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สสวนทปที่ 2 : กจำรจวัดกจำรและกจำรกจจำกวับดมูแลกสจกจำร

7. ขข้อมมูลหลวักทรวัพยฑ์และผมูข้ถถือหสุข้น

7.1 จจจำนวนทสุนจดทะเบปยนและทสุนชจจำระแลข้ว
 บรกิษสทมสทธุนจดทะเบสยน 345 ลร้านบาท เรสยกชดาระแลร้ว 345 ลร้านบาท เปป็นหธุร้นสามสญ 345,000,000 หธุร้น มมูลคค่าทสสตราไวร้

หธุร้นละ 1 บาท

7.2 ผมูข้ถถือหสุข้น 
    1) ผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ 10 รายแรก ณ วสนทสส 30 มกิถธุนายน 2563

รายชอสอผมูร้ถออหธุร้น จดานวนหธุร้น รร้อยละ เปลสสยนแปลง
จากปส 2562

1. นายมธุข โรจตระการ
2. นายอดกิศร โรจตระการ
3. นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง
4. นางพรทกิพยน์ โรจตระการ
5. นางรสชนส โรจตระการ
6. นางสาวดธุษฎส โรจตระการ
7. นางแฉลร้ม โรจตระการ
8. กองมรดกนางแฉลร้ม โรจตระการ
9. นางสาวปรางศกิรกิ ทกิพยบธุญทอง

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

-
-
-
-
-
-
-
-
-

รวมกลธุค่มโรจตระการ* 237,158,890 68.74
      10. นายเลกิศ จกิตตกิวาณกิชยน์ 47,160,000 13.67 -
      11. นางสาวพรศรส ตสนธนะชสย 15,251,000 4.42 -
      12. นางยธุวดส ทวสมสสนพธุทธกาล 10,725,000 3.11 -

 *กลธุค่มโรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผมูร้บรกิหาร ของกลธุค่มบรกิษสท
 2) การกระจายการถออหธุร้น ณ วสนปกิดสมธุดทะเบสยนเมออวสนทสส 30 มกิถธุนายน 2563      

ประเภทผมูร้ถออหธุร้น จดานวน
ผมูร้ถออหธุร้น

จดานวนหธุร้น รร้อยละของ
หธุร้นสามสญทสส
ชดาระแลร้ว

1 กรรมการ ผมูร้จสดการ และผมูร้บรกิหาร 
รวมถถึงผมูร้ทสสเกสสยวขร้อง และผมูร้ทสสมสความสสมพสนธน์

10 237,158,890 68.74

2 ผมูร้ทสสถออหธุร้น มากกวค่า 5% นสบรวมผมูร้ทสสเกสสยวขร้องดร้วย 2 56,080,000 16.26

3 ผมูร้ถออหธุร้นรายยค่อย 444 51,761,110 15.00

รวม 456 345,000,000 100.00
 3) ขร้อตกลงระหวค่างผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ในเรอสองทสสมสผลกระทบตค่อการเสนอขายหลสกทรสพยน์และการบรกิหารงานของ

    บรกิษสท
 - ไมค่มส -
 4) ผมูร้ถออหธุร้นของบรกิษสทยค่อย

บรกิษสทยค่อย บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป ผมูร้ถออหธุร้นทสสไมค่มสอดานาจ
ควบคธุม

จดานวนหธุร้นรวม

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

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

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

7.3 กจำรออกหลวักทรวัพยฑ์อถืที่น
บรกิษสทไมค่มสการออกหธุร้นประเภทออสนนอกเหนออจากหธุร้นสามสญ
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7.4 นโยบจำยกจำรจสจำยเงสนปวันผล
1) บรกิษสท : มสนโยบายการจค่ายเงกินปสนผลใหร้แกค่ผมูร้ถออหธุร้นในอสตราทสสคาดวค่าจะจค่ายประมาณไมค่ตดสากวค่ารร้อยละ 40 ของกดาไร
สดาหรสบปสสค่วนทสสเปป็นของผมูร้ถออหธุร้นของบรกิษสทจากงบการเงกินรวมในแตค่ละปส โดยจค่ายในปสถสดไปหากไมค่มสเหตธุจดาเปป็นออสนใด 
และการจค่ายเงกินปสนผลนสนั้นจะไมค่มสผลกระทบตค่อการดดาเนกินงานปกตกิของบรกิษสทฯ อยค่างมสสาระสดาคสญ ดสงมสประวสตกิการจค่าย
เงกินปสนผล ดสงนสนั้ 

ปสดดาเนกินงาน 2562 2561 2560 2559 2558

เงกินปสนผล บาท/หธุร้น 0.70 0.70 0.80 0.80 0.70

กดาไรสธุทธกิ บาท/หธุร้น 0.89 1.10 1.24 1.64 1.41

อสตราตค่อกดาไรสธุทธกิ 78.65% 63.64% 64.52% 48.78% 49.65%
2) บรกิษสทยค่อย : มสนโยบายการจค่ายเงกินปสนผลใหร้แกค่บรกิษสทและผมูร้ถออหธุร้นทสสไมค่มสอดานาจควบคธุมในอสตราทสสคาดวค่าจะจค่าย
ประมาณไมค่ตดสากวค่ารร้อยละ 20 ของกดาไรสธุทธกิหลสงหสกภาษสแลร้วในแตค่ละปส โดยจค่ายในปสถสดไป เมอสอการจค่ายเงกินปสนผลนสนั้น
จะไมค่มสผลกระทบตค่อการดดาเนกินงานปกตกิของบรกิษสทฯ และการชดาระคอนเงกินกมูร้ยอมจากสถาบสนการเงกินตค่างๆ

ปสดดาเนกินงาน บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรสเมสยฯ

2562 - 3.00 6.00 บาท/หธุร้น

2561 0.10 5.00 6.00 บาท/หธุร้น

2560 1.00 3.00 8.00 บาท/หธุร้น

2559 2.00 3.00 8.00 บาท/หธุร้น

2558 1.50 30.00 50.00 บาท/หธุร้น

7.5 นโยบจำยเกปที่ยวกวับกจำรจวัดประชสุมผมูข้ถถือหสุข้น
1)  บรกิษสทจสดใหร้มสการประชธุมผมูร้ถออหธุร้นเปป็นการประชธุมสามสญประจดาปสภายในสสสเดออนนสบแตค่วสนสกินั้นสธุดของรอบปสบสญชสของ
บรกิษสท สค่วนการประชธุมผมูร้ถออหธุร้นคราวออสนเรสยกวค่าการประชธุมวกิสามสญ ซ ถึสงคณะกรรมการจะเรสยกประชธุมวกิสามสญเมอสอใดกป็ไดร้
แลร้วแตค่จะเหป็นสมควรหรออภายในหนถึสงเดออนนสบแตค่วสนทสสไดร้รสบหนสงสออรร้องขอจากผมูร้ถออหธุร้น
2)  บรกิษสทเปกิดโอกาสใหร้ผมูร้ถออหธุร้นเสนอชอสอบธุคคลเพอสอเขร้ารสบการเลออกตสนั้งเปป็นกรรมการและเสนอวาระเพอสอบรรจธุเปป็นวาระ
ในการประชธุมสามสญประจดาปส การสค่งคดาถามลค่วงหนร้ากค่อนวสนประชธุม โดยแจร้งขค่าวสารลค่วงหนร้าผค่านตลาดหลสกทรสพยน์ฯ
และเผยแพรค่บนเวป็บไซตน์ของบรกิษสท 
3)  บรกิษสทเปกิดเผยขร้อมมูลใหร้ผมูร้ถออหธุร้นทสสวถถึงกสน ทสนั้งผมูร้ถออหธุร้นทสสเปป็นบธุคคล นกิตกิบธุคคล รวมถถึงสค่งเสรกิมใหร้มสการใช ร้ส กิทธกิและไมค่
ละเมกิดสกิทธกิของผมูร้ถออหธุร้น
4)  บรกิษสทมสหนสงสออเช กิญประชธุมผมูร้ถออหธุร้น ประกอบดร้วยขร้อมมูล วสน เวลา สถานทสส และวาระการประชธุม โดยชสนั้แจงราย
ละเอสยดของเรอสองทสสจะเสนอตค่อทสสประชธุม เหตธุผลประกอบในแตค่ละวาระ และความเหป็นของคณะกรรมการบรกิษสทในเรอสอง
ดสงกลค่าวรวมถถึงสนสบสนธุนใหร้ผมูร้ถออหธุร้นใช ร้หนสงสออมอบฉสนทะในรมูปแบบทสสผมูร้ถออหธุร้นสามารถกดาหนดทกิศทางการลงคะแนน
เสสยงไดร้ และเสนอชอสอกรรมการอกิสระเปป็นทางเลออกในการมอบฉสนทะของผมูร้ถออหธุร้น
5)  บรกิษสทกดาหนดใหร้กรรมการบรกิษสททธุกทค่านเขร้ารค่วมประชธุมผมูร้ถออหธุร้น โดยในการประชธุมทธุกครสนั้งจะตร้องมสประธาน
กรรมการ กรรมการบรกิหาร กรรมการผมูร้จสดการ ผมูร้บรกิหารสมูงสธุดดร้านการเงกิน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะ
กรรมการชธุดยค่อย และผมูร้สอบบสญชส โดยประธานในทสสประชธุมเปกิดโอกาสใหร้ผมูร้ถออหธุร้นทธุกคนสอบถาม ใหร้ความเหป็น ขร้อเสนอ
แนะตค่อคณะกรรมการบรกิษสท ประธานคณะกรรมการชธุดยค่อย และผมูร้บรกิหารไดร้อยค่างเทค่าเทสยมกสน
6)  บรกิษสทสค่งเสรกิมและอดานวยความสะดวกใหร้ผมูร้ถออหธุร้นทธุกรายรวมถถึงผมูร้ถออหธุร้นประเภทนสกลงทธุนสถาบสนเขร้ารค่วมประชธุม
อยค่างเทค่าเทสยมกสน  จสดใหร้มสการนดาเทคโนโลยสมาใช ร้ในการประชธุมอยค่างเหมาะสมเพอสอใหร้การดดาเนกินการประชธุม การ
แสดงผล เปป็นไปโดยสะดวกและรวดเรป็ว มสการบสนทถึกภาพการประชธุมในลสกษณะสอสอวสดสทสศนน์ รวมทสนั้งกดาหนดใหร้มสบธุคคลทสส
เปป็นอกิสระเปป็นผมูร้ตรวจสอบคะแนนเสสยงในการประชธุมและเปกิดเผยใหร้ทสสประชธุมทราบพรร้อมบสนทถึกไวร้ในรายงานการประชธุม
7)  บรกิษสทชสนั้แจงขสนั้นตอนการลงคะแนนกค่อนเรกิสมประชธุม รายชอสอกรรมการทสสรค่วมประชธุม คดาถามและขร้อคกิดเหป็นของผมูร้ถออหธุร้น 
ไวร้ในรายงานการประชธุม โดยจสดสค่งใหร้ตลาดหลสกทรสพยน์ฯภายใน 14 วสนหลสงวสนประชธุมและเผยแพรค่บนเวป็บไซตน์ของ
บรกิษสท
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โครงสรข้จำงกจำรจวัดกจำร   ประกอบดร้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการชธุดยค่อย และคณะผมูร้บรกิหาร ดสงนสนั้

8.1 คณะกรรมกจำรบรสษวัท
      บรกิษสทตร้องมสจดานวนกรรมการไมค่นร้อยกวค่า 5 คน และกรรมการไมค่นร้อยกวค่ากถึสงหนถึสงตร้องมสทสสอยมูค่ในประเทศไทย และตร้องมส
กรรมการอกิสระอยค่างนร้อยหนถึสงในสามของจดานวนกรรมการทสนั้งหมดแตค่ตร้องไมค่นร้อยกวค่า 3 คน
       คณะกรรมการบรกิษสท มสจดานวน 10 ทค่าน ประกอบดร้วย

ชอสอ สกธุล ตดาแหนค่ง จดานวนปสทสส
ดดารง

ตดาแหนค่ง

จดานวนหธุร้น
ณ 31 ธ.ค.2562

จดานวนหธุร้น
ณ 31 ธ.ค.2563

การ
เปลสสยน
แปลง

1. นายมธุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 24 113,184,000 113,184,000 0
2. นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง กรรมการ 24 15,003,570 17,303,570 2,300,000
3. นายอดกิศร โรจตระการ กรรมการ 24 15,003,580 15,003,580 0
4. นายไพบมูลยน์ จกิตตกิวาณกิชยน์ กรรมการ 24 0 0 0
5. นางสาวดธุษฎส โรจตระการ กรรมการ 12 15,003,580 17,303,580 2,300,000
6. นางสาวปรางศกิรกิ ทกิพยบธุญทอง กรรมการ 17 3,454,000 3,454,000 0
7. นายอดาพล โหตระกกิตยน์ กรรมการอกิสระ 21 0 0 0
8. นายไพรกินทรน์ วงษน์วสนทนสยน์ กรรมการอกิสระ 21 0 0 0
9. นายสมกิต หรรษา กรรมการอกิสระ 21 0 0 0
10.นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล กรรมการอกิสระ 7 0 0 0

          โดยมส นางสธุทธกิรสตนน์ วรรณรสตนน์ ทดาหนร้าทสสเลขานธุการคณะกรรมการบรกิษสทและเลขานธุการบรกิษสท
     กรรมการผมูร้มสอดานาจลงนามผมูกพสนบรกิษสท

นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง, นายอดกิศร โรจตระการ, นายไพบมูลยน์ จกิตตกิวาณกิชยน์, นางสาวดธุษฎส โรจตระการ และ
นางสาวปรางศกิรกิ ทกิพยบธุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมออชอสอรค่วมกสนและประทสบตราสดาคสญของบรกิษสท

      บทบาท อดานาจหนร้าทสส ความรสบผกิดชอบ ของประธานกรรมการบรกิษสท
1. เปป็นประธานการประชธุมคณะกรรมการบรกิษสท และ การประชธุมผมูร้ถออหธุร้น 
2. ควบคธุมการประชธุมใหร้มสประสกิทธกิภาพเปป็นไปตามระเบสยบ ขร้อบสงคสบบรกิษสท 
3. สนสบสนธุนและเปกิดโอกาสใหร้กรรมการแสดงความเหป็นอยค่างเปป็นอกิสระ
4. สนสบสนธุนและสค่งเสรกิมใหร้คณะกรรมการบรกิษสทปฏกิบสตกิหนร้าทสสอยค่างเตป็มความสามารถ ตามขอบเขตอดานาจหนร้าทสส 

              ความรสบผกิดชอบ และตามหลสกการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส
5. ดมูแล ตกิดตามการบรกิหารงานของคณะกรรมการบรกิษสท และคณะกรรมการชธุดยค่อยใหร้บรรลธุตามวสตถธุประสงคน์
6. เปป็นผมูร้ช สนั้ขาดในกรณสทสสทสสประชธุมคณะกรรมการบรกิษสทมสการลงคะแนนเสสยงและคะแนนเสสยงทสนั้งสองฝค่ายเทค่ากสน

      ขอบเขตอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบของคณะกรรมการบรกิษสท
     คณะกรรมการบรกิษสท เปป็นตสวแทนของผมูร้ถออหธุร้นในการจสดการบรกิษสท ดสงตค่อไปนสนั้

1.  ใหร้เปป็นไปตามหลสกกฎหมาย ขร้อบสงคสบของหนค่วยงานราชการ และหลสกการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส
 2.  ใหร้เปป็นไปตามวสตถธุประสงคน์ทสสกดาหนดไวร้ในหนสงสออบรกิคณหน์สนธกิ
 3.  ใหร้เปป็นไปตามระเบสยบทสสกดาหนดไวร้ในขร้อบสงคสบของบรกิษสท
 4.  ใหร้เปป็นไปตามมตกิของทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้น
 5.  แตค่งตสนั้ง “กรรมการผมูร้จสดการ” เพอสอบรกิหารควบคธุมดมูแลกกิจการทสนั้งปวงของบรกิษสท
 6.  แตค่งตสนั้ง “คณะกรรมการบรกิหาร” เพอสอทดาหนร้าทสสบรกิหารกกิจการรค่วมกสบกรรมการผมูร้จสดการ
 7.  กดาหนดอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบของคณะกรรมการบรกิหาร
 8.  กดาหนด วกิสสยทสศนน์ พสนธกกิจ คธุณคค่าหลสก ทกิศทาง เปร้าหมาย แผนงานธธุรกกิจ และงบประมาณของบรกิษสทฯ
 9.  กดากสบดมูแลใหร้คณะกรรมการบรกิหารและฝค่ายจสดการดดาเนกินการใหร้เปป็นไปตามทสสกดาหนดอยค่างมสประส กิทธกิภาพ

10. จสดหา “กรรมการอกิสระ” ทสสมสประสบการณน์ในธธุรกกิจ อธุตสาหกรรมหลสกทสสบรกิษสทดดาเนกินกกิจการอยมูค่ 
11. จสดใหร้มสระบบการควบคธุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรกิหารความเสสสยง การปร้องกสนการทธุจรกิตคอรสปชสสน  
      และมสความรสบผกิดชอบตค่อสสงคม
12. จสดใหร้มสจรรยาบรรณธธุรกกิจเปป็นลายลสกษณน์อสกษร เพอสอใหร้กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงาน เขร้าใจถถึงมาตรฐาน  
      ดร้านจรกิยธรรมทสสบรกิษสทใช ร้ในการดดาเนกินธธุรกกิจ และตกิดตามใหร้มสการปฏกิบสตกิอยค่างจรกิงจสง

 13. จสดใหร้มสการประเมกินผลการปฏกิบสตกิงานของคณะกรรมการบรกิษสท และคณะกรรมการชธุดยค่อยเปป็นประจดาทธุกปส
14. รายงานความรสบผกิดชอบของคณะกรรมการบรกิษสทในการจสดทดารายงานทางการเงกิน โดยแสดงควบคมูค่กสบรายงาน  
      ของผมูร้สอบบสญชสไวร้ในรายงานประจดาปส
15. จสดเช กิญผมูร้ทรงคธุณวธุฒกิมาเปป็นทสสปรถึกษาของคณะกรรมการ โดยผมูร้รสบเช กิญไมค่มสส กิทธกิออกเสสยงในทสสประชธุมคณะ     
      กรรมการ
16. สามารถแตค่งตสนั้งบธุคคลออสนใหร้ดดาเนกินกกิจการของบรกิษสทภายใตร้การควบคธุมของคณะกรรมการหรอออาจมอบอดานาจ  
      เพอสอใหร้บธุคคลดสงกลค่าวมสอดานาจภายในเวลาตามทสสคณะกรรมการเหป็นสมควร
17. พกิจารณาอนธุมสตกิ รายการทสสเกสสยวโยงหรออรายการทสสอาจมสความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์กสบบรกิษสทหรออบรกิษสทยค่อย  
      เพอสอใหร้มสนใจวค่ารายการดสงกลค่าวสมเหตธุสมผลและเปป็นประโยชนน์สมูงสธุดตค่อบรกิษสท
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8.2 คณะกรรมกจำรบรสหจำร  
      คณะกรรมการบรกิหารมสจดานวน 6 ทค่าน ประกอบดร้วย

1. นายมธุข  โรจตระการ  ประธานคณะกรรมการบรกิหาร
2. นายอดกิศร  โรจตระการ  กรรมการผมูร้จสดการ
3. นางอรศรส  ทกิพยบธุญทอง  กรรมการบรกิหารดร้านบสญชสและการเงกิน
4. นายไพบมูลยน์  จกิตตกิวาณกิชยน์  กรรมการบรกิหาร
5. นางสาวดธุษฎส  โรจตระการ  กรรมการบรกิหารดร้านการตลาด
6. นางสาวปรางศกิรกิ  ทกิพยบธุญทอง  กรรมการบรกิหารดร้านการตลาดตค่างประเทศ

      ขอบเขตอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบ
      คณะกรรมการบรกิหาร
          1. กดาหนดนโยบายของบรกิษสท โดยมธุค่งเนร้นหลสกการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส 
          2. วางแผน และควบคธุมการดดาเนกินงานใหร้เปป็นไปตามนโยบายและมสจรรยาบรรณธธุรกกิจ
          3. แตค่งตสนั้งผมูร้บรกิหารระดสบสมูง
          4. กดาหนดอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบของกรรมการผมูร้จสดการ 
          5. รายงานผลการดดาเนกินงานและฐานะการเงกินตค่อคณะกรรมการอยค่างนร้อยไตรมาสละ 1 ครสนั้ง
          6. จสดระบบงานใหร้มสการตรวจสอบและควบคธุมซถึสงกสนและกสนอยค่างเปป็นระบบ
          7. ประสานงานสนสบสนธุนและชค่วยเหลออคณะกรรมการตรวจสอบในการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส
          8. พกิจารณาปสจจสยเสสสยงและบรกิหารความเสสสยงไมค่ใหร้เกกิดผลกระทบตค่อบรกิษสทอยค่างมสนสยสดาคสญ
          9. วค่าจร้างทสสปรถึกษาหรออผมูร้ชดานาญการทางวกิชาชสพเฉพาะเรอสองตามความจดาเปป็นและเหมาะสม 
         10.ปฏกิบสตกิตามกฎหมายทสสเกสสยวขร้องกสบงานของบรกิษสทฯ ปฏกิบสตกิตามสสญญาขร้อผมูกพสนทสสมสตค่อผมูร้มสสค่วนไดร้เสสย
       กรรมการผมูร้จสดการ
          1. เสนอแนวทางการบรกิหารใหร้แกค่คณะกรรมการบรกิหาร
           2. วางแผนและควบคธุมการดดาเนกินงานใหร้เปป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณธธุรกกิจทสสกดาหนดโดยคณะกรรมการบรกิหาร
           3. กดาหนดอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบใหร้แกค่ผมูร้บรกิหารและพนสกงานในระดสบตค่างๆ 
          4. สรธุปผลการดดาเนกินงานเพอสอนดาเสนอคณะกรรมการบรกิหาร 
       กรรมการบรกิหารดร้านการตลาด
          1. วางแผนการพสฒนาผลกิตภสณฑน์ 
          2. นดาเสนอนโยบายและกลยธุทธน์ดร้านการขาย-ตลาด ใหร้แกค่กรรมการผมูร้จสดการ 
          3. กดาหนดแนวทางในการวสดผลประสกิทธกิภาพในดร้านการขาย-ตลาด
          4. ประเมกินผลการขาย-ตลาด

8.3 คณะกรรมกจำรตรวจสอบ 
      บรกิษสทตร้องมสจดานวนกรรมการตรวจสอบไมค่นร้อยกวค่า 3 คน และมสหนร้าทสสรสบผกิดชอบในการสอบทาน รายการทางการเงกิน
ความเพสยงพอของระบบการควบคธุมภายใน ระบบบรกิหารความเส สสยง การปฏกิบสตกิตามกฎหมาย กฎเกณฑน์ และระเบสยบทสสเกสสยวขร้อง
รวมถถึงการจสดทดารายงานหรออใหร้ความเหป็นตค่อคณะกรรมการบรกิษสท เพอสอการอนธุมสตกิหรออเพอสอเสนอตค่อทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้น 
       คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดร้วยกรรมการอกิสระ จดานวน  3 ทค่าน ดสงนสนั้

1. นายอดาพล โหตระกกิตยน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอกิสระ
มสความรมูร้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงกิน ทค่านเคยมสตดาแหนค่งหนร้าทสส
เปป็น ผมูร้จสดการฝค่ายการเงกินและบรกิหาร บจก.พสคกิวเคมกิคอล ประเทศไทย ทค่าน
สามารถทดาหนร้าทสสในการสอบทานความนค่าเชอสอถออของงบการเงกินไดร้

2. นายไพรกินทรน์ วงษน์วสนทนสยน์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอกิสระ
มสความรมูร้และประสบการณน์ในการสอบทานงบการเงกิน ทค่านเคยดดารงตดาแหนค่ง
สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ทค่านสามารถทดาหนร้าทสสในการสอบทานความนค่า
เชอสอถออของงบการเงกินไดร้

3. นายสมกิต หรรษา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอกิสระ
มสความรมูร้และประสบการณน์เกสสยวกสบผลกิตภสณฑน์นดนั้ามสนหลค่อลอสนและจาระบส ทค่านเคย
ดดารงตดาแหนค่ง ฝค่ายบรกิหาร บรกิษสท เอสโซค่แสตนดารน์ตประเทศไทย จดากสด 

      โดยมส นางสาวสธุนารส ธรรมรธุจกิกธุล  ทดาหนร้าทสสเลขานธุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
      วาระการดดารงตดาแหนค่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมสวาระการดดารงตดาแหนค่งคราวละ 3 ปส ในกรณสทสกรรมการตรวจสอบลาออกกค่อนครบวาระ
การดดารงตดาแหนค่ง กรรมการทสไดร้รสบการแตค่งตสนั้งแทนคงอยมูค่ในตดาแหนค่งเทค่าวาระทสสเหลออของกรรมการทสสลาออก

      ขอบเขตอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบ   
 1.  สอบทานใหร้บรกิษสทมสการรายงานทางการเงกินเปป็นไปตามมาตรฐานบสญชสและเชอสอถออไดร้
 2.  สอบทานใหร้บรกิษสทมสระบบการควบคธุมภายในและการตรวจสอบภายในทสสมสประส กิทธกิผล ใหร้ความเหป็นชอบในการ   
                พกิจารณาแตค่งตสนั้ง เลกิกจร้าง หนค่วยงานตรวจสอบภายในและดมูแลใหร้มสความเปป็นอกิสระในการทดางาน

3.  สอบทานการปฏกิบสตกิของบรกิษสทใหร้เปป็นไปตามกฎหมายวค่าดร้วยหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ ขร้อกดาหนดของ
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                ตลาดหลสกทรสพยน์ กฎหมายทสสเกสสยวขร้องกสบธธุรกกิจ และเปป็นไปตามจรรยาบรรณธธุรกกิจของบรกิษสท
4.  พกิจารณาเสนอแตค่งตสนั้ง เลกิกจร้าง ผมูร้สอบบสญชสโดยคดานถึงถถึงความนค่าเชอสอถออ ปรกิมาณงานตรวจสอบ รวมถถึง  
     ประสบการณน์ของบธุคลากรทสสไดร้รสบมอบหมายใหร้ทดาการตรวจสอบบสญชส รวมทสนั้งเขร้ารค่วมประชธุมกสบผมูร้สอบบสญชส
     โดยไมค่มสฝค่ายจสดการเขร้ารค่วมประชธุมดร้วยอยค่างนร้อยปสละ 1 ครสนั้ง 

 5.  พกิจารณาการเปกิดเผยขร้อมมูลในกรณสทสสเกกิดรายการเกสสยวโยงหรออรายการทสสอาจมสความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์
     ใหร้มสความถมูกตร้องครบถร้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขร้อกดาหนดของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย

           6.  ปฏกิบสตกิการออสนตามทสสคณะกรรมการบรกิษสทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
           7.  จสดทดารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปกิดเผยไวร้ในแบบแสดงรายการขร้อมมูลประจดาปส(แบบ 56-1) ,
               รายงานประจดาปส(แบบ 56-2) ซถึสงรายงานดสงกลค่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและตร้องประกอบดร้วย 

     ขร้อมมูลอยค่างนร้อย ดสงตค่อไปนสนั้
        7.1 ความเหป็นเกสสยวกสบความถมูกตร้อง ครบถร้วน เชอสอถออไดร้ของรายงานทางการเงกิน
        7.2 ความเหป็นเกสสยวกสบความเพสยงพอของระบบการควบคธุมภายในของบรกิษสท
        7.3 ความเหป็นเกสสยวกสบการปฏกิบสตกิตามกฎหมายและขร้อกดาหนดเกสสยวกสบหลสกทรสพยน์และการดดาเนกินธธุรกกิจ
        7.4 ความเหป็นเกสสยวกสบความเหมาะสมของผมูร้สอบบสญชส
   7.5 ความเหป็นเกสสยวกสบรายการทสสอาจมสความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์
   7.6 จดานวนการประชธุมคณะกรรมการตรวจสอบ
   7.7 ความเหป็นหรออขร้อสสงเกตโดยรวมทสสคณะกรรมการตรวจสอบไดร้รสบจากการปฏกิบสตกิหนร้าทสสตามขร้อกดาหนด
   7.8 รายการออสนทสสเหป็นวค่าผมูร้ถออหธุร้นและผมูร้ลงทธุนทสสวไปควรทราบภายใตร้ขอบเขตหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบ
            8.  จสดใหร้มสการประชธุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหร้คณะกรรมการทราบอยค่างนร้อยไตรมาสละ 1 ครสนั้ง
           9.  แนะนดาคณะกรรมการบรกิหารเกสสยวกสบ การปลอดคอรน์รสปชสสน การบรกิหารความเสสสยง และการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส
            10. อบรม สสมมนา ความรมูร้ กฎเกณฑน์ และระเบสยบใหมค่ๆ ตามกฎหมายวค่าดร้วยหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ ขร้อ

     กดาหนดของตลาดหลสกทรสพยน์ มาตรฐานการบสญชส และกฎหมายทสสเกสสยวขร้องกสบธธุรกกิจของบรกิษสทอยค่างสมดสาเสมอ
11. ทบทวนกฎบสตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจดาเปป็นและเหมาะสมอยค่างนร้อยปสละ 1 ครสนั้ง

8.4 คณะกรรมกจำรบรสหจำรควจำมเส ปที่ยง
       บรกิษสทกดาหนดใหร้คณะกรรมการบรกิหารความเส สสยง ประกอบดร้วยสมาช กิกทสสเปป็น กรรมการบรกิษสท ผมูร้บรกิหาร และ/หรออบธุคคล
ผมูร้ทรงคธุณวธุฒกิจากภายนอก ซถึสงไดร้รสบการแตค่งตสนั้งโดยคณะกรรมการบรกิษสท โดยมสจดานวนไมค่นร้อยกวค่า 3 คน
       คณะกรรมการบรกิหารความเสสยงมสจดานวน 4 ทค่าน ประกอบดร้วย

1. นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล  ประธานคณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง
2. นายอดกิศร โรจตระการ  กรรมการบรกิหารความเสสสยง
3. นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง  กรรมการบรกิหารความเสสสยง
4. นางสาวดธุษฎส โรจตระการ  กรรมการบรกิหารความเสสสยง

       โดยมส นางสธุทธกิรสตนน์ วรรณรสตนน์ ทดาหนร้าทสส เลขานธุการคณะกรรมการบรกิหารความเส สสยง
      วาระการดดารงตดาแหนค่ง

คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยงมสวาระการดดารงตดาแหนค่งคราวละ 3 ปส
      ขอบเขตอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบ 
     1.  กดาหนดเปร้าหมาย นโยบาย กลยธุทธน์ และแผนการปฏกิบสตกิงานการบรกิหารความเสสสยงของบรกิษสท
           2.  พกิจารณาความเสสสยงทสสสดาคสญของบรกิษสท เพอสอใหร้คดาแนะนดาแกค่คณะกรรมการและฝค่ายจสดการ

3.  กดากสบดมูแลและสนสบสนธุนใหร้การบรกิหารความเสสสยงประสบความสดาเรป็จทสนั้งบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย
          4.  แตค่งตสนั้งคณะทดางานในบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย สค่งเสรกิมอบรมความรมูร้เพกิสมเตกิมเรอสองความเสสสยงอยค่าสมดสาเสมอ
          5.  สอบทานการปฏกิบสตกิของคณะทดางาน เพอสอใหร้มสการบรกิหารความเสสสยงอยค่างตค่อเนอสองและมสประสกิทธกิภาพ
          6.  รายงานการบรกิหารจสดการเพอสอลดความเสสสยงตค่อคณะกรรมการเพอสอทราบเปป็นประจดาและทสนเวลา 
          7.  เปกิดเผยรายงานของคณะกรรมการบรกิหารความเสสสยงในรายงานประจดาปสของบรกิษสท

8.  ทบทวนนโยบายใหร้เหมาะสมและทสนสมสย
9.  ปฏกิบสตกิการออสนๆทสสเกสสยวขร้องกสบการบรกิหารความเสสสยงตามทสสคณะกรรมการมอบหมาย

 
 8.5 ผมูข้บรสหจำรระดวับสมูง
       ผมูร้บรกิหารระดสบสมูงมสจดานวน 6 ทค่าน ประกอบดร้วย

1. นายมธุข โรจตระการ ประธานผมูร้บรกิหาร
ทสสปรถึกษาดร้านการจสดซอนั้อและการตลาด

2. นายอดกิศร โรจตระการ กรรมการผมูร้จสดการ
ผมูร้ชค่วยกรรมการผมูร้จสดการสายการขาย-การตลาดตค่างประเทศ

3. นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง ผมูร้ชค่วยกรรมการผมูร้จสดการสายบรกิหาร
ผมูร้รสบผกิดชอบสมูงสธุดในสายงานบสญชสและการเงกิน (CFO)
รสกษาการผมูร้จสดการฝค่ายจสดซอนั้อ , บธุคคลและธธุรการ

4. นางสาวดธุษฎส โรจตระการ ผมูร้ชค่วยกรรมการผมูร้จสดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
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5. นางสาวปรางศกิรกิ ทกิพยบธุญทอง ผมูร้ชค่วยผมูร้จสดการฝค่ายขายตค่างประเทศ 
6. นายบธุญศรส ตสนตกิพานกิชพสนธน์ ผมูร้จสดการฝค่ายคลสงสกินคร้าและจสดสค่ง

      ขอบเขตอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบ
1. มสสค่วนรค่วมในการกดาหนด วกิสสยทสศนน์ พสนธกกิจ คธุณคค่าหลสก ทกิศทาง เปร้าหมาย แผนงานธธุรกกิจ จรรยาบรรณในการ

              ดดาเนกินธธุรกกิจ และการบรกิหารความเสสสยง ของบรกิษสท
2. ถค่ายทอดวกิสสยทสศนน์ พสนธกกิจ คธุณคค่าหลสก ทกิศทาง เปร้าหมาย แผนงานธธุรกกิจ จรรยาบรรณในการดดาเนกินธธุรกกิจ

              และการบรกิหารความเสสสยง เพอสอใหร้พนสกงานทธุกฝค่าย ทธุกระดสบ นดาไปปฏกิบสตกิใหร้ถมูกตร้อง และมสประส กิทธกิภาพ
3. กดาหนดกลยธุทธน์ เปร้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ทสสสดาคสญ และ ควบคธุมตกิดตามดมูแลใหร้มสการดดาเนกินงาน 
    และรายงานผลงานตค่อทสสประชธุมคณะกรรมการบรกิษสท
4. จสดใหร้มสระบบการควบคธุมภายในและการตรวจสอบภายในทสสมสประส กิทธกิภาพและประสกิทธกิผล
5. ดมูแลบรกิหารรายการทสสเกสสยวโยงกสน และ รายการทสสจะกค่อใหร้เกกิดปสญหาความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์
6. ดมูแลใหร้มสแผนงานทสมสประสกิทธกิภาพในการบรกิหารจสดการความเสสสยง

       อดานาจอนธุมสตกิการดดาเนกินการของบรกิษสทโดยสรธุป             
เรอสองทสสเกสสยวกสบการดดาเนกินธธุรกกิจปกตกิ

ของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย
คณะกรรมการ

บรกิษสท
ผมูร้บรกิหาร
ระดสบสมูง

1 การรสบรองงบการเงกินของบรกิษสท  -

2 การทดารายการระหวค่างกสนทสสคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ  -

3 การมสสค่วนไดร้เสสยทสสอาจมสความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์  -

4 แผนอสตรากดาลสงเครอสองจสกรและกดาลสงคน  -

5 ลงนามเชป็คและหนสงสออสดาคสญเกสสยวกสบการเงกิน  -

6 แผนการดดาเนกินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทธุน เกกิน 20 ลบ. ไมค่เกกิน 20 ลบ.

7 การอนธุมสตกิวงเงกินสกินเชอสอลมูกคร้า เกกิน 20 ลบ. ไมค่เกกิน 20 ลบ.

8 การขายทรสพยน์ส กิน เกกิน 10 ลบ. ไมค่เกกิน 10 ลบ.

9 การตสดหนสนั้สมูญ เกกิน 1 ลบ. ไมค่เกกิน 1 ลบ.

10 การซอนั้อสกินคร้าทสสเปป็นวสตถธุดกิบและออสนๆในการผลกิตส กินคร้า  

8.6 กจำรสรรหจำกรรมกจำรและผมูข้บรสหจำร
 1)  ขบวนการคสดเลออก ผมูร้ดดารงตดาแหนค่งกรรมการและผมูร้บรกิหารของบรกิษสทฯไมค่ไดร้ผค่านคณะกรรมการสรรหา เนอสองจาก 

บรกิษสทฯยสงไมค่มสการแตค่งตสนั้งคณะกรรมการสรรหา อยค่างไรกป็ตาม คณะกรรมการบรกิษสทฯไดร้เปกิดโอกาสใหร้ผมูร้ถออหธุร้นสค่วนนร้อย
เสนอชอสอบธุคคลทสสมสคธุณสมบสตกิเหมาะสมเขร้าดดารงตดาแหนค่งตามหลสกเกณฑน์หรออแนวทางปฏกิบสตกิทสสตลาดหลสกทรสพยน์แหค่ง
ประเทศไทยแนะนดาไวร้ โดยไดร้แจร้งผมูร้ถออหธุร้นทราบผค่านระบบเผยแพรค่ขร้อมมูลของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทยและ
เวป็บไซตน์ของบรกิษสทฯ ทธุกปส
2)  คธุณสมบสตกิ ของกรรมการ กรรมการอกิสระ กรรมการตรวจสอบ และผมูร้บรกิหาร ตร้องมสคธุณสมบสตกิและไมค่มสลสกษณะตร้อง
หร้ามตามมาตรา 68 แหค่งพระราชบสญญสตกิบรกิษสทมหาชนจดากสดพ.ศ.2535 ไมค่มสลสกษณะทสสแสดงถถึงการขาดความเหมาะสม
ทสสจะไดร้รสบความไวร้วางใจใหร้เปป็นกรรมการในบรกิษสททสสมสมหาชนเปป็นผมูร้ถออหธุร้นตามมาตรา 89/3 แหค่งพรบ.หลสกทรสพยน์และ
ตลาดหลสกทรสพยน์ ฉบสบทสส 4 พ.ศ.2551 และ ฉบสบทสส 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และ
ตลาดหลสกทรสพยน์ทสส กจ.3/2560 เรอสองการกดาหนดลสกษณะขาดความนค่าไวร้วางใจของกรรมการและผมูร้บรกิหารของบรกิษสททสส
มสผลใช ร้บสงคสบตสนั้งแตค่วสนทสส 16 กธุมภาพสนธน์ 2560 เปป็นตร้นไป
3)  กรรมการอกิสระและกรรมการตรวจสอบ บรกิษสทฯไดร้กดาหนดนกิยามกรรมการอกิสระของบรกิษสทฯเทค่ากสบขร้อกดาหนดขสนั้นตดสา
ของก.ล.ต.และตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทยในเรอสองการถออหธุร้นของบรกิษสทฯคออกรรมการอกิสระของบรกิษสทฯตร้องถออ
หธุร้นในบรกิษสทฯไมค่เกกินรร้อยละ 1 ของจดานวนหธุร้นทสสมสส กิทธกิออกเสสยงทสนั้งหมด และมสคธุณสมบสตกิความเปป็นอกิสระตามเกณฑน์ของ
คณะกรรมการกดากสบตลาดทธุนตามประกาศทสส ทจ.4/2552 ลงวสนทสส 20 กธุมภาพสนธน์ 2552 และตามหลสกการกดากสบดมูแล
กกิจการทสสดส

     บรกิษสทฯมสกรรมการอกิสระมากกวค่า 1 ใน 3 ของกรรมการทสนั้งคณะคออมสกรรมการอกิสระรวม 4 ทค่านตค่อกรรมการทสนั้งคณะ 
10 ทค่านคกิดเปป็นรร้อยละ 40 กรรมการอกิสระแตค่ละทค่านเปป็นผมูร้ทรงคธุณวธุฒกิและเปป็นบธุคคลภายนอก ไมค่มสส ค่วนรค่วมในการ
บรกิหารงานไมค่เปป็นผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่หรออถออหธุร้นเกกินกวค่ารร้อยละ 1 ไมค่ไดร้เปป็นลมูกจร้างหรออพนสกงานทสสไดร้รสบเงกินเดออน รวมทสนั้ง
ไมค่ใชค่เปป็นผมูร้ทสสเกสสยวขร้องหรออญาตกิสนกิทของผมูร้บรกิหารหรออผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ของบรกิษสท,บรกิษสทในเครออ, บรกิษสทรค่วม, บรกิษสททสส
เกสสยวขร้อง กรรมการอกิสระ 2 ทค่านมสความรอบรมูร้ในหลสกการบสญชสและกฎหมาย สค่วนกรรมอกิสระอสก 2 ทค่านมสความรอบรมูร้ใน
ธธุรกกิจอธุตสาหกรรมนดนั้ามสนหลค่อลอสนและจาระบส 

14



SPG 56-1 ประจจจำปป2563

4)  กรรมการบรกิหารความเสสสยง มสประธานคณะกรรมการเปป็นกรรมการอกิสระซถึสงสามารถอธุทกิศเวลาอยค่างเพสยงพอในการ
ดดาเนกินงานของคณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง

   5)  องคน์ประกอบ คณะกรรมการของบรกิษสทประกอบดร้วยกรรมการจดานวนไมค่นร้อยกวค่า 5 คนและกรรมการไมค่นร้อย กวค่ากถึสง
หนถึสงของจดานวนกรรมการทสนั้งหมดนสนั้นตร้องมสถกิสนทสสอยมูค่ในราชอาณาจสกรโดยกรรมการของบรกิษสทจะตร้องเปป็นผมูร้มสคธุณสมบสตกิ
ตามทสสกฎหมายกดาหนด
6)  การแตค่งตสนั้ง ใหร้ทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้นเปป็นผมูร้แตค่งตสนั้งกรรมการโดยใช ร้เสสยงขร้างมาก บธุคคลซถึสงไดร้รสบคะแนนเสสยงสมูงสธุดตาม
ลดาดสบจะไดร้รสบแตค่งตสนั้งใหร้เปป็นกรรมการเทค่ากสบจดานวนกรรมการทสสจะพถึงมสหรออจะพถึงเลออกตสนั้งในครสนั้งนสนั้นในกรณสทสสบธุคคลซ ถึสง
ไดร้รสบการเลออกตสนั้งในลดาดสบถสดลงมามสคะแนนเส สยงเทค่ากสนเกกินจดานวนทสสจะพถึงมสหรออจะพถึงเลออกตสนั้งในครสนั้งนสนั้นใหร้ประธาน
เปป็นผมูร้ออกเสสยงชสนั้ขาด การเสนอชอสอบธุคคลเขร้าดดารงตดาแหนค่งกรรมการของบรกิษสทฯนสนั้นไดร้เปกิดเผยขร้อมมูลประวสตกิอยค่างเพสยง
พอใหร้ผมูร้ถออหธุร้นพกิจารณากค่อนลงคะแนนแตค่งตสนั้งดร้วย

 7)  การครบวาระ ในการประชธุมสามสญประจดาปสทธุกครสนั้งกรรมการจดานวนหนถึสงในสามจะตร้องออกจากตดาแหนค่งและถร้า
จดานวนกรรมการจะแบค่งออกใหร้ตรงเปป็นสามสค่วนไมค่ไดร้แลร้วใหร้กรรมการในจดานวนใกลร้ทสสสธุดกสบสค่วนหนถึสงในสามออกจาก
ตดาแหนค่งโดยใหร้กรรมการคนทสสอยมูค่ในตดาแหนค่งนานทสสสธุดเปป็นผมูร้ออกจากตดาแหนค่ง ทสนั้งนสนั้กรรมการทสสออกตามวาระนสนั้นๆ อาจ
ถมูกเลออกเขร้ามาดดารงตดาแหนค่งใหมค่ไดร้
8)  การพร้นตดาแหนค่ง นอกจากการพร้นตดาแหนค่งตามวาระแลร้ว กรรมการจะพร้นจากตดาแหนค่งเมอสอ ตาย ลาออก ขาด
คธุณสมบสตกิหรออมสลสกษณะตร้องหร้ามตามกฎหมาย ทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้นลงมตกิใหร้ออก ศาลมสคดาสสสงใหร้ออกจากตดาแหนค่ง

          9)  ในกรณสทสสตดาแหนค่งกรรมการวค่างลงเพราะเหตธุออสนนอกเหนออไปจากการออกตามวาระ ใหร้คณะกรรมการเลออกบธุคคล
หนถึสงซถึสงมสคธุณสมบสตกิและไมค่มสลสกษณะตร้องหร้ามตามกฎหมายเขร้าเปป็นกรรมการแทนในการประชธุมคณะกรรมการคราวถสด
ไปเวร้นแตค่วาระของกรรมการจะเหลออนร้อยกวค่าสองเดออน มตกิของคณะกรรมการจะตร้องประกอบดร้วยคะแนนเส สยงไมค่นร้อย
กวค่าสามในสสสของจดานวนกรรมการทสสยสงเหลอออยมูค่ แตค่บธุคคลซ ถึสงไดร้รสบการเลออกตสนั้งเปป็นกรรมการแทนนสนั้น จะอยมูค่ในตดาแหนค่ง
ไดร้เพสยงเทค่าวาระทสสยสงเหลอออยมูค่ของกรรมการทสสตนเขร้าไปแทน

          10)  การใหร้ออกจากตดาแหนค่ง ทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้นอาจลงมตกิใหร้กรรมการคนใดออกจากตดาแหนค่งกค่อนถถึงกดาหนดตามวาระ
ไดร้ ดร้วยคะแนนเสสยงไมค่นร้อยกวค่าสามในสสสของจดานวนผมูร้ถออหธุร้นซ ถึสงมาประชธุมและมสส กิทธกิออกเสสยง และมสหธุร้นนสบรวมกสนไดร้
ไมค่นร้อยกวค่ากถึสงหนถึสงของจดานวนหธุร้นทสสถออโดยผมูร้ถออหธุร้นทสสมาประชธุมและมสส กิทธกิออกเสสยง

     11)  การประกอบกกิจการนอกบรกิษสท กรรมการจะประกอบกกิจการหรออเขร้าเปป็นหธุร้นสค่วนหรออเขร้าเปป็นผมูร้ถออหธุร้นในนกิตกิบธุคคลออสน
ทสสมสสภาพอยค่างเดสยวกสนและเปป็นการแขค่งขสนกสบกกิจการของบรกิษสทไมค่ไดร้ เวร้นแตค่จะแจร้งใหร้ทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้นทราบกค่อนทสสจะ
มสมตกิแตค่งตสนั้ง และเพอสอใหร้กรรมการสามารถอธุทกิศเวลาในการปฏกิบสตกิหนร้าทสส คณะกรรมการบรกิษสทฯไดร้กดาหนดจดานวนบรกิษสท
ทสสกรรมการแตค่ละคนจะไปดดารงตดาแหนค่งไวร้ดสงตค่อไปนสนั้   

          11.1 กรรมการทสสเปป็นผมูร้บรกิหารใหร้ดดารงตดาแหนค่งไดร้ไมค่เกกิน 4 บรกิษสท
          11.2 กรรมการทสสไมค่เปป็นผมูร้บรกิหารหรออกรรมการมอออาชสพใหร้ดดารงตดาแหนค่งไดร้ไมค่เกกิน 6 บรกิษสท และ
          11.3 ประธานกรรมการใหร้ดดารงตดาแหนค่งประธานกรรมการบรกิษสทจดทะเบสยนไดร้เพสยง 1 บรกิษสท    

12)  เรอสองทสสไมค่ควรดดาเนกินการ 
     12.1 กรรมการไมค่ควรแทรกแซงการทดางานของฝค่ายบรกิหารในเรอสองทสสอนธุมสตกิแลร้ว เวร้นแตค่มสเหตธุจดาเปป็น 
     12.2 กรรมการไมค่ควรกระทดาธธุรกกิจอยค่างใดอยค่างหนถึสงกสบบรกิษสท ไมค่วค่าจะกระทดาในนามของตนหรออของ

  บธุคคลออสน ถร้ามกิไดร้รสบความยกินยอมจากคณะกรรมการแลร้ว การซอนั้อขายหรออกระทดาธธุรกกิจนสนั้นไมค่มสผล
            ผมูกพสนบรกิษสท
13)  การปฐมนกิเทศกรรมการใหมค่
กรรมการใหมค่จะไดร้รสบการแนะนดาแนวทางการดดาเนกินงานในภาพรวมของกลธุค่มบรกิษสท โครงสรร้างบรกิษสทยค่อย บรกิษสทรค่วม
และบรกิษสททสสเกสสยวขร้อง เพอสอใหร้มสความเขร้าใจวกิธสทดางานและโครงสรร้างการถออหธุร้นระหวค่างกสน รวมถถึงใหร้ขร้อมมูลทสสสดาคสญและ
จดาเปป็นตค่อการปฏกิบสตกิหนร้าทสสของกรรมการ เชค่นโครงสรร้างการทดางานภายในบรกิษสท ขร้อบสงคสบบรกิษสท วสตถธุประสงคน์บรกิษสท 
จรรยาบรรณทางธธุรกกิจ คมูค่มออกรรมการบรกิษสท นโยบายการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส กฎหมายทสสเกสสยวขร้อง งบการเงกิน 
หมายเหตธุประกอบงบการเงกิน สดาหรสบปส2563 ไมค่ไดร้มสกรรมการเขร้าใหมค่

8.7 คสจำตอบแทนกรรมกจำรและผมูข้บรสหจำรระดวับสมูง
          1)  นโยบายการพกิจารณาคค่าตอบแทนกรรมการบรกิษสทและผมูร้บรกิหารระดสบสมูง คณะกรรมการบรกิษสทไดร้กดาหนดไวร้ดสงนสนั้

    ผลตอบแทนระยะสสนั้น บรกิษสทกดาหนดการจค่ายผลตอบแทนทสสสามารถเทสยบเคสยงไดร้อยค่างเหมาะสมกสบอสตราการจค่าย
ทสสวไปขององคน์กรออสนทสสอยมูค่ในธธุรกกิจใกลร้เคสยงกสนเพอสอรสกษาและเสรกิมสรร้างความสามารถแขค่งขสนดร้านทรสพยากรบธุคคลใหร้กสบ
องคน์กร และจค่าย Bonus จากผลประกอบการในแตค่ละรอบปส เพอสอจมูงใจใหร้ปฏกิบสตกิงานใหร้ไดร้ตามเปร้าหมายขององคน์กรในปส
นสนั้นๆ
    ผลตอบแทนในระยะยาว บรกิษสทกดาหนดนโยบายคค่าตอบแทนเพอสอรสกษาและสรร้างแรงจมูงใจในการปฏกิบสตกิงานใหร้
องคน์กรดดาเนกินงานไปสมู ค่เปร้าหมายในอนาคตทสสวางแผนไวร้ในระยะยาว และตร้องอยมูค่ภายในวงเงกินงบประมาณการจค่ายคค่า
ตอบแทนทสสสอดคลร้องกสบผลการดดาเนกินงานขององคน์กร
    คค่าตอบแทนกรรมการและวกิธสการจค่าย
    -  คค่าเบสนั้ยประชธุม พกิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธธุรกกิจของบรกิษสท ความรสบผกิดชอบ ความรมูร้ความสามารถและ
ประสบการณน์ของกรรมการ การปฏกิบสตกิหนร้าทสสทสสกค่อใหร้เกกิดประโยชนน์กสบบรกิษสท โดยเทสยบเคสยงกสบบรกิษสททสสอยมูค่ในกลธุค่มธธุรกกิจ
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เดสยวกสน และมสอสตราทสสเหมาะสมเพสยงพอทสจะจมูงใจและรสกษากรรมการทสมสคธุณภาพไวร้ โดยจค่ายใหร้กสบกรรมการทธุกทค่านทส
เขร้าประชธุม
    -  คค่าตอบแทนประจดาปส พกิจารณาจากผลประกอบการของบรกิษสทโดยจค่ายใหร้กสบกรรมการอกิสระ
    -  โดยขออนธุมสตกิวงเงกินจากทสสประชธุมสามสญผมูร้ถออหธุร้นทธุกๆปส
    คค่าตอบแทนผมูร้บรกิหารระดสบสมูงและวกิธสการจค่าย
    - คค่าตอบแทนผมูร้บรกิหารระดสบสมูง เปป็นคค่าตอบแทนในรมูปแบบ คค่าตอบแทนรายเดออน โบนสส และคค่าบรกิหารงาน

    - โดยพกิจารณาจาก : ภาระหนร้าทสสความรสบผกิดชอบ , KPI ผลการดดาเนกินงานของบรกิษสท , เปรสยบเทสยบขร้อมมูลอสตรา
ตลาดของธธุรกกิจใกลร้เคสยงกสนในปสจจธุบสนจากการสดารวจของสถาบสนและองคน์กรทสสนค่าเช อสอถออ , อสตราการเตกิบโตของ
ผลกิตภสณฑน์มวลรวมในประเทศ และคค่าเฉลสสยอสตราเงกินเฟร้อ

            2) คค่าตอบแทนทสสเปป็นตสวเงกิน
                 2.1 คค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปส 2563 สกินั้นสธุด ณ 31 ธสนวาคม 2563 หนค่วย : บาท

ชอสอ สกธุล ตดาแหนค่ง 2563 2562
1. นายมธุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 140,000 140,000
2. นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง กรรมการ และ

กรรมการบรกิหาร
120,000 90,000

3. นายอดกิศร โรจตระการ กรรมการ และ 
กรรมการบรกิหาร

120,000 120,000

4. นายไพบมูลยน์ จกิตตกิวาณกิชยน์ กรรมการ และ 
กรรมการบรกิหาร

220,000 220,000

5. นางสาวดธุษฎส โรจตระการ กรรมการ และ 
กรรมการบรกิหาร

120,000 120,000

6. นางสาวปรางศกิรกิ ทกิพยบธุญทอง กรรมการ และ
กรรมการบรกิหาร

120,000 90,000

กรรมการบรกิหาร 6 ราย เปป็นเงกิน 840,000 780,000
7. นายอดาพล โหตระกกิตยน์ กรรมการอกิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ
515,000 515,000

8. นายไพรกินทรน์ วงษน์วสนทนสยน์ กรรมการอกิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000 470,000

9. นายสมกิต หรรษา กรรมการอกิสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

470,000 470,000

10.นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล กรรมการอกิสระ และ
กรรมการบรกิหารความเสสยง

470,000 410,000

กรรมการอกิสระ 4 ราย เปป็นเงกิน 1,925,000 1,865,000
รวมกรรมการ 10 ราย เปป็นเงกิน 2,765,000 2,645,000

      2.2 คค่าตอบแทนผมูร้บรกิหารระดสบสมูง 
2563 2562

คค่าตอบแทน (บาท) 153,793,993 147,796,800
3) คค่าตอบแทนออสน        - ไมค่มส -

8.8 กจำรดจจำรงตจจำแหนสงในบรสษวัท บรสษวัทยสอย และ บรสษวัททปที่เกปที่ยวขข้อง
ประเภท บรกิษสท บรกิษสทยค่อย บรกิษสทยค่อย บรกิษสทยค่อย บรกิษสทเกสสยวขร้อง

ชอสอกรรมการ    บมจ.สยามภสณฑน์ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรสเมสยฯ โรจนน์ไพศาล

นายมธุข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ หธุร้นสค่วน

นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการผมูร้จสดการ หธุร้นสค่วนผมูร้จสดการ

นายอดกิศร โรจตระการ กรรมการผมูร้จสดการ กรรมการผมูร้จสดการ กรรมการผมูร้จสดการ กรรมการบรกิหาร หธุร้นสค่วน

นส.ดธุษฎส โรจตระการ กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร หธุร้นสค่วน

นส.ปรางศกิรกิ ทกิพยบธุญทอง กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร -

นายไพบมูลยน์ จกิตตกิวาณกิชยน์ กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร กรรมการบรกิหาร -

8.9 กจำรดจจำรงตจจำแหนสงในบรสษวัทมหจำชนอถืที่น และ บรสษวัททวัที่วไปอถืที่น
 บรกิษสทมหาชนออสน : ไมค่มสกรรมการทค่านใดดดารงตดาแหนค่งในบรกิษสทมหาชนออสน
 บรกิษสททสสวไปออสน   :  กรรมการบรกิหาร 1 ทค่านคออ นายไพบมูลยน์ จกิตตกิวาณกิชยน์ ดดารงตดาแหนค่งเปป็นกรรมการบรกิหาร ทสส
      โรงพยาบาลและศมูนยน์การแพทยน์วกิชสยยธุทธ รวม 1 แหค่ง  
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8.10   กจำรประชสุมคณะกรรมกจำร

       ในปส2563 บรกิษสทจสดใหร้มส การประชธุมคณะกรรมการบรกิษสทรวม 9 ครสนั้ง,การประชธุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครสนั้ง และ
การประชธุมคณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง 2 ครสนั้ง โดยกรรมการแตค่ละทค่านไดร้เขร้ารค่วมประชธุม ดสงนสนั้

ชอสอ สกธุล ตดาแหนค่ง ประชธุมคณะ
กรรมการ
บรกิษสท

ประชธุม
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชธุมคณะ
กรรมการ

ความเสสสยง
รวม

1.นายมธุข โรจตระการ ประธานกรรมการ 9 9
2.นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง กรรมการ 9  3 2 14
3.นายอดกิศร โรจตระการ กรรมการ 9 2 11
4.นายไพบมูลยน์ จกิตตกิวาณกิชยน์ กรรมการ 9 9
5.นางสาวปรางศกิรกิ ทกิพยบธุญทอง กรรมการ 9 9
6.นายอดาพล โหตระกกิตยน์ กรรมการอกิสระ 4 4 8
7.นายไพรกินทรน์ วงษน์วสนทนสยน์ กรรมการอกิสระ 4 4 8
8.นายสมกิต หรรษา กรรมการอกิสระ 4 4 8
9.นางสาวดธุษฎส โรจตระการ กรรมการ 9 2 11
10.นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล กรรมการอกิสระ 8 3 2 13

8.11   ประววัตสกจำรอบรมเกปที่ยวกวับบทบจำทหนข้จำทปที่และทวักษะของกจำรเปป็นกรรมกจำรและกรรมกจำรบรสหจำร
กรรมการของบรกิษสทไดร้เขร้าอบรมสสมมนาเพอสอเพกิสมทสกษะอยค่างสมดสาเสมอทสนั้งในและตค่างประเทศ ดสงนสนั้
- 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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8.12 บสุคลจำกร

     1) บรกิษสทและบรกิษสทยค่อย มสผมูร้บรกิหารและพนสกงาน ณ 31 ธสนวาคม 2563 ดสงนสนั้
บสุคลจำกร (คน) สยจำมภวัณฑฑ์ สยจำมลมูบฯ สยจำมแบตฯ พรปเมปยลมูบฯ รวม

2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562

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

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

รวมจดานวนคน 212 213 140 136 178 241 243 251 773 841

3. ผลตอบแทน (ลร้านบาท)
    - ทสสเปป็นตสวเงกิน
    - สวสสดกิการ อบรม และออสนๆ

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. สดารองผลประโยชนน์พนสกงาน 68.51 65.91 6.44 5.53 6.28 8.85 10.52 10.25 91.8 90.55

5. การอบรมใหร้ความรมูร้
    - จดานวนหลสกสมูตร
    - จดานวนคนทสสเขร้าอบรม

2
30

9
183

23
280

26
168

15
192

25
213

22
331

37
303

26
833

37
867

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

 
    2) ลสกษณะคค่าตอบแทน
   1. คค่าตอบแทนทสสเปป็นตสวเงกินไดร้แกค่ เงกินเดออน คค่าแรง คค่าคอมมกิชชสสน เบสนั้ยเลสนั้ยง เบสนั้ยขยสน คค่าลค่วงเวลา คค่ากะ คค่าเดกิน ทาง

    ทสสเกสสยวขร้องกสบการดดาเนกินธธุรกกิจ เงกินกลางปส เงกินโบนสส เงกินชค่วยเหลออเมอสอชราภาพและเงกินชดเชยเมอสอเกษสยณอายธุ
 2. คค่าตอบแทนออสน เชค่น สกิทธกิในวสนลาปค่วย ลาพสกผค่อน ลาบวช ลาคลอด วสนหยธุดตามประเพณส การรสกษาพยาบาลกรณส

    อธุบสตกิเหตธุและฉธุกเฉกิน ชธุดเครอสองแบบ อธุปกรณน์เพอสอความปลอดภสย รถรสบสค่งพนสกงาน หร้องพยาบาล การจสดทดาประกสน
    ชสวกิตใหร้กสบผมูร้บรกิหารและพนสกงานตามระดสบความเสสสยงของการปฏกิบสตกิงาน สนสบสนธุนคค่าใช ร้จค่ายการฝถึกอบรมสสมมนาทสนั้ง
    ภายในและภายนอกองคน์กร เปป็นตร้น

     3) นโยบายในการพสฒนาพนสกงานของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย     
    บรกิษสทตระหนสกถถึงความสดาคสญในการเรสยนรมูร้และการพสฒนาบธุคลากร เพราะเชอสอวค่าบธุคลากรทสสมสความรมูร้ ความสามารถ มส
ความสดาคสญอยค่างยกิสงทสสจะนดาพาบรกิษสทใหร้บรรลธุเปร้าหมายในการดดาเนกินธธุรกกิจและสรร้างความพถึงพอใจใหร้กสบลมูกคร้า ผมูร้ถออหธุร้น
และผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกระดสบ
    บรกิษสทจสดใหร้มสการอบรบแกค่พนสกงานทธุกระดสบ ทธุกแผนก เปป็นประจดาอยค่างสมดสาเสมอทธุกปส โดยกดาหนดเปป็นใหร้มสการจสด
ทดาแผนฝถึกอบรม เลออกหสวขร้ออบรมทสสเปป็นประโยชนน์ตค่อพนสกงานและองคน์กร และนดาเสนอของบประมาณจากฝค่ายบรกิหาร
เปป็นประจดาทธุกเดออนธสนวาคมของปส กดาหนดเปร้าหมายใหร้ผมูร้จสดการแตค่ละแผนกจสดทดา Succession Plan , Training 
Plan และ Jobs Rotation Plan และมสคณะทดางานบรกิหารความเสสสยงตรวจตกิดตามการปฏกิบสตกิตามแผนอยค่างสมดสาเสมอ 
บรกิษสทมสนโยบายจมูงใจพนสกงานในตดาแหนค่งทสสมสความสดาคสญโดยเพกิสมคค่าตอบแทนเชค่น เงกินพกิเศษ คค่าตดาแหนค่งใหร้เหมาะสม
เพอสอลด Turnover rate ของพนสกงาน  

    สดาหรสบปส 2563 บรกิษสทและบรกิษสทยค่อย มสการอบรมใหร้พนสกงานในหสวขร้อ ดสงนสนั้ 
1. การใช ร้ระบบ PM ใน SAP 
2. นโยบายและแนวทางการดดาเนกินงานดร้านความปลอดภสย
3. เทคโนโลยส IO link with lot และ AS-i ทสสใช ร้รค่วมกสบ PLC ชค่วยพสฒนาโรงงานใหร้เปป็น Smart Factory 4.0
4. Automation for man Saning By Universal Robot เพอสอลดแรงงคนงาน
5. ผมูร้ปฏกิบสตกิงานในสถานทสสอสบอากาศ
6. ความรมูร้ทสสวไปเกสสยวกสบจาระบส
7. On the job training  วกิธสการใช ร้เครอสองชสสงนดนั้าหนสก
8. ความรมูร้เกสสยวกสบนดนั้ามสนหลค่อลอสน
9. ความรมูร้เกสสยวกสบแบตเตอรสส
10. กกิจกรรมการเฝร้าระวสงสค่งเสรกิมปร้องกสนโรคจากการทดางานในสถานประกอบกกิจการ
11. โครงการพสฒนาเครออขค่ายดร้านการปร้องกสนและบรรเทา  สาธาณภสย ( FIREMAN )
12. จกิตสดานถึกอนธุรสกษน์พลสงงาน
13. ความปลอดภสยอาชสวอนามสยและสภาพแวดลร้อมในการทดางาน 
14. คณะกรรมการความปลอดภสยอาชสวอนามสยและสภาพแวดลร้อมในการทดางาน
15. การอบรมดสบเพลกิงขสนั้นตร้น การฝถึกซ ร้อมอพยพหนสไฟ

18



SPG 56-1 ประจจจำปป2563

16. โครงการสค่งเสรกิมการเพกิสมผลผลกิตภาพแรงงานในสถานประกอบกกิจการ 
17. On the job training งาน : บธุคคล,ซค่อมบดารธุง,วางแผนผลกิต,พสสดธุ,QC+LAB,ธธุรการ+โยธา และฝค่ายผลกิต

 เปป็นตร้น   

      4) การเปลสสยนแปลงและขร้อพกิพาทดร้านแรงงานทสสสดาคสญ
     ปส2563 บรกิษสท สยามแบตฯ ซถึสงเปป็นผมูร้ผลกิตสกินคร้าแบตเตอรสส ไดร้ลดกดาลสงการผลกิต เนอสองจากผลกระทบของสถานะการณน์ 

COVID-19 ทสสเกกิดขถึนั้นในตลาดตค่างประเทศ จถึงไดร้ลดจดานวนพนสกงานลงจาก 241 คน เหลออ 178 คน สค่วนขร้อพกิพาทดร้าน
แรงงานไมค่มส                   

8.13 เลขจำนสุกจำรบรสษวัท 
         คณะกรรมการบรกิษสทไดร้แตค่งตสนั้ง นางสธุทธกิรสตนน์ วรรณรสตนน์ ผมูร้ช ค่วยผมูร้จสดการฝค่ายบสญชสและการเงกิน เปป็นเลขานธุการบรกิษสท
ตสนั้งแตค่วสนทสส 9 สกิงหาคม 2551 เพอสอทดาหนร้าทสสตามมาตรา 89/15 พระราชบสญญสตกิหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ พ.ศ. 2535
และตามทสสคณะกรรมการกดากสบตลาดทธุนประกาศกดาหนด โดยมสหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบหลสก ดสงนสนั้

1. รมูร้ขร้อกฎหมาย ระเบสยบและขร้อบสงคสบตค่างๆ และตกิดตามใหร้มสการปฏกิบสตกิอยค่างถมูกตร้อง และเปกิดเผยขร้อมมูลใหร้ทสนเวลา
2. เกป็บรสกษาเอกสารสดาคสญเชค่น ทะเบสยนกรรมการ หนสงสออนสดประชธุมคณะกรรมการ รายงานการประชธุมคณะกรรมการ 
    แบบ 56-1 รายงานประจดาปสแบบ 56-2 หนสงสออนสดประชธุมผมูร้ถออหธุร้น รายงานการประชธุมผมูร้ถออหธุร้น รายงานการมสสค่วนไดร้  
    เสสยของกรรมการและผมูร้บรกิหาร รายงานความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์ของกรรมการและผมูร้บรกิหาร รายงานความรสบ  
    ผกิดชอบตค่อรายงานทางการเงกินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจดาปสของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชธุด 
    ยค่อย
3. ดดาเนกินการออสนๆตามทสสคณะกรรมการกดากสบตลาดทธุนและกฎหมายทสสเกสสยวขร้องประกาศกดาหนด
4. จสดการประชธุมผมูร้ถออหธุร้น และประชธุมคณะกรรมการบรกิษสท ใหร้เปป็นไปตามกฎหมาย ขร้อบสงคสบของบรกิษสทฯ และขร้อพถึง  
    ปฏกิบสตกิตค่างๆ
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 9. กจำรกจจำกวับดมูแลกสจกจำร

9.1 นโยบจำยกจำรกจจำกวับดมูแลกสจกจำร
 คณะกรรมการตระหนสกถถึงความสดาคสญของการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส และมธุค่งมสสนใหร้องคน์กรมสการดดาเนกินงานและปฏกิบสตกิ
ตามหลสกการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดสตามหลสกการ CG Code จสดทดานโยบายการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส โดยมธุค่งจะสรร้างความมสสนคง 
และความเจรกิญเตกิบโตอยค่างยสสงยอนใหร้กสบองคน์กร โดยใหร้กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงานทธุกคนยถึดถออปฏกิบสตกิ ดสงนสนั้

1. คณะกรรมการเปป็นผมูร้กดาหนดวกิสสยทสศนน์ พสนธกกิจ คธุณคค่าหลสก หลสกเกณฑน์และจรรยาบรรณในการดดาเนกินธธุรกกิจ เพอสอใหร้
ทธุกคนในองคน์กรถออปฏกิบสตกิและใช ร้เปป็นแนวทางในการทดางานโดยคดานถึงถถึงผลประโยชนน์ของบรกิษสท ผมูร้ถออหธุร้น และเคารพส กิทธกิของผมูร้
มสสค่วนไดร้เสสยทธุกระดสบ

2. คณะกรรมการจะปฏกิบสตกิและเผยแพรค่ขร้อมมูลใหร้กสบผมูร้ถออหธุร้นและผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยกลธุค่มตค่างๆ อยค่างโปรค่งใส เปป็นธรรม ทสน
เวลาและสามารถตรวจสอบไดร้

3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทธุกๆปสใหร้ครอบคลธุมถถึง หลสกส กิทธกิมนธุษยชน การสค่งเสรกิมแรงงาน การดมูแลสกิสง
แวดลร้อม  รค่วมมออตค่อตร้านการทธุจรกิตคอรสปชสสน มสความรสบผกิดชอบตค่อสสงคม ดมูแลและบรกิหารความเสสสยง โดยจสดใหร้มสคณะกรรมการ
ชธุดยค่อย และทสมผมูร้บรกิหารจสดการทสสมสประส กิทธกิภาพเพอสอใหร้บรรลธุเปร้าหมายทสสวางไวร้และปรสบตสวไดร้เมอสอมสปสญหา

9.2 กจำรตสดตจำมกจำรปฏสบวัตสตจำมหลวักกจำรกจจำกวับดมูแลกสจกจำรทปที่ดป
บรกิษสทมสการสค่งเสรกิมและสอสอสารขร้อมมูลใหร้แกค่พนสกงานทธุกระดสบในองคน์กรรสบทราบ ผค่านการสอสอสารภายในองคน์กรในรมูป

แบบอกิเลป็กทรอนกิกสน์ บอรน์ดประชาสสมพสนธน์ และในการปฐมนกิเทศพนสกงานใหมค่ เพอสอใหร้เกกิดการปฏกิบสตกิตามนโยบายการกดากสบดมูแล
กกิจการ การปฏกิบสตกิตามจรรยาบรรณธธุรกกิจของบรกิษสท สดาหรสบในปส 2563 กลธุค่มบรกิษสทไมค่พบประเดป็นทสสเปป็นขร้อขสดตค่อนโยบายทสส
กดาหนดไวร้

9.3 กจำรนจจำหลวักกจำรกจจำกวับดมูแลกสจกจำรทปที่ดปไปปรวับใชข้ในองคฑ์กร 
ตามทสสคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ ไดร้ออกหลสกการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดสสดาหรสบบรกิษสท

จดทะเบสยนปส 2560 (Corporate Governance Code หรออ “CG Code”) แทนหลสกการทสสประกาศในปส2555 โดยมสวสตถธุประสงคน์
มธุค่งเนร้นใหร้แตค่ละธธุรกกิจนดาหลสกการไปปรสบใช ร้ และปฏกิบสตกิในแบบทสสเหมาะสมเพอสอใหร้เกกิดคธุณคค่าสมูงสธุดแกค่องคน์กร

คณะกรรมการบรกิษสท ในฐานะผมูร้นดาองคน์กรมสความตระหนสกถถึงประโยชนน์และการนดาหลสกปฏกิบสตกิตามแนวทาง CG Code 8 
ขร้อไปปรสบใช ร้ใหร้สอดคลร้องเหมาะสมกสบการดดาเนกินกกิจการของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย โดยมอบหมายใหร้ ทสมผมูร้บรกิหารระดสบสมูง 
เปป็นผมูร้กดาหนดแนวทางปฏกิบสตกิงาน ตกิดตามดมูแลทบทวนใหร้การปฏกิบสตกิเปป็นไปตามหลสกปฏกิบสตกิใน CG Code อยค่างตค่อเนอสอง และมส
การวสดผลตามหลสกเกณฑน์เพอสอกค่อใหร้เกกิดคธุณคค่าสมูงสธุดตค่อบรกิษสทอยค่างยสสงยอน

ในปส 2563 บรกิษสทฯปฏกิบสตกิสอดคลร้องกสบหลสกการทสสกดาหนดไวร้ สค่วนเรอสองทสสบรกิษสทยสงปฏกิบสตกิไดร้ไมค่ถถึงมาตรฐาน CG code มส
ดสงตค่อไปนสนั้

ขข้อทปที่ยวังไมสปฏสบวัตส เหตสุผล

1. คณะกรรมการควรประกอบดร้วยกรรมการอกิสระ 
มากกวค่ากถึสงหนถึสง ถร้าประธานกรรมการบรกิษสทไมค่เปป็น
กรรมการอกิสระ

ปสจจธุบสนบรกิษสทมสกรรมการอกิสระ 4 ใน 10 เทค่ากสบ 40%
และยสงไมค่ไดร้สรรหาบธุคคลทสสเหมาะสมมาเพกิสมเตกิม

2. คณะกรรมการควรกดาหนดใหร้กรรมการอกิสระมสวาระ  
การดดารงตดาแหนค่งตค่อเนอองไมค่เกกิน 9 ปส นสบจากวสนทสส
แตค่งตสนั้งใหร้ดดารงตดาแหนค่งกรรมการอกิสระครสนั้งแรก และ
ควรกดาหนดวาระทสสดดารงตดาแหนค่งตกิดตค่อกสนไดร้นานทสสสธุด
ของกรรมการและกรรมการชธุดยค่อย

คณะกรรมการบรกิษสทเชอสอมสนวค่ากรรมการทธุกทค่านเปป็นผมูร้ทสสมส
ความรมูร้และความสามารถ ประสบการณน์ มสความเขร้าใจ
ลสกษณะการดดาเนกินธธุรกกิจเปป็นอยค่างดส มสความเปป็นอกิสระใน
การแสดงความเหป็น ใหร้ขร้อเสนอแนะทสสเปป็นประโยชนน์แกค่
บรกิษสท ไมค่เปป็นหรออไมค่มสสค่วนเกสสยวขร้องกสบผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่
หรออผมูร้มสอดานาจควบคธุม ไมค่ถมูกโนร้มนร้าวหรออครอบงดาจาก
ฝค่ายจสดการ มสคธุณสมบสตกิกรรมการอกิสระตามขร้อกดาหนด
ของสดานสกงาน ก.ล.ต. และ ตลท.

3. คณะกรรมการควรแตค่งตสนั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กดาหนดคค่าตอบแทน ซถึสงเปป็นกรรมการอกิสระทสนั้งคณะ

รอคณะกรรมการพกิจารณา

4. การประเมกินตนเองของกรรมการเปป็นรายบธุคคล รอดดาเนกินการ
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9.4 กจำรตสดตจำมกจำรปฏสบวัตสของกจำรดจจำเนสนกจำรตจำมหลวักกจำรกจจำกวับดมูแลกสจกจำรทปที่ดป

หมวดทปที่  1.   ส สทธสของผมูข้ถถือหสุข้น
(The Rights of Shareholders)

      บรกิษสทใหร้ความสดาคสญตค่อสกิทธกิพอนั้นฐานของผมูร้ถออหธุร้น ครอบคลธุมสกิทธกิทางกฎหมาย ในฐานะนสกลงทธุนและผมูร้ถออหธุร้น หรออเปป็น
เจร้าของบรกิษสท ไดร้แกค่ส กิทธกิการซอนั้อ ขาย โอนหลสกทรสพยน์อยค่างเปป็นอกิสระ การไดร้รสบสค่วนแบค่งในผลกดาไรของบรกิษสท(เงกินปสนผล) การ
เขร้ารค่วมประชธุมเพอสอใช ร้ส กิทธกิออกเสสยงลงคะแนนในการประชธุมผมูร้ถออหธุร้นอยค่างเปป็นอกิสระและเทค่าเทสยมกสน การแตค่งตสนั้งหรออถอดถอน
กรรมการ การกดาหนดคค่าตอบแทนกรรมการ การแตค่งตสนั้งและกดาหนดคค่าตอบแทนผมูร้สอบบสญชส และการมสสค่วนรค่วมตสดสกินใจในเรอสอง
สดาคสญของบรกิษสท เชค่น การแกร้ไขหนสงสออบรกิคณหน์สนธกิ ขร้อบสงคสบของบรกิษสท การเพกิสม/ลดทธุน และการไดร้รสบขร้อมมูลขค่าวสารทสสมสนสย
สดาคสญอยค่างรวดเรป็ว ครบถร้วนเพสยงพอ ผค่านชค่องทางทสสเขร้าถถึงไดร้งค่าย สนสบสนธุนใหร้ผมูร้ถออหธุร้นไดร้ใช ร้ส กิทธกิออกเสสยงของตนเองอยค่าง
เตป็มทสสผค่านการประชธุมผมูร้ถออหธุร้น โดย 1 หธุร้นเทค่ากสบ 1 เสสยงเทค่ากสนทธุกหธุร้น เพอสอใหร้ผมูร้ถออหธุร้นมสสค่วนรค่วมในการตสดสกินใจเรอสองทสสกระทบ
หรออเกสสยวขร้องกสบสกิทธกิและผลประโยชนน์ของตน
      การจสดประชธุมผมูร้ถออหธุร้น : บรกิษสทกดาหนดใหร้มสการประชธุมสามสญผมูร้ถออหธุร้นปสละครสนั้งภายในเวลาไมค่เกกิน 4 เดออนนสบแตค่วสนสกินั้นสธุด
รอบปสบสญชส เพอสอใหร้ผมูร้ถออหธุร้นมสสค่วนรค่วมในการตกิดตามดมูแล และรสบทราบรายงานผลการดดาเนกินงานของบรกิษสทในรอบปสทสสผค่านมา 
บรกิษสทไดร้ปฏกิบสตกิตามคมูค่มออ AGM Checklist ของสมาคมสค่งเสรกิมผมูร้ลงทธุนไทย ซถึสงมสความนค่าเชอสอถออ โปรค่งใส เปป็นไปตามหลสก
เกณฑน์ของสดานสกงานคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ (ก.ล.ต.) โดยสรธุปไดร้ดสงนสนั้

การใหร้ขค่าวสารการประชธุมสามสญผมูร้ถออหธุร้น ผค่านระบบขค่าว
ตลาด

หลสกทรสพยน์

เผยแพรค่ใน
เวป็บไซตน์

ของบรกิษสท

1.   กสอนกจำรประชสุม
   1.1 เลขานธุการบรกิษสท เขร้ารค่วมการอบรม ตกิวเขร้มใหร้เตป็ม 100 ทธุกปส เพอสอรสบทราบ
แนวทางทสสปรสบปรธุงเปลสสยนแปลงและนดามาปฏกิบสตกิใหร้ถมูกตร้องกค่อนการจสดประชธุม

   1.2 บรกิษสทขอเชกิญผมูร้ถออหธุร้นเสนอ : วาระการประชธุมและเสนอชอสอบธุคคลเพอสอเขร้ารสบการ
คสดเลออกเปป็นกรรมการลค่วงหนร้า ในชค่วงวสนทสส 27 มกราคม ถถึง 14 กธุมภาพสนธน์ 2563
พรร้อมกสบเผยแพรค่หลสกเกณฑน์ และแบบฟอรน์มไวร้ในเวป็บไซตน์ของบรกิษสท

27/01/63 27/01/63

   1.3 แจร้งมตกิคณะกรรมการ : การจค่ายเงกินปสนผล , วสน เวลา สถานทสส ในการประชธุม
ใหญค่สามสญผมูร้ถออหธุร้นประจดาปส , วสนกดาหนดรายชอสอ , (แจร้งทสนทสในวสนทสสประชธุมกรรมการ) 17/02/63 17/02/63

   1.4 แจร้งงบการเงกิน และสรธุปผลการดดาเนกินงาน ประจดาปส 2562 28/02/63 28/02/63

   1.5 แจร้งใหร้ทราบและเผยแพรค่ : หนสงสออนสดประชธุมใหญค่สามสญผมูร้ถออหธุร้นประจดาปส ทสสมส
เอกสารประกอบครบถร้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจดาปส, งบการเงกินงวดสกินั้นสธุด
31 ธสนวาคม 2562, แบบฟอรน์มรวมวกิธสการสค่งคดาถามลค่วงหนร้า, แบบฟอรน์มรวมวกิธสการขอ
เอกสารเปป็นแบบรมูปเลค่ม และชค่องทางการตกิดตค่อสอบถาม

26/06/63 26/06/63

   1.6 มอบหมายใหร้ บจ.ศมูนยน์รสบฝากหลสกทรสพยน์ฯ จสดสค่งหนสงสออเชกิญประชธุม แบบ QR
CODE กค่อนวสนประชธุมผมูร้ถออหธุร้น

15/07/63 15/07/63

2.   ววันประชสุมผมูข้ถถือหสุข้น   (  ประชสุมลสจำชข้จำเพรจำะสถจำนะกจำรณฑ์   COVID-19)
2.1 บรกิษสทจสดการประชธุมสามสญผมูร้ถออหธุร้นในวสนทสส 30 กรกฏาคม 2563 ณ หร้องราชดดาเนกิน
โรงแรมรอยสลปรกินซน์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรธุงเทพฯ สถานทสสประจดาทธุกๆปสเปป็นทสส
คธุร้นเคยของผมูร้ถออหธุร้น มสจธุดลงทะเบสยนลค่วงหนร้าอยค่างนร้อย 1 ชสสวโมง 30 นาทส จสดเตรสยม
อากรแสตมปน์ และอาหารวค่าง โดยไมค่มสคค่าใช ร้จค่าย
2.2 ประธานทสสประชธุม ชสนั้แจงวกิธสการลงคะแนนของแตค่ละวาระ และดดาเนกินการประชธุมเรสยง
ลดาดสบตามวาระการประชธุม ไมค่มสวาระเพกิสม มสการช สนั้แจงตอบขร้อซสกถามจากผมูร้ถออหธุร้นครบ
ถร้วน การลงคะแนน นสบคะแนน รวดเรป็ว ถมูกตร้อง โปรค่งใส ใช ร้เทคโนโลยสในการนดาเสนอ
ขร้อมมูลเปรสยบเทสยบปส2562 และ ปส2561 ไดร้ครบถร้วนชสดเจน
2.3 แจร้งมตกิทสสประชธุมสามสญผมูร้ถออหธุร้นประจดาปสแสดงผลการลงคะแนน เหป็นดร้วย ไมค่เหป็น
ดร้วย งดออกเสสยง และบสตรเสสย รวมถถึง%ตค่อฐานคะแนนทสนั้งหมด 

30/07/63
12:39 น.

30/07/63

3.   หลวังกจำรประชสุม
3.1 แจร้งใหร้ทราบและเผยแพรค่ : รายงานการประชธุมใหญค่สามสญผมูร้ถออหธุร้นประจดาปส
(7 วสนหลสงวสนประชธุมผมูร้ถออหธุร้น)

10/08/63 10/08/63

3.2 ประเมกินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist 17/08/63
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หมวดทปที่   2   กจำรปฏสบวัตสตสอผมูข้ถถือหสุข้นอยสจำงเทสจำเทปยมกวัน
(The Equitable Treatment of Shareholders)

      คณะกรรมการบรกิษสทใหร้ความสดาคสญตค่อสกิทธกิและการปฏกิบสตกิอยค่างเปป็นธรรมและเทค่าเทสยมกสนแกค่ผมูร้ถออหธุร้นทธุกรายทธุกกลธุค่มไมค่วค่า
จะเปป็นผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ ผมูร้ถออหธุร้นรายยค่อย ผมูร้ถออหธุร้นสถาบสน ผมูร้ถออหธุร้นสสญชาตกิไทยหรออผมูร้ถออหธุร้นตค่างชาตกิ ผมูร้ถออหธุร้นทธุกรายมสส กิทธกิพอนั้น
ฐานในฐานะนสกลงทธุนในหลสกทรสพยน์ และในฐานะผมูร้ถออหธุร้นหรออเปป็นเจร้าของบรกิษสทดร้วยวกิธสการตามมาตรฐานทสสเปป็นทสสยอมรสบและ
เชอสอถออไดร้ มสส กิทธกิในการไดร้รสบขร้อมมูลสารสนเทศทสสเพสยงพอ ทสนเวลา ในรมูปแบบทสสเหมาะสมตค่อการตสดส กินใจ สกิทธกิของผมูร้ถออหธุร้นใน
การเขร้ารค่วมประชธุมและออกเสสยงลงคะแนน ตามระเบสยบวาระการประชธุมในการประชธุมผมูร้ถออหธุร้น พกิจารณาและรค่วมตสดส กินใจใน
เรอสองสดาคสญของบรกิษสท รวมถถึงการทดาธธุรกรรมทสสสดาคสญและมสผลตค่อทกิศทางในการดดาเนกินธธุรกกิจของบรกิษสท ทสนั้งนสนั้ผมูร้ถออหธุร้นทธุกคนมส
สกิทธกิออกเสสยงตามจดานวนหธุร้นทสสถอออยมูค่ โดยแตค่ละหธุร้นมสส กิทธกิออกเสสยงหนถึสงเสสยง และไมค่มสหธุร้นใดมสส กิทธกิพกิเศษเหนออผมูร้ถออหธุร้นรายออสน
      ในปส 2563 ไมค่มสเหตธุการณน์หรออการปฏกิบสตกิใดๆอสนเปป็นการละเมกิดหรออลกิดรอนส กิทธกิของผมูร้ถออหธุร้น

บรกิษสท มสการเปกิดเผยโครงสรร้างการถออหธุร้นในบรกิษสทยค่อยอยค่างชสดเจน รวมถถึงผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ 10 อสนดสบแรก และผมูร้มส
อดานาจควบคธุมเพอสอใหร้มสนใจไดร้วค่าบรกิษสทมสโครงสรร้างการดดาเนกินงานทสสโปรค่งใส ตรวจสอบไดร้ ดสงแสดงไวร้ในหสวขร้อ 7.2 

บรกิษสทมสนโยบายการกดากสบดมูแลและปฏกิบสตกิตค่อผมูร้ถออหธุร้นสค่วนนร้อยโดยเทค่าเทสยมกสน ดสงนสนั้
1. บรกิษสทใหร้ความสดาคสญตค่อการคธุร้มครองสกิทธกิของผมูร้ถออหธุร้น โดยละเวร้นไมค่มสการเพกิสมระเบสยบวาระในทสประชธุมโดยไมค่ไดร้

แจร้งใหร้ผมูร้ถออหธุร้นทราบลค่วงหนร้า เพอสอใหร้ผมูร้ถออหธุร้นไดร้มสโอกาสศถึกษาขร้อมมูลของระเบสยบวาระการประชธุมกค่อนลงมตกิ
2. บรกิษสทสนสบสนธุนใหร้ผมูร้ถออหธุร้นใช ร้หนสงสออมอบฉสนทะ (แบบ ข.) รมูปแบบทสสสามารถกดาหนดทกิศทางการลงคะแนนเสสยงไดร้ 

(ตามทสสกดาหนดโดยกรมพสฒนาธธุรกกิจการคร้า กระทรวงพาณกิชยน์) และไดร้เสนอชอสอกรรมการอกิสระจดานวน 4 ทค่านพรร้อมขร้อมมูลเกสสยว
กสบกรรมการอกิสระดสงกลค่าวเพอสอเปป็นทางเลออกในการมอบฉสนทะ

3. การใช ร้บสตรลงคะแนนเสสยงในทธุกวาระประชธุม โดยแจกบสตรลงคะแนนเสสยงใหร้ผมูร้ถออหธุร้นหรออผมูร้รสบมอบอดานาจทสสเขร้า
ประชธุมทธุกราย การรวบรวมคะแนนจะมสทสสปรถึกษากฎหมายเปป็นอาสาสมสครในการรค่วมตรวจสอบความถมูกตร้อง วาระเลออกตสนั้ง
กรรมการใหร้แยกการลงคะแนนเสสยงเปป็นรายบธุคคล (คะแนนเสสยงเทค่ากสบจดานวนหธุร้นทสสถออ 1 หธุร้นตค่อ 1 เสสยง) 

4. บรกิษสทเปกิดโอกาสใหร้ผมูร้ถออหธุร้นและนสกลงทธุนสามารถตกิดตค่อขอขร้อมมูล ใหร้ขร้อเสนอแนะความคกิดเหป็น โดยใช ร้ชค่องทาง
ระบบขค่าวของ ตลท. ผค่านทางเวป็บไซตน์บรกิษสท หรออตกิดตค่อโดยตรงทสคณะกรรมการบรกิษสท ผมูร้สอบบสญชส และเลขานธุการบรกิษสท

5. บรกิษสทมสการกดาหนดมาตรการปร้องกสนการใช ร้ขร้อมมูลภายในโดยมกิชอบไวร้เปป็นลายลสกษณน์อสกษร หร้ามกรรมการ ผมูร้บรกิหาร 
และพนสกงานผมูร้เกสสยวขร้องกสบขร้อมมูลนดาขร้อมมูลไปใช ร้แสวงหาประโยชนน์ในทางมกิชอบ จนกวค่าขร้อมมูลจะไดร้มสการเปกิดเผยแลร้ว

6. คณะกรรมการทธุกทค่านและผมูร้บรกิหารมสหนร้าทสสรายงานการเปลสสยนแปลงการถออครองหลสกทรสพยน์ของบรกิษสทของตนเอง คมูค่
สมรส และบธุตรทสสยสงไมค่บรรลธุนกิตกิภาวะ ตค่อสดานสกงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แหค่งพระราชบสญญสตกิหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์
พ.ศ. 2535

7. คณะกรรมการทธุกทค่านและผมูร้บรกิหารมสหนร้าทสสรายงานการมสสค่วนไดร้เสสยเปป็นลายลสกษณน์อสกษรไตรมาสละ 1 ครสนั้งตาม
เวลาการประชธุมพกิจารณางบการเงกินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมสสค่วนไดร้เสสยเปลสสยนแปลงอยค่างมสนสยสดาคสญจะบสนทถึกไวร้ใน
รายงานการประชธุม
           8. บรกิษสทมสมาตรการกดาหนดการทดารายการระหวค่างกสนใหร้ถมูกตร้องตามกฎหมายและขร้อกดาหนดของคณะกรรมการกดากสบ
ตลาดทธุนและตลาดหลสกทรสพยน์ฯ ทสนั้งในการทดาธธุรกรรมระหวค่างบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย และการทดารายการกสบบธุคคลทสสอาจมสความ
ขสดแยร้งทางผลประโยชนน์ โดยจะตร้องผค่านการพกิจารณาอนธุมสตกิจากคณะกรรมการบรกิษสทกค่อนการทดารายการนสนั้นๆ หากรายการเกสสยว
โยงและการไดร้มาหรออจดาหนค่ายไปซถึสงสกินทรสพยน์เขร้าหลสกเกณฑน์ทสสตร้องขออนธุมสตกิจากทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้นกค่อนเขร้าทดารายการ บรกิษสทจะ
ตร้องเปกิดเผยขร้อมมูลรายละเอสยดสดาคสญในหนสงสออเช กิญประชธุมเพอสอประกอบการพกิจารณา
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หมวดทปที่   3   บทบจำทของผมูข้มปสสวนไดข้เส ปย 
(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

      บรกิษสทตระหนสกถถึงส กิทธกิของผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกระดสบทสนั้งภายในและภายนอกบรกิษสท และมสนใจไดร้วค่าส กิทธกิดสงกลค่าวจะไดร้รสบการ
คธุร้มครองและปฏกิบสตกิอยค่างเหมาะสม เพอสอใหร้เกกิดความเขร้าใจอสนดสและความรค่วมมออทสสดสระหวค่างบรกิษสทกสบผมูร้มสส ค่วนไดร้เสสยทธุกฝค่าย ซถึสง
เปป็นประโยชนน์ตค่อการดดาเนกินงาน ประโยชนน์ตค่อสค่วนรวม และสรร้างความเชอสอมสสนใหร้แกค่บรกิษสทและผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยในระยะยาว
      ปส2563 คณะกรรมการ ไดร้ควบคธุมดมูแลใหร้ปฏกิบสตกิตามจรรยาบรรณธธุรกกิจทสสกดาหนดไวร้ ดสงนสนั้

นโยบายจรกิยธรรมธธุรกกิจ

1. ผมูร้ถออหธุร้น - บรกิษสทมธุค่งมสสนดดาเนกินธธุรกกิจใหร้มสผลการดดาเนกินงานทสสดส เตกิบโตอยค่างมสสนคง มสความสามารถในการ
แขค่งขสน เพอสอใหร้ผลตอบแทนทสสดสแกค่ผมูร้ถออหธุร้นในระยะยาว
- เปกิดเผยขร้อมมูลใหร้ทราบอยค่างเหมาะสม โปรค่งใส เปป็นธรรม และทสนเวลา
- บรกิษสทสค่งเสรกิมและอดานวยความสะดวกใหร้ผมูร้ถออหธุร้นทธุกราย รวมถถึงผมูร้ถออหธุร้นประเภทนสกลงทธุนสถาบสน
เขร้ารค่วมประชธุมอยค่างเทค่าเทสยมกสน

2. พนสกงาน บรกิษสทตระหนสกวค่าพนสกงานเปป็นทรสพยากรทสสมสคธุณคค่า
- ประกาศเปร้าหมายของกกิจการใหร้ทราบอยค่างชสดเจน
- มสนโยบายคค่าตอบแทนพนสกงาน 3 ขสนั้นตอนคออ 
     ขสนั้นทสส1 : อสตราการจร้างพนสกงานใหมค่ตร้องดถึงดมูดใหร้ผมูร้สมสครอยากทดางานกสบบรกิษสท 
     ขสนั้นทสส2 : เปรสยบเทสยบอสตราการจค่ายคค่าตอบแทนกสบตลาดวค่าอสตราทสสใช ร้ยสงสามารถรสกษา  
                พนสกงานไวร้ไดร้
     ขสนั้นทสส3 : จมูงใจใหร้พนสกงานเพกิสมประสกิทธกิภาพการทดางานใหร้ดสขถึนั้นโดยวสดจากผลงานทสสดสจะไดร้
                ปรสบคค่าตอบแทนมากกวค่าไมค่ไดร้เนร้นทสสอายธุงานนานเปป็นหลสก
- ปรสบปรธุงนโยบายสวสสดกิการ สธุขอนามสย และออสนๆ ใหร้เปป็นปสจจธุบสนเทสยบเคสยงกสบบรกิษสทในระดสบ   
เดสยวกสนทธุกปส 
- ทธุกๆปสฝค่ายบธุคคลจะทดาแผนโครงการฝถึกอบรมภายในทสสเหมาะกสบพนสกงานแตค่ละระดสบใหร้ไดร้พสฒนา
ความรมูร้และความสามารถอยค่างตค่อเนอสอง
- สค่งเสรกิมสนสบสนธุนกกิจกรรมของคณะกรรมการสวสสดกิการลมูกจร้าง คณะกรรมการความปลอดภสยอาช สว
อนามสยและสกิสงแวดลร้อม รวมถถึงปรสบปรธุงระบบปร้องกสนภสยภายในสถานทสสทดางานใหร้ทสนสมสย
- รสบฟสงความคกิดเหป็นและเปกิดโอกาสใหร้พนสกงานแจร้งหรออสอบถามตค่อฝค่ายบรกิหารในเรอสองตค่างๆไดร้
อยค่างเปกิดเผยโดยชค่องทางผค่านตสวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจร้าง, กลค่องรสบขร้อมมูล 
และหรออโทรแจร้งฝค่ายบธุคคลโดยตรง
- มสกกิจกรรมทสสจสดใหร้เปป็นประจดาทธุกๆปส การจสดงานเลสนั้ยงปสใหมค่ การแขค่งกสฬา การตรวจสธุขภาพ เปป็นตร้น
- ดมูแลพนสกงานงานอยค่างเสมอภาคทสนั้งคนไทยและคนตค่างดร้าว ไมค่เลออกปฏกิบสตกิ และไมค่ไดร้กระทดาการ
ใดๆ ทสสละเมกิดสกิทธกิมนธุษยชนของพนสกงาน และใหร้ความรมูร้เรอสองส กิทธกิมนธุษยชนแกค่พนสกงาน 

3. ลมูกคร้า - บรกิษสทปฏกิบสตกิตค่อลมูกคร้าโดยเนร้นใหร้ไดร้รสบความพถึงพอใจสมูงสธุดเสมอมา 
- ขายสกินคร้าทสสมสคธุณภาพไดร้มาตรฐาน เอาใจใสค่ใหร้บรกิการทสสดสทสนั้งกค่อนและหลสงการขาย 
- รสบผกิดชอบปสญหาขร้อรร้องเรสยนและชดเชยแกร้ไขโดยเรป็วทสสสธุด 
- ใหร้ความสดาคสญในการรสกษาความลสบของลมูกคร้า รวมถถึงเปกิดโอกาสใหร้ลมูกคร้าไดร้แสดงความคกิดเหป็น
และรสบฟสงดร้วย

4. คมูค่คร้า - บรกิษสทยถึดหลสกการซอนั้อสกินคร้าและบรกิการเปป็นไปตามเงอสอนไขทางการคร้า
- ปฏกิบสตกิตสวตรงตามสสญญาขร้อตกลง
- หลสกเลสสยงวกิธสการไมค่สธุจรกิต รวมถถึงการเลออกคมูค่คร้าทสสมสความมสสนคง นค่าเช อสอถออ มสคธุณธรรม และชค่วย
เหลออเกอนั้อกมูลกสน

5. คมูค่แขค่ง - บรกิษสทถออหลสกคธุณธรรมทสสดสในการแขค่งขสน ไมค่กลสสนแกลร้งทดาลาย ไมค่ละเมกิดทรสพยน์ส กินทางปสญญา
- ไมค่แสวงหาความลสบหรออใหร้รร้ายคมูค่แขค่งดร้วยวกิธสการไมค่สธุจรกิต

6. เจร้าหนสนั้ - บรกิษสทรสกษาคดามสสนสสญญาและปฏกิบสตกิตามเงอสอนไขขร้อกดาหนดของสสญญาอยค่างเครค่งครสด
- ปฏกิบสตกิตค่อเจร้าหนสนั้อยค่างเสมอภาค เปป็นธรรม โปรค่งใส ทสนั้งเจร้าหนสนั้ทางธธุรกกิจ เจร้าหนสนั้สถาบสนการเงกิน
- ไมค่ใช ร้วกิธสการทสสไมค่สธุจรกิต ปกปกิดขร้อมมูลหรออขร้อเทป็จจรกิงอสนจะทดาใหร้เจร้าหนสนั้เกกิดความเสสยหาย 
-  บรกิษสทยกินดสเขร้ารค่วมกกิจกรรม/โครงการตค่างๆของเจร้าหนสนั้เพอสอสรร้างความสสมพสนธน์ทสสดส
-  หลสกเลสสยงสถานการณน์ทสสอาจกค่อใหร้เกกิดความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์
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7. สสงคมและสค่วน
รวม

- บรกิษสทดดาเนกินธธุรกกิจอยค่างมสคธุณธรรมตค่อผมูร้มสสค่วนเกสสยวขร้องทธุกฝค่าย
- สนสบสนธุนกกิจกรรมเสรกิมสรร้างประโยชนน์สธุขแกค่สสงคมสค่วนรวมและสกิสงแวดลร้อม ทสนั้งในสถานประกอบ
การ ชธุมชน และบรกิเวณใกลร้เคสยง
- ดมูแลใหร้กระบวนการผลกิตสกินคร้ามสมาตรฐานปลอดภสยจากมลพกิษ
- ใหร้ความรค่วมมออกสบหนค่วยงานหรออชธุมชนในการบรรเทาอธุทกภสยและสาธารณภสยตามความเหมาะสม
- สค่งเสรกิมอบรมแนะนดาใหร้พนสกงานมสสค่วนรค่วมในการปฏกิบสตกิตนเปป็นพลเมอองดสทดาประโยชนน์ใหร้กสบ
ชธุมชนและสสงคม

8. สกิสงแวดลร้อม - บรกิษสทใหร้ความรค่วมมออในเรอสองความเปป็นมกิตรกสบส กิสงแวดลร้อม มสคณะกรรมการส กิสงแวดลร้อมทดาหนร้าทสส
รสบผกิดชอบดมูแลสภาพแวดลร้อมทสนั้งภายในและชธุมชนภายนอกองคน์กร
- ปฏกิบสตกิตามกฎระเบสยบทสสเกสสยวขร้องกสบสสงคมและสกิสงแวดลร้อมเปป็นอยค่างดสและสมดสาเสมอทธุกปส เช ค่น จสด
จร้างหนค่วยงานภายนอกทดาการตรวจวสดอากาศ, ตรวจคธุณภาพสกิสงแวดลร้อม, ตรวจคธุณภาพระบบบดาบสด
อากาศ, กดาจสดของเสสยวสสดธุเหลออใช ร้ในการผลกิตอยค่างถมูกวกิธส, และทสสตรวจวสดเองอยค่างสมดสาเสมอคออ
การตรวจสอบนดนั้าทกินั้ง,ปรสบปรธุงสถานทสสผสงโรงงานระบบระบายนดนั้า สารเคมส ระบบบดาบสดนดนั้าเส สย ใหร้มส
ประสกิทธกิภาพและวกิเคราะหน์แกร้ปสญหาถร้ามสแหลค่งกดาเนกิดมลพกิษ
- บรกิษสทชสนั้แจงอบรมใหร้ทธุกหนค่วยงานตระหนสกถถึงความสดา คสญของการใช ร้ทรสพยากรอยค่างมส
ประสกิทธกิภาพ ควบคมูค่ไปกสบการผลกิตสกินคร้าทสสตร้องรสกษาคธุณภาพใหร้ไดร้มาตรฐานอยมูค่เสมอ

9. ผมูร้สอบบสญชส - บรกิษสทเปกิดเผยขร้อมมูลทสสโปรค่งใส ชสดเจน และถมูกตร้อง อดานวยความสะดวกเพอสอการตรวจสอบทสส
รวดเรป็วและมสประสกิทธกิภาพ
- รสบฟสงขร้อเสนอแนะและปฏกิบสตกิตามใหร้ถมูกตร้องตามหลสกการบสญชส
- ดมูแลเรอสองการกดาหนดคค่าตอบแทนทสสเหมาะสมเปป็นธรรม

ทสนั้งนสนั้บรกิษสทฯไดร้มสการเผยแพรค่นโยบายไวร้บนเวป็บไซตน์ของบรกิษสท  https://www.siampangroup.com/th/about

  ปส2563 ทสสผค่านมา บรกิษสทดดาเนกินงานตามนโยบายและไมค่มสขร้อขสดขร้องหรออรร้องเรสยนแตค่อยค่างใด
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หมวดทปที่   4   กจำรเปสดเผยขข้อมมูมูลและควจำมโปรสงใส
(Disclosure and Transparency)

      ทธุกๆปสคณะกรรมการบรกิษสทใหร้ความสดาคสญกสบการเปกิดเผยขร้อมมูลขค่าวสารทสสตร้องแจร้งแกค่ผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกกลธุค่ม ดสงนสนั้

1) ชสองทจำงกจำรสถืที่อสจำรและเปสดเผยขข้อมมูล 
ผค่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย และ เวป็บไซดน์ของบรกิษสท โดยเนร้นทสสความถมูก

ตร้อง ครบถร้วน เพสยงพอ และทสนเวลา เปป็นไปตามหลสกเกณฑน์และขร้อกดาหนดของสดานสกงานคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และ
ตลาดหลสกทรสพยน์ และตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย โดยในปส 2563 บรกิษสทปฏกิบสตกิดสงนสนั้

1. ผค่านระบบรายงานสารสนเทศของ
ตลาดหลสกทรสพยน์ และ เวป็บไซดน์ของ
บรกิษสท
http://www.siampangroup.com

     

1.1 งบการเงกินรายไตรมาส และ งบการเงกินประจดาปส
- จสดทดาและผค่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผมูร้สอบบสญชส แบบไมค่มส
เงอสอนไข
- ผค่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผค่านการอนธุมสตกิจากคณะกรรมการบรกิษสท กค่อนเผยแพรค่ตค่อผมูร้ถออหธุร้น (สามารถ
ดาวนน์โหลดไดร้) 
- นดาสค่งตลาดหลสกทรสพยน์ฯ และ สดานสกงาน ก.ล.ต.
- ไมค่พบปสญหาแตค่อยค่างใด

     1.2 แบบแสดงขร้อมมูลประจดาปส (56-1) และ รายงานประจดาปส (56-2)
- เปกิดเผยขร้อมมูลของบรกิษสทเพอสอแสดงใหร้เหป็นขร้อมมูลทสสเปป็นประโยชนน์ตค่อผมูร้ถออหธุร้น
และผมูร้มสสค่วนไดร้เสสย เกสสยวกสบผลการดดาเนกินงานในรอบปสทสสผค่านมา
- โดยเปป็นไปตามขร้อกดาหนดของสดานสกงานคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์
และตลาดหลสกทรสพยน์ และตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย

2. ชค่องทางตกิดตค่อสอบถาม/รร้องเรสยน
- ทางไปรษณสยน์ทสส 488 ถนนนครสวรรคน์, 
แขวงสสสแยกมหานาค เขตดธุสกิต
กรธุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย
- คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202
- แฟกซน์ 0-2280-0691
- ศมูนยน์อสเมลน์: info@siampangroup.com

- บรกิษสทมสเปร้าหมายในการดดาเนกินธธุรกกิจอยค่างยสสงยอน จถึงเหป็นความสดาคสญในการ
รสกษาชอสอเสสยงและภาพลสกษณน์ของบรกิษสทเปป็นส กิสงสดาคสญสมูงสธุด หากผมูร้มสสค่วนไดร้
เสสยทธุกกลธุค่มพบเบาะแสในประเดป็นทสสไมค่ถมูกตร้อง เช ค่น การทดาผกิดกฎหมาย การ
รายงานขร้อมมูลทางการเงกินทสสไมค่ถมูกตร้อง ความบกพรค่องในระบบงานภายใน
องคน์กร เปป็นตร้น บรกิษสทยกินดสรสบขร้อรร้องเรสยน ขร้อคกิดเหป็น หรออขร้อเสนอแนะ จากผมูร้
มสสค่วนไดร้เสสย
- โดยสค่งตรงถถึง กรรมการบรกิษสท กรรมการบรกิหาร กรรมการตรวจสอบ ผมูร้สอบ
บสญชส หรออเลขานธุการบรกิษสท ตามทสสอยมูค่  โทรศสพทน์ โทรสาร หรออ e-mail
address บรกิษสทเกป็บขร้อมมูลรร้องเรสยนเปป็นความลสบ และนดามาพกิจารณาอยค่าง
รวดเรป็วในทสสประชธุมของคณะกรรมการบรกิษสท เพอสอแกร้ไขขร้อบกพรค่องตค่อไป

3. เลขานธุการบรกิษสท
นางสธุทธกิรสตนน์ วรรณรสตนน์
- โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305
- แฟกซน์ 0-2975-2789 
- อสเมลน์ : 
suthirat@siampangroup.com   

คณะกรรมการเลขานธุการบรกิษสท เพอสอทดาหนร้าทสสตามมาตรา 89/15 พระราช
บสญญสตกิหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ พ.ศ. 2535 และตามทสสคณะกรรมการ
กดากสบตลาดทธุนประกาศกดาหนด โดยมสหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบหลสก ดสงนสนั้
   - รมูร้ขร้อกฎหมาย ระเบสยบและขร้อบสงคสบตค่างๆ และตกิดตามใหร้มสการปฏกิบสตกิ
อยค่างถมูกตร้อง และเปกิดเผยขร้อมมูลใหร้ทสนเวลา
   - เกป็บรสกษาเอกสารสดาคสญเชค่น ทะเบสยนกรรมการ หนสงสออนสดประชธุมคณะ
กรรมการ รายงานการประชธุมคณะกรรมการ รายงานประจดาปสของบรกิษสท
หนสงสออนสดประชธุมผมูร้ถออหธุร้น รายงานการประชธุมผมูร้ถออหธุร้น และรายงานการมสส ค่วน
ไดร้เสสยทสสรายงานโดยกรรมการหรออผมูร้บรกิหาร และดดาเนกินการออสนๆตามทสสคณะ
กรรมการกดากสบตลาดทธุน และกฎหมายทสสเกสสยวขร้องประกาศกดาหนด
    - จสดการประชธุมผมูร้ถออหธุร้น และประชธุมคณะกรรมการบรกิษสท ใหร้เปป็นไปตาม
กฎหมาย ขร้อบสงคสบของบรกิษสทฯ และขร้อพถึงปฏกิบสตกิตค่างๆ 

2) กจำรรจำยงจำนกจำรปฏสบวัตสหนข้จำทปที่ของคณะกรรมกจำรบรสษวัทและคณะกรรมกจำรชสุดยสอย
      ปส2563 บรกิษสทไดร้ปฏกิบสตกิตามนโยบาย และมสการทบทวนนโยบายเพกิสมเตกิมเปป็นดสงนสนั้      

1. คณะกรรมการบรกิษสท 1.1 ดมูแลใหร้มสการจสดทดารายงานทางการเงกินใหร้มสขร้อมมูล ถมูกตร้อง ครบถร้วน และ
เปป็น ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงกิน นโยบายบสญชสทสสเหมาะสม ซถึสงการ
เปกิดเผยขร้อมมูลดสงกลค่าวไดร้ผค่าน
   - การตรวจสอบจากผมูร้สอบบสญชสของบรกิษสททสสเปป็นอกิสระในการตรวจสอบและ 
แสดงความเหป็นตค่องบการเงกินของบรกิษสท 
   - ผค่านความเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
   - คณะกรรมการบรกิษสทตร้องอนธุมสตกิกค่อนเผยแพรค่ตค่อผมูร้ถออหธุร้น
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1.2 ทดารายงานความรสบผกิดชอบของคณะกรรมการตค่อรายงานทางการเงกิน และ
เปกิดเผยไวร้ในรายงานประจดาปสควบคมูค่กสบรายงานของผมูร้สอบบสญชสรสบอนธุญาต

2. คณะกรรมการตรวจสอบ - ทดารายงานผลการปฏกิบสตกิงานในรอบปสทสสผค่านมา
- นดาเสนอตค่อผมูร้ถออหธุร้นโดยแสดงไวร้ในรายงานประจดาปส

3. คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง - ทดารายงานผลการปฏกิบสตกิงานในรอบปสทสสผค่านมา
- นดาเสนอตค่อผมูร้ถออหธุร้นโดยแสดงไวร้ในรายงานประจดาปส

3) กจำรทจจำรจำยกจำรทปที่เกปที่ยวโยงกวันและควจำมขวัดแยข้งทจำงผลประโยชนฑ์
คณะกรรมการบรกิษสทถออเปป็นนโยบายสดาคสญทสสไมค่ใหร้คณะกรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงาน ใช ร้ตดาแหนค่งหนร้าทสสแสวงหาผล

ประโยชนน์สค่วนตน โดยไดร้กดาหนดจรรยาบรรณธธุรกกิจและแนวทางปฏกิบสตกิ สดาหรสบกรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงานของบรกิษสท ใหร้
หลสกเลสสยงการทดารายการทสสเกสสยวโยงกสบตนเองทสสอาจกค่อใหร้เกกิดความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์กสบบรกิษสท และบรกิษสทจสดใหร้มสการ
ทดารายงานทสสเกสสยวขร้อง ดสงนสนั้

1. การเปกิดเผยรายการทสสอาจมสความขสด
แยร้งทางผลประโยชนน์ และรายการ
ระหวค่างกสน

     บรกิษสทกดาหนดใหร้มสการเปกิดเผยรายการทสสมสสาระสดาคสญ โดยแสดงราย
ละเอสยดบธุคคลทสสอาจมสความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์ ความสสมพสนธน์ ลสกษณะ
ของรายการ เงอสอนไข นโยบายราคา และมมูลคค่าของรายการ เหตธุผลความ
จดาเปป็น และความเหป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรออคณะกรรมการ
บรกิษสท โดยมสหสวขร้อ รายการระหวค่างกสน แสดงไวร้ในรายงาน 56-1 และรายงาน
ประจดาปส ทธุกปส

2. การจสดทดารายงานการถออหลสกทรสพยน์
ของกรรมการและผมูร้บรกิหาร

     บรกิษสทฯ มสนโยบายใหร้กรรมการและผมูร้บรกิหารของบรกิษสทฯ รายงานการ
เปลสสยนแปลงการถออครองหลสกทรสพยน์ของบรกิษสทฯ ซ ถึสงรวมถถึงการเปลสสยนแปลง
การถออครองหลสกทรสพยน์ของคมูค่สมรสและบธุตรทสสยสงไมค่บรรลธุนกิตกิภาวะของบธุคคล
ดสงกลค่าว (ถร้ามส) ตค่อทสสประชธุมคณะกรรมการบรกิษสทเปป็นรายไตรมาส โดยใหร้นดา
สค่งสดาเนาแบบรายงานการเปลสสยนแปลงการถออหลสกทรสพยน์และสสญญาซอนั้อขาย
ลค่วงหนร้า (แบบ 59) ถร้ามส ใหร้แกค่เลขานธุการบรกิษสท เพอสอรวบรวมและนดาเสนอตค่อ
ทสสประชธุมคณะกรรมการบรกิษสท

3. การจสดทดารายงานการมสสค่วนไดร้เสสย
ของกรรมการและผมูร้บรกิหาร

     บรกิษสทกดาหนดใหร้กรรมการและผมูร้บรกิหาร ดดาเนกินการตามมาตรา 89 แหค่ง
พระราชบสญญสตกิหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ฯ คออ ตร้องจสดทดาและสค่งแบบ
รายงานการมสสค่วนไดร้เสสยเพอสอรายงานใหร้บรกิษสททราบถถึงการมสสค่วนไดร้เสสยของ
ตนหรออของบธุคคลทสสมสความเกสสยวขร้อง ซ ถึสงเปป็นสค่วนไดร้เสสยทสสเกสสยวขร้องกสบการ
บรกิหารกกิจการของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย ดสงนสนั้
     - รายงานเมอสอเขร้าดดารงตดาแหนค่งกรรมการหรออผมูร้บรกิหารครสนั้งแรก
     - รายงานภายใน 3 วสนเมอสอมสการเปลสสยนแปลงอยค่างมสสาระสดาคสญ
     - รายงานทธุกไตรมาสในการประชธุมพกิจารณาผลการดดาเนกินงานและงบการ
เงกิน
โดยเลขานธุการบรกิษสทเปป็นผมูร้จสดเกป็บและสค่งสดาเนาใหร้ประธานกรรมการบรกิษสท 
และประธานกรรมการตรวจสอบรสบทราบ และสรธุปรายงานการมสสค่วนไดร้เสสยทสสมส
การเปลสสยนแปลงใหร้ทสสประชธุมคณะกรรมการบรกิษสททราบและบสนทถึกในรายงาน
การประชธุมคณะกรรมการทธุกครสนั้งทสสมสการเปลสสยนแปลง
      และ กดาหนดแบบฟอรน์มใหร้กรรมการ ผมูร้บรกิหาร รายงานความขสดแยร้งทาง
ผลประโยชนน์ทสนทสเมอสอมสความขสดแยร้งเกกิดขถึนั้น และรายงานเปป็นประจดาภายใน
เดออนกธุมภาพสนธน์ของทธุกปส ( ถร้าไมค่มสใหร้รายงานวค่า ไมค่มส )
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4) กจำรดมูแลเรถืที่องกจำรใชข้ขข้อมมูลภจำยใน
บรกิษสทไดร้กดาหนดนโยบายไวร้ โดยมสคดาสสสงใหร้ผมูร้บรกิหารและพนสกงานทธุกคน ทสนั้งของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อยถออปฏกิบสตกิ รวมทสนั้งกดาหนด
บทลงโทษ ในกรณสทสสไมค่ปฏกิบสตกิตามไวร้อยค่างชสดเจน โดยกดาหนดนโยบายหลสกไวร้ดสงนสนั้ 

นโยบจำยกจำรดมูแลเรถืที่องกจำรใชข้ขข้อมมูลภจำยใน

เพอสอใหร้เปป็นไปตามหลสกการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดสของบรกิษสทมหาชน บรกิษสทตร้องเกป็บรสกษาขร้อมมูลทางการเงกินและขร้อมมูล
ภายในทสสสดาคสญ โดยไมค่แจร้งใหร้บธุคคลภายในบรกิษสทแผนกออสนๆทสสไมค่เกสสยวขร้องกสบขร้อมมูลทราบกค่อนเปกิดเผยแกค่สาธารณชน และไมค่
ใช ร้ขร้อมมูลภายในทสสเปป็นสาระสดาคสญตค่อการเปลสสยนแปลงราคาหธุร้นของบรกิษสทและยสงไมค่ไดร้เปกิดเผยไปทดาประโยชนน์ใหร้แกค่ตนเองหรออ
ผมูร้ออสนในทางมกิชอบทสนั้งทางตรงและทางอร้อม จถึงกดาหนดแนวทางปฏกิบสตกิสดาหรสบ คณะกรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงานทธุกคน ทสนั้ง
ของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย ไวร้ดสงนสนั้ 

1. รายงานการเปลสสยนแปลงการถออหลสก
ทรสพยน์ของบรกิษสท ตามพ.ร.บ.หลสก
ทรสพยน์มาตรา 59

     กรรมการและผมูร้บรกิหารตร้องทดารายงานการถออหลสกทรสพยน์ของตนเอง รวมถถึง
คมูค่สมรสและบธุตรทสสยสงไมค่บรรลธุนกิตกิภาวะ ภายใน 3 วสนทดาการนสบแตค่วสนทสสมสรายการ
เปลสสยนแปลง

2. หร้ามนดาขร้อมมูลภายในทสสยสงไมค่เปกิดเผย
ตค่อสาธารณชน ไปเปกิดเผยหรออแสวงหา
ประโยชนน์

     2.1 กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงานของบรกิษสททสสรสบทราบขร้อมมูลภายใน
ของบรกิษสทตร้องรสกษาความลสบและหร้ามนดาขร้อมมูลไปเปกิดเผยหรออแสวงหา
ประโยชนน์ดร้วยการซอนั้อขายหลสกทรสพยน์แกค่ตนเองทสนั้งทางตรงและทางอร้อม
     2.2 หร้ามมกิใหร้ กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงานหรออบธุคคลทสสเกสสยวขร้องกสบ
ขร้อมมูลภายในทดาการซอนั้อขายหลสกทรสพยน์ของบรกิษสทในชค่วงเวลา 30 วสน กค่อนทสส
งบการเงกินประจดารายไตรมาสและประจดาปส หรออขร้อมมูลภายในนสนั้นจะเปกิดเผยตค่อ
สาธารณชน และชค่วงเวลา 24 ชสสวโมงหลสงเปกิดเผยตค่อสาธารณชนแลร้ว

3. กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงาน ทสส
พร้นตดาแหนค่ง

     กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงาน ทสสเกสสยวขร้องกสบขร้อมมูลภายใน ทสสพร้น
ตดาแหนค่งแลร้ว หร้ามเปกิดเผยขร้อมมูลภายใน หรออความลสบของบรกิษสท ตลอดจน
ขร้อมมูลความลสบของคมูค่คร้าของบรกิษสทฯ ไปใช ร้ประโยชนน์ใหร้แกค่บธุคคลภายนอกหรออ
บรกิษสทออสนทสตนเองเปป็นผมูร้ถออหธุร้น กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงาน แมร้วค่าการเปกิด
เผยขร้อมมูลดสงกลค่าวจะไมค่ทดาใหร้เกกิดผลเส สยหายแกค่บรกิษสทและคมูค่คร้าของบรกิษสท
กป็ตาม เวร้นแตค่เปป็นขร้อมมูลทสสตร้องเปกิดเผยตามทสสกฎหมายกดาหนด

4. การรสกษาความปลอดภสยของขร้อมมูล
ในระบบสารสนเทศ

บรกิษสทมสนโยบายควบคธุม และ/หรออ ปร้องกสนการเขร้าถถึงขร้อมมูลของบรกิษสทจาก
บธุคคลภายนอก และกดาหนดสกิทธกิในการเขร้าถถึงขร้อมมูลใหร้กสบพนสกงานในระดสบ
ตค่างๆ ตามอดานาจหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบ

5. การสอสอสารแจร้งเตออนภายในองคน์กร เลขานธุการบรกิษสทฯ มสหนร้าทสสส อสอสารภายในองคน์กรแจร้งเตออนใหร้ผมูร้เกสสยวขร้องทธุก
คนรสบทราบชค่วงกดาหนดเวลาหร้ามซอนั้อขายหลสกทรสพยน์ลค่วงหนร้า 30 วสนกค่อนเปกิด
เผยงบการเงกินประจดาไตรมาสและประจดาปส ทธุกครสนั้ง

6. บทลงโทษทางวกินสย ในขร้อบสงคสบการทดางานของบรกิษสทมสระบธุบทลงโทษอยค่างชสดเจน โดยจะ
พกิจารณาลงโทษทางวกินสยตามควรแกค่กรณสเช ค่นการตสกเตออนดร้วยวาจา การตสก
เตออนเปป็นหนสงสออ การภาคทสณฑน์ จนถถึงขสนั้นใหร้ออก หรออเลกิกจร้างรวมทสนั้งอาจมส
ความรสบผกิดทสนั้งทางอาญาและทางแพค่งตาม พ.ร.บ.หลสกทรสพยน์ฯ

ทสนั้งนสนั้บรกิษสทฯไดร้มสการเผยแพรค่นโยบายไวร้บนเวป็บไซตน์ของบรกิษสท  https://www.siampangroup.com/th/about

27

https://www.siampangroup.com/th/about


SPG 56-1 ประจจจำปป2563

5) กจำรแจข้งเบจำะแสหรถือขข้อรข้องเรปยนหรถือกรณปถมูกละเมสด
บรกิษสทกดาหนดชค่องทางการแจร้งเบาะแส หรออขร้อรร้องเรสยน หรออกรณสถมูกละเมกิดส กิทธกิ รวมถถึงการเสนอแนะแสดงความคกิด

เหป็นตค่างๆ ผค่านชค่องทางดสงนสนั้
1. จดหมายอกิเลป็กทรอนกิกสน์ 1.1 คณะกรรมการบรกิษสท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรกิหารความ

เสสสยง ทสสศมูนยน์อสเมลน์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานธุการบรกิษสท ทสสอสเมลน์ : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจสดสค่งทางไปรษณสยน์ คณะกรรมการบรกิษสท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรกิหารความ
เสสสยง/เลขานธุการบรกิษสท
   สค่งถถึง   บรกิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน)
             488 ถนนนครสวรรคน์ แขวงสสสแยกมหานาค เขตดธุส กิต กรธุงเทพฯ  
             10300
ผมูร้สอบบสญชส
   สค่งถถึง    คธุณฐกิตกิมา พงศน์ไชยยง
              ชสนั้น 48 - 50 อาคารเอป็มไพรน์ทาวเวอรน์ 1
              ถนนสาทรใตร้ยานนาวา เขตสาทร กรธุงเทพฯ 10120

3. โทรศสพทน์ และ โทรสาร คณะกรรมการบรกิษสท
        - คอลเซป็นเตอรน์ 0-2280-0202           - แฟกซน์ 0-2280-0691
เลขานธุการบรกิษสท
         - โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305          - แฟกซน์ 0-2975-2789 

กระบวนการรสบขร้อรร้องเรสยน 
บรกิษสทดดาเนกินการตามกระบวนการดสงนสนั้
1) ผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกระดสบ แจร้งเบาะแส ขร้อรร้องเรสยน หรออเสนอแนะความเหป็นผค่านชค่องทางขร้างตร้น โดยขร้อมมูลทสสไดร้รสบ

บรกิษสทถออเปป็นความลสบ และมสมาตรการคธุร้มครองผมูร้แจร้งเบาะแส ขร้อรร้องเรสยน หรออกรณสถมูกละเมกิดส กิทธกิ ตามทสสกดาหนดในนโยบาย
และแนวทางปฏกิบสตกิเพอสอปร้องกสนและตค่อตร้านการทธุจรกิตคอรน์รสปชสสน และในจรรยาบรรณธธุรกกิจของบรกิษสท

2) เลขานธุการบรกิษสท รสบขร้อรร้องเรสยน และดดาเนกินการพกิจารณาแยกประเภทขร้อรร้องเรสยน
3) นดาเสนอคณะกรรมการทสสไมค่เกสสยวขร้องกสบขร้อรร้องเรสยนพกิจารณาแตค่งตสนั้งบธุคคลทสสเหมาะสมเพอสอดดาเนกินการตรวจสอบขร้อ

เทป็จจรกิง หาขร้อมมูลประกอบทสสนค่าเชอสอถออของขร้อรร้องเรสยนดสงกลค่าว โดยมสฝค่ายทรสพยากรบธุคคลเปป็นผมูร้ตกิดตามเรอสอง
4) ถร้าพบวค่ามสความผกิดเกกิดขถึนั้นจรกิงใหร้นดาเสนอผมูร้มสอดานาจพกิจารณาตสดส กินตามระดสบชสนั้นโดยขถึนั้นกสบ ประเภทความผกิด และผมูร้

กระทดาความผกิด
5) แจร้งความคอบหนร้าใหร้ผมูร้รร้องเรสยนไดร้รสบทราบภายใน 15 วสนนสบจากวสนรสบเรอสองรร้องเรสยน และภายใน 7 วสนเมอสอไดร้ขร้อยธุตกิ
6) ออกมาตรการปร้องกสนและตกิดตามผล ทธุกไตรมาสฝค่ายทรสพยากรบธุคคลจสดทดาสรธุปรายงาน(ถร้ามส)นดาเสนอตค่อทสสประชธุม

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรกิษสทเพอสอรสบทราบ
ในปส 2563 บรกิษสทไมค่ไดร้รสบเรอสองรร้องเรสยนแตค่อยค่างใด

6) ดข้จำนนวักลงทสุนส วัมพวันธฑ์
บรกิษสท เปกิดเผยขร้อมมูลตามขร้อกดาหนดของสดานสกงานคณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ และ

ตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย โดยมสเลขานธุการบรกิษสทรสบผกิดชอบวค่าไดร้ทดาถมูกตร้อง ครบถร้วน ทสนเหตธุการณน์ แกค่ผมูร้ถออหธุร้น นสก
ลงทธุนรายยค่อย และผมูร้สนใจทธุกระดสบ อยค่างเทค่าเทสยมและเปป็นธรรม เปกิดโอกาสใหร้มสการนสดพบปะผมูร้บรกิหาร การตอบคดาถามทาง
โทรศสพทน์ หรอออสเมลน์ การเผยแพรค่ผค่านสอสอ และการเปกิดเผยขร้อมมูลสารสนเทศตค่างๆตามเหตธุการณน์ ตามรอบระยะเวลาบสญช ส นดา
เสนอผลการดดาเนกินงาน คดาอธกิบายและการวกิเคราะหน์ของฝค่ายจสดการประจดาไตรมาส กรณสรายไดร้/กดาไรสธุทธกิ ตค่างจากงวดเดสยวกสน
ของปสทสสผค่านมารร้อยละ 20 ผค่านระบบสอสอสารของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทยและเผยแพรค่บนเวป็บไซตน์ของบรกิษสท ทสส 
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพอสอใหร้สาธารณชนไดร้รสบรมูร้ขร้อมมูลอยค่างเทค่าเทสยมกสน 

กรณสทสสผมูร้ถออหธุร้น นสกลงทธุน หรออผมูร้สนใจ มสขร้อสงสสยหรออตร้องการนสดหมายเขร้าพบผมูร้บรกิหารและเยสสยมชมกกิจการ
สามารถตกิดตค่อเลขานธุการบรกิษสทไดร้ทสส โทรศสพทน์: 0-2975-2780 ตค่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรออ อสเมลน์ :
suthirat@siampangroup.com
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หมวดทปที่   5.   ควจำมรวับผสดชอบของคณะกรรมกจำร
โครงสรข้จำง และคณะกรรมกจำรชสุดยสอยตสจำงๆ

1) โครงสรข้จำงคณะกรรมกจำร
คณะกรรมการไดร้รสบการแตค่งตสนั้งจากทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้น คณะกรรมการชธุดยค่อยไดร้รสบการแตค่งตสนั้งจากคณะกรรมการซ ถึสง

ประกอบดร้วยบธุคคลทสสมสความรมูร้ ความสามารถ และมสประสบการณน์ทสสมสประโยชนน์ใหร้แกค่บรกิษสท เพอสอใหร้ผมูร้ถออหธุร้นและผมูร้มสส ค่วนไดร้เสสยทธุก
ระดสบมสความมสสนใจวค่าบรกิษสทและบรกิษสทยค่อยดดาเนกินงานอยค่างรอบคอบ นค่าเช อสอถออ โครงสรร้างกรรมการแตค่ละชธุดมสโครงสรร้างดสงนสนั้

คณะกรรมการมส 4 ชธุด จดานวนรวม ประกอบดร้วย

กรรมการ กรรมการอกิสระ

1. คณะกรรมการบรกิษสท 10 ทค่าน 6 ทค่าน
60%

4 ทค่าน
40% มากกวค่า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบรกิหาร 6 ทค่าน 6 ทค่าน -

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทค่าน - 3 ทค่าน

4. คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง 4 ทค่าน 3 ทค่าน 1 ทค่าน

2) ควจำมรวับผสดชอบของคณะกรรมกจำร
คณะกรรมการบรกิษสททดาหนร้าทสสพกิจารณาและใหร้ความเหป็นชอบในเรอสองทสสสดาคสญเกสสยวกสบการดดาเนกินงานของบรกิษสท และ

กดากสบดมูแลใหร้คณะกรรมการบรกิหารดดาเนกินงานตามนโยบายและแผนทสสกดาหนดไวร้อยค่างมสประส กิทธกิภาพและประสกิทธกิผล เปป็นไป
ตาม กฎหมาย วสตถธุประสงคน์และขร้อบสงคสบของบรกิษสท ตามมตกิของทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้น ดร้วยความซอสอสสตยน์สธุจรกิต และรสบผกิดชอบตค่อ
งบการเงกินของบรกิษสทโดยมอบหมายใหร้คณะกรรมการตรวจสอบทดาหนร้าทสส สอบทานรายงานทางการเงกิน ดมูแลใหร้มสการจสดทดา
รายงานทางการเงกินอยค่างมสคธุณภาพ ถมูกตร้องตามมาตรฐานทางบสญชสทสสเปป็นทสสยอมรสบโดยทสสวไป มสการเปกิดเผยขร้อมมูลทสสสดาคสญของ
บรกิษสทอยค่างโปรค่งใสและเพสยงพอ ทสนั้งในงบการเงกิน รายงานประจดาปส และทสสเผยแพรค่ตค่อสาธารณชนทสสวไป สรธุปความรสบผกิดชอบทสส
สดาคสญมสดสงตค่อไปนสนั้

1. กดาหนดวกิสสยทสศนน์ นโยบาย กลยธุทธน์ เปร้าหมาย แผนการดดาเนกินธธุรกกิจ งบประมาณ โครงสรร้างการบรกิหารงาน นโยบาย
กดากสบดมูแลกกิจการทสสดส จรกิยธรรมและจรรยาบรรณธธุรกกิจ ของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย เปป็นลายลสกษณน์อสกษร มสการส อสอสารใหร้ทธุก
คนในองคน์กรรมูร้และเขร้าใจ เพอสอสค่งเสรกิมใหร้ทธุกคนในองคน์กรปฏกิบสตกิตามทสสกดาหนด รวมถถึงมสการทบทวนเปป็นประจดา

2. ควบคธุมกดากสบดมูแล ใหร้เปป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทสสกดาหนดไวร้อยค่างมสประส กิทธกิภาพ และดมูแลใหร้
บรกิษสทมสการบรกิหารจสดการตามนโยบายกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส

3. สรรหา แตค่งตสนั้ง ถอดถอน และกดาหนดแบค่งแยกขอบเขตอดานาจหนร้าทสสของ คณะกรรมการบรกิหาร กรรมการผมูร้จสดการ 
คณะอนธุกรรมการตค่างๆ โดยตร้องไมค่ใหร้เกกิดรายการทสสอาจมสความขสดแยร้งมสสค่วนไดร้เสสย หรออความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์ออสนใด
กสบบรกิษสทหรออบรกิษสทยค่อย 
 4. ประเมกินผลงานกรรมการบรกิหาร และผมูร้บรกิหารระดสบสมูง รวมถถึงดมูแลนโยบายการจค่ายคค่าตอบแทนอยค่างเหมาะสม
 5. จสดใหร้มสระบบการบสญชส การรายงานทางการเงกิน และการสอบบสญชสทสสมสความนค่าเชอสอถออไดร้ มสระบบการจสดเกป็บเอกสารทสส
ทดาใหร้สามารถตรวจสอบความถมูกตร้องของขร้อมมูลไดร้ในภายหลสง
 6. ดมูแลใหร้มสการทดางบการเงกินของบรกิษสทฯอยค่างถมูกตร้อง แสดงฐานะการเงกินและผลการดดาเนกินงานตรงตค่อความเปป็นจรกิง 
ครบถร้วน และถมูกตร้อง เปป็นไปตามมาตรฐานการบสญชสทสสรสบรองโดยทสสวไป งบการเงกิน ณ วสนส กินั้นสธุดรอบบสญชสตร้องตรวจสอบโดยผมูร้
สอบบสญชสของบรกิษสท กค่อนทสสจะนดาเสนอตค่อทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้น ตลอดจนรายงานความรสบผกิดชอบของคณะกรรมการบรกิษสท ในการ
จสดทดารายงานทางการเงกิน โดยแสดงควบคมูค่กสบรายงานของผมูร้สอบบสญชส ในรายงานประจดาปสของบรกิษสท

7. ดมูแลใหร้บรกิษสทมส ระบบควบคธุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรกิหารจสดการความเส สสยงทสสครอบคลธุม มสกลไกใน
การรสบเรอสองรร้องเรสยนและการดดาเนกินการตค่อขร้อรร้องเรสยน

8. ดมูแลการทดารายการระหวค่างกสนใหร้มสกระบวนการและการจสดการทสสชสดเจนและโปรค่งใส รายการระหวค่างบรกิษสทฯ กสบ
บธุคคลทสสเกสสยวโยงกสน การไดร้มาหรออจดาหนค่ายไปซถึสงสกินทรสพยน์ การลงทธุน การดดาเนกินการใดๆ ของบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย เพอสอ
ปร้องกสนไมค่ใหร้เกกิดความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์ มสการเปกิดเผยขร้อมมูลอยค่างถมูกตร้องเพสยงพอและมสการรายงานตค่อคณะกรรมการ
บรกิษสทอยค่างสมดสาเสมอ

9. ดมูแลใหร้มสการดดาเนกินธธุรกกิจตค่อเนอสองในระยะยาว มสแผน พสฒนาพนสกงาน ความตค่อเนอสองของผมูร้บรกิหาร(Succession 
Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสอบทอดตดาแหนค่งของกรรมการและผมูร้บรกิหารระดสบสมูงของบรกิษสท

10. ดมูแลผลประโยชนน์ของผมูร้ถออหธุร้นทสนั้งรายใหญค่และรายยค่อยตามสกิทธกิอยค่างเสมอภาคเทค่าเทสยมกสน มสการรายงานขร้อมมูล
การดดาเนกินงานทสสสดาคสญ และรายงานทางการเงกินแกค่ผมูร้ถออหธุร้นและผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยอยค่างถมูกตร้องและเปป็นไปตามทสสขร้อกฎหมาย
กดาหนด โดยกรรมการตร้องแจร้งใหร้บรกิษสททราบโดยไมค่ชสกช ร้าหากมสสค่วนไดร้เสสยในสสญญาหรออขร้อตกลงใดทสสทดากสบบรกิษสท มสการ
เปลสสยนแปลงในการถออหธุร้นของบรกิษสทหรออบรกิษสทยค่อย
 11. การเคารพสกิทธกิมนธุษยชนและการปฏกิบสตกิตค่อแรงงานอยค่างเปป็นธรรม

12. การไมค่ลค่วงละเมกิดทรสพยน์ส กินทางปสญญาหรออลกิขสกิทธกิธ
13. สนสบสนธุนและรค่วมมออในการตค่อตร้านการทธุจรกิตคอรน์รสปชสสน
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14. การประชธุมคณะกรรมการ จสดใหร้มสการกดาหนดตารางการประชธุมของกรรมการแตค่ละชธุดลค่วงหนร้าเพอสอใหร้กรรมการ
สามารถจสดสรรเวลาในการเขร้ารค่วมประชธุมไดร้เตป็มประส กิทธกิภาพ

15. คณะกรรมการตร้องพสฒนาความรมูร้ความสามารถของตสวเองอยค่างสมดสาเสมอ ทสนกสบการเปลสสยนแปลงของโลกใน
ปสจจธุบสนตลอดเวลา

3) กจำรประเมสนผลกจำรปฏสบวัตสงจำนของคณะกรรมกจำรแตสละชสุด
คณะกรรมการบรกิษสทจสดใหร้มสการประเมกินผลการปฏกิบสตกิงานทสนั้งคณะปสละ 1 ครสนั้ง กรรมการแตค่ละทค่านรค่วมกสนพกิจารณาผล

งานและทบทวนผลการปฏกิบสตกิ ปสญหาและอธุปสรรคทสสเกกิดขถึนั้น เพอสอเพกิสมประส กิทธกิผลและประสกิทธกิภาพในการปฏกิบสตกิงานของคณะ
กรรมการใหร้ดสยกิสงขถึนั้นตค่อไป

ในปส 2563 คณะกรรมการทสนั้ง 3 ชธุด ประเมกินตนเองทสนั้งคณะตามหสวขร้อ ดสงนสนั้
1. โครงสรร้างของคณะกรรมการ
2. คธุณสมบสตกิของคณะกรรมการแตค่ละชธุด ความรมูร้ ความสามารถ ประสบการณน์ ความเหมาะสม กสบธธุรกกิจของบรกิษสท
3. บทบาท หนร้าทสสและความรสบผกิดชอบของคณะกรรมการแตค่ละชธุดตามกฎบสตร
4. การใหร้ความสดาคสญตค่อการกดาหนด นโยบาย วกิสสยทสศนน์ กลยธุทธน์ในการดดาเนกินธธุรกกิจ
5. ไดร้ปฏกิบสตกิหนร้าทสสครบถร้วนตามหลสกการ คออตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ดร้วยความระมสดระวสง (Duty of  
    Care) , ดร้วยความซอสอสสตยน์สธุจรกิต (Duty of Loyalty) และ ดร้วยความรสบผกิดชอบ (Accountable)
6. การดมูแลไมค่ใหร้เกกิดความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์
7. การทบทวนนโยบายการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดสและการนดาไปปฏกิบสตกิจรกิง
8. การทบทวนจรกิยธรรมจรรยาบรรณธธุรกกิจและการปฏกิบสตกิทสสไมค่ขสดแยร้ง
9. การใหร้ความรค่วมมออไมค่ปฏกิบสตกิและตค่อตร้านการทธุจรกิตคอรน์รสปชสสน
10.การประเมกินผลและกดาหนดคค่าตอบแทนใหร้ผมูร้บรกิหารระดสบสมูง
11.การประชธุมคณะกรรมการ การกดาหนดวาระประชธุม ความพรร้อมเอกสารประกอบการประชธุม การเขร้ารค่วมประชธุม  
     ของกรรมการแตค่ละทค่าน ความมสสค่วนรค่วมและความสมดสาเสมอ
12.การพสฒนาความรมูร้ของกรรมการและเลขานธุการบรกิษสท
13.ทบทวนแผนการพสฒนาผมูร้บรกิหารและพนสกงานในบรกิษสทและบรกิษสทยค่อย
14.การวางแผนสอบทอดตดาแหนค่งผมูร้บรกิหารระดสบสมูง
15.การตดารงตดาแหนค่งของกรรมการในบรกิษสทจดทะเบสยนและบรกิษสททสสวไปออสน
ผลการประเมกินไมค่พบขร้อบกพรค่องทสสเปป็นสาระสดาคสญแตค่อยค่างใด 
ปส2563 บรกิษสทฯยสงไมค่ไดร้จสดทดาการประเมกินผลกรรมการเปป็นรายบธุคคลตามแนวทางการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส เนอสองจาก  
          สถานะการณน์ โควกิด-19 ทดาใหร้การทดางานมสขร้อจดากสดขถึนั้น 

4) กจำรกจจำกวับดมูแลกจำรดจจำเนสนงจำนของบรสษวัทยสอยและบรสษวัทรสวม
คณะกรรมการบรกิษสทมสหนร้าทสสรสบผกิดชอบการบรกิหารจสดการธธุรกกิจและการดดาเนกินงานของบรกิษสทรวมถถึงการบรกิหารงาน

บรกิษสทยค่อยใหร้เปป็นไปตามแผนธธุรกกิจหลสกของบรกิษสท รวมถถึงการกดากสบดมูแลใหร้บรกิษสทและบรกิษสทยค่อยปฏกิบสตกิตามกฎระเบสยบของ
ตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย ดสงตค่อไปนสนั้

1. แตค่งตสนั้งตสวแทนเขร้าไปดดารงตดาแหนค่งเปป็นกรรมการ หรออผมูร้บรกิหารในบรกิษสทยค่อยและบรกิษสทรค่วม เพอสอดมูแลการบรกิหารงาน
ใหร้เปป็นไปตามนโยบายของบรกิษสทอยค่างมสประส กิทธกิภาพและประสกิทธกิผล

2. ตกิดตามดมูแลการดดาเนกินงานของบรกิษสทยค่อยหรออบรกิษสทรค่วมอยค่างสมดสาเสมอ รวมทสนั้งมสการกดาหนดแนวทางใหร้บธุคคลทสส
บรกิษสทแตค่งตสนั้งใหร้เปป็นกรรมการหรออผมูร้บรกิหารในบรกิษสทดสงกลค่าวถออปฏกิบสตกิ

3. มสการควบคธุมดมูแลการดดาเนกินธธุรกกิจของบรกิษสทยค่อยและบรกิษสทรค่วมใหร้เปป็นไปตามนโยบาย เปร้าหมาย กลยธุทธน์ และงบ
ประมาณตามทสสอนธุมสตกิ

4. พกิจารณาโครงสรร้างองคน์กรและการบรกิหารจสดการของบรกิษสทยค่อยและบรกิษสทรค่วม ใหร้มสประส กิทธกิภาพ
5. พกิจารณาอนธุมสตกิโครงการหรออการดดาเนกินงานตค่างๆ การทดารายการการไดร้มาหรออจดาหนค่ายไปซ ถึสงทรสพยน์ส กิน การกมูร้ยอม

หรออการขอสกินเชอสอ การใหร้กมูร้ยอมเงกิน การเพกิสมทธุน การลดทธุน การเลกิกบรกิษสท ทสสมสผลตค่อการดดาเนกินธธุรกกิจอยค่างมสนสยสดาคสญของบรกิษสท
ยค่อย และบรกิษสทรค่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบทดาหนร้าทสสสอบทานความถมูกตร้องเช อสอถออไดร้ของรายงานทางการเงกิน สอบทานระบบการ
ควบคธุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทดารายการเกสสยวโยงกสน การปฏกิบสตกิตามกฎหมายและระเบสยบขร้อบสงคสบทสสเกสสยวขร้อง รวม
ถถึงการกดากสบดมูแลการปฏกิบสตกิงานของบรกิษสทยค่อยและบรกิษสทรค่วม

7. คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยงทดาหนร้าทสสพกิจารณาแนวทางบรกิหารความเสสสยงของบรกิษสทยค่อยและบรกิษสทรค่วม
8. คณะกรรมการบรกิษสททดาหนร้าทสสพกิจารณาผลการดดาเนกินงานของบรกิษสทยค่อยและบรกิษสทรค่วมอยค่างสมดสาเสมอ เพอสอ

วางแผนงานและเปร้าหมายในการดดาเนกินงานในอนาคต

5) คณะกรรมกจำรกจจำกวับดมูแล
คณะกรรมการบรกิษสทแตค่งตสนั้งคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลสอบทานกระบวนการปฏกิบสตกิตามกฎหมาย ตามขร้อกดาหนด

ตลาดหลสกทรสพยน์ และหนค่วยงานทสสเกสสยวขร้อง รวมถถึงการกดากสบดมูแลกกิจการทสสสอดคลร้องกสบนโยบายและแนวทางปฏกิบสตกิทสสดสตาม
หลสกการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดส และมสเลขานธุการบรกิษสทเปป็นผมูร้ทดาหนร้าทสสสนสบสนธุนขร้อมมูลและประสานงานกสบฝค่ายตค่างๆ ทสนั้งนสนั้เพราะมส
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ความเปป็นอกิสระ โปรค่งใส สามารถใหร้ขร้อเสนอแนะและการปรสบปรธุงแนวทางปฏกิบสตกิใหร้สอดคลร้องกสบธธุรกกิจ นดามาซ ถึสงความนค่าเชอสอถออ
แกค่นสกลงทธุนหรออบธุคคลภายนอก

6) กจำรใชข้เทคโนโลยปสจำรสนเทศและกจำรสถืที่อสจำร
คณะกรรมการตระหนสกถถึงความสดาคสญในการใช ร้เทคโนโลยสสารสนเทศและการสอสอสาร ซถึสงเปป็นเครอสองมออทสสสดาคสญในโลก

ปสจจธุบสน ชค่วยใหร้การดดาเนกินธธุรกกิจมสความรวดเรป็วและมสประส กิทธกิภาพ ซถึสงการใช ร้งานดสงกลค่าวบรกิษสทและพนสกงานทธุกระดสบตร้อง
มสหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบรค่วมกสนในการปฏกิบสตกิใหร้ถมูกตร้องตามขร้อบสงคสบของกฎหมาย และตามระเบสยบการใช ร้เทคโนโลยส
สารสนเทศทสสบรกิษสทกดาหนด เชค่น การเขร้าถถึงระบบสารสนเทศ การเขร้าถถึงระบบเครออขค่าย การเขร้าถถึงระบบปฏกิบสตกิการ และการเขร้า
ถถึงโปรแกรมประยธุกตน์หรออแอพพลกิเคชสสนตค่างๆ ทสสใช ร้ในการปฏกิบสตกิงาน พนสกงานทธุกคนตร้องปกปร้องและดมูแลรสกษาระบบเทคโนโลยส
สารสนเทศและการสอสอสารทสสอยมูค่ในความครอบครองใหร้พร้นจากการถมูกลค่วงละเมกิด ไมค่ใหร้ถมูกบธุคคลทสสไมค่ไดร้รสบอนธุญาตเขร้าถถึงโดยมกิ
ชอบ และไมค่เปกิดเผยขร้อมมูลทสสมสความสดาคสญทางธธุรกกิจตค่อผมูร้ไมค่เกสสยวขร้อง ซ ถึสงอาจสค่งผลกระทบตค่อบรกิษสททสนั้งโดยทางตรงและทาง
อร้อม

7) จรสยธรรมและจรรยจำบรรณธสุรกสจ
คณะกรรมการบรกิษสทยถึดถออจรกิยธรรม และคธุณธรรม ในการดดาเนกินธธุรกกิจ สค่งเสรกิมใหร้กรรมการ ผมูร้บรกิหาร และพนสกงานของ

บรกิษสททธุกคน ดดาเนกินธธุรกกิจตามหลสกจรกิยธรรมอยค่างเครค่งครสด โดยกดาหนดนโยบายจรกิยธรรมธธุรกกิจเปป็นลายลสกษณน์อสกษรและไดร้
เผยแพรค่ไวร้บนเวป็บไซตน์ของบรกิษสท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถออเปป็น
ภาระหนร้าทสสตร้องรค่วมกสนยถึดถออปฏกิบสตกิตค่อผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกระดสบ เพอสอพสฒนาองคน์กรสมูค่ระดสบมาตรฐานสากล

8) นโยบจำยตสอตข้จำนทสุจรสตคอรฑ์รวัปช วัที่น
หร้ามกรรมการบรกิษสท ผมูร้บรกิหาร และพนสกงานของบรกิษสท ดดาเนกินการสนสบสนธุนการทธุจรกิต คอรน์รสปช สสน หรออยอมรสบการ

คอรน์รสปชสสนในทธุกรมูปแบบทสนั้งทางตรงและทางอร้อม โดยครอบคลธุมถถึงธธุรกกิจของบรกิษสทยค่อย บรกิษสทรค่วม หรออบรกิษสทออสนทสสบรกิษสทมส
อดานาจในการควบคธุมไมค่วค่ากรณสใดๆ และตร้องปฏกิบสตกิตามมาตรการตค่อตร้านทธุจรกิตคอรน์รสปช สสนอยค่างเครค่งครสด รวมถถึงจสดใหร้มส
โครงสรร้างผมูร้รสบผกิดชอบและระบบการบรกิหารความเสสสยง การควบคธุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพอสอปร้องกสนและปราบปราม
การทธุจรกิตหรออคอรน์รสปชสสนภายในองคน์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏกิบสตกิ และขร้อกดาหนดในการดดาเนกินการเพอสอใหร้สอดคลร้องกสบ
การเปลสสยนแปลงของธธุรกกิจ ระเบสยบ ขร้อบสงคสบ และขร้อกดาหนดของกฎหมาย บรกิษสทไดร้เผยแพรค่นโยบายไวร้แลร้วบนเวป็บไซดน์ของ
บรกิษสท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

9.5 คสจำตอบแทนผมูข้สอบบวัญชป
1) คค่าตอบแทนจากการสอบบสญชส (audit fee)

งบการเงกินรวม (บาท) งบการเงกินเฉพาะบรกิษสท (บาท)
2563 2562 2561 2563 2562 2561

คค่าสอบบสญชส 2,289,500 2,289,500 2,222,500 1,086,500 1,086,500 1,049,500

2) คค่าบรกิการออสน (non-audit fee)       
       -ไมค่มส -
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10. ควจำมรวับผสดชอบตสอส วังคม

10.1 นโยบจำยภจำพรวม
       บรกิษสทและบรกิษสทยค่อย ดดาเนกินธธุรกกิจผลกิตและจดาหนค่ายส กินคร้าอธุตสาหกรรมหมวดยานยนตน์ คออนดนั้ามสนหลค่อลอสน จาระบส และ
แบตเตอรสส มสวสตถธุดกิบทสสใช ร้มสผลกระทบตค่อสสงคมและสกิสงแวดลร้อม จถึงมสความจดาเปป็นอยค่างยกิสงทสสจะตร้องมสนโยบายความรสบผกิดชอบตค่อ
สสงคม เพอสอสรร้างความเชอสอมสสน และความไวร้วางใจใหร้กสบผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกระดสบ โดยมสเปร้าหมายใหร้องคน์กรเตกิบโตและยสสงยอน 
       ในปส2563 บรกิษสทดดาเนกินการตามหลสกการเพอสอความยสสงยอนขององคน์กร ดสงนสนั้

1. หลสกคธุณคค่าหลสก   (Core Value)   ขององคน์กร
 S : Spirit       หมายถถึง  รค่วมมออ รค่วมใจ 
 P : Passion    หมายถถึง  ทธุค่มเทกสบงานทสสทดา 
 G : Generate หมายถถึง  สรร้างสรรคน์ส กิสงดสงาม

2. หลสกวกิสสยทสศนน์   (Vision)   ขององคน์กร
บมจ.สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป คออ หนถึสงในธธุรกกิจผมูร้ผลกิต นดนั้ามสนหลค่อลอสน จาระบส แบตเตอรสส ผลกิตภสณฑน์ประกอบออสนๆ และใหร้
บรกิการโลจกิสตกิกสน์ ดร้วยคธุณภาพมาตรฐานสากล และมสความรสบผกิดชอบตค่อผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยทธุกภาคสค่วน

3. หลสกพสนธกกิจ   (Mission)   ขององคน์กร
1. มสผลตอบแทนทสสดสตค่อผมูร้ถออหธุร้น และมสความสสมพสนธน์ทสสดสกสบพสนธมกิตรทางธธุรกกิจ
2. ผลกิตสกินคร้าทสสดส มสคธุณภาพ และมสการควบคธุมตร้นทธุนการผลกิตอยค่างมสประส กิทธกิภาพ
3. พสฒนาเทคโนโลยสใหมค่ๆ เพอสอตอบสนองความตร้องการตลาดทสนั้งในและตค่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชค่องทางโอกาสเพอสอขยายธธุรกกิจใหร้ทสนกสบการเปลสสยนแปลง การแขค่งขสน และนดาสมู ค่ความ  
    ยสสงยอน
5. มสความรสบผกิดชอบตค่อสสงคมและสกิสงแวดลร้อม องคน์กรมสสสงคมทสสดส
6. พนสกงานมสสธุขภาพกายและใจทสสสมบมูรณน์แขป็งแรง สค่งเสรกิมใหร้พนสกงานมสความรมูร้ ความสามารถ ปรสบตสวใหร้ทสน  
    ตค่อการเปลสสยนแปลง
7. ปฏกิบสตกิตามกฎหมาย ขร้อบสงคสบ ของหนค่วยงานราชการอยค่างเครค่งครสด

4. ใหร้ความรค่วมมออในการตค่อตร้านการทธุจรกิตคอรน์รสปชสสน
  ดสงทสสบรกิษสทไดร้เผยแพรค่นโยบายไวร้แลร้วบนเวป็บไซดน์ของบรกิษสท

   http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf
5. การดมูแลเรอสองการใช ร้ขร้อมมูลภายใน

ดสงทสสบรกิษสทไดร้เผยแพรค่นโยบายไวร้แลร้วบนเวป็บไซดน์ของบรกิษสท
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf

6. การมสจรกิยธรรมในการดดาเนกินธธุรกกิจ
ดสงทสสบรกิษสทไดร้เผยแพรค่นโยบายไวร้แลร้วบนเวป็บไซดน์ของบรกิษสท
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf

7. มสความรสบผกิดชอบตค่อพนสกงาน
  1. ดมูแลพนสกงานของบรกิษสททสนั้งชายหรออหญกิง คนไทยหรออคนตค่างดร้าว อยค่างเทค่าเทสยมกสน

            2. ดมูแลไมค่ใหร้มสการลค่วงละเมกิดสกิทธกิมนธุษยชนและใหร้เสรสภาพในการจสดตสนั้งสมาคมตค่างๆภายในองคน์กร
           3. ดมูแลความเหมาะสมโดยเลออกคนใหร้เหมาะสมกสบหนร้าทสสงานทสสทดา

 4. มสกระบวนการผลกิตทสสดสมสประสกิทธกิภาพมสระบบปร้องกสนอสนตรายตค่อพนสกงานทธุกเชอนั้อชาตกิ ทธุกเพศ ทธุกวสย 
  5. อบรบพสฒนาพนสกงานทธุกระดสบชสนั้นใหร้รอบรมูร้ในงานเทค่าเทสยมกสน
  6. มสนโยบายกดาหนดคค่าตอบแทนทสสยธุตกิธรรม
 7. บรกิษสทรสบฟสงขร้อรร้องเรสยน ขร้อคกิดเหป็น จากพนสกงานอยค่างเสมอภาค
 8. ใหร้ความปลอดภสยในการทดางาน 

8. มสความรสบผกิดชอบตค่อผมูร้บรกิโภค
  บรกิษสทปรสบปรธุงผลกิตภสณฑน์และภาชนะบรรจธุหสบหค่ออยค่างเหมาะสมสมดสาเสมอโดยคดานถึงถถึงความสะดวก ปลอดภสย 

ใสค่ใจกดาลสงซอนั้อของคนในสสงคมโดยใหร้ความรค่วมมออกสบกรมการคร้าภายในในการกดาหนดราคาส กินคร้าอยค่างยธุตกิธรรม
9. มสความรสบผกิดชอบตค่อสกิสงแวดลร้อม

  บรกิษสทใหร้ความรค่วมมออในเรอสองความเปป็นมกิตรกสบส กิสงแวดลร้อม มสคณะกรรมการสกิสงแวดลร้อมทดาหนร้าทสสรสบผกิดชอบ
ดมูแลสภาพแวดลร้อมทสนั้งภายในและชธุมชนภายนอกองคน์กร ปฏกิบสตกิตามกฎระเบสยบทสสเกสสยวขร้องกสบสสงคมและสกิสง
แวดลร้อมเปป็นอยค่างดส

10. ใหร้การรค่วมมออพสฒนาชธุมชมและสสงคม
  การลงทธุนเพอสอสสงคมเปป็นหนถึสงในนโยบายของบรกิษสทเพอสอนดาไปสมู ค่เปร้าหมายหลสกคออเตกิบโตอยค่างยสสงยอน บรกิษสทใหร้

ความรค่วมมออกสบสสงคมในเรอสอง  การสนสบสนธุนแรงงานทสสวค่างงานในเขตชธุมชนใกลร้ๆบรกิษสทใหร้เขร้ามารค่วมทดางาน
ตามความสามารถ ชค่วยปรสบภมูมกิทสศนน์ตามแนวรสนั้วดร้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหร้สะอาดและสะดวกขถึนั้น 
รวมถถึงกกิจกรรมเทกิดทมูนสถาบสนพระมหากษสตรกิยน์, การทดานธุบดารธุงศาสนารค่วมสรร้างสกิสงปลมูกสรร้างใหร้วสดในชธุมชน 
และการชค่วยบรรเทาสาธารณภสย เปป็นตร้น
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10.2 รจำยงจำนตสดตจำมผลกจำรปฏสบวัตสตจำมโครงกจำรควจำมรวับผสดชอบทจำงส วังคม ปป  2563

ดดาเนกินงานเกสสยวกสบ KPI 2563
ผลงาน

2562
ผลงาน

2561
ผลงาน

1. ความรสบผกิดชอบตค่อตสวส กินคร้า บรกิการ และผมูร้บรกิโภค

• ขร้อรร้องเรสยนทสสกระทบการดดาเนกินธธุรกกิจอยค่างมสสาระสดาคสญ 0 เรอสอง 0 เรอสอง 0 เรอสอง 0 เรอสอง

2. ความรสบผกิดชอบตค่อหนค่วยงานราชการ ตลาดหลสกทรสพยน์ กลต. และหนค่วยงานออสนทสสเกสสยวขร้อง

• การทดาความผกิด/ขร้อรร้องเรสยน 0 เรอสอง 0 เรอสอง 0 เรอสอง 0 เรอสอง

3. ความรสบผกิดชอบตค่อพนสกงาน 

• จดานวนพนสกงาน ณ สกินั้นปส 773 คน 841 คน 891 คน

• นโยบายลดอธุบสตกิเหตธุ - การเกกิดอธุบสตกิเหตธุ 0 คน 2 คน 2 คน 1 คน

• ใหร้การฝถึกอบรม 100.00% 90.10% 103.09% 106.17%

• ไดร้รสบการตรวจสธุขภาพ
  -ระดสบตะกสสวในเลออดเฉพาะการผลกิตแบตเตอรสส
  -ตรวจสธุขภาพพนสกงานฝค่ายโรงงาน 3 บรกิษสทยค่อย

ปส63
356 คน
554 คน

290 คน
534 คน

449 คน
587 คน

416 คน
599 คน

• ขร้อเรสยกรร้อง ขร้อรร้องเรสยน ทสสมสสาระสดาคสญตค่อการผลกิต 0 ครสนั้ง 0 ครสนั้ง 0 ครสนั้ง 0 ครสนั้ง

4. ความรสบผกิดชอบตค่อชธุมชนทร้องถกิสน อาชสวอนามสย ความปลอดภสย และสกิสงแวดลร้อม

• ขร้อรร้องเรสยนจากภายนอกองคน์กร 0 เรอสอง 0 เรอสอง 0 เรอสอง 0 เรอสอง

• ตกิดตามตรวจสอบ มลพกิษ/มลอากาศ

 -วกิเคราะหน์นดนั้าทกินั้งและแกร้ปสญหา - รง.ซอยใจเออนั้อ 24 ครสนั้ง 24 ครสนั้ง 22 ครสนั้ง 26 ครสนั้ง

 -วกิเคราะหน์นดนั้าทกินั้งและแกร้ปสญหา - รง.สามโคก 12 ครสนั้ง 12 ครสนั้ง 11 ครสนั้ง 22 ครสนั้ง

 -กดาจสดกากอธุตสาหกรรมทสสถมูกตร้องตามมาตรฐาน > 4 ครสนั้ง 4 ครสนั้ง 6 ครสนั้ง 7 ครสนั้ง

 -ตรวจวสดระบบบดาบสดอากาศ ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std.

 -ตรวจวสดปรกิมาณฝธุค่น ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std.

 -ตรวจวสดปรกิมาณตะกสสว/สารเคมส ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std.

 -ตรวจวสดปรกิมาณกรด ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std.

 -ตรวจวสดระดสบเสสยงและแสง ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std.

 -ตรวจวสดระดสบความรร้อน ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std.

 -ตรวจวสดคธุณภาพอากาศจากการเผาไหมร้เชอนั้อเพลกิง ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std. ผค่านคค่า Std.

5. การจร้างงานแรงงานในเขตชธุมชน

- มสแรงงานรสบเขร้ามาทดางาน 62 คน 85 คน 158 คน
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11.   กจำรควบคสุมภจำยในและกจำรบรสหจำรจวัดกจำรควจำมเสปที่ยง

     คณะกรรมการไดร้ทบทวนนโยบายและระเบสยบทธุกๆปสใหร้ทสนสมสย ดมูแลระบบควบคธุมภายในและระบบการบรกิหารจสดการ
ความเสสสยงใหร้มสประสกิทธกิภาพ มสการประเมกินความเสสสยงทสนั้งภายในองคน์กรและภายนอกองคน์กรเพอสอปร้องกสนปสญหาการทธุจรกิต
คอรสปชสสนทสสจะสค่งผลเสสยหายแกค่บธุคคลากรและทรสพยน์ส กินขององคน์กร มสการกดาหนดแผนงานประจดาปสของงานตรวจสอบภายใน ,
กดาหนดคค่า KPI ประจดาปสในแตค่ละขสนั้นตอนการทดางานทสสสดาคสญ และตกิดตามใหร้มสการปฏกิบสตกิตามแผน มสการวกิเคราะหน์หาสาเหตธุ มสการ
แกร้ปสญหาใหร้บรรลธุเปร้าหมาย งวดปส2563 ทสสผค่านมาผมูร้สอบบสญชส ผมูร้ตรวจสอบภายใน ไมค่พบขร้อบกพรค่องอยค่างมสนสยสดาคสญแตค่อยค่าง
ใด คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยงไดร้สรธุปรายงานนดาเสนอไวร้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจดาปส
ดสงนสนั้ 

11.1 รจำยงจำนคณะกรรมกจำรตรวจสอบสจจำหรวับปป   2563
เรสยน ทค่านผมูร้ถออหธุร้น
 คณะกรรมการตรวจสอบซถึสงไดร้รสบการแตค่งตสนั้งจากคณะกรรมการบรกิษสทประกอบดร้วยกรรมการอกิสระจดานวน 3 ทค่านดสงนสนั้
 1. นายอดาพล โหตระกกิตยน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพรกินทรน์ วงษน์วสนทนสยน์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมกิต หรรษา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมสหนร้าทสสและความรสบผกิดชอบ ในการกดากสบดมูแลการดดาเนกินกกิจการใหร้สอดคลร้องกสบกลยธุทธน์
และนโยบายธธุรกกิจ โดยใหร้มส

- การปฏกิบสตกิตามขร้อกดาหนดและกฎหมายทสสเกสสยวขร้อง
- การจสดการและการควบคธุมความเสสสยงทางธธุรกกิจ
- การจสดทดารายงานทางการเงกินและการเลออกใช ร้นโยบายบสญชสทสสเหมาะสม
- การควบคธุมภายในและการตรวจสอบภายในทสสดส
- การทดารายการระหวค่างกสนกสบผมูร้ทสสมสสค่วนเกสสยวขร้อง
- การพกิจารณาเสนอ แตค่งตสนั้ง ถอดถอน ผมูร้สอบบสญชส และ ผมูร้ตรวจสอบภายใน ของบรกิษสท
- การเปกิดเผยขร้อมมูลของบรกิษสทใหร้มสความถมูกตร้องครบถร้วนและมสการปฏกิบสตกิงานอยค่างเปป็นอกิสระ

ในปส 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้จสดใหร้มสการประชธุม รวม 4 ครสนั้ง โดยมสผมูร้สอบบสญชส ผมูร้บรกิหารฝค่ายบสญชสและการ
เงกิน เขร้ารค่วมประชธุมในวาระทสสเกสสยวขร้อง โดยสรธุปสาระสดาคสญดสงนสนั้

1. สอบทานงบการเงกินรายไตรมาสงวดปส 2563 และ งบการเงกินประจดาปส 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้
สอบทานงบการเงกินรายไตรมาสโดยไดร้สอบถามและรสบฟสงคดาช สนั้แจง จากผมูร้บรกิหารและผมูร้สอบบสญชส ในเรอสองความถมูกตร้อง 
ครบถร้วน การปฏกิบสตกิตามหลสกการบสญชสทสสรสบรองทสสวไป การเลออกใช ร้นโยบายบสญชส และการเปกิดเผยขร้อมมูลทสสเพสยงพอ 
พรร้อมทสนั้งรสบทราบขร้อสสงเกตและแนวทางแกร้ไขปสญหาใหร้เกกิดประโยชนน์แกค่บรกิษสท คณะกรรมการตรวจสอบมสความ
เหป็นสอดคลร้องกสบผมูร้สอบบสญชสวค่า งบการเงกินดสงกลค่าวมสความถมูกตร้องตามทสสควรในสาระสดาคสญตามมาตรฐานการ รายงาน
ทางการเงกิน

2. สอบทานและใหร้ความเหป็นตค่อรายการทสสเกสสยวโยงกสนหรออรายการทสสอาจมสความขสดแยร้งทางผลประโยชนน์ 
รวมถถึงการเปกิดเผยขร้อมมูลรายการดสงกลค่าวตามขร้อกดาหนดของตลาดหลสกทรสพยน์แหค่งประเทศไทย และสดานสกงาน
คณะกรรมการกดากสบหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ คณะกรรมการตรวจสอบมสความเหป็นวค่ารายการดสงกลค่าวเปป็น
รายการทสสสมเหตธุสมผล และเปป็นประโยชนน์ตค่อการดดาเนกินธธุรกกิจของบรกิษสทรวมทสนั้งมสการเปกิดเผยขร้อมมูลอยค่างถมูกตร้อง
และครบถร้วน

3. ทบทวนกฎบสตรคณะกรรมการตรวจสอบ สดาหรสบปส 2563
4. สอบทานกระบวนการปฏกิบสตกิงานใหร้เปป็นไปตามกฎหมายวค่าดร้วยหลสกทรสพยน์และตลาดหลสกทรสพยน์ ขร้อ

กดาหนดของตลาดหลสกทรสพยน์และกฎหมายทสสเกสสยวขร้องกสบธธุรกกิจของบรกิษสท รวมถถึงการปฏกิบสตกิตามขร้อกดาหนดของ
บรกิษสท และขร้อผมูกพสนทสสบรกิษสทมสไวร้กสบบธุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมค่พบประเดป็นทสสเปป็นสาระส ดาคสญใน
เรอสองการไมค่ปฏกิบสตกิตามแตค่อยค่างใด

6. พกิจารณาคสดเลออกเสนอแตค่งตสนั้งผมูร้สอบบสญช สประจดาปส 2563 ตค่อทสสประชธุมผมูร้ถออหธุร้น และคณะกรรมการตรวจ
สอบเหป็นชอบในอสตราคค่าตอบแทนผมูร้สอบประจดาปส 2563 โดยพกิจารณาจากผลการปฏกิบสตกิงาน ความเปป็นอกิสระ ของผมูร้
สอบบสญชสในปสทสสผค่านมา 
 คณะกรรมการตรวจสอบมสความเหป็นวค่าในรอบปส 2563 บรกิษสทมสระบบการกดากสบดมูแลกกิจการทสสเหมาะสม การจสดทดา
รายงานทางการเงกินแสดงขร้อเทป็จจรกิงในสค่วนทสสเปป็นสาระสดาคสญครบถร้วน ถมูกตร้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงกิน
และเปกิดเผยขร้อมมูลเปป็นไปตามกฎหมายและขร้อกดาหนดทสสเกสสยวขร้อง มสการบรกิหารความเส สสยงทสสเพสยงพอ และมสการปฏกิบสตกิ
ตามกฎหมาย ขร้อกดาหนด และขร้อผมูกพสนตค่างๆ และมสการเปกิดเผยรายการทสสเกสสยวโยงกสนอยค่างถมูกตร้องและมสการปฏกิบสตกิงาน
ทสสสอดคลร้องกสบระบบการกดากสบดมูแลกกิจการทสสดสอยค่างเพสยงพอ ไมค่พบรายการผกิดพลาดทสสมสสาระส ดาคสญทสสจะกระทบฐานะ
การเงกินของบรกิษสท รวมทสนั้งมสการพสฒนาปรสบปรธุงระบบงานใหร้มสคธุณภาพและเหมาะสมกสบสภาพแวดลร้อมทางธธุรกกิจอยค่าง
ตค่อเนอสอง

นายอดาพล โหตระกกิตยน์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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11.2 รจำยงจำนคณะกรรมกจำรบรสหจำรควจำมเส ปที่ยงสจจำหรวับปป  2563

เรสยน ทค่านผมูร้ถออหธุร้น

บรกิษสท สยามภสณฑน์กรธุรุ๊ป จดากสด (มหาชน) ดดาเนกินธธุรกกิจอยค่างมสคธุณธรรม ตามหลสกธรรมาภกิบาล โปรค่งใส และ
เสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธธุรกกิจ กฎบสตรคณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง โดยตระหนสกถถึงความสดาคสญของ
การบรกิหารความเสสสยงครอบคลธุมทสสวทสนั้งองคน์กรใหร้สอดคลร้องกสบมาตรฐานการบรกิหารความเสสสยงตามหลสก COSO ERM 
Framework เพอสอใช ร้เปป็นแนวทางในการบรกิหารความเสสสยงสดาหรสบผมูร้บรกิหารและพนสกงานใหร้มสการนดาไป ปฏกิบสตกิจนเปป็น
สค่วนหนถึสงของวสฒนธรรมองคน์กร และมธุค่งมสสนทสสจะพสฒนาระบบบรกิหารจสดการความเสสสยงขององคน์กรเพอสอใหร้สามารถบรรลธุ
เปร้าหมายทสสตสนั้งไวร้ สรร้างความมสสนใจและความนค่าเชอสอถออใหร้แกค่นสกลงทธุนและผมูร้มสสค่วนไดร้เสสยในการดดาเนกินธธุรกกิจของ
บรกิษสทฯ
 คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยงประกอบดร้วยสมาชกิก 4 ทค่าน ดสงนสนั้  

1. นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล  ประธานคณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง
2. นายอดกิศร โรจตระการ  กรรมการบรกิหารความเสสสยง
3. นางอรศรส ทกิพยบธุญทอง  กรรมการบรกิหารความเสสสยง
4. นางสาวดธุษฎส โรจตระการ  กรรมการบรกิหารความเสสสยง

ในปส 2563 ทสสผค่านมา คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง ไดร้ทบทวนกรอบการบรกิหารความเสสสยงใหร้เหมาะสมกสบ
การดดาเนกินธธุรกกิจ และสอดคลร้องกสบทกิศทางกลยธุทธน์การดดาเนกินงานของบรกิษสท

คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยงไดร้มสการประชธุมระดสบกรรมการ 2 ครสนั้ง สรธุปสาระสดาคสญไดร้ดสงนสนั้
1. แผนบรกิหารความเสสสยง การประเมกินความเสสสยง และการบรกิหารจสดการความเสสสยง
   ไดร้มสการพกิจารณาความเสสสยง ดร้านกลยธุทธน์(strategic risk) และดร้านกฎระเบสยบขร้อบสงคสบ(compliance risk) 
    และปรสบปรธุงเพกิสมเตกิมใหร้สอดคลร้องกสบสภาวะการทสสเปป็นปสจจธุบสน
2. การตกิดตามกดากสบดมูแลการบรกิหารความเสสสยง
    ไดร้มสการตกิดตามความกร้าวหนร้าของการดดาเนกินงานตามแผนบรกิหารความเสสสยง และใหร้ขร้อเสนอแนะเพอสอปรสบปรธุง
     การดดาเนกินงานใหร้มสการนดาไปปฏกิบสตกิอยค่างเหมาะสมและมสประส กิทธกิภาพ
3. สรร้างวสฒนธรรมการบรกิหารความเสสสยงใหร้เกกิดขถึนั้นในองคน์กร
    ไดร้มสการชสนั้แจงใหร้พนสกงานทธุกคนระดสบตระหนสกและเหป็นความสดาคสญของการบรกิหารความเสสสยงในการทดางาน
    และประเมกินความเสสสยงทสสอยมูค่ในกระบวนการทดางานของแตค่ละหนค่วยงาน การเลออกความเสสสยงทสสตร้องรสบจสดการ
    แกร้ไขตามลดาดสบความสดาคสญ
4. การตค่อตร้านการทธุจรกิตคอรน์รสปชสสน
    ใหร้ความสดาคสญในการดดาเนกินธธุรกกิจตามหลสกธรรมาภกิบาลทสสดส ดดาเนกินธธุรกกิจดร้วยความโปรค่งใส ตรวจสอบไดร้ และ
    ไดร้กดาหนดนโยบายและแนวทางปฏกิบสตกิเพอสอตค่อตร้านการทธุจรกิตคอรน์รสปชสสน ทสนั้งภายในและภายนอกองคน์กรเพอสอปร้องกสน  
    การทธุจรกิตคอรน์รสปชสสนทสสอาจเกกิดขถึนั้นกสบธธุรกกิจของบรกิษสทใหร้เหมาะสมกสบปสจจธุบสนอยค่างสมดสาเสมอ

 คณะกรรมการบรกิหารความเสสสยงไดร้ดดาเนกินการและปฏกิบสตกิหนร้าทสสตามกฎบสตรคณะกรรมการบรกิหารความ เสสสยงทสส
ไดร้รสบมอบหมายจากคณะกรรมการบรกิษสทอยค่างพอเพสยงและเหมาะสมตค่อเนอสอง เพอสอการควบคธุมความเส สสยงใหร้อยมูค่ใน
ระดสบทสสยอมรสบไดร้

นายชสยวสฒนน์ ดดารงคน์มงคลกธุล
ประธานคณะกรรมการบรกิหารความเสสสยง
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12. รจำยกจำรระหวสจำงกวัน

ปส 2563 บรกิษสทไมค่มสรายการใดทสสกค่อใหร้เกกิดการขสดแยร้งทางผลประโยชนน์  ซ ถึสงรายการระหวค่างกสนทสสมสสาระสดาคสญมสดสงนสนั้

12.1 บสุคคลหรถือกสจกจำรทปที่เกปที่ยวขข้องกวัน
       ชอสอกกิจการ                         ประเทศทสสจสดตสนั้ง               ลสกษณะความสสมพสนธน์

        สสญชาตกิ
    บรกิษสท สยามลมูบรกิแคร้นทน์อกินดสสทรสส จดากสด        ไทย        เปป็นบรกิษสทยค่อย บรกิษสทถออหธุร้นรร้อยละ 99.99
    บรกิษสท พรสเมสย ลมูบรกิแคร้นทน์ จดากสด ไทย        เปป็นบรกิษสทยค่อย บรกิษสทถออหธุร้นรร้อยละ 99.99
    บรกิษสท สยามแบตเตอรสสอกินดสสทรสส จดากสด ไทย        เปป็นบรกิษสทยค่อย บรกิษสทถออหธุร้นรร้อยละ 95.74
    นายมธุข  โรจตระการ        ไทย        เปป็นผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ถออหธุร้นรร้อยละ 32.81 และ

       เปป็นประธานกรรมการของบรกิษสท
    หร้างหธุร้นสค่วนจดากสด โรจนน์ไพศาล ไทย        ผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ของบรกิษสทเปป็นหธุร้นสค่วนใหญค่
    ผมูร้บรกิหารสดาคสญ ไทย        บธุคคลทสสมสอดานาจและความรสบผกิดชอบการวางแผน

สสสงการและควบคธุมกกิจกรรมตค่างๆของกกิจการไมค่วค่าทาง
                  ตรงหรออทางอร้อม รวมถถึง กรรมการของกลธุค่มบรกิษสทไมค่วค่า

จะทดาหนร้าทสสในระดสบบรกิหารหรออไมค่ 
12.2 นโยบจำยกจำรกจจำหนดรจำคจำ

      รายการ       นโยบายการกดาหนดราคา
     ซอนั้อ ขาย สกินคร้าและคค่าธรรมเนสยมการจสดการ ราคาทสสตกลงรค่วมกสน ตร้นทธุน ณ โรงงานบวกกดาไรมาตรฐาน

รร้อยละ 5
     คค่าเชค่าทสสดกิน ราคาตลาดตามสถานทสสตสนั้ง
     รายไดร้คค่าจสดการการตลาดและออสนๆ ราคาทสสตกลงกสนตามสสญญา 

เงกินปสนผลรสบ ตามทสสประกาศจค่าย

12.3 รจำยกจำรทปที่สจจำควัญกวับบสุคคลหรถือกสจกจำรทปที่เกปที่ยวขข้องกวัน
1) การเชค่าทสสดกินจากผมูร้ถออหธุร้นรายใหญค่ 
    กลธุค่มบรกิษสท เชค่าทสสดกินจาก คธุณมธุข โรจตระการ 
    วสตถธุประสงคน์ เพอสอใช ร้เปป็นทสสตสนั้งอาคารโรงงานผลกิตทสสตดาบลบางขะแยง อดาเภอเมออง จสงหวสดปทธุมธานส พอนั้นทสสเช ค่า

          รวม 4 ไรค่ 3 งาน 29 ตารางวา
    อสตราคค่าเชค่า คกิดเปป็นรายเดออนเดออนละ 236,000 บาท               
2) การเชค่าทสสดกินกสบกกิจการออสนทสสเกสสยวขร้องกสน

            กลธุค่มบรกิษสท เชค่าทสสดกินจาก หจก. โรจนน์ไพศาล 
    วสตถธุประสงคน์ ใช ร้เปป็นทสสตสนั้งของอาคารคลสงสกินคร้าเพอสอกระจายสกินคร้าไปทสสวประเทศ และเปป็นทสสตสนั้งโรงงานผลกิต     
                     ภาชนะสดาหรสบบรรจธุผลกิตภสณฑน์นดนั้ามสนหลค่อลอสนและจาระบส ตสนั้งอยมูค่ทสสตดาบลคลองควาย อดาเภอสามโคก 
                     จสงหวสดปทธุมธานส มสพอนั้นทสสรวม 108 ไรค่ 2 งาน 92 ตารางวา
    อสตราคค่าเชค่า ตสนั้งแตค่ปส 2562 คกิดเปป็นรายปสปสละ 1,868,000 บาท

 3) รายการกสบบธุคคลหรออกกิจการออสนทสสเกสสยวขร้องกสนในปส 2563 (ไมค่รวมรายการกสบบรกิษสทยค่อย)  หนค่วย : พสนบาท
รายการ งบการเงกินรวม งบการเงกินเฉพาะกกิจการ

2563 2562 2563 2562

คค่าเชค่าทสสดกินจากบธุคคลหรออกกิจการออสนทสสเกสสยวขร้องกสน 0 4,700 0 1,530

หนสนั้ส กินตามสสญญาเชค่า 74,823 0 63,247 0
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