เปริดเผยอยต่างเพปยงพอ งบการเงรินไดผู้ถถือปฏริบษัตริตามมาตรฐานการ
บษัญชปทปพิ่รษับรองทษัพิ่วไปในประเทศไทย โดยเลถือกใช ผู้นโยบายการบษัญชปทปพิ่เหมาะสมและถถือปฏริบษัตริอยต่างสมจพิ่าเสมอ
ใช ผู้ดทุลยพรินริจอยต่างระมษัดระวษัง รวมถศงจษัดใหผู้มปและดจารงรษักษาไวผู้ซ ศพิ่งระบบการควบคทุมภายในทปพิ่มปประส ริทธริผล 
มประบบการบรริหารจษัดการความเสปพิ่ยงทปพิ่เหมาะสม เพถืพิ่อใหผู้ผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับเชถืพิ่อมษัพิ่นในความนต่าเชถืพิ่อถถือของ
งบการเงริน  การดผแลรษักษาทรษัพยน์ส รินไมต่ใหผู้เกริดรายการททุจรริต ไมต่มปการดจาเนรินการทปพิ่ผริดปกตริ การทจารายการทปพิ่เกปพิ่ยว
โยงกษันซศพิ่งอาจกต่อใหผู้เกริดความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์เปป็นรายการจรริงทางการคผู้าอษันเปป็นธทุรกริจปกตริทษัพิ่วไปอยต่าง
สมเหตทุสมผลและเปป็นประโยชนน์สผงสทุด รวมทษันงมปการปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขผู้อบษังคษับ และกฎเกณฑน์ทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง
ซศพิ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง ไดผู้ทจารายงานผลการปฏริบษัตริงานประจจาปปเสนอ
ตต่อคณะกรรมการบรริษษัทแลผู้ว ดษังปรากฏในรายงานประจจาปป

คณะกรรมการบรริษษัทมปความเหป็นวต่าระบบการควบคทุมภายในของบรริษษัทฯโดยรวมอยผต่ในระดษับทปพิ่นต่าพอใจ
และสามารถใหผู้ความมษัพิ่นใจอยต่างมปเหตทุผลตต่อความเชถืพิ่อถถือไดผู้ของงบการเงรินของบรริษษัทฯ ณ วษันทปพิ่ 31 ธษันวาคม
พ.ศ.2563 ซศพิ่งผผผู้สอบบษัญชปของบรริษษัทฯ ไดผู้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบษัญชปทปพิ่รษับรองทษัพิ่วไป และแสดงความ
เหป็นวต่า งบการเงรินแสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงานโดยถผกตผู้องตามทปพิ่ควรในสาระสจาคษัญตามหลษักการบษัญชป
ทปพิ่รษับรองทษัพิ่วไป

นายมทุข โรจตระการ
     ประธานกรรมการ  
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รายงานของผผผู้สอบบษัญชป

ปป ผผผู้สอบบษัญชป เลขทะเบปยน บรริษษัท ความเหป็น

2563 นางสาวฐริตริมา พงศน์ไชยยง 10728 บจก. เคพปเอป็มจป ภผมริไชย สอบบษัญชป ไมต่มปเงถืพิ่อนไข

2562 นางสาวฐริตริมา พงศน์ไชยยง 10728 บจก. เคพปเอป็มจป ภผมริไชย สอบบษัญชป ไมต่มปเงถืพิ่อนไข

2561 นางสาวพรทริพยน์ รริมดทุส ริต 5565 บจก. เคพปเอป็มจป ภผมริไชย สอบบษัญชป ไมต่มปเงถืพิ่อนไข

รายงานของผผผู้สอบบษัญชปรษับอนทุญาต

เสนอ ผผผู้ถถือหทุผู้นบรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

ความเหป็น

ขผู้าพเจผู้าไดผู้ตรวจสอบงบการเงรินรวมและงบการเงรินเฉพาะกริจการของบรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) 
และบรริษษัทยต่อย (กลทุต่มบรริษษัท) และของเฉพาะบรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (บรริษษัท) ตามลจาดษับ ซศพิ่งประกอบ
ดผู้วยงบแสดงฐานะการเงรินรวมและงบแสดงฐานะการเงรินเฉพาะกริจการ ณ วษันทปพิ่ 31 ธษันวาคม 2563 งบกจาไรขาดททุน
เบป็ดเสรป็จรวมและงบกจาไรขาดททุนเบป็ดเสรป็จเฉพาะกริจการ งบแสดงการเปลปพิ่ยนแปลงสต่วนของผผผู้ถถือหทุผู้นรวมและงบแสดง
การเปลปพิ่ยนแปลงสต่วนของผผผู้ถถือหทุผู้นเฉพาะกริจการ และงบกระแสเงรินสดรวมและงบกระแสเงรินสดเฉพาะกริจการ สจาหรษับปป
ส รินนสทุดวษันเดปยวกษัน รวมถศงหมายเหตทุซ ศพิ่งประกอบดผู้วยสรทุปนโยบายการบษัญชปทปพิ่สจาคษัญและเรถืพิ่องอถืพิ่น ๆ

ขผู้าพเจผู้าเหป็นวต่า งบการเงรินรวมและงบการเงรินเฉพาะกริจการขผู้างตผู้นนปนแสดงฐานะการเงรินรวมและฐานะการเงริน
เฉพาะกริจการของกลทุต่มบรริษษัทและบรริษษัท ตามลจาดษับ ณ วษันทปพิ่ 31 ธษันวาคม 2563 ผลการดจาเนรินงานรวมและผลการ
ดจาเนรินงานเฉพาะกริจการ และกระแสเงรินสดรวมและกระแสเงรินสดเฉพาะกริจการ สจาหรษับปปส รินนสทุดวษันเดปยวกษันโดยถผกตผู้อง
ตามทปพิ่ควรในสาระสจาคษัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน

** ผผผู้ลงททุนสามารถอต่านรายละเอปยดเพริพิ่มเตริมใน งบการเงรินประจจาปป 2563 ตามแนบมาขผู้างทผู้าย
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SPG รายงานประจจาปป2563

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรปยน ทต่านผผผู้ถถือหทุผู้น

คณะกรรมการตรวจสอบซศพิ่งไดผู้รษับการแตต่งตษันงจากคณะกรรมการบรริษษัทประกอบดผู้วยกรรมการอริสระจจานวน 3 
ทต่านดษังนปน
 1. นายอจาพล โหตระกริตยน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพรรินทรน์ วงษน์วษันทนปยน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมริต หรรษา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมปหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบในการกจากษับดผแลการดจาเนรินกริจการใหผู้สอดคลผู้องกษับ
กลยทุทธน์ และนโยบายธทุรกริจ โดยใหผู้มป

- การปฏริบษัตริตามขผู้อกจาหนดและกฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง
- การจษัดการและการควบคทุมความเสปพิ่ยงทางธทุรกริจ
- การจษัดทจารายงานทางการเงรินและการเลถือกใช ผู้นโยบายบษัญชปทปพิ่เหมาะสม
- การควบคทุมภายในและการตรวจสอบภายในทปพิ่ดป
- การทจารายการระหวต่างกษันกษับผผผู้ทปพิ่มปสต่วนเกปพิ่ยวขผู้อง
- การพริจารณาเสนอ แตต่งตษันง ถอดถอน ผผผู้สอบบษัญชป และ ผผผู้ตรวจสอบภายใน ของบรริษษัท
- การเปริดเผยขผู้อมผลของบรริษษัทใหผู้มปความถผกตผู้องครบถผู้วนและมปการปฏริบษัตริงานอยต่างเปป็นอริสระ

ในปป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดผู้จษัดใหผู้มปการประชทุม รวม 4 ครษันง โดยมปผผผู้สอบบษัญชป ผผผู้บรริหารฝต่ายบษัญชปและ
การเงรินเขผู้ารต่วมประชทุมในวาระทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง โดยสรทุปสาระสจาคษัญดษังนปน

1. สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสงวดปป 2563 และ งบการเงรินประจจาปป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดผู้สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสโดยไดผู้สอบถามและรษับฟษังคจาช ปนแจงจากผผผู้บรริหารและผผผู้สอบบษัญชป ในเรถืพิ่องความถผก
ตผู้องครบถผู้วน การปฏริบษัตริตามหลษักการบษัญชปทปพิ่รษับรองทษัพิ่วไป การเลถือกใช ผู้นโยบายบษัญชป และการเปริดเผยขผู้อมผลทปพิ่เพปยงพอ
พรผู้อมทษันงรษับทราบขผู้อสษังเกตและแนวทางแกผู้ไขปษัญหาใหผู้เกริดประโยชนน์แกต่บรริษษัท คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็น
สอดคลผู้องกษับผผผู้สอบบษัญชปวต่า งบการเงรินดษังกลต่าวมปความถผกตผู้องตามทปพิ่ควรในสาระสจาคษัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงริน

2. สอบทานและใหผู้ความเหป็นตต่อรายการทปพิ่ เกปพิ่ยวโยงกษันหรถือรายการทปพิ่อาจมปความขษัดแยผู้งทางผล
ประโยชนน์รวมถศงการเปริดเผยขผู้อมผลรายการดษังกลต่าวตามขผู้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย และ
สจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็นวต่ารายการดษัง
กลต่าวเปป็นรายการทปพิ่สมเหตทุสมผล และเปป็นประโยชนน์ตต่อการดจาเนรินธทุรกริจของบรริษษัทรวมทษันงมปการเปริดเผยขผู้อมผล อยต่างถผก
ตผู้องและครบถผู้วน

3. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สจาหรษับปป 2563
4. สอบทานกระบวนการปฏริบษัตริงานใหผู้เปป็นไปตามกฎหมายวต่าดผู้วยหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ ขผู้อ

กจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยน์และกฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับธทุรกริจของบรริษษัท รวมถศงการปฏริบษัตริตามขผู้อกจาหนดของ
บรริษษัท และขผู้อผผกพษันทปพิ่บรริษษัทมปไวผู้กษับบทุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมต่พบประเดป็นทปพิ่เปป็นสาระส จาคษัญใน
เรถืพิ่องการไมต่ปฏริบษัตริตามแตต่อยต่างใด

6. พริจารณาคษัดเลถือกเสนอแตต่งตษันงผผผู้สอบบษัญช ปประจจาปป 2563 ตต่อทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น และคณะกรรมการตรวจ
สอบเหป็นชอบในอษัตราคต่าตอบแทนผผผู้สอบประจจาปป 2563 โดยพริจารณาจากผลการปฏริบษัตริงาน ความเปป็นอริสระของผผผู้สอบ
บษัญชปในปปทปพิ่ผต่านมา 

 คณะกรรมการตรวจสอบมปความเหป็นวต่าในรอบปป2563 บรริษษัทมประบบการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่เหมาะสม การ
จษัดทจารายงานทางการเงรินแสดงขผู้อเทป็จจรริงในสต่วนทปพิ่เปป็นสาระสจาคษัญครบถผู้วน ถผกตผู้องตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงรินและเปริดเผยขผู้อมผลเปป็นไปตามกฎหมายและขผู้อกจาหนดทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง มปการบรริหารความเส ปพิ่ยงทปพิ่เพปยงพอ 
และมปการปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขผู้อกจาหนด และขผู้อผผกพษันตต่างๆ และมปการเปริดเผยรายการทปพิ่เกปพิ่ยวโยงกษันอยต่างถผก
ตผู้องและมปการปฏริบษัตริงานทปพิ่สอดคลผู้องกษับระบบการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดปอยต่างเพปยงพอ ไมต่พบรายการผริดพลาดทปพิ่
มปสาระสจาคษัญทปพิ่จะกระทบฐานะการเงรินของบรริษษัท รวมทษันงมปการพษัฒนาปรษับปรทุงระบบงานใหผู้มปคทุณภาพและเหมาะ
สมกษับสภาพแวดลผู้อมทางธทุรกริจอยต่างตต่อเนถืพิ่อง

นายอจาพล โหตระกริตยน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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SPG รายงานประจจาปป2563

รายงานคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง

เรปยน ทต่านผผผู้ถถือหทุผู้น

บรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) ดจาเนรินธทุรกริจอยต่างมปคทุณธรรม ตามหลษักธรรมาภริบาล โปรต่งใสและ
เสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธทุรกริจ กฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง โดยตระหนษักถศงความสจาคษัญของ
การบรริหารความเสปพิ่ยงครอบคลทุมทษัพิ่วทษันงองคน์กรใหผู้สอดคลผู้องกษับมาตรฐานการบรริหารความเสปพิ่ยงตามหลษัก COSO ERM 
Framework เพถืพิ่อใช ผู้เปป็นแนวทางในการบรริหารความเสปพิ่ยงสจาหรษับผผผู้บรริหารและพนษักงานใหผู้มปการนจาไปปฏริบษัตริจนเปป็น
สต่วนหนศพิ่งของวษัฒนธรรมองคน์กร และมทุต่งมษัพิ่นทปพิ่จะพษัฒนาระบบบรริหารจษัดการความเสปพิ่ยงขององคน์กรเพถืพิ่อใหผู้สามารถบรรลทุ
เปผู้าหมายทปพิ่ตษันงไวผู้ สรผู้างความมษัพิ่นใจและความนต่าเชถืพิ่อถถือใหผู้แกต่นษักลงททุนและผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยในการดจาเนรินธทุรกริจของ 
บรริษษัทฯ

 คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงประกอบดผู้วยสมาชริก 4 ทต่าน ดษังนปน  
1. นายชษัยวษัฒนน์ ดจารงคน์มงคลกทุล  ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง
2. นายอดริศร โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง
3. นางอรศรป ทริพยบทุญทอง  กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง
4. นางสาวดทุษฎป โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง

ในปป 2563 ทปพิ่ผต่านมา คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง ไดผู้ทบทวนกรอบการบรริหารความเสปพิ่ยงใหผู้เหมาะสมกษับ
การดจาเนรินธทุรกริจ และสอดคลผู้องกษับทริศทางกลยทุทธน์การดจาเนรินงานของบรริษษัท

คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงไดผู้มปการประชทุมระดษับกรรมการ 2 ครษันง สรทุปสาระสจาคษัญไดผู้ดษังนปน
1. แผนบรริหารความเสปพิ่ยง การประเมรินความเสปพิ่ยง และการบรริหารจษัดการความเสปพิ่ยง

      ไดผู้มปการพริจารณาความเสปพิ่ยง ดผู้านกลยทุทธน์(strategic risk) และดผู้านกฎระเบปยบขผู้อ
    บษังคษับ(compliance risk) และปรษับปรทุงเพริพิ่มเตริมใหผู้สอดคลผู้องกษับสภาวะการทปพิ่เปป็นปษัจจทุบษัน
2. การตริดตามกจากษับดผแลการบรริหารความเสปพิ่ยง

         ไดผู้มปการตริดตามความกผู้าวหนผู้าของการดจาเนรินงานตามแผนบรริหารความเสปพิ่ยง และใหผู้ขผู้อ
    เสนอแนะเพถืพิ่อปรษับปรทุงการดจาเนรินงานใหผู้มปการนจาไปปฏริบษัตริอยต่างเหมาะสมและมปประส ริทธริภาพ
3. สรผู้างวษัฒนธรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงใหผู้เกริดขศนนในองคน์กร

         ไดผู้มปการชปนแจงใหผู้พนษักงานททุกคนระดษับตระหนษักและเหป็นความสจาคษัญของการบรริหารความ
        เสปพิ่ยงในการทจางานและประเมรินความเสปพิ่ยงทปพิ่อยผต่ในกระบวนการทจางานของแตต่ละหนต่วยงาน การ

    เลถือกความเสปพิ่ยงทปพิ่ตผู้องรปบจษัดการแกผู้ไขตามลจาดษับความสจาคษัญ
4. การตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น

         ใหผู้ความสจาคษัญในการดจาเนรินธทุรกริจตามหลษักธรรมาภริบาลทปพิ่ดป ดจาเนรินธทุรกริจดผู้วยความโปรต่งใส 
    ตรวจสอบไดผู้และไดผู้กจาหนดนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริเพถืพิ่อตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น ทษันงภาย

        ในและภายนอกองคน์กรเพถืพิ่อปผู้องกษันการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่นทปพิ่อาจเกริดขศนนกษับธทุรกริจของบรริษษัทใหผู้เหมาะ
    สมกษับปษัจจทุบษันอยต่างสมจพิ่าเสมอ

คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงไดผู้ดจาเนรินการและปฏริบษัตริหนผู้าทปพิ่ตามกฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความ
เสปพิ่ยงทปพิ่ไดผู้รษับมอบหมายจากคณะกรรมการบรริษษัทอยต่างพอเพปยงและเหมาะสมตต่อเนถืพิ่อง เพถืพิ่อการควบคทุมความเส ปพิ่ยง
ใหผู้อยผต่ในระดษับทปพิ่ยอมรษับไดผู้

นายชษัยวษัฒนน์ ดจารงคน์มงคลกทุล
ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรรกริจ

วริส ษัยทษัศนฑ์ : บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป คถือ หนศพิ่งในธทุรกริจผผผู้ผลริต นจนามษันหลต่อลถืพิ่น จาระบป แบตเตอรปพิ่ ผลริตภษัณฑน์ประกอบอถืพิ่นๆ และใหผู้  
      บรริการโลจริสตริกสน์ ดผู้วยคทุณภาพมาตรฐานสากล และมปความรษับผริดชอบตต่อผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกภาคสต่วน

พษันธกริจ : 1. มปผลตอบแทนทปพิ่ดปตต่อผผผู้ถถือหทุผู้น และมปความสษัมพษันธน์ทปพิ่ดปกษับพษันธมริตรทางธทุรกริจ
2. ผลริตสรินคผู้าทปพิ่ดป มปคทุณภาพ และมปการควบคทุมตผู้นททุนการผลริตอยต่างมปประส ริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปใหมต่ๆ เพถืพิ่อตอบสนองความตผู้องการตลาดทษันงในและตต่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชต่องทางโอกาสเพถืพิ่อขยายธทุรกริจใหผู้ทษันกษับการเปลปพิ่ยนแปลง การแขต่งขษัน และนจาสผ ต่ความ
    ยษัพิ่งยถืน
5. มปความรษับผริดชอบตต่อสษังคมและสริพิ่งแวดลผู้อม องคน์กรมปสษังคมทปพิ่ดป
6. พนษักงานมปสทุขภาพกายและใจทปพิ่สมบผรณน์แขป็งแรง สต่งเสรริมใหผู้พนษักงานมปความรผผู้ ความสามารถ ปรษับตษัวใหผู้ทษัน
    ตต่อการเปลปพิ่ยนแปลง
7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขผู้อบษังคษับ ของหนต่วยงานราชการอยต่างเครต่งครษัด

ครณคค่าหลษัก :  S : Spirit        หมายถศง  รต่วมมถือ รต่วมใจ
     P : Passion     หมายถศง  ททุต่มเทกษับงานทปพิ่ทจา
   G : Generate  หมายถศง สรผู้างสรรคน์ส ริพิ่งดปงาม

นโยบาย   :
1. ความเชถืพิ่อมษัพิ่นของนษักลงททุนในบรริษษัทมหาชนนษันนมปส ต่วนสจาคษัญอยต่างยริพิ่งตต่อระบบเศรษฐกริจ บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จศง

ตผู้องการนจาเสนอขผู้อมผลทปพิ่สจาคษัญเกปพิ่ยวกษับนโยบายดผู้านบรรษษัทภริบาลของเรา นโยบายเหลต่านปนเปป็นแนวทางในการปฏริบษัตริงานทปดปยริพิ่ง
ขศนนของบมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป ซศพิ่งสอดคลผู้องทษันงกฎหมายและผลประโยชนน์ของผผผู้ถถือหทุผู้น

2. การนจาเสนองบการเงรินใหผู้สะทผู้อนผลประกอบการของเราเปป็นส ริพิ่งทปพิ่บรริษษัทและผผผู้ถถือหทุผู้นของเราใหผู้ความสจาคษัญอยต่างยริพิ่ง
ทปพิ่ บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ปยถืนหยษัดในการปฏริบษัตริตามขผู้อกจาหนดสจาหรษับนโยบายทางการเงรินของเรา ซศพิ่งสอดคลผู้องกษับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงรินของไทย (TFRS) และนจาเสนองบการเงรินอยต่างเปป็นรผปธรรมและซถืพิ่อตรง เรามทุต่งมษัพิ่นทปพิ่จะใหผู้ขผู้อมผลทางการเงริน
ทปพิ่โปรต่งใส รวดเรป็ว ครบถผู้วน มปสาระสจาคษัญ และแมต่นยจา

3. บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป มทุต่งมษัพิ่นสผต่ความเปป็นเยปพิ่ยมในการดจาเนรินนโยบายดผู้านบรรษษัทภริบาล และกจาหนดนโยบายตลอดจน
แนวทางปฏริบษัตริตามหลษักบรรษษัทภริบาลทปพิ่ดปอยต่างชษัดเจน นโยบายและ หลษักปฏริบษัตริเหลต่านปนไดผู้รษับการออกแบบเพถืพิ่อใหผู้สอดคลผู้องกษับ
ขผู้อกจาหนดในการเปป็นบรริษษัทจดทะเบปยนในตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทยตลอดจนขผู้อกจาหนดดผู้านบรรษษัทภริบาล อาทริเช ต่น

    - คณะกรรมการบรริหารไดผู้ดจาเนรินนโยบายดผู้านบรรษษัทภริบาลทปพิ่ชษัดเจน
    - กฎบษัตรของคณะกรรมการตต่างๆตผู้องกจาหนดหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบของแตต่ละคณะกรรมการอยต่างชษัดเจน
    - บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ปไดผู้นจาหลษักจรริยธรรมเขผู้ามาใช ผู้กษับเจผู้าหนผู้าทปพิ่บรริหารทปพิ่สจาคษัญ ตลอดจนเจผู้าหนผู้าทปพิ่ฝต่ายการ
      เงรินททุกทต่าน ซศพิ่งรวมไปถศงเจผู้าหนผู้าทปพิ่บรริหารฝต่ายการเงรินและเจผู้าหนผู้าทปพิ่บรริหารฝต่ายบษัญชป
    - สต่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป ทจาหนผู้าทปพิ่ดผแลการปฏริบษัตริงานในสต่วนงานทปพิ่สจาคษัญของธทุรกริจ 
      กระบวนการทางดผู้านการเงรินและการควบคทุม โดยรายงานตรงตต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบมจ.สยามภษัณฑน์ฯ
    - บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป มปแนวทางในการครอบครองหลษักทรษัพยน์สจาหรษับกรรมการทปพิ่มริใชต่พนษักงานและเจผู้าหนผู้าทปพิ่  
      บรริหาร
4. เรามทุต่งมษัพิ่นทปพิ่จะยศดมษัพิ่นในมาตรฐานการบษัญชปและรายงานทางการเงรินทปพิ่เขผู้มงวด ซ ศพิ่งเราไดผู้กจาหนดและบษังคษับใช ผู้

วษัฒนธรรมองคน์กรของเราประกอบดผู้วยการปฏริบษัตริงานอยต่างซ ถืพิ่อสษัตยน์และมทุต่งมษัพิ่นในการกจาหนดหลษักการปฏริบษัตริและนโยบายทปพิ่เขผู้ม
งวด เรามปความมษัพิ่นใจสผงสทุดตต่องบการเงริน ระบบการควบคทุมภายใน และบทุคลากร ซ ศพิ่งมปความรษับผริดชอบอยต่างชษัดเจน และปฏริบษัตริ
งานภายใตผู้มาตรฐานจรริยธรรมทปพิ่สผงสทุด เราขอขอบพระคทุณทต่านทปพิ่ไดผู้ใหผู้ความไวผู้วางใจบรริษษัทของเรา

การเปลปลี่ยนแปลง และพษัฒนาการทปลี่สจาคษัญ
          ปป 2502 เรริพิ่มประกอบธทุรกริจเปป็นตษัวแทนจจาหนต่ายสรินคผู้านจนามษันหลต่อลถืพิ่น จาระบป และแบตเตอรปพิ่

ปป 2513 กต่อตษันง บรริษษัท สยามลผบรริแคผู้นทน์อรินดษัสทรปพิ่ จจากษัด เปป็นผผผู้ผลริต และจจาหนต่าย จาระบป 
           และ กต่อตษันง บรริษษัท สยามแบตเตอรปพิ่อรินดษัสทรปพิ่ จจากษัด  เปป็นผผผู้ผลริต และจจาหนต่าย แบตเตอรปพิ่
ปป 2529 กต่อตษันง บรริษษัท พรปเมปย ลผบรริแคผู้นทน์ จจากษัด เปป็นผผผู้ผลริต และจจาหนต่ายนจนามษันหลต่อลถืพิ่น
ปป 2540 เปป็นบรริษษัทมหาชนและจดทะเบปยนในตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย ช ถืพิ่อยต่อ SPG
ปป 2558 สรผู้างคลษังสรินคผู้าสจาเรป็จรผปหลษังใหมต่ ทปพิ่อ.สามโคก จว.ปททุมธานป
ปป 2558 สรผู้างโรงงานผลริตภาชนะแหต่งใหมต่ซ ศพิ่งมปเครถืพิ่องจษักรใหมต่ทษันสมษัย ทปพิ่อ.สามโคก จว.ปททุมธานป
ปป 2559 ซถืนอทปพิ่ดริน 71 ไรต่ 3 งาน 86 8 สต่วน 10 ตารางวา รริมแมต่นจนาเจผู้าพระยาทปพิ่ จว.สมทุทรปราการเพถืพิ่อรองรษับการขยาย  

 ธทุรกริจในอนาคต
ปป 2563 บรริษษัทฯ ยถืพิ่นเรถืพิ่องตต่อหนต่วยราชการจษังหวษัดและกรมธทุรกริจพลษังงาน เพถืพิ่อขอใช ผู้พถืนนทปพิ่รริมแมต่นจนาเจผู้าพระยาทปพิ่
           จษังหวษัดสมทุทรปราการสรผู้างแทผู้งคน์เกป็บนจนามษัน

8



บรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด
(มหาชน)

ตษัวแทนจจาหนต่าย 3 ผลริตภษัณฑน์

SPG รายงานประจจาปป2563

โครงสรล้างการถถือหรล้นของกลรค่มบรริษษัท
บรริษษัท มป 3 บรริษษัทยต่อย ดษังนปน

บรริษษัทยต่อย
ผลริตและจจาหนต่าย

ผลริตภษัณฑน์
ททุนจด

ทะเบปยน
สษัดสต่วนการถถือ

หทุผู้น

บจก. สยามลผบรริแคผู้นทน์อรินดษัสทรปพิ่ จาระบป  ยปพิ่หผู้อ “เทรน”,“จระเขผู้” 50 ลผู้านบาท 99.99%

บจก. สยามแบตเตอรปพิ่อรินดษัสทรปพิ่ แบตเตอรปพิ่รถยนตน์ ยปพิ่หผู้อ“โบลปเดผู้น”,“เทรน” 60 ลผู้านบาท 95.74%

บจก. พรปเมปย ลผบรริแคผู้นทน์ นจนามษันหลต่อลถืพิ่นเครถืพิ่องยนตน์ยปพิ่หผู้อ“เทรน”,“จระเขผู้” 70 ลผู้านบาท 99.99%

นโยบายการแบค่งการดจาเนรินงานของบรริษษัทในกลรค่ม :
     บรริษษัทเปป็นบรริษษัทแมต่ : เปป็นตษัวแทนจจาหนต่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
    บรริษษัทยต่อยทษันง 3      : เปป็นผผผู้ผลริตสรินคผู้าสต่งใหผู้บรริษษัทแมต่ และจจาหนต่ายสรินคผู้าเองโดยตรงใหผู้กษับลผกคผู้าตต่างประเทศ

โครงสรล้างการดจาเนรินธรรกริจของกลรค่มบรริษษัท

นจนามษันหลค่อลถืลี่น จาระบป แบตเตอรปลี่

ความส ษัมพษันธฑ์กษับกลรค่มธรรกริจของผผล้ถถือหรล้นใหญค่   ไมต่มป

กลยรทธฑ์ปป  2563 กลทุต่มบรริษษัทตษันงเปผู้าหมายการขายสรินคผู้าหลษักตผู้องไมต่ตจพิ่ากวต่าปป2562
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บรริษษัท พรปเมปย ลผบรริแคผู้นทน์ 
จจากษัด ผผผู้ผลริต

บรริษษัท สยามลผบรริแคผู้นทน์อรินดษัส
ทรปพิ่ จจากษัด ผผผู้ผลริต

บรริษษัท สยามแบตเตอรปพิ่อรินดษัสทรปพิ่ 
จจากษัด ผผผู้ผลริต

ขายในประเทศขายประเทศใน
แถบชายแดน

ขายตต่างประเทศ
ผต่านสยามลลูบบิฯ

ขายชายแดน
ผต่านในเครรือ

ขายตต่างประเทศ

50.19 %

49.76%

67.82%

4.06%

61.89%

38.11%

82.53%17.47%

28.13%0.05%
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ลษักษณะการประกอบธรรกริจ

โครงสรล้างรายไดล้
โครงสรผู้างรายไดผู้ 2563 2562 2561

ตามสายผลริตภษัณฑน์ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ
รายไดผู้จากการขาย
    นจนามษันหลต่อลถืพิ่น
    จาระบป
    แบตเตอรปพิ่
    อถืพิ่นๆ

1,315.89
914.54
356.80
13.48

49.90
34.68
13.53

.51

1,479.85
952.28
514.94
30.39

48.83
31.42
16.99
1.00

1,569.99
1,025.46

611.06
42.21

47.71
31.17
18.57

1.2
รวมรายไดผู้จากการขาย 2,600.71 98.62 2,977.46 98.24 3,248.72 98.73
รายไดผู้อถืพิ่นๆ 36.41 1.38 53.30 1.76 41.68 1.27

รวม 2,637.12 100.00 3,030.76 100.00 3,290.40 100.00

• ขายอถืพิ่นๆ เปป็นการขายวษัตถทุดริบและของเสปยทปพิ่เกริดภายในกระบวนการผลริต 

• รายไดผู้อถืพิ่นๆ ประกอบดผู้วย รายไดผู้จากเงรินลงททุน รายไดผู้จากคต่าระวางและประกษันภษัยในการสต่งออก กจาไรจากการขาย 
ทรษัพยน์ส ริน และคต่าเชต่ารษับ

ลษักษณะผลริตภษัณฑฑ์หรถือบรริการ  
• นจนามษันหลต่อลถืพิ่น : ยปพิ่หผู้อ “เทรน” และ “จระเขผู้” เปป็นหลษัก เปป็นสรินคผู้าทปพิ่จจาเปป็นในการหลต่อลถืพิ่นเครถืพิ่องยนตน์สจาหรษับรถยนตน์, รถตษัก,

รถไถ, รถบรรททุก, เครถืพิ่องมถือการเกษตร และเครถืพิ่องจษักรทปพิ่ใช ผู้ในอทุตสาหกรรมททุกชนริด เปป็นของเหลวทปพิ่แทรกตษัวเปป็นชษันนบางๆ
ระหวต่างชรินนสต่วนโลหะ เพถืพิ่อชต่วยลดความฝถืดของเครถืพิ่อง ปผู้องกษันการสศกหรอ ขจษัดคราบสกปรก และระบายความรผู้อน ของชรินน
สต่วนทปพิ่เปป็นโลหะ ทจาใหผู้มปอายทุการใช ผู้งานไดผู้นานขศนน

• จาระบป : ยปพิ่หผู้อ “เทรน”  “จระเขผู้”  เปป็นหลษัก เปป็นสารหลต่อลถืพิ่นกศพิ่งแขป็งกศพิ่งเหลวไหลเทไดผู้ยากทจาใหผู้มปคทุณสมบษัตริในการจษับตริด
ชรินนสต่วนไดผู้ดปขศนน ทนตต่อความชถืนนความรผู้อนและแรงกระแทก เหมาะกษับการใช ผู้งานในชรินนสต่วนของเครถืพิ่องทปพิ่ไมต่สามารถปริดผนศก
ใหผู้มริดชริดหรถือตผู้องมปการเสปยดสปมาก

• แบตเตอรปพิ่ : ยปพิ่หผู้อ “โบลริเดผู้น”  “เทรน” เปป็นหลษัก เปป็นอทุปกรณน์เกป็บสจารองพลษังงานไฟฟผู้า สามารถนจาไปใช ผู้ไดผู้ทษันทป
เนถืพิ่องจากเปป็นไฟฟผู้ากระแสตรง จศงเปป็นสต่วนประกอบสจาคษัญสจาหรษับรถยนตน์ และยานยนตน์ โดยเปป็นอทุปกรณน์ทปพิ่จต่ายกระแส
ไฟฟผู้าสจาหรษับจทุดสตารน์ทเครถืพิ่องยนตน์ และเปป็นแหลต่งพลษังงานใหผู้กษับอทุปกรณน์สต่องสวต่างและอทุปกรณน์อถืพิ่นๆ

• การสต่งเสรริมการลงททุน : บรริษษัทฯ ไมต่ไดผู้เปป็นบรริษษัททปพิ่ขอรษับการสต่งเสรริมการลงททุน 

การตลาดและการแขค่งขษัน  
• นโยบายการตลาด เนผู้นการรษักษาลผกคผู้าเกต่าและหาลผกคผู้าใหมต่  มปแผนสต่งเสรริมการขายเนผู้นความพศงพอใจของลผกคผู้าเปป็น

หลษัก และมปการจษัดทจาขผู้อมผลวริเคราะหน์ผลงานในอดปต การตลาด คผต่แขต่ง เพถืพิ่อใช ผู้ในการบรริหารอนาคต

• ลผกคผู้ากลทุต่มเปผู้าหมาย ผผผู้คผู้าสต่ง ผผผู้คผู้าปลปก ทษันงตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพถืพิ่อเปป็นตษัวแทนการขายสผ ต่
ผผผู้ใช ผู้ตรงทปพิ่เปป็นไดผู้ทษันงรถยนตน์สต่วนบทุคคลและรถยนตน์เพถืพิ่อการพาณริชยน์ตต่อไป โดยบรริษษัทไดผู้จษัดทจาการโฆษณาผต่านส ถืพิ่อทปวป สถืพิ่อ
วริทยทุ และปผู้ายโฆษณา ทษันงภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพถืพิ่อสนษับสนทุนใหผู้ผผผู้ใช ผู้ตรงไดผู้รผผู้จษักผลริตภษัณฑน์ของ
บรริษษัทอยต่างทษัพิ่วถศงควบคผต่ไปดผู้วย

• การจจาหนต่ายและชต่องทางการจจาหนต่าย บรริษษัทแมต่เปป็นตษัวแทนจจาหนต่ายใหผู้แกต่ลผกคผู้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน
โดยมปทปมขายแยกเปป็นสต่วนขายกรทุงเทพฯและสต่วนขายตต่างจษังหวษัดทปพิ่ครอบคลทุมการขายตต่างจษังหวษัดทษัพิ่วประเทศและประเทศ
แถบชายแดน มปOnline Marketing ผต่านทาง https://www.facebook.com/tranelubricants Lazada และ Shopee
เปป็นตผู้น สต่วนบรริษษัทยต่อยทษันง 3 แหต่งเปป็นผผผู้จจาหนต่ายใหผู้กษับลผกคผู้าชายแดนรายใหญต่ และ ลผกคผู้าตต่างประเทศโดยตรง โดยมปฝต่าย
การตลาดตต่างประเทศตริดตต่อกษับลผกคผู้า

• สษัดสต่วนการจจาหนต่ายในปป   2563  
สษัดสต่วนการขายสรินคผู้าภายในองคน์กร   

นจนามษันหลต่อลถืพิ่น : จาระบป : แบตเตอรปพิ่  เทต่ากษับ 51 : 35 : 14 
สษัดสต่วนตลาดการขายสรินคผู้าแตต่ละชนริดของกลทุต่มบรริษษัท  
▪ นจนามษันหลต่อลถืพิ่น : ขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากษับ 50:50
▪ จาระบป          : ขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากษับ 68:32
▪ แบตเตอรปพิ่      : ขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากษับ 38:62
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     - นจนามษันหลต่อลถืพิ่น : เนผู้นเจาะตลาดสต่วนนอกสถานปบรริการนจนามษันชถืนอเพลริง โดยมทุต่งแขต่งขษันในดผู้านคทุณภาพทปพิ่ดป ราคาทปพิ่เหมาะ
      สม และการสต่งเสรริมการขายทปพิ่เขผู้าถศงผผผู้ใช ผู้โดยตรงเปป็นหลษัก กลทุต่มลผกคผู้าเปผู้าหมาย ไดผู้แกต่ รผู้านคผู้าปลปก ผผผู้คผู้าสต่ง ศผนยน์  
      บรริการรถยนตน์ รผู้านซต่อมรถยนตน์ รผู้านคผู้าสต่ง ผผผู้บรริโภครายใหญต่ทปพิ่ประกอบธทุรกริจโรงงานอทุตสาหกรรม กริจการขนสต่ง 

                 กริจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทจาเหมถืองแรต่ และผผผู้คผู้าสต่งในประเทศแถบชายแดน เปป็นตผู้น
     - จาระบป : กลทุต่มบรริษษัทเปป็น 1 ใน 5 บรริษษัทผผผู้ผลริตจาระบปรายใหญต่ทปพิ่สทุดในประเทศ จาระบปของบรริษษัทเปป็นทปพิ่ยอมรษับในเรถืพิ่อง

      มาตรฐานและคทุณภาพทปพิ่ดป ชต่องทางการจจาหนต่ายทปพิ่สจาคษัญคถือตลาดนอกสถานปบรริการนจนามษันเชถืนอเพลริง ตลาดตต่าง
      ประเทศในทวปปเอเชปยเปป็นหลษัก

     - แบตเตอรปพิ่ : เนผู้นตลาดตต่างประเทศเพราะการแขต่งขษันไมต่สผงมาก กลทุต่มลผกคผู้าเปผู้าหมายคถือผผผู้คผู้าสต่งในทวปป แอฟรริกา 
      ตะวษันออกกลาง โอเชปยนเนปย และเอเชปย เปป็นหลษัก

• สถานภาพและศษักยภาพในการแขต่งขษัน  
     บรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง : เปป็นโรงงานผลริตนจนามษันหลต่อลถืพิ่น ,ผลริตจาระบป ,ผลริตแบตเตอรปพิ่ ,ผลริตภาชนะบรรจทุนจนามษันหลต่อ
ลถืพิ่นและจาระบป และมปฟารน์มแทงคน์ขนาดใหญต่ทปพิ่รองรษับการเกป็บวษัตถทุดริบหลษักไดผู้อยต่างมปประส ริทธริภาพ ทจาใหผู้บรริษษัทอยผต่ใน
ฐานะทปพิ่มปความพรผู้อมสจาหรษับการแขต่งขษันในดผู้านคทุณภาพ , การควบคทุมตผู้นททุน และ การกจาหนดกลยทุทธน์ราคา

      ทปมงานขาย : เนผู้นนโยบายเจาะลศกททุกตลาดในประเทศโดยมทุต่งเนผู้นการรษักษาความสษัมพษันธน์ทปพิ่ดปทษันงการขายและการ
บรริการใหผู้กษับลผกคผู้าแบบตต่อเนถืพิ่องระยะยาว

      คลษังสรินคผู้า 2 อาคาร : ใช ผู้ในการจษัดเกป็บสรินคผู้าอยต่างเพปยงพอดผู้วยเครถืพิ่องมถือทปพิ่ทษันสมษัย และมปรถบรรททุกเพถืพิ่อการกระ
จายสรินคผู้าไดผู้รวดเรป็วโดยสต่งผต่านบรริษษัทขนสต่งหรถือสต่งตรงถศงสถานทปพิ่ของลผกคผู้า

      แผนกบรริการงานขาย : ใช ผู้ระบบ SAP ซศพิ่งเปป็นระบบการจษัดการฐานขผู้อมผลทปพิ่เชถืพิ่อมโยงกษันทษันงงานขาย งานจษัดซถืนอ 
งานผลริต งานสตรุ๊อคสรินคผู้า การจษัดสต่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยต่างถผกตผู้องแมต่นยจา รวดเรป็ว และมป
ประสริทธริภาพ

• แนวโนผู้มภาวะอทุตสาหกรรมและสภาพการแขต่งขษันในอนาคต
      ผลริตภษัณฑน์นจนามษันหลต่อลถืพิ่น ทจารายไดผู้รผู้อยละ 51 ของรายไดผู้รวมของกลทุต่มบรริษษัท คาดวต่าตลาดจะหดตษัวลง เพราะนจนามษัน
หลต่อลถืพิ่นไดผู้พษัฒนาใหผู้มปคทุณภาพดปขศนนเรถืพิ่อยๆจศงชต่วยยถืดระยะเวลาการเปลปพิ่ยนถต่ายใหผู้นานขศนน อปกทษันงการพษัฒนารถยนตน์ไปเปป็น
รถยนตน์ไฟฟผู้าคงเปป็นอนาคตทปพิ่ไมต่ไกลมากนษัก สภาพการแขต่งขษันจะยริพิ่งสผงขศนน 

 ผลริตภษัณฑน์จาระบป ทจารายไดผู้รผู้อยละ 35 ของรายไดผู้รวมของกลทุต่มบรริษษัท แมผู้ไมต่ไดผู้รษับผลกระทบจากรถยนตน์ไฟฟผู้า
แตต่ตลาดภายในประเทศโดยรวมจะทรงตษัวไมต่ขยายมากนษัก กลทุต่มบรริษษัทมปนโยบายเรต่งขยายตลาดการคผู้าชายแดน และใน
ตต่างประเทศเพริพิ่มขศนน 

การจษัดหาผลริตภษัณฑฑ์หรถือบรริการ 
 •  การผลริต มปกจาลษังการผลริต กจาลษังคน ทปพิ่เพปยงพอ

ผลริตภษัณฑน์ บรริษษัทยต่อยผผผู้ผลริต กจาลษังการผลริต กจาลษังคน

ปป2563 ปป63 ใช ผู้จรริง ปป2562 ปป2563 ปป2562

นจนามษันหลต่อลถืพิ่น บจก.พรปเมปยฯ 30 ลผู้านลริตร 85% 30 ลผู้านลริตร 243 251

จาระบป บจก.สยามลผบฯ 12-18 ลผู้าน กก. 95% 12-18 ลผู้าน กก. 140 136

แบตเตอรปพิ่ บจก.สยามแบตฯ 180,000 ลผก 95% 240,000 ลผก 178 241

รวมคน 561 628
• การจษัดหาวษัตถทุดริบ ไมต่มปการพศพิ่งพริงจากผผผู้ขายรายใดเกรินกวต่า 30%ของยอดซถืนอ

วษัตถทุดริบหลษัก แหลต่งทปพิ่มา

นจนามษันพถืนนฐาน ผผผู้ผลริตภายในประเทศ และตต่างประเทศ

สารเพริพิ่มคทุณภาพ ผผผู้ผลริตวษัสดทุเคมปภษัณฑน์ในตต่างประเทศ หรถือตษัวแทนภายในประเทศ

ตะกษัพิ่ว ผผผู้ผลริตภายในประเทศ และตต่างประเทศ

เปลถือกหมผู้อแบตเตอรปพิ่ ผผผู้ผลริตภายในประเทศ และตต่างประเทศ

เมป็ดพลาสตริก ผผผู้ผลริตภายในประเทศ
• ผลกระทบตต่อสริพิ่งแวดลผู้อม
      ดผู้วยเปผู้าหมายในการดจาเนรินธทุรกริจในชทุมชนแบบระยะยาวและยษัพิ่งยถืน งานผลริตสรินคผู้าจศงเนผู้นกระบวนการทปพิ่เปป็นมริตรตต่อสริพิ่ง
แวดลผู้อม มปนโยบายและแนวทางการปฏริบษัตริงานดผู้านคทุณภาพ ความปลอดภษัย อาชปวอนามษัย และสริพิ่งแวดลผู้อมทปพิ่ชษัดเจน คจานศง
ถศงผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยทษันงภายในและภายนอกองคน์กร มปหนต่วยงานภายในวษัดคต่ามลพริษทางนจนา ทางอากาศ อยต่างสมจพิ่าเสมอ มป
หนต่วยงานภายนอกมาตรวจสทุขภาพพนษักงานในองคน์กรททุกปป การกจาจษัดกากอทุตสาหกรรมและของเสปย กระทจาอยต่างถผกตผู้อง มป
มาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบปยบทปพิ่กระทรวงอทุตสาหกรรมกจาหนด
     ในรอบระยะ 3 ปปทปพิ่ผต่านมา กลทุต่มบรริษษัทไมต่เคยมปปษัญหาขผู้อรผู้องเรปยนเกปพิ่ยวกษับสริพิ่งแวดลผู้อมแตต่อยต่างใด
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ปษัจจษัยความเสปลี่ยง

ความเสปลี่ยงตค่อการดจาเนรินธรรกริจ : 
• ความเสปพิ่ยงภายนอกองคน์กร อาทริความไมต่แนต่นอนของเศรษฐกริจโลกและเศรษฐกริจภายในประเทศ ความกผู้าวหนผู้าของ

เทคโนโลยป เชต่นรถไฟฟผู้าและระบบการขนสต่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลปพิ่ยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market
Place การขยายตษัวอยต่างตต่อเนถืพิ่องของ Social Media รวมถศงแนวทางพริทษักษน์รษักษน์โลกลดมลภาวะ เหลต่านปน จะสต่งผลใหผู้ความตผู้องการ
ผลริตภษัณฑน์นจนามษันหลต่อลถืพิ่นและแบตเตอรปพิ่ทปพิ่ใช ผู้กษับรถยนตน์ลดลง ตลาดทษันงในและตต่างประเทศจะมปการแขต่งขษันในระดษับทปพิ่สผงขศนนเรถืพิ่อยๆ
ซศพิ่งคาดวต่าในอนาคตกลทุต่มบรริษษัทจะไดผู้รษับผลกระทบโดยตรงอยต่างแนต่นอน 

  สจาหรษับปป 2563 : มปความเสปพิ่ยงจากการแพรต่ระบาดของโรคตริดเชถืนอไวรษัสโคโรนต่าสายพษันธทุน์ใหมต่ หรถือ โรค COVID-19 ทษัพิ่ว
โลกทจาใหผู้เศรษฐกริจทษันงในและตต่างประเทศตกตจพิ่าลงมาก

  มาตรการรองรษับความเสปพิ่ยงจากผลของ COVID-19 ในปป2563 : คณะกรรมการบรริหารมปนโยบายเรต่งผลริตเพถืพิ่อเพริพิ่มสตรุ๊อค
สรินคผู้าสจาเรป็จรผปเกป็บไวผู้ใหผู้มากขศนน เนถืพิ่องจากความไมต่แนต่นอนของการแพรต่ระบาดทปพิ่จะส ต่งผลตต่อบทุคคลากรของกลทุต่มบรริษษัท และมป
มาตรการลดคนงานบางสต่วนเนถืพิ่องจากการคผู้าทปพิ่ลดลงโดยไดผู้จต่ายเงรินตอบแทนและเงรินชดเชยอยต่างถผกตผู้องตามกฎหมาย และส ต่ง
เสรริมใหผู้มปสวษัสดริการความปลอดภษัยทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องแกต่พนษักงานตามคจาแนะนจาของกรมอนามษัย เชต่น การตรวจวษัดไขผู้กต่อนเขผู้าทจางาน ขอ
อนทุญาตผลริตเจลแอลกอฮอลน์สจาหรษับลผู้างมถือตษันงบรริการในจทุดทปพิ่เหมาะสมภายในองคน์กร พรผู้อมทษันงบรริจาคใหผู้วษัดและชทุมชนภายนอก
จษัดใหผู้มปนจนายาฆต่าเชถืนอสจาหรษับเชป็ดอทุปกรณน์และสถานทปพิ่ จษัดทจาบอรน์ดกษันนระหวต่างโตรุ๊ะทจางานของพนษักงานแตต่ละคน เปป็นตผู้น

• ความเสปพิ่ยงภายในองคน์กร คณะกรรมการบรริหารความเสปยงและคณะทจางาน มปมาตรการรองรษับความเส ปพิ่ยงทปพิ่จษัดทจาใน
ปป2562 ตต่อเนถืพิ่องมา ปป 2563 : โดยไดผู้ดจาเนรินการประเมรินความเสปพิ่ยง ตริดตามผล ปรษับปรทุงใหผู้ดปขศนน และไมต่มปการททุจรริตคอรษัปชษัพิ่น ใน
หษัวขผู้อดษังตต่อไปนปน 

1. การขยายธทุรกริจดผู้านโลจริสตริกสน์ โครงการทต่าเรถือและคลษังนจนามษัน ทปพิ่สมทุทรปราการ
2. การขายและใหผู้บรริการผต่านระบบ Online Marketing
3. Security ของระบบไอทปเพถืพิ่อปผู้องกษันไวรษัสคอมพริวเตอรน์ และการใช ผู้ซอฟทน์แวรน์ผริดกฎหมาย
4. การขายสรินคผู้าตามเปผู้าหมาย มปการปรษับปรทุงเงถืพิ่อนไขทางการคผู้าทปพิ่จผงใจลผกคผู้า  
5. การจษัดสต่งสรินคผู้ามปความรวดเรป็ว และลดความเสปยหายจากการขนสต่ง
6. การผลริตสรินคผู้าใหผู้มปตผู้นททุนทปพิ่สามารถแขต่งขษันไดผู้ มปคทุณภาพตามมาตรฐาน จษัดหาวษัตถทุดริบทปพิ่ดปและเหมาะสม จษัดหา
    เครถืพิ่องททุต่นแรงเพริพิ่มขศนน ดผแลสภาพแวดลผู้อมในการทจางานใหผู้มปความปลอดภษัย และถผกสทุขอนามษัย
7. การบรริหารงานบทุคคล มปแผนจษัดทจา Succession Plan และ Job Rotation อยต่างสมจพิ่าเสมอ , ลดอษัตรา Turnover ,

        หาเทคโนโลยปดผู้านไอทปมาใช ผู้ในการตริดตต่อประสานงานเพริพิ่มขศนนเพถืพิ่อความรวดเรป็วและลดกระดาษ
8. การรษักษาระดษับสภาพคลต่องใหผู้เพปยงพอสจาหรษับการลงททุนโครงการใหมต่
9. บรริหารความเสปพิ่ยงจากอษัตราแลกเปลปพิ่ยนเงรินตราทปพิ่ผษันผวน มปการปผู้องกษันความเสปพิ่ยงโดยการ fix อษัตรากษับธนาคาร
    อยต่างเหมาะสมทษันงการซถืนอวษัตถทุดริบและการขายสรินคผู้า
10. คณะทจางานมปหนผู้าทปพิ่รายงานนจาเสนอคณะกรรมการททุก 6 เดถือน

ความเสปลี่ยงตค่อการลงทรนของผผล้ถถือหลษักทรษัพยฑ์   :
          • การลงททุนในหลษักทรษัพยน์ของบรริษษัท : ผผผู้ลงททุนควรศศกษาพริจารณาอยต่างรอบคอบตามขผู้อมผลในการประกอบธทุรกริจของ
บรริษษัท ปษัจจษัยความเสปพิ่ยงทปพิ่ระบทุ และขผู้อมผลความเสปพิ่ยงอถืพิ่นๆทปพิ่บรริษษัทยษังไมต่ทราบผลกระทบในปษัจจทุบษัน โดยศ ศกษาจากแหลต่งขผู้อมผล
อถืพิ่นเชต่น สภาวะเศรษฐกริจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรษัฐบาล เปป็นตผู้น 

• การถผกควบคทุมเสปยงของทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น : กลทุต่มโรจตระการถถือหทุผู้นรวม 68.74% ซศพิ่งเปป็นคณะกรรมการและผผผู้บรริหาร
ของกลทุต่มบรริษษัท จศงเปป็นกลทุต่มทปพิ่ควบคทุมคะแนนเสปยงในการลงมตริทปพิ่สจาคษัญ
            มาตรการรองรษับความเสปพิ่ยงทปพิ่จษัดทจา : บรริษษัทจษัดใหผู้มปโครงสรผู้างคณะกรรมการอยต่างเหมาะสมคถือ 10 ทต่าน ประกอบ
ดผู้วยกรรมการบรริหาร 6 ทต่านคริดเปป็นรผู้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอริสระ 4 ทต่านคริดเปป็นรผู้อยละ 40 จศงเปป็นสษัดสต่วนทปพิ่
เหมาะสจาหรษับการถต่วงดทุลและสอบทานรายละเอปยดของวาระทปพิ่จะนจาเสนอพริจารณาในการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นทปพิ่ผต่านมา

• การไดผู้รษับผลตอบแทนจากการลงททุน : 
   มาตรการรองรษับความเสปพิ่ยงทปพิ่จษัดทจา : บรริษษัทกจาหนดนโยบายจต่ายเงรินปษันผลไมต่ตจพิ่ากวต่ารผู้อยละ 40 ของกจาไรสทุทธริ จศง

สามารถจต่ายไดผู้สผงกวต่ารผู้อยละ 40 และจะรษักษาระดษับการจต่ายใหผู้เทปยบเทต่ากษับปปทปพิ่ผต่านมาถผู้าไมต่มปความจจาเปป็นอถืพิ่นใด (บรริษษัทมประดษับ
สภาพคลต่องสผงอยต่างสมจพิ่าเสมอ เงรินสดและเงรินลงททุนชษัพิ่วคราว ณ วษันทปพิ่ 31 ธษันวาคม 2563 มปรวม 3,030 ลผู้านบาท) 

การวริเคราะหฑ์ความเส ปลี่ยงในอนาคต : เตรปยมพรผู้อมกษับความเสปพิ่ยงทปพิ่ไมต่เคยเกริดขศนน
การบรริหารจษัดการความเสปพิ่ยง : ผผผู้บรริหารตระหนษักดปวต่านอกเหนถือจากความเส ปพิ่ยงขผู้างตผู้นแลผู้ว การคผู้นหาและระบทุปษัจจษัย

ความเสปพิ่ยงดผู้านธทุรกริจทปพิ่สจาคษัญทปพิ่ไมต่เคยเกริดขศนนมากต่อนในอดปตจะทจาใหผู้กริจการสามารถตอบโตผู้กษับความเส ปพิ่ยงไดผู้อยต่างทษันทต่วงทป  
มาตรการรองรษับความเสปพิ่ยงทปพิ่จษัดทจา : ใหผู้กรรมการและพนษักงานเพริพิ่มความรผผู้จากการสษัมมนา ศศกษาหาขผู้อมผลทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง เชต่นความ
กผู้าวหนผู้าของยานยนตน์ไฟฟผู้าไทยและสถานปชารน์จ  การอนทุรษักษน์พลษังงาน สมารน์ทซ ริตปน การอนทุรษักษน์ส ริพิ่งแวดลผู้อมเปป็นโลกอนาคตทปพิ่
สะอาด และรวมถศงนโยบายของรษัฐบาลทปพิ่ออกมาชต่วยสนษับสนทุนตต่างๆ คณะกรรมการบรริหารคาดการณน์วต่ารถยนตน์ไฟฟผู้าจะครอง
ถนนในปป2583 อปก 20 ปปขผู้างหนผู้าอยต่างแนต่นอน และกลทุต่มบรริษษัทจะตผู้องสามารถบรริหารจษัดการเพถืพิ่อรษับมถือใหผู้ไดผู้ตต่อไป
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ทรษัพยฑ์ส รินทปลี่ใชล้ในการประกอบธรรกริจ

มผลคค่าทรษัพยฑ์ส รินถาวรทปลี่ใชล้ในการดจาเนรินธรรกริจ              
ทรษัพยน์สริน ณ 31 ธษันวาคม 2563 2562 2561

(หนต่วย : ลผู้านบาท) กต่อนหษัก
คต่าเสถืพิ่อมฯ

หลษังหษัก
คต่าเสถืพิ่อมฯ

กต่อนหษัก
คต่าเสถืพิ่อมฯ

หลษังหษัก
คต่าเสถืพิ่อมฯ

กต่อนหษัก
คต่าเสถืพิ่อมฯ

หลษังหษัก
คต่าเสถืพิ่อมฯ

ทปพิ่ดริน 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42

อาคารและสริพิ่งปลผกสรผู้าง 676.47 267.95 671.88 289.34 671.88 316.11

เครถืพิ่องจษักรและอทุปกรณน์ 1,389.14 141.45 1,381.06 165.88 1,378.80 193.17

เครถืพิ่องมถือ เครถืพิ่องใช ผู้ 196.97 33.34 188.37 31.58 180.51 33.32

เครถืพิ่องตกแตต่ง เครถืพิ่องใช ผู้สจานษักงาน 57.38 2.40 56.33 2.91 55.27 3.68

ยานพาหนะ รถบรรททุก 86.07 22.62 80.78 25.62 83.41 32.82

สรินทรษัพยน์ระหวต่างกต่อสรผู้างและตริดตษันง 24.18 6.26 33.41 15.81 38.01 19.31

รวม 3,535.64 1,579.43 3,517.24 1,636.56 3,513.30 1,703.83

ภาระผผกพษันของทรษัพยฑ์ส ริน 
 บรริษษัทและบรริษษัทยต่อยไดผู้จดจจานองทปพิ่ดรินและส ริพิ่งปลผกสรผู้าง เพถืพิ่อเปป็นหลษักประกษันเงรินเบริกเกรินบษัญช ปและเงรินกผผู้ยถืมระยะสษันน
จากสถาบษันการเงรินและใหผู้บรริษษัทยต่อยรต่วมคจนาประกษันเตป็มวงเงริน แตต่วงเงรินส รินเชถืพิ่อดษังกลต่าวบรริษษัทมปความจจาเปป็นในการใช ผู้นผู้อยมาก
เนถืพิ่องดผู้วยบรริษษัทมปสภาพคลต่องทางการเงรินสผง ณ วษันทปพิ่ 31 ธษันวาคม 2563 บรริษษัทไมต่มปหนปนส รินทปพิ่มปภาระดอกเบปนยคงคผู้าง ในขณะทปพิ่มป
เงรินสด และเงรินลงททุนชษัพิ่วคราว รวม 3,030 ลผู้านบาท

ทรษัพยฑ์ส รินเพถืลี่อการลงทรน 
บรริษษัทมปอสษังหารริมทรษัพยน์เพถืพิ่อการลงททุนราคาททุนเทต่ากษับ 3.31 ลผู้านบาท เปป็นทปพิ่ดรินเปลต่า 80 แปลง รวม 27 ไรต่ 3 งาน

72.2 ตารางวา มปมผลคต่าประเมรินตามราคาตลาดตามเกณฑน์ของส รินทรษัพยน์ทปพิ่ใช ผู้งานอยผต่ในปษัจจทุบษันมปมผลคต่ายทุตริธรรมเทต่ากษับ 870.17
ลผู้านบาท

การตษันงสจารองคค่าเผถืลี่อการดล้อยคค่าของส รินทรษัพยฑ์
บรริษษัทและบรริษษัทยต่อยมปนโยบายรษับรผผู้ขาดททุนจากการดผู้อยคต่าเมถืพิ่อมผลคต่าทปพิ่คาดวต่าจะไดผู้รษับคถืนตจพิ่ากวต่ามผลคต่าตามบษัญช ปของ

สรินทรษัพยน์ และตษันงสจารองไวผู้ครบถผู้วนแลผู้ว ณ 31 ธษันวาคม 2563 มปการตษันงเปป็นมผลคต่า 3.98 ลผู้านบาท

โครงการในอนาคต
- โครงการทต่าเรถือ และคลษังส รินคผู้า บนทปพิ่ดรินตริดแมต่นจนาเจผู้าพระยา ทปพิ่ตจาบลปากคลองบางปลากด อจาเภอพระสมทุทรเจดปยน์ 

จษังหวษัดสมทุทรปราการ เพถืพิ่อเกป็บวษัตถทุดริบทปพิ่ใช ผู้ในการผลริต ใหผู้เชต่า และการใหผู้บรริการดผู้านโลจริสตริกสน์  ความคถืบหนผู้าของงานคถือ อยผต่
ในขษันนตอนยถืพิ่นเอกสารขออนทุมษัตริใช ผู้พถืนนทปพิ่เพถืพิ่อสรผู้างแทผู้งคน์เกป็บนจนามษันจากสต่วนราชการ

- โครงการพษัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : https://www.facebook.com/tranelubricants/
    - โครงการปรษับปรทุงบทุคลากรจษัดทจา Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดจาเนรินการแลผู้วตษันงแตต่
ปป2561 เปป็นตผู้นมาถศงปษัจจทุบษัน

ขล้อพริพาททางกฎหมาย
 

- ไมต่มป -
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ขล้อมผลทษัลี่วไป

ชถืพิ่อบรริษษัท บรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (เรปยกชถืพิ่อยต่อ “SPG”)

เลขทปพิ่ทะเบปยนบรริษษัท 0107539000111  จดทะเบปยนกษับตลาดหลษักทรษัพยน์ฯเมถืพิ่อ มปนาคม 2540

หทุผู้นทปพิ่จจาหนต่ายแลผู้ว จจานวนหทุผู้นสามษัญจดทะเบปยน 345,000,000 หทุผู้น ราคาพารน์ 1.00 บาท 
รษับชจาระแลผู้ว 100%

ทปพิ่ตษันงสจานษักงานใหญต่ 488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปพิ่แยกมหานาค เขตดทุส ริต กรทุงเทพฯ 10300 
โทรศษัพทน์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทปพิ่ตษันงคลษังสรินคผู้า 101  หมผต่ 2  ถนนสามโคก-เสนา  ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก จษังหวษัด
ปททุมธานป 12160 โทรศษัพทน์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธทุรกริจ ผลริตและจจาหนต่าย สรินคผู้าอทุตสาหกรรม หมวดยานยนตน์ ประเภทนจนามษันหลต่อลถืพิ่น
แบตเตอรปพิ่ และจาระบป

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

เลขานทุการบรริษษัท นางสทุทธริรษัตนน์ วรรณรษัตนน์ 
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปพิ่แยกมหานาค เขตดทุส ริต
กรทุงเทพมหานคร โทรศษัพทน์ (02) 975 2780-8 ตต่อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail : suthirat@siampangroup.com

ผผผู้สอบบษัญชป นางสาวฐริตริมา พงศน์ไชยยง 
ผผผู้สอบบษัญชปรษับอนทุญาตเลขทะเบปยน 10728
บรริษษัท เคพปเอป็มจป ภผมริไชย สอบบษัญชป จจากษัด 
โทรศษัพทน์ (02) 677 2000 
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ขล้อมผลหลษักทรษัพยฑ์และผผล้ถถือหรล้น

จจานวนทรนจดทะเบปยนและทรนชจาระแลล้ว
 บรริษษัทมปททุนจดทะเบปยน 345 ลผู้านบาท เรปยกชจาระแลผู้ว 345 ลผู้านบาท เปป็นหทุผู้นสามษัญ 345,000,000 หทุผู้น มผลคต่าทปพิ่ตราไวผู้

หทุผู้นละ 1 บาท

ผผล้ถถือหรล้น 
    1) ผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ 10 รายแรก ณ วษันทปพิ่ 30 มริถทุนายน 2563

รายชถืพิ่อผผผู้ถถือหทุผู้น จจานวนหทุผู้น รผู้อยละ เปลปพิ่ยนแปลง
จากปป 2562

1. นายมทุข โรจตระการ
2. นายอดริศร โรจตระการ
3. นางอรศรป ทริพยบทุญทอง
4. นางพรทริพยน์ โรจตระการ
5. นางรษัชนป โรจตระการ
6. นางสาวดทุษฎป โรจตระการ
7. นางแฉลผู้ม โรจตระการ
8. กองมรดกนางแฉลผู้ม โรจตระการ
9. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง

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

32.81
4.35
4.35
5.03
4.35
4.35
10.50
2.00
1.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-

รวมกลทุต่มโรจตระการ* 237,158,890 68.74
      10. นายเลริศ จริตตริวาณริชยน์ 47,160,000 13.67 -
      11. นางสาวพรศรป ตษันธนะชษัย 15,251,000 4.42 -
      12. นางยทุวดป ทวปมษัพิ่นพทุทธกาล 10,725,000 3.11 -

 *กลทุต่มโรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผผผู้บรริหาร ของกลทุต่มบรริษษัท
 2) การกระจายการถถือหทุผู้น ณ วษันปริดสมทุดทะเบปยนเมถือวษันทปพิ่ 30 มริถทุนายน 2563      

ประเภทผผผู้ถถือหทุผู้น จจานวน
ผผผู้ถถือหทุผู้น

จจานวนหทุผู้น รผู้อยละของ
หทุผู้นสามษัญทปพิ่
ชจาระแลผู้ว

1 กรรมการ ผผผู้จษัดการ และผผผู้บรริหาร 
รวมถศงผผผู้ทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง และผผผู้ทปพิ่มปความสษัมพษันธน์

10 237,158,890 68.74

2 ผผผู้ทปพิ่ถถือหทุผู้น มากกวต่า 5% นษับรวมผผผู้ทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องดผู้วย 2 56,080,000 16.26

3 ผผผู้ถถือหทุผู้นรายยต่อย 444 51,761,110 15.00

รวม 456 345,000,000 100.00
 3) ขผู้อตกลงระหวต่างผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ในเรถืพิ่องทปพิ่มปผลกระทบตต่อการเสนอขายหลษักทรษัพยน์และการบรริหารงานของ

    บรริษษัท
 - ไมต่มป -
 4) ผผผู้ถถือหทุผู้นของบรริษษัทยต่อย

บรริษษัทยต่อย บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป ผผผู้ถถือหทุผู้นทปพิ่ไมต่มปอจานาจ
ควบคทุม

จจานวนหทุผู้นรวม

บจ.สยามแบตเตอรปพิ่อรินดษัสทรปพิ่ 5,744,500 95.742% 255,500 4.258% 6,000,000 100.00%

บจ.สยามลผบรริแคผู้นทน์อรินดษัสทรปพิ่ 4,999,940 99.999% 60 0.001% 5,000,000 100.00%

บจ. พรปเมปยลผบรริแคผู้นทน์ 6,999,940 99.999% 60 0.001% 7,000,000 100.00%

การออกหลษักทรษัพยฑ์อถืลี่น
บรริษษัทไมต่มปการออกหทุผู้นประเภทอถืพิ่นนอกเหนถือจากหทุผู้นสามษัญ
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นโยบายการจค่ายเงรินปษันผล
1) บรริษษัท : มปนโยบายการจต่ายเงรินปษันผลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหทุผู้นในอษัตราทปพิ่คาดวต่าจะจต่ายประมาณไมต่ตจพิ่ากวต่ารผู้อยละ 40 ของกจาไร
สจาหรษับปปสต่วนทปพิ่เปป็นของผผผู้ถถือหทุผู้นของบรริษษัทจากงบการเงรินรวมในแตต่ละปป โดยจต่ายในปปถษัดไปหากไมต่มปเหตทุจจาเปป็นอถืพิ่นใด 
และการจต่ายเงรินปษันผลนษันนจะไมต่มปผลกระทบตต่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ อยต่างมปสาระสจาคษัญ ดษังมปประวษัตริการจต่าย
เงรินปษันผล ดษังนปน 

ปปดจาเนรินงาน 2562 2561 2560 2559 2558

เงรินปษันผล บาท/หทุผู้น 0.70 0.70 0.80 0.80 0.70

กจาไรสทุทธริ บาท/หทุผู้น 0.89 1.10 1.24 1.64 1.41

อษัตราตต่อกจาไรสทุทธริ 78.65% 63.64% 64.52% 48.78% 49.65%
2) บรริษษัทยต่อย : มปนโยบายการจต่ายเงรินปษันผลใหผู้แกต่บรริษษัทและผผผู้ถถือหทุผู้นทปพิ่ไมต่มปอจานาจควบคทุมในอษัตราทปพิ่คาดวต่าจะจต่าย
ประมาณไมต่ตจพิ่ากวต่ารผู้อยละ 20 ของกจาไรสทุทธริหลษังหษักภาษปแลผู้วในแตต่ละปป โดยจต่ายในปปถษัดไป เมถืพิ่อการจต่ายเงรินปษันผลนษันน
จะไมต่มปผลกระทบตต่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ และการชจาระคถืนเงรินกผผู้ยถืมจากสถาบษันการเงรินตต่างๆ

ปปดจาเนรินงาน บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลผบฯ บจ.พรปเมปยฯ

2562 - 3.00 6.00 บาท/หทุผู้น

2561 0.10 5.00 6.00 บาท/หทุผู้น

2560 1.00 3.00 8.00 บาท/หทุผู้น

2559 2.00 3.00 8.00 บาท/หทุผู้น

2558 1.50 30.00 50.00 บาท/หทุผู้น

นโยบายเกปลี่ยวกษับการจษัดประชรมผผล้ถถือหรล้น
1)  บรริษษัทจษัดใหผู้มปการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นเปป็นการประชทุมสามษัญประจจาปปภายในสปพิ่เดถือนนษับแตต่วษันสรินนสทุดของรอบปปบษัญชปของ
บรริษษัท สต่วนการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นคราวอถืพิ่นเรปยกวต่าการประชทุมวริสามษัญ ซ ศพิ่งคณะกรรมการจะเรปยกประชทุมวริสามษัญเมถืพิ่อใดกป็ไดผู้
แลผู้วแตต่จะเหป็นสมควรหรถือภายในหนศพิ่งเดถือนนษับแตต่วษันทปพิ่ไดผู้รษับหนษังสถือรผู้องขอจากผผผู้ถถือหทุผู้น
2)  บรริษษัทเปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นเสนอชถืพิ่อบทุคคลเพถืพิ่อเขผู้ารษับการเลถือกตษันงเปป็นกรรมการและเสนอวาระเพถืพิ่อบรรจทุเปป็นวาระ
ในการประชทุมสามษัญประจจาปป การสต่งคจาถามลต่วงหนผู้ากต่อนวษันประชทุม โดยแจผู้งขต่าวสารลต่วงหนผู้าผต่านตลาดหลษักทรษัพยน์ฯ
และเผยแพรต่บนเวป็บไซตน์ของบรริษษัท 
3)  บรริษษัทเปริดเผยขผู้อมผลใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นทษัพิ่วถศงกษัน ทษันงผผผู้ถถือหทุผู้นทปพิ่เปป็นบทุคคล นริตริบทุคคล รวมถศงสต่งเสรริมใหผู้มปการใช ผู้ส ริทธริและไมต่
ละเมริดสริทธริของผผผู้ถถือหทุผู้น
4)  บรริษษัทมปหนษังสถือเช ริญประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น ประกอบดผู้วยขผู้อมผล วษัน เวลา สถานทปพิ่ และวาระการประชทุม โดยชปนแจงราย
ละเอปยดของเรถืพิ่องทปพิ่จะเสนอตต่อทปพิ่ประชทุม เหตทุผลประกอบในแตต่ละวาระ และความเหป็นของคณะกรรมการบรริษษัทในเรถืพิ่อง
ดษังกลต่าวรวมถศงสนษับสนทุนใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นใช ผู้หนษังสถือมอบฉษันทะในรผปแบบทปพิ่ผผผู้ถถือหทุผู้นสามารถกจาหนดทริศทางการลงคะแนน
เสปยงไดผู้ และเสนอชถืพิ่อกรรมการอริสระเปป็นทางเลถือกในการมอบฉษันทะของผผผู้ถถือหทุผู้น
5)  บรริษษัทกจาหนดใหผู้กรรมการบรริษษัทททุกทต่านเขผู้ารต่วมประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น โดยในการประชทุมททุกครษันงจะตผู้องมปประธาน
กรรมการ กรรมการบรริหาร กรรมการผผผู้จษัดการ ผผผู้บรริหารสผงสทุดดผู้านการเงริน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะ
กรรมการชทุดยต่อย และผผผู้สอบบษัญชป โดยประธานในทปพิ่ประชทุมเปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นททุกคนสอบถาม ใหผู้ความเหป็น ขผู้อเสนอ
แนะตต่อคณะกรรมการบรริษษัท ประธานคณะกรรมการชทุดยต่อย และผผผู้บรริหารไดผู้อยต่างเทต่าเทปยมกษัน
6)  บรริษษัทสต่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นททุกรายรวมถศงผผผู้ถถือหทุผู้นประเภทนษักลงททุนสถาบษันเขผู้ารต่วมประชทุม
อยต่างเทต่าเทปยมกษัน  จษัดใหผู้มปการนจาเทคโนโลยปมาใช ผู้ในการประชทุมอยต่างเหมาะสมเพถืพิ่อใหผู้การดจาเนรินการประชทุม การ
แสดงผล เปป็นไปโดยสะดวกและรวดเรป็ว มปการบษันทศกภาพการประชทุมในลษักษณะสถืพิ่อวปดปทษัศนน์ รวมทษันงกจาหนดใหผู้มปบทุคคลทปพิ่
เปป็นอริสระเปป็นผผผู้ตรวจสอบคะแนนเสปยงในการประชทุมและเปริดเผยใหผู้ทปพิ่ประชทุมทราบพรผู้อมบษันทศกไวผู้ในรายงานการประชทุม
7)  บรริษษัทชปนแจงขษันนตอนการลงคะแนนกต่อนเรริพิ่มประชทุม รายชถืพิ่อกรรมการทปพิ่รต่วมประชทุม คจาถามและขผู้อคริดเหป็นของผผผู้ถถือหทุผู้น 
ไวผู้ในรายงานการประชทุม โดยจษัดสต่งใหผู้ตลาดหลษักทรษัพยน์ฯภายใน 14 วษันหลษังวษันประชทุมและเผยแพรต่บนเวป็บไซตน์ของ
บรริษษัท
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 โครงสรล้างการจษัดการ  ประกอบดผู้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการชทุดยต่อย และคณะผผผู้บรริหาร ดษังนปน

คณะกรรมการบรริษษัท
      บรริษษัทตผู้องมปจจานวนกรรมการไมต่นผู้อยกวต่า 5 คน และกรรมการไมต่นผู้อยกวต่ากศพิ่งหนศพิ่งตผู้องมปทปพิ่อยผต่ในประเทศไทย และตผู้องมป
กรรมการอริสระอยต่างนผู้อยหนศพิ่งในสามของจจานวนกรรมการทษันงหมดแตต่ตผู้องไมต่นผู้อยกวต่า 3 คน
       คณะกรรมการบรริษษัท มปจจานวน 10 ทต่าน ประกอบดผู้วย

 

นายมทุข โรจตระการ
ประธานกรรมการ

นางอรศรป ทริพยบทุญทอง
กรรมการ
- ผผผู้รษับผริดชอบสผงสทุดในสาย
งานบษัญชปและการเงริน (CFO)
- กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง

นายอดริศร โรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการผผผู้จษัดการ
- กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง

นายไพบผลยน์ จริตตริวาณริชยน์
กรรมการ

น.ส.ดทุษฎป โรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการบรริหารดผู้านการ
ตลาด
- กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง

น.ส.ปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง
กรรมการ
- กรรมการบรริหารดผู้านการ
ตลาดตต่างประเทศ

นายอจาพล โหตระกริตยน์
กรรมการอริสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ

นายสมริต หรรษา
กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

นายไพรรินทรน์ วงษน์วษันทนปยน์
กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

นายชษัยวษัฒนน์ ดจารงคน์มงคลกทุล
กรรมการอริสระ
- ประธานคณะกรรมการ
บรริหารความเสปพิ่ยง

ชถืพิ่อ สกทุล ตจาแหนต่ง จจานวนปปทปพิ่
ดจารง

ตจาแหนต่ง

จจานวนหทุผู้น
ณ 31 ธ.ค.2562

จจานวนหทุผู้น
ณ 31 ธ.ค.2563

การ
เปลปพิ่ยน
แปลง

1. นายมทุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 24 113,184,000 113,184,000 0
2. นางอรศรป ทริพยบทุญทอง กรรมการ 24 15,003,570 17,303,570 2,300,000
3. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการ 24 15,003,580 15,003,580 0
4. นายไพบผลยน์ จริตตริวาณริชยน์ กรรมการ 24 0 0 0
5. นางสาวดทุษฎป โรจตระการ กรรมการ 12 15,003,580 17,303,580 2,300,000
6. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง กรรมการ 17 3,454,000 3,454,000 0
7. นายอจาพล โหตระกริตยน์ กรรมการอริสระ 21 0 0 0
8. นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ 21 0 0 0
9. นายไพรรินทรน์ วงษน์วษันทนปยน์ กรรมการอริสระ 21 0 0 0
10.นายชษัยวษัฒนน์ ดจารงคน์มงคลกทุล กรรมการอริสระ 7 0 0 0

          โดยมป นางสทุทธริรษัตนน์ วรรณรษัตนน์ ทจาหนผู้าทปพิ่เลขานทุการคณะกรรมการบรริษษัทและเลขานทุการบรริษษัท
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รายละเอปยดเกปลี่ยวกษับกรรมการและผผล้บรริหาร

'(1) (2) (3) (4) (5) (6) .(7)              

รายชถืพิ่อ ตจาแหนต่ง
อายทุ
(ปป)

คทุณวทุฒริทาง
การ

ศศกษา

สษัดสต่วนการ
ถถือหทุผู้น
บรริษษัท

ความ
สษัมพษันธน์

ระหวต่างกษัน
ประสบการณน์ทจางานในระยะ 5 ปปยผู้อนหลษัง

1. นายมทุข  
 โรจตระการ

- ประธานกรรมการ 101 ประกาศนปยบษัตร
ทางการคผู้าและ

บษัญชป

37.84% 2539  -
ปษัจจทุบษัน

ตาม (2)
ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

บรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง
2.  น า ง อ ร ศ รป
ทริพยบทุญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชต่วยกรรมการผผผู้จษัดการสาย
บรริหาร
- รษักษาการผผผู้จษัดการฝต่ายบษัญชป
และการเงริน (CFO)
- รษักษาการผจก.ฝต่ายจษัดซถืนอ ,
ฝต่ายบทุคคลและธทุรการ

77 ปรริญญาโท
บษัญชป

San Francisco
State University

USA.

5.02% บทุตร
ของลจาดษับ

ทปพิ่1

2539  -
ปษัจจทุบษัน

ตาม (2)
ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

บรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง

3.  น า ย อ ดริ ศ ร
โรจตระการ

- กรรมการผผผู้จษัดการ
- กรรมการผผผู้มปอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชต่วยกรรมการผผผู้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดตต่างประเทศ

72 ปรริญญาโท
บรริหาร
Cornell

University
USA.

4.35% บทุตร
ของลจาดษับ

ทปพิ่1

2539  -
ปษัจจทุบษัน

ตาม (2)
ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

บรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง

4. น.ส. ปรางศริรริ
ทริพยบทุญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชต่วยผผผู้จษัดการฝต่ายขายตต่าง
ประเทศ นจนามษัน/จาระบป

44 ปรริญญาโท
เศรษฐศาสตรน์
University of
Missouri USA.

1.00% บทุตร
ของลจาดษับ

ทปพิ่2

2546  -
ปษัจจทุบษัน

ตาม (2)
ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

บรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง

5.นายไพบผลยน์
จริตตริวาณริชยน์

- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปอจานาจลงนาม
- ทปพิ่ปรศกษาดผู้านการบรริหารความ
เสปพิ่ยงและสารสนเทศ

72 Doctor of
Medicine
ม.มหริดล

ปรริญญาโท
บรริหาร

ม.ศศรินทรน์

- - 2539  -
ปษัจจทุบษัน

2539  -
ปษัจจทุบษัน

ตาม (2)
ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

บรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง

โรงพยาบาลวริชษัยยทุทธ
6.น า ย อจา พ ล
โหตระกริตยน์

- กรรมการอริสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

91 ปรริญญาโท
บรริหาร

The Ohio State
University

USA.

- - 2542  -
ปษัจจทุบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

7.นายไพรรินทรน์
วงษน์วษันทนปยน์

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

83 ปรริญญาตรป
พณ.บ./น.บ.

ม.ธรรมศาสตรน์

- - 2542  -
ปษัจจทุบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

8.น า ย ส มริ ต
หรรษา

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

80 ปรริญญาโท
ฟริสริคซน์

Ball State
University

USA.

- - 2542  -
ปษัจจทุบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

9. น.ส.ดทุษฎป
โรจตระการ

- กรรมการ
- กรรมการผผผู้มปอจานาจลงนาม
- ผผผู้ชต่วยกรรมการผผผู้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน

55 - MBA.ม.ศศรินทรน์
-  BSC  Honors
Biochemistry,
University  of
British  Columbia
, Canada.

5.02% บทุตร
ของลจาดษับ

ทปพิ่1

2551  -
ปษัจจทุบษัน

2544  -
2546

ตาม (2)
ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

Software
Engineer

บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

บรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง

Aero  info  Systems
Inc. Canada

10.นายชษัยวษัฒนน์
ดจารงมงคลกทุล

- กรรมการอริสระ 67 -ป รริ ญ ญ า โ ท
Industrial  and
Systems
Engineering
The  Ohio  State
University, USA.

- - 2553-56

10/4/57-
ปษัจจทุบษัน

รองกรรมการ
(ดผู้านบรริหาร)

ตาม (2)

บมจ.ไทยออยลน์

บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

11.นายบทุญศรป
ตษันตริพานริชพษันธน์

- ผจก.ฝต่ายคลษังสรินคผู้า และ จษัด
สต่ง

74 ปวส. กรทุงเทพการ
บษัญชป

- - 2539  -
ปษัจจทุบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

12.น า ง สทุ ท ธริ
รษัตนน์ วรรณรษัตนน์

- เลขานทุการบรริษษัท
- รองผผผู้จษัดการฝต่ายบษัญชปและการ
เงริน

66 ปรริญญาตรปบษัญชป
มหาวริทยาลษัย
ธรรมศาสตรน์

0.50% - 2551-
ปษัจจทุบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

และบรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง
13.น .ส .สทุ น า รป
ธรรมรทุจริกทุล

- ผผผู้ควบคทุมดผแลการทจาบษัญชป
-  ผผผู้ ชต่ ว ยผผผู้ จษั ด ก า รฝต่ า ยบษั ญชป
บรริษษัทในเครถือ

56 -ปรริญญาโทบษัญชป
จทุฬา ฯ
-ปรริญญาตรป 
บช.บ./น.บ. 
ม.ธรรมศาสตรน์

- - 2539-
ปษัจจทุบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป

และบรริษษัทยต่อย 3 แหต่ง

     กรรมการผผผู้มปอจานาจลงนามผผกพษันบรริษษัท
นางอรศรป ทริพยบทุญทอง, นายอดริศร โรจตระการ, นายไพบผลยน์ จริตตริวาณริชยน์, นางสาวดทุษฎป โรจตระการ และ
นางสาวปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมถือชถืพิ่อรต่วมกษันและประทษับตราสจาคษัญของบรริษษัท
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     บทบาท อจานาจหนผู้าทปพิ่ ความรษับผริดชอบ ของประธานกรรมการบรริษษัท
1. เปป็นประธานการประชทุมคณะกรรมการบรริษษัท และ การประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น 
2. ควบคทุมการประชทุมใหผู้มปประสริทธริภาพเปป็นไปตามระเบปยบ ขผู้อบษังคษับบรริษษัท 
3. สนษับสนทุนและเปริดโอกาสใหผู้กรรมการแสดงความเหป็นอยต่างเปป็นอริสระ
4. สนษับสนทุนและสต่งเสรริมใหผู้คณะกรรมการบรริษษัทปฏริบษัตริหนผู้าทปพิ่อยต่างเตป็มความสามารถ ตามขอบเขตอจานาจหนผู้าทปพิ่ 

              ความรษับผริดชอบ และตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป
5. ดผแล ตริดตามการบรริหารงานของคณะกรรมการบรริษษัท และคณะกรรมการชทุดยต่อยใหผู้บรรลทุตามวษัตถทุประสงคน์
6. เปป็นผผผู้ช ปนขาดในกรณปทปพิ่ทปพิ่ประชทุมคณะกรรมการบรริษษัทมปการลงคะแนนเสปยงและคะแนนเสปยงทษันงสองฝต่ายเทต่ากษัน

      ขอบเขตอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท
     คณะกรรมการบรริษษัท เปป็นตษัวแทนของผผผู้ถถือหทุผู้นในการจษัดการบรริษษัท ดษังตต่อไปนปน

1.  ใหผู้เปป็นไปตามหลษักกฎหมาย ขผู้อบษังคษับของหนต่วยงานราชการ และหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป
 2.  ใหผู้เปป็นไปตามวษัตถทุประสงคน์ทปพิ่กจาหนดไวผู้ในหนษังสถือบรริคณหน์สนธริ
 3.  ใหผู้เปป็นไปตามระเบปยบทปพิ่กจาหนดไวผู้ในขผู้อบษังคษับของบรริษษัท
 4.  ใหผู้เปป็นไปตามมตริของทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น
 5.  แตต่งตษันง “กรรมการผผผู้จษัดการ” เพถืพิ่อบรริหารควบคทุมดผแลกริจการทษันงปวงของบรริษษัท
 6.  แตต่งตษันง “คณะกรรมการบรริหาร” เพถืพิ่อทจาหนผู้าทปพิ่บรริหารกริจการรต่วมกษับกรรมการผผผู้จษัดการ
 7.  กจาหนดอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริหาร
 8.  กจาหนด วริสษัยทษัศนน์ พษันธกริจ คทุณคต่าหลษัก ทริศทาง เปผู้าหมาย แผนงานธทุรกริจ และงบประมาณของบรริษษัทฯ
 9.  กจากษับดผแลใหผู้คณะกรรมการบรริหารและฝต่ายจษัดการดจาเนรินการใหผู้เปป็นไปตามทปพิ่กจาหนดอยต่างมปประส ริทธริภาพ

10. จษัดหา “กรรมการอริสระ” ทปพิ่มปประสบการณน์ในธทุรกริจ อทุตสาหกรรมหลษักทปพิ่บรริษษัทดจาเนรินกริจการอยผต่ 
11. จษัดใหผู้มประบบการควบคทุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรริหารความเสปพิ่ยง การปผู้องกษันการททุจรริตคอรษัปชษัพิ่น  
      และมปความรษับผริดชอบตต่อสษังคม
12. จษัดใหผู้มปจรรยาบรรณธทุรกริจเปป็นลายลษักษณน์อษักษร เพถืพิ่อใหผู้กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงาน เขผู้าใจถศงมาตรฐาน  
      ดผู้านจรริยธรรมทปพิ่บรริษษัทใช ผู้ในการดจาเนรินธทุรกริจ และตริดตามใหผู้มปการปฏริบษัตริอยต่างจรริงจษัง

 13. จษัดใหผู้มปการประเมรินผลการปฏริบษัตริงานของคณะกรรมการบรริษษัท และคณะกรรมการชทุดยต่อยเปป็นประจจาททุกปป
14. รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัทในการจษัดทจารายงานทางการเงริน โดยแสดงควบคผต่กษับรายงาน  
      ของผผผู้สอบบษัญชปไวผู้ในรายงานประจจาปป
15. จษัดเช ริญผผผู้ทรงคทุณวทุฒริมาเปป็นทปพิ่ปรศกษาของคณะกรรมการ โดยผผผู้รษับเช ริญไมต่มปส ริทธริออกเสปยงในทปพิ่ประชทุมคณะ     
      กรรมการ
16. สามารถแตต่งตษันงบทุคคลอถืพิ่นใหผู้ดจาเนรินกริจการของบรริษษัทภายใตผู้การควบคทุมของคณะกรรมการหรถืออาจมอบอจานาจ  
      เพถืพิ่อใหผู้บทุคคลดษังกลต่าวมปอจานาจภายในเวลาตามทปพิ่คณะกรรมการเหป็นสมควร
17. พริจารณาอนทุมษัตริ รายการทปพิ่เกปพิ่ยวโยงหรถือรายการทปพิ่อาจมปความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์กษับบรริษษัทหรถือบรริษษัทยต่อย  
      เพถืพิ่อใหผู้มษันใจวต่ารายการดษังกลต่าวสมเหตทุสมผลและเปป็นประโยชนน์สผงสทุดตต่อบรริษษัท

คณะกรรมการบรริหาร  
      คณะกรรมการบรริหารมปจจานวน 6 ทต่าน ประกอบดผู้วย

1. นายมทุข  โรจตระการ  ประธานคณะกรรมการบรริหาร
2. นายอดริศร  โรจตระการ  กรรมการผผผู้จษัดการ
3. นางอรศรป  ทริพยบทุญทอง  กรรมการบรริหารดผู้านบษัญชปและการเงริน
4. นายไพบผลยน์  จริตตริวาณริชยน์  กรรมการบรริหาร
5. นางสาวดทุษฎป  โรจตระการ  กรรมการบรริหารดผู้านการตลาด
6. นางสาวปรางศริรริ  ทริพยบทุญทอง  กรรมการบรริหารดผู้านการตลาดตต่างประเทศ

      ขอบเขตอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบ
      คณะกรรมการบรริหาร
          1. กจาหนดนโยบายของบรริษษัท โดยมทุต่งเนผู้นหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป 
          2. วางแผน และควบคทุมการดจาเนรินงานใหผู้เปป็นไปตามนโยบายและมปจรรยาบรรณธทุรกริจ
          3. แตต่งตษันงผผผู้บรริหารระดษับสผง
          4. กจาหนดอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบของกรรมการผผผู้จษัดการ 
          5. รายงานผลการดจาเนรินงานและฐานะการเงรินตต่อคณะกรรมการอยต่างนผู้อยไตรมาสละ 1 ครษันง
          6. จษัดระบบงานใหผู้มปการตรวจสอบและควบคทุมซศพิ่งกษันและกษันอยต่างเปป็นระบบ
          7. ประสานงานสนษับสนทุนและชต่วยเหลถือคณะกรรมการตรวจสอบในการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป
          8. พริจารณาปษัจจษัยเสปพิ่ยงและบรริหารความเสปพิ่ยงไมต่ใหผู้เกริดผลกระทบตต่อบรริษษัทอยต่างมปนษัยสจาคษัญ
          9. วต่าจผู้างทปพิ่ปรศกษาหรถือผผผู้ชจานาญการทางวริชาชปพเฉพาะเรถืพิ่องตามความจจาเปป็นและเหมาะสม 
         10.ปฏริบษัตริตามกฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับงานของบรริษษัทฯ ปฏริบษัตริตามสษัญญาขผู้อผผกพษันทปพิ่มปตต่อผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปย
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      กรรมการผผผู้จษัดการ
          1. เสนอแนวทางการบรริหารใหผู้แกต่คณะกรรมการบรริหาร
           2. วางแผนและควบคทุมการดจาเนรินงานใหผู้เปป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณธทุรกริจทปพิ่กจาหนดโดยคณะกรรมการบรริหาร
           3. กจาหนดอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบใหผู้แกต่ผผผู้บรริหารและพนษักงานในระดษับตต่างๆ 
          4. สรทุปผลการดจาเนรินงานเพถืพิ่อนจาเสนอคณะกรรมการบรริหาร 

       กรรมการบรริหารดผู้านการตลาด
          1. วางแผนการพษัฒนาผลริตภษัณฑน์ 
          2. นจาเสนอนโยบายและกลยทุทธน์ดผู้านการขาย-ตลาด ใหผู้แกต่กรรมการผผผู้จษัดการ 
          3. กจาหนดแนวทางในการวษัดผลประสริทธริภาพในดผู้านการขาย-ตลาด
          4. ประเมรินผลการขาย-ตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบ 
      บรริษษัทตผู้องมปจจานวนกรรมการตรวจสอบไมต่นผู้อยกวต่า 3 คน และมปหนผู้าทปพิ่รษับผริดชอบในการสอบทาน รายการทางการเงริน
ความเพปยงพอของระบบการควบคทุมภายใน ระบบบรริหารความเส ปพิ่ยง การปฏริบษัตริตามกฎหมาย กฎเกณฑน์ และระเบปยบทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง
รวมถศงการจษัดทจารายงานหรถือใหผู้ความเหป็นตต่อคณะกรรมการบรริษษัท เพถืพิ่อการอนทุมษัตริหรถือเพถืพิ่อเสนอตต่อทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น 
       คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดผู้วยกรรมการอริสระ จจานวน  3 ทต่าน ดษังนปน

1. นายอจาพล โหตระกริตยน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปความรผผู้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงริน ทต่านเคยมปตจาแหนต่งหนผู้าทปพิ่
เปป็น ผผผู้จษัดการฝต่ายการเงรินและบรริหาร บจก.พปคริวเคมริคอล ประเทศไทย ทต่าน
สามารถทจาหนผู้าทปพิ่ในการสอบทานความนต่าเชถืพิ่อถถือของงบการเงรินไดผู้

2. นายไพรรินทรน์ วงษน์วษันทนปยน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปความรผผู้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงริน ทต่านเคยดจารงตจาแหนต่ง
สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ทต่านสามารถทจาหนผู้าทปพิ่ในการสอบทานความนต่า
เชถืพิ่อถถือของงบการเงรินไดผู้

3. นายสมริต หรรษา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปความรผผู้และประสบการณน์เกปพิ่ยวกษับผลริตภษัณฑน์นจนามษันหลต่อลถืพิ่นและจาระบป ทต่านเคย
ดจารงตจาแหนต่ง ฝต่ายบรริหาร บรริษษัท เอสโซต่แสตนดารน์ตประเทศไทย จจากษัด 

      โดยมป นางสาวสทุนารป ธรรมรทุจริกทุล  ทจาหนผู้าทปพิ่เลขานทุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
      วาระการดจารงตจาแหนต่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมปวาระการดจารงตจาแหนต่งคราวละ 3 ปป ในกรณปทปกรรมการตรวจสอบลาออกกต่อนครบวาระ
การดจารงตจาแหนต่ง กรรมการทปไดผู้รษับการแตต่งตษันงแทนคงอยผต่ในตจาแหนต่งเทต่าวาระทปพิ่เหลถือของกรรมการทปพิ่ลาออก

      ขอบเขตอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบ   
 1.  สอบทานใหผู้บรริษษัทมปการรายงานทางการเงรินเปป็นไปตามมาตรฐานบษัญชปและเชถืพิ่อถถือไดผู้
 2.  สอบทานใหผู้บรริษษัทมประบบการควบคทุมภายในและการตรวจสอบภายในทปพิ่มปประส ริทธริผล ใหผู้ความเหป็นชอบในการ   
                พริจารณาแตต่งตษันง เลริกจผู้าง หนต่วยงานตรวจสอบภายในและดผแลใหผู้มปความเปป็นอริสระในการทจางาน

3.  สอบทานการปฏริบษัตริของบรริษษัทใหผู้เปป็นไปตามกฎหมายวต่าดผู้วยหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ ขผู้อกจาหนดของ
                ตลาดหลษักทรษัพยน์ กฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับธทุรกริจ และเปป็นไปตามจรรยาบรรณธทุรกริจของบรริษษัท

4.  พริจารณาเสนอแตต่งตษันง เลริกจผู้าง ผผผู้สอบบษัญชปโดยคจานศงถศงความนต่าเชถืพิ่อถถือ ปรริมาณงานตรวจสอบ รวมถศง  
     ประสบการณน์ของบทุคลากรทปพิ่ไดผู้รษับมอบหมายใหผู้ทจาการตรวจสอบบษัญชป รวมทษันงเขผู้ารต่วมประชทุมกษับผผผู้สอบบษัญชป
     โดยไมต่มปฝต่ายจษัดการเขผู้ารต่วมประชทุมดผู้วยอยต่างนผู้อยปปละ 1 ครษันง 

 5.  พริจารณาการเปริดเผยขผู้อมผลในกรณปทปพิ่เกริดรายการเกปพิ่ยวโยงหรถือรายการทปพิ่อาจมปความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์
     ใหผู้มปความถผกตผู้องครบถผู้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขผู้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย

           6.  ปฏริบษัตริการอถืพิ่นตามทปพิ่คณะกรรมการบรริษษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
           7.  จษัดทจารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปริดเผยไวผู้ในแบบแสดงรายการขผู้อมผลประจจาปป(แบบ 56-1) ,
               รายงานประจจาปป(แบบ 56-2) ซศพิ่งรายงานดษังกลต่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตผู้องประกอบดผู้วย 

     ขผู้อมผลอยต่างนผู้อย ดษังตต่อไปนปน
        7.1 ความเหป็นเกปพิ่ยวกษับความถผกตผู้อง ครบถผู้วน เชถืพิ่อถถือไดผู้ของรายงานทางการเงริน
        7.2 ความเหป็นเกปพิ่ยวกษับความเพปยงพอของระบบการควบคทุมภายในของบรริษษัท
        7.3 ความเหป็นเกปพิ่ยวกษับการปฏริบษัตริตามกฎหมายและขผู้อกจาหนดเกปพิ่ยวกษับหลษักทรษัพยน์และการดจาเนรินธทุรกริจ
        7.4 ความเหป็นเกปพิ่ยวกษับความเหมาะสมของผผผู้สอบบษัญชป
   7.5 ความเหป็นเกปพิ่ยวกษับรายการทปพิ่อาจมปความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์
   7.6 จจานวนการประชทุมคณะกรรมการตรวจสอบ
   7.7 ความเหป็นหรถือขผู้อสษังเกตโดยรวมทปพิ่คณะกรรมการตรวจสอบไดผู้รษับจากการปฏริบษัตริหนผู้าทปพิ่ตามขผู้อกจาหนด
   7.8 รายการอถืพิ่นทปพิ่เหป็นวต่าผผผู้ถถือหทุผู้นและผผผู้ลงททุนทษัพิ่วไปควรทราบภายใตผู้ขอบเขตหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบ
            8.  จษัดใหผู้มปการประชทุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหผู้คณะกรรมการทราบอยต่างนผู้อยไตรมาสละ 1 ครษันง
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           9.  แนะนจาคณะกรรมการบรริหารเกปพิ่ยวกษับ การปลอดคอรน์รษัปชษัพิ่น การบรริหารความเสปพิ่ยง และการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป
            10. อบรม สษัมมนา ความรผผู้ กฎเกณฑน์ และระเบปยบใหมต่ๆ ตามกฎหมายวต่าดผู้วยหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ ขผู้อ

     กจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยน์ มาตรฐานการบษัญชป และกฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับธทุรกริจของบรริษษัทอยต่างสมจพิ่าเสมอ
11. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจจาเปป็นและเหมาะสมอยต่างนผู้อยปปละ 1 ครษันง

คณะกรรมการบรริหารความเส ปลี่ยง
       บรริษษัทกจาหนดใหผู้คณะกรรมการบรริหารความเส ปพิ่ยง ประกอบดผู้วยสมาช ริกทปพิ่เปป็น กรรมการบรริษษัท ผผผู้บรริหาร และ/หรถือบทุคคล
ผผผู้ทรงคทุณวทุฒริจากภายนอก ซศพิ่งไดผู้รษับการแตต่งตษันงโดยคณะกรรมการบรริษษัท โดยมปจจานวนไมต่นผู้อยกวต่า 3 คน
       คณะกรรมการบรริหารความเสปยงมปจจานวน 4 ทต่าน ประกอบดผู้วย

1. นายชษัยวษัฒนน์ ดจารงคน์มงคลกทุล  ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง
2. นายอดริศร โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง
3. นางอรศรป ทริพยบทุญทอง  กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง
4. นางสาวดทุษฎป โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง

       โดยมป นางสทุทธริรษัตนน์ วรรณรษัตนน์ ทจาหนผู้าทปพิ่ เลขานทุการคณะกรรมการบรริหารความเส ปพิ่ยง
      วาระการดจารงตจาแหนต่ง

คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงมปวาระการดจารงตจาแหนต่งคราวละ 3 ปป
      ขอบเขตอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบ  
     1.  กจาหนดเปผู้าหมาย นโยบาย กลยทุทธน์ และแผนการปฏริบษัตริงานการบรริหารความเสปพิ่ยงของบรริษษัท
           2.  พริจารณาความเสปพิ่ยงทปพิ่สจาคษัญของบรริษษัท เพถืพิ่อใหผู้คจาแนะนจาแกต่คณะกรรมการและฝต่ายจษัดการ

3.  กจากษับดผแลและสนษับสนทุนใหผู้การบรริหารความเสปพิ่ยงประสบความสจาเรป็จทษันงบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย
          4.  แตต่งตษันงคณะทจางานในบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย สต่งเสรริมอบรมความรผผู้เพริพิ่มเตริมเรถืพิ่องความเสปพิ่ยงอยต่าสมจพิ่าเสมอ
          5.  สอบทานการปฏริบษัตริของคณะทจางาน เพถืพิ่อใหผู้มปการบรริหารความเสปพิ่ยงอยต่างตต่อเนถืพิ่องและมปประสริทธริภาพ
          6.  รายงานการบรริหารจษัดการเพถืพิ่อลดความเสปพิ่ยงตต่อคณะกรรมการเพถืพิ่อทราบเปป็นประจจาและทษันเวลา 
          7.  เปริดเผยรายงานของคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงในรายงานประจจาปปของบรริษษัท

8.  ทบทวนนโยบายใหผู้เหมาะสมและทษันสมษัย
9.  ปฏริบษัตริการอถืพิ่นๆทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับการบรริหารความเสปพิ่ยงตามทปพิ่คณะกรรมการมอบหมาย

 
 ผผล้บรริหารระดษับสผง
       ผผผู้บรริหารระดษับสผงมปจจานวน 6 ทต่าน ประกอบดผู้วย

1. นายมทุข โรจตระการ ประธานผผผู้บรริหาร
ทปพิ่ปรศกษาดผู้านการจษัดซถืนอและการตลาด

2. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการผผผู้จษัดการ
ผผผู้ชต่วยกรรมการผผผู้จษัดการสายการขาย-การตลาดตต่างประเทศ

3. นางอรศรป ทริพยบทุญทอง ผผผู้ชต่วยกรรมการผผผู้จษัดการสายบรริหาร
ผผผู้รษับผริดชอบสผงสทุดในสายงานบษัญชปและการเงริน (CFO)
รษักษาการผผผู้จษัดการฝต่ายจษัดซถืนอ , บทุคคลและธทุรการ

4. นางสาวดทุษฎป โรจตระการ ผผผู้ชต่วยกรรมการผผผู้จษัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
5. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง ผผผู้ชต่วยผผผู้จษัดการฝต่ายขายตต่างประเทศ 
6. นายบทุญศรป ตษันตริพานริชพษันธน์ ผผผู้จษัดการฝต่ายคลษังสรินคผู้าและจษัดสต่ง

      ขอบเขตอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบ
1. มปสต่วนรต่วมในการกจาหนด วริสษัยทษัศนน์ พษันธกริจ คทุณคต่าหลษัก ทริศทาง เปผู้าหมาย แผนงานธทุรกริจ จรรยาบรรณในการ

              ดจาเนรินธทุรกริจ และการบรริหารความเสปพิ่ยง ของบรริษษัท
2. ถต่ายทอดวริสษัยทษัศนน์ พษันธกริจ คทุณคต่าหลษัก ทริศทาง เปผู้าหมาย แผนงานธทุรกริจ จรรยาบรรณในการดจาเนรินธทุรกริจ

              และการบรริหารความเสปพิ่ยง เพถืพิ่อใหผู้พนษักงานททุกฝต่าย ททุกระดษับ นจาไปปฏริบษัตริใหผู้ถผกตผู้อง และมปประส ริทธริภาพ
3. กจาหนดกลยทุทธน์ เปผู้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ทปพิ่สจาคษัญ และ ควบคทุมตริดตามดผแลใหผู้มปการดจาเนรินงาน 
    และรายงานผลงานตต่อทปพิ่ประชทุมคณะกรรมการบรริษษัท
4. จษัดใหผู้มประบบการควบคทุมภายในและการตรวจสอบภายในทปพิ่มปประส ริทธริภาพและประสริทธริผล
5. ดผแลบรริหารรายการทปพิ่เกปพิ่ยวโยงกษัน และ รายการทปพิ่จะกต่อใหผู้เกริดปษัญหาความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์
6. ดผแลใหผู้มปแผนงานทปมปประสริทธริภาพในการบรริหารจษัดการความเสปพิ่ยง
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อจานาจอนทุมษัตริการดจาเนรินการของบรริษษัทโดยสรทุป             
เรถืพิ่องทปพิ่เกปพิ่ยวกษับการดจาเนรินธทุรกริจปกตริ

ของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย
คณะกรรมการ

บรริษษัท
ผผผู้บรริหาร
ระดษับสผง

1 การรษับรองงบการเงรินของบรริษษัท  -

2 การทจารายการระหวต่างกษันทปพิ่คณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ  -

3 การมปสต่วนไดผู้เสปยทปพิ่อาจมปความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์  -

4 แผนอษัตรากจาลษังเครถืพิ่องจษักรและกจาลษังคน  -

5 ลงนามเชป็คและหนษังสถือสจาคษัญเกปพิ่ยวกษับการเงริน  -

6 แผนการดจาเนรินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงททุน เกริน 20 ลบ. ไมต่เกริน 20 ลบ.

7 การอนทุมษัตริวงเงรินสรินเชถืพิ่อลผกคผู้า เกริน 20 ลบ. ไมต่เกริน 20 ลบ.

8 การขายทรษัพยน์ส ริน เกริน 10 ลบ. ไมต่เกริน 10 ลบ.

9 การตษัดหนปนสผญ เกริน 1 ลบ. ไมต่เกริน 1 ลบ.

10 การซถืนอสรินคผู้าทปพิ่เปป็นวษัตถทุดริบและอถืพิ่นๆในการผลริตส รินคผู้า  

การสรรหากรรมการและผผล้บรริหาร
 1)  ขบวนการคษัดเลถือก ผผผู้ดจารงตจาแหนต่งกรรมการและผผผู้บรริหารของบรริษษัทฯไมต่ไดผู้ผต่านคณะกรรมการสรรหา เนถืพิ่องจาก 

บรริษษัทฯยษังไมต่มปการแตต่งตษันงคณะกรรมการสรรหา อยต่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรริษษัทฯไดผู้เปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นสต่วนนผู้อย
เสนอชถืพิ่อบทุคคลทปพิ่มปคทุณสมบษัตริเหมาะสมเขผู้าดจารงตจาแหนต่งตามหลษักเกณฑน์หรถือแนวทางปฏริบษัตริทปพิ่ตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่ง
ประเทศไทยแนะนจาไวผู้ โดยไดผู้แจผู้งผผผู้ถถือหทุผู้นทราบผต่านระบบเผยแพรต่ขผู้อมผลของตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทยและ
เวป็บไซตน์ของบรริษษัทฯ ททุกปป
2)  คทุณสมบษัตริ ของกรรมการ กรรมการอริสระ กรรมการตรวจสอบ และผผผู้บรริหาร ตผู้องมปคทุณสมบษัตริและไมต่มปลษักษณะตผู้อง
หผู้ามตามมาตรา 68 แหต่งพระราชบษัญญษัตริบรริษษัทมหาชนจจากษัดพ.ศ.2535 ไมต่มปลษักษณะทปพิ่แสดงถศงการขาดความเหมาะสม
ทปพิ่จะไดผู้รษับความไวผู้วางใจใหผู้เปป็นกรรมการในบรริษษัททปพิ่มปมหาชนเปป็นผผผู้ถถือหทุผู้นตามมาตรา 89/3 แหต่งพรบ.หลษักทรษัพยน์และ
ตลาดหลษักทรษัพยน์ ฉบษับทปพิ่ 4 พ.ศ.2551 และ ฉบษับทปพิ่ 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยน์และ
ตลาดหลษักทรษัพยน์ทปพิ่ กจ.3/2560 เรถืพิ่องการกจาหนดลษักษณะขาดความนต่าไวผู้วางใจของกรรมการและผผผู้บรริหารของบรริษษัททปพิ่
มปผลใช ผู้บษังคษับตษันงแตต่วษันทปพิ่ 16 กทุมภาพษันธน์ 2560 เปป็นตผู้นไป
3)  กรรมการอริสระและกรรมการตรวจสอบ บรริษษัทฯไดผู้กจาหนดนริยามกรรมการอริสระของบรริษษัทฯเทต่ากษับขผู้อกจาหนดขษันนตจพิ่า
ของก.ล.ต.และตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทยในเรถืพิ่องการถถือหทุผู้นของบรริษษัทฯคถือกรรมการอริสระของบรริษษัทฯตผู้องถถือ
หทุผู้นในบรริษษัทฯไมต่เกรินรผู้อยละ 1 ของจจานวนหทุผู้นทปพิ่มปส ริทธริออกเสปยงทษันงหมด และมปคทุณสมบษัตริความเปป็นอริสระตามเกณฑน์ของ
คณะกรรมการกจากษับตลาดททุนตามประกาศทปพิ่ ทจ.4/2552 ลงวษันทปพิ่ 20 กทุมภาพษันธน์ 2552 และตามหลษักการกจากษับดผแล
กริจการทปพิ่ดป

     บรริษษัทฯมปกรรมการอริสระมากกวต่า 1 ใน 3 ของกรรมการทษันงคณะคถือมปกรรมการอริสระรวม 4 ทต่านตต่อกรรมการทษันงคณะ 
10 ทต่านคริดเปป็นรผู้อยละ 40 กรรมการอริสระแตต่ละทต่านเปป็นผผผู้ทรงคทุณวทุฒริและเปป็นบทุคคลภายนอก ไมต่มปส ต่วนรต่วมในการ
บรริหารงานไมต่เปป็นผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่หรถือถถือหทุผู้นเกรินกวต่ารผู้อยละ 1 ไมต่ไดผู้เปป็นลผกจผู้างหรถือพนษักงานทปพิ่ไดผู้รษับเงรินเดถือน รวมทษันง
ไมต่ใชต่เปป็นผผผู้ทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องหรถือญาตริสนริทของผผผู้บรริหารหรถือผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ของบรริษษัท,บรริษษัทในเครถือ, บรริษษัทรต่วม, บรริษษัททปพิ่
เกปพิ่ยวขผู้อง กรรมการอริสระ 2 ทต่านมปความรอบรผผู้ในหลษักการบษัญชปและกฎหมาย สต่วนกรรมอริสระอปก 2 ทต่านมปความรอบรผผู้ใน
ธทุรกริจอทุตสาหกรรมนจนามษันหลต่อลถืพิ่นและจาระบป 

4)  กรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง มปประธานคณะกรรมการเปป็นกรรมการอริสระซศพิ่งสามารถอทุทริศเวลาอยต่างเพปยงพอในการ
ดจาเนรินงานของคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง

   5)  องคน์ประกอบ คณะกรรมการของบรริษษัทประกอบดผู้วยกรรมการจจานวนไมต่นผู้อยกวต่า 5 คนและกรรมการไมต่นผู้อย กวต่ากศพิ่ง
หนศพิ่งของจจานวนกรรมการทษันงหมดนษันนตผู้องมปถริพิ่นทปพิ่อยผต่ในราชอาณาจษักรโดยกรรมการของบรริษษัทจะตผู้องเปป็นผผผู้มปคทุณสมบษัตริ
ตามทปพิ่กฎหมายกจาหนด
6)  การแตต่งตษันง ใหผู้ทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นเปป็นผผผู้แตต่งตษันงกรรมการโดยใช ผู้เสปยงขผู้างมาก บทุคคลซศพิ่งไดผู้รษับคะแนนเสปยงสผงสทุดตาม
ลจาดษับจะไดผู้รษับแตต่งตษันงใหผู้เปป็นกรรมการเทต่ากษับจจานวนกรรมการทปพิ่จะพศงมปหรถือจะพศงเลถือกตษันงในครษันงนษันนในกรณปทปพิ่บทุคคลซ ศพิ่ง
ไดผู้รษับการเลถือกตษันงในลจาดษับถษัดลงมามปคะแนนเส ปยงเทต่ากษันเกรินจจานวนทปพิ่จะพศงมปหรถือจะพศงเลถือกตษันงในครษันงนษันนใหผู้ประธาน
เปป็นผผผู้ออกเสปยงชปนขาด การเสนอชถืพิ่อบทุคคลเขผู้าดจารงตจาแหนต่งกรรมการของบรริษษัทฯนษันนไดผู้เปริดเผยขผู้อมผลประวษัตริอยต่างเพปยง
พอใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นพริจารณากต่อนลงคะแนนแตต่งตษันงดผู้วย

 7)  การครบวาระ ในการประชทุมสามษัญประจจาปปททุกครษันงกรรมการจจานวนหนศพิ่งในสามจะตผู้องออกจากตจาแหนต่งและถผู้า
จจานวนกรรมการจะแบต่งออกใหผู้ตรงเปป็นสามสต่วนไมต่ไดผู้แลผู้วใหผู้กรรมการในจจานวนใกลผู้ทปพิ่สทุดกษับสต่วนหนศพิ่งในสามออกจาก

23



SPG รายงานประจจาปป2563

ตจาแหนต่งโดยใหผู้กรรมการคนทปพิ่อยผต่ในตจาแหนต่งนานทปพิ่สทุดเปป็นผผผู้ออกจากตจาแหนต่ง ทษันงนปนกรรมการทปพิ่ออกตามวาระนษันนๆ อาจ
ถผกเลถือกเขผู้ามาดจารงตจาแหนต่งใหมต่ไดผู้
8)  การพผู้นตจาแหนต่ง นอกจากการพผู้นตจาแหนต่งตามวาระแลผู้ว กรรมการจะพผู้นจากตจาแหนต่งเมถืพิ่อ ตาย ลาออก ขาด
คทุณสมบษัตริหรถือมปลษักษณะตผู้องหผู้ามตามกฎหมาย ทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นลงมตริใหผู้ออก ศาลมปคจาสษัพิ่งใหผู้ออกจากตจาแหนต่ง

          9)  ในกรณปทปพิ่ตจาแหนต่งกรรมการวต่างลงเพราะเหตทุอถืพิ่นนอกเหนถือไปจากการออกตามวาระ ใหผู้คณะกรรมการเลถือกบทุคคล
หนศพิ่งซศพิ่งมปคทุณสมบษัตริและไมต่มปลษักษณะตผู้องหผู้ามตามกฎหมายเขผู้าเปป็นกรรมการแทนในการประชทุมคณะกรรมการคราวถษัด
ไปเวผู้นแตต่วาระของกรรมการจะเหลถือนผู้อยกวต่าสองเดถือน มตริของคณะกรรมการจะตผู้องประกอบดผู้วยคะแนนเส ปยงไมต่นผู้อย
กวต่าสามในสปพิ่ของจจานวนกรรมการทปพิ่ยษังเหลถืออยผต่ แตต่บทุคคลซ ศพิ่งไดผู้รษับการเลถือกตษันงเปป็นกรรมการแทนนษันน จะอยผต่ในตจาแหนต่ง
ไดผู้เพปยงเทต่าวาระทปพิ่ยษังเหลถืออยผต่ของกรรมการทปพิ่ตนเขผู้าไปแทน

          10)  การใหผู้ออกจากตจาแหนต่ง ทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นอาจลงมตริใหผู้กรรมการคนใดออกจากตจาแหนต่งกต่อนถศงกจาหนดตามวาระ
ไดผู้ ดผู้วยคะแนนเสปยงไมต่นผู้อยกวต่าสามในสปพิ่ของจจานวนผผผู้ถถือหทุผู้นซ ศพิ่งมาประชทุมและมปส ริทธริออกเสปยง และมปหทุผู้นนษับรวมกษันไดผู้
ไมต่นผู้อยกวต่ากศพิ่งหนศพิ่งของจจานวนหทุผู้นทปพิ่ถถือโดยผผผู้ถถือหทุผู้นทปพิ่มาประชทุมและมปส ริทธริออกเสปยง

     11)  การประกอบกริจการนอกบรริษษัท กรรมการจะประกอบกริจการหรถือเขผู้าเปป็นหทุผู้นสต่วนหรถือเขผู้าเปป็นผผผู้ถถือหทุผู้นในนริตริบทุคคลอถืพิ่น
ทปพิ่มปสภาพอยต่างเดปยวกษันและเปป็นการแขต่งขษันกษับกริจการของบรริษษัทไมต่ไดผู้ เวผู้นแตต่จะแจผู้งใหผู้ทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นทราบกต่อนทปพิ่จะ
มปมตริแตต่งตษันง และเพถืพิ่อใหผู้กรรมการสามารถอทุทริศเวลาในการปฏริบษัตริหนผู้าทปพิ่ คณะกรรมการบรริษษัทฯไดผู้กจาหนดจจานวนบรริษษัท
ทปพิ่กรรมการแตต่ละคนจะไปดจารงตจาแหนต่งไวผู้ดษังตต่อไปนปน   

          11.1 กรรมการทปพิ่เปป็นผผผู้บรริหารใหผู้ดจารงตจาแหนต่งไดผู้ไมต่เกริน 4 บรริษษัท
          11.2 กรรมการทปพิ่ไมต่เปป็นผผผู้บรริหารหรถือกรรมการมถืออาชปพใหผู้ดจารงตจาแหนต่งไดผู้ไมต่เกริน 6 บรริษษัท และ
          11.3 ประธานกรรมการใหผู้ดจารงตจาแหนต่งประธานกรรมการบรริษษัทจดทะเบปยนไดผู้เพปยง 1 บรริษษัท    

12)  เรถืพิ่องทปพิ่ไมต่ควรดจาเนรินการ 
     12.1 กรรมการไมต่ควรแทรกแซงการทจางานของฝต่ายบรริหารในเรถืพิ่องทปพิ่อนทุมษัตริแลผู้ว เวผู้นแตต่มปเหตทุจจาเปป็น 
     12.2 กรรมการไมต่ควรกระทจาธทุรกริจอยต่างใดอยต่างหนศพิ่งกษับบรริษษัท ไมต่วต่าจะกระทจาในนามของตนหรถือของ

  บทุคคลอถืพิ่น ถผู้ามริไดผู้รษับความยรินยอมจากคณะกรรมการแลผู้ว การซถืนอขายหรถือกระทจาธทุรกริจนษันนไมต่มปผล
            ผผกพษันบรริษษัท
13)  การปฐมนริเทศกรรมการใหมต่
กรรมการใหมต่จะไดผู้รษับการแนะนจาแนวทางการดจาเนรินงานในภาพรวมของกลทุต่มบรริษษัท โครงสรผู้างบรริษษัทยต่อย บรริษษัทรต่วม
และบรริษษัททปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง เพถืพิ่อใหผู้มปความเขผู้าใจวริธปทจางานและโครงสรผู้างการถถือหทุผู้นระหวต่างกษัน รวมถศงใหผู้ขผู้อมผลทปพิ่สจาคษัญและ
จจาเปป็นตต่อการปฏริบษัตริหนผู้าทปพิ่ของกรรมการ เชต่นโครงสรผู้างการทจางานภายในบรริษษัท ขผู้อบษังคษับบรริษษัท วษัตถทุประสงคน์บรริษษัท 
จรรยาบรรณทางธทุรกริจ คผต่มถือกรรมการบรริษษัท นโยบายการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป กฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง งบการเงริน 
หมายเหตทุประกอบงบการเงริน สจาหรษับปป2563 ไมต่ไดผู้มปกรรมการเขผู้าใหมต่

คค่าตอบแทนกรรมการและผผล้บรริหารระดษับสผง
          1)  นโยบายการพริจารณาคต่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและผผผู้บรริหารระดษับสผง คณะกรรมการบรริษษัทไดผู้กจาหนดไวผู้ดษังนปน

    ผลตอบแทนระยะสษันน บรริษษัทกจาหนดการจต่ายผลตอบแทนทปพิ่สามารถเทปยบเคปยงไดผู้อยต่างเหมาะสมกษับอษัตราการจต่าย
ทษัพิ่วไปขององคน์กรอถืพิ่นทปพิ่อยผต่ในธทุรกริจใกลผู้เคปยงกษันเพถืพิ่อรษักษาและเสรริมสรผู้างความสามารถแขต่งขษันดผู้านทรษัพยากรบทุคคลใหผู้กษับ
องคน์กร และจต่าย Bonus จากผลประกอบการในแตต่ละรอบปป เพถืพิ่อจผงใจใหผู้ปฏริบษัตริงานใหผู้ไดผู้ตามเปผู้าหมายขององคน์กรในปป
นษันนๆ
    ผลตอบแทนในระยะยาว บรริษษัทกจาหนดนโยบายคต่าตอบแทนเพถืพิ่อรษักษาและสรผู้างแรงจผงใจในการปฏริบษัตริงานใหผู้
องคน์กรดจาเนรินงานไปสผ ต่เปผู้าหมายในอนาคตทปพิ่วางแผนไวผู้ในระยะยาว และตผู้องอยผต่ภายในวงเงรินงบประมาณการจต่ายคต่า
ตอบแทนทปพิ่สอดคลผู้องกษับผลการดจาเนรินงานขององคน์กร
    คต่าตอบแทนกรรมการและวริธปการจต่าย
    -  คต่าเบปนยประชทุม พริจารณาจากผลประกอบการและขนาดธทุรกริจของบรริษษัท ความรษับผริดชอบ ความรผผู้ความสามารถและ
ประสบการณน์ของกรรมการ การปฏริบษัตริหนผู้าทปพิ่ทปพิ่กต่อใหผู้เกริดประโยชนน์กษับบรริษษัท โดยเทปยบเคปยงกษับบรริษษัททปพิ่อยผต่ในกลทุต่มธทุรกริจ
เดปยวกษัน และมปอษัตราทปพิ่เหมาะสมเพปยงพอทปจะจผงใจและรษักษากรรมการทปมปคทุณภาพไวผู้ โดยจต่ายใหผู้กษับกรรมการททุกทต่านทป
เขผู้าประชทุม
    -  คต่าตอบแทนประจจาปป พริจารณาจากผลประกอบการของบรริษษัทโดยจต่ายใหผู้กษับกรรมการอริสระ
    -  โดยขออนทุมษัตริวงเงรินจากทปพิ่ประชทุมสามษัญผผผู้ถถือหทุผู้นททุกๆปป
    คต่าตอบแทนผผผู้บรริหารระดษับสผงและวริธปการจต่าย
    - คต่าตอบแทนผผผู้บรริหารระดษับสผง เปป็นคต่าตอบแทนในรผปแบบ คต่าตอบแทนรายเดถือน โบนษัส และคต่าบรริหารงาน

    - โดยพริจารณาจาก : ภาระหนผู้าทปพิ่ความรษับผริดชอบ , KPI ผลการดจาเนรินงานของบรริษษัท , เปรปยบเทปยบขผู้อมผลอษัตรา
ตลาดของธทุรกริจใกลผู้เคปยงกษันในปษัจจทุบษันจากการสจารวจของสถาบษันและองคน์กรทปพิ่นต่าเช ถืพิ่อถถือ , อษัตราการเตริบโตของ
ผลริตภษัณฑน์มวลรวมในประเทศ และคต่าเฉลปพิ่ยอษัตราเงรินเฟผู้อ
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          2) คต่าตอบแทนทปพิ่เปป็นตษัวเงริน
               2.1 คต่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปป 2563 สรินนสทุด ณ 31 ธษันวาคม 2563 หนต่วย : บาท

ชถืพิ่อ สกทุล ตจาแหนต่ง 2563 2562
1. นายมทุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 140,000 140,000
2. นางอรศรป ทริพยบทุญทอง กรรมการ และ

กรรมการบรริหาร
120,000 90,000

3. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการ และ 
กรรมการบรริหาร

120,000 120,000

4. นายไพบผลยน์ จริตตริวาณริชยน์ กรรมการ และ 
กรรมการบรริหาร

220,000 220,000

5. นางสาวดทุษฎป โรจตระการ กรรมการ และ 
กรรมการบรริหาร

120,000 120,000

6. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง กรรมการ และ
กรรมการบรริหาร

120,000 90,000

กรรมการบรริหาร 6 ราย เปป็นเงริน 840,000 780,000
7. นายอจาพล โหตระกริตยน์ กรรมการอริสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ
515,000 515,000

8. นายไพรรินทรน์ วงษน์วษันทนปยน์ กรรมการอริสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000 470,000

9. นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000 470,000

10.นายชษัยวษัฒนน์ ดจารงคน์มงคลกทุล กรรมการอริสระ และ
กรรมการบรริหารความเสปยง

470,000 410,000

กรรมการอริสระ 4 ราย เปป็นเงริน 1,925,000 1,865,000
รวมกรรมการ 10 ราย เปป็นเงริน 2,765,000 2,645,000

    2.2 คต่าตอบแทนผผผู้บรริหารระดษับสผง 
2563 2562

คต่าตอบแทน (บาท) 153,793,993 147,796,800

3) คต่าตอบแทนอถืพิ่น        - ไมต่มป -

การดจารงตจาแหนค่งในบรริษษัท บรริษษัทยค่อย และ บรริษษัททปลี่เกปลี่ยวขล้อง
ประเภท บรริษษัท บรริษษัทยต่อย บรริษษัทยต่อย บรริษษัทยต่อย บรริษษัทเกปพิ่ยวขผู้อง

ชถืพิ่อกรรมการ    บมจ.สยามภษัณฑน์ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลผบฯ บจ.พรปเมปยฯ โรจนน์ไพศาล

นายมทุข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ หทุผู้นสต่วน

นางอรศรป ทริพยบทุญทอง กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการผผผู้จษัดการ หทุผู้นสต่วนผผผู้จษัดการ

นายอดริศร โรจตระการ กรรมการผผผู้จษัดการ กรรมการผผผู้จษัดการ กรรมการผผผู้จษัดการ กรรมการบรริหาร หทุผู้นสต่วน

นส.ดทุษฎป โรจตระการ กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร หทุผู้นสต่วน

นส.ปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร -

นายไพบผลยน์ จริตตริวาณริชยน์ กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร -

การดจารงตจาแหนค่งในบรริษษัทมหาชนอถืลี่น และ บรริษษัททษัลี่วไปอถืลี่น
 บรริษษัทมหาชนอถืพิ่น : ไมต่มปกรรมการทต่านใดดจารงตจาแหนต่งในบรริษษัทมหาชนอถืพิ่น
 บรริษษัททษัพิ่วไปอถืพิ่น   :  กรรมการบรริหาร 1 ทต่านคถือ นายไพบผลยน์ จริตตริวาณริชยน์ ดจารงตจาแหนต่งเปป็นกรรมการบรริหาร ทปพิ่
      โรงพยาบาลและศผนยน์การแพทยน์วริชษัยยทุทธ รวม 1 แหต่ง  
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การประชรมคณะกรรมการ

       ในปป2563 บรริษษัทจษัดใหผู้มป การประชทุมคณะกรรมการบรริษษัทรวม 9 ครษันง,การประชทุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครษันง และ
การประชทุมคณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง 2 ครษันง โดยกรรมการแตต่ละทต่านไดผู้เขผู้ารต่วมประชทุม ดษังนปน

ชถืพิ่อ สกทุล ตจาแหนต่ง ประชทุม
คณะ

กรรมการ
บรริษษัท

ประชทุม
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชทุม
คณะ

กรรมการ
ความเสปพิ่ยง

รวม

1.นายมทุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 9 9
2.นางอรศรป ทริพยบทุญทอง กรรมการ 9  3 2 14
3.นายอดริศร โรจตระการ กรรมการ 9 2 11
4.นายไพบผลยน์ จริตตริวาณริชยน์ กรรมการ 9 9
5.นางสาวปรางศริรริ ทริพยบทุญทอง กรรมการ 9 9
6.นายอจาพล โหตระกริตยน์ กรรมการอริสระ 4 4 8
7.นายไพรรินทรน์ วงษน์วษันทนปยน์ กรรมการอริสระ 4 4 8
8.นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ 4 4 8
9.นางสาวดทุษฎป โรจตระการ กรรมการ 9 2 11
10.นายชษัยวษัฒนน์ ดจารงคน์มงคลกทุล กรรมการอริสระ 8 3 2 13

ประวษัตริการอบรมเกปลี่ยวกษับบทบาทหนล้าทปลี่และทษักษะของการเปป็นกรรมการและกรรมการบรริหาร
กรรมการของบรริษษัทไดผู้เขผู้าอบรมสษัมมนาเพถืพิ่อเพริพิ่มทษักษะอยต่างสมจพิ่าเสมอทษันงในและตต่างประเทศ ดษังนปน
- 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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บรคลากร

     1) บรริษษัทและบรริษษัทยต่อย มปผผผู้บรริหารและพนษักงาน ณ 31 ธษันวาคม 2563 ดษังนปน
บรคลากร (คน) สยามภษัณฑฑ์ สยามลผบฯ สยามแบตฯ พรปเมปยลผบฯ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

1. ฝต่ายขายและบรริหาร    212 213 38 37 33 40 62 72 345 362

2. ฝต่ายโรงงานผลริตสรินคผู้า - - 102 99 145 201 181 179 428 479

รวมจจานวนคน 212 213 140 136 178 241 243 251 773 841

3. ผลตอบแทน (ลผู้านบาท)
    - ทปพิ่เปป็นตษัวเงริน
    - สวษัสดริการ อบรม และอถืพิ่นๆ

249.75
4.28

228.65
8.85

44.68
1.58

40.02
4.55

56.39
1.93

67.78
6.37

85.25
3.43

81.66
7.74

436.11
11.22

418.11
27.51

ผลตอบแทนรวม 254.03 237.50 46.26 45.57 58.32 74.15 88.72 89.40 447.33 446.62

4. สจารองผลประโยชนน์พนษักงาน 68.51 65.91 6.44 5.53 6.28 8.85 10.52 10.25 91.80 90.55

5. การอบรมใหผู้ความรผผู้
    - จจานวนหลษักสผตร
    - จจานวนคนทปพิ่เขผู้าอบรม

2
30

9
183

23
280

26
168

15
192

25
213

22
331

37
303

26
833

37
867

6. จจานวนคนรษับเขผู้าทจางาน 17 11 32 35 1 1 30 38 80 85

 
    2) ลษักษณะคต่าตอบแทน
   1. คต่าตอบแทนทปพิ่เปป็นตษัวเงรินไดผู้แกต่ เงรินเดถือน คต่าแรง คต่าคอมมริชชษัพิ่น เบปนยเลปนยง เบปนยขยษัน คต่าลต่วงเวลา คต่ากะ คต่าเดริน ทาง

    ทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับการดจาเนรินธทุรกริจ เงรินกลางปป เงรินโบนษัส เงรินชต่วยเหลถือเมถืพิ่อชราภาพและเงรินชดเชยเมถืพิ่อเกษปยณอายทุ
 2. คต่าตอบแทนอถืพิ่น เชต่น สริทธริในวษันลาปต่วย ลาพษักผต่อน ลาบวช ลาคลอด วษันหยทุดตามประเพณป การรษักษาพยาบาลกรณป

    อทุบษัตริเหตทุและฉทุกเฉริน ชทุดเครถืพิ่องแบบ อทุปกรณน์เพถืพิ่อความปลอดภษัย รถรษับสต่งพนษักงาน หผู้องพยาบาล การจษัดทจาประกษัน
    ชปวริตใหผู้กษับผผผู้บรริหารและพนษักงานตามระดษับความเสปพิ่ยงของการปฏริบษัตริงาน สนษับสนทุนคต่าใช ผู้จต่ายการฝศกอบรมสษัมมนาทษันง
    ภายในและภายนอกองคน์กร เปป็นตผู้น

     3) นโยบายในการพษัฒนาพนษักงานของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย     
    บรริษษัทตระหนษักถศงความสจาคษัญในการเรปยนรผผู้และการพษัฒนาบทุคลากร เพราะเชถืพิ่อวต่าบทุคลากรทปพิ่มปความรผผู้ ความสามารถ มป
ความสจาคษัญอยต่างยริพิ่งทปพิ่จะนจาพาบรริษษัทใหผู้บรรลทุเปผู้าหมายในการดจาเนรินธทุรกริจและสรผู้างความพศงพอใจใหผู้กษับลผกคผู้า ผผผู้ถถือหทุผู้น
และผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับ
    บรริษษัทจษัดใหผู้มปการอบรบแกต่พนษักงานททุกระดษับ ททุกแผนก เปป็นประจจาอยต่างสมจพิ่าเสมอททุกปป โดยกจาหนดเปป็นใหผู้มปการจษัด
ทจาแผนฝศกอบรม เลถือกหษัวขผู้ออบรมทปพิ่เปป็นประโยชนน์ตต่อพนษักงานและองคน์กร และนจาเสนอของบประมาณจากฝต่ายบรริหาร
เปป็นประจจาททุกเดถือนธษันวาคมของปป กจาหนดเปผู้าหมายใหผู้ผผผู้จษัดการแตต่ละแผนกจษัดทจา Succession Plan , Training 
Plan และ Jobs Rotation Plan และมปคณะทจางานบรริหารความเสปพิ่ยงตรวจตริดตามการปฏริบษัตริตามแผนอยต่างสมจพิ่าเสมอ 
บรริษษัทมปนโยบายจผงใจพนษักงานในตจาแหนต่งทปพิ่มปความสจาคษัญโดยเพริพิ่มคต่าตอบแทนเชต่น เงรินพริเศษ คต่าตจาแหนต่งใหผู้เหมาะสม
เพถืพิ่อลด Turnover rate ของพนษักงาน  

    สจาหรษับปป 2563 บรริษษัทและบรริษษัทยต่อย มปการอบรมใหผู้พนษักงานในหษัวขผู้อ ดษังนปน 
1. การใช ผู้ระบบ PM ใน SAP 
2. นโยบายและแนวทางการดจาเนรินงานดผู้านความปลอดภษัย
3. เทคโนโลยป IO link with lot และ AS-i ทปพิ่ใช ผู้รต่วมกษับ PLC ชต่วยพษัฒนาโรงงานใหผู้เปป็น Smart Factory 4.0
4. Automation for man Saning By Universal Robot เพถืพิ่อลดแรงงคนงาน
5. ผผผู้ปฏริบษัตริงานในสถานทปพิ่อษับอากาศ
6. ความรผผู้ทษัพิ่วไปเกปพิ่ยวกษับจาระบป
7. On the job training  วริธปการใช ผู้เครถืพิ่องชษัพิ่งนจนาหนษัก
8. ความรผผู้เกปพิ่ยวกษับนจนามษันหลต่อลถืพิ่น
9. ความรผผู้เกปพิ่ยวกษับแบตเตอรปพิ่
10. กริจกรรมการเฝผู้าระวษังสต่งเสรริมปผู้องกษันโรคจากการทจางานในสถานประกอบกริจการ
11. โครงการพษัฒนาเครถือขต่ายดผู้านการปผู้องกษันและบรรเทา  สาธาณภษัย ( FIREMAN )
12. จริตสจานศกอนทุรษักษน์พลษังงาน
13. ความปลอดภษัยอาชปวอนามษัยและสภาพแวดลผู้อมในการทจางาน 
14. คณะกรรมการความปลอดภษัยอาชปวอนามษัยและสภาพแวดลผู้อมในการทจางาน
15. การอบรมดษับเพลริงขษันนตผู้น การฝศกซ ผู้อมอพยพหนปไฟ
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16. โครงการสต่งเสรริมการเพริพิ่มผลผลริตภาพแรงงานในสถานประกอบกริจการ 
17. On the job training งาน : บทุคคล,ซต่อมบจารทุง,วางแผนผลริต,พษัสดทุ,QC+LAB,ธทุรการ+โยธา และฝต่ายผลริต

 เปป็นตผู้น   

      4) การเปลปพิ่ยนแปลงและขผู้อพริพาทดผู้านแรงงานทปพิ่สจาคษัญ
     ปป2563 บรริษษัท สยามแบตฯ ซศพิ่งเปป็นผผผู้ผลริตสรินคผู้าแบตเตอรปพิ่ ไดผู้ลดกจาลษังการผลริต เนถืพิ่องจากผลกระทบของสถานะการณน์ 

COVID-19 ทปพิ่เกริดขศนนในตลาดตต่างประเทศ จศงไดผู้ลดจจานวนพนษักงานลงจาก 241 คน เหลถือ 178 คน สต่วนขผู้อพริพาทดผู้าน
แรงงานไมต่มป                   

เลขานรการบรริษษัท 
         คณะกรรมการบรริษษัทไดผู้แตต่งตษันง นางสทุทธริรษัตนน์ วรรณรษัตนน์ ผผผู้ช ต่วยผผผู้จษัดการฝต่ายบษัญชปและการเงริน เปป็นเลขานทุการบรริษษัท
ตษันงแตต่วษันทปพิ่ 9 สริงหาคม 2551 เพถืพิ่อทจาหนผู้าทปพิ่ตามมาตรา 89/15 พระราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ พ.ศ. 2535
และตามทปพิ่คณะกรรมการกจากษับตลาดททุนประกาศกจาหนด โดยมปหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบหลษัก ดษังนปน

1. รผผู้ขผู้อกฎหมาย ระเบปยบและขผู้อบษังคษับตต่างๆ และตริดตามใหผู้มปการปฏริบษัตริอยต่างถผกตผู้อง และเปริดเผยขผู้อมผลใหผู้ทษันเวลา
2. เกป็บรษักษาเอกสารสจาคษัญเชต่น ทะเบปยนกรรมการ หนษังสถือนษัดประชทุมคณะกรรมการ รายงานการประชทุมคณะกรรมการ 
    แบบ 56-1 รายงานประจจาปปแบบ 56-2 หนษังสถือนษัดประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น รายงานการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น รายงานการมปสต่วนไดผู้  
    เสปยของกรรมการและผผผู้บรริหาร รายงานความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์ของกรรมการและผผผู้บรริหาร รายงานความรษับ  
    ผริดชอบตต่อรายงานทางการเงรินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจจาปปของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชทุด 
    ยต่อย
3. ดจาเนรินการอถืพิ่นๆตามทปพิ่คณะกรรมการกจากษับตลาดททุนและกฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องประกาศกจาหนด
4. จษัดการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น และประชทุมคณะกรรมการบรริษษัท ใหผู้เปป็นไปตามกฎหมาย ขผู้อบษังคษับของบรริษษัทฯ และขผู้อพศง  
    ปฏริบษัตริตต่างๆ
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การกจากษับดผแลกริจการ

นโยบายการกจากษับดผแลกริจการ
 คณะกรรมการตระหนษักถศงความสจาคษัญของการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป และมทุต่งมษัพิ่นใหผู้องคน์กรมปการดจาเนรินงานและปฏริบษัตริ
ตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดปตามหลษักการ CG Code จษัดทจานโยบายการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป โดยมทุต่งจะสรผู้างความมษัพิ่นคง 
และความเจรริญเตริบโตอยต่างยษัพิ่งยถืนใหผู้กษับองคน์กร โดยใหผู้กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานททุกคนยศดถถือปฏริบษัตริ ดษังนปน

1. คณะกรรมการเปป็นผผผู้กจาหนดวริสษัยทษัศนน์ พษันธกริจ คทุณคต่าหลษัก หลษักเกณฑน์และจรรยาบรรณในการดจาเนรินธทุรกริจ เพถืพิ่อใหผู้
ททุกคนในองคน์กรถถือปฏริบษัตริและใช ผู้เปป็นแนวทางในการทจางานโดยคจานศงถศงผลประโยชนน์ของบรริษษัท ผผผู้ถถือหทุผู้น และเคารพส ริทธริของผผผู้
มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับ

2. คณะกรรมการจะปฏริบษัตริและเผยแพรต่ขผู้อมผลใหผู้กษับผผผู้ถถือหทุผู้นและผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยกลทุต่มตต่างๆ อยต่างโปรต่งใส เปป็นธรรม ทษัน
เวลาและสามารถตรวจสอบไดผู้

3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายททุกๆปปใหผู้ครอบคลทุมถศง หลษักส ริทธริมนทุษยชน การสต่งเสรริมแรงงาน การดผแลสริพิ่ง
แวดลผู้อม  รต่วมมถือตต่อตผู้านการททุจรริตคอรษัปชษัพิ่น มปความรษับผริดชอบตต่อสษังคม ดผแลและบรริหารความเสปพิ่ยง โดยจษัดใหผู้มปคณะกรรมการ
ชทุดยต่อย และทปมผผผู้บรริหารจษัดการทปพิ่มปประส ริทธริภาพเพถืพิ่อใหผู้บรรลทุเปผู้าหมายทปพิ่วางไวผู้และปรษับตษัวไดผู้เมถืพิ่อมปปษัญหา

การตริดตามการปฏริบษัตริตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปลี่ดป
บรริษษัทมปการสต่งเสรริมและสถืพิ่อสารขผู้อมผลใหผู้แกต่พนษักงานททุกระดษับในองคน์กรรษับทราบ ผต่านการสถืพิ่อสารภายในองคน์กรในรผป

แบบอริเลป็กทรอนริกสน์ บอรน์ดประชาสษัมพษันธน์ และในการปฐมนริเทศพนษักงานใหมต่ เพถืพิ่อใหผู้เกริดการปฏริบษัตริตามนโยบายการกจากษับดผแล
กริจการ การปฏริบษัตริตามจรรยาบรรณธทุรกริจของบรริษษัท สจาหรษับในปป 2563 กลทุต่มบรริษษัทไมต่พบประเดป็นทปพิ่เปป็นขผู้อขษัดตต่อนโยบายทปพิ่
กจาหนดไวผู้

การนจาหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปลี่ดปไปปรษับใชล้ในองคฑ์กร 
ตามทปพิ่คณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ ไดผู้ออกหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดปสจาหรษับบรริษษัท

จดทะเบปยนปป 2560 (Corporate Governance Code หรถือ “CG Code”) แทนหลษักการทปพิ่ประกาศในปป2555 โดยมปวษัตถทุประสงคน์
มทุต่งเนผู้นใหผู้แตต่ละธทุรกริจนจาหลษักการไปปรษับใช ผู้ และปฏริบษัตริในแบบทปพิ่เหมาะสมเพถืพิ่อใหผู้เกริดคทุณคต่าสผงสทุดแกต่องคน์กร

คณะกรรมการบรริษษัท ในฐานะผผผู้นจาองคน์กรมปความตระหนษักถศงประโยชนน์และการนจาหลษักปฏริบษัตริตามแนวทาง CG Code 8 
ขผู้อไปปรษับใช ผู้ใหผู้สอดคลผู้องเหมาะสมกษับการดจาเนรินกริจการของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย โดยมอบหมายใหผู้ ทปมผผผู้บรริหารระดษับสผง 
เปป็นผผผู้กจาหนดแนวทางปฏริบษัตริงาน ตริดตามดผแลทบทวนใหผู้การปฏริบษัตริเปป็นไปตามหลษักปฏริบษัตริใน CG Code อยต่างตต่อเนถืพิ่อง และมป
การวษัดผลตามหลษักเกณฑน์เพถืพิ่อกต่อใหผู้เกริดคทุณคต่าสผงสทุดตต่อบรริษษัทอยต่างยษัพิ่งยถืน

ในปป 2563 บรริษษัทฯปฏริบษัตริสอดคลผู้องกษับหลษักการทปพิ่กจาหนดไวผู้ สต่วนเรถืพิ่องทปพิ่บรริษษัทยษังปฏริบษัตริไดผู้ไมต่ถศงมาตรฐาน CG code มป
ดษังตต่อไปนปน

ขล้อทปลี่ยษังไมค่ปฏริบษัตริ เหตรผล

1. คณะกรรมการควรประกอบดผู้วยกรรมการอริสระ 
มากกวต่ากศพิ่งหนศพิ่ง ถผู้าประธานกรรมการบรริษษัทไมต่เปป็น
กรรมการอริสระ

ปษัจจทุบษันบรริษษัทมปกรรมการอริสระ 4 ใน 10 เทต่ากษับ 40%
และยษังไมต่ไดผู้สรรหาบทุคคลทปพิ่เหมาะสมมาเพริพิ่มเตริม

2. คณะกรรมการควรกจาหนดใหผู้กรรมการอริสระมปวาระ  
การดจารงตจาแหนต่งตต่อเนถืองไมต่เกริน 9 ปป นษับจากวษันทปพิ่
แตต่งตษันงใหผู้ดจารงตจาแหนต่งกรรมการอริสระครษันงแรก และ
ควรกจาหนดวาระทปพิ่ดจารงตจาแหนต่งตริดตต่อกษันไดผู้นานทปพิ่สทุด
ของกรรมการและกรรมการชทุดยต่อย

คณะกรรมการบรริษษัทเชถืพิ่อมษันวต่ากรรมการททุกทต่านเปป็นผผผู้ทปพิ่มป
ความรผผู้และความสามารถ ประสบการณน์ มปความเขผู้าใจ
ลษักษณะการดจาเนรินธทุรกริจเปป็นอยต่างดป มปความเปป็นอริสระใน
การแสดงความเหป็น ใหผู้ขผู้อเสนอแนะทปพิ่เปป็นประโยชนน์แกต่
บรริษษัท ไมต่เปป็นหรถือไมต่มปสต่วนเกปพิ่ยวขผู้องกษับผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่
หรถือผผผู้มปอจานาจควบคทุม ไมต่ถผกโนผู้มนผู้าวหรถือครอบงจาจาก
ฝต่ายจษัดการ มปคทุณสมบษัตริกรรมการอริสระตามขผู้อกจาหนด
ของสจานษักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

3. คณะกรรมการควรแตต่งตษันงคณะกรรมการสรรหาและ
กจาหนดคต่าตอบแทน ซศพิ่งเปป็นกรรมการอริสระทษันงคณะ

รอคณะกรรมการพริจารณา

4. การประเมรินตนเองของกรรมการเปป็นรายบทุคคล รอดจาเนรินการ
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การตริดตามการปฏริบษัตริของการดจาเนรินการตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปลี่ดป

หมวดทปลี่  1.   ส ริทธริของผผล้ถถือหรล้น
(The Rights of Shareholders)

      บรริษษัทใหผู้ความสจาคษัญตต่อสริทธริพถืนนฐานของผผผู้ถถือหทุผู้น ครอบคลทุมสริทธริทางกฎหมาย ในฐานะนษักลงททุนและผผผู้ถถือหทุผู้น หรถือเปป็น
เจผู้าของบรริษษัท ไดผู้แกต่ส ริทธริการซถืนอ ขาย โอนหลษักทรษัพยน์อยต่างเปป็นอริสระ การไดผู้รษับสต่วนแบต่งในผลกจาไรของบรริษษัท(เงรินปษันผล) การ
เขผู้ารต่วมประชทุมเพถืพิ่อใช ผู้ส ริทธริออกเสปยงลงคะแนนในการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นอยต่างเปป็นอริสระและเทต่าเทปยมกษัน การแตต่งตษันงหรถือถอดถอน
กรรมการ การกจาหนดคต่าตอบแทนกรรมการ การแตต่งตษันงและกจาหนดคต่าตอบแทนผผผู้สอบบษัญชป และการมปสต่วนรต่วมตษัดสรินใจในเรถืพิ่อง
สจาคษัญของบรริษษัท เชต่น การแกผู้ไขหนษังสถือบรริคณหน์สนธริ ขผู้อบษังคษับของบรริษษัท การเพริพิ่ม/ลดททุน และการไดผู้รษับขผู้อมผลขต่าวสารทปพิ่มปนษัย
สจาคษัญอยต่างรวดเรป็ว ครบถผู้วนเพปยงพอ ผต่านชต่องทางทปพิ่เขผู้าถศงไดผู้งต่าย สนษับสนทุนใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นไดผู้ใช ผู้ส ริทธริออกเสปยงของตนเองอยต่าง
เตป็มทปพิ่ผต่านการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น โดย 1 หทุผู้นเทต่ากษับ 1 เสปยงเทต่ากษันททุกหทุผู้น เพถืพิ่อใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นมปสต่วนรต่วมในการตษัดสรินใจเรถืพิ่องทปพิ่กระทบ
หรถือเกปพิ่ยวขผู้องกษับสริทธริและผลประโยชนน์ของตน
      การจษัดประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น : บรริษษัทกจาหนดใหผู้มปการประชทุมสามษัญผผผู้ถถือหทุผู้นปปละครษันงภายในเวลาไมต่เกริน 4 เดถือนนษับแตต่วษันสรินนสทุด
รอบปปบษัญชป เพถืพิ่อใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นมปสต่วนรต่วมในการตริดตามดผแล และรษับทราบรายงานผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทในรอบปปทปพิ่ผต่านมา 
บรริษษัทไดผู้ปฏริบษัตริตามคผต่มถือ AGM Checklist ของสมาคมสต่งเสรริมผผผู้ลงททุนไทย ซศพิ่งมปความนต่าเชถืพิ่อถถือ โปรต่งใส เปป็นไปตามหลษัก
เกณฑน์ของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ (ก.ล.ต.) โดยสรทุปไดผู้ดษังนปน

การใหผู้ขต่าวสารการประชทุมสามษัญผผผู้ถถือหทุผู้น ผต่านระบบขต่าว
ตลาด

หลษักทรษัพยน์

เผยแพรต่ใน
เวป็บไซตน์

ของบรริษษัท

1.   กค่อนการประชรม
   1.1 เลขานทุการบรริษษัท เขผู้ารต่วมการอบรม ตริวเขผู้มใหผู้เตป็ม 100 ททุกปป เพถืพิ่อรษับทราบ
แนวทางทปพิ่ปรษับปรทุงเปลปพิ่ยนแปลงและนจามาปฏริบษัตริใหผู้ถผกตผู้องกต่อนการจษัดประชทุม

   1.2 บรริษษัทขอเชริญผผผู้ถถือหทุผู้นเสนอ : วาระการประชทุมและเสนอชถืพิ่อบทุคคลเพถืพิ่อเขผู้ารษับการ
คษัดเลถือกเปป็นกรรมการลต่วงหนผู้า ในชต่วงวษันทปพิ่ 27 มกราคม ถศง 14 กทุมภาพษันธน์ 2563
พรผู้อมกษับเผยแพรต่หลษักเกณฑน์ และแบบฟอรน์มไวผู้ในเวป็บไซตน์ของบรริษษัท

27/01/63 27/01/63

   1.3 แจผู้งมตริคณะกรรมการ : การจต่ายเงรินปษันผล , วษัน เวลา สถานทปพิ่ ในการประชทุม
ใหญต่สามษัญผผผู้ถถือหทุผู้นประจจาปป , วษันกจาหนดรายชถืพิ่อ , (แจผู้งทษันทปในวษันทปพิ่ประชทุมกรรมการ) 17/02/63 17/02/63

   1.4 แจผู้งงบการเงริน และสรทุปผลการดจาเนรินงาน ประจจาปป 2562 28/02/63 28/02/63

   1.5 แจผู้งใหผู้ทราบและเผยแพรต่ : หนษังสถือนษัดประชทุมใหญต่สามษัญผผผู้ถถือหทุผู้นประจจาปป ทปพิ่มป
เอกสารประกอบครบถผู้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจจาปป, งบการเงรินงวดสรินนสทุด
31 ธษันวาคม 2562, แบบฟอรน์มรวมวริธปการสต่งคจาถามลต่วงหนผู้า, แบบฟอรน์มรวมวริธปการขอ
เอกสารเปป็นแบบรผปเลต่ม และชต่องทางการตริดตต่อสอบถาม

26/06/63 26/06/63

   1.6 มอบหมายใหผู้ บจ.ศผนยน์รษับฝากหลษักทรษัพยน์ฯ จษัดสต่งหนษังสถือเชริญประชทุม แบบ QR
CODE กต่อนวษันประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น

15/07/63 15/07/63

2.   วษันประชรมผผล้ถถือหรล้น   (  ประชรมลค่าชล้าเพราะสถานะการณฑ์   COVID-19)
2.1 บรริษษัทจษัดการประชทุมสามษัญผผผู้ถถือหทุผู้นในวษันทปพิ่ 30 กรกฏาคม 2563 ณ หผู้องราชดจาเนริน
โรงแรมรอยษัลปรรินซน์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรทุงเทพฯ สถานทปพิ่ประจจาททุกๆปปเปป็นทปพิ่
คทุผู้นเคยของผผผู้ถถือหทุผู้น มปจทุดลงทะเบปยนลต่วงหนผู้าอยต่างนผู้อย 1 ชษัพิ่วโมง 30 นาทป จษัดเตรปยม
อากรแสตมปน์ และอาหารวต่าง โดยไมต่มปคต่าใช ผู้จต่าย
2.2 ประธานทปพิ่ประชทุม ชปนแจงวริธปการลงคะแนนของแตต่ละวาระ และดจาเนรินการประชทุมเรปยง
ลจาดษับตามวาระการประชทุม ไมต่มปวาระเพริพิ่ม มปการช ปนแจงตอบขผู้อซษักถามจากผผผู้ถถือหทุผู้นครบ
ถผู้วน การลงคะแนน นษับคะแนน รวดเรป็ว ถผกตผู้อง โปรต่งใส ใช ผู้เทคโนโลยปในการนจาเสนอ
ขผู้อมผลเปรปยบเทปยบปป2562 และ ปป2561 ไดผู้ครบถผู้วนชษัดเจน
2.3 แจผู้งมตริทปพิ่ประชทุมสามษัญผผผู้ถถือหทุผู้นประจจาปปแสดงผลการลงคะแนน เหป็นดผู้วย ไมต่เหป็น
ดผู้วย งดออกเสปยง และบษัตรเสปย รวมถศง%ตต่อฐานคะแนนทษันงหมด 

30/07/63
12:39 น.

30/07/63

3.   หลษังการประชรม
3.1 แจผู้งใหผู้ทราบและเผยแพรต่ : รายงานการประชทุมใหญต่สามษัญผผผู้ถถือหทุผู้นประจจาปป
(7 วษันหลษังวษันประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น)

10/08/63 10/08/63

3.2 ประเมรินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist 17/08/63
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หมวดทปลี่   2   การปฏริบษัตริตค่อผผล้ถถือหรล้นอยค่างเทค่าเทปยมกษัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)

      คณะกรรมการบรริษษัทใหผู้ความสจาคษัญตต่อสริทธริและการปฏริบษัตริอยต่างเปป็นธรรมและเทต่าเทปยมกษันแกต่ผผผู้ถถือหทุผู้นททุกรายททุกกลทุต่มไมต่วต่า
จะเปป็นผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ ผผผู้ถถือหทุผู้นรายยต่อย ผผผู้ถถือหทุผู้นสถาบษัน ผผผู้ถถือหทุผู้นสษัญชาตริไทยหรถือผผผู้ถถือหทุผู้นตต่างชาตริ ผผผู้ถถือหทุผู้นททุกรายมปส ริทธริพถืนน
ฐานในฐานะนษักลงททุนในหลษักทรษัพยน์ และในฐานะผผผู้ถถือหทุผู้นหรถือเปป็นเจผู้าของบรริษษัทดผู้วยวริธปการตามมาตรฐานทปพิ่เปป็นทปพิ่ยอมรษับและ
เชถืพิ่อถถือไดผู้ มปส ริทธริในการไดผู้รษับขผู้อมผลสารสนเทศทปพิ่เพปยงพอ ทษันเวลา ในรผปแบบทปพิ่เหมาะสมตต่อการตษัดส รินใจ สริทธริของผผผู้ถถือหทุผู้นใน
การเขผู้ารต่วมประชทุมและออกเสปยงลงคะแนน ตามระเบปยบวาระการประชทุมในการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น พริจารณาและรต่วมตษัดส รินใจใน
เรถืพิ่องสจาคษัญของบรริษษัท รวมถศงการทจาธทุรกรรมทปพิ่สจาคษัญและมปผลตต่อทริศทางในการดจาเนรินธทุรกริจของบรริษษัท ทษันงนปนผผผู้ถถือหทุผู้นททุกคนมป
สริทธริออกเสปยงตามจจานวนหทุผู้นทปพิ่ถถืออยผต่ โดยแตต่ละหทุผู้นมปส ริทธริออกเสปยงหนศพิ่งเสปยง และไมต่มปหทุผู้นใดมปส ริทธริพริเศษเหนถือผผผู้ถถือหทุผู้นรายอถืพิ่น
      ในปป 2563 ไมต่มปเหตทุการณน์หรถือการปฏริบษัตริใดๆอษันเปป็นการละเมริดหรถือลริดรอนส ริทธริของผผผู้ถถือหทุผู้น

บรริษษัท มปการเปริดเผยโครงสรผู้างการถถือหทุผู้นในบรริษษัทยต่อยอยต่างชษัดเจน รวมถศงผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ 10 อษันดษับแรก และผผผู้มป
อจานาจควบคทุมเพถืพิ่อใหผู้มษันใจไดผู้วต่าบรริษษัทมปโครงสรผู้างการดจาเนรินงานทปพิ่โปรต่งใส ตรวจสอบไดผู้ ดษังแสดงไวผู้ในหษัวขผู้อ 7.2 

บรริษษัทมปนโยบายการกจากษับดผแลและปฏริบษัตริตต่อผผผู้ถถือหทุผู้นสต่วนนผู้อยโดยเทต่าเทปยมกษัน ดษังนปน
1. บรริษษัทใหผู้ความสจาคษัญตต่อการคทุผู้มครองสริทธริของผผผู้ถถือหทุผู้น โดยละเวผู้นไมต่มปการเพริพิ่มระเบปยบวาระในทปประชทุมโดยไมต่ไดผู้

แจผู้งใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นทราบลต่วงหนผู้า เพถืพิ่อใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นไดผู้มปโอกาสศศกษาขผู้อมผลของระเบปยบวาระการประชทุมกต่อนลงมตริ
2. บรริษษัทสนษับสนทุนใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นใช ผู้หนษังสถือมอบฉษันทะ (แบบ ข.) รผปแบบทปพิ่สามารถกจาหนดทริศทางการลงคะแนนเสปยงไดผู้ 

(ตามทปพิ่กจาหนดโดยกรมพษัฒนาธทุรกริจการคผู้า กระทรวงพาณริชยน์) และไดผู้เสนอชถืพิ่อกรรมการอริสระจจานวน 4 ทต่านพรผู้อมขผู้อมผลเกปพิ่ยว
กษับกรรมการอริสระดษังกลต่าวเพถืพิ่อเปป็นทางเลถือกในการมอบฉษันทะ

3. การใช ผู้บษัตรลงคะแนนเสปยงในททุกวาระประชทุม โดยแจกบษัตรลงคะแนนเสปยงใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นหรถือผผผู้รษับมอบอจานาจทปพิ่เขผู้า
ประชทุมททุกราย การรวบรวมคะแนนจะมปทปพิ่ปรศกษากฎหมายเปป็นอาสาสมษัครในการรต่วมตรวจสอบความถผกตผู้อง วาระเลถือกตษันง
กรรมการใหผู้แยกการลงคะแนนเสปยงเปป็นรายบทุคคล (คะแนนเสปยงเทต่ากษับจจานวนหทุผู้นทปพิ่ถถือ 1 หทุผู้นตต่อ 1 เสปยง) 

4. บรริษษัทเปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นและนษักลงททุนสามารถตริดตต่อขอขผู้อมผล ใหผู้ขผู้อเสนอแนะความคริดเหป็น โดยใช ผู้ชต่องทาง
ระบบขต่าวของ ตลท. ผต่านทางเวป็บไซตน์บรริษษัท หรถือตริดตต่อโดยตรงทปคณะกรรมการบรริษษัท ผผผู้สอบบษัญชป และเลขานทุการบรริษษัท

5. บรริษษัทมปการกจาหนดมาตรการปผู้องกษันการใช ผู้ขผู้อมผลภายในโดยมริชอบไวผู้เปป็นลายลษักษณน์อษักษร หผู้ามกรรมการ ผผผู้บรริหาร 
และพนษักงานผผผู้เกปพิ่ยวขผู้องกษับขผู้อมผลนจาขผู้อมผลไปใช ผู้แสวงหาประโยชนน์ในทางมริชอบ จนกวต่าขผู้อมผลจะไดผู้มปการเปริดเผยแลผู้ว

6. คณะกรรมการททุกทต่านและผผผู้บรริหารมปหนผู้าทปพิ่รายงานการเปลปพิ่ยนแปลงการถถือครองหลษักทรษัพยน์ของบรริษษัทของตนเอง คผต่
สมรส และบทุตรทปพิ่ยษังไมต่บรรลทุนริตริภาวะ ตต่อสจานษักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหต่งพระราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์
พ.ศ. 2535

7. คณะกรรมการททุกทต่านและผผผู้บรริหารมปหนผู้าทปพิ่รายงานการมปสต่วนไดผู้เสปยเปป็นลายลษักษณน์อษักษรไตรมาสละ 1 ครษันงตาม
เวลาการประชทุมพริจารณางบการเงรินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมปสต่วนไดผู้เสปยเปลปพิ่ยนแปลงอยต่างมปนษัยสจาคษัญจะบษันทศกไวผู้ใน
รายงานการประชทุม
           8. บรริษษัทมปมาตรการกจาหนดการทจารายการระหวต่างกษันใหผู้ถผกตผู้องตามกฎหมายและขผู้อกจาหนดของคณะกรรมการกจากษับ
ตลาดททุนและตลาดหลษักทรษัพยน์ฯ ทษันงในการทจาธทุรกรรมระหวต่างบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย และการทจารายการกษับบทุคคลทปพิ่อาจมปความ
ขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์ โดยจะตผู้องผต่านการพริจารณาอนทุมษัตริจากคณะกรรมการบรริษษัทกต่อนการทจารายการนษันนๆ หากรายการเกปพิ่ยว
โยงและการไดผู้มาหรถือจจาหนต่ายไปซศพิ่งสรินทรษัพยน์เขผู้าหลษักเกณฑน์ทปพิ่ตผู้องขออนทุมษัตริจากทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้นกต่อนเขผู้าทจารายการ บรริษษัทจะ
ตผู้องเปริดเผยขผู้อมผลรายละเอปยดสจาคษัญในหนษังสถือเช ริญประชทุมเพถืพิ่อประกอบการพริจารณา
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หมวดทปลี่   3   บทบาทของผผล้มปสค่วนไดล้เส ปย 
(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

      บรริษษัทตระหนษักถศงส ริทธริของผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับทษันงภายในและภายนอกบรริษษัท และมษันใจไดผู้วต่าส ริทธริดษังกลต่าวจะไดผู้รษับการ
คทุผู้มครองและปฏริบษัตริอยต่างเหมาะสม เพถืพิ่อใหผู้เกริดความเขผู้าใจอษันดปและความรต่วมมถือทปพิ่ดประหวต่างบรริษษัทกษับผผผู้มปส ต่วนไดผู้เสปยททุกฝต่าย ซศพิ่ง
เปป็นประโยชนน์ตต่อการดจาเนรินงาน ประโยชนน์ตต่อสต่วนรวม และสรผู้างความเชถืพิ่อมษัพิ่นใหผู้แกต่บรริษษัทและผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยในระยะยาว
      ปป2563 คณะกรรมการ ไดผู้ควบคทุมดผแลใหผู้ปฏริบษัตริตามจรรยาบรรณธทุรกริจทปพิ่กจาหนดไวผู้ ดษังนปน

นโยบายจรริยธรรมธทุรกริจ

1. ผผผู้ถถือหทุผู้น - บรริษษัทมทุต่งมษัพิ่นดจาเนรินธทุรกริจใหผู้มปผลการดจาเนรินงานทปพิ่ดป เตริบโตอยต่างมษัพิ่นคง มปความสามารถในการ
แขต่งขษัน เพถืพิ่อใหผู้ผลตอบแทนทปพิ่ดปแกต่ผผผู้ถถือหทุผู้นในระยะยาว
- เปริดเผยขผู้อมผลใหผู้ทราบอยต่างเหมาะสม โปรต่งใส เปป็นธรรม และทษันเวลา
- บรริษษัทสต่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นททุกราย รวมถศงผผผู้ถถือหทุผู้นประเภทนษักลงททุนสถาบษัน
เขผู้ารต่วมประชทุมอยต่างเทต่าเทปยมกษัน

2. พนษักงาน บรริษษัทตระหนษักวต่าพนษักงานเปป็นทรษัพยากรทปพิ่มปคทุณคต่า
- ประกาศเปผู้าหมายของกริจการใหผู้ทราบอยต่างชษัดเจน
- มปนโยบายคต่าตอบแทนพนษักงาน 3 ขษันนตอนคถือ 
     ขษันนทปพิ่1 : อษัตราการจผู้างพนษักงานใหมต่ตผู้องดศงดผดใหผู้ผผผู้สมษัครอยากทจางานกษับบรริษษัท 
     ขษันนทปพิ่2 : เปรปยบเทปยบอษัตราการจต่ายคต่าตอบแทนกษับตลาดวต่าอษัตราทปพิ่ใช ผู้ยษังสามารถรษักษา  
                พนษักงานไวผู้ไดผู้
     ขษันนทปพิ่3 : จผงใจใหผู้พนษักงานเพริพิ่มประสริทธริภาพการทจางานใหผู้ดปขศนนโดยวษัดจากผลงานทปพิ่ดปจะไดผู้
                ปรษับคต่าตอบแทนมากกวต่าไมต่ไดผู้เนผู้นทปพิ่อายทุงานนานเปป็นหลษัก
- ปรษับปรทุงนโยบายสวษัสดริการ สทุขอนามษัย และอถืพิ่นๆ ใหผู้เปป็นปษัจจทุบษันเทปยบเคปยงกษับบรริษษัทในระดษับ   
เดปยวกษันททุกปป 
- ททุกๆปปฝต่ายบทุคคลจะทจาแผนโครงการฝศกอบรมภายในทปพิ่เหมาะกษับพนษักงานแตต่ละระดษับใหผู้ไดผู้พษัฒนา
ความรผผู้และความสามารถอยต่างตต่อเนถืพิ่อง
- สต่งเสรริมสนษับสนทุนกริจกรรมของคณะกรรมการสวษัสดริการลผกจผู้าง คณะกรรมการความปลอดภษัยอาช ปว
อนามษัยและสริพิ่งแวดลผู้อม รวมถศงปรษับปรทุงระบบปผู้องกษันภษัยภายในสถานทปพิ่ทจางานใหผู้ทษันสมษัย
- รษับฟษังความคริดเหป็นและเปริดโอกาสใหผู้พนษักงานแจผู้งหรถือสอบถามตต่อฝต่ายบรริหารในเรถืพิ่องตต่างๆไดผู้
อยต่างเปริดเผยโดยชต่องทางผต่านตษัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลผกจผู้าง, กลต่องรษับขผู้อมผล 
และหรถือโทรแจผู้งฝต่ายบทุคคลโดยตรง
- มปกริจกรรมทปพิ่จษัดใหผู้เปป็นประจจาททุกๆปป การจษัดงานเลปนยงปปใหมต่ การแขต่งกปฬา การตรวจสทุขภาพ เปป็นตผู้น
- ดผแลพนษักงานงานอยต่างเสมอภาคทษันงคนไทยและคนตต่างดผู้าว ไมต่เลถือกปฏริบษัตริ และไมต่ไดผู้กระทจาการ
ใดๆ ทปพิ่ละเมริดสริทธริมนทุษยชนของพนษักงาน และใหผู้ความรผผู้เรถืพิ่องส ริทธริมนทุษยชนแกต่พนษักงาน 

3. ลผกคผู้า - บรริษษัทปฏริบษัตริตต่อลผกคผู้าโดยเนผู้นใหผู้ไดผู้รษับความพศงพอใจสผงสทุดเสมอมา 
- ขายสรินคผู้าทปพิ่มปคทุณภาพไดผู้มาตรฐาน เอาใจใสต่ใหผู้บรริการทปพิ่ดปทษันงกต่อนและหลษังการขาย 
- รษับผริดชอบปษัญหาขผู้อรผู้องเรปยนและชดเชยแกผู้ไขโดยเรป็วทปพิ่สทุด 
- ใหผู้ความสจาคษัญในการรษักษาความลษับของลผกคผู้า รวมถศงเปริดโอกาสใหผู้ลผกคผู้าไดผู้แสดงความคริดเหป็น
และรษับฟษังดผู้วย

4. คผต่คผู้า - บรริษษัทยศดหลษักการซถืนอสรินคผู้าและบรริการเปป็นไปตามเงถืพิ่อนไขทางการคผู้า
- ปฏริบษัตริตษัวตรงตามสษัญญาขผู้อตกลง
- หลปกเลปพิ่ยงวริธปการไมต่สทุจรริต รวมถศงการเลถือกคผต่คผู้าทปพิ่มปความมษัพิ่นคง นต่าเช ถืพิ่อถถือ มปคทุณธรรม และชต่วย
เหลถือเกถืนอกผลกษัน

5. คผต่แขต่ง - บรริษษัทถถือหลษักคทุณธรรมทปพิ่ดปในการแขต่งขษัน ไมต่กลษัพิ่นแกลผู้งทจาลาย ไมต่ละเมริดทรษัพยน์ส รินทางปษัญญา
- ไมต่แสวงหาความลษับหรถือใหผู้รผู้ายคผต่แขต่งดผู้วยวริธปการไมต่สทุจรริต

6. เจผู้าหนปน - บรริษษัทรษักษาคจามษัพิ่นสษัญญาและปฏริบษัตริตามเงถืพิ่อนไขขผู้อกจาหนดของสษัญญาอยต่างเครต่งครษัด
- ปฏริบษัตริตต่อเจผู้าหนปนอยต่างเสมอภาค เปป็นธรรม โปรต่งใส ทษันงเจผู้าหนปนทางธทุรกริจ เจผู้าหนปนสถาบษันการเงริน
- ไมต่ใช ผู้วริธปการทปพิ่ไมต่สทุจรริต ปกปริดขผู้อมผลหรถือขผู้อเทป็จจรริงอษันจะทจาใหผู้เจผู้าหนปนเกริดความเสปยหาย 
-  บรริษษัทยรินดปเขผู้ารต่วมกริจกรรม/โครงการตต่างๆของเจผู้าหนปนเพถืพิ่อสรผู้างความสษัมพษันธน์ทปพิ่ดป
-  หลปกเลปพิ่ยงสถานการณน์ทปพิ่อาจกต่อใหผู้เกริดความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์
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7. สษังคมและสต่วน
รวม

- บรริษษัทดจาเนรินธทุรกริจอยต่างมปคทุณธรรมตต่อผผผู้มปสต่วนเกปพิ่ยวขผู้องททุกฝต่าย
- สนษับสนทุนกริจกรรมเสรริมสรผู้างประโยชนน์สทุขแกต่สษังคมสต่วนรวมและสริพิ่งแวดลผู้อม ทษันงในสถานประกอบ
การ ชทุมชน และบรริเวณใกลผู้เคปยง
- ดผแลใหผู้กระบวนการผลริตสรินคผู้ามปมาตรฐานปลอดภษัยจากมลพริษ
- ใหผู้ความรต่วมมถือกษับหนต่วยงานหรถือชทุมชนในการบรรเทาอทุทกภษัยและสาธารณภษัยตามความเหมาะสม
- สต่งเสรริมอบรมแนะนจาใหผู้พนษักงานมปสต่วนรต่วมในการปฏริบษัตริตนเปป็นพลเมถืองดปทจาประโยชนน์ใหผู้กษับ
ชทุมชนและสษังคม

8. สริพิ่งแวดลผู้อม - บรริษษัทใหผู้ความรต่วมมถือในเรถืพิ่องความเปป็นมริตรกษับส ริพิ่งแวดลผู้อม มปคณะกรรมการส ริพิ่งแวดลผู้อมทจาหนผู้าทปพิ่
รษับผริดชอบดผแลสภาพแวดลผู้อมทษันงภายในและชทุมชนภายนอกองคน์กร
- ปฏริบษัตริตามกฎระเบปยบทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับสษังคมและสริพิ่งแวดลผู้อมเปป็นอยต่างดปและสมจพิ่าเสมอททุกปป เช ต่น จษัด
จผู้างหนต่วยงานภายนอกทจาการตรวจวษัดอากาศ, ตรวจคทุณภาพสริพิ่งแวดลผู้อม, ตรวจคทุณภาพระบบบจาบษัด
อากาศ, กจาจษัดของเสปยวษัสดทุเหลถือใช ผู้ในการผลริตอยต่างถผกวริธป, และทปพิ่ตรวจวษัดเองอยต่างสมจพิ่าเสมอคถือ
การตรวจสอบนจนาทรินง,ปรษับปรทุงสถานทปพิ่ผษังโรงงานระบบระบายนจนา สารเคมป ระบบบจาบษัดนจนาเส ปย ใหผู้มป
ประสริทธริภาพและวริเคราะหน์แกผู้ปษัญหาถผู้ามปแหลต่งกจาเนริดมลพริษ
- บรริษษัทชปนแจงอบรมใหผู้ททุกหนต่วยงานตระหนษักถศงความสจา คษัญของการใช ผู้ทรษัพยากรอยต่างมป
ประสริทธริภาพ ควบคผต่ไปกษับการผลริตสรินคผู้าทปพิ่ตผู้องรษักษาคทุณภาพใหผู้ไดผู้มาตรฐานอยผต่เสมอ

9. ผผผู้สอบบษัญชป - บรริษษัทเปริดเผยขผู้อมผลทปพิ่โปรต่งใส ชษัดเจน และถผกตผู้อง อจานวยความสะดวกเพถืพิ่อการตรวจสอบทปพิ่
รวดเรป็วและมปประสริทธริภาพ
- รษับฟษังขผู้อเสนอแนะและปฏริบษัตริตามใหผู้ถผกตผู้องตามหลษักการบษัญชป
- ดผแลเรถืพิ่องการกจาหนดคต่าตอบแทนทปพิ่เหมาะสมเปป็นธรรม

  ปป2563 ทปพิ่ผต่านมา บรริษษัทดจาเนรินงานตามนโยบายและไมต่มปขผู้อขษัดขผู้องหรถือรผู้องเรปยนแตต่อยต่างใด
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หมวดทปลี่   4   การเปริดเผยขล้อมผผลและความโปรค่งใส
(Disclosure and Transparency)

      ททุกๆปปคณะกรรมการบรริษษัทใหผู้ความสจาคษัญกษับการเปริดเผยขผู้อมผลขต่าวสารทปพิ่ตผู้องแจผู้งแกต่ผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกกลทุต่ม ดษังนปน

1) ชค่องทางการสถืลี่อสารและเปริดเผยขล้อมผล 
ผต่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย และ เวป็บไซดน์ของบรริษษัท โดยเนผู้นทปพิ่ความถผก

ตผู้อง ครบถผู้วน เพปยงพอ และทษันเวลา เปป็นไปตามหลษักเกณฑน์และขผู้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยน์และ
ตลาดหลษักทรษัพยน์ และตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย โดยในปป 2563 บรริษษัทปฏริบษัตริดษังนปน

1. ผต่านระบบรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลษักทรษัพยน์ และ เวป็บไซดน์ของ
บรริษษัท
http://www.siampangroup.com

     

1.1 งบการเงรินรายไตรมาส และ งบการเงรินประจจาปป
- จษัดทจาและผต่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผผผู้สอบบษัญชป แบบไมต่มป
เงถืพิ่อนไข
- ผต่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผต่านการอนทุมษัตริจากคณะกรรมการบรริษษัท กต่อนเผยแพรต่ตต่อผผผู้ถถือหทุผู้น (สามารถ
ดาวนน์โหลดไดผู้) 
- นจาสต่งตลาดหลษักทรษัพยน์ฯ และ สจานษักงาน ก.ล.ต.
- ไมต่พบปษัญหาแตต่อยต่างใด

     1.2 แบบแสดงขผู้อมผลประจจาปป (56-1) และ รายงานประจจาปป (56-2)
- เปริดเผยขผู้อมผลของบรริษษัทเพถืพิ่อแสดงใหผู้เหป็นขผู้อมผลทปพิ่เปป็นประโยชนน์ตต่อผผผู้ถถือหทุผู้น
และผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปย เกปพิ่ยวกษับผลการดจาเนรินงานในรอบปปทปพิ่ผต่านมา
- โดยเปป็นไปตามขผู้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยน์
และตลาดหลษักทรษัพยน์ และตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย

2. ชต่องทางตริดตต่อสอบถาม/รผู้องเรปยน
- ทางไปรษณปยน์ทปพิ่ 488 ถนนนครสวรรคน์, 
แขวงสปพิ่แยกมหานาค เขตดทุสริต
กรทุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย
- คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202
- แฟกซน์ 0-2280-0691
- ศผนยน์อปเมลน์: info@siampangroup.com

- บรริษษัทมปเปผู้าหมายในการดจาเนรินธทุรกริจอยต่างยษัพิ่งยถืน จศงเหป็นความสจาคษัญในการ
รษักษาชถืพิ่อเสปยงและภาพลษักษณน์ของบรริษษัทเปป็นส ริพิ่งสจาคษัญสผงสทุด หากผผผู้มปสต่วนไดผู้
เสปยททุกกลทุต่มพบเบาะแสในประเดป็นทปพิ่ไมต่ถผกตผู้อง เช ต่น การทจาผริดกฎหมาย การ
รายงานขผู้อมผลทางการเงรินทปพิ่ไมต่ถผกตผู้อง ความบกพรต่องในระบบงานภายใน
องคน์กร เปป็นตผู้น บรริษษัทยรินดปรษับขผู้อรผู้องเรปยน ขผู้อคริดเหป็น หรถือขผู้อเสนอแนะ จากผผผู้
มปสต่วนไดผู้เสปย
- โดยสต่งตรงถศง กรรมการบรริษษัท กรรมการบรริหาร กรรมการตรวจสอบ ผผผู้สอบ
บษัญชป หรถือเลขานทุการบรริษษัท ตามทปพิ่อยผต่  โทรศษัพทน์ โทรสาร หรถือ e-mail
address บรริษษัทเกป็บขผู้อมผลรผู้องเรปยนเปป็นความลษับ และนจามาพริจารณาอยต่าง
รวดเรป็วในทปพิ่ประชทุมของคณะกรรมการบรริษษัท เพถืพิ่อแกผู้ไขขผู้อบกพรต่องตต่อไป

3. เลขานทุการบรริษษัท
นางสทุทธริรษัตนน์ วรรณรษัตนน์
- โทร. 0-2975-2780 ตต่อ 305
- แฟกซน์ 0-2975-2789 
- อปเมลน์ : 
suthirat@siampangroup.com   

คณะกรรมการเลขานทุการบรริษษัท เพถืพิ่อทจาหนผู้าทปพิ่ตามมาตรา 89/15 พระราช
บษัญญษัตริหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ พ.ศ. 2535 และตามทปพิ่คณะกรรมการ
กจากษับตลาดททุนประกาศกจาหนด โดยมปหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบหลษัก ดษังนปน
   - รผผู้ขผู้อกฎหมาย ระเบปยบและขผู้อบษังคษับตต่างๆ และตริดตามใหผู้มปการปฏริบษัตริ
อยต่างถผกตผู้อง และเปริดเผยขผู้อมผลใหผู้ทษันเวลา
   - เกป็บรษักษาเอกสารสจาคษัญเชต่น ทะเบปยนกรรมการ หนษังสถือนษัดประชทุมคณะ
กรรมการ รายงานการประชทุมคณะกรรมการ รายงานประจจาปปของบรริษษัท
หนษังสถือนษัดประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น รายงานการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น และรายงานการมปส ต่วน
ไดผู้เสปยทปพิ่รายงานโดยกรรมการหรถือผผผู้บรริหาร และดจาเนรินการอถืพิ่นๆตามทปพิ่คณะ
กรรมการกจากษับตลาดททุน และกฎหมายทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องประกาศกจาหนด
    - จษัดการประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น และประชทุมคณะกรรมการบรริษษัท ใหผู้เปป็นไปตาม
กฎหมาย ขผู้อบษังคษับของบรริษษัทฯ และขผู้อพศงปฏริบษัตริตต่างๆ 

2) การรายงานการปฏริบษัตริหนล้าทปลี่ของคณะกรรมการบรริษษัทและคณะกรรมการชรดยค่อย
      ปป2563 บรริษษัทไดผู้ปฏริบษัตริตามนโยบาย และมปการทบทวนนโยบายเพริพิ่มเตริมเปป็นดษังนปน      

1. คณะกรรมการบรริษษัท 1.1 ดผแลใหผู้มปการจษัดทจารายงานทางการเงรินใหผู้มปขผู้อมผล ถผกตผู้อง ครบถผู้วน และ
เปป็น ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงริน นโยบายบษัญชปทปพิ่เหมาะสม ซศพิ่งการ
เปริดเผยขผู้อมผลดษังกลต่าวไดผู้ผต่าน
   - การตรวจสอบจากผผผู้สอบบษัญชปของบรริษษัททปพิ่เปป็นอริสระในการตรวจสอบและ 
แสดงความเหป็นตต่องบการเงรินของบรริษษัท 
   - ผต่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
   - คณะกรรมการบรริษษัทตผู้องอนทุมษัตริกต่อนเผยแพรต่ตต่อผผผู้ถถือหทุผู้น
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1.2 ทจารายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการตต่อรายงานทางการเงริน และ
เปริดเผยไวผู้ในรายงานประจจาปปควบคผต่กษับรายงานของผผผู้สอบบษัญชปรษับอนทุญาต

2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ทจารายงานผลการปฏริบษัตริงานในรอบปปทปพิ่ผต่านมา
- นจาเสนอตต่อผผผู้ถถือหทุผู้นโดยแสดงไวผู้ในรายงานประจจาปป

3. คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง - ทจารายงานผลการปฏริบษัตริงานในรอบปปทปพิ่ผต่านมา
- นจาเสนอตต่อผผผู้ถถือหทุผู้นโดยแสดงไวผู้ในรายงานประจจาปป

3) การทจารายการทปลี่เกปลี่ยวโยงกษันและความขษัดแยล้งทางผลประโยชนฑ์
คณะกรรมการบรริษษัทถถือเปป็นนโยบายสจาคษัญทปพิ่ไมต่ใหผู้คณะกรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงาน ใช ผู้ตจาแหนต่งหนผู้าทปพิ่แสวงหาผล

ประโยชนน์สต่วนตน โดยไดผู้กจาหนดจรรยาบรรณธทุรกริจและแนวทางปฏริบษัตริ สจาหรษับกรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัท ใหผู้
หลปกเลปพิ่ยงการทจารายการทปพิ่เกปพิ่ยวโยงกษับตนเองทปพิ่อาจกต่อใหผู้เกริดความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์กษับบรริษษัท และบรริษษัทจษัดใหผู้มปการ
ทจารายงานทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง ดษังนปน

1. การเปริดเผยรายการทปพิ่อาจมปความขษัด
แยผู้งทางผลประโยชนน์ และรายการ
ระหวต่างกษัน

     บรริษษัทกจาหนดใหผู้มปการเปริดเผยรายการทปพิ่มปสาระสจาคษัญ โดยแสดงราย
ละเอปยดบทุคคลทปพิ่อาจมปความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์ ความสษัมพษันธน์ ลษักษณะ
ของรายการ เงถืพิ่อนไข นโยบายราคา และมผลคต่าของรายการ เหตทุผลความ
จจาเปป็น และความเหป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรถือคณะกรรมการ
บรริษษัท โดยมปหษัวขผู้อ รายการระหวต่างกษัน แสดงไวผู้ในรายงาน 56-1 และรายงาน
ประจจาปป ททุกปป

2. การจษัดทจารายงานการถถือหลษักทรษัพยน์
ของกรรมการและผผผู้บรริหาร

     บรริษษัทฯ มปนโยบายใหผู้กรรมการและผผผู้บรริหารของบรริษษัทฯ รายงานการ
เปลปพิ่ยนแปลงการถถือครองหลษักทรษัพยน์ของบรริษษัทฯ ซ ศพิ่งรวมถศงการเปลปพิ่ยนแปลง
การถถือครองหลษักทรษัพยน์ของคผต่สมรสและบทุตรทปพิ่ยษังไมต่บรรลทุนริตริภาวะของบทุคคล
ดษังกลต่าว (ถผู้ามป) ตต่อทปพิ่ประชทุมคณะกรรมการบรริษษัทเปป็นรายไตรมาส โดยใหผู้นจา
สต่งสจาเนาแบบรายงานการเปลปพิ่ยนแปลงการถถือหลษักทรษัพยน์และสษัญญาซถืนอขาย
ลต่วงหนผู้า (แบบ 59) ถผู้ามป ใหผู้แกต่เลขานทุการบรริษษัท เพถืพิ่อรวบรวมและนจาเสนอตต่อ
ทปพิ่ประชทุมคณะกรรมการบรริษษัท

3. การจษัดทจารายงานการมปสต่วนไดผู้เสปย
ของกรรมการและผผผู้บรริหาร

     บรริษษัทกจาหนดใหผู้กรรมการและผผผู้บรริหาร ดจาเนรินการตามมาตรา 89 แหต่ง
พระราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ฯ คถือ ตผู้องจษัดทจาและสต่งแบบ
รายงานการมปสต่วนไดผู้เสปยเพถืพิ่อรายงานใหผู้บรริษษัททราบถศงการมปสต่วนไดผู้เสปยของ
ตนหรถือของบทุคคลทปพิ่มปความเกปพิ่ยวขผู้อง ซ ศพิ่งเปป็นสต่วนไดผู้เสปยทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับการ
บรริหารกริจการของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย ดษังนปน
     - รายงานเมถืพิ่อเขผู้าดจารงตจาแหนต่งกรรมการหรถือผผผู้บรริหารครษันงแรก
     - รายงานภายใน 3 วษันเมถืพิ่อมปการเปลปพิ่ยนแปลงอยต่างมปสาระสจาคษัญ
     - รายงานททุกไตรมาสในการประชทุมพริจารณาผลการดจาเนรินงานและงบการ
เงริน
โดยเลขานทุการบรริษษัทเปป็นผผผู้จษัดเกป็บและสต่งสจาเนาใหผู้ประธานกรรมการบรริษษัท 
และประธานกรรมการตรวจสอบรษับทราบ และสรทุปรายงานการมปสต่วนไดผู้เสปยทปพิ่มป
การเปลปพิ่ยนแปลงใหผู้ทปพิ่ประชทุมคณะกรรมการบรริษษัททราบและบษันทศกในรายงาน
การประชทุมคณะกรรมการททุกครษันงทปพิ่มปการเปลปพิ่ยนแปลง
      และ กจาหนดแบบฟอรน์มใหผู้กรรมการ ผผผู้บรริหาร รายงานความขษัดแยผู้งทาง
ผลประโยชนน์ทษันทปเมถืพิ่อมปความขษัดแยผู้งเกริดขศนน และรายงานเปป็นประจจาภายใน
เดถือนกทุมภาพษันธน์ของททุกปป ( ถผู้าไมต่มปใหผู้รายงานวต่า ไมต่มป )
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4) การดผแลเรถืลี่องการใชล้ขล้อมผลภายใน
บรริษษัทไดผู้กจาหนดนโยบายไวผู้ โดยมปคจาสษัพิ่งใหผู้ผผผู้บรริหารและพนษักงานททุกคน ทษันงของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อยถถือปฏริบษัตริ รวม

ทษันงกจาหนดบทลงโทษ ในกรณปทปพิ่ไมต่ปฏริบษัตริตามไวผู้อยต่างชษัดเจน โดยกจาหนดนโยบายหลษักไวผู้ดษังนปน

นโยบายการดผแลเรถืลี่องการใชล้ขล้อมผลภายใน

เพถืพิ่อใหผู้เปป็นไปตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดปของบรริษษัทมหาชน บรริษษัทตผู้องเกป็บรษักษาขผู้อมผลทางการเงรินและขผู้อมผล
ภายในทปพิ่สจาคษัญ โดยไมต่แจผู้งใหผู้บทุคคลภายในบรริษษัทแผนกอถืพิ่นๆทปพิ่ไมต่เกปพิ่ยวขผู้องกษับขผู้อมผลทราบกต่อนเปริดเผยแกต่สาธารณชน และไมต่
ใช ผู้ขผู้อมผลภายในทปพิ่เปป็นสาระสจาคษัญตต่อการเปลปพิ่ยนแปลงราคาหทุผู้นของบรริษษัทและยษังไมต่ไดผู้เปริดเผยไปทจาประโยชนน์ใหผู้แกต่ตนเองหรถือ
ผผผู้อถืพิ่นในทางมริชอบทษันงทางตรงและทางอผู้อม จศงกจาหนดแนวทางปฏริบษัตริสจาหรษับ คณะกรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานททุกคน ทษันง
ของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย ไวผู้ดษังนปน 

1. รายงานการเปลปพิ่ยนแปลงการถถือหลษัก
ทรษัพยน์ของบรริษษัท ตามพ.ร.บ.หลษัก
ทรษัพยน์มาตรา 59

     กรรมการและผผผู้บรริหารตผู้องทจารายงานการถถือหลษักทรษัพยน์ของตนเอง รวมถศง
คผต่สมรสและบทุตรทปพิ่ยษังไมต่บรรลทุนริตริภาวะ ภายใน 3 วษันทจาการนษับแตต่วษันทปพิ่มปรายการ
เปลปพิ่ยนแปลง

2. หผู้ามนจาขผู้อมผลภายในทปพิ่ยษังไมต่เปริดเผย
ตต่อสาธารณชน ไปเปริดเผยหรถือแสวงหา
ประโยชนน์

     2.1 กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัททปพิ่รษับทราบขผู้อมผลภายใน
ของบรริษษัทตผู้องรษักษาความลษับและหผู้ามนจาขผู้อมผลไปเปริดเผยหรถือแสวงหา
ประโยชนน์ดผู้วยการซถืนอขายหลษักทรษัพยน์แกต่ตนเองทษันงทางตรงและทางอผู้อม
     2.2 หผู้ามมริใหผู้ กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานหรถือบทุคคลทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับ
ขผู้อมผลภายในทจาการซถืนอขายหลษักทรษัพยน์ของบรริษษัทในชต่วงเวลา 30 วษัน กต่อนทปพิ่
งบการเงรินประจจารายไตรมาสและประจจาปป หรถือขผู้อมผลภายในนษันนจะเปริดเผยตต่อ
สาธารณชน และชต่วงเวลา 24 ชษัพิ่วโมงหลษังเปริดเผยตต่อสาธารณชนแลผู้ว

3. กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงาน ทปพิ่
พผู้นตจาแหนต่ง

     กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงาน ทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับขผู้อมผลภายใน ทปพิ่พผู้น
ตจาแหนต่งแลผู้ว หผู้ามเปริดเผยขผู้อมผลภายใน หรถือความลษับของบรริษษัท ตลอดจน
ขผู้อมผลความลษับของคผต่คผู้าของบรริษษัทฯ ไปใช ผู้ประโยชนน์ใหผู้แกต่บทุคคลภายนอกหรถือ
บรริษษัทอถืพิ่นทปตนเองเปป็นผผผู้ถถือหทุผู้น กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงาน แมผู้วต่าการเปริด
เผยขผู้อมผลดษังกลต่าวจะไมต่ทจาใหผู้เกริดผลเส ปยหายแกต่บรริษษัทและคผต่คผู้าของบรริษษัท
กป็ตาม เวผู้นแตต่เปป็นขผู้อมผลทปพิ่ตผู้องเปริดเผยตามทปพิ่กฎหมายกจาหนด

4. การรษักษาความปลอดภษัยของขผู้อมผล
ในระบบสารสนเทศ

บรริษษัทมปนโยบายควบคทุม และ/หรถือ ปผู้องกษันการเขผู้าถศงขผู้อมผลของบรริษษัทจาก
บทุคคลภายนอก และกจาหนดสริทธริในการเขผู้าถศงขผู้อมผลใหผู้กษับพนษักงานในระดษับ
ตต่างๆ ตามอจานาจหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบ

5. การสถืพิ่อสารแจผู้งเตถือนภายในองคน์กร เลขานทุการบรริษษัทฯ มปหนผู้าทปพิ่ส ถืพิ่อสารภายในองคน์กรแจผู้งเตถือนใหผู้ผผผู้เกปพิ่ยวขผู้องททุก
คนรษับทราบชต่วงกจาหนดเวลาหผู้ามซถืนอขายหลษักทรษัพยน์ลต่วงหนผู้า 30 วษันกต่อนเปริด
เผยงบการเงรินประจจาไตรมาสและประจจาปป ททุกครษันง

6. บทลงโทษทางวรินษัย ในขผู้อบษังคษับการทจางานของบรริษษัทมประบทุบทลงโทษอยต่างชษัดเจน โดยจะ
พริจารณาลงโทษทางวรินษัยตามควรแกต่กรณปเช ต่นการตษักเตถือนดผู้วยวาจา การตษัก
เตถือนเปป็นหนษังสถือ การภาคทษัณฑน์ จนถศงขษันนใหผู้ออก หรถือเลริกจผู้างรวมทษันงอาจมป
ความรษับผริดทษันงทางอาญาและทางแพต่งตาม พ.ร.บ.หลษักทรษัพยน์ฯ
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5) การแจล้งเบาะแสหรถือขล้อรล้องเรปยนหรถือกรณปถผกละเมริด
บรริษษัทกจาหนดชต่องทางการแจผู้งเบาะแส หรถือขผู้อรผู้องเรปยน หรถือกรณปถผกละเมริดส ริทธริ รวมถศงการเสนอแนะแสดงความคริด

เหป็นตต่างๆ ผต่านชต่องทางดษังนปน
1. จดหมายอริเลป็กทรอนริกสน์ 1.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ

เสปพิ่ยง ทปพิ่ศผนยน์อปเมลน์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานทุการบรริษษัท ทปพิ่อปเมลน์ : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจษัดสต่งทางไปรษณปยน์ คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ
เสปพิ่ยง/เลขานทุการบรริษษัท
   สต่งถศง   บรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
             488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปพิ่แยกมหานาค เขตดทุส ริต กรทุงเทพฯ  
             10300
ผผผู้สอบบษัญชป
   สต่งถศง    คทุณฐริตริมา พงศน์ไชยยง
              ชษันน 48 - 50 อาคารเอป็มไพรน์ทาวเวอรน์ 1
              ถนนสาทรใตผู้ยานนาวา เขตสาทร กรทุงเทพฯ 10120

3. โทรศษัพทน์ และ โทรสาร คณะกรรมการบรริษษัท
        - คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202           - แฟกซน์ 0-2280-0691
เลขานทุการบรริษษัท
         - โทร. 0-2975-2780 ตต่อ 305          - แฟกซน์ 0-2975-2789 

กระบวนการรษับขผู้อรผู้องเรปยน 
บรริษษัทดจาเนรินการตามกระบวนการดษังนปน
1) ผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับ แจผู้งเบาะแส ขผู้อรผู้องเรปยน หรถือเสนอแนะความเหป็นผต่านชต่องทางขผู้างตผู้น โดยขผู้อมผลทปพิ่ไดผู้รษับ

บรริษษัทถถือเปป็นความลษับ และมปมาตรการคทุผู้มครองผผผู้แจผู้งเบาะแส ขผู้อรผู้องเรปยน หรถือกรณปถผกละเมริดส ริทธริ ตามทปพิ่กจาหนดในนโยบาย
และแนวทางปฏริบษัตริเพถืพิ่อปผู้องกษันและตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น และในจรรยาบรรณธทุรกริจของบรริษษัท

2) เลขานทุการบรริษษัท รษับขผู้อรผู้องเรปยน และดจาเนรินการพริจารณาแยกประเภทขผู้อรผู้องเรปยน
3) นจาเสนอคณะกรรมการทปพิ่ไมต่เกปพิ่ยวขผู้องกษับขผู้อรผู้องเรปยนพริจารณาแตต่งตษันงบทุคคลทปพิ่เหมาะสมเพถืพิ่อดจาเนรินการตรวจสอบขผู้อ

เทป็จจรริง หาขผู้อมผลประกอบทปพิ่นต่าเชถืพิ่อถถือของขผู้อรผู้องเรปยนดษังกลต่าว โดยมปฝต่ายทรษัพยากรบทุคคลเปป็นผผผู้ตริดตามเรถืพิ่อง
4) ถผู้าพบวต่ามปความผริดเกริดขศนนจรริงใหผู้นจาเสนอผผผู้มปอจานาจพริจารณาตษัดส รินตามระดษับชษันนโดยขศนนกษับ ประเภทความผริด และผผผู้

กระทจาความผริด
5) แจผู้งความคถืบหนผู้าใหผู้ผผผู้รผู้องเรปยนไดผู้รษับทราบภายใน 15 วษันนษับจากวษันรษับเรถืพิ่องรผู้องเรปยน และภายใน 7 วษันเมถืพิ่อไดผู้ขผู้อยทุตริ
6) ออกมาตรการปผู้องกษันและตริดตามผล ททุกไตรมาสฝต่ายทรษัพยากรบทุคคลจษัดทจาสรทุปรายงาน(ถผู้ามป)นจาเสนอตต่อทปพิ่ประชทุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษษัทเพถืพิ่อรษับทราบ
ในปป 2563 บรริษษัทไมต่ไดผู้รษับเรถืพิ่องรผู้องเรปยนแตต่อยต่างใด

6) ดล้านนษักลงทรนส ษัมพษันธฑ์
บรริษษัท เปริดเผยขผู้อมผลตามขผู้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยน์และตลาดหลษักทรษัพยน์ และ

ตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย โดยมปเลขานทุการบรริษษัทรษับผริดชอบวต่าไดผู้ทจาถผกตผู้อง ครบถผู้วน ทษันเหตทุการณน์ แกต่ผผผู้ถถือหทุผู้น นษัก
ลงททุนรายยต่อย และผผผู้สนใจททุกระดษับ อยต่างเทต่าเทปยมและเปป็นธรรม เปริดโอกาสใหผู้มปการนษัดพบปะผผผู้บรริหาร การตอบคจาถามทาง
โทรศษัพทน์ หรถืออปเมลน์ การเผยแพรต่ผต่านสถืพิ่อ และการเปริดเผยขผู้อมผลสารสนเทศตต่างๆตามเหตทุการณน์ ตามรอบระยะเวลาบษัญช ป นจา
เสนอผลการดจาเนรินงาน คจาอธริบายและการวริเคราะหน์ของฝต่ายจษัดการประจจาไตรมาส กรณปรายไดผู้/กจาไรสทุทธริ ตต่างจากงวดเดปยวกษัน
ของปปทปพิ่ผต่านมารผู้อยละ 20 ผต่านระบบสถืพิ่อสารของตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทยและเผยแพรต่บนเวป็บไซตน์ของบรริษษัท ทปพิ่ 
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพถืพิ่อใหผู้สาธารณชนไดผู้รษับรผผู้ขผู้อมผลอยต่างเทต่าเทปยมกษัน 

กรณปทปพิ่ผผผู้ถถือหทุผู้น นษักลงททุน หรถือผผผู้สนใจ มปขผู้อสงสษัยหรถือตผู้องการนษัดหมายเขผู้าพบผผผู้บรริหารและเยปพิ่ยมชมกริจการ
สามารถตริดตต่อเลขานทุการบรริษษัทไดผู้ทปพิ่ โทรศษัพทน์: 0-2975-2780 ตต่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรถือ อปเมลน์ :
suthirat@siampangroup.com
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หมวดทปลี่   5.   ความรษับผริดชอบของคณะกรรมการ
โครงสรล้าง และคณะกรรมการชรดยค่อยตค่างๆ

1) โครงสรล้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการไดผู้รษับการแตต่งตษันงจากทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น คณะกรรมการชทุดยต่อยไดผู้รษับการแตต่งตษันงจากคณะกรรมการซ ศพิ่ง

ประกอบดผู้วยบทุคคลทปพิ่มปความรผผู้ ความสามารถ และมปประสบการณน์ทปพิ่มปประโยชนน์ใหผู้แกต่บรริษษัท เพถืพิ่อใหผู้ผผผู้ถถือหทุผู้นและผผผู้มปส ต่วนไดผู้เสปยททุก
ระดษับมปความมษัพิ่นใจวต่าบรริษษัทและบรริษษัทยต่อยดจาเนรินงานอยต่างรอบคอบ นต่าเช ถืพิ่อถถือ โครงสรผู้างกรรมการแตต่ละชทุดมปโครงสรผู้างดษังนปน

คณะกรรมการมป 4 ชทุด จจานวนรวม ประกอบดผู้วย

กรรมการ กรรมการอริสระ

1. คณะกรรมการบรริษษัท 10 ทต่าน 6 ทต่าน
60%

4 ทต่าน
40% มากกวต่า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบรริหาร 6 ทต่าน 6 ทต่าน -

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทต่าน - 3 ทต่าน

4. คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยง 4 ทต่าน 3 ทต่าน 1 ทต่าน

2) ความรษับผริดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบรริษษัททจาหนผู้าทปพิ่พริจารณาและใหผู้ความเหป็นชอบในเรถืพิ่องทปพิ่สจาคษัญเกปพิ่ยวกษับการดจาเนรินงานของบรริษษัท และ

กจากษับดผแลใหผู้คณะกรรมการบรริหารดจาเนรินงานตามนโยบายและแผนทปพิ่กจาหนดไวผู้อยต่างมปประส ริทธริภาพและประสริทธริผล เปป็นไป
ตาม กฎหมาย วษัตถทุประสงคน์และขผู้อบษังคษับของบรริษษัท ตามมตริของทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น ดผู้วยความซถืพิ่อสษัตยน์สทุจรริต และรษับผริดชอบตต่อ
งบการเงรินของบรริษษัทโดยมอบหมายใหผู้คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนผู้าทปพิ่ สอบทานรายงานทางการเงริน ดผแลใหผู้มปการจษัดทจา
รายงานทางการเงรินอยต่างมปคทุณภาพ ถผกตผู้องตามมาตรฐานทางบษัญชปทปพิ่เปป็นทปพิ่ยอมรษับโดยทษัพิ่วไป มปการเปริดเผยขผู้อมผลทปพิ่สจาคษัญของ
บรริษษัทอยต่างโปรต่งใสและเพปยงพอ ทษันงในงบการเงริน รายงานประจจาปป และทปพิ่เผยแพรต่ตต่อสาธารณชนทษัพิ่วไป สรทุปความรษับผริดชอบทปพิ่
สจาคษัญมปดษังตต่อไปนปน

1. กจาหนดวริสษัยทษัศนน์ นโยบาย กลยทุทธน์ เปผู้าหมาย แผนการดจาเนรินธทุรกริจ งบประมาณ โครงสรผู้างการบรริหารงาน นโยบาย
กจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป จรริยธรรมและจรรยาบรรณธทุรกริจ ของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย เปป็นลายลษักษณน์อษักษร มปการส ถืพิ่อสารใหผู้ททุก
คนในองคน์กรรผผู้และเขผู้าใจ เพถืพิ่อสต่งเสรริมใหผู้ททุกคนในองคน์กรปฏริบษัตริตามทปพิ่กจาหนด รวมถศงมปการทบทวนเปป็นประจจา

2. ควบคทุมกจากษับดผแล ใหผู้เปป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทปพิ่กจาหนดไวผู้อยต่างมปประส ริทธริภาพ และดผแลใหผู้
บรริษษัทมปการบรริหารจษัดการตามนโยบายกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป

3. สรรหา แตต่งตษันง ถอดถอน และกจาหนดแบต่งแยกขอบเขตอจานาจหนผู้าทปพิ่ของ คณะกรรมการบรริหาร กรรมการผผผู้จษัดการ 
คณะอนทุกรรมการตต่างๆ โดยตผู้องไมต่ใหผู้เกริดรายการทปพิ่อาจมปความขษัดแยผู้งมปสต่วนไดผู้เสปย หรถือความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์อถืพิ่นใด
กษับบรริษษัทหรถือบรริษษัทยต่อย 
 4. ประเมรินผลงานกรรมการบรริหาร และผผผู้บรริหารระดษับสผง รวมถศงดผแลนโยบายการจต่ายคต่าตอบแทนอยต่างเหมาะสม
 5. จษัดใหผู้มประบบการบษัญชป การรายงานทางการเงริน และการสอบบษัญชปทปพิ่มปความนต่าเชถืพิ่อถถือไดผู้ มประบบการจษัดเกป็บเอกสารทปพิ่
ทจาใหผู้สามารถตรวจสอบความถผกตผู้องของขผู้อมผลไดผู้ในภายหลษัง
 6. ดผแลใหผู้มปการทจางบการเงรินของบรริษษัทฯอยต่างถผกตผู้อง แสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงานตรงตต่อความเปป็นจรริง 
ครบถผู้วน และถผกตผู้อง เปป็นไปตามมาตรฐานการบษัญชปทปพิ่รษับรองโดยทษัพิ่วไป งบการเงริน ณ วษันส รินนสทุดรอบบษัญชปตผู้องตรวจสอบโดยผผผู้
สอบบษัญชปของบรริษษัท กต่อนทปพิ่จะนจาเสนอตต่อทปพิ่ประชทุมผผผู้ถถือหทุผู้น ตลอดจนรายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท ในการ
จษัดทจารายงานทางการเงริน โดยแสดงควบคผต่กษับรายงานของผผผู้สอบบษัญชป ในรายงานประจจาปปของบรริษษัท

7. ดผแลใหผู้บรริษษัทมป ระบบควบคทุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรริหารจษัดการความเส ปพิ่ยงทปพิ่ครอบคลทุม มปกลไกใน
การรษับเรถืพิ่องรผู้องเรปยนและการดจาเนรินการตต่อขผู้อรผู้องเรปยน

8. ดผแลการทจารายการระหวต่างกษันใหผู้มปกระบวนการและการจษัดการทปพิ่ชษัดเจนและโปรต่งใส รายการระหวต่างบรริษษัทฯ กษับ
บทุคคลทปพิ่เกปพิ่ยวโยงกษัน การไดผู้มาหรถือจจาหนต่ายไปซศพิ่งสรินทรษัพยน์ การลงททุน การดจาเนรินการใดๆ ของบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย เพถืพิ่อ
ปผู้องกษันไมต่ใหผู้เกริดความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์ มปการเปริดเผยขผู้อมผลอยต่างถผกตผู้องเพปยงพอและมปการรายงานตต่อคณะกรรมการ
บรริษษัทอยต่างสมจพิ่าเสมอ

9. ดผแลใหผู้มปการดจาเนรินธทุรกริจตต่อเนถืพิ่องในระยะยาว มปแผน พษัฒนาพนษักงาน ความตต่อเนถืพิ่องของผผผู้บรริหาร(Succession 
Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสถืบทอดตจาแหนต่งของกรรมการและผผผู้บรริหารระดษับสผงของบรริษษัท

10. ดผแลผลประโยชนน์ของผผผู้ถถือหทุผู้นทษันงรายใหญต่และรายยต่อยตามสริทธริอยต่างเสมอภาคเทต่าเทปยมกษัน มปการรายงานขผู้อมผล
การดจาเนรินงานทปพิ่สจาคษัญ และรายงานทางการเงรินแกต่ผผผู้ถถือหทุผู้นและผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยอยต่างถผกตผู้องและเปป็นไปตามทปพิ่ขผู้อกฎหมาย
กจาหนด โดยกรรมการตผู้องแจผู้งใหผู้บรริษษัททราบโดยไมต่ชษักช ผู้าหากมปสต่วนไดผู้เสปยในสษัญญาหรถือขผู้อตกลงใดทปพิ่ทจากษับบรริษษัท มปการ
เปลปพิ่ยนแปลงในการถถือหทุผู้นของบรริษษัทหรถือบรริษษัทยต่อย
 11. การเคารพสริทธริมนทุษยชนและการปฏริบษัตริตต่อแรงงานอยต่างเปป็นธรรม

12. การไมต่ลต่วงละเมริดทรษัพยน์ส รินทางปษัญญาหรถือลริขสริทธริธ
13. สนษับสนทุนและรต่วมมถือในการตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น
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14. การประชทุมคณะกรรมการ จษัดใหผู้มปการกจาหนดตารางการประชทุมของกรรมการแตต่ละชทุดลต่วงหนผู้าเพถืพิ่อใหผู้กรรมการ
สามารถจษัดสรรเวลาในการเขผู้ารต่วมประชทุมไดผู้เตป็มประส ริทธริภาพ

15. คณะกรรมการตผู้องพษัฒนาความรผผู้ความสามารถของตษัวเองอยต่างสมจพิ่าเสมอ ทษันกษับการเปลปพิ่ยนแปลงของโลกใน
ปษัจจทุบษันตลอดเวลา

3) การประเมรินผลการปฏริบษัตริงานของคณะกรรมการแตค่ละชรด
คณะกรรมการบรริษษัทจษัดใหผู้มปการประเมรินผลการปฏริบษัตริงานทษันงคณะปปละ 1 ครษันง กรรมการแตต่ละทต่านรต่วมกษันพริจารณาผล

งานและทบทวนผลการปฏริบษัตริ ปษัญหาและอทุปสรรคทปพิ่เกริดขศนน เพถืพิ่อเพริพิ่มประส ริทธริผลและประสริทธริภาพในการปฏริบษัตริงานของคณะ
กรรมการใหผู้ดปยริพิ่งขศนนตต่อไป

ในปป 2563 คณะกรรมการทษันง 3 ชทุด ประเมรินตนเองทษันงคณะตามหษัวขผู้อ ดษังนปน
1. โครงสรผู้างของคณะกรรมการ
2. คทุณสมบษัตริของคณะกรรมการแตต่ละชทุด ความรผผู้ ความสามารถ ประสบการณน์ ความเหมาะสม กษับธทุรกริจของบรริษษัท
3. บทบาท หนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบของคณะกรรมการแตต่ละชทุดตามกฎบษัตร
4. การใหผู้ความสจาคษัญตต่อการกจาหนด นโยบาย วริสษัยทษัศนน์ กลยทุทธน์ในการดจาเนรินธทุรกริจ
5. ไดผู้ปฏริบษัตริหนผู้าทปพิ่ครบถผู้วนตามหลษักการ คถือตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ดผู้วยความระมษัดระวษัง (Duty of  
    Care) , ดผู้วยความซถืพิ่อสษัตยน์สทุจรริต (Duty of Loyalty) และ ดผู้วยความรษับผริดชอบ (Accountable)
6. การดผแลไมต่ใหผู้เกริดความขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์
7. การทบทวนนโยบายการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดปและการนจาไปปฏริบษัตริจรริง
8. การทบทวนจรริยธรรมจรรยาบรรณธทุรกริจและการปฏริบษัตริทปพิ่ไมต่ขษัดแยผู้ง
9. การใหผู้ความรต่วมมถือไมต่ปฏริบษัตริและตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น
10.การประเมรินผลและกจาหนดคต่าตอบแทนใหผู้ผผผู้บรริหารระดษับสผง
11.การประชทุมคณะกรรมการ การกจาหนดวาระประชทุม ความพรผู้อมเอกสารประกอบการประชทุม การเขผู้ารต่วมประชทุม  
     ของกรรมการแตต่ละทต่าน ความมปสต่วนรต่วมและความสมจพิ่าเสมอ
12.การพษัฒนาความรผผู้ของกรรมการและเลขานทุการบรริษษัท
13.ทบทวนแผนการพษัฒนาผผผู้บรริหารและพนษักงานในบรริษษัทและบรริษษัทยต่อย
14.การวางแผนสถืบทอดตจาแหนต่งผผผู้บรริหารระดษับสผง
15.การตจารงตจาแหนต่งของกรรมการในบรริษษัทจดทะเบปยนและบรริษษัททษัพิ่วไปอถืพิ่น
ผลการประเมรินไมต่พบขผู้อบกพรต่องทปพิ่เปป็นสาระสจาคษัญแตต่อยต่างใด 
ปป2563 บรริษษัทฯยษังไมต่ไดผู้จษัดทจาการประเมรินผลกรรมการเปป็นรายบทุคคลตามแนวทางการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป เนถืพิ่องจาก  
          สถานะการณน์ โควริด-19 ทจาใหผู้การทจางานมปขผู้อจจากษัดขศนน 

4) การกจากษับดผแลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยค่อยและบรริษษัทรค่วม
คณะกรรมการบรริษษัทมปหนผู้าทปพิ่รษับผริดชอบการบรริหารจษัดการธทุรกริจและการดจาเนรินงานของบรริษษัทรวมถศงการบรริหารงาน

บรริษษัทยต่อยใหผู้เปป็นไปตามแผนธทุรกริจหลษักของบรริษษัท รวมถศงการกจากษับดผแลใหผู้บรริษษัทและบรริษษัทยต่อยปฏริบษัตริตามกฎระเบปยบของ
ตลาดหลษักทรษัพยน์แหต่งประเทศไทย ดษังตต่อไปนปน

1. แตต่งตษันงตษัวแทนเขผู้าไปดจารงตจาแหนต่งเปป็นกรรมการ หรถือผผผู้บรริหารในบรริษษัทยต่อยและบรริษษัทรต่วม เพถืพิ่อดผแลการบรริหารงาน
ใหผู้เปป็นไปตามนโยบายของบรริษษัทอยต่างมปประส ริทธริภาพและประสริทธริผล

2. ตริดตามดผแลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยต่อยหรถือบรริษษัทรต่วมอยต่างสมจพิ่าเสมอ รวมทษันงมปการกจาหนดแนวทางใหผู้บทุคคลทปพิ่
บรริษษัทแตต่งตษันงใหผู้เปป็นกรรมการหรถือผผผู้บรริหารในบรริษษัทดษังกลต่าวถถือปฏริบษัตริ

3. มปการควบคทุมดผแลการดจาเนรินธทุรกริจของบรริษษัทยต่อยและบรริษษัทรต่วมใหผู้เปป็นไปตามนโยบาย เปผู้าหมาย กลยทุทธน์ และงบ
ประมาณตามทปพิ่อนทุมษัตริ

4. พริจารณาโครงสรผู้างองคน์กรและการบรริหารจษัดการของบรริษษัทยต่อยและบรริษษัทรต่วม ใหผู้มปประส ริทธริภาพ
5. พริจารณาอนทุมษัตริโครงการหรถือการดจาเนรินงานตต่างๆ การทจารายการการไดผู้มาหรถือจจาหนต่ายไปซ ศพิ่งทรษัพยน์ส ริน การกผผู้ยถืม

หรถือการขอสรินเชถืพิ่อ การใหผู้กผผู้ยถืมเงริน การเพริพิ่มททุน การลดททุน การเลริกบรริษษัท ทปพิ่มปผลตต่อการดจาเนรินธทุรกริจอยต่างมปนษัยสจาคษัญของบรริษษัท
ยต่อย และบรริษษัทรต่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนผู้าทปพิ่สอบทานความถผกตผู้องเช ถืพิ่อถถือไดผู้ของรายงานทางการเงริน สอบทานระบบการ
ควบคทุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทจารายการเกปพิ่ยวโยงกษัน การปฏริบษัตริตามกฎหมายและระเบปยบขผู้อบษังคษับทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง รวม
ถศงการกจากษับดผแลการปฏริบษัตริงานของบรริษษัทยต่อยและบรริษษัทรต่วม

7. คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงทจาหนผู้าทปพิ่พริจารณาแนวทางบรริหารความเสปพิ่ยงของบรริษษัทยต่อยและบรริษษัทรต่วม
8. คณะกรรมการบรริษษัททจาหนผู้าทปพิ่พริจารณาผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยต่อยและบรริษษัทรต่วมอยต่างสมจพิ่าเสมอ เพถืพิ่อ

วางแผนงานและเปผู้าหมายในการดจาเนรินงานในอนาคต

5) คณะกรรมการกจากษับดผแล
คณะกรรมการบรริษษัทแตต่งตษันงคณะกรรมการตรวจสอบดผแลสอบทานกระบวนการปฏริบษัตริตามกฎหมาย ตามขผู้อกจาหนด

ตลาดหลษักทรษัพยน์ และหนต่วยงานทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง รวมถศงการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่สอดคลผู้องกษับนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทปพิ่ดปตาม
หลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดป และมปเลขานทุการบรริษษัทเปป็นผผผู้ทจาหนผู้าทปพิ่สนษับสนทุนขผู้อมผลและประสานงานกษับฝต่ายตต่างๆ ทษันงนปนเพราะมป
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ความเปป็นอริสระ โปรต่งใส สามารถใหผู้ขผู้อเสนอแนะและการปรษับปรทุงแนวทางปฏริบษัตริใหผู้สอดคลผู้องกษับธทุรกริจ นจามาซ ศพิ่งความนต่าเชถืพิ่อถถือ
แกต่นษักลงททุนหรถือบทุคคลภายนอก

6) การใชล้เทคโนโลยปสารสนเทศและการสถืลี่อสาร
คณะกรรมการตระหนษักถศงความสจาคษัญในการใช ผู้เทคโนโลยปสารสนเทศและการสถืพิ่อสาร ซศพิ่งเปป็นเครถืพิ่องมถือทปพิ่สจาคษัญในโลก

ปษัจจทุบษัน ชต่วยใหผู้การดจาเนรินธทุรกริจมปความรวดเรป็วและมปประส ริทธริภาพ ซศพิ่งการใช ผู้งานดษังกลต่าวบรริษษัทและพนษักงานททุกระดษับตผู้อง
มปหนผู้าทปพิ่และความรษับผริดชอบรต่วมกษันในการปฏริบษัตริใหผู้ถผกตผู้องตามขผู้อบษังคษับของกฎหมาย และตามระเบปยบการใช ผู้เทคโนโลยป
สารสนเทศทปพิ่บรริษษัทกจาหนด เชต่น การเขผู้าถศงระบบสารสนเทศ การเขผู้าถศงระบบเครถือขต่าย การเขผู้าถศงระบบปฏริบษัตริการ และการเขผู้า
ถศงโปรแกรมประยทุกตน์หรถือแอพพลริเคชษัพิ่นตต่างๆ ทปพิ่ใช ผู้ในการปฏริบษัตริงาน พนษักงานททุกคนตผู้องปกปผู้องและดผแลรษักษาระบบเทคโนโลยป
สารสนเทศและการสถืพิ่อสารทปพิ่อยผต่ในความครอบครองใหผู้พผู้นจากการถผกลต่วงละเมริด ไมต่ใหผู้ถผกบทุคคลทปพิ่ไมต่ไดผู้รษับอนทุญาตเขผู้าถศงโดยมริ
ชอบ และไมต่เปริดเผยขผู้อมผลทปพิ่มปความสจาคษัญทางธทุรกริจตต่อผผผู้ไมต่เกปพิ่ยวขผู้อง ซ ศพิ่งอาจสต่งผลกระทบตต่อบรริษษัททษันงโดยทางตรงและทาง
อผู้อม

7) จรริยธรรมและจรรยาบรรณธรรกริจ
คณะกรรมการบรริษษัทยศดถถือจรริยธรรม และคทุณธรรม ในการดจาเนรินธทุรกริจ สต่งเสรริมใหผู้กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานของ

บรริษษัทททุกคน ดจาเนรินธทุรกริจตามหลษักจรริยธรรมอยต่างเครต่งครษัด โดยกจาหนดนโยบายจรริยธรรมธทุรกริจเปป็นลายลษักษณน์อษักษรและไดผู้
เผยแพรต่ไวผู้บนเวป็บไซตน์ของบรริษษัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถถือเปป็น
ภาระหนผู้าทปพิ่ตผู้องรต่วมกษันยศดถถือปฏริบษัตริตต่อผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับ เพถืพิ่อพษัฒนาองคน์กรสผต่ระดษับมาตรฐานสากล

8) นโยบายตค่อตล้านทรจรริตคอรฑ์รษัปช ษัลี่น
คณะกรรมการกจาหนดแนวทางใหผู้พนษักงานททุกคนยศดถถือปฏริบษัตริ ดษังนปน

แนวทางตค่อตล้านการทรจรริตคอรษัปช ษัลี่น

เพถืพิ่อใหผู้เปป็นไปตามหลษักการกจากษับดผแลกริจการทปพิ่ดปของบรริษษัทมหาชน บรริษษัทหผู้ามกรรมการบรริษษัท ผผผู้บรริหาร และพนษักงาน
ของบรริษษัท ดจาเนรินการสนษับสนทุนการททุจรริต คอรน์รษัปชษัพิ่น หรถือยอมรษับการคอรน์รษัปชษัพิ่นในททุกรผปแบบทษันงทางตรงและทางอผู้อม โดย
ครอบคลทุมถศงธทุรกริจของบรริษษัทยต่อย บรริษษัทรต่วม หรถือบรริษษัทอถืพิ่นทปพิ่บรริษษัทมปอจานาจในการควบคทุมไมต่วต่ากรณปใดๆ และตผู้องปฏริบษัตริตาม
มาตรการตต่อตผู้านททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น อยต่างเครต่งครษัด รวมถศงจษัดใหผู้มปโครงสรผู้างผผผู้รษับผริดชอบและระบบการบรริหารความเส ปพิ่ยง การ
ควบคทุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพถืพิ่อปผู้องกษันและปราบปรามการททุจรริตหรถือคอรน์รษัปช ษัพิ่นภายในองคน์กร ตลอดจนทบทวน
แนวทางปฏริบษัตริ และขผู้อกจาหนดในการดจาเนรินการเพถืพิ่อใหผู้สอดคลผู้องกษับการเปลปพิ่ยนแปลงของธทุรกริจ ระเบปยบ ขผู้อบษังคษับ และขผู้อ
กจาหนดของกฎหมาย จศงกจาหนดแนวทางปฏริบษัตริสจาหรษับ คณะกรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานททุกคน ทษันงของบรริษษัทและบรริษษัท
ยต่อย ไวผู้ดษังนปน

1. การบรริหารจษัดการความเสปพิ่ยง เปป็นหนศพิ่งในมาตรการปผู้องกษันการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น ดษังนษันน กรรมการ ผผผู้บรริหารและ
พนษักงาน ตผู้องทจาความเขผู้าใจถศงกระบวนการประเมรินความเส ปพิ่ยงทปพิ่จะเกริดขศนน พรผู้อมทษันงรต่วมมถือกษันกจาหนดมาตรการเพถืพิ่อลดความ
เสปพิ่ยง

2. การทจางานตามระเบปยบปฏริบษัตริงาน บรริษษัทมปกริจกรรมทปพิ่อาจกต่อใหผู้เกริดการคอรน์รษัปชษัพิ่น เชต่น การบรริจาคเพถืพิ่อการกทุศล การ
ใหผู้เงรินสนษับสนทุน การใหผู้และรษับของขวษัญ การเลปนยงรษับรอง การสนษับสนทุนทางการเมถือง และอถืพิ่นๆ กริจกรรมดษังกลต่าวตผู้องปฏริบษัตริดผู้วย
ความโปรต่งใส มปหลษักฐาน และเปป็นไปตามแนวทางปฏริบษัตริทปพิ่บรริษษัทกจาหนดเปป็นระเบปยบอยต่างเครต่งครษัด

3. การบรริหารทรษัพยากรบทุคคล บรริษษัทมปนโยบายสอดคลผู้องและสนษับสนทุนการตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปช ษัพิ่น โดยใหผู้ทจา
แผนการฝศกอบรม แผนการสถืพิ่อสาร ใหผู้แกต่ผผผู้บรริหารและพนษักงานททุกระดษับ เพถืพิ่อเสรริมสรผู้างความรผผู้ ความเขผู้าใจ และความตระหนษัก
ถศงความสจาคษัญของการตต่อตผู้านททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น

4. การแจผู้งเบาะแสและขผู้อรผู้องเรปยน บรริษษัทจษัดใหผู้มปชต่องทางทปพิ่นต่าเชถืพิ่อถถือสจาหรษับการรผู้องเรปยนหรถือการแจผู้งเบาะแส การ
กจาหนดมาตรการคทุผู้มครองผผผู้แจผู้งเหตทุ โดยมปการคทุผู้มครองผผผู้แจผู้งเบาะแสเพถืพิ่อสรผู้างความมษัพิ่นใจใหผู้ผผผู้รผู้องเรปยน ไวผู้ดษังนปน

1. จดหมายอริเลป็กทรอนริกสน์ 1.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ
เสปพิ่ยง ทปพิ่ศผนยน์อปเมลน์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานทุการบรริษษัท ทปพิ่อปเมลน์ : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจษัดสต่งทาง
ไปรษณปยน์ 

คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ
เสปพิ่ยง/เลขานทุการบรริษษัท/ผผผู้ตรวจสอบภายใน
   สต่งถศง   บรริษษัท สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
             488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสปพิ่แยกมหานาค
             เขตดทุส ริต กรทุงเทพฯ 10300
ผผผู้สอบบษัญชป
   สต่งถศง    คทุณฐริตริมา พงศน์ไชยยง
              ชษันน 48 - 50 อาคารเอป็มไพรน์ทาวเวอรน์ 1
              ถนนสาทรใตผู้ยานนาวา
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              เขตสาทร กรทุงเทพฯ 10120

3. โทรศษัพทน์ และ โทรสาร คณะกรรมการบรริษษัท
        - คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202 , แฟกซน์ 0-2280-0691
เลขานทุการบรริษษัท
         - โทร. 0-2975-2780 ตต่อ 305 , แฟกซน์ 0-2975-2789 

5. กระบวนการรษับขผู้อรผู้องเรปยน บรริษษัทดจาเนรินการตามกระบวนการดษังนปน
    1) ผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับ แจผู้งเบาะแส ขผู้อรผู้องเรปยน หรถือเสนอแนะความเหป็นผต่านชต่องทางขผู้างตผู้น โดยขผู้อมผลทปพิ่ไดผู้

รษับบรริษษัทถถือเปป็นความลษับ และมปมาตรการคทุผู้มครองผผผู้แจผู้งเบาะแส ขผู้อรผู้องเรปยน หรถือกรณปถผกละเมริดส ริทธริ ตามทปพิ่กจาหนดในนโยบาย
และแนวทางปฏริบษัตริเพถืพิ่อปผู้องกษันและตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น และในจรรยาบรรณธทุรกริจของบรริษษัท

    2) เลขานทุการบรริษษัท รษับขผู้อรผู้องเรปยน และดจาเนรินการพริจารณาแยกประเภทขผู้อรผู้องเรปยน
    3) นจาเสนอคณะกรรมการทปพิ่ไมต่เกปพิ่ยวขผู้องกษับขผู้อรผู้องเรปยนพริจารณาแตต่งตษันงบทุคคลทปพิ่เหมาะสมเพถืพิ่อดจาเนรินการตรวจสอบ

ขผู้อเทป็จจรริง หาขผู้อมผลประกอบทปพิ่นต่าเชถืพิ่อถถือของขผู้อรผู้องเรปยนดษังกลต่าว โดยมปฝต่ายทรษัพยากรบทุคคลเปป็นผผผู้ตริดตามเรถืพิ่อง
    4) ถผู้าพบวต่ามปความผริดเกริดขศนนจรริงใหผู้นจาเสนอผผผู้มปอจานาจพริจารณาตษัดส รินตามระดษับชษันนโดยขศนนกษับ ประเภทความผริด 

และผผผู้กระทจาความผริด
    5) แจผู้งความคถืบหนผู้าใหผู้ผผผู้รผู้องเรปยนไดผู้รษับทราบภายใน 15 วษันนษับจากวษันรษับเรถืพิ่อง และภายใน 7 วษันเมถืพิ่อไดผู้ขผู้อยทุตริ
    6) ออกมาตรการปผู้องกษันและตริดตามผล ททุกไตรมาสฝต่ายทรษัพยากรบทุคคลจษัดทจาสรทุปรายงาน(ถผู้ามป)นจาเสนอตต่อทปพิ่

ประชทุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษษัทเพถืพิ่อรษับทราบ

6. การทบทวน ปผู้องกษันการมปสต่วนเกปพิ่ยวขผู้องกษับการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น 
    1) คณะกรรมการตผู้องทบทวนนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริททุกปป
    2) จษัดทจาคผต่มถือบรริหารความเสปพิ่ยงดผู้านการททุจรริตและคอรน์รษัปชษัพิ่น
    3) มปการสถืพิ่อสารนโยบายการตต่อตผู้านททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่นภายในองคน์กรใหผู้แกต่กรรมการ ผผผู้บรริหาร และพนษักงานททุกคนลง

นามรษับทราบและถถือปฏริบษัตริอยต่างเครต่งครษัด
4) มปการสถืพิ่อสารนโยบายการตต่อตผู้านททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่นภายนอกองคน์กรใหผู้แกต่ลผกคผู้า คผต่คผู้า และผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยรษับทราบ

ชต่องทางเวป็บไซตน์บรริษษัท
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ความรษับผริดชอบตค่อส ษังคม

นโยบายภาพรวม
       บรริษษัทและบรริษษัทยต่อย ดจาเนรินธทุรกริจผลริตและจจาหนต่ายส รินคผู้าอทุตสาหกรรมหมวดยานยนตน์ คถือนจนามษันหลต่อลถืพิ่น จาระบป และ
แบตเตอรปพิ่ มปวษัตถทุดริบทปพิ่ใช ผู้มปผลกระทบตต่อสษังคมและสริพิ่งแวดลผู้อม จศงมปความจจาเปป็นอยต่างยริพิ่งทปพิ่จะตผู้องมปนโยบายความรษับผริดชอบตต่อ
สษังคม เพถืพิ่อสรผู้างความเชถืพิ่อมษัพิ่น และความไวผู้วางใจใหผู้กษับผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับ โดยมปเปผู้าหมายใหผู้องคน์กรเตริบโตและยษัพิ่งยถืน 
       ในปป2563 บรริษษัทดจาเนรินการตามหลษักการเพถืพิ่อความยษัพิ่งยถืนขององคน์กร ดษังนปน

1. หลษักคทุณคต่าหลษัก   (Core Value)   ขององคน์กร
 S : Spirit       หมายถศง  รต่วมมถือ รต่วมใจ 
 P : Passion    หมายถศง  ททุต่มเทกษับงานทปพิ่ทจา 
 G : Generate หมายถศง  สรผู้างสรรคน์ส ริพิ่งดปงาม

2. หลษักวริสษัยทษัศนน์   (Vision)   ขององคน์กร
บมจ.สยามภษัณฑน์กรทุรุ๊ป คถือ หนศพิ่งในธทุรกริจผผผู้ผลริต นจนามษันหลต่อลถืพิ่น จาระบป แบตเตอรปพิ่ ผลริตภษัณฑน์ประกอบอถืพิ่นๆ และใหผู้
บรริการโลจริสตริกสน์ ดผู้วยคทุณภาพมาตรฐานสากล และมปความรษับผริดชอบตต่อผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกภาคสต่วน

3. หลษักพษันธกริจ   (Mission)   ขององคน์กร
1. มปผลตอบแทนทปพิ่ดปตต่อผผผู้ถถือหทุผู้น และมปความสษัมพษันธน์ทปพิ่ดปกษับพษันธมริตรทางธทุรกริจ
2. ผลริตสรินคผู้าทปพิ่ดป มปคทุณภาพ และมปการควบคทุมตผู้นททุนการผลริตอยต่างมปประส ริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปใหมต่ๆ เพถืพิ่อตอบสนองความตผู้องการตลาดทษันงในและตต่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชต่องทางโอกาสเพถืพิ่อขยายธทุรกริจใหผู้ทษันกษับการเปลปพิ่ยนแปลง การแขต่งขษัน และนจาสผ ต่ความ  
    ยษัพิ่งยถืน
5. มปความรษับผริดชอบตต่อสษังคมและสริพิ่งแวดลผู้อม องคน์กรมปสษังคมทปพิ่ดป
6. พนษักงานมปสทุขภาพกายและใจทปพิ่สมบผรณน์แขป็งแรง สต่งเสรริมใหผู้พนษักงานมปความรผผู้ ความสามารถ ปรษับตษัวใหผู้ทษัน  
    ตต่อการเปลปพิ่ยนแปลง
7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขผู้อบษังคษับ ของหนต่วยงานราชการอยต่างเครต่งครษัด

4. ใหผู้ความรต่วมมถือในการตต่อตผู้านการททุจรริตคอรน์รษัปชษัพิ่น
  ดษังเผยแพรต่ไวผู้ทปพิ่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

5. การดผแลเรถืพิ่องการใช ผู้ขผู้อมผลภายใน
ดษังเผยแพรต่ไวผู้ทปพิ่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf

6. การมปจรริยธรรมในการดจาเนรินธทุรกริจ
ดษังเผยแพรต่ไวผู้ทปพิ่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf

7. มปความรษับผริดชอบตต่อพนษักงาน
  1. ดผแลพนษักงานของบรริษษัททษันงชายหรถือหญริง คนไทยหรถือคนตต่างดผู้าว อยต่างเทต่าเทปยมกษัน

            2. ดผแลไมต่ใหผู้มปการลต่วงละเมริดสริทธริมนทุษยชนและใหผู้เสรปภาพในการจษัดตษันงสมาคมตต่างๆภายในองคน์กร
           3. ดผแลความเหมาะสมโดยเลถือกคนใหผู้เหมาะสมกษับหนผู้าทปพิ่งานทปพิ่ทจา

 4. มปกระบวนการผลริตทปพิ่ดปมปประสริทธริภาพมประบบปผู้องกษันอษันตรายตต่อพนษักงานททุกเชถืนอชาตริ ททุกเพศ ททุกวษัย 
  5. อบรบพษัฒนาพนษักงานททุกระดษับชษันนใหผู้รอบรผผู้ในงานเทต่าเทปยมกษัน
  6. มปนโยบายกจาหนดคต่าตอบแทนทปพิ่ยทุตริธรรม
 7. บรริษษัทรษับฟษังขผู้อรผู้องเรปยน ขผู้อคริดเหป็น จากพนษักงานอยต่างเสมอภาค
 8. ใหผู้ความปลอดภษัยในการทจางาน 

8. มปความรษับผริดชอบตต่อผผผู้บรริโภค
  บรริษษัทปรษับปรทุงผลริตภษัณฑน์และภาชนะบรรจทุหปบหต่ออยต่างเหมาะสมสมจพิ่าเสมอโดยคจานศงถศงความสะดวก ปลอดภษัย 

ใสต่ใจกจาลษังซถืนอของคนในสษังคมโดยใหผู้ความรต่วมมถือกษับกรมการคผู้าภายในในการกจาหนดราคาส รินคผู้าอยต่างยทุตริธรรม
9. มปความรษับผริดชอบตต่อสริพิ่งแวดลผู้อม

  บรริษษัทใหผู้ความรต่วมมถือในเรถืพิ่องความเปป็นมริตรกษับส ริพิ่งแวดลผู้อม มปคณะกรรมการสริพิ่งแวดลผู้อมทจาหนผู้าทปพิ่รษับผริดชอบ
ดผแลสภาพแวดลผู้อมทษันงภายในและชทุมชนภายนอกองคน์กร ปฏริบษัตริตามกฎระเบปยบทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษับสษังคมและสริพิ่ง
แวดลผู้อมเปป็นอยต่างดป

10. ใหผู้การรต่วมมถือพษัฒนาชทุมชมและสษังคม
  การลงททุนเพถืพิ่อสษังคมเปป็นหนศพิ่งในนโยบายของบรริษษัทเพถืพิ่อนจาไปสผ ต่เปผู้าหมายหลษักคถือเตริบโตอยต่างยษัพิ่งยถืน บรริษษัทใหผู้

ความรต่วมมถือกษับสษังคมในเรถืพิ่อง  การสนษับสนทุนแรงงานทปพิ่วต่างงานในเขตชทุมชนใกลผู้ๆบรริษษัทใหผู้เขผู้ามารต่วมทจางาน
ตามความสามารถ ชต่วยปรษับภผมริทษัศนน์ตามแนวรษันวดผู้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหผู้สะอาดและสะดวกขศนน 
รวมถศงกริจกรรมเทริดทผนสถาบษันพระมหากษษัตรริยน์, การทจานทุบจารทุงศาสนารต่วมสรผู้างสริพิ่งปลผกสรผู้างใหผู้วษัดในชทุมชน 
และการชต่วยบรรเทาสาธารณภษัย เปป็นตผู้น
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รายงานตริดตามผลการปฏริบษัตริตามโครงการความรษับผริดชอบทางส ษังคม ปป  2563

ดจาเนรินงานเกปพิ่ยวกษับ KPI 2563
ผลงาน

2562
ผลงาน

2561
ผลงาน

1. ความรษับผริดชอบตต่อตษัวส รินคผู้า บรริการ และผผผู้บรริโภค

• ขผู้อรผู้องเรปยนทปพิ่กระทบการดจาเนรินธทุรกริจอยต่างมปสาระสจาคษัญ 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง

2. ความรษับผริดชอบตต่อหนต่วยงานราชการ ตลาดหลษักทรษัพยน์ กลต. และหนต่วยงานอถืพิ่นทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้อง

• การทจาความผริด/ขผู้อรผู้องเรปยน 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง

3. ความรษับผริดชอบตต่อพนษักงาน 

• จจานวนพนษักงาน ณ สรินนปป 773 คน 841 คน 891 คน

• นโยบายลดอทุบษัตริเหตทุ - การเกริดอทุบษัตริเหตทุ 0 คน 2 คน 2 คน 1 คน

• ใหผู้การฝศกอบรม 100.00% 90.10% 103.09% 106.17%

• ไดผู้รษับการตรวจสทุขภาพ
  -ระดษับตะกษัพิ่วในเลถือดเฉพาะการผลริตแบตเตอรปพิ่
  -ตรวจสทุขภาพพนษักงานฝต่ายโรงงาน 3 บรริษษัทยต่อย

ปป63
356 คน
554 คน

290 คน
534 คน

449 คน
587 คน

416 คน
599 คน

• ขผู้อเรปยกรผู้อง ขผู้อรผู้องเรปยน ทปพิ่มปสาระสจาคษัญตต่อการผลริต 0 ครษันง 0 ครษันง 0 ครษันง 0 ครษันง

4. ความรษับผริดชอบตต่อชทุมชนทผู้องถริพิ่น อาชปวอนามษัย ความปลอดภษัย และสริพิ่งแวดลผู้อม

• ขผู้อรผู้องเรปยนจากภายนอกองคน์กร 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง 0 เรถืพิ่อง

• ตริดตามตรวจสอบ มลพริษ/มลอากาศ

 -วริเคราะหน์นจนาทรินงและแกผู้ปษัญหา - รง.ซอยใจเอถืนอ 24 ครษันง 24 ครษันง 22 ครษันง 26 ครษันง

 -วริเคราะหน์นจนาทรินงและแกผู้ปษัญหา - รง.สามโคก 12 ครษันง 12 ครษันง 11 ครษันง 22 ครษันง

 -กจาจษัดกากอทุตสาหกรรมทปพิ่ถผกตผู้องตามมาตรฐาน > 4 ครษันง 4 ครษันง 6 ครษันง 7 ครษันง

 -ตรวจวษัดระบบบจาบษัดอากาศ ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std.

 -ตรวจวษัดปรริมาณฝทุต่น ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std.

 -ตรวจวษัดปรริมาณตะกษัพิ่ว/สารเคมป ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std.

 -ตรวจวษัดปรริมาณกรด ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std.

 -ตรวจวษัดระดษับเสปยงและแสง ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std.

 -ตรวจวษัดระดษับความรผู้อน ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std.

 -ตรวจวษัดคทุณภาพอากาศจากการเผาไหมผู้เชถืนอเพลริง ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std. ผต่านคต่า Std.

5. การจผู้างงานแรงงานในเขตชทุมชน

- มปแรงงานรษับเขผู้ามาทจางาน 62 คน 85 คน 158 คน
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การควบครมภายในและการบรริหารจษัดการความเสปลี่ยง

     คณะกรรมการไดผู้ทบทวนนโยบายและระเบปยบททุกๆปปใหผู้ทษันสมษัย ดผแลระบบควบคทุมภายในและระบบการบรริหารจษัดการ
ความเสปพิ่ยงใหผู้มปประสริทธริภาพ มปการประเมรินความเสปพิ่ยงทษันงภายในองคน์กรและภายนอกองคน์กรเพถืพิ่อปผู้องกษันปษัญหาการททุจรริต
คอรษัปชษัพิ่นทปพิ่จะสต่งผลเสปยหายแกต่บทุคคลากรและทรษัพยน์ส รินขององคน์กร มปการกจาหนดแผนงานประจจาปปของงานตรวจสอบภายใน ,
กจาหนดคต่า KPI ประจจาปปในแตต่ละขษันนตอนการทจางานทปพิ่สจาคษัญ และตริดตามใหผู้มปการปฏริบษัตริตามแผน มปการวริเคราะหน์หาสาเหตทุ มปการ
แกผู้ปษัญหาใหผู้บรรลทุเปผู้าหมาย งวดปป2563 ทปพิ่ผต่านมาผผผู้สอบบษัญชป ผผผู้ตรวจสอบภายใน ไมต่พบขผู้อบกพรต่องอยต่างมปนษัยสจาคษัญแตต่อยต่าง
ใด คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงไดผู้สรทุปรายงานนจาเสนอไวผู้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจจาปป

รายการระหวค่างกษัน

ปป 2563 บรริษษัทไมต่มปรายการใดทปพิ่กต่อใหผู้เกริดการขษัดแยผู้งทางผลประโยชนน์  ซ ศพิ่งรายการระหวต่างกษันทปพิ่มปสาระสจาคษัญมปดษังนปน

บรคคลหรถือกริจการทปลี่เกปลี่ยวขล้องกษัน
       ชถืพิ่อกริจการ                         ประเทศทปพิ่จษัดตษันง               ลษักษณะความสษัมพษันธน์

        สษัญชาตริ
    บรริษษัท สยามลผบรริแคผู้นทน์อรินดษัสทรปพิ่ จจากษัด        ไทย        เปป็นบรริษษัทยต่อย บรริษษัทถถือหทุผู้นรผู้อยละ 99.99
    บรริษษัท พรปเมปย ลผบรริแคผู้นทน์ จจากษัด ไทย        เปป็นบรริษษัทยต่อย บรริษษัทถถือหทุผู้นรผู้อยละ 99.99
    บรริษษัท สยามแบตเตอรปพิ่อรินดษัสทรปพิ่ จจากษัด ไทย        เปป็นบรริษษัทยต่อย บรริษษัทถถือหทุผู้นรผู้อยละ 95.74
    นายมทุข  โรจตระการ        ไทย        เปป็นผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ถถือหทุผู้นรผู้อยละ 32.81 และ

       เปป็นประธานกรรมการของบรริษษัท
    หผู้างหทุผู้นสต่วนจจากษัด โรจนน์ไพศาล ไทย        ผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ของบรริษษัทเปป็นหทุผู้นสต่วนใหญต่
    ผผผู้บรริหารสจาคษัญ ไทย        บทุคคลทปพิ่มปอจานาจและความรษับผริดชอบการวางแผน

สษัพิ่งการและควบคทุมกริจกรรมตต่างๆของกริจการไมต่วต่าทาง
                  ตรงหรถือทางอผู้อม รวมถศง กรรมการของกลทุต่มบรริษษัทไมต่วต่า

จะทจาหนผู้าทปพิ่ในระดษับบรริหารหรถือไมต่ 
นโยบายการกจาหนดราคา

      รายการ       นโยบายการกจาหนดราคา
     ซถืนอ ขาย สรินคผู้าและคต่าธรรมเนปยมการจษัดการ ราคาทปพิ่ตกลงรต่วมกษัน ตผู้นททุน ณ โรงงานบวกกจาไรมาตรฐาน

รผู้อยละ 5
     คต่าเชต่าทปพิ่ดริน ราคาตลาดตามสถานทปพิ่ตษันง
     รายไดผู้คต่าจษัดการการตลาดและอถืพิ่นๆ ราคาทปพิ่ตกลงกษันตามสษัญญา 

เงรินปษันผลรษับ ตามทปพิ่ประกาศจต่าย

รายการทปลี่สจาคษัญกษับบรคคลหรถือกริจการทปลี่เกปลี่ยวขล้องกษัน
1) การเชต่าทปพิ่ดรินจากผผผู้ถถือหทุผู้นรายใหญต่ 
    กลทุต่มบรริษษัท เชต่าทปพิ่ดรินจาก คทุณมทุข โรจตระการ 
    วษัตถทุประสงคน์ เพถืพิ่อใช ผู้เปป็นทปพิ่ตษันงอาคารโรงงานผลริตทปพิ่ตจาบลบางขะแยง อจาเภอเมถือง จษังหวษัดปททุมธานป พถืนนทปพิ่เช ต่า

          รวม 4 ไรต่ 3 งาน 29 ตารางวา
    อษัตราคต่าเชต่า คริดเปป็นรายเดถือนเดถือนละ 236,000 บาท               
2) การเชต่าทปพิ่ดรินกษับกริจการอถืพิ่นทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษัน

            กลทุต่มบรริษษัท เชต่าทปพิ่ดรินจาก หจก. โรจนน์ไพศาล 
    วษัตถทุประสงคน์ ใช ผู้เปป็นทปพิ่ตษันงของอาคารคลษังสรินคผู้าเพถืพิ่อกระจายสรินคผู้าไปทษัพิ่วประเทศ และเปป็นทปพิ่ตษันงโรงงานผลริต     
                     ภาชนะสจาหรษับบรรจทุผลริตภษัณฑน์นจนามษันหลต่อลถืพิ่นและจาระบป ตษันงอยผต่ทปพิ่ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก 
                     จษังหวษัดปททุมธานป มปพถืนนทปพิ่รวม 108 ไรต่ 2 งาน 92 ตารางวา
    อษัตราคต่าเชต่า ตษันงแตต่ปป 2562 คริดเปป็นรายปปปปละ 1,868,000 บาท

 3) รายการกษับบทุคคลหรถือกริจการอถืพิ่นทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษันในปป 2563 (ไมต่รวมรายการกษับบรริษษัทยต่อย)  หนต่วย : พษันบาท
รายการ งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะกริจการ

2563 2562 2563 2562

คต่าเชต่าทปพิ่ดรินจากบทุคคลหรถือกริจการอถืพิ่นทปพิ่เกปพิ่ยวขผู้องกษัน 0 4,700 0 1,530

หนปนส รินตามสษัญญาเชต่า 74,823 0 63,247 0
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ฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงาน

ขล้อมผลทางการเงรินทปลี่สจาคษัญ
จากงบการเงรินรวม  (ลล้านบาท) 2563 2562 2561

Current Ratio (เทต่า) 12.35 13.44 11.72

Quick Ratio (เทต่า) 9.36 9.71 7.30

เงรินปษันผล (บาทตต่อหทุผู้น) 0.45
รออนทุมษัตริ

0.70 0.70

รวมเงรินปษันผล 155.25 241.50 241.50

อษัตราเงรินปษันผลตต่อกจาไร 41.64% 78.65% 63.64%

เงรินสดและสรินทรษัพยน์ทางการเงรินหมทุนเวปยนอถืพิ่น 3,030 2,707 2,217

สรินคผู้าคงเหลถือ 921 997 1,359

ทปพิ่ดริน อาคารและอทุปกรณน์ 1,579 1,636 1,704

สรินทรษัพยน์รวม 5,750 5,502 5,445

หนปนส รินรวม 493 377 387

ททุนเรถือนหทุผู้น 345 345 345

สต่วนของผผผู้ถถือหทุผู้นบรริษษัท 5,257 5,093 5,026

รายไดผู้จากการขาย 2,601 2,977 3,249

รายไดผู้รวม 2,637 3,031 3,290

ตผู้นททุนขาย 1,713 2,151 2,346

กจาไรขษันนตผู้น 888 826 903

อษัตรากจาไรขษันนตผู้น 34.14% 27.75% 27.79%

กจาไรสต่วนทปพิ่เปป็นของผผผู้ถถือหทุผู้นของบรริษษัท 373 306 379

อษัตรากจาไรทปพิ่เปป็นของผผผู้ถถือหทุผู้นของบรริษษัท 14.34% 10.30% 11.52%

กจาไรเบป็ดเสรป็จรวมสจาหรษับงวด 373 309 375

กจาไรตต่อหทุผู้นขษันนพถืนนฐาน (บาท) 1.08 0.89 1.10

มผลคต่าตามบษัญชป (บาทตต่อหทุผู้น) 15.14 14.76 14.57
          
•
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สรรปงบการเงรินรวม และ งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท   3   ปปทปลี่ผค่านมา

หนค่วย   :   พษันบาท

งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะกริจการ
2563 2562 2561 2563 2562 2561

งบแสดงฐานะการเงริน  

สรินทรษัพยฑ์หมรนเวปยน :
เงรินสด 960,689 884,612 1,056,509 282,996 338,504 388,432

สรินทรษัพยน์ทางการเงรินอถืพิ่น 2,069,138 1,822,920 1,160,245 870,012 750,725 624,256

ลผกหนปนการคผู้าและตษัตั๋วเงรินรษับ 35,400 51,307 98,397 13,575 11,745 13,893

สรินคผู้าคงเหลถือ 920,943 996,996 1,358,933 81,258 81,548 130,119

รวมสรินทรษัพยฑ์หมรนเวปยน 4,043,681 3,820,523 3,716,018 1,269,330 1,204,142 1,168,776

สรินทรษัพยฑ์ไมค่หมรนเวปยน :
อสษังหารริมทรษัพยน์เพถืพิ่อการลงททุน 3,311 3,311 3,311 43,914 3,311 3,311

ทปพิ่ดรินอาคารและอทุปกรณน์สทุทธริ 1,579,433 1,636,565 1,703,830 1,310,831 1,330,908 1,355,582

สรินทรษัพยน์สริทธริการใช ผู้ 73,863 - - 21,840 - -

รวมสรินทรษัพยน์ไมต่หมทุนเวปยน 1,705,843 1,681,731 1,728,670 1,584,324 1,537,210 1,551,882

รวมสรินทรษัพยฑ์ 5,749,524 5,502,253 5,444,688 2,853,654 2,741,352 2,720,658

หนป นส รินหมรนเวปยน :
รวมหนปนส รินหมทุนเวปยน 327,503 284,175 316,984 242,804 230,265 214,797

รวมหนปนส รินไมต่หมทุนเวปยน 165,374 92,884 69,681 129,300 65,907 48,524

รวมหนป นส ริน 492,876 377,059 386,665 372,104 296,172 263,321
สค่วนของผผล้ถถือหรล้น :
ททุนจดทะเบปยนเรปยกชจาระแลผู้ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สต่วนเกรินมผลคต่าหทุผู้น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กจาไรสะสมยษังไมต่ไดผู้จษัดสรร 4,547,674 4,416,235 4,349,225 1,804,750 1,768,380 1,780,537

รวมสค่วนของผผล้ถถือหรล้น 5,256,647 5,125,194 5,058,022 2,481,550 2,445,180 2,457,337
งบกจาไรขาดทรนเบป็ดเสรป็จ  

รายไดล้ :
รายไดผู้จากการขาย 2,600,712 2,977,461 3,248,715 1,714,385 1,724,275 1,873,272

รายไดล้รวม 2,637,121 3,030,756 3,290,400 1,887,415 1,920,802 2,074,103
คค่าใชล้จค่าย :
ตผู้นททุนขาย 1,712,747 2,150,913 2,346,385 1,191,773 1,271,281 1,376,925
ตผู้นททุนในการจษัดจจาหนต่าย 104,490 135,105 135,368 70,898 97,238 102,117
คต่าใช ผู้จต่ายในการบรริหาร 352,890 340,106 334,197 288,890 268,354 271,614
คต่าใช ผู้จต่ายผลประโยชนน์พนษักงานเพริพิ่มจากปกตริ 19,161 14,185

รวมคค่าใชล้จค่าย 2,172,312 2,645,284 2,816,324 1,553,391 1,651,058 1,750,657
กจาไรกต่อนภาษป 464,809 385,471 474,076 334,024 269,744 323,446

กจาไรทปลี่เปป็นของผผล้ถถือหรล้น 372,858 306,519 379,131 277,802 228,232 272,923
กจาไรตค่อหรล้น (บาท) 1.08 0.89 1.10 0.81 0.66 0.79

งบกระแสเงรินสด  งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะกริจการ
2563 2562 2561 2563 2562 2561

เงรินสดสทุทธริจากกริจกรรมดจาเนรินงาน 563,300 756,569 438,395 250,304 251,115 272,413
เงรินสดสทุทธริจากกริจกรรมลงททุน (240,032) (685,165) 577,822 (60,185) (59,543) 174,801
เงรินสดสทุทธริจากกริจกรรมจษัดหาเงริน (246,426) (241,526) (155,910) (245,626) (241,500) (155,650)
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สรรปอษัตราสค่วนทางการเงริน

Ratio Analysis  งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะกริจการ
2563 2562 2561 2563 2562 2561

ACTIVITY RATIO

  RECEIVABLE TURNOVER  (TIMES)

  COLLECTION PERIOD  (DAYS)

  ACCOUNT PAYABLE TURNOVER (TIMES)

  PAYMENT PERIOD  (DAYS)

  INVENTORY TURNOVER  (TIMES)

  INVENTORY TURNOVER PERIOD  (DAYS)

  FIXED ASSETTURNOVER  (TIMES)

  CASH CYCLE  (DAYS)

59.99

6.00

17.70

20.34

1.79

201.56

1.62

187.23

39.78

9.05

15.73

22.88

1.83

197.16

1.78

183.33

32.39

11.11

15.57

23.13

1.76

205.01

1.87

193.00

135.42

2.66

11.98

30.05

14.64

24.59

1.30

-2.80

134.51

2.68

10.81

33.29

12.01

29.97

1.28

-0.64

128.02

2.81

10.87

33.11

9.29

38.73

1.37

8.44

LIQUIDITY RATIO

  CURRENT RATIO  (TIMES)

  QUICK RATIO  (TIMES)

12.35

9.36

13.44

9.71

11.72

7.30

5.23

4.75

5.23

4.73

5.44

4.71

PROFITABILITY RATIO

  GROSS PROFIT MARGIN  (%)

  NET PROFIT MARGIN  (%)

  RETURN ON EQUITY  (%)

34.14

14.14

7.18

27.75

10.10

6.02

27.79

11.52

7.66

30.48

14.72

11.28

26.27

11.88

9.31

26.50

13.16

11.37

EFFICIENCY RATIO

  RETURN ON TOTAL ASSET  (%)

  RETURN ON FIXED ASSET  (%)

  ASSET TURNOVER  (TIMES)

6.63

28.36

0.47

5.60

23.58

0.55

7.12

27.17

0.62

9.93

23.68

0.67

8.36

19.49

0.70

10.27

22.39

0.78

LEVERAGE RATIO

  TT LIABILITIES/TT EQUITY  (TIMES) 0.09 0.07 0.08 0.15 0.12 0.11

PER SHARE

  PAR VALUE  (BAHT)

  BOOK VALUE  (BAHT)

  EARNING PER SHARE  (BAHT)

  DIVIDEND PER SHARE  (BAHT)

1.00

15.14

1.08

0.45*

*รออนทุมษัตริ

1.00

14.76

0.89

0.70

1.00

14.57

1.10

0.70

1.00

7.19

0.81

0.45*

*รออนทุมษัตริ

1.00

7.09

0.66

0.70

1.00

7.12

0.79

0.70

GROWTH RATE

  TOTAL SALES (%)

  NET PROFIT (%)

  TOTAL ASSET (%)

-12.65

21.64

4.49

-8.35

-19.15

1.06

-2.54

-11.30

4.59

-0.57

21.72

4.10

-7.95

-16.38

0.76

-1.44

-15.41

4.95
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การวริเคราะหฑ์และคจาอธริบายของฝค่ายจษัดการ

สจาหรษับงวดปป   2563

1. กลรค่มบรริษษัทมปสภาพคลค่องสผง มป Current Ratio 12.35 และ Quick Ratio 9.36  
กลทุต่มบรริษษัทมปฐานะการเงรินทปพิ่มษัพิ่นคง พรผู้อมเดรินหนผู้าขยายธทุรกริจทษันงในประเทศและตต่างประเทศตามแผนทปพิ่วางไวผู้

2. สรินคล้าคงเหลถือ 
มปมผลคต่า 921 ลผู้านบาทเทปยบกษับปลายปป2562 ทปพิ่ 997 ลผู้านบาทลดลง 76 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 7.63 

     มปสาระสจาคษัญสรทุปไดผู้ดษังนปน       (หนต่วย : ลผู้านบาท) 
รายการ 31/12/63 31/12/62 -ลดลง % สาเหตทุหลษัก

1. นจนามษันพถืนนฐาน 304.41 327.03 -22.61 -6.91% ราคาลดลงประมาณ 10%

2. ตะกษัพิ่ว 40.08 97.67 -57.59 -58.97% เกป็บปรริมาณลดลง 54%

    
3. รายไดล้จากการขาย 

โครงสรผู้างรายไดผู้ 2563 2562 +เพริพิ่มขศนน -ลดลง
ตามสายผลริตภษัณฑน์ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ

รายไดผู้จากการขาย
    นจนามษันหลต่อลถืพิ่น
    จาระบป
    แบตเตอรปพิ่
    วษัตถทุดริบ
    ของเสปยในการผลริต

1,315.89
914.54
356.80

7.51
5.97

49.90
34.68
13.53
0.29
0.23

1,479.85
952.28
514.94
20.07
10.32

48.83
31.42
16.99
0.67
0.35

-163.96
-37.74

-158.14
-12.56
-4.35

-11.08
-3.96

-30.71
-62.58
-42.15

รวมรายไดผู้จากการขาย 2,600.71 98.62 2,977.46 98.24 -376.75 -12.65
รายไดผู้อถืพิ่น
    รายไดผู้จากการลงททุน
    กจาไรจากอษัตราแลกเปลปพิ่ยน
    รายไดผู้จากขาย-ใหผู้เชต่าทรษัพยน์สริน
    อถืพิ่นๆ           

27.44
คชจ.
7.08
1.89

1.04

0.27
0.07

33.21
11.25
7.09
1.75

1.10
0.37
0.23
0.06

-5.77
-11.25
-0.01
0.14

-17.37
n/a

-0.14
+8.00

รวมรายไดผู้อถืพิ่น 36.41 1.38 53.30 1.76 -16.89 -31.69
รวม 2,637.12 100.00 3,030.76 100.00 -393.64 -12.99

          จากสภาพเศรษฐกริจทษัพิ่วโลกและภายในประเทศทปพิ่ถดถอย จากการแพรต่ระบาดของโรคตริดเช ถืนอไวรษัส      
     โคโรนา 2019 ตษันงแตต่ปลายปป2562 เปป็นตผู้นมา ทจาใหผู้ยอดขายสรินคผู้าทษันง 3 ผลริตภษัณฑน์ลดลงและไมต่เปป็นไปตาม
     เปผู้าหมายทปพิ่กจาหนดไวผู้ ดษังแสดงตามตารางขผู้างตผู้น ทจาใหผู้รายไดผู้จากการขายลดลงรวม 376 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ
     12.65 เมถืพิ่อเทปยบกษับปป2562 

4. กจาไรจากการดจาเนรินงาน หนต่วย : ลผู้านบาท
รายการ 2563 2562 +เพริพิ่ม -ลด %

รวมรายไดผู้จากการขาย 2,600.71 2,977.46 -376.75 -12.65%

หษัก ตผู้นททุนขาย -1,712.75 -2,150.91 -438.17 -20.37%

กจาไรขษันนตผู้น 887.96 826.55 61.42 7.43%

อษัตรากจาไรขษันนตผู้น 34.14% 27.76%

บวก รายไดผู้จากการลงททุน และอถืพิ่นๆ 36.41 53.29 -16.89 -31.68%

หษัก คต่าใช ผู้จต่ายในการขาย บรริหาร และอถืพิ่นๆ -459.56 -494.37 -34.81 -7.04%

กจาไรกต่อนภาษป 464.81 385.47 79.34 20.58%

หษัก ภาษปเงรินไดผู้ -91.93 -78.78 -13.15 16.69%

กจาไรสจาหรษับงวด 372.88 306.69 66.19 21.58%

กจาไร บาทตค่อหรล้น 1.08 0.89 0.19 21.64%

4.1 กจาไรขษันนตผู้น อษัตราสผงขศนนจากรผู้อยละ 27.76 เปป็น 34.14 เปป็นเพราะราคาวษัตถทุดริบนจนามษันพถืนนฐานลดลงมาก จศง     
ทจาใหผู้ตผู้นททุนขายลดลงรผู้อยละ 20.37 มากกวต่ารายไดผู้จากการขายทปพิ่ลดลงรผู้อยละ 12.65 ทจาใหผู้กจาไรขษันนตผู้น      
เพริพิ่มขศนน 61.42 ลผู้านบาท หรถือรผู้อยละ 7.43 

48



SPG รายงานประจจาปป2563

4.2 กจาไรกต่อนภาษปเพริพิ่มขศนนจาก 385.47 ลผู้านบาทเปป็น 464.81 ลผู้านบาท เพริพิ่มขศนน 79.34 ลผู้านบาท สต่วนหนศพิ่งเกริดจาก
กจาไรขษันนตผู้นทปพิ่เพริพิ่มขศนน 61.42 ลผู้านบาท และคต่าใช ผู้จต่ายเกปพิ่ยวกษับผลประโยชนน์พนษักงานปป 2563 เทปยบกษับปป2562 ทปพิ่
มปการตษันงสจารองเงรินชดเชยพนษักงานทปพิ่อายทุงานเกริน 20 ปปเปป็น 400 วษันแลผู้วลดลงเปป็นเงริน 19.16 ลผู้านบาท

     4.3 จศงสต่งผลใหผู้กจาไรสจาหรษับงวดเพริพิ่มขศนน 66.19 ลผู้านบาทและกจาไรตต่อหทุผู้นสผงขศนนจาก 0.89 บาทเปป็น 1.08 บาท สผง
ขศนน 0.19 บาท/หทุผู้นหรถือรผู้อยละ 21.64 เปป็นไปตามเหตทุผลขผู้างตผู้น

5. สรรปสาระสจาคษัญในการทจาตลาดในปป  2563  
    ทษันงตลาดในประเทศ และตลาดตต่างประเทศ เศรษฐกริจถดถอยมากจากผลกระทบของสถานการณน์แพรต่ระบาดของ  
    ไวรษัสโคโรนา 2019 สต่งผลใหผู้รายไดผู้ของททุกธทุรกริจลดลง มปการเลริกจผู้างงาน ผผผู้บรริโภคมปกจาลษังซถืนอลดลง การแขต่งขษันใน  
     ตลาดสผงขศนน ยอดขายจศงไมต่เปป็นไปตามทปพิ่กจาหนดไวผู้และตจพิ่ากวต่าปปทปพิ่ผต่านมามาก

6. ส ษัดสค่วนขายในประเทศและตค่างประเทศ ปป2563 นจนามษันหลต่อลถืพิ่น : มปสษัดสต่วนการขายในประเทศ : ตต่างประเทศ 
    เทต่ากษับ 50:50 , จาระบป : มปสษัดสต่วนการขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากษับ 68:32 สต่วนแบตเตอรปพิ่ : มปสษัดสต่วนการ  
    ขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากษับ 38:62

7. สค่วนแบค่งทางการตลาดในประเทศปป  2563   : กลทุต่มบรริษษัทมปสต่วนแบต่งทางการตลาด นจนามษันหลต่อลถืพิ่นประมาณรผู้อยละ 
    2.5 , จาระบปรผู้อยละ 35 โดยประมาณ

8. ปษัจจษัยทปลี่มปผลตค่อการดจาเนรินงานหรถือฐานะการเงรินในอนาคต
     8.1 ภาระผผกพษันและหนปนส รินทปพิ่อาจจะเกริดขศนนบรริษษัทและบรริษษัทยต่อยไมต่มปภาระผผกพษันทปพิ่เปป็นสาระสจาคษัญตต่อการดจาเนริน  
     งานแตต่อยต่างใด กลทุต่มบรริษษัทมปหนปนส รินนผู้อยมาก และมปสภาพคลต่องสผง
     8.2 อนาคตของรถยนตน์ไฟฟผู้าซศพิ่งคาดวต่าจะขยายตษัวมากไมต่เกริน 20 ปปขผู้างหนผู้า จะสต่งผลตต่อการดจาเนรินธทุรกริจของ 
     บรริษษัทโดยตรง คณะกรรมการบรริหารความเสปพิ่ยงใหผู้ความสจาคษัญและไดผู้ตษันงทปมงานบรริหารจษัดการตริดตามขผู้อมผล 
     อยต่างตต่อเนถืพิ่องสมจพิ่าเสมอ 

9. แนวทางการดจาเนรินงานในอนาคต
9.1 ผลริตภษัณฑน์นจนามษันหลต่อลถืพิ่น : บรริษษัทยษังคงใหผู้ความสจาคษัญตต่อการพษัฒนาคทุณภาพ กลยทุทธน์ในการขาย การบรริการ 

รษับประกษันหลษังขาย เพริพิ่มผลริตภษัณฑน์ทปพิ่มปเกรด API สผงขศนนใหผู้ทษันตลาดโลก ใช ผู้วษัสดทุหปบหต่อสะดวกและไมต่ทจาลายสริพิ่ง 
แวดลผู้อม เพถืพิ่อเปป็นทางเลถือกทปพิ่ดปและปลอดภษัยสจาหรษับผผผู้บรริโภค

9.2 ผลริตภษัณฑน์จาระบป : บรริษษัทมปกลยทุทธน์เพริพิ่มลผกคผู้าใหมต่ๆในตลาดตต่างประเทศ โดยกรรมการทปพิ่ดผแลดผู้านการตลาด
ตต่างประเทศไดผู้เพริพิ่มชต่องทางตริดตต่อแบบ Online Trading เพถืพิ่อความรวดเรป็ว อปกทษันงวริจษัยพษัฒนาสผตรผลริตอยต่าง
สมจพิ่าเสมอ เพถืพิ่อใหผู้มปคทุณภาพและตผู้นททุนทปพิ่เหมาะตต่อการแขต่งขษัน และเพริพิ่มเครถืพิ่องจษักรทปพิ่มปเทคโนโลยปพิ่ใหมต่ขศนนในการ
ผลริตเนถืนอจาระบป

9.3 ผลริตภษัณฑน์แบตเตอรปพิ่ : กรกฎาคม 2563 ไดผู้ทจา Rebranding ตษัวผลริตภษัณฑน์แบตเตอรปพิ่ และนจาออกสผ ต่ตลาด
ในประเทศตษันงแตต่ ส ริงหาคม 2563 ทปพิ่ผต่านมา รวมถศงไดผู้บรริหารจษัดการภายในองคน์กรทษันงดผู้าน วษัตถทุดริบ แรงงาน 
และเครถืพิ่องจษักรตต่างๆ เพถืพิ่อปรษับปรทุงสายการผลริตใหผู้มปตผู้นททุนทปพิ่สามารถแขต่งขษันไดผู้ และยษังคงไวผู้ซ ศพิ่งคทุณภาพทปพิ่ดป 

9.4 ธทุรกริจทต่าเรถือคลษังสรินคผู้าและบรริการโลจริสตริกสน์ : บนทปพิ่ดริน 71 ไรต่ รริมแมต่นจนาเจผู้าพระยาทปพิ่ ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมทุทรเจดปยน์ จว.สมทุทรปราการ ณ 30 กษันยายน 2563 อยผต่ในขษันนตอนยถืพิ่นขอสรผู้างแทผู้งคน์เกป็บนจนามษันตต่อ
ราชการและรอผลอนทุมษัตริจากทางราชการ

10. ทริศทางเศรษฐกริจในปป  2564 
     คาดวต่าเศรษฐกริจในประเทศและตต่างประเทศจะเตริบโตขศนน จากการทะยอยใช ผู้วษัคซปนปผู้องกษัน COVID-19 ใน
    แตต่ละประเทศ ตลาดสต่งออกจะปรษับตษัวดปขศนน  การทต่องเทปพิ่ยวภายในประเทศจะเพริพิ่มขศนน และกจาลษังซถืนอจะมปเพริพิ่มมากขศนน
    ตามลจาดษับ
          สจาหรษับกลทุต่มบรริษษัทมปความพรผู้อมททุกดผู้านเพถืพิ่อตอบสนองความตผู้องการของลผกคผู้าททุกตลาด ทษันงดผู้านเงรินททุนหมทุน
    เวปยน ดผู้านการผลริต สถานทปพิ่จษัดเกป็บ การขาย การบรริการ การประกษันคทุณภาพ การเพริพิ่มผลริตภษัณฑน์เกรดใหมต่ๆ ออกสผต่ 
    ตลาดเพถืพิ่อเพริพิ่มทางเลถือกใหผู้มากขศนนสจาหรษับผผผู้บรริโภค และเชถืพิ่อมษัพิ่นวต่าจะสามารถนจามาซศพิ่งผลตอบแทนทปพิ่เหมาะสม
    ใหผู้ผผผู้มปสต่วนไดผู้เสปยททุกระดษับตต่อไป
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