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สสวนทปที่ 1 : กจำรประกอบธสุรกสจ

 1. นโยบจำยและภจำพรวมกจำรประกอบธสุรกสจ
1.1 วสส วัยทวัศนฑ์ และ พวันธกสจ

วกิสสยทสศนน์ : บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป คออ หนนสงในธธุรกกิจผมูร้ผลกิต นดนามสนหลค่อลอสน จาระบส แบตเตอรสส ผลกิตภสณฑน์
               ประกอบออสนๆ และใหร้บรกิการโลจกิสตกิกสน์ ดร้วยคธุณภาพมาตรฐานสากล และมสความรสบผกิดชอบ

                         ตค่อผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกภาคสค่วน
พสนธกกิจ : 

1. มสผลตอบแทนทสสดสตค่อผมูร้ถออหธุร้น และมสความสสมพสนธน์ทสสดสกสบพสนธมกิตรทางธธุรกกิจ
2. ผลกิตสกินคร้าทสสดส มสคธุณภาพ และมสการควบคธุมตร้นทธุนการผลกิตอยค่างมสประส กิทธกิภาพ
3. พสฒนาเทคโนโลยสใหมค่ๆ เพอสอตอบสนองความตร้องการตลาดทสนงในและตค่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชค่องทางโอกาสเพอสอขยายธธุรกกิจใหร้ทสนกสบการเปลสสยนแปลง การแขค่งขสน และนดาสมู ค่
    ความยสสงยอน
5. มสความรสบผกิดชอบตค่อสสงคมและสกิสงแวดลร้อม องคน์กรมสสสงคมทสสดส
6. พนสกงานมสสธุขภาพกายและใจทสสสมบมูรณน์แขข็งแรง สค่งเสรกิมใหร้พนสกงานมสความรมูร้ ความสามารถ ปรสบ
    ตสวใหร้ทสนตค่อการเปลสสยนแปลง
7. ปฏกิบสตกิตามกฎหมาย ขร้อบสงคสบ ของหนค่วยงานราชการอยค่างเครค่งครสด

คธุณคค่าหลสก : 
   S : Spirit        หมายถนง  รค่วมมออ รค่วมใจ
   P : Passion     หมายถนง  ทธุค่มเทกสบงานทสสทดา
   G : Generate  หมายถนง สรร้างสรรคน์ส กิสงดสงาม
นโยบาย   :
1. ความเชอสอมสสนของนสกลงทธุนในบรกิษสทมหาชนนสนนมสส ค่วนสดาคสญอยค่างยกิสงตค่อระบบเศรษฐกกิจ บมจ.สยามภสณฑน์
    กรธุรุ๊ป จนงตร้องการนดาเสนอขร้อมมูลทสสสดาคสญเกสสยวกสบนโยบายดร้านบรรษสทภกิบาลของเรา นโยบายเหลค่านสนเปข็น
    แนวทางในการปฏกิบสตกิงานทสดสยกิสงขนนนของบมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป ซนสงสอดคลร้องทสนงกฎหมายและผลประโยชนน์
    ของผมูร้ถออหธุร้น
2. การนดาเสนองบการเงกินใหร้สะทร้อนผลประกอบการของเราเปข็นส กิสงทสสบรกิษสทและผมูร้ถออหธุร้นของเราใหร้ความ
    สดาคสญอยค่างยกิสง ทสส บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ปยอนหยสดในการปฏกิบสตกิตามขร้อกดาหนดสดาหรสบนโยบายทางการเงกิน
    ของเรา ซนสงสอดคลร้องกสบมาตรฐานการรายงานทางการเงกินของไทย (TFRS) และนดาเสนองบการเงกินอยค่าง
    เปข็นรมูปธรรมและซอสอตรง เรามธุค่งมสสนทสสจะใหร้ขร้อมมูลทางการเงกินทสสโปรค่งใส รวดเรข็ว ครบถร้วน มสสาระสดาคสญ และ
    แมค่นยดา
3. บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป มธุค่งมสสนสมู ค่ความเปข็นเยสสยมในการดดาเนกินนโยบายดร้านบรรษสทภกิบาล และกดาหนดนโยบาย
    ตลอดจนแนวทางปฏกิบสตกิตามหลสกบรรษสทภกิบาลทสสดสอยค่างชสดเจน นโยบายและ หลสกปฏกิบสตกิเหลค่านสนไดร้รสบการ
    ออกแบบเพอสอใหร้สอดคลร้องกสบขร้อกดาหนดในการเปข็นบรกิษสทจดทะเบสยนในตลาดหลสกทรสพยน์แหค่ง  
    ประเทศไทยตลอดจนขร้อกดาหนดดร้านบรรษสทภกิบาล อาทกิเชค่น

- คณะกรรมการบรกิหารไดร้ดดาเนกินนโยบายดร้านบรรษสทภกิบาลทสสชสดเจน
- กฎบสตรของคณะกรรมการตค่างๆตร้องกดาหนดหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบของแตค่ละคณะกรรมการ
  อยค่างชสดเจน
- บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ปไดร้นดาหลสกจรกิยธรรมเขร้ามาใช ร้กสบเจร้าหนร้าทสสบรกิหารทสสสดาคสญ ตลอดจนเจร้าหนร้าทสส

   ฝค่ายการเงกินทธุกทค่าน ซนสงรวมไปถนงเจร้าหนร้าทสสบรกิหารฝค่ายการเงกินและเจร้าหนร้าทสสบรกิหารฝค่ายบสญชส
- สค่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป ทดาหนร้าทสสดมูแลการปฏกิบสตกิงานในสค่วนงานทสส
  สดาคสญของธธุรกกิจ กระบวนการทางดร้านการเงกิน และการควบคธุม โดยรายงานตรงตค่อคณะกรรมการ
  ตรวจสอบของบมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป
- บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป มสแนวทางในการครอบครองหลสกทรสพยน์สดาหรสบกรรมการทสสมกิใชค่พนสกงานและ
  เจร้าหนร้าทสสบรกิหาร

4. เรามธุค่งมสสนทสสจะยนดมสสนในมาตรฐานการบสญชสและรายงานทางการเงกินทสสเขร้มงวด ซนสงเราไดร้กดาหนดและบสงคสบใช ร้
    วสฒนธรรมองคน์กรของเราประกอบดร้วยการปฏกิบสตกิงานอยค่างซอสอสสตยน์และมธุค่งมสสนในการกดาหนดหลสกการปฏกิบสตกิ
    และนโยบายทสสเขร้มงวด เรามสความมสสนใจสมูงสธุดตค่องบการเงกิน ระบบการควบคธุมภายใน และบธุคลากร ซ นสงมส
    ความรสบผกิดชอบอยค่างชสดเจน และปฏกิบสตกิงานภายใตร้มาตรฐานจรกิยธรรมทสสสมูงสธุด เราขอขอบพระคธุณทค่านทสส
    ไดร้ใหร้ความไวร้วางใจบรกิษสทของเรา



บรกิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด
(มหาชน)

ตสวแทนจดาหนค่าย 3 ผลกิตภสณฑน์
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1.2   กจำรเปลปที่ยนแปลง และพวัฒนจำกจำรทปที่สจจำควัญ
          ปส 2502 เรกิสมประกอบธธุรกกิจเปข็นตสวแทนจดาหนค่ายสกินคร้านดนามสนหลค่อลอสน จาระบส และแบตเตอรสส

ปส 2513 กค่อตสนง บรกิษสท สยามลมูบรกิแคร้นทน์อกินดสสทรสส จดากสด เปข็นผมูร้ผลกิต และจดาหนค่าย จาระบส 
           และ กค่อตสนง บรกิษสท สยามแบตเตอรสสอกินดสสทรสส จดากสด  เปข็นผมูร้ผลกิต และจดาหนค่าย แบตเตอรสส
ปส 2529 กค่อตสนง บรกิษสท พรสเมสย ลมูบรกิแคร้นทน์ จดากสด เปข็นผมูร้ผลกิต และจดาหนค่ายนดนามสนหลค่อลอสน
ปส 2540 เปข็นบรกิษสทมหาชนและจดทะเบสยนในตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย ช อสอยค่อ SPG
ปส 2556  เปลสสยนแปลงมมูลคค่าหธุร้นทสสตราไวร้จากหธุร้นละ 10 บาท เปข็น 1 บาทตค่อหธุร้น
ปส 2558  สรร้างคลสงสกินคร้าสดาเรข็จรมูปหลสงใหมค่ ทสสอ.สามโคก จว.ปทธุมธานส
ปส 2558  สรร้างโรงงานผลกิตภาชนะแหค่งใหมค่ซ นสงมสเครอสองจสกรใหมค่ทสนสมสย ทสสอ.สามโคก จว.ปทธุมธานส
ปส 2559 ซอนอทสสดกิน 71 ไรค่ 3 งาน 86 8 สค่วน 10 ตารางวา รกิมแมค่นดนาเจร้าพระยาทสส ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมธุทร
           เจดสยน์ จว.สมธุทรปราการเปข็นมมูลคค่า 1,115 ลร้านบาทเพอสอรองรสบการขยายธธุรกกิจในอนาคต 
ปส 2563 บรกิษสทฯ ยอสนเรอสองตค่อหนค่วยราชการจสงหวสดและกรมธธุรกกิจพลสงงาน เพอสอขอใช ร้พอนนทสสรกิมแมค่นดนาเจร้าพระยาทสส
           จสงหวสดสมธุทรปราการสรร้างแทร้งคน์เกข็บนดนามสน

1.3 โครงสรข้จำงกจำรถถือหสุข้นของกลสุสมบรสษวัท
บรกิษสท มส 3 บรกิษสทยค่อย ดสงนสน

บรกิษสทยค่อย
ผลกิตและจดาหนค่าย

ผลกิตภสณฑน์
ทธุนจด

ทะเบสยน
สสดสค่วนการถออ

หธุร้น

บจก. สยามลมูบรกิแคร้นทน์อกินดสสทรสส จาระบส  ยสสหร้อ “เทรน”,“จระเขร้” 50 ลร้านบาท 99.99%

บจก. สยามแบตเตอรสสอกินดสสทรสส แบตเตอรสสรถยนตน์ ยสสหร้อ“โบลสเดร้น”,“เทรน” 60 ลร้านบาท 95.74%

บจก. พรสเมสย ลมูบรกิแคร้นทน์ นดนามสนหลค่อลอสนเครอสองยนตน์ยสสหร้อ“เทรน”,“จระเขร้” 70 ลร้านบาท 99.99%
นโยบายการแบค่งการดดาเนกินงานของบรกิษสทในกลธุค่ม :
     บรกิษสทเปข็นบรกิษสทแมค่ : เปข็นตสวแทนจดาหนค่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
    บรกิษสทยค่อยทสนง 3      : เปข็นผมูร้ผลกิตสกินคร้าสค่งใหร้บรกิษสทแมค่ และจดาหนค่ายสกินคร้าเองโดยตรงใหร้กสบลมูกคร้าตค่างประเทศ

โครงสรข้จำงกจำรดจจำเนสนธสุรกสจของกลสุสมบรสษวัท

นจสจำมวันหลสอลถืที่น จจำระบป แบตเตอรปที่

1.4 ควจำมส วัมพวันธฑ์กวับกลสุสมธสุรกสจของผมูข้ถถือหสุข้นใหญส   ไมค่มส

1.5 กลยสุทธฑ์ปป  2563 กลธุค่มบรกิษสทตสนงเปร้าหมายการขายสกินคร้าหลสกตร้องไมค่ตดสากวค่าปส2562

2

บรกิษสท พรสเมสย ลมูบรกิแคร้นทน์ 
จดากสด ผมูร้ผลกิต

บรกิษสท สยามลมูบรกิแคร้นทน์อกินดสส
ทรสส จดากสด ผมูร้ผลกิต

บรกิษสท สยามแบตเตอรสสอกินดสสทรสส 
จดากสด ผมูร้ผลกิต

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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2. ลวักษณะกจำรประกอบธสุรกสจ

โครงสรข้จำงรจำยไดข้
โครงสรร้างรายไดร้ 2563 2562 2561

ตามสายผลกิตภสณฑน์ ลร้านบาท รร้อยละ ลร้านบาท รร้อยละ ลร้านบาท รร้อยละ
รายไดร้จากการขาย
    นดนามสนหลค่อลอสน
    จาระบส
    แบตเตอรสส
    ออสนๆ

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
รวมรายไดร้จากการขาย 2,600.71 98.62 2,977.46 98.24 3,248.72 98.73
รายไดร้ออสนๆ 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

• ขายออสนๆ เปข็นการขายวสตถธุดกิบและของเสสยทสสเกกิดภายในกระบวนการผลกิต 

• รายไดร้ออสนๆ ประกอบดร้วย รายไดร้จากเงกินลงทธุน รายไดร้จากคค่าระวางและประกสนภสยในการสค่งออก กดาไรจากการขาย 
ทรสพยน์ส กิน และคค่าเชค่ารสบ

2.1 ลวักษณะผลสตภวัณฑฑ์หรถือบรสกจำร  
• นดนามสนหลค่อลอสน : ยสสหร้อ “เทรน” และ “จระเขร้” เปข็นหลสก เปข็นสกินคร้าทสสจดาเปข็นในการหลค่อลอสนเครอสองยนตน์สดาหรสบรถยนตน์, รถตสก,

รถไถ, รถบรรทธุก, เครอสองมออการเกษตร และเครอสองจสกรทสสใช ร้ในอธุตสาหกรรมทธุกชนกิด เปข็นของเหลวทสสแทรกตสวเปข็นชสนนบางๆ
ระหวค่างชกินนสค่วนโลหะ เพอสอชค่วยลดความฝอดของเครอสอง ปร้องกสนการสนกหรอ ขจสดคราบสกปรก และระบายความรร้อน ของชกินน
สค่วนทสสเปข็นโลหะ ทดาใหร้มสอายธุการใช ร้งานไดร้นานขนนน

• จาระบส : ยสสหร้อ “เทรน”  “จระเขร้”  เปข็นหลสก เปข็นสารหลค่อลอสนกนสงแขข็งกนสงเหลวไหลเทไดร้ยากทดาใหร้มสคธุณสมบสตกิในการจสบตกิด
ชกินนสค่วนไดร้ดสขนนน ทนตค่อความชอนนความรร้อนและแรงกระแทก เหมาะกสบการใช ร้งานในชกินนสค่วนของเครอสองทสสไมค่สามารถปกิดผนนก
ใหร้มกิดชกิดหรออตร้องมสการเสสยดสสมาก

• แบตเตอรสส : ยสสหร้อ “โบลกิเดร้น”  “เทรน” เปข็นหลสก เปข็นอธุปกรณน์เกข็บสดารองพลสงงานไฟฟร้า สามารถนดาไปใช ร้ไดร้ทสนทส
เนอสองจากเปข็นไฟฟร้ากระแสตรง จนงเปข็นสค่วนประกอบสดาคสญสดาหรสบรถยนตน์ และยานยนตน์ โดยเปข็นอธุปกรณน์ทสสจค่ายกระแส
ไฟฟร้าสดาหรสบจธุดสตารน์ทเครอสองยนตน์ และเปข็นแหลค่งพลสงงานใหร้กสบอธุปกรณน์สค่องสวค่างและอธุปกรณน์ออสนๆ

• การสค่งเสรกิมการลงทธุน : บรกิษสทฯ ไมค่ไดร้เปข็นบรกิษสททสสขอรสบการสค่งเสรกิมการลงทธุน 

2.2  กจำรตลจำดและกจำรแขสงขวัน  
• นโยบายการตลาด เนร้นการรสกษาลมูกคร้าเกค่าและหาลมูกคร้าใหมค่  มสแผนสค่งเสรกิมการขายเนร้นความพนงพอใจของลมูกคร้าเปข็น

หลสก และมสการจสดทดาขร้อมมูลวกิเคราะหน์ผลงานในอดสต การตลาด คมูค่แขค่ง เพอสอใช ร้ในการบรกิหารอนาคต

• ลมูกคร้ากลธุค่มเปร้าหมาย ผมูร้คร้าสค่ง ผมูร้คร้าปลสก ทสนงตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพอสอเปข็นตสวแทนการขายสมู ค่
ผมูร้ใช ร้ตรงทสสเปข็นไดร้ทสนงรถยนตน์สค่วนบธุคคลและรถยนตน์เพอสอการพาณกิชยน์ตค่อไป โดยบรกิษสทไดร้จสดทดาการโฆษณาผค่านส อสอทสวส สอสอ
วกิทยธุ และปร้ายโฆษณา ทสนงภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพอสอสนสบสนธุนใหร้ผมูร้ใช ร้ตรงไดร้รมูร้จสกผลกิตภสณฑน์ของ
บรกิษสทอยค่างทสสวถนงควบคมูค่ไปดร้วย

• การจดาหนค่ายและชค่องทางการจดาหนค่าย บรกิษสทแมค่เปข็นตสวแทนจดาหนค่ายใหร้แกค่ลมูกคร้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน
โดยมสทสมขายแยกเปข็นสค่วนขายกรธุงเทพฯและสค่วนขายตค่างจสงหวสดทสสครอบคลธุมการขายตค่างจสงหวสดทสสวประเทศและประเทศ
แถบชายแดน มสOnline Marketing ผค่านทาง https://www.facebook.com/tranelubricants Lazada และ Shopee
เปข็นตร้น สค่วนบรกิษสทยค่อยทสนง 3 แหค่งเปข็นผมูร้จดาหนค่ายใหร้กสบลมูกคร้าชายแดนรายใหญค่ และ ลมูกคร้าตค่างประเทศโดยตรง โดยมสฝค่าย
การตลาดตค่างประเทศตกิดตค่อกสบลมูกคร้า

• สสดสค่วนการจดาหนค่ายในปส   2563  
สสดสค่วนการขายสกินคร้าภายในองคน์กร   

นดนามสนหลค่อลอสน : จาระบส : แบตเตอรสส  เทค่ากสบ 51 : 35 : 14 
สสดสค่วนตลาดการขายสกินคร้าแตค่ละชนกิดของกลธุค่มบรกิษสท  
▪ นดนามสนหลค่อลอสน : ขายในประเทศ : ตค่างประเทศ เทค่ากสบ 50:50
▪ จาระบส          : ขายในประเทศ : ตค่างประเทศ เทค่ากสบ 68:32
▪ แบตเตอรสส      : ขายในประเทศ : ตค่างประเทศ เทค่ากสบ 38:62

        
     - นดนามสนหลค่อลอสน : เนร้นเจาะตลาดสค่วนนอกสถานสบรกิการนดนามสนชอนอเพลกิง โดยมธุค่งแขค่งขสนในดร้านคธุณภาพทสสดส ราคาทสสเหมาะ

      สม และการสค่งเสรกิมการขายทสสเขร้าถนงผมูร้ใช ร้โดยตรงเปข็นหลสก กลธุค่มลมูกคร้าเปร้าหมาย ไดร้แกค่ รร้านคร้าปลสก ผมูร้คร้าสค่ง ศมูนยน์  
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      บรกิการรถยนตน์ รร้านซค่อมรถยนตน์ รร้านคร้าสค่ง ผมูร้บรกิโภครายใหญค่ทสสประกอบธธุรกกิจโรงงานอธุตสาหกรรม กกิจการขนสค่ง 
                 กกิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทดาเหมอองแรค่ และผมูร้คร้าสค่งในประเทศแถบชายแดน เปข็นตร้น
     - จาระบส : กลธุค่มบรกิษสทเปข็น 1 ใน 5 บรกิษสทผมูร้ผลกิตจาระบสรายใหญค่ทสสสธุดในประเทศ จาระบสของบรกิษสทเปข็นทสสยอมรสบในเรอสอง

      มาตรฐานและคธุณภาพทสสดส ชค่องทางการจดาหนค่ายทสสสดาคสญคออตลาดนอกสถานสบรกิการนดนามสนเชอนอเพลกิง ตลาดตค่าง
      ประเทศในทวสปเอเชสยเปข็นหลสก

     - แบตเตอรสส : เนร้นตลาดตค่างประเทศเพราะการแขค่งขสนไมค่สมูงมาก กลธุค่มลมูกคร้าเปร้าหมายคออผมูร้คร้าสค่งในทวสป แอฟรกิกา 
      ตะวสนออกกลาง โอเชสยนเนสย และเอเชสย เปข็นหลสก

• สถานภาพและศสกยภาพในการแขค่งขสน  
     บรกิษสทยค่อย 3 แหค่ง : เปข็นโรงงานผลกิตนดนามสนหลค่อลอสน ,ผลกิตจาระบส ,ผลกิตแบตเตอรสส ,ผลกิตภาชนะบรรจธุนดนามสนหลค่อ
ลอสนและ จาระบส และมสฟารน์มแทงคน์ขนาดใหญค่ทสสรองรสบการเกข็บวสตถธุดกิบหลสกไดร้อยค่างมสประส กิทธกิภาพ ทดาใหร้บรกิษสทอยมูค่ใน
ฐานะทสสมสความพรร้อมสดาหรสบการแขค่งขสนในดร้านคธุณภาพ , การควบคธุมตร้นทธุน และ การกดาหนดกลยธุทธน์ราคา

      ทสมงานขาย : เนร้นนโยบายเจาะลนกทธุกตลาดในประเทศโดยมธุค่งเนร้นการรสกษาความสสมพสนธน์ทสสดสทสนงการขายและการ
บรกิการใหร้กสบลมูกคร้าแบบตค่อเนอสองระยะยาว

      คลสงสกินคร้า 2 อาคาร : ใช ร้ในการจสดเกข็บสกินคร้าอยค่างเพสยงพอดร้วยเครอสองมออทสสทสนสมสย และมสรถบรรทธุกเพอสอการกระ
จายสกินคร้าไดร้รวดเรข็วโดยสค่งผค่านบรกิษสทขนสค่งหรออสค่งตรงถนงสถานทสสของลมูกคร้า

      แผนกบรกิการงานขาย : ใช ร้ระบบ SAP ซนสงเปข็นระบบการจสดการฐานขร้อมมูลทสสเชอสอมโยงกสนทสนงงานขาย งานจสดซอนอ 
งานผลกิต งานสตรุ๊อคสกินคร้า การจสดสค่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยค่างถมูกตร้องแมค่นยดา รวดเรข็ว และมส
ประสกิทธกิภาพ

• แนวโนร้มภาวะอธุตสาหกรรมและสภาพการแขค่งขสนในอนาคต
      ผลกิตภสณฑน์นดนามสนหลค่อลอสน ทดารายไดร้รร้อยละ 51 ของรายไดร้รวมของกลธุค่มบรกิษสท คาดวค่าตลาดจะหดตสวลง เพราะนดนามสน
หลค่อลอสนไดร้พสฒนาใหร้มสคธุณภาพดสขนนนเรอสอยๆจนงชค่วยยอดระยะเวลาการเปลสสยนถค่ายใหร้นานขนนน อสกทสนงการพสฒนารถยนตน์ไปเปข็น
รถยนตน์ไฟฟร้าคงเปข็นอนาคตทสสไมค่ไกลมากนสก สภาพการแขค่งขสนจะยกิสงสมูงขนนน 

 ผลกิตภสณฑน์จาระบส ทดารายไดร้รร้อยละ 35 ของรายไดร้รวมของกลธุค่มบรกิษสท แมร้ไมค่ไดร้รสบผลกระทบจากรถยนตน์ไฟฟร้า
แตค่ตลาดภายในประเทศโดยรวมจะทรงตสวไมค่ขยายมากนสก กลธุค่มบรกิษสทมสนโยบายเรค่งขยายตลาดการคร้าชายแดน และใน
ตค่างประเทศเพกิสมขนนน 

2.3 กจำรจวัดหจำผลสตภวัณฑฑ์หรถือบรสกจำร 
 •  การผลกิต มสกดาลสงการผลกิต กดาลสงคน ทสสเพสยงพอ

ผลกิตภสณฑน์ บรกิษสทยค่อยผมูร้ผลกิต กดาลสงการผลกิต กดาลสงคน

ปส2563 ใช ร้จรกิง ปส2562 ปส2563 ปส2562

นดนามสนหลค่อลอสน บจก.พรสเมสยฯ 30 ลร้านลกิตร 85% 30 ลร้านลกิตร 243 251

จาระบส บจก.สยามลมูบฯ 12-18 ลร้าน กก. 100.00% 12-18 ลร้าน กก. 140 136

แบตเตอรสส บจก.สยามแบตฯ 180,000 ลมูก 95% 240,000 ลมูก 178 241

รวมคน 561 628
• การจสดหาวสตถธุดกิบ ไมค่มสการพนสงพกิงจากผมูร้ขายรายใดเกกินกวค่า 30%ของยอดซอนอ

วสตถธุดกิบหลสก แหลค่งทสสมา

นดนามสนพอนนฐาน ผมูร้ผลกิตภายในประเทศ และตค่างประเทศ

สารเพกิสมคธุณภาพ ผมูร้ผลกิตวสสดธุเคมสภสณฑน์ในตค่างประเทศ หรออตสวแทนภายในประเทศ

ตะกสสว ผมูร้ผลกิตภายในประเทศ และตค่างประเทศ

เปลออกหมร้อแบตเตอรสส ผมูร้ผลกิตภายในประเทศ และตค่างประเทศ

เมข็ดพลาสตกิก ผมูร้ผลกิตภายในประเทศ
• ผลกระทบตค่อสกิสงแวดลร้อม
      ดร้วยเปร้าหมายในการดดาเนกินธธุรกกิจในชธุมชนแบบระยะยาวและยสสงยอน งานผลกิตสกินคร้าจนงเนร้นกระบวนการทสสเปข็นมกิตรตค่อสกิสง
แวดลร้อม มสนโยบายและแนวทางการปฏกิบสตกิงานดร้านคธุณภาพ ความปลอดภสย อาชสวอนามสย และสกิสงแวดลร้อมทสสชสดเจน คดานนง
ถนงผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทสนงภายในและภายนอกองคน์กร มสหนค่วยงานภายในวสดคค่ามลพกิษทางนดนา ทางอากาศ อยค่างสมดสาเสมอ มส
หนค่วยงานภายนอกมาตรวจสธุขภาพพนสกงานในองคน์กรทธุกปส การกดาจสดกากอธุตสาหกรรมและของเสสย กระทดาอยค่างถมูกตร้อง มส
มาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบสยบทสสกระทรวงอธุตสาหกรรมกดาหนด
     ในรอบระยะ 3 ปสทสสผค่านมา กลธุค่มบรกิษสทไมค่เคยมสปสญหาขร้อรร้องเรสยนเกสสยวกสบสกิสงแวดลร้อมแตค่อยค่างใด

2.4 งจำนทปที่ยวังไมสไดข้สสงมอบ ไมค่มสรายการทสสเปข็นนสยสดาคสญแตค่อยค่างใด
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3. ปวัจจวัยควจำมเสปที่ยง

3.1 ควจำมเสปที่ยงตสอกจำรดจจำเนสนธสุรกสจ : 
• ความเสสสยงภายนอกองคน์กร อาทกิความไมค่แนค่นอนของเศรษฐกกิจโลกและเศรษฐกกิจภายในประเทศ ความกร้าวหนร้าของ

เทคโนโลยส เชค่นรถไฟฟร้าและระบบการขนสค่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลสสยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market
Place การขยายตสวอยค่างตค่อเนอสองของ Social Media รวมถนงแนวทางพกิทสกษน์รสกษน์โลกลดมลภาวะ เหลค่านสน จะสค่งผลใหร้ความตร้องการ
ผลกิตภสณฑน์นดนามสนหลค่อลอสนและแบตเตอรสสทสสใช ร้กสบรถยนตน์ลดลง ตลาดทสนงในและตค่างประเทศจะมสการแขค่งขสนในระดสบทสสสมูงขนนนเรอสอยๆ
ซนสงคาดวค่าในอนาคตกลธุค่มบรกิษสทจะไดร้รสบผลกระทบโดยตรงอยค่างแนค่นอน 

  สดาหรสบปส 2563 : มสความเสสสยงจากการแพรค่ระบาดของโรคตกิดเชอนอไวรสสโคโรนค่าสายพสนธธุน์ใหมค่ หรออ โรค COVID-19 ทสสว
โลกทดาใหร้เศรษฐกกิจทสนงในและตค่างประเทศตกตดสาลงมาก

  มาตรการรองรสบความเสสสยงจากผลของ COVID-19 ในปส2563 : คณะกรรมการบรกิหารมสนโยบายเรค่งผลกิตเพอสอเพกิสมสตรุ๊อค
สกินคร้าสดาเรข็จรมูปเกข็บไวร้ใหร้มากขนนน เนอสองจากความไมค่แนค่นอนของการแพรค่ระบาดทสสจะส ค่งผลตค่อบธุคคลากรของกลธุค่มบรกิษสท และมส
มาตรการลดคนงานบางสค่วนเนอสองจากการคร้าทสสลดลงโดยไดร้จค่ายเงกินตอบแทนและเงกินชดเชยอยค่างถมูกตร้องตามกฎหมาย และส ค่ง
เสรกิมใหร้มสสวสสดกิการความปลอดภสยทสสเกสสยวขร้องแกค่พนสกงานตามคดาแนะนดาของกรมอนามสย เชค่น การตรวจวสดไขร้กค่อนเขร้าทดางาน ขอ
อนธุญาตผลกิตเจลแอลกอฮอลน์สดาหรสบลร้างมออตสนงบรกิการในจธุดทสสเหมาะสมภายในองคน์กร พรร้อมทสนงบรกิจาคใหร้วสดและชธุมชนภายนอก
จสดใหร้มสนดนายาฆค่าเชอนอสดาหรสบเชข็ดอธุปกรณน์และสถานทสส จสดทดาบอรน์ดกสนนระหวค่างโตรุ๊ะทดางานของพนสกงานแตค่ละคน เปข็นตร้น

• ความเสสสยงภายในองคน์กร คณะกรรมการบรกิหารความเสสยงและคณะทดางาน มสมาตรการรองรสบความเส สสยงทสสจสดทดาใน
ปส2562 ตค่อเนอสองมา ปส 2563 : โดยไดร้ดดาเนกินการประเมกินความเสสสยง ตกิดตามผล ปรสบปรธุงใหร้ดสขนนน และไมค่มสการทธุจรกิตคอรสปชสสน ใน
หสวขร้อดสงตค่อไปนสน 

1. การขยายธธุรกกิจดร้านโลจกิสตกิกสน์ โครงการทค่าเรออและคลสงนดนามสน ทสสสมธุทรปราการ
2. การขายและใหร้บรกิการผค่านระบบ Online Marketing
3. Security ของระบบไอทสเพอสอปร้องกสนไวรสสคอมพกิวเตอรน์ และการใช ร้ซอฟทน์แวรน์ผกิดกฎหมาย
4. การขายสกินคร้าตามเปร้าหมาย มสการปรสบปรธุงเงอสอนไขทางการคร้าทสสจมูงใจลมูกคร้า  
5. การจสดสค่งสกินคร้ามสความรวดเรข็ว และลดความเสสยหายจากการขนสค่ง
6. การผลกิตสกินคร้าใหร้มสตร้นทธุนทสสสามารถแขค่งขสนไดร้ มสคธุณภาพตามมาตรฐาน จสดหาวสตถธุดกิบทสสดสและเหมาะสม จสดหา
    เครอสองทธุค่นแรงเพกิสมขนนน ดมูแลสภาพแวดลร้อมในการทดางานใหร้มสความปลอดภสย และถมูกสธุขอนามสย
7. การบรกิหารงานบธุคคล มสแผนจสดทดา Succession Plan และ Job Rotation อยค่างสมดสาเสมอ , ลดอสตรา Turnover ,

        หาเทคโนโลยสดร้านไอทสมาใช ร้ในการตกิดตค่อประสานงานเพกิสมขนนนเพอสอความรวดเรข็วและลดกระดาษ
8. การรสกษาระดสบสภาพคลค่องใหร้เพสยงพอสดาหรสบการลงทธุนโครงการใหมค่
9. บรกิหารความเสสสยงจากอสตราแลกเปลสสยนเงกินตราทสสผสนผวน มสการปร้องกสนความเสสสยงโดยการ fix อสตรากสบธนาคาร
    อยค่างเหมาะสมทสนงการซอนอวสตถธุดกิบและการขายสกินคร้า
10. คณะทดางานมสหนร้าทสสรายงานนดาเสนอคณะกรรมการทธุก 6 เดออน

3.2 ควจำมเสปที่ยงตสอกจำรลงทสุนของผมูข้ถถือหลวักทรวัพยฑ์   :
          • การลงทธุนในหลสกทรสพยน์ของบรกิษสท : ผมูร้ลงทธุนควรศนกษาพกิจารณาอยค่างรอบคอบตามขร้อมมูลในการประกอบธธุรกกิจของ
บรกิษสท ปสจจสยความเสสสยงทสสระบธุ และขร้อมมูลความเสสสยงออสนๆทสสบรกิษสทยสงไมค่ทราบผลกระทบในปสจจธุบสน โดยศ นกษาจากแหลค่งขร้อมมูล
ออสนเชค่น สภาวะเศรษฐกกิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรสฐบาล เปข็นตร้น 

• การถมูกควบคธุมเสสยงของทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้น : กลธุค่มโรจตระการถออหธุร้นรวม 68.74% ซนสงเปข็นคณะกรรมการและผมูร้บรกิหาร
ของกลธุค่มบรกิษสท จนงเปข็นกลธุค่มทสสควบคธุมคะแนนเสสยงในการลงมตกิทสสสดาคสญ
            มาตรการรองรสบความเสสสยงทสสจสดทดา : บรกิษสทจสดใหร้มสโครงสรร้างคณะกรรมการอยค่างเหมาะสมคออ 10 ทค่าน ประกอบ
ดร้วยกรรมการบรกิหาร 6 ทค่านคกิดเปข็นรร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอกิสระ 4 ทค่านคกิดเปข็นรร้อยละ 40 จนงเปข็นสสดสค่วนทสส
เหมาะสดาหรสบการถค่วงดธุลและสอบทานรายละเอสยดของวาระทสสจะนดาเสนอพกิจารณาในการประชธุมผมูร้ถออหธุร้นทสสผค่านมา

• การไดร้รสบผลตอบแทนจากการลงทธุน : 
   มาตรการรองรสบความเสสสยงทสสจสดทดา : บรกิษสทกดาหนดนโยบายจค่ายเงกินปสนผลไมค่ตดสากวค่ารร้อยละ 40 ของกดาไรสธุทธกิ จนง

สามารถจค่ายไดร้สมูงกวค่ารร้อยละ 40 และจะรสกษาระดสบการจค่ายใหร้เทสยบเทค่ากสบปสทสสผค่านมาถร้าไมค่มสความจดาเปข็นออสนใด (บรกิษสทมสระดสบ
สภาพคลค่องสมูงอยค่างสมดสาเสมอ เงกินสดและเงกินลงทธุนชสสวคราว ณ วสนทสส 31 ธสนวาคม 2563 มสรวม 3,030 ลร้านบาท) 

3.3 กจำรวสเครจำะหฑ์ควจำมเสปที่ยงในอนจำคต : เตรสยมพรร้อมกสบความเสสสยงทสสไมค่เคยเกกิดขนนน
การบรกิหารจสดการความเสสสยง : ผมูร้บรกิหารตระหนสกดสวค่านอกเหนออจากความเส สสยงขร้างตร้นแลร้ว การคร้นหาและระบธุปสจจสย

ความเสสสยงดร้านธธุรกกิจทสสสดาคสญทสสไมค่เคยเกกิดขนนนมากค่อนในอดสตจะทดาใหร้กกิจการสามารถตอบโตร้กสบความเส สสยงไดร้อยค่างทสนทค่วงทส  
มาตรการรองรสบความเสสสยงทสสจสดทดา : ใหร้กรรมการและพนสกงานเพกิสมความรมูร้จากการสสมมนา ศนกษาหาขร้อมมูลทสสเกสสยวขร้อง เชค่นความ
กร้าวหนร้าของยานยนตน์ไฟฟร้าไทยและสถานสชารน์จ  การอนธุรสกษน์พลสงงาน สมารน์ทซ กิตสน การอนธุรสกษน์ส กิสงแวดลร้อมเปข็นโลกอนาคตทสส
สะอาด และรวมถนงนโยบายของรสฐบาลทสสออกมาชค่วยสนสบสนธุนตค่างๆ คณะกรรมการบรกิหารคาดการณน์วค่ารถยนตน์ไฟฟร้าจะครอง
ถนนในปส2583 อสก 20 ปสขร้างหนร้าอยค่างแนค่นอน และกลธุค่มบรกิษสทจะตร้องสามารถบรกิหารจสดการเพอสอรสบมออใหร้ไดร้ตค่อไป
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4. ทรวัพยฑ์ส สนทปที่ใชข้ในกจำรประกอบธสุรกสจ

4.1 มมูลคสจำทรวัพยฑ์ส สนถจำวรทปที่ใชข้ในกจำรดจจำเนสนธสุรกสจ              
ทรสพยน์สกิน ณ 31 ธสนวาคม 2563 2562 2561

(หนค่วย : ลร้านบาท) กค่อนหสก
คค่าเสอสอมฯ

หลสงหสก
คค่าเสอสอมฯ

กค่อนหสก
คค่าเสอสอมฯ

หลสงหสก
คค่าเสอสอมฯ

กค่อนหสก
คค่าเสอสอมฯ

หลสงหสก
คค่าเสอสอมฯ

ทสสดกิน 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42

อาคารและสกิสงปลมูกสรร้าง 676.47 267.95 671.88 289.34 671.88 316.11

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

เครอสองมออ เครอสองใช ร้ 196.97 33.34 188.37 31.58 180.51 33.32

เครอสองตกแตค่ง เครอสองใช ร้สดานสกงาน 57.38 2.40 56.33 2.91 55.27 3.68

ยานพาหนะ รถบรรทธุก 86.07 22.62 80.78 25.62 83.41 32.82

สกินทรสพยน์ระหวค่างกค่อสรร้างและตกิดตสนง 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

4.2 ภจำระผมูกพวันของทรวัพยฑ์ส สน 
 บรกิษสทและบรกิษสทยค่อยไดร้จดจดานองทสสดกินและส กิสงปลมูกสรร้าง เพอสอเปข็นหลสกประกสนเงกินเบกิกเกกินบสญช สและเงกินกมูร้ยอมระยะสสนน
จากสถาบสนการเงกินและใหร้บรกิษสทยค่อยรค่วมคดนาประกสนเตข็มวงเงกิน แตค่วงเงกินส กินเชอสอดสงกลค่าวบรกิษสทมสความจดาเปข็นในการใช ร้นร้อยมาก
เนอสองดร้วยบรกิษสทมสสภาพคลค่องทางการเงกินสมูง ณ วสนทสส 31 ธสนวาคม 2563 บรกิษสทไมค่มสหนสนส กินทสสมสภาระดอกเบสนยคงคร้าง ในขณะทสสมส
เงกินสด และเงกินลงทธุนชสสวคราว รวม 3,030 ลร้านบาท

4.3 ทรวัพยฑ์ส สนเพถืที่อกจำรลงทสุน 
บรกิษสทมสอสสงหารกิมทรสพยน์เพอสอการลงทธุนราคาทธุนเทค่ากสบ 3.31 ลร้านบาท เปข็นทสสดกินเปลค่า 80 แปลง รวม 27 ไรค่ 3 งาน

72.2 ตารางวา มสมมูลคค่าประเมกินตามราคาตลาดตามเกณฑน์ของส กินทรสพยน์ทสสใช ร้งานอยมูค่ในปสจจธุบสนมสมมูลคค่ายธุตกิธรรมเทค่ากสบ 870.17
ลร้านบาทตามเอกสารจากผมูร้ประเมกินราคาอกิสระตามแนบขร้างทร้าย

4.4 กจำรตวัสงสจจำรองคสจำเผถืที่อกจำรดข้อยคสจำของส สนทรวัพยฑ์
บรกิษสทและบรกิษสทยค่อยมสนโยบายรสบรมูร้ขาดทธุนจากการดร้อยคค่าเมอสอมมูลคค่าทสสคาดวค่าจะไดร้รสบคอนตดสากวค่ามมูลคค่าตามบสญช สของ

สกินทรสพยน์ และตสนงสดารองไวร้ครบถร้วนแลร้ว ณ 31 ธสนวาคม 2563 มสการตสนงเปข็นมมูลคค่า 3.98 ลร้านบาท

4.5 โครงกจำรในอนจำคต
- โครงการทค่าเรออ และคลสงส กินคร้า บนทสสดกินตกิดแมค่นดนาเจร้าพระยา ทสสตดาบลปากคลองบางปลากด อดาเภอพระสมธุทรเจดสยน์ 

จสงหวสดสมธุทรปราการ เพอสอเกข็บวสตถธุดกิบทสสใช ร้ในการผลกิต ใหร้เชค่า และการใหร้บรกิการดร้านโลจกิสตกิกสน์  ความคอบหนร้าของงานคออ อยมูค่
ในขสนนตอนยอสนเอกสารขออนธุมสตกิใช ร้พอนนทสสเพอสอสรร้างแทร้งคน์เกข็บนดนามสนจากสค่วนราชการ

- โครงการพสฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : https://www.facebook.com/tranelubricants/
    - โครงการปรสบปรธุงบธุคลากรจสดทดา Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดดาเนกินการแลร้วตสนงแตค่
ปส2561 เปข็นตร้นมาถนงปสจจธุบสน

5. ขข้อพสพจำททจำงกฎหมจำย 

- ไมค่มส -
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6. ขข้อมมูลทวัที่วไป

ชอสอบรกิษสท บรกิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน) (เรสยกชอสอยค่อ “SPG”)

เลขทสสทะเบสยนบรกิษสท 0107539000111  จดทะเบสยนกสบตลาดหลสกทรสพยน์ฯเมอสอ มสนาคม 2540

หธุร้นทสสจดาหนค่ายแลร้ว จดานวนหธุร้นสามสญจดทะเบสยน 345,000,000 หธุร้น ราคาพารน์ 1.00 บาท 
รสบชดาระแลร้ว 100%

ทสสตสนงสดานสกงานใหญค่ 488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสสสแยกมหานาค เขตดธุส กิต กรธุงเทพฯ 10300 
โทรศสพทน์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทสสตสนงคลสงสกินคร้า 101  หมมูค่ 2  ถนนสามโคก-เสนา  ตดาบลคลองควาย อดาเภอสามโคก จสงหวสด
ปทธุมธานส 12160 โทรศสพทน์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธธุรกกิจ ผลกิตและจดาหนค่าย สกินคร้าอธุตสาหกรรม หมวดยานยนตน์ ประเภทนดนามสนหลค่อลอสน
แบตเตอรสส และจาระบส

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

เลขานธุการบรกิษสท นางสธุทธกิรสตนน์ วรรณรสตนน์ 
488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสสสแยกมหานาค เขตดธุส กิต
กรธุงเทพมหานคร โทรศสพทน์ (02) 975 2780-8 ตค่อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com    

ผมูร้สอบบสญชส นางสาวฐกิตกิมา พงศน์ไชยยง 
ผมูร้สอบบสญชสรสบอนธุญาตเลขทะเบสยน 10728
บรกิษสท เคพสเอข็มจส ภมูมกิไชย สอบบสญชส จดากสด 
โทรศสพทน์ (02) 677 2000 
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