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ขข้อมมูลสสาคบัญทางการเงงิน

งบการเงงินรวม 2564 2563 2562

งบกจาไรขาดทรน (ลน้านบาท)

รายไดน้จากการขายและบรริการ 2,953.04 2,637.12 3,030.76

กจาไรขษัขั้นตน้น 1,005.30 887.96 826.55

EBITDA * 670.64 554.42 492.46

กจาไรจากเงรินลงทรน 14.32 27.44 33.21

กจาไรสลุ่วนทปีทเปป็นของผมูน้ถลอหรน้น 460.54 372.94 306.69

* กจาไรกลุ่อนดอกเบปีขั้ย ภาษปี คลุ่าเสลทอมราคา และคลุ่าใช น้จลุ่ายตษัดจลุ่าย

งบแสดงฐานะทางการเงริน (ลน้านบาท)

สรินทรษัพยฑ์รวม 5,998.25 5,749.52 5,502.25

หนปีขั้ส รินรวม 600.35 492.88 377.06

สลุ่วนของผมูน้ถลอหรน้น 5,397.90 5,256.65 5,125.19

ทรนเรลอนหรน้น 345.00 345.00 345.00

     ทรนจดทะเบปียนและชจาระเตป็มมมูลคลุ่าแลน้ว 345.00 345.00 345.00

อษัตราสลุ่วนทางการเงริน

อษัตรา EBITDA ตลุ่อรายไดน้จากการขายและบรริการ 22.69% 21.09% 16.32%

อษัตรากจาไรสลุ่วนทปีทเปป็นของผมูน้ถลอหรน้นตลุ่อรายไดน้จากการขายและบรริการ 15.58% 14.14% 10.30%

อษัตราผลตอบแทนตลุ่อสรินทรษัพยฑ์ถาวร 34.71% 28.36% 23.58%

อษัตราหนปีขั้ส รินตลุ่อสลุ่วนของผมูน้ถลอหรน้น 11.12% 9.38% 7.36%

ผลการดจาเนรินงาน (บาทตลุ่อหรน้น)

กจาไรสรทธริ ตลุ่อหรน้น 1.33 1.08 0.89

มมูลคลุ่าตามบษัญชปี ตลุ่อหรน้น 15.59 15.14 14.76



SPG One Report 2564  

สารจากคณะกรรมการ

ในปปี 2564 ทปีทผลุ่านมา เปป็นอปีกปปีหนนทงทปีททษัทวโลกประสบกษับภาวะการแพรลุ่ระบาดของไวรษัสโคโรนลุ่า 2019 
(COVID-19)   ซนทงสลุ่งผลกระทบตลุ่อความตน้องการใช น้นจขั้ามษันของผมูน้บรริโภคทษัขั้งบรคคลทษัทวไปและภาคอรตสาหกรรม
แตลุ่เนลทองจากบรริษษัทฯ มปีสภาพคลลุ่องทปีทดปี มปีการบรริหารจษัดการทปีทดปี มปีการดมูแลการใช น้งบประมาณดน้านตลุ่างๆไดน้อยลุ่าง
เหมาะสม  อปีกทษัขั้งบรริษษัทยลุ่อยผมูน้ผลริตสรินคน้าใหน้ความสจาคษัญตลุ่อการทจางาน ทปีทมปีประสริทธริภาพ  มปีตน้นทรนทปีทเหมาะสม
โดยรษักษาครณภาพใหน้ไดน้ตามมาตรฐานทปีทกจาหนด ทจาใหน้กลรลุ่มบรริษษัทฯไดน้รษับผลกระทบทปีทยษังไมลุ่เปป็นสาระสจาคษัญตลุ่อ
การดจาเนรินงานโดยรวม

สรรปผลการดจาเนรินงานปปี 2564  บรริษษัทฯ และ บรริษษัทยลุ่อย มปีรายไดน้จากการขายและการใหน้บรริการรวม
2,953 ลน้านบาท  สมูงกวลุ่าปปี 2563 เปป็นเงริน 316 ลน้านบาท หรลอรน้อยละ 12.41  ทษัขั้งนปีขั้เพราะสถานการณฑ์ปปี 2564 
ดปีกวลุ่าปปี 2563 ทปีทผลุ่านมา  มาตราการตลุ่างๆเกปีทยวกษับ COVID-19  เรริทมผลุ่อนคลาย  ทจาใหน้เศรษฐกริจปรษับตษัวดปีขนขั้น
ความตน้องการใช น้ผลริตภษัณฑฑ์ของผมูน้บรริโภคทษัทวไป และภาคอรตสาหกรรมปรษับตษัวเพริทมขนขั้นไดน้ในระดษับทปีทดปีพอสมควร
อยลุ่างไรกป็ดปีธรรกริจของกลรลุ่มบรริษษัทฯ มปีการแขลุ่งขษันคลุ่อนขน้างสมูงทษัขั้งดน้านครณภาพและราคา กลรลุ่มบรริษษัทฯ มปีความมรลุ่ง
มษัทนพษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมลุ่ๆ ออกสมูลุ่ตลาด รษักษาระดษับครณภาพทปีทดปี  รวมถนงการพษัฒนากลยรทธชลุ่องทางการ
จจาหนลุ่ายโดยใช น้สลทอออนไลนฑ์ใหน้เหมาะสมกษับสษังคมยรคปษัจจรบษันอยลุ่างตลุ่อเนลทอง

ตลอด 2 ปปีทปีทผลุ่านมาของการประสบกษับการแพรลุ่ระบาดของ COVID-19 กป็เปป็นโอกาสทปีทกลรลุ่มบรริษษัทฯ
ไดน้ทบทวนและปรษับปรรง แผนธรรกริจ ระเบปียบปฏริบษัตริในการทจางาน ใหน้มปีความเตรปียมพรน้อม และคลลุ่องตษัวมากขนขั้น
คณะกรรมการ ผมูน้บรริหาร พนษักงานทรกคน ยษังคงยนดมษัทนใน  S : Spirit ความรลุ่วมมลอ รลุ่วมใจ  P : Passion ทรลุ่มเท
กษับงานทปีททจา และ G : Generate การสรน้างสรรคฑ์สริทงดปีงาม เพลทอใหน้องคฑ์กรกน้าวสมูลุ่ความสจาเรป็จ เตริบโต มษัทนคง และ
ยษัทงยลน ภายใตน้หลษักธรรมาภริบาลและความรษับผริดชอบตลุ่อสษังคมทรกภาคสลุ่วน

สรดทน้ายนปีขั้คณะกรรมการบรริษษัทฯ  ขอขอบครณ ทลุ่านผมูน้ถลอหรน้น ลมูกคน้า  คมูลุ่คน้า และสถาบษันตลุ่างๆ ทปีทใหน้ความ
สนษับสนรนบรริษษัทฯดน้วยดปีมาโดยตลอด อปีกทษัขั้งพนษักงานทรกทลุ่านทปีทมรลุ่งมษัทนและทรลุ่มเทกจาลษังกายกจาลษังใจในการทจางาน
จนทจาใหน้บรริษษัทฯกน้าวผลุ่านปปีทปีทผลุ่านมาและประสบความสจาเรป็จทปีทนลุ่าพอใจ

             

 นายมรข โรจตระการ 
 ประธานคณะกรรมการ
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 สสวนททที่ 1 : การประกอบธธุรกงิจและผลการดสาเนงินงาน 

1. โครงสรข้างและการดสาเนงินงานของกลธุสมบรงิษบัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธธุรกงิจ

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (บรริษษัทฯ) ดจาเนรินธรรกริจผลริตและจจาหนลุ่ายผลริตภษัณฑฑ์นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี และ
แบตเตอรปีท ทปีทมปีครณภาพสมูงภายใตน้เครลทองหมายการคน้าของบรริษษัท คลอ  “ TRANE ”  “ CROCODILE ”  “ BOLIDEN ” บรริษษัทฯ ดจาเนริน
งานตามแนว รลุ่วมมลอ รลุ่วมใจ ทรลุ่มเท และสรน้างสรรคฑ์ ตษัขั้งแตลุ่การคษัดสรรวษัตถรดริบ ทปีมพนษักงานทปีทมปีความสามารถ และการใช น้กระบวนการ
ผลริตทปีทมปีประสริทธริภาพ  เพลทอใหน้ไดน้ผลริตภษัณฑฑ์ทปีทมปีครณภาพ ปลอดภษัย มปีการวริจษัยและพษัฒนาคริดคน้นผลริตภษัณฑฑ์ใหน้มปีความทษันสมษัย ควบคมูลุ่ไป
กษับการศนกษาทริศทางตลาด อยลุ่างตลุ่อเนลทอง เพลทอตอบสนองตลุ่อความตน้องการของผมูน้บรริโภคทรกระดษับ

1.1.1 วริสษัยทษัศนฑ์ พษันธกริจ วษัตถรประสงคฑ์ และเปน้าหมาย

วริสษัยทษัศนฑ์ (Vision) : บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป คลอ หนนทงในธรรกริจผมูน้ผลริต นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี แบตเตอรปีท ผลริตภษัณฑฑ์
               ประกอบอลทนๆ และใหน้บรริการโลจริสตริกสฑ์ ดน้วยครณภาพมาตรฐานสากล และมปีความรษับผริดชอบตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วน

                          ไดน้เส ปียทรกภาคสลุ่วน

พษันธกริจ (Mission) : 
1. มปีผลตอบแทนทปีทดปีตลุ่อผมูน้ถลอหรน้น และมปีความสษัมพษันธฑ์ทปีทดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
2. ผลริตสรินคน้าทปีทดปี มปีครณภาพ และมปีการควบครมตน้นทรนการผลริตอยลุ่างมปีประส ริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมลุ่ๆ เพลทอตอบสนองความตน้องการตลาดทษัขั้งในและตลุ่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชลุ่องทางโอกาสเพลทอขยายธรรกริจใหน้ทษันกษับการเปลปีทยนแปลง การแขลุ่งขษัน และนจาสมู ลุ่
    ความยษัทงยลน
5. มปีความรษับผริดชอบตลุ่อสษังคมและสริทงแวดลน้อม องคฑ์กรมปีสษังคมทปีทดปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีทสมบมูรณฑ์แขป็งแรง สลุ่งเสรริมใหน้พนษักงานมปีความรมูน้ ความสามารถ ปรษับตษัว
    ใหน้ทษันตลุ่อการเปลปีทยนแปลง
7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขน้อบษังคษับ ของหนลุ่วยงานราชการอยลุ่างเครลุ่งครษัด

ครณคลุ่าหลษัก (Core value) : 
   S : Spirit        หมายถนง  รลุ่วมมลอ รลุ่วมใจ
   P : Passion     หมายถนง  ทรลุ่มเทกษับงานทปีททจา
   G : Generate  หมายถนง  สรน้างสรรคฑ์ส ริทงดปีงาม

 
วษัตถรประสงคฑ์และเปน้าหมาย :

วษัตถรประสงคฑ์หลษัก
- ความเชลทอมษัทนของนษักลงทรน
- การเตริบโตอยลุ่างยษัทงยลน
- ปฏริบษัตริตามหลษักบรรษษัทภริบาลทปีทดปี
- ดมูแลสริทงแวดลน้อมและสษังคม
- รมูน้ครณคลุ่าของทรษัพยากร

     เปน้าหมายทางธรรกริจ
- พษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์ใหมลุ่ๆ และขยายชลุ่องทางการจษัดจจาหนลุ่าย เพลทอรษักษาระดษับสลุ่วนแบลุ่งการตลาดใหน้
   มษัทนคงและเพริทมขนขั้น ทษัขั้งตลาดในประเทศและตลุ่างประเทศ
- พษัฒนาการบรริหารจษัดการอยลุ่างตลุ่อเนลทองเพลทอเพริทมความสามารถในการแขลุ่งขษันทษัขั้งการผลริต และ การตลาด
- ปรษับปรรงกระบวนการผลริตทรกขษัขั้นตอนโดยมรลุ่งเนน้นการเปป็นโรงงานสปีเขปียวเปป็นมริตรตลุ่อสริทงแวดลน้อม 
- เปริดเผยขน้อมมูลสจาคษัญดน้วยความโปรลุ่งใส รวดเรป็ว ครบถน้วน ถมูกตน้องตามกฎหมายขน้อบษังคษับทปีทเกปีทยวขน้อง
  และตรวจสอบไดน้ เพลทอใหน้เกริดผลประโยชนฑ์สมูงสรดตลุ่อผมูน้ถลอหรน้นและผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกระดษับ 

เปน้าหมายทางสริทงแวดลน้อมและสษังคม
- ดมูแลใหน้มปีการปลลุ่อยกรุ๊าซคารฑ์บอนไดออกไซดฑ์สรทธริใหน้นน้อยทปีทสรด
- พษัฒนาองคฑ์กรรลุ่วมไปกษับสษังคมชรมชน 

           - บรริหารจษัดการสภาพแวดลน้อมทษัขั้งภายในบรริษษัทและชรมชนรอบบรริษษัทอยลุ่างสมจทาเสมอ
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กลยรทธฑ์การดจาเนรินธรรกริจ :
        - สรน้างความเชลทอมษัทนใหน้นษักลงทรน โดยนจาเสนอขน้อมมูลทปีทสจาคษัญเกปีทยวกษับนโยบายดน้านบรรษษัทภริบาล ซนทงเปป็นแนวทางใน

             การปฏริบษัตริงานทปีดปีอยลุ่างสมจทาเสมอและตลอดเวลา 
        - นจาเสนองบการเงรินทปีทสะทน้อนผลประกอบการของบรริษษัท ปฏริบษัตริตามขน้อกจาหนดใหน้สอดคลน้องกษับมาตรฐานการ

  รายงานทางการ เงรินของไทย (TFRS) นจาเสนองบการเงรินอยลุ่างเปป็นรมูปธรรมและซลทอตรง  มรลุ่งมษัทนทปีทจะใหน้ขน้อมมูล
             ทางการเงรินทปีทโปรลุ่งใส รวดเรป็ว ครบถน้วน มปีสาระสจาคษัญ และแมลุ่นยจา

        - สรน้างความมษัทนคงใหน้องคฑ์กร มปีการวริเคราะหฑ์และบรริหารความเสปีทยง โดยคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง
        - พษัฒนาธรรกริจไมลุ่ใหน้หยรดนริทง  สรน้างผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมลุ่ๆ รวมถนงปรษับเปลปีทยนภาพลษักษณฑ์ภายนอกตษัวส รินคน้า ใหน้ทษัน

  สมษัยกษับยรคปษัจจรบษันตลอดเวลา 

1.1.2 การเปลปีทยนแปลงและพษัฒนาการทปีทสจาคษัญ

          ปปี 2502 บรริษษัท เรริทมประกอบธรรกริจเปป็นตษัวแทนจจาหนลุ่ายสรินคน้านจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี และแบตเตอรปีท
ปปี 2540 เปลปีทยนแปลงเปป็นบรริษษัทมหาชน และ จดทะเบปียนในตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทย ชลทอยลุ่อ SPG
ปปี 2558 สรน้างโรงงานผลริตภาชนะพลาสตริกแหลุ่งใหมลุ่ซ นทงมปีเครลทองจษักรใหมลุ่ทษันสมษัย ทปีทอ.สามโคก จว.ปทรมธานปี
ปปี 2559 ซลขั้อทปีทดริน 71 ไรลุ่ 3 งาน 86 8 สลุ่วน 10 ตารางวา อ.พระสมรทรเจดปียฑ์ จว.สมรทรปราการเปป็นมมูลคลุ่า 1,115 ลน้านบาท

เพลทอสรน้างแทน้งคฑ์เกป็บวษัตถรดริบนจขั้ามษัน และ เพลทอขยายธรรกริจในอนาคต 
ปปี 2564 ผมูน้ถลอหรน้นสามษัญรายยลุ่อย (Non-Strategic Shareholder) มปีสษัดสลุ่วนลดลงจากรน้อยละ 15 เปป็น 8.79 

1.1.3 ขน้อมมูลบรริษษัท

ชลทอบรริษษัท บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (เรปียกชลทอยลุ่อ “SPG”)

เลขทปีททะเบปียนบรริษษัท 0107539000111  จดทะเบปียนกษับตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯเมลทอ มปีนาคม 2540

หรน้นทปีทจจาหนลุ่ายแลน้ว จจานวนหรน้นสามษัญจดทะเบปียน 345,000,000 หรน้น ราคาพารฑ์ 1.00 บาท 
รษับชจาระแลน้ว 100%

ทปีทตษัขั้งสจานษักงานใหญลุ่ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีทแยกมหานาค เขตดรสริต กรรงเทพฯ 10300 โทรศษัพทฑ์ (02) 
280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทปีทตษัขั้งคลษังสรินคน้า 101  หมมูลุ่ 2  ถนนสามโคก-เสนา  ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก จษังหวษัดปทรมธานปี 
12160 โทรศษัพทฑ์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธรรกริจ ผลริตและจจาหนลุ่าย สรินคน้าอรตสาหกรรม หมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจขั้ามษันหลลุ่อลลทน แบตเตอรปีท 
และจาระบปี

Home Page http://www.siampangroup.com
https://www.facebook.com/tranelubricants
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด
(มหาชน)

ตษัวแทนจจาหนลุ่าย 3 ผลริตภษัณฑฑ์
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1.2 ลบักษณะการประกอบธธุรกงิจ

1.2.1 โครงสรน้างรายไดน้แยกตามสายผลริตภษัณฑฑ์/กลรลุ่มธรรกริจ

   นสนามบันหลสอลลที่น        จาระบท       แบตเตอรทที่ 

จากงบการเงรินรวม 2564 2563 2562
ลน้านบาท รน้อยละ ลน้านบาท รน้อยละ ลน้านบาท รน้อยละ

รายไดน้จากการขาย
    นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน
    จาระบปี
    แบตเตอรปีท
    วษัตถรดริบและอลทนๆ

1,507.56
1,053.00

350.05
12.93

51.05
35.66
11.85
0.44

1,315.89
914.54
356.80
13.48

49.90
34.68
13.53
0.51

1,479.85
952.28
514.94
30.39

48.83
31.42
16.99
1.00

รวมรายไดน้จากการขาย 2,923.54 99.00 2,600.71 98.62 2,977.46 98.24
รายไดน้อลทนๆ 29.50 1.00 36.41 1.38 53.30 1.76

รวม 2,953.04 100.00 2,637.12 100.00 3,030.76 100.00
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บรริษษัท พรปีเมปีย ลมูบรริแคน้นทฑ์ 
จจากษัด ผมูน้ผลริต

บรริษษัท สยามลมูบรริแคน้นทฑ์อรินดษัส
ทรปีท จจากษัด ผมูน้ผลริต

บรริษษัท สยามแบตเตอรปีทอรินดษัสทรปีท 
จจากษัด ผมูน้ผลริต

ขายในประเทศขายประเทศใน
แถบชายแดน

ขายตต่างประเทศ
ผต่านสยามลลูบบิฯ

ขายชายแดน
ผต่านในเครรือ

ขายตต่างประเทศ

48.44%

51.43%

64.96%

6.35%

52.30%

47.70%

82.77%17.23%

28.69%0.13%
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1.2.2 ขน้อมมูลเกปีทยวกษับผลริตภษัณฑฑ์ 

(1) ลษักษณะของผลริตภษัณฑฑ์และบรริการและการพษัฒนานวษัตกรรม
• นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน : ประกอบดน้วย นจขั้ามษันเครลทองยนตฑ์ นจขั้ามษันเกปียรฑ์ นจขั้ามษันไฮดรอลริค นจขั้ามษันเบรก และอลทนๆ ภายใตน้แบรนดฑ์  “ TRANE ”

และ “ CROCODILE ” เปป็นหลษัก เปป็นสรินคน้าทปีทจจาเปป็นในการหลลุ่อลลทนเครลทองยนตฑ์สจาหรษับรถยนตฑ์, รถตษัก, รถไถ, รถบรรทรก, เครลทอง
มลอการเกษตร และเครลทองจษักรทปีทใช น้ในอรตสาหกรรมทรกชนริด เปป็นของเหลวทปีทแทรกตษัวเปป็นชษัขั้นบางๆระหวลุ่างชริขั้นสลุ่วนโลหะ เพลทอชลุ่วย
ลดความฝลดของเครลทอง ปน้องกษันการสนกหรอ ขจษัดคราบสกปรก และระบายความรน้อน ของชริขั้นสลุ่วนทปีทเปป็นโลหะ ทจาใหน้มปีอายรการใช น้
งานไดน้นานขนขั้น

• จาระบปี : ประกอบดน้วย จาระบปีอเนกประสงคฑ์ จาระบปีทนความรน้อนสมูง และ จาระบปีงานหนษัก ภายใตน้แบรนดฑ์  “ TRANE ” และ “
CROCODILE ” เปป็นหลษัก เปป็นสารหลลุ่อลลทนกนทงแขป็งกนทงเหลวไหลเทไดน้ยากทจาใหน้มปีครณสมบษัตริในการจษับตริดช ริขั้นสลุ่วนไดน้ดปีขนขั้น ทนตลุ่อ
ความชลขั้นความรน้อนและแรงกระแทก เหมาะกษับการใช น้งานในชริขั้นสลุ่วนของเครลทองทปีทไมลุ่สามารถปริดผนนกใหน้มริดช ริดหรลอตน้องมปีการ
เสปียดสปีมาก

• แบตเตอรปีท : ภายใตน้แบรนดฑ์  “ BOLIDEN ” และ “ TRANE ”  เปป็นหลษัก เปป็นอรปกรณฑ์เกป็บสจารองพลษังงานไฟฟน้า สามารถนจาไป
ใช น้ไดน้ทษันทปี เนลทองจากเปป็นไฟฟน้ากระแสตรง จนงเปป็นสลุ่วนประกอบสจาคษัญสจาหรษับรถยนตฑ์ และยานยนตฑ์ โดยเปป็นอรปกรณฑ์ทปีทจลุ่าย
กระแสไฟฟน้าสจาหรษับจรดสตารฑ์ทเครลทองยนตฑ์ และเปป็นแหลลุ่งพลษังงานใหน้กษับอรปกรณฑ์สลุ่องสวลุ่างและอรปกรณฑ์อลทนๆ

• การสลุ่งเสรริมการลงทรน : บรริษษัทฯ ไมลุ่ไดน้เปป็นบรริษษัททปีทขอรษับการสลุ่งเสรริมการลงทรน

• นโยบายการวริจษัยและการพษัฒนา : พษัฒนาธรรกริจไมลุ่ใหน้หยรดนริทง  สรน้างผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมลๆุ่  รวมถนงปรษับเปลปีทยนภาพลษักษณฑ์ภายนอก
ตษัวสรินคน้า ใหน้ทษันสมษัยตามตลาดปษัจจรบษันตลอดเวลา

(2) การตลาดและการแขลุ่งขษัน

   (ก) การทจาการตลาดของผลริตภษัณฑฑ์และบรริการ
• นโยบายการตลาด : เนน้นการรษักษาลมูกคน้าเกลุ่าและหาลมูกคน้าใหมลุ่  มปีแผนสลุ่งเสรริมการขายเนน้นความพนงพอใจของลมูกคน้าเปป็นหลษัก

และมปีการจษัดทจาขน้อมมูลวริเคราะหฑ์ผลงานในอดปีต การตลาด คมูลุ่แขลุ่ง เพลทอใช น้ในการบรริหารอนาคต สจาหรษับปปี 2564 มปีเปน้าหมายในการ
บรริหารรายไดน้ใหน้มากกวลุ่า 3,000 ลน้านบาท 

• ภาพรวมตลาดและคมูลุ่แขลุ่ง : นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี มปียอดขายในประเทศรน้อยละ 91.15 ของรายไดน้จากการขายในประเทศ
ของกลรลุ่มบรริษษัท ตลาดในประเทศมปีการแขลุ่งขษันสมูง ประกอบกษับนจขั้ามษันหลลุ่อลลทนไดน้พษัฒนาเกรดและครณภาพดปีขนขั้นตลอดเวลาทจาใหน้
มปีอายรการใช น้งานในรถยนตฑ์ ไดน้ยาวนานขนขั้น อษัตราปรริมาณใช น้สจาหรษับภาพรวมตลาดจนงสมูงขนขั้นไมลุ่มาก และบรริษษัทใหญลุ่เปป็นผมูน้ครอง
ตลาดภายในประเทศ กลรลุ่ม บรริษษัทมปีสลุ่วนแบลุ่งการขายนจขั้ามษันหลลุ่อลลทนในตลาดในประเทศประมาณรน้อยละ 3 และมปีสลุ่วนแบลุ่งการขาย
จาระบปีในตลาดในประเทศประมาณรน้อยละ 30

• ลษักษณะลมูกคน้าและความสษัมพษันธฑ์ : บรริษษัทไมลุ่มปีการแตลุ่งตษัขั้งผมูน้จษัดจจาหนลุ่ายแตลุ่เพปียงผมูน้เดปียว ปปี2564 บรริษษัทจษัดหาโปรแกรมบรริหารงาน
ขาย Customer Relation Management เพลทอชลุ่วยใหน้การตริดตลุ่องานขายและบรริการกษับลมูกคน้ามปีประสริทธริภาพและคลลุ่องตษัวมากขนขั้น

• กลรลุ่มลมูกคน้าเปน้าหมาย : ผมูน้คน้าสลุ่งและผมูน้คน้าปลปีกทษัทวไป ของตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพลทอเปป็นตษัวแทนการ
ขายสมูลุ่ผมูน้ใช น้ตรงทปีทเปป็นไดน้ทษัขั้งรถยนตฑ์สลุ่วนบรคคลและรถยนตฑ์เพลทอการพาณริชยฑ์ตลุ่อไป โดยบรริษษัทไดน้จษัดทจาการโฆษณาผลุ่านสลทอทปีวปี สลทอ
วริทยร และปน้ายโฆษณา ทษัขั้งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพลทอสนษับสนรนใหน้ผมูน้ใช น้ตรงไดน้รมูน้จษักผลริตภษัณฑฑ์ของบรริษษัท
อยลุ่างทษัทวถนงควบคมูลุ่ไปดน้วย

• การจจาหนลุ่ายและชลุ่องทางการจจาหนลุ่าย : บรริษษัทแมลุ่เปป็นตษัวแทนจจาหนลุ่ายใหน้แกลุ่ลมูกคน้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมปี
ทปีมขายแยกเปป็นสลุ่วนขายกรรงเทพฯและสลุ่วนขายตลุ่างจษังหวษัดทปีทครอบคลรมการขายตลุ่างจษังหวษัดทษัทวประเทศและประเทศแถบ
ชายแดน มปีการขายระบบ Online Marketing & E-Commerce ผลุ่านทาง https://www.facebook.com/tranelubricants
Lazada และ Big thailand เปป็นตน้น สลุ่วนบรริษษัทยลุ่อยทษัขั้ง 3 แหลุ่งเปป็นผมูน้จจาหนลุ่ายใหน้กษับลมูกคน้าชายแดนรายใหญลุ่ และ ลมูกคน้าตลุ่าง
ประเทศโดยตรง โดยมปีฝลุ่ายการตลาดตลุ่างประเทศตริดตลุ่อกษับลมูกคน้า

• สษัดสลุ่วนการจจาหนลุ่ายในประเทศและตลุ่างประเทศ 
สษัดสลุ่วนการขายสรินคน้าภายในองคฑ์กร   

- นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน : จาระบปี : แบตเตอรปีท  เทลุ่ากษับ  52 : 36: 12 
- ขายในประเทศ : ขายตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 59 : 41
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สษัดสลุ่วนตลาดการขายสรินคน้าแตลุ่ละชนริดของกลรลุ่มบรริษษัท
- นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน  ในประเทศ : ตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 56 : 44
- จาระบปี          ในประเทศ : ตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 68 : 32
- แบตเตอรปีท      ในประเทศ : ตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 48 : 52  

• ประเทศทปีทจจาหนลุ่ายผลริตภษัณฑฑ์ 
        - นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน : เนน้นเจาะตลาดสลุ่วนนอกสถานปีบรริการนจขั้ามษันเชลขั้อเพลริงโดยมรลุ่งแขลุ่งขษันในดน้านครณภาพทปีทดปีราคาทปีทเหมาะสม 

และการสลุ่งเสรริมการขายทปีทเขน้าถนงผมูน้ใช น้โดยตรงเปป็นหลษัก กลรลุ่มลมูกคน้าเปน้าหมาย ไดน้แกลุ่ รน้านคน้าปลปีก ผมูน้คน้าสลุ่ง ศมูนยฑ์บรริการรถยนตฑ์
รน้านซลุ่อมรถยนตฑ์ รน้านคน้าสลุ่ง ผมูน้บรริโภครายใหญลุ่ทปีทประกอบธรรกริจโรงงานอรตสาหกรรม กริจการขนสลุ่ง กริจการรถโดยสาร งานโยธา
การประมง การทจาเหมลองแรลุ่ และ ผมูน้คน้าสลุ่งในประเทศแถบชายแดน พมลุ่า ลาว กษัมพมูชา

     - จาระบปี : กลรลุ่มบรริษษัทเปป็น 1 ใน 5 บรริษษัทผมูน้ผลริตจาระบปีรายใหญลุ่ทปีทสรดในประเทศ จาระบปีของบรริษษัทเปป็นทปีทยอมรษับในเรลทอง 
มาตรฐานและครณภาพทปีทดปี ชลุ่องทางการจจาหนลุ่ายทปีทสจาคษัญคลอตลาดนอกสถานปีบรริการนจขั้ามษันเชลขั้อเพลริง ผมูน้คน้าสลุ่งในประเทศแถบ
ชายแดน พมลุ่า ลาว กษัมพมูชา และ ตลาดตลุ่างประเทศในทวปีปเอเชปีย

     - แบตเตอรปีท : ขายตลาดในประเทศ และตลาดตลุ่างประเทศกลรลุ่มผมูน้คน้าสลุ่งในทวปีป แอฟรริกา ตะวษันออกกลาง โอเชปียนเนปีย และ
            เอเชปีย
         
     - กลรลุ่มบรริษษัทไมลุ่มปีรายไดน้จากลมูกคน้ารายหนนทงรายใดเกริน 30% ของรายไดน้รวมในรอบ 3 ปปีทปีทผลุ่านมา

   (ข) สถาพการแขลุ่งขษัน   

• สภาพการแขลุ่งขษันภายในอรตสาหกรรมในปปี2564  
     - นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน : ตลาดในประเทศ มปีการแขลุ่งขษันสมูง ปรริมาณขายฟลขั้นตษัวเลป็กนน้อยรน้อยละ 6.69 จากปปี2563 เปป็นผลจากการ
ผลุ่อนคลายมาตรการของ COVID-19 สลุ่วนตลาดประเทศในแถบชายแดน คลอ พมลุ่า ลาว และกษัมพมูชา ปรริมาณขายทรงตษัวเพริทมขนขั้น
รน้อยละ 2.39 เมลทอเทปียบกษับปปี2563 แมน้จะมปีผลจากการผลุ่อนคลายมาตรการของ COVID-19 แตลุ่กน้อมปีปษัญหาการเมลองภายใน
ประเทศพมลุ่าและการขาดแคลนตมูน้คอนเทนเนอรฑ์

     - จาระบปี :  ตลาดในประเทศ มปีการแขลุ่งขษันสมูงปรริมาณขายฟลขั้นตษัวเลป็กนน้อยรน้อยละ 7.66 จากปปี2563 เปป็นผลจากการผลุ่อนคลาย
มาตรการของ COVID-19 สลุ่วนตลาดประเทศในแถบชายแดน คลอ พมลุ่า ลาว และกษัมพมูชา ปรริมาณขายฟลขั้นตษัวดปีขนขั้นมากเพริทมขนขั้น
รน้อยละ 16.31 จากปปี2563 เปป็นเพราะครณภาพทปีทดปีประกอบกษับราคาปรษับตษัวสมูงขนขั้นตลุ่อเนลทองทจาใหน้ลมูกคน้าตน้องการเกป็บสตรุ๊อคเพริทม

     - แบตเตอรปีท : ตลาดในประเทศ ปรริมาณขายปรษับตษัวสมูงขนขั้นรน้อยละ 23.35 เมลทอเทปียบกษับปปี 2563 เนลทองจากมปีการเปลปีทยนแปลง
ภาพลษักษณฑ์บรรจรภษัณฑฑ์ใหมลุ่ใหน้ดมูทษันสมษัย และมปีการสลุ่งเสรริมการขายเพริทมขนขั้น  สลุ่วนตลาดตลุ่างประเทศปรริมาณขายลดลงรน้อยละ
38.75 เปป็นเพราะบรริษษัทฯปรษับนโยบายขายโดยเนน้นขายในอษัตรากจาไรทปีทสมูงขนขั้น แมน้ปรริมาณขายจะลดลงแตลุ่กป็ทจาใหน้มปีกจาไรมากขนขั้น

• แนวโนน้มภาวะอรตสาหกรรมและสภาพการแขลุ่งขษันในอนาคต
     - นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน ทจารายไดน้รน้อยละ 52 ของรายไดน้รวมของกลรลุ่มบรริษษัท คาดวลุ่าตลาดจะหดตษัวลง เพราะนจขั้ามษันหลลุ่อลลทนไดน้พษัฒนา
ใหน้มปีครณภาพดปีขนขั้นเรลทอยๆจนงชลุ่วยยลดระยะเวลาการเปลปีทยนถลุ่ายไดน้นานขนขั้น อปีกทษัขั้งการพษัฒนารถยนตฑ์ไปเปป็นรถยนตฑ์ไฟฟน้าคงเปป็น
อนาคตทปีทไมลุ่ไกลมากนษัก สภาพการแขลุ่งขษันในอนาคตกป็จะยริทงสมูงขนขั้น

     - จาระบปี ทจารายไดน้รน้อยละ 36 ของรายไดน้รวมของกลรลุ่มบรริษษัท แมน้ไมลุ่ไดน้รษับผลกระทบจากรถยนตฑ์ไฟฟน้าแตลุ่ตลาดภายใน
ประเทศโดยรวมจะไมลุ่ขยายมากนษัก สภาพการแขลุ่งขษันจนงสมูงเปป็นปกตริ  สลุ่วนตลาดประเทศแถบชายแดนยษังมปีโอกาสขยายตษัวไดน้
เพริทมขนขั้นซนทงในปปี2564 ทปีทผลุ่านมาจาระบปีของบรริษษัทฯเปป็นทปีทยอมรษับของลมูกคน้าชายแดนมากขนขั้นสามารถทจาตลาดไดน้เพริทมขนขั้นรน้อย
ละ 16.31 

• จจานวน/ชลทอ คมูลุ่แขลุ่ง
     - นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี มปีบรริษษัทฯขนาดใหญลุ่ 6 บรริษษัท เชลุ่น เชลลฑ์ , ปตท., พปี.เอส.พปี. , เชฟรอน , บางจาก และ เอสโซลุ่
ซนทงบางบรริษษัทมปีสถานบรริการปษัขั้มนจขั้ามษันเปป็นของตษัวเอง จนงครอบครองพลขั้นทปีทตลาดภายในประเทศและประเทศในแถบชายแดน 

     - แบตเตอรปีท ตลาดในประเทศจะเปป็นพลขั้นทปีทของผมูน้ผลริตแบตเตอรปีท 6-7 บรริษษัท ซนทงเปป็นแบตเตอรปีทสจาหรษับรถยนตฑ์ทปีทผลริตจาก
ประเทศญปีทปรลุ่นเปป็นหลษัก เชลุ่นแบรนดฑ์ GS , FB , YUASA , 3K และ PANASONIC เปป็นตน้น  สลุ่วนแบตเตอรปีทของบรริษษัทจะเปป็นแบรนดฑ์
BOLIDEN เนน้นเปป็นรถยนตฑ์ของประเทศในยรโรป 
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• ขนาดของบรริษษัทเมลทอเทปียบกษับคมูลุ่แขลุ่ง
     - ถลอวลุ่ามปีขนาดเลป็กเมลทอเปรปียบเทปียบกษับรายชลทอบรริษษัททปีทกลลุ่าวขน้างตน้น

• สถานภาพและศษักยภาพในการแขลุ่งขษัน
- ความพรน้อมดน้านการผลริต : บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่งเปป็นโรงงานผลริตนจขั้ามษันหลลุ่อลลทน ,ผลริตจาระบปี ,ผลริตแบตเตอรปีท ,ผลริตภาชนะบรรจร
นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี และมปีฟารฑ์มแทงคฑ์ขนาดใหญลุ่ทปีทรองรษับการเกป็บวษัตถรดริบหลษักไดน้อยลุ่างมปีประส ริทธริภาพ ทจาใหน้บรริษษัทอยมูลุ่ใน
ฐานะทปีทมปีความพรน้อมสจาหรษับการแขลุ่งขษันในดน้านครณภาพ , การควบครมตน้นทรน  และ การกจาหนดกลยรทธฑ์ราคา

- ทปีมงานขาย : เนน้นนโยบายเจาะลนกทรกตลาดในประเทศโดยมรลุ่งเนน้นการรษักษาความสษัมพษันธฑ์ทปีทดปีทษัขั้งการขายและการบรริการใหน้ กษับ
ลมูกคน้าโดยตรงแบบตลุ่อเนลทองระยะยาว  รวมทษัขั้งทจาการขายในระบบ Online Marketing & E-Commerce รลุ่วมดน้วย

- การจษัดเกป็บและกระจายสรินคน้า : มปีคลษังสรินคน้า 2 อาคารใช น้ในการจษัดเกป็บสรินคน้าอยลุ่างเพปียงพอดน้วยเครลทองมลอทปีททษันสมษัย และมปีรถ
บรรทรกเพลทอการกระจายสรินคน้าไดน้รวดเรป็วโดยสลุ่งผลุ่าน ตษัวแทนการจษัดสลุ่ง บรริษษัทขนสลุ่ง หรลอสลุ่งตรงถนงสถานทปีทของลมูกคน้า

- ระบบบรริการงานขาย : ใช น้ระบบ SAP ซนทงเปป็นระบบการจษัดการฐานขน้อมมูลทปีทเช ลทอมโยงกษันทษัขั้งงานขาย งานจษัดซลขั้องานผลริต งาน
สตรุ๊อคสรินคน้า การจษัดสลุ่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อยลุ่างถมูกตน้องแมลุ่นยจา รวดเรป็ว และมปีประสริทธริภาพ

(3) การจษัดหาผลริตภษัณฑฑ์และบรริการ

• ลษักษณะการจษัดใหน้ไดน้มาซนทงผลริตภษัณฑฑ์
- ผลริตภษัณฑฑ์ทษัขั้ง 3 ชนริด คลอ นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนทรกชนริด จาระบปี และ แบตเตอรปีท  บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่งเปป็นผมูน้ผลริตโดยตรง ยกเวน้น นจขั้ามษัน
เบรก เปป็นการซลขั้อจากผมูน้ผลริตภายนอกแลน้วนจามาบรรจร

• การผลริต  : บรริษษัทยลุ่อย 3 โรงงานเปป็นผมูน้ผลริตผลริตภษัณฑฑ์เพลทอจจาหนลุ่าย ดษังนปีขั้

ผลริตภษัณฑฑ์ บรริษษัทยลุ่อยผมูน้ผลริต
กจาลษังการผลริต กจาลษังคน

ปปี2564 ใช น้จรริง ปปี2563 ปปี2564 ปปี2563

นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน บจก.พรปีเมปียฯ 30 ลน้านลริตร 88% 30 ลน้านลริตร 245 คน 243

จาระบปี บจก.สยามลมูบฯ 15 ลน้าน กก. 100% 15 ลน้าน กก. 124 คน 140

แบตเตอรปีท บจก.สยามแบตฯ 150,000 ลมูก 99% 180,000 ลมูก 124 คน 178

• การจษัดหาวษัตถรดริบ : 
- วษัตถรดริบสจาคษัญทปีทใช น้ในการผลริตคลอ นจขั้ามษันพลขั้นฐาน สารเพริทมครณภาพ และ ตะกษัทว กลรลุ่มบรริษษัทดจาเนรินธรรกริจมา 63 ปปีไมลุ่เคยประสบ
ปษัญหาในการจษัดหาวษัตถรดริบแตลุ่อยลุ่างใด และไมลุ่มปีการพนทงพริงจากผมูน้ขายรายใดเกรินกวลุ่า 30%ของยอดซลขั้อวษัตถรดริบรวม

• จจานวนผมูน้จจาหนลุ่ายวษัตถรดริบ / สษัดสลุ่วนการซลขั้อวษัตถรดริบในประเทศและตลุ่างประเทศ

วษัตถรดริบและอลทนๆ จจานวน

ผมูน้จจาหนลุ่าย

ซลขั้อ (ลน้านบาท) สษัดสลุ่วนซลขั้อ

ในประเทศ ตลุ่างประเทศ ในประเทศ ตลุ่างประเทศ

นจขั้ามษันพลขั้นฐาน 6 538.61 327.64 62.18 37.82

สารเพริทมครณภาพ 11 6.01 159.44 3.63 96.37

ตะกษัทว 3 144.37 48.03 75.03 24.97

วษัตถรดริบอลทนๆ 31 194.96 61.69 75.96 24.04

บรรจรภษัณฑฑ์ 58 249.21 4.35 98.29 1.71

รวม 109 1,133.14 601.16 65.34 34.66
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(4) ทรษัพยฑ์สรินทปีทใช น้ในการประกอบธรรกริจ

• ทรษัพยฑ์สรินถาวรหลษักทปีทสจาคษัญ  
ทรษัพยฑ์สรินหลษักสจาคษัญ

ของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย
ลษักษณะสจาคษัญ

กรรมสริทธริ
มมูลคลุ่าตามบษัญชปี
(ลน้านบาท)

วงเงรินภาระผมูกพษัน
(ลน้านบาท)

ทปีทดรินทปีทใช น้ประกอบธรรกริจ เปป็นเจน้าของ 1,104.88 1.72

อาคารและสริทงปลมูกสรน้าง เปป็นเจน้าของ 242.93 158.14

เครลทองจษักร อรปกรณฑ์ และอลทนๆ เปป็นเจน้าของ 140.14 ไมลุ่มปี

สรินทรษัพยฑ์สริทธริการใช น้ทปีทดริน สษัญญาเชลุ่าระยะยาว 69.98 ไมลุ่มปี

รถบรรทรก และรถอลทนๆ เปป็นเจน้าของ 16.33 ไมลุ่มปี

• ภาระผมูกพษันของทรษัพยฑ์สริน 
บรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อยไดน้จดจจานองทปีทดรินและสริทงปลมูกสรน้างตามราคาทรนรวม 159.9 ลน้านบาท เพลทอเปป็นหลษักประกษันเงรินวงเงรินสริน
เชลทอจากสถาบษันการเงรินและใหน้บรริษษัทยลุ่อยรลุ่วมคจขั้าประกษันเตป็มวงเงริน แตลุ่วงเงรินส รินเชลทอดษังกลลุ่าวบรริษษัทมปีความจจาเปป็นในการใช น้
นน้อยมากเนลทองดน้วยบรริษษัทมปีสภาพคลลุ่องทางการเงรินสมูง  ณ วษันทปีท 31 ธษันวาคม 2564 บรริษษัทไมลุ่มปีหนปีขั้ส รินทปีทมปีภาระดอกเบปีขั้ยคงคน้าง
ในขณะทปีทมปีเงรินสดและรายการเทปียบเทลุ่าเงรินสด 618.43 ลน้านบาทและมปีเงรินลงทรนชษัทวคราวอปีก 2,310.66 ลน้านบาท

• สาระสจาคษัญของสษัญญาเชลุ่าระยะยาว 
กลรลุ่มบรริษษัทเชลุ่าทปีทดรินหลายแหลุ่ง โดยมปีส ริทธริตลุ่ออายรสษัญญาเชลุ่าเมลทอสริขั้นสรดอายรสษัญญา และมปีส ริทธริเลลอกในการขยายอายรสษัญญา
เชลุ่าภายใน 1 ปปีกลุ่อนสริขั้นสรดระยะเวลาเชลุ่า ซนทงกลรลุ่มบรริษษัทจะประเมรินตษัขั้งแตลุ่วษันทปีทสษัญญาเชลุ่าเรริทมมปีผลวลุ่ามปีความแนลุ่นอนอยลุ่างสม
เหตรสมผลทปีทจะใช น้สริทธริในการขยายอายรสษัญญาเชลุ่าหรลอไมลุ่ และจะทบทวนการประเมรินอยลุ่างสมจทาเสมอ

• มมูลคลุ่าสรินทรษัพยฑ์ตามงบการเงรินรวม และราคาประเมริน 
ทรษัพยฑ์สริน ณ 31 ธษันวาคม 2564 2563 2562

(หนลุ่วย : ลน้านบาท) กลุ่อนหษัก
คลุ่าเสลทอมฯ

หลษังหษัก
คลุ่าเสลทอมฯ

กลุ่อนหษัก
คลุ่าเสลทอมฯ

หลษังหษัก
คลุ่าเสลทอมฯ

กลุ่อนหษัก
คลุ่าเสลทอมฯ

หลษังหษัก
คลุ่าเสลทอมฯ

ทปีทดริน 1,104.88 1,104.88 1,105.42 1,105.42 1,105.42 1,105.42

อาคารและสริทงปลมูกสรน้าง 677.06 242.93 676.47 267.95 671.88 289.34

เครลทองจษักรและอรปกรณฑ์ 1,382.67 111.21 1,389.14 141.45 1,381.06 165.88

เครลทองมลอ เครลทองใช น้ 198.95 28.93 196.97 33.34 188.37 31.58

เครลทองตกแตลุ่ง เครลทองใช น้สจานษักงาน 57.69 2.02 57.38 2.40 56.33 2.91

ยานพาหนะ รถบรรทรก 76.71 16.33 86.07 22.62 80.78 25.62

สรินทรษัพยฑ์ระหวลุ่างกลุ่อสรน้าง/ตริดตษัขั้ง 41.81 23.88 24.18 6.26 33.41 15.81

รวมตามงบการเงริน 3,539.77 1,530.20 3,535.64 1,579.43 3,517.24 1,636.56

ราคาประเมริน ณ ตรลาคม 2563* 3,252.57 3,252.57
              * รายงานประเมรินมมูลคลุ่าทรษัพยฑ์ส ริน โดยบรริษษัท เอเจนซปีท ฟอรฑ์ เรปียลเอสเตท แอฟแฟรฑ์ส จจากษัด ตามแนบขน้างทน้าย

• ทรษัพยฑ์สรินเพลทอการลงทรน
บรริษษัทมปีอสษังหารริมทรษัพยฑ์เพลทอการลงทรนราคาทรนเทลุ่ากษับ 3.06 ลน้านบาท เปป็นทปีทดรินเปลลุ่า 80 แปลง รวม 27 ไรลุ่ 3 งาน
72.2 ตารางวา มปีมมูลคลุ่าประเมรินตามราคาตลาดตามเกณฑฑ์ของส รินทรษัพยฑ์ทปีทใช น้งานอยมูลุ่ในปษัจจรบษันมปีมมูลคลุ่ายรตริธรรมเทลุ่ากษับ 802.4
ลน้านบาทตามเอกสารจากผมูน้ประเมรินราคาอริสระรายการทปีท 4 ตามแนบขน้างทน้าย

• การตษัขั้งสจารองคลุ่าเผลทอการดน้อยคลุ่าของสรินทรษัพยฑ์ 
บรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อยมปีนโยบายรษับรมูน้ขาดทรนจากการดน้อยคลุ่าเมลทอมมูลคลุ่าทปีทคาดวลุ่าจะไดน้รษับคลนตจทากวลุ่ามมูลคลุ่าตามบษัญชปีของ
สรินทรษัพยฑ์ ณ 31 ธษันวาคม 2564 ไดน้ตษัขั้งสจารองคลุ่าเผลทอการดน้อยคลุ่าของสรินคน้าคงเหลลอ 7.26 ลน้านบาทและสรินทรษัพยฑ์อลทน 6.37 
ลน้านบาท
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• นโยบายการลงทรนในบรริษษัทยลุ่อย
บรริษษัทฯ มปีนโยบายลงทรนในบรริษษัทยลุ่อยใหน้สอดคลน้องกษับวริสษัยทษัศนฑ์ พษันธกริจ วษัตถรประสงคฑ์ เปน้าหมาย และ กลยรทธฑ์ ทปีทจะทจาใหน้
กลรลุ่มบรริษษัทฯ มปีผลประกอบการและผลกจาไรเพริทมขนขั้น มปีนโยบายการดจาเนรินงานใหน้เปป็นไปตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี  
ปฏริบษัตริงานถมูกตน้องตามมาตรฐานการทจางานทปีทดปีทษัขั้งดน้านทรษัพยากรทปีทใช น้ บรคลากร ทรษัพยฑ์ส ริน เพลทอรษักษาผลประโยชนฑ์ในเงริน
ลงทรน  รวมถนงตน้องปฎริบษัตริใหน้ถมูกตน้องตามกฎหมายและกฎระเบปียบทปีทเกปีทยวขน้องอยลุ่างเครลุ่งครษัด 

• โครงการในอนาคต
- โครงการทลุ่าเรลอ และคลษังสรินคน้า บนทปีทดรินตริดแมลุ่นจขั้าเจน้าพระยา ทปีทตจาบลปากคลองบางปลากด อจาเภอพระสมรทรเจดปียฑ์ จษังหวษัด
สมรทรปราการ (ราคาทรนทปีทดริน 1,098.7 ลน้านบาท) วษัตถรประสงคฑ์ของโครงการเพลทอเกป็บวษัตถรดริบทปีทใช น้ในการผลริต ใหน้เชลุ่า และการ
ใหน้บรริการดน้านโลจริสตริกสฑ์  ในรอบ 2 ปปีทปีทผลุ่านมาจากปษัญหาการแพรลุ่ระบาดของเชลขั้อโรคโควริด-19 ทจาใหน้งานไมลุ่ไดน้คลบหนน้ามาก
นษัก ปษัจจรบษัน ใบขอนรญาตประกอบกริจการคลษังนจขั้ามษัน เจน้าหนน้าทปีทราชการกจาลษังพริจารณา  
- โครงการพษัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : https://www.facebook.com/tranelubricants/

    - โครงการปรษับปรรงบรคลากรจษัดทจา Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดจาเนรินการแลน้วตษัขั้งแตลุ่
ปปี2561 เปป็นตน้นมาถนงปษัจจรบษัน

(5) งานทปีทยษังไมลุ่ไดน้สลุ่งมอบ
เปป็นไปตามธรรกริจปกตริของบรริษษัท ไมลุ่มปีรายการทปีทเปป็นนษัยสจาคษัญแตลุ่อยลุ่างใด
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1.3 โครงสรข้างการถลอหธุข้นของกลธุสมบรงิษบัท

1.3.1 โครงสรน้างการถลอหรน้นของกลรลุ่มบรริษษัท

บรริษษัท 
และ

บรริษษัทยลุ่อย

ทปีทตษัขั้ง สนญ. ประเภทธรรกริจ
ทรนจด

ทะเบปียน
เรปียกชจาระ

แลน้ว
(ลน้านบาท)

บมจ.สยาม
ภษัณฑฑ์ฯ 

มปี
สษัดสลุ่วน

การถลอหรน้น
และออกเสปียง

บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป
มปีสนญ. ตษัขั้งอยมูลุ่ทปีทเดปียวกษัน :
488 ถนนนครสวรรคฑ์   
แขวงสปีทแยกมหานาค 
เขตดรสริต กรรงเทพฯ 10300
โทรศษัพทฑ์ (02)280 0202
โทรสาร (02) 280 6305

ตษัวแทนจจาหนลุ่ายนจขั้ามษัน จาระบปี
และแบตเตอรปีท

345

บจก. สยามลมูบรริแคน้นทฑ์อรินดษัสทรปีท ผลริตจาระบปี
ยปีทหน้อ “เทรน”,“จระเขน้”

50 99.99%

บจก. สยามแบตเตอรปีทอรินดษัสทรปีท ผลริตแบตเตอรปีทรถยนตฑ์
ยปีทหน้อ“โบลปีเดน้น”,“เทรน”

60 97.41%

บจก. พรปีเมปีย ลมูบรริแคน้นทฑ์ ผลริตนจขั้ามษันหลลุ่อลลทนเครลทองยนตฑ์
ยปีทหน้อ“เทรน”,“จระเขน้” 

70 99.99%

         นโยบายการแบลุ่งการดจาเนรินงานของบรริษษัทในกลรลุ่ม :
     บรริษษัทเปป็นบรริษษัทแมลุ่ : เปป็นตษัวแทนจจาหนลุ่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
    บรริษษัทยลุ่อยทษัขั้ง 3      : เปป็นผมูน้ผลริตสรินคน้าสลุ่งใหน้บรริษษัทแมลุ่ และจจาหนลุ่ายสรินคน้าเองโดยตรงใหน้กษับลมูกคน้าตลุ่างประเทศ

1.3.2 ผมูน้ถลอหรน้น

(1) รายชลทอผมูน้ถลอหรน้นใหญลุ่
     (ก) กลรลุ่มผมูน้ถลอหรน้นสมูงสรด 10 รายแรก

รายชลทอผมูน้ถลอหรน้น จจานวนหรน้น ณ 29
มปีนาคม 2564

รน้อยละของ
ทรนทปีทชจาระ

แลน้ว

เปลปีทยนแปลงจากปปีกลุ่อน 
       จจานวน            รน้อยละ

1. นายมรข โรจตระการ
2. นายอดริศร โรจตระการ
3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง
4. นางพรทริพยฑ์ โรจตระการ
5. นางรษัชนปี โรจตระการ
6. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ
7. กองมรดกนางแฉลน้ม โรจตระการ
8. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง

       9. นางสาวสายทริพยฑ์ โรจตระการ
     10. นายสลบสกรล โรจตระการ

113,184,000
17,745,980
22,095,170
17,366,580
15,003,580
22,203,580
43,140,000
3,454,000
2,200,000
2,200,000

32.81
5.14
6.40
5.03
4.35
6.44
12.50
1.00
0.64
0.64

-
2,742,400
7,091,600

-
-

7,200,000
-
-

2,200,000
2,200,000

-
18.28
47.27

-
-

47.99
-
-

n/a
n/a

รวมกลรลุ่มโรจตระการ* 258,592,890 74.95 21,434,000 9.04
     11. กองมรดกนายเลริศ จริตตริวาณริชยฑ์ 47,160,000 13.67 - -

     (ข) กลรลุ่มโรจตระการเปป็นคณะกรรมการ และผมูน้บรริหาร ของกลรลุ่มบรริษษัท
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1.4 จสานวนทธุนจดทะเบทยนและทธุนชสาระแลข้ว

       ทรนจดทะเบปียน/ทรนชจาระแลน้ว/จจานวนหรน้น
        บรริษษัทฯ จดทะเบปียนกษับตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทยเมลทอเดลอนมปีนาคม 2540 มปีทรนจดทะเบปียน 345 ลน้านบาท เรปียกชจาระ

แลน้วเตป็ม 345 ลน้านบาท เปป็นหรน้นสามษัญ 345,000,000 หรน้น มมูลคลุ่าทปีทตราไวน้หรน้นละ 1 บาท

 1.5 การออกหลบักทรบัพยย์อลที่น
       
       บรริษษัทไมลุ่มปีการออกหรน้นประเภทอลทนนอกเหนลอจากหรน้นสามษัญ

1.6 นโยบายการจสายปบันผล 

- บรริษษัท : มปีนโยบายการจลุ่ายเงรินปษันผลใหน้แกลุ่ผมูน้ถลอหรน้นในอษัตราทปีทคาดวลุ่าจะจลุ่ายประมาณไมลุ่ตจทากวลุ่ารน้อยละ 40 ของกจาไร
สจาหรษับปปีสลุ่วนทปีทเปป็นของผมูน้ถลอหรน้นของบรริษษัทจากงบการเงรินรวมในแตลุ่ละปปี โดยจลุ่ายในปปีถษัดไปหากไมลุ่มปีเหตรจจาเปป็นอลทนใด 
และการจลุ่ายเงรินปษันผลนษัขั้นจะไมลุ่มปีผลกระทบตลุ่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ อยลุ่างมปีสาระสจาคษัญ ดษังมปีประวษัตริการจลุ่าย
เงรินปษันผล ดษังนปีขั้ 

ปปีดจาเนรินงาน 2564 2563 2562 2561 2560

เงรินปษันผล บาท/หรน้น 0.90* 0.45 0.70 0.70 0.80

กจาไรสรทธริ บาท/หรน้น 1.33 1.08 0.89 1.10 1.24

อษัตราตลุ่อกจาไรสรทธริ 67.67% 41.67% 78.65% 63.64% 64.52%
* บรริษษัทฯจลุ่ายเงรินปษันผลระหวลุ่างกาลเมลทอวษันทปีท 7 ธษันวาคม 2564 แลน้ว 0.45 บาท/หรน้น รอทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้นอนรมษัตริจลุ่ายเพริทม
   เทลุ่ากษับ 0.45 บาท/หรน้น รวมเปป็น 0.90 บาท/หรน้น

- บรริษษัทยลุ่อย : มปีนโยบายการจลุ่ายเงรินปษันผลใหน้แกลุ่บรริษษัทและผมูน้ถลอหรน้นทปีทไมลุ่มปีอจานาจควบครมในอษัตราทปีทคาดวลุ่าจะจลุ่ายประมาณ
ไมลุ่ตจทากวลุ่ารน้อยละ 20 ของกจาไรสรทธริหลษังหษักภาษปีแลน้วในแตลุ่ละปปี โดยจลุ่ายในปปีถษัดไป เมลทอการจลุ่ายเงรินปษันผลนษัขั้นจะไมลุ่มปี
ผลกระทบตลุ่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ และการชจาระคลนเงรินกมูน้ยลมจากสถาบษันการเงรินตลุ่างๆ

ปปีดจาเนรินงาน บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรปีเมปียฯ

2563 1.75 3.00 6.00 บาท/หรน้น

2562 - 3.00 6.00 บาท/หรน้น

2561 0.10 5.00 6.00 บาท/หรน้น

2560 1.00 3.00 8.00 บาท/หรน้น

2559 2.00 3.00 8.00 บาท/หรน้น
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  2. การบรงิหารจบัดการความเส ทที่ยง   

2.1 นโยบายและแผนการบรงิหารความเสทที่ยง

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)ไดน้เลป็งเหป็นความสจาคษัญของการบรริหารความเสปีทยงองคฑ์กรซนทงจะชลุ่วยใหน้บรริษษัทสามารถ
ดจาเนรินธรรกริจใหน้บรรลรวษัตถรประสงคฑ์หรลอเปน้าหมาย และมปีการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปีตลอดถนงการเจรริญเตริบโตอยลุ่างมษัทนคงและยษัทงยลน บรริษษัท
จนงกจาหนดนโยบายการบรริหารความเสปีทยง เพลทอใช น้เปป็นแนวทางและกรอบในการดจาเนรินงานทรกหนลุ่วยงานของบรริษษัท ดษังนปีขั้

2.1.1 บทบาทหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ
การบรริหารความเสปีทยง ถลอเปป็นหนน้าทปีทของบรคลากรของบรริษษัททรกระดษับทรกคนรวมทษัขั้งผมูน้ทจาหนน้าทปีททปีทปรนกษา ผมูน้กระทจาการแทน

หรลอผมูน้ไดน้รษับมอบหมายใหน้กระทจาหนน้าทปีทในนามบรริษษัทโดยมปีบทบาทหนน้าทปีทความรษับผริดชอบ ดษังนปีขั้
1) คณะกรรมการบรริษษัท มปีหนน้าทปีทความรษับผริดชอบโดยตรงในการกจากษับดมูแลการบรริหารความเสปีทยง มปีความเขน้าใจถนงความเสปีทยง

ทปีทอาจมปีผลกระทบทปีทรรนแรงตลุ่อบรริษษัท และทจาใหน้มษัทนใจวลุ่าบรริษษัทไดน้มปีการดจาเนรินการจษัดการความเสปีทยงทปีทอาจจะเกริดขนขั้นอยลุ่างเหมาะสม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ มปีหนน้าทปีทกจากษับดมูแลและตริดตามการบรริหารความเสปีทยงอยลุ่างมปีความเปป็นอริสระ และทจาใหน้มษัทนใจวลุ่า

บรริษษัทมปีการควบครมภายในเพลทอจษัดการความเสปีทยงทษัทวทษัขั้งบรริษษัทอยลุ่างเหมาะสม
3) คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง มปีหนน้าทปีทตริดตามการพษัฒนาแนวทางและกรอบการบรริหารความเสปีทยง ตริดตามและประเมริน

กระบวนการบรริหารความเสปีทยง พริจารณาอนรมษัตริกรอบและแผนการจษัดการความเสปีทยง รายงานตลุ่อคณะกรรมการบรริษษัทเกปีทยวกษับความ
เสปีทยงและการจษัดการความเสปีทยง และสลทอสารประสานงานกษับคณะกรรมการตรวจสอบเกปีทยวกษับความเสปีทยงทปีทสจาคษัญ

4) คณะทจางานบรริหารความเสปีทยง มปีหนน้าทปีทจษัดทจากรอบและกระบวนการในการบรริหารความเสปีทยงใหน้กษับหนลุ่วยงานและเสนอ
คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยงพริจารณาอนรมษัตริ  ควบครมดมูแลการปฏริบษัตริของหนลุ่วยงานใหน้เปป็นไปตามกระบวนการบรริหารความเสปีทยง
ของหนลุ่วยงานตลุ่างๆ  ศนกษาและใหน้ความรมูน้เกปีทยวกษับความเสปีทยงปษัจจษัยเสปีทยง การปฏริบษัตริงานเพลทอควบครมดมูแลความเสปีทยงใหน้แกลุ่พนษักงาน
และ ปฏริบษัตริงานสนษับสนรนคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง
 5) ผมูน้บรริหารระดษับสมูง มปีหนน้าทปีทควบครมดมูแลและตริดตามความเสปีทยงทปีทสจาคษัญทษัขั้งบรริษษัท ใหน้ความมษัทนใจวลุ่าบรริษษัทมปีแผนการจษัดการ
ความเสปีทยงและการควบครมดมูแลทปีทเหมาะสม  สลุ่งเสรริมและสนษับสนรนการปฏริบษัตริตามนโยบายการบรริหารความเสปีทยง และใหน้ความมษัทนใจวลุ่า
บรริษษัทมปีกระบวนดจาเนรินการจษัดการความเสปีทยงทปีทเหมาะสม

6) หษัวหนน้างานและพนษักงาน มปีหนน้าทปีท ระบรและรายงานความเสปีทยงทปีทเกปีทยวขน้องกษับการปฏริบษัตริงานเสนอผมูน้บษังคษับบษัญชา และรลุ่วม
จษัดทจาแผนจษัดการความเสปีทยงและนจาแผนไปปฏริบษัตริ

7) ผมูน้ตรวจสอบภายใน มปีหนน้าทปีทสอบทานการปฏริบษัตริงานเกปีทยวกษับบรริหารความเสปีทยง สลทอสาร ประสานงานกษับคณะทจางานงาน
บรริหารความเสปีทยง คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง และผมูน้บรริหารเพลทอนจาขน้อมมูลมาใช น้วางแผนการตรวจสอบตามความเสปีทยง (Risk Base 
Auditing) และทจาใหน้มษัทนใจวลุ่าบรริษษัทมปีการควบครมภายในทปีทเหมาะสม การจษัดการและควบครมความเสปีทยงไดน้รษับการปฏริบษัตริตามนโยบาย
และแนวทางของบรริษษัท

8) บรคคลทปีทเกปีทยวขน้องอลทน มปีหนน้าทปีทใหน้ความรลุ่วมมลอในการบรริหารความเสปีทยง

2.1.2 แผนการบรริหารความเสปีทยง
1) จษัดใหน้มปีกระบวนการบรริหารความเสปีทยงองคฑ์กรทปีทสอดคลน้องกษับแนวปฏริบษัตริทปีทคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ

ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทยใช น้เปป็นแนวทาง เพลทอใหน้การบรริหารจษัดการความเสปีทยงของบรริษษัทมปีประสริทธริผล
มปีการพษัฒนาและปฏริบษัตริงานดน้านการบรริหารความเสปีทยงมาเปป็นสลุ่วนหนนทงในการตษัดสรินใจ การวางแผนกลยรทธฑ์ แผนงาน และการดจาเนริน
งานของบรริษษัท เพลทอสรน้างความเปป็นเชลทอมษัทนใหน้กษับผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย

2) จษัดใหน้มปีการกจาหนดแนวทางปน้องกษัน หลปีกเลปีทยงความเสปียหาย หรลอลดความสมูญเสปียทปีทอาจเกริดขนขั้นจากการดจาเนรินงานของ
บรริษษัท รวมถนงจษัดใหน้มปีการตริดตามและประเมรินผลการบรริหารความเสปีทยงอยลุ่างสมจทาเสมอ

3) จษัดใหน้มปีการนจาระบบเทคโนโลยปีสารสนเทศทปีททษันสมษัยมาใช น้ในกระบวนการบรริหารเสปีทยงของบรริษษัท และสนษับสนรนใหน้
บรคลากรทรกระดษับสามารถเขน้าถนงแหลลุ่งขน้อมมูลขลุ่าวสารการบรริหารความเสปีทยงอยลุ่างทษัทวถนง ตลอดถนงการจษัดระบบการรายงานการบรริหาร
ความเสปีทยงใหน้ผมูน้บรริหาร คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง และผมูน้ทปีทเกปีทยวขน้องไดน้อยลุ่างมปีประสริทธริภาพ

2.2 ปบัจจบัยความเสทที่ยงตสอการดสาเนงินธธุรกงิจของบรงิษบัท 

2.2.1 ความเสปีทยงตลุ่อการดจาเนรินธรรกริจของกลรลุ่มบรริษษัท

• ความเสปีทยงภายนอกองคฑ์กร อาทริความไมลุ่แนลุ่นอนของเศรษฐกริจโลกและเศรษฐกริจภายในประเทศ ความกน้าวหนน้าของ
เทคโนโลยปี เชลุ่นรถไฟฟน้าและระบบการขนสลุ่งมวลชน (Mass Transportation) การเปลปีทยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market Place
การขยายตษัวอยลุ่างตลุ่อเนลทองของ Social Media รวมถนงแนวทางพริทษักษฑ์รษักษฑ์โลกลดมลภาวะ เหลลุ่านปีขั้ จะสลุ่งผลใหน้ความตน้องการผลริตภษัณฑฑ์
นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและแบตเตอรปีททปีทใช น้กษับรถยนตฑ์ลดลง ตลาดทษัขั้งในและตลุ่างประเทศจะมปีการแขลุ่งขษันในระดษับทปีทสมูงขนขั้นเรลทอยๆ ซ นทงคาดวลุ่าใน
อนาคตกลรลุ่มบรริษษัทจะไดน้รษับผลกระทบโดยตรง
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  สจาหรษับปปี 2563-64 : มปีความเสปีทยงจากการแพรลุ่ระบาดของโรคตริดเชลขั้อไวรษัสโคโรนลุ่าสายพษันธรฑ์ใหมลุ่ หรลอ โรค COVID-19 ทษัทว
โลกทจาใหน้เศรษฐกริจทษัขั้งในและตลุ่างประเทศตกตจทาลงมาก สลุ่งผลกระทบตลุ่อการดจาเนรินธรรกริจ และความเสปีทยงตลุ่อสรขภาพของพนษักงาน
บรริษษัทฯไมลุ่สามารถใช น้กลยรทธฑ์หรลอวริธปีปฏริบษัตริแบบเดริมไดน้ ตน้องเตรปียมความพรน้อมมากขนขั้นทรกดน้าน เพลทอใหน้มปีความตลุ่อเนลทองในการดจาเนรินธรรกริจ

  มาตรการรองรษับความเสปีทยงจากผลของ COVID-19 ในปปี2564 : คณะกรรมการบรริหารมปีนโยบายเรลุ่งผลริตเพลทอเพริทมสตรุ๊อคสรินคน้า
สจาเรป็จรมูปเกป็บไวน้ใหน้มากขนขั้น เนลทองจากความไมลุ่แนลุ่นอนของการแพรลุ่ระบาดทปีทจะสลุ่งผลตลุ่อบรคคลากรของกลรลุ่มบรริษษัท และมปีมาตรการลดคน
งานบางสลุ่วนเนลทองจากการคน้าทปีทลดลงโดยไดน้จลุ่ายเงรินตอบแทนและเงรินชดเชยอยลุ่างถมูกตน้องตามกฎหมาย และสลุ่งเสรริมใหน้มปีสวษัสดริการความ
ปลอดภษัยทปีทเกปีทยวขน้องแกลุ่พนษักงานตามคจาแนะนจาของกรมอนามษัย เชลุ่น การตรวจวษัดไขน้กลุ่อนเขน้าทจางาน ขออนรญาตผลริตเจลแอลกอฮอลฑ์
สจาหรษับลน้างมลอตษัขั้งบรริการในจรดทปีทเหมาะสมภายในองคฑ์กร พรน้อมทษัขั้งบรริจาคใหน้วษัด และชรมชนภายนอก จษัดใหน้มปีนจขั้ายาฆลุ่าเช ลขั้อสจาหรษับเชป็ด
อรปกรณฑ์และสถานทปีท จษัดทจาบอรฑ์ดกษัขั้นระหวลุ่างโตรุ๊ะทจางานของพนษักงาน จษัดตรวจ ATK ใหน้กลรลุ่มพนษักงานทปีทมปีการทจางานใกลน้ช ริดรลุ่วมกษันกษับผมูน้ตริด
เชลขั้อหรลอผมูน้ทปีทมปีความเสปีทยงตน้องกษักตษัว  จษัดใหน้พนษักงานทจางานทปีทบน้าน (Work From Home)ในบางแผนก  และนจาเทคโนโลยปีใหมลุ่มาใช น้ใน
การประชรมรลุ่วมกษัน เปป็นตน้น

• ความเสปีทยงภายในองคฑ์กร คณะกรรมการบรริหารความเสปียงและคณะทจางาน มปีมาตรการรองรษับความเสปีทยงทปีทจษัดทจาตลุ่อเนลทองมาถนง
ปปี 2564 : โดยไดน้ดจาเนรินการประเมรินความเสปีทยง ตริดตามผล ปรษับปรรงใหน้ดปีขนขั้น และไมลุ่มปีการทรจรริตคอรษัปชษัทน ในหษัวขน้อดษังตลุ่อไปนปีขั้ 

1.  การขยายธรรกริจดน้านโลจริสตริกสฑ์ โครงการทลุ่าเรลอและคลษังนจขั้ามษัน ทปีทสมรทรปราการ
2.  การขายและใหน้บรริการผลุ่านระบบ Online Marketing
3.  Security ของระบบไอทปีเพลทอปน้องกษันไวรษัสคอมพริวเตอรฑ์ และการใช น้ซอฟทฑ์แวรฑ์ผริดกฎหมาย
4.  การขายสรินคน้าตามเปน้าหมาย มปีการปรษับปรรงเงลทอนไขทางการคน้าทปีทจมูงใจลมูกคน้า  
5.  การเพริทมประสริทธริภาพในการจษัดสลุ่งสรินคน้าใหน้มปีความรวดเรป็ว และลดความเสปียหายจากการขนสลุ่ง
6.  การผลริตสรินคน้าใหน้มปีตน้นทรนทปีทสามารถแขลุ่งขษันไดน้ มปีครณภาพตามมาตรฐาน จษัดหาวษัตถรดริบทปีทดปีและเหมาะสม จษัดหาเครลทองทรลุ่นแรง

         เพริทมขนขั้น ดมูแลสภาพแวดลน้อมในการทจางานใหน้มปีความปลอดภษัย และถมูกสรขอนามษัย
7.  การบรริหารงานบรคคล มปีแผนจษัดทจา Succession Plan และ Job Rotation อยลุ่างสมจทาเสมอ , ลดอษัตรา Turnover , จษัดหา
     เทคโนโลยปีทดน้านไอทปีมาใช น้ในการตริดตลุ่อประสานงานเพริทมขนขั้นเพลทอความรวดเรป็วและลดกระดาษ
8.  การรษักษาระดษับสภาพคลลุ่องใหน้เพปียงพอสจาหรษับการลงทรนโครงการใหมลุ่
9.  บรริหารความเสปีทยงจากอษัตราแลกเปลปีทยนเงรินตราทปีทผษันผวน มปีการปน้องกษันความเสปีทยงโดยการ fix อษัตรากษับธนาคาร อยลุ่าง
     เหมาะสมทษัขั้งการซลขั้อวษัตถรดริบและการขายสรินคน้า
10. ทบทวนการจษัดการความเสปีทยงทางดน้านการเงริน เชลุ่น ทบทวนครณสมบษัตริของลมูกคน้าในประเทศและตลุ่างประเทศทษัขั้งรายเกลุ่า 
      และลมูกคน้าใหมลุ่ ทบทวนวริธปีปฏริบษัตริในการตริดตามหนปีขั้ทปีทผริดนษัดชจาระ

2.2.2 ความเสปีทยงตลุ่อการลงทรนของผมูน้ถลอหลษักทรษัพยฑ์

          • การลงทรนในหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัท : ผมูน้ลงทรนควรศนกษาพริจารณาอยลุ่างรอบคอบตามขน้อมมูลในการประกอบธรรกริจของบรริษษัท
ปษัจจษัยความเสปีทยงทปีทระบร และขน้อมมูลความเสปีทยงอลทนๆทปีทบรริษษัทยษังไมลุ่ทราบผลกระทบในปษัจจรบษัน โดยศนกษาจากแหลลุ่งขน้อมมูลอลทนเชลุ่น สภาวะ
เศรษฐกริจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรษัฐบาล เปป็นตน้น 

• การถมูกควบครมเสปียงของทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้น : กลรลุ่มโรจตระการถลอหรน้นรวม 74.95% ซนทงเปป็นคณะกรรมการและผมูน้บรริหารของ
กลรลุ่มบรริษษัท จนงเปป็นกลรลุ่มทปีทควบครมคะแนนเสปียงในการลงมตริทปีทสจาคษัญ
            มาตรการรองรษับความเสปีทยงทปีทจษัดทจา : บรริษษัทจษัดใหน้มปีโครงสรน้างคณะกรรมการอยลุ่างเหมาะสมคลอ 10 ทลุ่าน ประกอบดน้วย
กรรมการบรริหาร 6 ทลุ่านคริดเปป็นรน้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอริสระ 4 ทลุ่านคริดเปป็นรน้อยละ 40 จนงเปป็นสษัดสลุ่วนทปีทเหมาะ
สจาหรษับการถลุ่วงดรลและสอบทานรายละเอปียดของวาระทปีทจะนจาเสนอพริจารณาในการประชรมผมูน้ถลอหรน้นทปีทผลุ่านมา

• การไดน้รษับผลตอบแทนจากการลงทรน : 
   มาตรการรองรษับความเสปีทยงทปีทจษัดทจา : บรริษษัทกจาหนดนโยบายจลุ่ายเงรินปษันผลไมลุ่ตจทากวลุ่ารน้อยละ 40 ของกจาไรสรทธริ จนงสามารถ

จลุ่ายไดน้สมูงกวลุ่ารน้อยละ 40 และจะรษักษาระดษับการจลุ่ายใหน้เทปียบเทลุ่ากษับปปีทปีทผลุ่านมาถน้าไมลุ่มปีความจจาเปป็นอลทนใด (บรริษษัทมปีระดษับสภาพคลลุ่องสมูง
อยลุ่างสมจทาเสมอ เงรินสดและเงรินลงทรนชษัทวคราว ณ วษันทปีท 31 ธษันวาคม 2564 มปีรวม 2,929.09 ลน้านบาท) 

2.2.3 การวริเคราะหฑ์ความเสปีทยงในอนาคต 

การเตรปียมพรน้อมกษับความเสปีทยงทปีทไมลุ่เคยเกริดขนขั้น : ผมูน้บรริหารตระหนษักดปีวลุ่านอกเหนลอจากความเสปีทยงขน้างตน้นแลน้ว การคน้นหาและ
ระบรปษัจจษัยความเสปีทยงดน้านธรรกริจทปีทสจาคษัญทปีทไมลุ่เคยเกริดขนขั้นมากลุ่อนในอดปีตจะทจาใหน้กริจการสามารถตอบโตน้กษับความเสปีทยงไดน้อยลุ่างทษันทลุ่วงทปี

มาตรการรองรษับความเสปีทยงทปีทจษัดทจา : ใหน้กรรมการและพนษักงานเพริทมความรมูน้จากการสษัมมนา ศนกษาหาขน้อมมูลทปีทเกปีทยวขน้อง เชลุ่น
ความกน้าวหนน้าของยานยนตฑ์ไฟฟน้าไทยและสถานปีชารฑ์จ  การอนรรษักษฑ์พลษังงาน สมารฑ์ทซ ริตปีขั้ การอนรรษักษฑ์ส ริทงแวดลน้อมเปป็นโลกอนาคตทปีท
สะอาด และรวมถนงนโยบายของรษัฐบาลทปีทออกมาชลุ่วยสนษับสนรนตลุ่างๆ คณะกรรมการบรริหารคาดการณฑ์วลุ่าไมลุ่เกริน 20 ปปีขน้างหนน้า รถยนตฑ์
ไฟฟน้าจะมาแทนทปีทรถยนตฑ์รรลุ่นใช น้นจขั้ามษันในปษัจจรบษัน และกลรลุ่มบรริษษัทจะตน้องสามารถบรริหารจษัดการเพลทอรษับมลอใหน้ไดน้ตลุ่อไป
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                                                                                       3. การขบับเคลลที่อนธธุรกงิจเพลที่อความยบัที่งยลน   

3.1 นโยบายและเปข้าหมายการจบัดการดข้านความยบัที่งยลน

3.1.1 นโยบายการจษัดการความยษัทงยลนระดษับองคฑ์กร
บรริษษัทฯดจาเนรินธรรกริจโดยมปีเปน้าหมายทปีทสอดคลน้องกษับวริสษัยทษัศนฑ์ขององคฑ์กร คลอ “ เปป็นหนนทงในธรรกริจผมูน้ผลริต นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี

แบตเตอรปีท ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอลทนๆ และใหน้บรริการโลจริสตริกสฑ์ ดน้วยครณภาพมาตรฐานสากล และมปีความรษับผริดชอบตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรก
ภาคสลุ่วน” มปีแนวทางการพษัฒนาอยลุ่างยษัทงยลนโดยยนดมษัทนปฏริบษัตริตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี สรน้างความเช ลทอมษัทนใหน้กษับผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย
โปรลุ่งใส และตรวจสอบไดน้ มปีการบรริหารจษัดการภายใตน้มาตฐานสากล มปีจรริยธรรมในการดจาเนรินธรรกริจ เคารพส ริทธริมนรษยชน ปราศจาก
การทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน มปีการบรริหารวริเคราะหฑ์ความเสปีทยงในประเดป็นความยษัทงยลนจากผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียและเลลอกประเดป็นทปีทสจาคษัญมาปรษับปรรง
การดจาเนรินงานอยลุ่างตลุ่อเนลทอง และกจาหนดนโยบายการพษัฒนาอยลุ่างยษัทงยลนเพลทอตอบสนองตลุ่อความคาดหวษังของผมูน้มปีส ลุ่วนไดน้เสปีย ดษังนปีขั้

1. ปฏริบษัตริตามหลษักสากลของการพษัฒนาอยลุ่างยษัทงยลน กฎหมาย และขน้อกจาหนดทปีทเกปีทยวขน้อง
2. สรน้างความเชลทอมษัทนพนงพอใจใหน้ผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกระดษับ โดยปฏริบษัตริใหน้ครอบคลรมทษัขั้งดน้านเศรษฐกริจ สษังคม สริทงแวดลน้อม 
3. สรน้างความตระหนษักรมูน้เกปีทยวกษับนโยบายการพษัฒนาอยลุ่างยษัทงยลนใหน้แกลุ่พนษักงาน คมูลุ่คน้า และลมูกคน้า
4. สนษับสนรนการยกระดษับครณภาพชปีวริตของสษังคมอษันจะนจาไปสมูลุ่ความยษัทงยลนของสลุ่วนรวม
5. เปริดเผยนโยบาย แนวทางการบรริหารจษัดการ และผลการดจาเนรินงานอยลุ่างโปรลุ่งใส ซ นทงเปป็นพลขั้นฐานในการนจาไปสมูลุ่ความยษัทงยลน
6. กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัทฯ ทรกคน มปีหนน้าทปีทสนษับสนรน ผลษักดษัน และปฏริบษัตริใหน้สอดคลน้องกษับนโยบายการ  
    พษัฒนาอยลุ่างยษัทงยลนทปีทกจาหนด
7. นโยบายตน้องครอบคลรม
     7.1 ดน้านเศรษฐกริจ

- พษัฒนาการใหน้บรริการลมูกคน้าเพลทอใหน้ไดน้รษับความพนงพอใจสมูงสรด
- บรริหารจษัดการความเสปีทยงดน้านความยษัทงยลนอยลุ่างสมจทาเสมอและตลุ่อเนลทอง
- สรน้างความสษัมพษันธฑ์กษับพษันธมริตรทางธรรกริจใหน้มษัทนคง

     7.2 ดน้านชรมชน
- การมปีสลุ่วนรลุ่วมกษับชรมชน เพริทมการสลทอสารกษับชรมชน ผมูน้นจาชรมชน และหนลุ่วยงานภาครษัฐทปีทเกปีทยวขน้อง
- การมปีสลุ่วนรลุ่วมในกริจกรรมวษัฒนธรรม ประเพณปี และกริจกรรมตลุ่างๆ ของชรมชน
- สนษับสนรนการพษัฒนาและสลุ่งเสรริมความเขน้มแขป็งของชรมชน

     7.3 ดน้านสษังคมและพนษักงาน
- ดมูแลใหน้มปีความปลอดภษัยและความมษัทนคง
- การปฏริบษัตริตลุ่อแรงงานอยลุ่างเปป็นธรรม โดยคจานนงถนงหลษักสริทธริมนรษยชน
- การพษัฒนาภายในองคฑ์กรใหน้เปป็น สษังคมทปีทมปีความสรข มปีการเรปียนรมูน้และการพษัฒนา

     7.4 ดน้านสริทงแวดลน้อม
- การบรริหารจษัดการทปีทไมลุ่กลุ่อใหน้เกริดผลกระทบตลุ่อสริทงแวดลน้อม ตษัขั้งแตลุ่การจษัดหาวษัตถรดริบ การใช น้ และ

    การดมูแลจษัดการของเสปีย
- การบรริหารจษัดการเพลทอใช น้ทรษัพยากรอยลุ่างประหยษัดและยษัทงยลน

8. กจาหนดแนวทางปฏริบษัตริ การตริดตาม และการวษัดผล ใหน้เปป็นไปตามนโยบายการพษัฒนาอยลุ่างยษัทงยลน โดยยนดมษัทนในหลษักการ  
    บรริหารจษัดการทปีทมปีระบบและกระบวนการตามนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี แนวทางการประเมรินประกอบดน้วย
     8.1 ปฏริบษัตริตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปีครบถน้วน
     8.2 ความพนงพอใจของลมูกคน้า
     8.3 สรขภาวะทปีทดปีในการทจางาน
     8.4 การตรวจมลภาวะด านสริทงแวดล อม 
    8.5 ความผมูกพษันในองค กรของพนษักงาน
     8.6 อษัตราการเกริดอรบษัตริเหตร
     8.7 ขน้อรน้องเรปียนจากชรมชน

3.1.2 เปน้าหมายการจษัดการดน้านความยษัทงยลนระดษับองคฑ์กร
- การเตริบโตอยลุ่างยษัทงยลน ตามวริสษัยทษัศนฑ์ และพษันธกริจของบรริษษัทฯ
- มปีความรษับผริดชอบตลุ่อสษังคม และสริทงแวดลน้อม เพลทอนจามาซนทงการยอมรษับเชลทอมษัทนจากชรมชน
- ใสลุ่ใจผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย โดยยนดหลษักการดจาเนรินธรรกริจอยลุ่างโปรลุ่งใส เปป็นธรรม และเทลุ่าเทปียม
- เปน้าหมายทจาผลตอบแทนทปีทดปีใหน้กษับองคฑ์กร และความพนงพอใจของผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย
- มปีการกจาหนดตษัวชปีขั้วษัดเพลทอประเมรินประสริทธริภาพในการดจาเนรินการ และหาแนวทางปรษับปรรง 
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3.1.3  การทบทวนเปน้าหมายการจษัดการดน้านความยษัทงยลนในรอบปปี 2564 

แบลุ่งเปป็น 4 ดน้าน ดษังนปีขั้
1. การสรน้างครณคลุ่าธรรกริจ 2. การกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี 3. การสรน้างครณคลุ่าสริทงแวดลน้อม 4. การสรน้างครณคลุ่าสษังคม

- ปรษับเปลปีทยนและนจาเทคโนโลยปี
ใหมลุ่มาใช น้งาน ทษัขั้งดน้านงานการ
ขาย งานการผลริต งานใน
สจานษักงาน ใหน้ทษันสมษัยตามทษัน
โลกปษัจจรบษัน

- การดมูแลบรริหารจษัดการธรรกริจใหน้
มปีความตลุ่อเนลทอง โดยกรรมการ
บรริหารจะใหน้นโยบายและทบทวน
ตลอดเวลา 

- ดมูแลใหน้มปีการใช น้ทรษัพยากรอยลุ่าง
มปีประสริทธริภาพ ลดการเกริดของ
เสปียหาย

- ดมูแลจษัดการสภาพ
แวดลน้อมและความ
ปลอดภษัยในการทจางาน 
โดยทจาเปป็นประจจาและ
สมจทาเสมอ

- ปรษับเปลปีทยนเปน้าหมายและ
กลยรทธฑ์ทางการตลาด เพลทอมรลุ่ง
สรน้างการเตริบโตทางธรรกริจอยลุ่าง
ตลุ่อเนลทอง

- การปฏริบษัตริตลุ่อแรงงานดน้วยความ
เปป็นธรรมและยนดหลษักสริทธริมนรษย
ชน สมจทาเสมอ

- ดมูแลบรริหารจษัดการ การใช น้นจขั้า 
การใช น้พลษังงาน ใหน้เกริดประโยชนฑ์
สมูงสรด และใสลุ่ใจปษัญหาการเกริด
กรุ๊าซเรลอนกระจก พรน้อมวริเคราะหฑ์
แหลลุ่งกจาเนริดและการปน้องกษัน

- ใหน้ความรลุ่วมมลอในการ
พษัฒนาชรมชน ทรกครษัขั้งทปีทมปี
โอกาส 

- ใสลุ่ใจดมูแล และบรริหารจษัดการ
งานลมูกคน้าสษัมพษันธฑ์อยลุ่างสมจทาเสมอ
แมน้อยมูลุ่ในสถานการณฑ์COVID-19
เชลุ่น ประสานงานและจษัดกริจกรรม
รลุ่วมกษันเมลทอลมูกคน้ามปีความพรน้อม  

- การจษัดการความเสปีทยง วริเคราะหฑ์
และปน้องกษันโอกาสทปีทจะเกริด โดย
มปีคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง
คอยกจากษับดมูแล

- ดมูแลการจษัดการของเสปียและสริทง
ปนเปลขั้อน ตน้องแจน้งขอทจาลายของ
เสปียใหน้ถมูกตน้องตามระเบปียบและ
กฎหมายทปีทเกปีทยวขน้อง

- จษัดอบรมและพษัฒนา
บรคลากรอยลุ่างสมลุ่าเสมอ 
โดยมปีเปน้าหมายพนษักงาน
ทรกคนตน้องไดน้รษับการอบรม
อยลุ่างนน้อยปปีละ 1 หลษักสมูตร

-  ดมูแลทบทวนกระบวนการหลุ่วง
โซลุ่ครณคลุ่า ตษัขั้งแตลุ่ การจษัดหา
วษัตถรดริบทปีทดปีมปีครณภาพ การขนสลุ่ง
และนจาเขน้าสมูลุ่กระบวนการผลริต 
การผลริตทปีทเนน้นหลษักครณภาพ  การ
จษัดเกป็บ การจษัดจจาหนลุ่าย การจษัด
สลุ่งทปีทรวดเรป็ว  และการบรริการ
ตริดตามหลษังการขายทปีทดปี  

- ดมูแลองคฑ์กรใหน้มปีการดจาเนริน
ธรรกริจตามหลษักจรรยาบรรณทปีทดปี 
ตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียแตลุ่ละกลรลุ่มใหน้
ไดน้รษับการครน้มครองและปฏริบษัตริดน้วย
ความเสมอภาคและเปป็นธรรม

- ความรษับผริดชอบตลุ่อผลริตภษัณฑฑ์
ของบรริษษัท ทษัขั้งตษัวผลริตภษัณฑฑ์ 
และภาชนะบรรจร กระบวนการ
ตลุ่างๆ คลอ การผลริต การขนยน้าย 
การจษัดเกป็บ การจษัดสลุ่ง การ
ทจาลาย ตน้องไมลุ่กลุ่อใหน้เกริดผลกระ
ทบตลุ่อสริทงแวดลน้อม

- ประเมรินผลงานบรคลากร
อยลุ่างสมจทาเสมอทรกไตรมาส 
รวมถนงการสรน้างแรงจมูงใจ
เพลทอรษักษาผมูน้มปีความสามารถ
ใหน้ไดน้ทจางานรลุ่วมกษับองคฑ์กร
ไดน้นาน

3.1.4 ขน้อมมูลสาระสจาคษัญเพลทอความยษัทงยลน สจาหรษับปปี 2564
เรลทองทปีทจษัดทจา KPI ผลงาน

1) ความรษับผริดชอบตลุ่อตษัวสรินคน้า บรริการ และผมูน้บรริโภค

    • ขน้อรน้องเรปียนทปีทกระทบการดจาเนรินธรรกริจอยลุ่างมปีสาระสจาคษัญ 0 เรลทอง 0 เรลทอง

2)ความรษับผริดชอบตลุ่อหนลุ่วยราชการ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กลต. และอลทนๆทปีทเกปีทยวขน้อง

    • การทจาความผริด/ขน้อรน้องเรปียน 0 เรลทอง 0 เรลทอง

3) ความรษับผริดชอบตลุ่อพนษักงาน รวม 4 บรริษษัท  720 คน

    • นโยบายลดอรบษัตริเหตร - การเกริดอรบษัตริเหตร 0 คน 3 คน

    • ใหน้การฝนกอบรม 720 คน 559 คน =77.64%

    • ไดน้รษับการตรวจสรขภาพ สจาหรษับบรริษษัทในเครลอ 3 โรงงาน 508 คน 482 คน = 94.88% 

    • ขน้อเรปียกรน้อง ขน้อรน้องเรปียน ทปีทมปีสาระสจาคษัญตลุ่อการผลริต 0 ครษัขั้ง 0 ครษัขั้ง

4) การจน้างงานแรงงานในชรมชน

    • รษับแรงงานจากชรมชนเขน้าทจางานเพริทม 92 คน

5) การบรริจาคเพลทอชรมชน

    บรริษษัทโอนกรรมสริทธริธิ์ ทปีทดริน 2 โฉนด รวม 7 ไรลุ่ 81 ตารางวา ซนทงเปป็นถนนในซอยพษัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง 
    กรรงเทพฯ ใหน้กษับ กรรงเทพมหานคร เพลทอเปป็นสาธารณประโยชนฑ์แกลุ่บรคคลทษัทวไป
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3.1.5 ผลการดจาเนรินงานและผลตอบแทนตลุ่อผมูน้ถลอหรน้นทปีทผลุ่านมา

งบการเงรินรวม (ลน้านบาท) 2564 2563 2562 2561 2560

รายไดข้

รายไดน้จากการขาย 2,923.54 2,600.71 2,977.46 3,248.72 3,333.42

รายไดน้จากเงรินลงทรน 14.32 27.44 33.22 21.84 19.17

คสาใชข้จสาย

ตน้นทรนขาย 1,791.27 1,597.54 2,040.69 2,226.96 2,282.50

ภาษปีสรรพสามริต 126.97 115.20 110.22 119.42 97.99

คลุ่าใช น้จลุ่ายในการขายและบรริหาร 456.66 457.38 494.37 467.44 463.29

ภาษปีเงรินไดน้นริตริบรคคล 114.25 91.93 78.78 93.73 106.38

กสาไร

กจาไรจากการดจาเนรินงานปกตริสรทธริภาษปี 461.69 372.88 306.69 379.26 428.31

กจาไรของผมูน้ถลอหรน้น บาทตลุ่อหรน้น 1.33 1.08 0.89 1.10 1.24

ผลตอบแทน

เงรินปษันผล บาทตลุ่อหรน้น * รอทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้นอนรมษัตริ 0.90* 0.45 0.70 0.70 0.80

อษัตราเงรินปษันผล 67.67% 41.67% 78.65% 63.70% 64.57%

มมูลคสาตามบบัญชท บาทตสอหธุข้น 15.59 15.14 14.76 14.57 13.93

3.1.6 การดจาเนรินการดน้านบรคลากรและผลตอบแทน ปปี 2564

ระดษับ เพศ อายร (ปปี)

ชาย หญริง รวมคน 18 - 30 30 - 50 50 ขนขั้นไป รวมคน

1. สลุ่วนผลริตสรินคน้า 236 209 445 61.81% 90 249 106 445

2. สลุ่วนคลษังสรินคน้า 51 12 63 8.75% 12 41 10 63

3. สลุ่วนสจานษักงาน 67 67 134 18.61% 14 64 56 134

4. พนษักงานขาย 48 0 48 6.67% 1 25 22 48

5. ผมูน้จษัดการฝลุ่าย 8 13 21 2.92% 1 6 14 21

6. ผมูน้บรริหารระดษับสมูง 5 4 9 1.25% 0 1 8 9

รวมทษัขั้งองคฑ์กร 415 305 720 100.00% 118 386 216 720

สษัดสลุ่วน 57.64% 42.36% 100.00% 16.39% 53.61% 30.30% 100.00%

                                                              ผลตอบแทนทปีทเปป็นตษัวเงริน 437.44 ลน้านบาท

                                                              คลุ่าสวษัสดริการ คลุ่าฝนกอบรม ฯลฯ 9.41 ลน้านบาท

                                                              สจารองเงรินผลประโยชนฑ์พนษักงาน 86.31 ลน้านบาท

17



SPG One Report 2564  

3.2 การจบัดการผลกระทบตสอผมูข้มทสสวนไดข้เสทยในหสวงโซสคธุณคสาของธธุรกงิจ (Value Chain)

3.2.1 หลุ่วงโซลุ่ครณคลุ่าของธรรกริจ
     ความสษัมพษันธฑ์ของผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทปีทสจาคษัญในกริจกรรมดจาเนรินงานตษัขั้งแตลุ่ตน้นนจขั้าถนงปลายนจขั้า ปปี2564 คณะกรรมการบรริษษัททบทวน
นโยบายทปีทเกปีทยวขน้องเพลทอใหน้ผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียแตลุ่ละกลรลุ่มไดน้รษับการครน้มครองและปฏริบษัตริดน้วยความเสมอภาคและเปป็นธรรม ดษังนปีขั้
1. ผมูน้ถลอหรน้น - บรริษษัทมรลุ่งมษัทนดจาเนรินธรรกริจใหน้มปีผลการดจาเนรินงานทปีทดปี เตริบโตอยลุ่างมษัทนคง มปีความสามารถในการแขลุ่งขษัน 

เพลทอใหน้ผลตอบแทนทปีทดปีแกลุ่ผมูน้ถลอหรน้นในระยะยาว
- เปริดเผยขน้อมมูลใหน้ทราบอยลุ่างเหมาะสม โปรลุ่งใส เปป็นธรรม และทษันเวลา
- บรริษษัทสลุ่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหน้ผมูน้ถลอหรน้นทรกราย รวมถนงผมูน้ถลอหรน้นประเภทนษักลงทรนสถาบษันเขน้า
รลุ่วมประชรมอยลุ่างเทลุ่าเทปียมกษัน

2. พนษักงาน บรริษษัทตระหนษักวลุ่าพนษักงานเปป็นทรษัพยากรทปีทมปีครณคลุ่า
- ประกาศเปน้าหมายของกริจการใหน้ทราบอยลุ่างชษัดเจน
- มปีนโยบายคลุ่าตอบแทนพนษักงาน 3 ขษัขั้นตอนคลอ 
     ขษัขั้นทปีท1 : อษัตราการจน้างพนษักงานใหมลุ่ตน้องดนงดมูดใหน้ผมูน้สมษัครอยากทจางานกษับบรริษษัท 
     ขษัขั้นทปีท2 : เปรปียบเทปียบอษัตราการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนกษับตลาดวลุ่าอษัตราทปีทใช น้ยษังสามารถรษักษาพนษักงานไวน้ไดน้
     ขษัขั้นทปีท3 : จมูงใจใหน้พนษักงานเพริทมประสริทธริภาพการทจางานใหน้ดปีขนขั้นโดยวษัดจากผลงานทปีทดปีจะไดน้ปรษับคลุ่า
ตอบแทนมากกวลุ่าไมลุ่ไดน้เนน้นทปีทอายรงานนานเปป็นหลษัก
- ปรษับปรรงนโยบายสวษัสดริการ สรขอนามษัย และอลทนๆ ใหน้เปป็นปษัจจรบษันเทปียบกษับบรริษษัทในระดษับเดปียวกษันทรกปปี 
- ทรกๆปปีฝลุ่ายบรคคลจะทจาแผนโครงการฝนกอบรมภายในทปีทเหมาะกษับพนษักงานแตลุ่ละระดษับใหน้ไดน้พษัฒนาความ
รมูน้และความสามารถอยลุ่างตลุ่อเนลทอง
- สลุ่งเสรริมสนษับสนรนกริจกรรมของคณะกรรมการสวษัสดริการลมูกจน้าง คณะกรรมการความปลอดภษัยอาชปีว
อนามษัยและสริทงแวดลน้อม รวมถนงปรษับปรรงระบบปน้องกษันภษัยภายในสถานทปีททจางานใหน้ทษันสมษัย
- รษับฟษังความคริดเหป็นและเปริดโอกาสใหน้พนษักงานแจน้งหรลอสอบถามตลุ่อฝลุ่ายบรริหารในเรลทองตลุ่างๆไดน้อยลุ่างเปริด
เผยโดยชลุ่องทางผลุ่านตษัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจน้าง, กลลุ่องรษับขน้อมมูล และหรลอโทร
แจน้งฝลุ่ายบรคคลโดยตรง
- มปีกริจกรรมทปีทจษัดใหน้เปป็นประจจาทรกๆปปี การจษัดงานเลปีขั้ยงปปีใหมลุ่ การแขลุ่งกปีฬา การตรวจสรขภาพ เปป็นตน้น
- ดมูแลพนษักงานงานอยลุ่างเสมอภาคทษัขั้งคนไทยและคนตลุ่างดน้าว ไมลุ่เลลอกปฏริบษัตริ และไมลุ่ไดน้กระทจาการใดๆ 
ทปีทละเมริดสริทธริมนรษยชนของพนษักงาน และใหน้ความรมูน้เรลทองสริทธริมนรษยชนแกลุ่พนษักงาน 

 3. ลมูกคน้า - บรริษษัทปฏริบษัตริตลุ่อลมูกคน้าโดยเนน้นใหน้ไดน้รษับความพนงพอใจสมูงสรดเสมอมา 
- ขายสรินคน้าทปีทมปีครณภาพไดน้มาตรฐาน เอาใจใสลุ่ใหน้บรริการทปีทดปีทษัขั้งกลุ่อนและหลษังการขาย 
- รษับผริดชอบปษัญหาขน้อรน้องเรปียนและชดเชยแกน้ไขโดยเรป็วทปีทสรด 
- ใหน้ความสจาคษัญในการรษักษาความลษับของลมูกคน้า รวมถนงเปริดโอกาสใหน้ลมูกคน้าไดน้แสดงความคริดเหป็นและรษับ
ฟษังดน้วย

4. คมูลุ่คน้า - บรริษษัทยนดหลษักการซลขั้อสรินคน้าและบรริการเปป็นไปตามเงลทอนไขทางการคน้า
- ปฏริบษัตริตษัวตรงตามสษัญญาขน้อตกลง
- หลปีกเลปีทยงวริธปีการไมลุ่สรจรริต รวมถนงการเลลอกคมูลุ่คน้าทปีทมปีความมษัทนคง นลุ่าเช ลทอถลอ มปีครณธรรม และชลุ่วยเหลลอ
เกลขั้อกมูลกษัน

5. เจน้าหนปีขั้ - บรริษษัทรษักษาคจามษัทนสษัญญาและปฏริบษัตริตามเงลทอนไขขน้อกจาหนดของสษัญญาอยลุ่างเครลุ่งครษัด
- ปฏริบษัตริตลุ่อเจน้าหนปีขั้อยลุ่างเสมอภาค เปป็นธรรม โปรลุ่งใส ทษัขั้งเจน้าหนปีขั้ทางธรรกริจ เจน้าหนปีขั้สถาบษันการเงริน
- ไมลุ่ใช น้วริธปีการทปีทไมลุ่สรจรริต ปกปริดขน้อมมูลหรลอขน้อเทป็จจรริงอษันจะทจาใหน้เจน้าหนปีขั้เกริดความเสปียหาย 
-  บรริษษัทยรินดปีเขน้ารลุ่วมกริจกรรม/โครงการตลุ่างๆของเจน้าหนปีขั้เพลทอสรน้างความสษัมพษันธฑ์ทปีทดปี
-  หลปีกเลปีทยงสถานการณฑ์ทปีทอาจกลุ่อใหน้เกริดความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์

6. คมูลุ่แขลุ่ง - บรริษษัทถลอหลษักครณธรรมทปีทดปีในการแขลุ่งขษัน ไมลุ่กลษัทนแกลน้งทจาลาย ไมลุ่ละเมริดทรษัพยฑ์ส รินทางปษัญญา
- ไมลุ่แสวงหาความลษับหรลอใหน้รน้ายคมูลุ่แขลุ่งดน้วยวริธปีการไมลุ่สรจรริต

7. สษังคมและสลุ่วนรวม - บรริษษัทดจาเนรินธรรกริจอยลุ่างมปีครณธรรมตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนเกปีทยวขน้องทรกฝลุ่าย
- สนษับสนรนกริจกรรมเสรริมสรน้างประโยชนฑ์สรขแกลุ่สษังคมสลุ่วนรวมและสริทงแวดลน้อม ทษัขั้งในสถานประกอบการ
ชรมชน และบรริเวณใกลน้เคปียง
- ดมูแลใหน้กระบวนการผลริตสรินคน้ามปีมาตรฐานปลอดภษัยจากมลพริษ
- ใหน้ความรลุ่วมมลอกษับหนลุ่วยงานหรลอชรมชนในการบรรเทาอรทกภษัยและสาธารณภษัยตามความเหมาะสม
- สลุ่งเสรริมอบรมแนะนจาใหน้พนษักงานมปีสลุ่วนรลุ่วมในการปฏริบษัตริตนเปป็นพลเมลองดปีทจาประโยชนฑ์ใหน้กษับชรมชนและ
สษังคม
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8. สริทงแวดลน้อม - บรริษษัทใหน้ความรลุ่วมมลอในเรลทองความเปป็นมริตรกษับส ริทงแวดลน้อม มปีคณะกรรมการสริทงแวดลน้อมทจาหนน้าทปีทรษับผริด
ชอบดมูแลสภาพแวดลน้อมทษัขั้งภายในและชรมชนภายนอกองคฑ์กร
- ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีทเกปีทยวขน้องกษับสษังคมและสริทงแวดลน้อมเปป็นอยลุ่างดปีและสมจทาเสมอทรกปปี เชลุ่น จษัดจน้าง
หนลุ่วยงานภายนอกทจาการตรวจวษัดอากาศ, ตรวจครณภาพสริทงแวดลน้อม, ตรวจครณภาพระบบบจาบษัดอากาศ,
กจาจษัดของเสปียวษัสดรเหลลอใช น้ในการผลริตอยลุ่างถมูกวริธปี , และทปีทตรวจวษัดเองอยลุ่างสมจทาเสมอคลอ การตรวจสอบนจขั้า
ทริขั้ง,ปรษับปรรงสถานทปีทผษังโรงงานระบบระบายนจขั้า สารเคมปี ระบบบจาบษัดนจขั้าเสปีย ใหน้มปีประสริทธริภาพ และวริเคราะหฑ์
แกน้ปษัญหาถน้ามปีแหลลุ่งกจาเนริดมลพริษ และเพริทมเตริมการวริเคราะหฑ์แหลลุ่งกจาเนริดกรุ๊าซเรลอนกระจก และแนวทางใน
การลดจจานวน
- บรริษษัทชปีขั้แจงอบรมใหน้ทรกหนลุ่วยงานตระหนษักถนงความสจาคษัญของการใช น้ทรษัพยากรอยลุ่างมปีประสริทธริภาพ
ควบคมูลุ่ไปกษับการผลริตสรินคน้าทปีทตน้องรษักษาครณภาพใหน้ไดน้มาตรฐานอยมูลุ่เสมอ

9. ผมูน้สอบบษัญชปี - บรริษษัทเปริดเผยขน้อมมูลทปีทโปรลุ่งใส ชษัดเจน และถมูกตน้อง อจานวยความสะดวกเพลทอการตรวจสอบทปีทรวดเรป็วและ
มปีประสริทธริภาพ
- รษับฟษังขน้อเสนอแนะและปฏริบษัตริตามใหน้ถมูกตน้องตามหลษักการบษัญชปี
- ดมูแลเรลทองการกจาหนดคลุ่าตอบแทนทปีทเหมาะสมเปป็นธรรม

3.2.2 การวริเคราะหฑ์ผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียในหลุ่วงโซลุ่ครณคลุ่าของธรรกริจ
บรริษษัทฯมปีเปน้าหมายพษัฒนาการดจาเนรินงานดน้านการบรริการใหน้กษับลมูกคน้า การบรริหารจษัดการความเสปีทยง การสรน้างความสษัมพษันธฑ์กษับ

พษันธมริตรทางธรรกริจ และพษัฒนาการดจาเนรินงานดน้านความรษับผริดชอบตลุ่อสษังคมและสริทงแวดลน้อม โดยไดน้กจาหนดแนวทางปฏริบษัตริของ 
บรริษษัทฯ เพลทอตอบสนองตลุ่อความคาดหวษังของผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทษัขั้งภายในและภายนอกองคฑ์กร จษัดใหน้มปีการสลทอสาร การทจางานรลุ่วมกษัน การ
สรน้างความสษัมพษันธฑ์ทปีทดปี และการมปีสลุ่วนรลุ่วมกษับผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกกลรลุ่ม ทษัขั้งลมูกคน้า พษันธมริตรทางธรรกริจ ชรมชน ภาคสษังคม ตลอดจนพนษักงาน
ภายในองคฑ์กร และทรกๆปปีจะนจาขน้อมมูลความตน้องการ ขน้อเสนอแนะ และความคริดเหป็นของแตลุ่ละกลรลุ่มผมูน้มปีส ลุ่วนไดน้เสปีย มาสรรปประเดป็นทปีทมปี
นษัยสจาคษัญดน้านความยษัทงยลน และปรษับปรรงการดจาเนรินงานใหน้สอดคลน้องอยลุ่างสมจทาเสมอ 

ผมูข้มทสสวนไดข้เสทย การสลที่อสาร การวงิเคราะหย์ การดสาเนงินงาน

1. ผมูน้ถลอหรน้น -การประชรมผมูน้ถลอหรน้น
-เปริดเผยขน้อมมูลใหน้ทราบอยลุ่าง
เหมาะสม โปรลุ่งใส เปป็นธรรม 
และทษันเวลา เชลุ่นการรายงานผล
การดจาเนรินงานทรกไตรมาส

-การกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี
-ผลดจาเนรินงานเตริบโต
-ผลตอบแทนทปีทดปี
-ความยษัทงยลนในการดจาเนรินธรรกริจ

-เปริดเผยขน้อมมูลอยลุ่างเพปียงพอ
-ดจาเนรินการตามหลษักการกจากษับดมูแล
กริจการทปีทดปี
-จลุ่ายเงรินปษันผลอยลุ่างเหมาะสม
-การบรริหารจษัดการความเสปีทยง
-มปีแนวทางการบรริหารจษัดการอยลุ่างยษัทงยลน

2. พนษักงาน -กริจกรรม MD พบพนษักงาน
-คณะกรรมการสวษัสดริการ
-กลลุ่องรษับความคริดเหป็น
-บอรฑ์ดประชาสษัมพษันธฑ์
-ระบบ MsgPopup & E-mail

-ความปลอดภษัย
-สวษัสดริการ
-ความกน้าวหนน้า

-แผนงานดน้านความปลอดภษัยและอาชปีว
อนามษัยในการทจางาน โดยมปีคณะทจางาน
ทปีทเลลอกตษัขั้งมาจากพนษักงาน
-ใหน้พนษักงานมปีสลุ่วนรลุ่วมในการหาหษัวขน้อ
สจาหรษับแผนการจษัดอบรมประจจาปปี

3. ลมูกคน้า -การเขน้าพบลมูกคน้า
-การสจารวจความพนงพอใจ
-การทจากริจกรรมรลุ่วมกษัน
-การพาลมูกคน้าเขน้าชมบรริษษัท
-รษับขน้อรน้องเรปียน (ถน้ามปี)

-สรินคน้าดปีมปีมาตรฐาน สลุ่งของตรง
เวลา
-บรริการกลุ่อนและหลษังขายมปี
ครณภาพ
-ราคาสรินคน้าเหมาะสม
-มปีความผมูกพษันยษัทงยลน

-การบรริหารดน้วยระบบ ISO
-การจษัดการปษัญหาขน้อรน้องเรปียนจาก
ลมูกคน้าดน้วยความรวดเรป็ว
-การบรริหารลมูกคน้าสษัมพษันธฑ์

4. คมูลุ่คน้า -การตริดตลุ่อเจรจาทางธรรกริจ
-การเขน้าเยปีทยมชมกริจการ
-การประชรมรลุ่วมกษัน

-ราคาทปีทเปป็นธรรมและโปรลุ่งใส
-ปฏริบษัตริตามสษัญญาหรลอขน้อ
ตกลง
-สามารถสนษับสนรนในการ
ดจาเนรินธรรกริจ
-ตริดตลุ่อธรรกริจแบบยษัทงยลน

-นโยบายการตลุ่อตน้านทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน
-ระเบปียบปฏริบษัตริในการจษัดซลขั้อทปีทดปี
-การประเมรินความเชลทอมษันโดย
กจาหนด KPI ตลุ่างๆ

5. เจน้าหนปีขั้ -การพบปะตามวาระโอกาส
-การเขน้าเยปีทยมชมบรริษษัท
-แสดงผลการดจาเนรินงานทปีทดปี

-ชจาระหนปีขั้ตรงเวลา
-ความสามารถในการทจากจาไร

-แผนงานทางการเงรินทปีทดปี
-ประเมรินและบรริหารความเสปีทยงทปีทดปี
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6. สษังคมและสลุ่วนรวม - สนษับสนรนกริจกรรมทปีทชรมชนขอ
ความรลุ่วมมลอ
- รษับขอรน้องเรปียน (ถน้ามปี)
- อบรมพนษักงานในการปฏริบษัตริตน
เปป็นพลเมลองดปีทจาประโยชนฑ์ใหน้
กษับชรมชนและสษังคม
-มปีเวป็บไซตฑ์ขน้อมมูลของบรริษษัท

-สรินคน้ามปีครณภาพ
-ไมลุ่กลุ่อใหน้เกริดมลพริษ
-มปีสลุ่วนรลุ่วมและชลุ่วยเหลลอ
กริจกรรม
-เขน้าถนงขน้อมมูลทษัทวไปของบรริษษัท
ไดน้

-การบรริหารจษัดการ กจาจษัด ของเสปียทปีทดปี มปี
มาตรฐาน
-จษัดใหน้มปีการตรวจวษัดครณภาพสริทง
แวดลน้อมอยลุ่างสมจทาเสมอ
-รลุ่วมกริจกรรมชรมชนสษัมพษันธฑ์
-เปริดเผยขน้อมมูลของ บรริษษัทฯ
ผลริตภษัณฑฑ์ นษักลงทรนสษัมพษันธฑ์ ในชลุ่อง
ทาง เวป็บไซตฑ์ และ FB ของบรริษษัท

7. ภาครษัฐและเอกชน -เขน้ารลุ่วมโครงการภาครษัฐ
-สลุ่งรายงานตลุ่างๆตรงตามเวลา
-ใหน้ความรลุ่วมมลอสลุ่งขน้อมมูลสถริตริ
ตลุ่างๆทปีทตน้องการ

-ดจาเนรินธรรกริจเปป็นธรรมและ
โปรลุ่งใส
-ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ระเบปียบ 
และขน้อบษังคษับตลุ่างๆทปีทกจาหนดไวน้
-ใช น้ทรษัพยากรอยลุ่างมปี
ประสริทธริภาพ

-จษัดสลุ่งรายงานครบถน้วน ถมูกตน้อง และ
ตรงเวลา
-สอบทานความครบถน้วนของขน้อบษังคษับ
ตลุ่างๆทษัขั้งเกลุ่าและใหมลุ่ทปีทมปีเพริทมเตริม ทรก
ไตรมาส
-มปีนโยบายการทจางานการผลริตสรินคน้าทปีท
รองรษับการใช น้ทรษัพยากรอยลุ่างมปี
ประสริทธริภาพ

3.3 การจบัดการดข้านความยบัที่งยลนในมงิตงิส งิที่งแวดลข้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏริบษัตริดน้านสริทงแวดลน้อม
บรริษษัทฯ ทบทวนนโยบายแนวปฏริบษัตริดน้านสริทงแวดลน้อมอยลุ่าสมจทาเสมอทรกปปี โดยคจานนงถนง
- การใหน้ความสจาคษัญตลุ่อระบบบรริหารสริทงแวดลน้อม โดยถลอเปป็นสลุ่วนหนนทงทปีทจะชลุ่วยเสรริมสรน้างครณคลุ่าแกลุ่องคฑ์กร ผมูน้บรริหาร และ

พนษักงาน ตน้องยนดถลอปฏริบษัตริใหน้เปป็นไปตามกฎหมาย ระเบปียบ และขน้อบษังคษับ ทปีทเกปีทยวขน้องกษับธรรกริจของกลรลุ่มบรริษษัทฯอยลุ่างเครลุ่งครษัด
- ตระหนษักถนงการควบครมและปน้องกษันไมลุ่ใหน้เกริดผลกระทบตลุ่อส ริทงแวดลน้อม อษันเกริดจากการปฏริบษัตริงานไมลุ่ถมูกวริธปี และความผริด

พลาดตลุ่างๆ ภายในองคฑ์กร
- มรลุ่งมษัทนทปีทจะรษักษาสภาพแวดลน้อมในการทจางานทปีทปลอดภษัยตลุ่อ พนษักงาน สษังคม ชรมชน ทปีทเกปีทยวขน้อง โดยถลอเปป็นหนน้าทปีทรษับผริด

ชอบของผมูน้บรริหารและพนษักงานทรกคน
- จษัดใหน้มปีแผนวริเคราะหฑ์ ควบครม ปน้องกษัน และตริดตาม รายงานเกปีทยวกษับส ริทงแวดลน้อม ทรกๆเดลอนอยลุ่างสมจทาเสมอ เพลทอเตรปียม

พรน้อมหากเกริดเหตรฉรกเฉริน เชลุ่น การหกลน้นหรลอรษัทวไหลของนจขั้ามษัน กรุ๊าซ สารเคมปี หรลอ ของเสปีย
- จษัดใหน้มปีการอบรมประชาสษัมพษันธฑ์เพลทอสรน้างความรมูน้ความเขน้าใจและเผยแพรลุ่ขน้อมมูลแกลุ่พนษักงาน และผมูน้ทปีทเกปีทยวขน้อง เพลทอใหน้ทราบ

และเขน้าใจในนโยบาย กฎระเบปียบ ขษัขั้นตอนวริธปีปฏริบษัตริและขน้อควรระวษังตลุ่างๆ เพลทอนจาไปยนดถลอปฏริบษัตริ โดยไมลุ่กลุ่อใหน้เกริดผลกระทบตลุ่อส ริทง
แวดลน้อม

- ใหน้ความรลุ่วมมลอสลุ่งเสรริมกริจกรรมในการรษักษาสริทงแวดลน้อมรลุ่วมกษับคนในชรมชน เพลทอชลุ่วยพษัฒนาครณภาพชปีวริตในชรมชน ตาม
หลษักการพษัฒนาอยลุ่างยษัทงยลน

3.3.2 ผลการดจาเนรินงานดน้านสริทงแวดลน้อม
ผลการดจาเนรินงานและผลลษัพธฑ์ทปีทเกปีทยวกษับการจษัดการดน้านสริทงแวดลน้อมในประเดป็นทปีทสจาคษัญ สจาหรษับปปี 2564 ทปีทผลุ่านมา

เรลทองทปีทจษัดทจา KPI ผลงาน

ความรษับผริดชอบตลุ่อชรมชนทน้องถริทน อาชปีวอนามษัย ความปลอดภษัย และสริทงแวดลน้อม

• ขน้อรน้องเรปียนสริทงแวดลน้อมจากภายนอกองคฑ์กร 0 เรลทอง 0 เรลทอง

• ตริดตามตรวจสอบ มลพริษ/มลอากาศ

 -วริเคราะหฑ์นจขั้าทริขั้งและแกน้ปษัญหา-โรงงานอ.เมลอง ปทรมธานปี 24 ครษัขั้ง 24 ครษัขั้ง

 -วริเคราะหฑ์นจขั้าทริขั้งและแกน้ปษัญหา-โรงงานอ.สามโคก ปทรมธานปี 12 ครษัขั้ง 12 ครษัขั้ง

 -กจาจษัดกากอรตสาหกรรมทปีทถมูกตน้องตามมาตรฐาน รวม 4 บรริษษัท 4 ครษัขั้ง 4 ครษัขั้ง

 -ตรวจวษัดปรริมาณฝรลุ่น ผลุ่านคลุ่า Std. 21/01/65

 -ตรวจวษัดปรริมาณตะกษัทว และกรดซษัลฟมูรริค ผลุ่านคลุ่า Std. 23/12/64

 -ตรวจวษัดระดษับ เสปียง แสง และความรน้อน ผลุ่านคลุ่า Std. 28/09/64

• การจษัดการเพลทอลดการปลลุ่อยกรุ๊าซเรลอนกระจก : ไดน้เรริทมวริเคราะหฑ์ขน้อมมูล : แหลลุ่งกจาเนริดจากภายในองคฑ์กร จากคมูลุ่คน้า ลมูกคน้า ผมูน้มา
ตริดตลุ่อ ฯลฯ ยษังไมลุ่พบคลุ่าการปลลุ่อยกรุ๊าซเรลอนกระจกอยลุ่างมปีนษัยสจาคษัญแตลุ่อยลุ่างใด บรริษษัทฯจะดจาเนรินการจษัดการดมูแลตลุ่อเนลทองอยลุ่าง
สมจทาเสมอ และรายงานผลตลุ่อไป
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3.4 การจบัดการความยบัที่งยลนในมงิตงิส บังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏริบษัตริดน้านสษังคม

       บรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย ดจาเนรินธรรกริจผลริตและจจาหนลุ่ายส รินคน้าอรตสาหกรรมหมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี และ
แบตเตอรปีท มปีวษัตถรดริบทปีทใช น้ในการผลริตทปีทจะมปีผลกระทบตลุ่อสษังคมและสริทงแวดลน้อม จนงมปีความจจาเปป็นอยลุ่างยริทงทปีทในกระบวนการดจาเนรินงานจะ
ตน้องมปีนโยบายความรษับผริดชอบตลุ่อสษังคม เพลทอสรน้างความเชลทอมษัทน และความไวน้วางใจใหน้กษับผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกระดษับ โดยมปีเปน้าหมายใหน้
องคฑ์กรเตริบโตและยษัทงยลน บรริษษัทดจาเนรินการตามหลษักการเพลทอความยษัทงยลนขององคฑ์กร ดษังนปีขั้

1. หลษักครณคลุ่าหลษัก (Core Value) ขององคฑ์กร S : Spirit หมายถนงรลุ่วมมลอรลุ่วมใจ  P : Passion หมายถนง  ทรลุ่มเทกษับงานทปีททจา   
 และ G : Generate หมายถนงสรน้างสรรคฑ์สริทงดปีงาม

2. หลษักวริสษัยทษัศนฑ์ (Vision) ขององคฑ์กร คลอเปป็นหนนทงในธรรกริจผมูน้ผลริต นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี แบตเตอรปีท ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอลทนๆ 
 และใหน้บรริการโลจริสตริกสฑ์ ดน้วยครณภาพมาตรฐานสากลและมปีความรษับผริดชอบตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกภาคสลุ่วน

3. หลษักพษันธกริจ (Mission) ขององคฑ์กร
1. มปีผลตอบแทนทปีทดปีตลุ่อผมูน้ถลอหรน้น และมปีความสษัมพษันธฑ์ทปีทดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
2. ผลริตสรินคน้าทปีทดปี มปีครณภาพ และมปีการควบครมตน้นทรนการผลริตอยลุ่างมปีประส ริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมลุ่ๆ เพลทอตอบสนองความตน้องการตลาดทษัขั้งในและตลุ่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชลุ่องทางโอกาสเพลทอขยายธรรกริจใหน้ทษันกษับการเปลปีทยนแปลง การแขลุ่งขษัน และนจาสมู ลุ่ความยษัทงยลน
5. มปีความรษับผริดชอบตลุ่อสษังคมและสริทงแวดลน้อม องคฑ์กรมปีสษังคมทปีทดปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีทสมบมูรณฑ์แขป็งแรง สลุ่งเสรริมใหน้พนษักงานมปีความรมูน้ ความสามารถ ปรษับตษัวใหน้ทษันตลุ่อการ      

         เปลปีทยนแปลง
7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขน้อบษังคษับ ของหนลุ่วยงานราชการอยลุ่างเครลุ่งครษัด
    - ใหน้ความรลุ่วมมลอในการตลุ่อตน้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน บรริษษัทไดน้เผยแพรลุ่นโยบายไวน้แลน้วบนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท 
    - การดมูแลเรลทองการใช น้ขน้อมมูลภายใน ดษังทปีทบรริษษัทไดน้เผยแพรลุ่นโยบายไวน้แลน้วบนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท
    - การมปีจรริยธรรมในการดจาเนรินธรรกริจ ดษังทปีทบรริษษัทไดน้เผยแพรลุ่นโยบายไวน้แลน้วบนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท

4. มปีความรษับผริดชอบตลุ่อพนษักงาน
  1. ดมูแลพนษักงานของบรริษษัททษัขั้งชายหรลอหญริง คนไทยหรลอคนตลุ่างดน้าว อยลุ่างเทลุ่าเทปียมกษัน

             2. ดมูแลไมลุ่ใหน้มปีการลลุ่วงละเมริดสริทธริมนรษยชนและใหน้เสรปีภาพในการจษัดตษัขั้งสมาคมตลุ่างๆภายในองคฑ์กร
            3. ดมูแลความเหมาะสมโดยเลลอกคนใหน้เหมาะสมกษับหนน้าทปีทงานทปีททจา

  4. มปีกระบวนการผลริตทปีทดปีมปีประสริทธริภาพมปีระบบปน้องกษันอษันตรายตลุ่อพนษักงานทรกเชลขั้อชาตริ ทรกเพศ ทรกวษัย 
  5. อบรบพษัฒนาพนษักงานทรกระดษับชษัขั้นใหน้รอบรมูน้ในงานเทลุ่าเทปียมกษัน
  6. มปีนโยบายกจาหนดคลุ่าตอบแทนทปีทยรตริธรรม
  7. บรริษษัทรษับฟษังขน้อรน้องเรปียน ขน้อคริดเหป็น จากพนษักงานอยลุ่างเสมอภาค
  8. ใหน้ความปลอดภษัยในการทจางาน

5. มปีความรษับผริดชอบตลุ่อผมูน้บรริโภค บรริษษัทปรษับปรรงผลริตภษัณฑฑ์และภาชนะบรรจรหปีบหลุ่ออยลุ่างเหมาะสมสมจทาเสมอโดยคจานนงถนงความ 
 สะดวก ปลอดภษัย ใสลุ่ใจกจาลษังซลขั้อของคนในสษังคมโดยใหน้ความรลุ่วมมลอกษับกรมการคน้าภายในในการกจาหนดราคาสรินคน้าอยลุ่าง  
 ยรตริธรรม

6. มปีความรษับผริดชอบตลุ่อสริทงแวดลน้อม บรริษษัทใหน้ความรลุ่วมมลอในเรลทองความเปป็นมริตรกษับสริทงแวดลน้อม มปีคณะกรรมการสริทงแวดลน้อมทจา
 หนน้าทปีทรษับผริดชอบดมูแลสภาพแวดลน้อมทษัขั้งภายในและชรมชนภายนอกองคฑ์กร ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีทเกปีทยวขน้องกษับสษังคมและ  
 สริทงแวดลน้อมเปป็นอยลุ่างดปี

7. ใหน้การรลุ่วมมลอพษัฒนาชรมชมและสษังคม การลงทรนเพลทอสษังคมเปป็นหนนทงในนโยบายของบรริษษัทเพลทอนจาไปสมูลุ่เปน้าหมายหลษักคลอ 
    เตริบโตอยลุ่างยษัทงยลน บรริษษัทใหน้ความรลุ่วมมลอกษับสษังคมในเรลทอง  การสนษับสนรนแรงงานทปีทวลุ่างงานในเขตชรมชนใกลน้ๆบรริษษัทใหน้เขน้า
    มารลุ่วมทจางานตามความสามารถ ชลุ่วยปรษับภมูมริทษัศนฑ์ตามแนวรษัขั้วดน้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะใหน้สะอาดและสะดวกขนขั้น
    รวมถนงกริจกรรมเทริดทมูนสถาบษันพระมหากษษัตรริยฑ์, การทจานรบจารรงศาสนารลุ่วมสรน้างสริทงปลมูกสรน้างใหน้วษัดในชรมชน และการชลุ่วย
    บรรเทาสาธารณภษัย เปป็นตน้น
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3.4.2 ผลการดจาเนรินงานดน้านสษังคม

รายการทปีทเกปีทยวขน้องกษับสษังคม KPI ผลงาน

1) ตษัวสรินคน้า นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี และแบตเตอรปีท

    • ขน้อรน้องเรปียน 0 เรลทอง 0 เรลทอง

2) สริทงแวดลน้อมทปีทเกริดจากโรงงานผลริต 3 แหลุ่ง

    • ขน้อรน้องเรปียน 0 เรลทอง 0 เรลทอง

3) พนษักงานของบรริษษัท

    • การเกริดอรบษัตริเหตร 0 คน 3 คน

    • การรษับฝนกอบรม 100% 77.64%

    • การตรวจสรขภาพพนษักงานโรงงานผลริต 100%  94.88% 

    • ขน้อเรปียกรน้อง ขน้อรน้องเรปียน จากพนษักงาน 0 ครษัขั้ง 0 ครษัขั้ง

    • ดมูแลไมลุ่ใหน้พนษักงานสลุ่วนผลริต ตริดเชลขั้อโรคระบาด COVID-19 0 % ของคนรวม 71 คน = 13.19%

    • ดมูแลใหน้พนษักงานไดน้รษับการฉปีดวษัคซปีนปน้องกษัน COVID-19 100% 99.59%

4) การจน้างงานแรงงานในชรมชน

    •  รษับแรงงานจากชรมชนเขน้าทจางานเพริทม มากกวลุ่า 50 92 คน

5) การบรริจาคเพลทอชรมชน

    • บรริษษัทโอนกรรมสริทธริธิ์ ทปีทดริน 2 โฉนด รวม 7 ไรลุ่ 81 ตารางวา ซนทงเปป็นถนนในซอยพษัฒนาการ 13 แขวง
       สวนหลวง เขตพระโขนง กรรงเทพฯ ใหน้กษับ กรรงเทพมหานคร เพลทอเปป็นสาธารณประโยชนฑ์แกลุ่บรคคลทษัทวไป
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  4. การวงิเคราะหย์และคสาอธงิบายของฝสายจบัดการ   

4.1 วงิเคราะหย์การดสาเนงินงานและฐานะการเงงิน

4.1.1 ภาพรวมสจาหรษับงวดปปี 2564
 รายไดน้จากการขายตามสายผลริตภษัณฑฑ์ 

โครงสรน้างรายไดน้ 2564 2563 +เพริทมขนขั้น -ลดลง
ลน้านบาท รน้อยละ ลน้านบาท รน้อยละ ลน้านบาท รน้อยละ

รายไดน้จากการขาย
    นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน
    จาระบปี
    แบตเตอรปีท
    วษัตถรดริบและอลทนๆ

1,507.56
1,053.00

350.05
12.93

51.05
35.66
11.85
0.44

1,315.89
914.54
356.80
13.48

49.90
34.68
13.53
0.51

191.67
138.46

-6.75
-0.55

14.57
15.14
-1.89
-4.08

รวมรายไดน้จากการขาย 2,923.54 99.00 2,600.71 98.62 322.83 12.41
รายไดน้อลทน
    รายไดน้จากการลงทรน
    รายไดน้จากขาย-ใหน้เชลุ่าทรษัพยฑ์สริน
    รายไดน้อลทน           

14.32
11.79
3.39

0.48
0.40
0.12

27.44
7.08
1.89

1.04
0.27
0.07

-13.12
4.71
1.50

-47.81
66.53
79.37

รวมรายไดน้อลทน 29.50 1.00 36.41 1.38 -6.91 -18.98
รวม 2,953.04 100.00 2,637.12 100.00 315.92 11.98

          สภาพเศรษฐกริจ ปปี2564 ทปีทผลุ่อนคลายดปีขนขั้นจากการแพรลุ่ระบาดของโรคตริดเชลขั้อไวรษัสโคโรนา 2019 ตษัขั้งแตลุ่
     ปลายปปี2562 เปป็นตน้นมา ทจาใหน้รายไดน้จากการขายสมูงขนขั้นจากปปี 2563 รวม 322.83 ลน้านบาทหรลอรน้อยละ 12.41
     ดษังแสดงตามตารางขน้างตน้น  แตลุ่รายไดน้ดษังกลลุ่าวยษังไมลุ่เปป็นไปตามเปน้าหมายทปีทกจาหนดไวน้คลอรายไดน้รวมตน้องมากกวลุ่า  
     3,000 ลน้านบาทตลุ่อปปี เนลทองเพราะการแพรลุ่ระบาดของ COVID-19 ยษังมปีอยมูลุ่อยลุ่างตลุ่อเนลทอง เศรษฐกริจโดยรวมจนงยษัง  
     ไมลุ่กลษับเขน้าสมูลุ่ภาวะปกตริเทลุ่าปปี 2562

4.1.2 ผลการดจาเนรินงานและความสามารถในการทจากจาไร          หนลุ่วย : ลน้านบาท
การดจาเนรินงาน 2564 2563 +เพริทม -ลด %

รวมรายไดน้จากการขาย 2,923.54 2,600.71 322.83 12.41%

หษัก ตน้นทรนขาย -1,918.24 -1,712.75 -205.49 12.00%

กจาไรขษัขั้นตน้น 1,005.31 887.97 117.34 13.21%

อษัตรากจาไรขษัขั้นตน้น 34.39% 34.14%

บวก รายไดน้จากการลงทรน และอลทนๆ 29.49 36.41 -6.91 -18.99%

หษัก คลุ่าใช น้จลุ่ายในการขาย บรริหาร และอลทนๆ -458.86 -459.57 0.70 -0.15%

กจาไรกลุ่อนภาษปี 575.94 464.81 111.13 23.91%

หษัก ภาษปีเงรินไดน้ -114.25 -91.93 -22.32 24.28%

กจาไรสจาหรษับปปี 461.69 372.88 88.81 23.82%

กจาไรสลุ่วนทปีทเปป็นของผมูน้ถลอหรน้นของบรริษษัท 460.03 372.86 87.18 23.38%

กจาไร บาทตลุ่อหรน้น 1.33 1.08 0.25 23.38%

1) สรรปสาระสจาคษัญในการทจาตลาดในปปี2564 
    ทษัขั้งตลาดในประเทศ และตลาดตลุ่างประเทศ เศรษฐกริจเรริทมฟลขั้นตษัวขนขั้น จากการผลุ่อนคลายขน้อหน้ามขน้อจจากษัดตลุ่างๆ ของ
    สถานการณฑ์COVID-19  สลุ่งผลใหน้รายไดน้ของทรกธรรกริจเพริทมขนขั้น เรริทมมปีการจน้างงานกลษับเขน้าสมูลุ่ระบบ  ผมูน้บรริโภคมปีกจาลษังซลขั้อเพริทม 
    รวมถนงสถานการณฑ์การเมลองในชายแดนประเทศพมลุ่าซนทงมปีลมูกคน้าตษัวแทนจจาหนลุ่ายของกลรลุ่มบรริษษัทเรริทมลดความรรนแรงลงดน้วย
    แตลุ่การแขลุ่งขษันทางการคน้าในทรกตลาดยษังคงสมูง  รายไดน้จากการขายแมน้จะเพริทมขนขั้นรน้อยละ 12 จากปปี2563 แตลุ่ยษังไมลุ่เปป็นไป
    ตามทปีทกจาหนดไวน้ทปีทเปน้าหมายรายไดน้รวมมากกวลุ่า 3,000 ลน้านบาท
2) อษัตรากจาไรขษัขั้นตน้นทรงตษัวประมาณรน้อยละ 34 แตลุ่ยอดกจาไรสมูงขนขั้น 117.34 ลน้านบาท ซนทงเปป็นไปตามยอดขายทปีทเพริทมขนขั้น
    โดยผลริตภษัณฑฑ์นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนมปียอดขายเพริทมขนขั้นรน้อยละ 14.57 ผลริตภษัณฑฑ์จาระบปีมปียอดขายเพริทมขนขั้นรน้อยละ 15.14 
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    สลุ่วนผลริตภษัณฑฑ์แบตเตอรปีทแมน้ยอดขายจะลดลงรน้อยละ 1.89 อยลุ่างไรกป็ตามสามารถทจากจาไรไดน้มากกวลุ่าปปีทปีทผลุ่านมาเปป็น 
    เพราะบรริษษัทฯปรษับนโยบายราคาขายใหมลุ่และเลลอกขายเฉพาะลมูกคน้าทปีทบรริษษัทไดน้กจาไรในอษัตราทปีทนลุ่าพอใจ
3) กจาไรกลุ่อนภาษปีเพริทมขนขั้น 111.13 ลน้านบาท และ กจาไรหลษังหษักภาษปีสลุ่วนทปีทเปป็นของผมูน้ถลอหรน้นบรริษษัท เพริทมขนขั้น 87.18
    ลน้านบาท เปป็นผลตลุ่อเนลทองจากกจาไรขษัขั้นตน้นทปีทเพริทมขนขั้น และทจาใหน้กจาไรตลุ่อหรน้น เพริทมขนขั้นจาก 1.08 บาท เปป็น 1.33 บาท
    สมูงขนขั้น 0.25 บาท หรลอ รน้อยละ 23.38
4) สษัดสลุ่วนขายในประเทศและตลุ่างประเทศปปี2564
       สษัดสลุ่วนการขายสรินคน้าภายในองคฑ์กร   

- นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน : จาระบปี : แบตเตอรปีท  เทลุ่ากษับ  52 : 36: 12 
- ขายในประเทศ : ขายตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 59 : 41

       สษัดสลุ่วนตลาดการขายสรินคน้าแตลุ่ละชนริดของกลรลุ่มบรริษษัท
- นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน  ในประเทศ : ตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 56 : 44
- จาระบปี           ในประเทศ : ตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 68 : 32
- แบตเตอรปีท       ในประเทศ : ตลุ่างประเทศ   เทลุ่ากษับ 48 : 52  

5) สลุ่วนแบลุ่งทางการตลาดในประเทศปปี2564
        กลรลุ่มบรริษษัทมปีสลุ่วนแบลุ่งทางการตลาด นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนประมาณรน้อยละ 3 , จาระบปีรน้อยละ 30 โดยประมาณ ใกลน้เคปียงกษับ
     ปปีทปีทผลุ่านมา

4.1.3 ความสามารถในการบรริหารทรษัพยฑ์สริน 

   1) ครณภาพของลมูกหนปีขั้ จากงบการเงรินรวม เปป็นดษังนปีขั้ หนลุ่วย : พษันบาท
ลมูกหนปีขั้และตษัตั๋วเงรินรษับ 2564 2563

   ยษังไมลุ่ถนงกจาหนดชจาระ 46,044 35,322

   เกรินกจาหนดชจาระ     1-30 วษัน 1 7

                             31-60 วษัน 50 71

                             มากกวลุ่า 90 วษัน 34 -

รวม 46,129 35,400
คณะกรรมการบรริหารไดน้กจาหนดนโยบายในการวริเคราะหฑ์ความนลุ่าเชลทอถลอของลมูกคน้าแตลุ่ละราย เพลทอใช น้พริจารณาวงเงริน       

     และระยะเวลาในการใหน้เครดริต ยอดขายทปีทเกรินกวลุ่าวงเงรินดษังกลลุ่าวตน้องไดน้รษับการอนรมษัตริจากผมูน้บรริหาร โดยปกตริบรริษษัทฯกจาหนด
     ระยะเวลาการใหน้เครดริตสมูงสรดทปีท 3 เดลอน และมปีการตริดตามยอดคงคน้างของลมูกหนปีขั้การคน้าอยลุ่างสมจทาเสมอกลรลุ่มบรริษษัทพริจารณา 
     การดน้อยคลุ่าทรกรอบไตรมาส อษัตราการตษัขั้งสจารองของผลขาดทรนดน้านเครดรินทปีทคาดวลุ่าจะเกริดขนขั้นคจานวณโดยพริจารณาจากอายร
     หนปีขั้คงคน้างนษับจากวษันทปีทถนงกจาหนดชจาระ และสะทน้อนผลแตกตลุ่างระหวลุ่างสภาวะเศรษฐกริจในอดปีตทปีทผลุ่านมาสภาวะเศรษฐกริจใน
     ปษัจจรบษันและมรมมองของกลรลุ่มบรริษษัททปีทมปีตลุ่อสภาวะเศรษฐกริจตลอดอายรทปีทคาดการณฑ์ไวน้ของลมูกหนปีขั้ 

   2) สรินคน้าคงเหลลอมปีมมูลคลุ่าเพริทมขนขั้น 381 ลน้านบาท หรลอรน้อยละ 41.33 มปีสาระสจาคษัญสรรปไดน้ดษังนปีขั้   (หนลุ่วย : ลน้านบาท) 
รายการ 31/12/64 31/12/63 เพริทมขนขั้น %เพริม สาเหตรหลษัก

1. นจขั้ามษันพลขั้นฐาน 391.58 304.41 87.17 28.63% ราคาปรษับตษัวสมูงขนขั้น 60.39%

2. ตะกษัทว 91.53 40.08 51.45 128.37% ราคาปรษับตษัวสมูงขนขั้น 32.23%

3. สรินคน้ากนทงสจาเรป็จรมูป 198.55 141.33 57.22 40.49% ตน้นทรนถษัวเฉลปีทยสมูงขนขั้น 38.16%
ตามราคาวษัตถรดริบทปีทสมูงขนขั้น

4. สรินคน้าสจาเรป็จรมูป 210.16 128.61 81.55 63.40% จากสถานการณฑ์COVID-19 จนงเกป็บสจารองปรริมาณ
ไวน้มากขนขั้นประมาณ 17.29% ประกอบกษับตน้นทรนถษัว
เฉลปีทยสมูงขนขั้น 40.58% (จากราคาวษัตถรดริบทปีทปรษับสมูง
ขนขั้น) 

5. สรินคน้าระหวลุ่างทาง 94.68 1.00 93.68 เนลองจากเปป็นสถานการณฑ์ทปีทเรลอและตมูน้คอนเทนเนอรฑ์
ขาดแคลน และราคาวษัตถรดริบปรษับตษัวสมูงขนขั้นอยลุ่างตลุ่อ
เนลองจนงมปีการสษัทงซลขั้อวษัตถรดริบจากตลุ่างประเทศเพริทมทษัขั้ง
นจขั้ามษันพลขั้นฐาน และสารเพริทมครณภาพ 

รวมรายการทปีทมปีสาระสจาคษัญ 371.07
         บรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อยมปีนโยบายรษับรมูน้ขาดทรนจากการดน้อยคลุ่าเมลทอมมูลคลุ่าทปีทคาดวลุ่าจะไดน้รษับคลนตจทากวลุ่ามมูลคลุ่าตามบษัญชปีของสรินทรษัพยฑ์ ณ
      31 ธษันวาคม 2564 ไดน้ตษัขั้งสจารองคลุ่าเผลทอการดน้อยคลุ่าของสรินคน้าคงเหลลอ 7.26 ลน้านบาทและสรินทรษัพยฑ์อลทน 6.37 ลน้านบาท
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4.1.4 สภาพคลลุ่องและความเพปียงพอของเงรินทรน 
- กลรลุ่มบรริษษัทมปีสภาพคลลุ่องสมูง มปี Current Ratio 9.76 และ Quick Ratio 6.69
- กลรลุ่มบรริษษัทมปีฐานะการเงรินทปีทมษัทนคง พรน้อมเดรินหนน้าขยายโครงการทลุ่าเรลอ และคลษังเกป็บวษัตถรดริบหลษักทปีทจษังหวษัด  
สมรทรปราการ เพลทอเปป็นการสนษับสนรนใหน้ธรรกริจเตริบโตทษัขั้งตลาดในประเทศและตลุ่างประเทศ

4.1.5  ภาระผมูกพษันดน้านหนปีขั้ส รินและการบรริหารจษัดการภาระนอกงบดรล 
- การจลุ่ายเงรินปษันผล จากทปีทประชรมคณะกรรมการบรริษษัทเมลทอวษันทปีท 14 กรมภาพษันธฑ์ 2565 ทปีทประชรมมปีมตริอนรมษัตริการจลุ่าย  
  เงรินปษันผลจากผลดจาเนรินงานสจาหรษับปปี 2564 เพริทมในอษัตราหรน้นละ 0.45 บาท เปป็นจจานวนเงริน 155.25 ลน้านบาท 
  มตริดษังกลลุ่าวจะถมูกนจาเสนออนรมษัตริในการประชรมสามษัญผมูน้ถลอหรน้นในวษันทปีท 25 เมษายน 2565

4.2 ปบัจจบัยททที่มทผลตสอการดสาเนงินงานหรลอฐานะการเงงินในอนาคต

- ภาระผมูกพษันและหนปีขั้ส รินทปีทอาจจะเกริดขนขั้น  บรริษษัทฯและบรริษษัทยลุ่อย ไมลุ่มปีภาระผมูกพษันทปีทเปป็นสาระสจาคษัญตลุ่อการดจาเนริน  
  งานแตลุ่อยลุ่างใด กลรลุ่มบรริษษัทมปีหนปีขั้ส รินนน้อยมาก และมปีสภาพคลลุ่องสมูง
- อนาคตของการพษัฒนารถยนตฑ์เปป็นรถยนตฑ์ไฟฟน้าจะสลุ่งผลตลุ่อการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทฯโดยตรง คณะกรรมการบรริหาร 
  ความเสปีทยงใหน้ความสจาคษัญและไดน้ตษัขั้งทปีมงานบรริหารจษัดการตริดตามขน้อมมูลอยลุ่างตลุ่อเนลทองสมจทาเสมอ 
- แนวทางการดจาเนรินงานในอนาคต

1)  ผลริตภษัณฑฑ์นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน : บรริษษัทยษังคงใหน้ความสจาคษัญตลุ่อการพษัฒนาครณภาพ กลยรทธฑ์ในการขาย การบรริการ 
รษับประกษันหลษังขาย เพริทมผลริตภษัณฑฑ์ทปีทมปีเกรด API สมูงขนขั้นใหน้ทษันตลาดโลก ใช น้วษัสดรหปีบหลุ่อสะดวกและไมลุ่ทจาลายสริทง 
แวดลน้อม เพลทอเปป็นทางเลลอกทปีทดปีและปลอดภษัยสจาหรษับผมูน้บรริโภค

2) ผลริตภษัณฑฑ์จาระบปี : บรริษษัทมปีกลยรทธฑ์เพริทมลมูกคน้าใหมลุ่ๆในตลาดตลุ่างประเทศ โดยกรรมการทปีทดมูแลดน้านการตลาด
ตลุ่างประเทศไดน้เพริทมชลุ่องทางตริดตลุ่อแบบ Online Trading เพลทอความรวดเรป็ว อปีกทษัขั้งวริจษัยพษัฒนาสมูตรผลริตอยลุ่าง
สมจทาเสมอ เพลทอใหน้มปีครณภาพและตน้นทรนทปีทเหมาะตลุ่อการแขลุ่งขษัน และเพริทมเครลทองจษักรทปีทมปีเทคโนโลยปีทใหมลุ่ขนขั้นในการ
ผลริตเนลขั้อจาระบปี

3)  ผลริตภษัณฑฑ์แบตเตอรปีท : หลษังจาก Rebranding ผลริตภษัณฑฑ์สจาหรษับตลาดภายในประเทศ และเรริทมนจาออกสมู ลุ่ตลาดเมลทอ
สริงหาคม 2563 และในปปี2564 ไดน้เพริทมกลยรทธฑ์ในการสลุ่งเสรริมการขาย ทจาใหน้ตลาดในประเทศขยายตษัวไดน้รน้อยละ  
23.35 เมลทอเทปียบกษับปปี 2563  ทษัขั้งนปีขั้บรริษษัทฯมรลุ่งมษัทนปรษับปรรงการผลริต ทษัขั้งดน้านวษัตถรดริบ แรงงาน เครลทองจษักร เพลทอ
รษักษาระดษับครณภาพ แบตเตอรปีทเกรดพรปีเมปียม ไวน้อยลุ่างตลุ่อเนลทองตลุ่อไป 

4) ธรรกริจทลุ่าเรลอคลษังสรินคน้าและบรริการโลจริสตริกสฑ์ : บนทปีทดริน 71 ไรลุ่ รริมแมลุ่นจขั้าเจน้าพระยาทปีท ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมรทรเจดปียฑ์ จว.สมรทรปราการ ณ 31 ธษันวาคม 2564 อยมูลุ่ในขษัขั้นตอนยลทนขอสรน้างแทน้งคฑ์เกป็บนจขั้ามษันตลุ่อราชการและ
รอผลอนรมษัตริจากทางราชการทปีทลลุ่าช น้าไปเพราะอยมูลุ่ในชลุ่วงสถานการณฑ์ COVID-19  ซนทงไมลุ่มปีผลกระทบเปป็นความเสปีทยง
ตลุ่อการดจาเนรินงานในปษัจจรบษันแตลุ่อยลุ่างใด

     5)   ทริศทางเศรษฐกริจในปปี2565 
         คาดวลุ่าเศรษฐกริจในประเทศและตลุ่างประเทศจะเตริบโตขนขั้น จากสถานการณฑ์ COVID-19 ทปีทผลุ่อนคลายลง ประกอบ

กษับประชาชนทษัทวโลกสลุ่วนใหญลุ่ไดน้รษับวษัคซปีนปน้องกษัน ดษังนษัขั้นจะสลุ่งผลใหน้ตลาดสลุ่งออกปรษับตษัวดปีขนขั้น  การทลุ่องเทปีทยวภายใน
ประเทศเพริทมขนขั้น จนงนจามาซนทงกจาลษังซลขั้อทปีทเพริทมมากขนขั้นตามลจาดษับ

              สจาหรษับกลรลุ่มบรริษษัทมปีความพรน้อมทรกดน้านเพลทอตอบสนองความตน้องการของลมูกคน้าทรกตลาด ทษัขั้งดน้านเงริน
ทรนหมรนเวปียน  ดน้านการผลริต สถานทปีทจษัดเกป็บ การขาย การบรริการ การประกษันครณภาพ การเพริทมผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมลุ่ๆ
ออกสมูลุ่ตลาดเพลทอเพริทมทางเลลอกใหน้มากขนขั้นสจาหรษับผมูน้บรริโภค และเชลทอมษัทนวลุ่าจะสามารถนจามาซนทงผลตอบแทนทปีทเหมาะสม
ใหน้ผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกระดษับเหมลอนทปีทผลุ่านมา
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4.3 ขข้อมมูลทางการเงงินททที่สสาคบัญ

จากงบการเงงินรวม  (ลข้านบาท) 2564 2563 2562

Current Ratio (เทลุ่า) 9.76 12.35 13.44

Quick Ratio (เทลุ่า) 6.69 9.36 9.71

เงรินปษันผล (บาทตลุ่อหรน้น) 0.90* 0.45 0.70

รวมเงรินปษันผล 310.50 155.25 241.50

อษัตราเงรินปษันผลตลุ่อกจาไร 67.67% 41.67% 78.65%

เงรินสดและสรินทรษัพยฑ์ทางการเงรินหมรนเวปียนอลทน 2,929 3,030 2,707

สรินคน้าคงเหลลอ 1,302 921 997

ทปีทดริน อาคารและอรปกรณฑ์ 1,530 1,579 1,636

สรินทรษัพยฑ์รวม 5,998 5,750 5,502

หนปีขั้ส รินรวม 600 493 377

ทรนเรลอนหรน้น 345 345 345

สลุ่วนของผมูน้ถลอหรน้นบรริษษัท 5,398 5,257 5,093

รายไดน้จากการขาย 2,924 2,601 2,977

รายไดน้รวม 2,953 2,637 3,031

ตน้นทรนขาย 1,918 1,713 2,151

กจาไรขษัขั้นตน้น 1,005 888 826

อษัตรากจาไรขษัขั้นตน้น 34.39% 34.14% 27.75%

กจาไรสลุ่วนทปีทเปป็นของผมูน้ถลอหรน้นของบรริษษัท 461 373 306

อษัตรากจาไรทปีทเปป็นของผมูน้ถลอหรน้นของบรริษษัท 15.58% 14.14% 10.30%

กจาไรเบป็ดเสรป็จรวมสจาหรษับงวด 462 373 309

กจาไรตลุ่อหรน้นขษัขั้นพลขั้นฐาน (บาท) 1.33 1.08 0.89

มมูลคลุ่าตามบษัญชปี (บาทตลุ่อหรน้น) 15.59 15.14 14.76
          * จลุ่ายระหวลุ่างกาลเมลทอ 7 ธษันวาคม 2564 0.45 บาท/หรน้น จนงรอทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้นอนรมษัตริจลุ่ายเพริทม 0.45 บาท/หรน้น

   รายงานของผมูน้สอบบษัญชปี
ปท ผมูข้สอบบบัญชท เลขทะเบทยน บรงิษบัท ความเหห็น

2564 นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง 10728 บจก. เคพปีเอป็มจปี ภมูมริไชย สอบบษัญชปี ไมลุ่มปีเงลทอนไข
2563 นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง 10728 บจก. เคพปีเอป็มจปี ภมูมริไชย สอบบษัญชปี ไมลุ่มปีเงลทอนไข
2562 นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง 10728 บจก. เคพปีเอป็มจปี ภมูมริไชย สอบบษัญชปี ไมลุ่มปีเงลทอนไข

 คลุ่าตอบแทนจากการสอบบษัญชปี (audit fee)
คลุ่าตอบแทน งบการเงรินรวม (บาท) งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท (บาท)
การสอบบษัญชปี 2564 2563 2562 2564 2563 2562

คลุ่าสอบบษัญชปี 2,289,500 2,289,500 2,289,500 1,086,500 1,086,500 1,086,500

  คลุ่าบรริการอลทน (non-audit fee)       -ไมลุ่มปี -
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สรรปสาระสจาคษัญจากงบการเงรินรวม และ งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท 3 ปปีทปีทผลุ่านมา

หนลุ่วย : พษันบาท
งบการเงงินรวม งบการเงงินเฉพาะกงิจการ

2564 2563 2562 2564 2563 2562

งบแสดงฐานะการเงงิน

สงินทรบัพยย์หมธุนเวทยน :
เงรินสด 618,432 960,689 884,612 233,011 282,996 338,504
สรินทรษัพยฑ์ทางการเงรินอลทน 2,310,660 2,069,138 1,822,920 982,529 870,012 750,725
ลมูกหนปีขั้การคน้าและตษัตั๋วเงรินรษับ 46,129 35,400 51,307 12,669 13,575 11,745
สรินคน้าคงเหลลอ 1,301,600 920,943 996,996 142,338 81,258 81,548

รวมสงินทรบัพยย์หมธุนเวทยน 4,339,566 4,043,681 3,820,523 1,381,478 1,269,330 1,204,142
สงินทรบัพยย์ไมสหมธุนเวทยน :
สรินทรษัพยฑ์ทางการเงรินอลทน 10,974 10,925 10,485 405 407 410
อสษังหารริมทรษัพยฑ์เพลทอการลงทรน 3,055 3,311 3,311 41,531 43,914 3,311
ทปีทดรินอาคารและอรปกรณฑ์สรทธริ 1,530,198 1,579,433 1,636,565 1,283,059 1,310,831 1,330,908
สรินทรษัพยฑ์สริทธริการใช น้ 69,985 73,863 - 20,691 21,840 -

รวมสรินทรษัพยฑ์ไมลุ่หมรนเวปียน 1,658,684 1,705,843 1,681,731 1,567,121 1,584,324 1,537,210
รวมสงินทรบัพยย์ 5,998,250 5,749,524 5,502,253 2,948,599 2,853,654 2,741,352

หนท นส งินหมธุนเวทยน :
รวมหนปีขั้ส รินหมรนเวปียน 444,814 327,503 284,175 312,909 242,804 230,265

รวมหนปีขั้ส รินไมลุ่หมรนเวปียน 155,539 165,374 92,884 123,524 129,300 65,907
รวมหนท นส งิน 600,353 492,876 377,059 436,433 372,104 296,172

สสวนของผมูข้ถลอหธุข้น :
ทรนจดทะเบปียนเรปียกชจาระแลน้ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สลุ่วนเกรินมมูลคลุ่าหรน้น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กจาไรสะสมยษังไมลุ่ไดน้จษัดสรร 4,700,603 4,547,674 4,416,235 1,835,365 1,804,750 1,768,380

รวมสสวนของผมูข้ถลอหธุข้น 5,397,897 5,256,647 5,125,194 2,512,165 2,481,550 2,445,180

งบกสาไรขาดทธุนเบห็ดเสรห็จ

รายไดข้ :
รายไดน้จากการขาย 2,923,543 2,600,712 2,977,461 1,970,291 1,714,385 1,724,275
รายไดน้จากการลงทรน 14,317 27,442 33,216 5,995 11,164 13,613

รายไดข้รวม 2,953,038 2,637,121 3,030,756 2,148,177 1,887,415 1,920,802
คสาใชข้จสาย :
ตน้นทรนขาย 1,918,236 1,712,747 2,150,913 1,363,649 1,191,773 1,271,281
ตน้นทรนในการจษัดจจาหนลุ่าย 105,905 104,490 135,105 80,988 70,898 97,238
คลุ่าใช น้จลุ่ายในการบรริหาร 350,752 352,890 340,106 291,678 288,890 268,354
คลุ่าใช น้จลุ่ายผลประโยชนฑ์พนษักงานเพริทมจากปกตริ 19,161 14,185

รวมคสาใชข้จสาย 2,377,098 2,172,312 2,645,284 1,738,178 1,553,391 1,651,058
กจาไรกลุ่อนภาษปี 575,940 464,809 385,471 409,999 334,024 269,744

กสาไรททที่เปห็นของผมูข้ถลอหธุข้น 460,034 372,858 306,519 340,502 277,802 228,232
กสาไรตสอหธุข้น (บาท) 1.33 1.08 0.89 0.99 0.81 0.66

งบกระแสเงงินสด งบการเงงินรวม งบการเงงินเฉพาะกงิจการ
2564 2563 2562 2564 2563 2562

เงรินสดสรทธริจากกริจกรรมดจาเนรินงาน 233,069 563,300 756,569 312,141 250,304 251,115
เงรินสดสรทธริจากกริจกรรมลงทรน (249,406) (240,032) (685,165) (37,263) (60,185) (59,543)
เงรินสดสรทธริจากกริจกรรมจษัดหาเงริน (326,110) (246,426) (241,526) (324,862) (245,626) (241,500)
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 สรรปอษัตราสลุ่วนทางการเงริน

Ratio Analysis  งบการเงงินรวม งบการเงงินเฉพาะกงิจการ
2564 2563 2562 2564 2563 2562

ACTIVITY RATIO

  RECEIVABLE TURNOVER  (TIMES)

  COLLECTION PERIOD  (DAYS)

  ACCOUNT PAYABLE TURNOVER (TIMES)

  PAYMENT PERIOD  (DAYS)

  INVENTORY TURNOVER  (TIMES)

  INVENTORY TURNOVER PERIOD  (DAYS)

  FIXED ASSETTURNOVER  (TIMES)

  CASH CYCLE  (DAYS)

71.72

5.02

18.55

19.40

1.73

208.56

1.88

194.17

59.99

6.00

17.70

20.34

1.79

201.56

1.62

187.23

39.78

9.05

15.73

22.88

1.83

197.16

1.78

183.33

150.15

2.40

12.54

28.71

12.20

29.51

1.52

3.20

135.42

2.66

11.98

30.05

14.64

24.59

1.30

-2.80

134.51

2.68

10.81

33.29

12.01

29.97

1.28

-0.64

LIQUIDITY RATIO

  CURRENT RATIO  (TIMES)

  QUICK RATIO  (TIMES)

9.76

6.69

12.35

9.36

13.44

9.71

4.41

3.88

5.23

4.75

5.23

4.73

PROFITABILITY RATIO

  GROSS PROFIT MARGIN  (%)

  NET PROFIT MARGIN  (%)

  RETURN ON EQUITY  (%)

34.39

15.58

8.64

34.14

14.14

7.18

27.75

10.10

6.02

30.79

15.85

13.84

30.48

14.72

11.28

26.27

11.88

9.31

EFFICIENCY RATIO

  RETURN ON TOTAL ASSET  (%)

  RETURN ON FIXED ASSET  (%)

  ASSET TURNOVER  (TIMES)

7.83

34.71

0.50

6.63

28.36

0.47

5.60

23.58

0.55

11.74

28.77

0.74

9.93

23.68

0.67

8.36

19.49

0.70

LEVERAGE RATIO

  TT LIABILITIES/TT EQUITY  (TIMES) 0.11 0.09 0.07 0.17 0.15 0.12

PER SHARE

  PAR VALUE  (BAHT)

  BOOK VALUE  (BAHT)

  EARNING PER SHARE  (BAHT)

  DIVIDEND PER SHARE  (BAHT)

1.00

15.59

1.33

0.90*

1.00

15.14

1.08

0.45

1.00

14.76

0.89

0.70

1.00

7.28

0.99

0.90*

1.00

7.19

0.81

0.45

1.00

7.09

0.66

0.70

GROWTH RATE

  TOTAL SALES (%)

  NET PROFIT (%)

  TOTAL ASSET (%)

12.41

23.38

4.33

-12.65

21.64

4.49

-8.35

-19.15

1.06

14.93

22.57

3.33

-0.57

21.72

4.10

-7.95

-16.38

0.76

 * บรริษษัทฯจลุ่ายเงรินปษันผลระหวลุ่างกาลแลน้วเมลทอวษันทปีท 7 ธษันวาคม 2564 0.45 บาท/หรน้น จนงรอทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้นอนรมษัตริจลุ่ายเพริทม 0.45 บาท/หรน้น
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  5. ขข้อมมูลทบัที่วไปและขข้อมมูลสสาคบัญอลที่น   

5.1 ขข้อมมูลทบัที่วไป

ชลทอบรริษษัท บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (เรปียกชลทอยลุ่อ “SPG”)

เลขทปีททะเบปียนบรริษษัท 0107539000111  จดทะเบปียนกษับตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯเมลทอ มปีนาคม 2540

หรน้นทปีทจจาหนลุ่ายแลน้ว จจานวนหรน้นสามษัญจดทะเบปียน 345,000,000 หรน้น ราคาพารฑ์ 1.00 บาท 
รษับชจาระแลน้ว 100%

ทปีทตษัขั้งสจานษักงานใหญลุ่ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีทแยกมหานาค เขตดรสริต กรรงเทพฯ 10300 
โทรศษัพทฑ์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305

ทปีทตษัขั้งคลษังสรินคน้า 101  หมมูลุ่ 2  ถนนสามโคก-เสนา  ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก จษังหวษัด
ปทรมธานปี 12160 โทรศษัพทฑ์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698

ประเภทธรรกริจ ผลริตและจจาหนลุ่าย สรินคน้าอรตสาหกรรม หมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจขั้ามษันหลลุ่อลลทน 
แบตเตอรปีท และจาระบปี

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

เลขานรการบรริษษัท นางสรทธริรษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์ 
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีทแยกมหานาค เขตดรสริต
กรรงเทพมหานคร โทรศษัพทฑ์ (02) 975 2780-8 ตลุ่อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com 

ผมูน้สอบบษัญชปี นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง 
ผมูน้สอบบษัญชปีรษับอนรญาตเลขทะเบปียน 10728
บรริษษัท เคพปีเอป็มจปี ภมูมริไชย สอบบษัญชปี จจากษัด 
โทรศษัพทฑ์ (02) 677 2000 

5.2 ขข้อมมูลสสาคบัญอลที่น
      ปปี2564 บรริษษัทมปีสษัดสลุ่วนของผมูน้ถลอหรน้นสามษัญรายยลุ่อย (Non-Strategic shareholder) เทลุ่ากษับรน้อยละ 8.79                      
      ตจทากวลุ่าเกณฑฑ์กจาหนดไวน้ทปีทรน้อยละ 15 

5.3 ขข้อพงิพาททางกฎหมาย
      - ไมลุ่มปี -
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สสวนททที่ 2 : การกสากบับดมูแลกงิจการ

  6. นโยบายการกสากบับดมูแลกงิจการ   

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏงิบบัตงิการกสากบับดมูแลกงิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏริบษัตริทปีทเกปีทยวกษับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบรริษษัททจาหนน้าทปีทพริจารณาและใหน้ความเหป็นชอบในเรลทองทปีทสจาคษัญเกปีทยวกษับการดจาเนรินงานของบรริษษัท และกจากษับ
ดมูแลใหน้คณะกรรมการบรริหารดจาเนรินงานตามนโยบายและแผนทปีทกจาหนดไวน้อยลุ่างมปีประส ริทธริภาพและประสริทธริผล เปป็นไปตาม กฎหมาย 
วษัตถรประสงคฑ์และขน้อบษังคษับของบรริษษัท ตามมตริของทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้น ดน้วยความซลทอสษัตยฑ์สรจรริต และรษับผริดชอบตลุ่องบการเงรินของบรริษษัท
โดยมอบหมายใหน้คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนน้าทปีท สอบทานรายงานทางการเงริน ดมูแลใหน้มปีการจษัดทจารายงานทางการเงรินอยลุ่างมปี
ครณภาพ ถมูกตน้องตามมาตรฐานทางบษัญชปีทปีทเปป็นทปีทยอมรษับโดยทษัทวไป มปีการเปริดเผยขน้อมมูลทปีทสจาคษัญของบรริษษัทอยลุ่างโปรลุ่งใสและเพปียงพอ 
ทษัขั้งในงบการเงริน รายงานประจจาปปี และทปีทเผยแพรลุ่ตลุ่อสาธารณชนทษัทวไป สรรปความรษับผริดชอบทปีทสจาคษัญมปีดษังตลุ่อไปนปีขั้

1. องคฑ์ประกอบ ตน้องมปีกรรมการไมลุ่นน้อยกวลุ่า 5 คน และตน้องมปีกรรมการอริสระอยลุ่างนน้อย 1 ใน 3
2. กจาหนดวริสษัยทษัศนฑ์ นโยบาย กลยรทธฑ์ เปน้าหมาย แผนการดจาเนรินธรรกริจ งบประมาณ โครงสรน้างการบรริหารงาน นโยบายกจากษับ

ดมูแลกริจการทปีทดปี จรริยธรรมและจรรยาบรรณธรรกริจ ของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย เปป็นลายลษักษณฑ์อษักษร มปีการสลทอสารใหน้ทรกคนในองคฑ์กรรมูน้
และเขน้าใจ เพลทอสลุ่งเสรริมใหน้ทรกคนในองคฑ์กรปฏริบษัตริตามทปีทกจาหนด รวมถนงมปีการทบทวนเปป็นประจจา

3. ควบครมกจากษับดมูแล ใหน้เปป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทปีทกจาหนดไวน้อยลุ่างมปีประส ริทธริภาพ และดมูแลใหน้บรริษษัทมปี
การบรริหารจษัดการตามนโยบายกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี

4. สรรหา แตลุ่งตษัขั้ง ถอดถอน และกจาหนดแบลุ่งแยกขอบเขตอจานาจหนน้าทปีทของ คณะกรรมการบรริหาร กรรมการผมูน้จษัดการ คณะ
อนรกรรมการตลุ่างๆ โดยตน้องไมลุ่ใหน้เกริดรายการทปีทอาจมปีความขษัดแยน้ง มปีสลุ่วนไดน้เสปีย หรลอความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์อลทนใดกษับบรริษษัท
หรลอบรริษษัทยลุ่อย 
 5. ประเมรินผลงานกรรมการบรริหาร และผมูน้บรริหารระดษับสมูง รวมถนงดมูแลนโยบายการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนอยลุ่างเหมาะสม
 6. จษัดใหน้มปีระบบการบษัญชปี การรายงานทางการเงริน และการสอบบษัญชปีทปีทมปีความนลุ่าเชลทอถลอไดน้ มปีระบบการจษัดเกป็บเอกสารทปีท
ทจาใหน้สามารถตรวจสอบความถมูกตน้องของขน้อมมูลไดน้ในภายหลษัง
 7. ดมูแลใหน้มปีการทจางบการเงรินของบรริษษัทฯอยลุ่างถมูกตน้อง แสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงานตรงตลุ่อความเปป็นจรริง ครบ
ถน้วน และถมูกตน้อง เปป็นไปตามมาตรฐานการบษัญชปีทปีทรษับรองโดยทษัทวไป งบการเงริน ณ วษันสริขั้นสรดรอบบษัญชปีตน้องตรวจสอบโดยผมูน้สอบบษัญชปี
ของบรริษษัท กลุ่อนทปีทจะนจาเสนอตลุ่อทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้น ตลอดจนรายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท ในการจษัดทจารายงาน
ทางการเงริน โดยแสดงควบคมูลุ่กษับรายงานของผมูน้สอบบษัญชปี ในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท

8. ดมูแลใหน้บรริษษัทมปี ระบบควบครมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรริหารจษัดการความเสปีทยงทปีทครอบคลรม มปีกลไกในการรษับ
เรลทองรน้องเรปียนและการดจาเนรินการตลุ่อขน้อรน้องเรปียน

9. ดมูแลการทจารายการระหวลุ่างกษันใหน้มปีกระบวนการและการจษัดการทปีทชษัดเจนและโปรลุ่งใส รายการระหวลุ่างบรริษษัทฯ กษับบรคคลทปีท
เกปีทยวโยงกษัน การไดน้มาหรลอจจาหนลุ่ายไปซนทงสรินทรษัพยฑ์ การลงทรน การดจาเนรินการใดๆ ของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย เพลทอปน้องกษันไมลุ่ใหน้เกริด
ความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์ มปีการเปริดเผยขน้อมมูลอยลุ่างถมูกตน้องเพปียงพอและมปีการรายงานตลุ่อคณะกรรมการบรริษษัทอยลุ่างสมจทาเสมอ

10. ดมูแลใหน้มปีการดจาเนรินธรรกริจตลุ่อเนลทองในระยะยาว มปีแผน พษัฒนาพนษักงาน ความตลุ่อเนลทองของผมูน้บรริหาร(Succession Plan) 
กระบวนการสรรหา และแผนการสลบทอดตจาแหนลุ่งของกรรมการและผมูน้บรริหารระดษับสมูงของบรริษษัท

11. ดมูแลผลประโยชนฑ์ของผมูน้ถลอหรน้นทษัขั้งรายใหญลุ่และรายยลุ่อยตามสริทธริอยลุ่างเสมอภาคเทลุ่าเทปียมกษัน มปีการรายงานขน้อมมูลการ
ดจาเนรินงานทปีทสจาคษัญ และรายงานทางการเงรินแกลุ่ผมูน้ถลอหรน้นและผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียอยลุ่างถมูกตน้องและเปป็นไปตามทปีทขน้อกฎหมายกจาหนด โดย
กรรมการตน้องแจน้งใหน้บรริษษัททราบโดยไมลุ่ชษักช น้าหากมปีสลุ่วนไดน้เสปียในสษัญญาหรลอขน้อตกลงใดทปีททจากษับบรริษษัท มปีการเปลปีทยนแปลงในการถลอ
หรน้นของบรริษษัทหรลอบรริษษัทยลุ่อย
 12. การเคารพสริทธริมนรษยชนและการปฏริบษัตริตลุ่อแรงงานอยลุ่างเปป็นธรรม

13. การไมลุ่ลลุ่วงละเมริดทรษัพยฑ์ส รินทางปษัญญาหรลอลริขสริทธริธิ์
14. สนษับสนรนและรลุ่วมมลอในการตลุ่อตน้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน
15. การประชรมคณะกรรมการ จษัดใหน้มปีการกจาหนดตารางการประชรมของกรรมการแตลุ่ละชรดลลุ่วงหนน้าเพลทอใหน้กรรมการสามารถ

จษัดสรรเวลาในการเขน้ารลุ่วมประชรมไดน้เตป็มประสริทธริภาพ
16. คณะกรรมการตน้องพษัฒนาความรมูน้ความสามารถของตษัวเองอยลุ่างสมจทาเสมอ ทษันกษับการเปลปีทยนแปลงของโลกในปษัจจรบษัน

ตลอดเวลา
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6.1.2 นโยบายและแนวปฏริบษัตริทปีทเกปีทยวกษับผมูน้ถลอหรน้นและผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย
บรริษษัทตระหนษักถนงสริทธริของผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกระดษับทษัขั้งภายในและภายนอกบรริษษัท และมษันใจไดน้วลุ่าส ริทธริดษังกลลุ่าวจะไดน้รษับการ

ครน้มครองและปฏริบษัตริอยลุ่างเหมาะสม เพลทอใหน้เกริดความเขน้าใจอษันดปีและความรลุ่วมมลอทปีทดปีระหวลุ่างบรริษษัทกษับผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกฝลุ่าย ซนทงเปป็น
ประโยชนฑ์ตลุ่อการดจาเนรินงาน ประโยชนฑ์ตลุ่อสลุ่วนรวม และสรน้างความเชลทอมษัทนใหน้แกลุ่บรริษษัทและผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียในระยะยาว โดยมปีแนวปฏริบษัตริ
สมจทาเสมอ ดษังนปีขั้

1. ผมูน้ถลอหรน้น - บรริษษัทมรลุ่งมษัทนดจาเนรินธรรกริจใหน้มปีผลการดจาเนรินงานทปีทดปี เตริบโตอยลุ่างมษัทนคง มปีความสามารถในการแขลุ่งขษัน 
เพลทอใหน้ผลตอบแทนทปีทดปีแกลุ่ผมูน้ถลอหรน้นในระยะยาว
- เปริดเผยขน้อมมูลใหน้ทราบอยลุ่างเหมาะสม โปรลุ่งใส เปป็นธรรม และทษันเวลา
- บรริษษัทสลุ่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหน้ผมูน้ถลอหรน้นทรกราย รวมถนงผมูน้ถลอหรน้นประเภทนษักลงทรนสถาบษันเขน้า
รลุ่วมประชรมอยลุ่างเทลุ่าเทปียมกษัน

2. พนษักงาน บรริษษัทตระหนษักวลุ่าพนษักงานเปป็นทรษัพยากรทปีทมปีครณคลุ่า
- ประกาศเปน้าหมายของกริจการใหน้ทราบอยลุ่างชษัดเจน
- มปีนโยบายคลุ่าตอบแทนพนษักงาน 3 ขษัขั้นตอนคลอ 
     ขษัขั้นทปีท1 : อษัตราการจน้างพนษักงานใหมลุ่ตน้องดนงดมูดใหน้ผมูน้สมษัครอยากทจางานกษับบรริษษัท 
     ขษัขั้นทปีท2 : เปรปียบเทปียบอษัตราการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนกษับตลาดวลุ่าอษัตราทปีทใช น้ยษังสามารถรษักษา  
                พนษักงานไวน้ไดน้
     ขษัขั้นทปีท3 : จมูงใจใหน้พนษักงานเพริทมประสริทธริภาพการทจางานใหน้ดปีขนขั้นโดยวษัดจากผลงานทปีทดปีจะไดน้
                ปรษับคลุ่าตอบแทนมากกวลุ่าไมลุ่ไดน้เนน้นทปีทอายรงานนานเปป็นหลษัก
- ปรษับปรรงนโยบายสวษัสดริการ สรขอนามษัย และอลทนๆ ใหน้เปป็นปษัจจรบษันเทปียบเคปียงกษับบรริษษัทในระดษับ   
เดปียวกษันทรกปปี 
- ทรกๆปปีฝลุ่ายบรคคลจะทจาแผนโครงการฝนกอบรมภายในทปีทเหมาะกษับพนษักงานแตลุ่ละระดษับใหน้ไดน้พษัฒนา
ความรมูน้และความสามารถอยลุ่างตลุ่อเนลทอง
- สลุ่งเสรริมสนษับสนรนกริจกรรมของคณะกรรมการสวษัสดริการลมูกจน้าง คณะกรรมการความปลอดภษัยอาชปีว
อนามษัยและสริทงแวดลน้อม รวมถนงปรษับปรรงระบบปน้องกษันภษัยภายในสถานทปีททจางานใหน้ทษันสมษัย
- รษับฟษังความคริดเหป็นและเปริดโอกาสใหน้พนษักงานแจน้งหรลอสอบถามตลุ่อฝลุ่ายบรริหารในเรลทองตลุ่างๆไดน้อยลุ่าง
เปริดเผยโดยชลุ่องทางผลุ่านตษัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจน้าง, กลลุ่องรษับขน้อมมูล และหรลอ
โทรแจน้งฝลุ่ายบรคคลโดยตรง
- มปีกริจกรรมทปีทจษัดใหน้เปป็นประจจาทรกๆปปี การจษัดงานเลปีขั้ยงปปีใหมลุ่ การแขลุ่งกปีฬา การตรวจสรขภาพ เปป็นตน้น
- ดมูแลพนษักงานอยลุ่างเสมอภาคทษัขั้งคนไทยและคนตลุ่างดน้าว ไมลุ่เลลอกปฏริบษัตริ และไมลุ่ไดน้กระทจาการใดๆ ทปีท
ละเมริดสริทธริมนรษยชนของพนษักงาน และใหน้ความรมูน้เรลทองสริทธริมนรษยชนแกลุ่พนษักงาน 

3. ลมูกคน้า - บรริษษัทปฏริบษัตริตลุ่อลมูกคน้าโดยเนน้นใหน้ไดน้รษับความพนงพอใจสมูงสรดเสมอมา 
- ขายสรินคน้าทปีทมปีครณภาพไดน้มาตรฐาน เอาใจใสลุ่ใหน้บรริการทปีทดปีทษัขั้งกลุ่อนและหลษังการขาย 
- รษับผริดชอบปษัญหาขน้อรน้องเรปียนและชดเชยแกน้ไขโดยเรป็วทปีทสรด 
- ใหน้ความสจาคษัญในการรษักษาความลษับของลมูกคน้า รวมถนงเปริดโอกาสใหน้ลมูกคน้าไดน้แสดงความคริดเหป็นและ
รษับฟษังดน้วย

4. คมูลุ่คน้า - บรริษษัทยนดหลษักการซลขั้อสรินคน้าและบรริการเปป็นไปตามเงลทอนไขทางการคน้า
- ปฏริบษัตริตษัวตรงตามสษัญญาขน้อตกลง
- หลปีกเลปีทยงวริธปีการไมลุ่สรจรริต รวมถนงการเลลอกคมูลุ่คน้าทปีทมปีความมษัทนคง นลุ่าเช ลทอถลอ มปีครณธรรม และชลุ่วยเหลลอ
เกลขั้อกมูลกษัน

5. คมูลุ่แขลุ่ง - บรริษษัทถลอหลษักครณธรรมทปีทดปีในการแขลุ่งขษัน ไมลุ่กลษัทนแกลน้งทจาลาย ไมลุ่ละเมริดทรษัพยฑ์ส รินทางปษัญญา
- ไมลุ่แสวงหาความลษับหรลอใหน้รน้ายคมูลุ่แขลุ่งดน้วยวริธปีการไมลุ่สรจรริต

6. เจน้าหนปีขั้ - บรริษษัทรษักษาคจามษัทนสษัญญาและปฏริบษัตริตามเงลทอนไขขน้อกจาหนดของสษัญญาอยลุ่างเครลุ่งครษัด
- ปฏริบษัตริตลุ่อเจน้าหนปีขั้อยลุ่างเสมอภาค เปป็นธรรม โปรลุ่งใส ทษัขั้งเจน้าหนปีขั้ทางธรรกริจ เจน้าหนปีขั้สถาบษันการเงริน
- ไมลุ่ใช น้วริธปีการทปีทไมลุ่สรจรริต ปกปริดขน้อมมูลหรลอขน้อเทป็จจรริงอษันจะทจาใหน้เจน้าหนปีขั้เกริดความเสปียหาย 
-  บรริษษัทยรินดปีเขน้ารลุ่วมกริจกรรม/โครงการตลุ่างๆของเจน้าหนปีขั้เพลทอสรน้างความสษัมพษันธฑ์ทปีทดปี
-  หลปีกเลปีทยงสถานการณฑ์ทปีทอาจกลุ่อใหน้เกริดความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์

7. สษังคมและสลุ่วน
รวม

- บรริษษัทดจาเนรินธรรกริจอยลุ่างมปีครณธรรมตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนเกปีทยวขน้องทรกฝลุ่าย
- สนษับสนรนกริจกรรมเสรริมสรน้างประโยชนฑ์สรขแกลุ่สษังคมสลุ่วนรวมและสริทงแวดลน้อม ทษัขั้งในสถานประกอบการ
ชรมชน และบรริเวณใกลน้เคปียง
- ดมูแลใหน้กระบวนการผลริตสรินคน้ามปีมาตรฐานปลอดภษัยจากมลพริษ
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- ใหน้ความรลุ่วมมลอกษับหนลุ่วยงานหรลอชรมชนในการบรรเทาอรทกภษัยและสาธารณภษัยตามความเหมาะสม
- สลุ่งเสรริมอบรมแนะนจาใหน้พนษักงานมปีสลุ่วนรลุ่วมในการปฏริบษัตริตนเปป็นพลเมลองดปีทจาประโยชนฑ์ใหน้กษับชรมชนและ
สษังคม

8. สริทงแวดลน้อม - บรริษษัทใหน้ความรลุ่วมมลอในเรลทองความเปป็นมริตรกษับส ริทงแวดลน้อม มปีคณะกรรมการสริทงแวดลน้อมทจาหนน้าทปีทรษับผริด
ชอบดมูแลสภาพแวดลน้อมทษัขั้งภายในและชรมชนภายนอกองคฑ์กร
- ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีทเกปีทยวขน้องกษับสษังคมและสริทงแวดลน้อมเปป็นอยลุ่างดปีและสมจทาเสมอทรกปปี เชลุ่น จษัดจน้าง
หนลุ่วยงานภายนอกทจาการตรวจวษัดอากาศ, ตรวจครณภาพสริทงแวดลน้อม, ตรวจครณภาพระบบบจาบษัดอากาศ,
กจาจษัดของเสปียวษัสดรเหลลอใช น้ในการผลริตอยลุ่างถมูกวริธปี, และทปีทตรวจวษัดเองอยลุ่างสมจทาเสมอคลอ การตรวจสอบ
นจขั้าทริขั้ง,ปรษับปรรงสถานทปีทผษังโรงงานระบบระบายนจขั้า สารเคมปี ระบบบจาบษัดนจขั้าเส ปีย ใหน้มปีประสริทธริภาพและ
วริเคราะหฑ์แกน้ปษัญหาถน้ามปีแหลลุ่งกจาเนริดมลพริษ
- บรริษษัทชปีขั้แจงอบรมใหน้ทรกหนลุ่วยงานตระหนษักถนงความสจาคษัญของการใช น้ทรษัพยากรอยลุ่างมปีประสริทธริภาพ
ควบคมูลุ่ไปกษับการผลริตสรินคน้าทปีทตน้องรษักษาครณภาพใหน้ไดน้มาตรฐานอยมูลุ่เสมอ

9. ผมูน้สอบบษัญชปี - บรริษษัทเปริดเผยขน้อมมูลทปีทโปรลุ่งใส ชษัดเจน และถมูกตน้อง อจานวยความสะดวกเพลทอการตรวจสอบทปีทรวดเรป็ว
และมปีประสริทธริภาพ
- รษับฟษังขน้อเสนอแนะและปฏริบษัตริตามใหน้ถมูกตน้องตามหลษักการบษัญชปี
- ดมูแลเรลทองการกจาหนดคลุ่าตอบแทนทปีทเหมาะสมเปป็นธรรม

6.2 จรรยาบรรณธธุรกงิจ

- คณะกรรมการกจาหนดวริสษัยทษัศนฑ์ (Vision) ใหน้บรริษษัทฯ คลอหนนทงในธรรกริจผมูน้ผลริต นจขั้ามษันหลลุ่อลลทน จาระบปี แบตเตอรปีท ผลริตภษัณฑฑ์
ประกอบอลทนๆ และใหน้บรริการโลจริสตริกสฑ์ ดน้วยครณภาพมาตรฐานสากล และมปีความรษับผริดชอบตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกภาคสลุ่วน โดยสลุ่งเสรริม
ใหน้บรริษษัทฯ มปีการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี มปีการบรริหารจษัดการทปีทดปี และดจาเนรินธรรกริจดน้วยความรษับผริดชอบอยลุ่างมปีจรรยาบรรณ เปป็นธรรม
โปรลุ่งใส และตรวจสอบไดน้ 

- นโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี มรลุ่งเนน้นใหน้กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงานทรกคน ถลอปฏริบษัตริเปป็นสาระสจาคษัญในการทจางาน
บรริษษัทฯมปีคณะกรรมการชรดยลุ่อย 3 ชรดไดน้แกลุ่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรริหาร และคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง

- คณะกรรมการตรวจสอบมปีหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบในการดจาเนรินการเกปีทยวกษับการกจากษับดมูแลกริจการโดยชลุ่วยตรวจทานงาน
ทปีทมปีความสจาคษัญ วลุ่าบรริษษัทฯปฏริบษัตริงานอยลุ่างมปีครณธรรม มปีความโปรลุ่งใส และตรวจสอบไดน้ เพลทอสรน้างประโยชนฑ์สมูงสรดใหน้แกลุ่ผมูน้ถลอหรน้นและ
คจานนงถนงผมูน้ทปีทมปีสลุ่วนไดน้สลุ่วนเสปียทรกระดษับ

- คณะกรรมการทรกชรดจะตน้องประกอบดน้วยบรคคลทปีทมปีครณสมบษัตริและหนน้าทปีทรษับผริดชอบตามขน้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่ง
ประเทศไทย และมปีการกจาหนดบทบาทภาระหนน้าทปีทความรษับผริดชอบเปป็นลายลษักษณฑ์อษักษรไวน้อยลุ่างชษัดเจน

- คณะกรรมการจษัดใหน้มปีคมูลุ่มลอจรรยาบรรณธรรกริจ ซนทงจะประกอบดน้วยหษัวขน้อหลษักๆ ดษัขั้งนปี
1) ความรษับผริดชอบตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย
2) ความรษับผริดชอบตลุ่ออาชปีวอนามษัย และความปลอดภษัย
3) ความรษับผริดชอบตลุ่อแรงงาน และสริทธริมนรษยชน
4) ความรษับผริดชอบตลุ่อขน้อกจาหนดและกฎหมายทปีทเกปีทยวขน้อง
5) ความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์
6) การปน้องกษันการทรจรริตและคอรฑ์รษัปชษัทน
7) การควบครมภายในและการตรวจสอบภายใน
8) การกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริตามจรรยาบรรณธรรกริจ
9) การรษับขน้อรน้องเรปียนจากการไมลุ่ปฏริบษัตริตามจรรยาบรรณธรรกริจ
10)  บทลงโทษ หากกลุ่อใหน้เกริดความเสปียหายตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย

6.3 การเปลทที่ยนแปลงและพบัฒนาการททที่สสาคบัญของนโยบายแนวปฏงิบบัตงิและระบบการกสากบับดมูแลกงิจการในรอบปทททที่ผสานมา

6.3.1 การเปลปีทยนแปลงและพษัฒนาการทปีทสจาคษัญเกปีทยวกษับการทบทวน นโยบาย แนวปฏริบษัตริและระบบการกจากษับดมูแลกริจการ หรลอ
        กฎบษัตรคณะกรรมการในรอบปปีทปีทผลุ่านมา

     - ไมลุ่มปี -

6.3.2 การปฏริบษัตริในเรลทองอลทนๆ ตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี
     - เกปีทยวกษับสถานการณฑ์การแพรลุ่ระบาดของเชลขั้อโรค COVID-19 บรริษษัทฯดมูแล ใหน้ความชลุ่วยเหลลอทรกๆดน้าน แกลุ่พนษักงานทรก
ระดษับ ทรกคน รวมถนงใหน้ความรลุ่วมมลอปฏริบษัตริตามมาตรการตลุ่างๆ ของภาครษัฐ ภาคชรมชน และสษังคม เพลทอใหน้ผลุ่านพน้นไปดน้วยกษัน 
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7. โครงสรข้างการกสากบับดมูแลกงิจการ และขข้อมมูล

    สสาคบัญเกทที่ยวกบับ คณะกรรมการ  คณะกรรมการ
    ชธุดยสอย  ผมูข้บรงิหาร  พนบักงาน และอลที่นๆ

7.1 โครงสรข้างการกสากบับดมูแลกงิจการ  
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7.2 ขข้อมมูลเกทที่ยวกบับคณะกรรมการ

คณะกรรมการ
1. นายมธุข โรจตระการ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการบรริหาร
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

2. นายอดงิศร โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรริหาร
- กรรมการผมูน้จษัดการ
- ดมูแลดน้านการขายและการตลาดตลุ่างประเทศ
ผลริตภษัณฑฑ์แบตเตอรปีท
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

 

3. นางอรศรท ทงิพยบธุญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรริหาร
- ดมูแลดน้านบษัญชปีและการเงริน (CFO)
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

4. นายไพบมูลยย์ จงิตตงิวาณงิชยย์

- กรรมการบรริษษัท
- กรรมการบรริหาร
- ทปีทปรนกษาดน้านการบรริหารความเสปีทยง และ
สารสนเทศ
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.อลทน
- ดจารงตจาแหนลุ่งในบจ.อลทน 1 แหลุ่งคลอ
   - กรรมการบรริหารโรงพยาบาลวริชษัยยรทธ

5. นางสาวดธุษฎท โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรริหาร
- ดมูแลดน้านการขายและการตลาดในประเทศ
และประเทศแถบชายแดน
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

6. นางสาวปรางศ งิรงิ ทงิพยบธุญทอง

- กรรมการบรริษษัท
- กรรมการบรริหาร
- ดมูแลดน้านการขายและการตลาดตลุ่างประเทศ 
ผลริตภษัณฑฑ์นจขั้ามษันและจาระบปี
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

7. นายอสาพล โหตระกงิตยย์

- กรรมการอริสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- มปีความรมูน้และประสบการณฑ์ในการสอบทาน
งบการเงริน
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

8. นายไพรงินทรย์ วงษย์วบันทนทยย์

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- มปีความรมูน้และประสบการณฑ์ในการสอบทาน      
งบการเงริน
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

9. นายสมงิต หรรษา

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ
-  มปี ความรมูน้ และปร ะสบกา รณฑ์ เ กปีท ย วกษั บ
ผลริตภษัณฑฑ์นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน

10. นายช บัยวบัฒนย์ ดสารงคย์มงคลกธุล

- กรรมการอริสระ
- ประธานกรรมการบรริหารความเสปีทยง
- มปีความรมูน้และประสบการณฑ์เกปีทยวกษับผลริตภษัณฑฑ์
นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี 
- ไมลุ่ไดน้ดจารงตจาแหนลุ่งในบมจ.และบจ.อลทน
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7.2.1 องคฑ์ประกอบของคณะกรรมการบรริษษัท

บรริษษัทตน้องมปีจจานวนกรรมการไมลุ่นน้อยกวลุ่า 5 คน และกรรมการไมลุ่นน้อยกวลุ่ากนทงหนนทงตน้องมปีทปีทอยมูลุ่ในประเทศไทย และตน้องมปี
กรรมการอริสระอยลุ่างนน้อยหนนทงในสามของจจานวนกรรมการทษัขั้งหมดแตลุ่ตน้องไมลุ่นน้อยกวลุ่า 3 คน 

คณะกรรมการ จจานวนรวม ประกอบดน้วย

กรรมการ กรรมการอริสระ

1. คณะกรรมการบรริษษัท 10 ทลุ่าน 6 ทลุ่าน
60%

4 ทลุ่าน
40% มากกวลุ่า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบรริหาร 6 ทลุ่าน 6 ทลุ่าน -

3. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทลุ่าน - 3 ทลุ่าน

4. คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง 4 ทลุ่าน 3 ทลุ่าน 1 ทลุ่าน

7.2.2 ขน้อมมูลคณะกรรมการและผมูน้มปีอจานาจควบครมบรริษษัทรายบรคคล

ชลทอ สกรล ตจาแหนลุ่ง จจานวนปปี
ดจารง

ตจาแหนลุ่ง

จจานวนหรน้น
ณ 31

ธ.ค.2563

จจานวนหรน้น
ณ 31

ธ.ค.2564

การ
เปลปีทยน
แปลง

1. นายมรข โรจตระการ ประธานกรรมการ
กรรมการบรริหาร

25 113,184,000 113,184,000 0

2. นายอดริศร โรจตระการ รองประธานกรรมการ
กรรมการบรริหาร
กรรมการบรริหารความเสปีทยง

25 15,003,580 17,745,980 +2,742,400
+18.28%

3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง รองประธานกรรมการ
กรรมการบรริหาร
กรรมการบรริหารความเสปีทยง

25 15,003,570 22,095,170 +7,091,600
+47.27%

4. นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กรรมการบรริหาร 25 0 0 0
5. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ รองประธานกรรมการ

กรรมการบรริหาร
กรรมการบรริหารความเสปีทยง

13 15,003,580 22,203,580 +7,200,000
+47.99%

6. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง กรรมการบรริหาร 18 3,454,000 3,454,000 0
7. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ กรรมการอริสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
22 0 0 0

8. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์ กรรมการอริสระ
กรรมการตรวจสอบ

22 0 0 0

9. นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ
กรรมการตรวจสอบ

22 0 0 0

10.นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล กรรมการอริสระ
ประธานกรรมการบรริหารความเสปียง

8 0 0 0

   ครณสมบษัตริของกรรมการอริสระและกรรมการตรวจสอบ
มปีครณสมบษัตริครบถน้วนตามขน้อกจาหนดขษัขั้นตจทาของก.ล.ต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่ง ประเทศไทยในเรลทองการถลอหรน้นของบรริษษัทฯ
คลอกรรมการอริสระของบรริษษัทฯตน้องถลอหรน้นในบรริษษัทฯไมลุ่เกรินรน้อยละ 1 ของจจานวนหรน้นทปีทมปีส ริทธริออกเสปียงทษัขั้งหมด มปีครณสมบษัตริ
ความเปป็นอริสระตามเกณฑฑ์ของคณะกรรมการกจากษับตลาดทรน และตามหลษักการ กจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี

 
   กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนามผมูกพษันบรริษษัท

นายอดริศร โรจตระการ, นางอรศรปี ทริพยบรญทอง, นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์, นางสาวดรษฎปี โรจตระการ และ
นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมลอชลทอรลุ่วมกษันและประทษับตราสจาคษัญของบรริษษัท
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 การดจารงตจาแหนลุ่งในบรริษษัท บรริษษัทยลุ่อย และ บรริษษัททปีทเกปีทยวขน้อง
ประเภท บรริษษัท บรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทเกปีทยวขน้อง

ชลทอกรรมการ    บมจ.สยามภษัณฑฑ์ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรปีเมปียฯ โรจนฑ์ไพศาล

นายมรข โรจตระการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการ หรน้นสลุ่วน

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการผมูน้จษัดการ หรน้นสลุ่วนผมูน้จษัดการ

นายอดริศร โรจตระการ กรรมการผมูน้จษัดการ กรรมการผมูน้จษัดการ กรรมการผมูน้จษัดการ กรรมการบรริหาร หรน้นสลุ่วน

นส.ดรษฎปี โรจตระการ กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร หรน้นสลุ่วน

นส.ปรางศริรริ ทริพยบรญทอง กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร -

นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร กรรมการบรริหาร -

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

รายชลทอ ตจาแหนลุ่ง
อายร
(ปปี)

ครณวรฒริทาง
การ

ศนกษา

สษัดสลุ่วน
การ

ถลอหรน้น
บรริษษัท

ความ
สษัมพษันธฑ์
ระหวลุ่าง

กษัน

ประสบการณฑ์ทจางานในระยะ 5 ปปียน้อน
หลษัง

1. นายมรข  
 โรจตระการ

- ประธานกรรมการ 102 ประกาศนปีย
บษัตรทางการ
คน้าและบษัญชปี

32.81% 2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์
กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

2.  น า ย อ ดริ ศ ร
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูน้จษัดการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดตลุ่างประเทศ
และการผลริต

73 ปรริญญาโท
บรริหาร
Cornell

University
USA.

5.14% บรตร
ของ

ลจาดษับทปีท1

2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์
กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

3.  น า ง อ ร ศ รปี
ทริพยบรญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
บรริหาร
- รษักษาการผมูน้จษัดการฝลุ่ายบษัญชปี
และการเงริน (CFO)
- รษักษาการผจก.ฝลุ่ายจษัดซลขั้อ ,
ฝลุ่ายบรคคลและธรรการ

78 ปรริญญาโท
บษัญชปี
San

Francisco
State

University
USA.

6.40% บรตร
ของ

ลจาดษับทปีท1

2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์
กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

4. น.ส.ดรษฎปี
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน และการผลริต

56 -  MBA.ม .ศ ศริ
นทรฑ์
- BSC Honors
Biochemistry,
University  of
British
Columbia  ,
Canada.

6.44% บรตร
ของ

ลจาดษับทปีท1

2551  -
ปษัจจรบษัน

2544  -
2546

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์
กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

5. น.ส. ปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยผมูน้จษัดการฝลุ่ายขายตลุ่าง
ประเทศ นจขั้ามษัน/จาระบปี

45 ปรริญญาโท
เศรษฐศาสตรฑ์
University of

Missouri
USA.

1.00% บรตร
ของ

ลจาดษับทปีท3

2546  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์
กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

6.นายไพบมูลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์

- กรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ทปีทปรนกษาดน้านการบรริหารความ
เสปีทยงและสารสนเทศ

73 Doctor of
Medicine
ม.มหริดล

ปรริญญาโท
บรริหาร

ม.ศศรินทรฑ์

- - 2539  -
ปษัจจรบษัน

2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

ก ร ร ม ก า ร
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์
กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

โรงพยาบาลวริชษัย
ยรทธ

 

36



SPG One Report 2564  

7.2.3 บทบาทหนน้าทปีทของคณะกรรมการ

บทบาท อจานาจหนน้าทปีท ความรษับผริดชอบ ของประธานกรรมการบรริษษัท
1. เปป็นประธานการประชรมคณะกรรมการบรริษษัท และ การประชรมผมูน้ถลอหรน้น 
2. ควบครมการประชรมใหน้มปีประสริทธริภาพเปป็นไปตามระเบปียบ ขน้อบษังคษับบรริษษัท 
3. สนษับสนรนและเปริดโอกาสใหน้กรรมการแสดงความเหป็นอยลุ่างเปป็นอริสระ
4. สนษับสนรนและสลุ่งเสรริมใหน้คณะกรรมการบรริษษัทปฏริบษัตริหนน้าทปีทอยลุ่างเตป็มความสามารถ ตามขอบเขตอจานาจหนน้าทปีท 

                  ความรษับผริดชอบ และตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี
5. ดมูแล ตริดตามการบรริหารงานของคณะกรรมการบรริษษัท และคณะกรรมการชรดยลุ่อยใหน้บรรลรตามวษัตถรประสงคฑ์
6. เปป็นผมูน้ชปีขั้ขาดในกรณปีทปีททปีทประชรมคณะกรรมการบรริษษัทมปีการลงคะแนนเสปียงและคะแนนเสปียงทษัขั้งสองฝลุ่ายเทลุ่ากษัน

 
     ขอบเขตอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท
     คณะกรรมการบรริษษัท เปป็นตษัวแทนของผมูน้ถลอหรน้นในการจษัดการบรริษษัท ดษังตลุ่อไปนปีขั้

1.  ใหน้เปป็นไปตามหลษักกฎหมาย ขน้อบษังคษับของหนลุ่วยงานราชการ และหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี
 2.  ใหน้เปป็นไปตามวษัตถรประสงคฑ์ทปีทกจาหนดไวน้ในหนษังสลอบรริคณหฑ์สนธริ
 3.  ใหน้เปป็นไปตามระเบปียบทปีทกจาหนดไวน้ในขน้อบษังคษับของบรริษษัท
 4.  ใหน้เปป็นไปตามมตริของทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้น
 5.  แตลุ่งตษัขั้ง “กรรมการผมูน้จษัดการ” เพลทอบรริหารควบครมดมูแลกริจการทษัขั้งปวงของบรริษษัท
 6.  แตลุ่งตษัขั้ง “คณะกรรมการบรริหาร” เพลทอทจาหนน้าทปีทบรริหารกริจการรลุ่วมกษับกรรมการผมูน้จษัดการ
 7.  กจาหนดอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริหาร
 8.  กจาหนด วริสษัยทษัศนฑ์ พษันธกริจ ครณคลุ่าหลษัก ทริศทาง เปน้าหมาย แผนงานธรรกริจ และงบประมาณของบรริษษัทฯ
 9.  กจากษับดมูแลใหน้คณะกรรมการบรริหารและฝลุ่ายจษัดการดจาเนรินการใหน้เปป็นไปตามทปีทกจาหนดอยลุ่างมปีประส ริทธริภาพ

10. จษัดหา “กรรมการอริสระ” ทปีทมปีประสบการณฑ์ในธรรกริจ อรตสาหกรรมหลษักทปีทบรริษษัทดจาเนรินกริจการอยมูลุ่ 
11. จษัดใหน้มปีระบบการควบครมภายใน การตรวจสอบภายใน การบรริหารความเสปีทยง การปน้องกษันการทรจรริตคอรษัปชษัทน  

            และมปีความรษับผริดชอบตลุ่อสษังคม
12. จษัดใหน้มปีจรรยาบรรณธรรกริจเปป็นลายลษักษณฑ์อษักษร เพลทอใหน้กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงาน เขน้าใจถนงมาตรฐาน  

           ดน้านจรริยธรรมทปีทบรริษษัทใช น้ในการดจาเนรินธรรกริจ และตริดตามใหน้มปีการปฏริบษัตริอยลุ่างจรริงจษัง
 13. จษัดใหน้มปีการประเมรินผลการปฏริบษัตริงานของคณะกรรมการบรริษษัท และคณะกรรมการชรดยลุ่อยเปป็นประจจาทรกปปี

14. รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัทในการจษัดทจารายงานทางการเงริน โดยแสดงควบคมูลุ่กษับรายงาน  
            ของผมูน้สอบบษัญชปีไวน้ในรายงานประจจาปปี

15. จษัดเชริญผมูน้ทรงครณวรฒริมาเปป็นทปีทปรนกษาของคณะกรรมการ โดยผมูน้รษับเช ริญไมลุ่มปีส ริทธริออกเสปียงในทปีทประชรมคณะ  
      กรรมการ
16. สามารถแตลุ่งตษัขั้งบรคคลอลทนใหน้ดจาเนรินกริจการของบรริษษัทภายใตน้การควบครมของคณะกรรมการหรลออาจมอบอจานาจ  

           เพลทอใหน้บรคคลดษังกลลุ่าวมปีอจานาจภายในเวลาตามทปีทคณะกรรมการเหป็นสมควร
17. พริจารณาอนรมษัตริ รายการทปีทเกปีทยวโยงหรลอรายการทปีทอาจมปีความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์กษับบรริษษัทหรลอบรริษษัทยลุ่อย  

           เพลทอใหน้มษันใจวลุ่ารายการดษังกลลุ่าวสมเหตรสมผลและเปป็นประโยชนฑ์สมูงสรดตลุ่อบรริษษัท

7.3 คณะกรรมการชธุดยสอย

7.3.1 โครงสรน้างกรรมการบรริษษัท

คณะกรรมการชรดยลุ่อย จจานวนรวม ประกอบดน้วย

กรรมการ กรรมการอริสระ

1. คณะกรรมการบรริหาร 6 ทลุ่าน 6 ทลุ่าน -

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทลุ่าน - 3 ทลุ่าน

3. คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง 4 ทลุ่าน 3 ทลุ่าน 1 ทลุ่าน
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7.3.2 คณะกรรมการชรดยลุ่อย
       1) คณะกรรมการบรริหาร 6 ทลุ่าน

1. นายมรข โรจตระการ  ประธานคณะกรรมการบรริหาร
2. นายอดริศร โรจตระการ  รองประธานคณะกรรมการบรริหาร

 กรรมการผมูน้จษัดการ
3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง  รองประธานคณะกรรมการบรริหาร

 กรรมการบรริหารดน้านบษัญชปีและการเงริน ฯลฯ
4. นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์  กรรมการบรริหาร
5. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ  รองประธานคณะกรรมการบรริหาร

 กรรมการบรริหารดน้านการตลาด และการผลริต
6. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง  กรรมการบรริหารดน้านการตลาดตลุ่างประเทศ

ขอบเขตอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ
      คณะกรรมการบรริหาร
          1. กจาหนดนโยบายของบรริษษัท โดยมรลุ่งเนน้นหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี 
          2. วางแผน และควบครมการดจาเนรินงานใหน้เปป็นไปตามนโยบายและมปีจรรยาบรรณธรรกริจ
          3. แตลุ่งตษัขั้งผมูน้บรริหารระดษับสมูง
          4. กจาหนดอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบของกรรมการผมูน้จษัดการ 
          5. รายงานผลการดจาเนรินงานและฐานะการเงรินตลุ่อคณะกรรมการอยลุ่างนน้อยไตรมาสละ 1 ครษัขั้ง
          6. จษัดระบบงานใหน้มปีการตรวจสอบและควบครมซนทงกษันและกษันอยลุ่างเปป็นระบบ
          7. ประสานงานสนษับสนรนและชลุ่วยเหลลอคณะกรรมการตรวจสอบในการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี
          8. พริจารณาปษัจจษัยเสปีทยงและบรริหารความเสปีทยงไมลุ่ใหน้เกริดผลกระทบตลุ่อบรริษษัทอยลุ่างมปีนษัยสจาคษัญ
          9. วลุ่าจน้างทปีทปรนกษาหรลอผมูน้ชจานาญการทางวริชาชปีพเฉพาะเรลทองตามความจจาเปป็นและเหมาะสม 
         10.ปฏริบษัตริตามกฎหมายทปีทเกปีทยวขน้องกษับงานของบรริษษัทฯ ปฏริบษัตริตามสษัญญาขน้อผมูกพษันทปีทมปีตลุ่อผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปีย
       กรรมการผมูน้จษัดการ
          1. เสนอแนวทางการบรริหารใหน้แกลุ่คณะกรรมการบรริหาร
           2. วางแผนและควบครมการดจาเนรินงานใหน้เปป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณธรรกริจทปีทกจาหนดโดยคณะกรรมการบรริหาร
           3. กจาหนดอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบใหน้แกลุ่ผมูน้บรริหารและพนษักงานในระดษับตลุ่างๆ 
          4. สรรปผลการดจาเนรินงานเพลทอนจาเสนอคณะกรรมการบรริหาร 
       กรรมการบรริหารดน้านการตลาด
          1. วางแผนการพษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์ 
          2. นจาเสนอนโยบายและกลยรทธฑ์ดน้านการขาย-ตลาด ใหน้แกลุ่กรรมการผมูน้จษัดการ 
          3. กจาหนดแนวทางในการวษัดผลประสริทธริภาพในดน้านการขาย-ตลาด
          4. ประเมรินผลการขาย-ตลาด
 กรรมการบรริหารดน้านการผลริต
          1. วางแผนการเลลอกซลขั้อวษัตถรดริบ 
 2. วางแผนการใช น้ทรษัพยากร แรงงาน และเครลทองจษักร
          3. วางนโยบายครณภาพ 
          4. วางนโยบายตน้นทรนมาตรฐานและการวษัดผลประสริทธริภาพ  
          5. ประเมรินผลจากภายในองคฑ์และลมูกคน้าผมูน้บรริโภค      
       2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทลุ่าน

บรริษษัทตน้องมปีจจานวนกรรมการตรวจสอบไมลุ่นน้อยกวลุ่า 3 คน และมปีหนน้าทปีทรษับผริดชอบในการสอบทาน รายการทางการ
เงริน ความเพปียงพอของระบบการควบครมภายใน ระบบบรริหารความเส ปีทยง การปฏริบษัตริตามกฎหมาย กฎเกณฑฑ์ และระเบปียบทปีท
เกปีทยวขน้อง รวมถนงการจษัดทจารายงานหรลอใหน้ความเหป็นตลุ่อคณะกรรมการบรริษษัท เพลทอการอนรมษัตริหรลอเพลทอเสนอตลุ่อทปีทประชรมผมูน้ถลอ
หรน้น คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดน้วยกรรมการอริสระ จจานวน  3 ทลุ่าน ดษังนปีขั้

1. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปีความรมูน้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ทลุ่านเคยมปีตจาแหนลุ่ง
หนน้าทปีทเปป็น ผมูน้จษัดการฝลุ่ายการเงรินและบรริหาร บจก.พปีคริวเคมริคอล ประเทศไทย
ทลุ่านสามารถทจาหนน้าทปีทในการสอบทานความนลุ่าเชลทอถลอของงบการเงรินไดน้

2. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปีความรมูน้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ทลุ่านเคยดจารงตจาแหนลุ่ง
สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร 
ทลุ่านสามารถทจาหนน้าทปีทในการสอบทานความนลุ่าเชลทอถลอของงบการเงรินไดน้

3. นายสมริต หรรษา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอริสระ
มปีความรมูน้และประสบการณฑ์เกปีทยวกษับผลริตภษัณฑฑ์นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี ทลุ่าน
เคยดจารงตจาแหนลุ่ง ฝลุ่ายบรริหาร บรริษษัท เอสโซลุ่แสตนดารฑ์ตประเทศไทย จจากษัด 
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ครณสมบษัตริของกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบทษัขั้ง 3 ทลุ่านมปีครณสมบษัตริครบถน้วนตามขน้อกจาหนดขษัขั้นตจทาของก.ล.ต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่ง 

ประเทศไทยในเรลทองการถลอหรน้นของบรริษษัทฯคลอกรรมการอริสระของบรริษษัทฯตน้องถลอหรน้นในบรริษษัทฯไมลุ่เกรินรน้อยละ 1 ของจจานวน
หรน้นทปีทมปีส ริทธริออกเสปียงทษัขั้งหมด มปีครณสมบษัตริความเปป็นอริสระตามเกณฑฑ์ของคณะกรรมการกจากษับตลาดทรน และตามหลษักการ
กจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี

      วาระการดจารงตจาแหนลุ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบมปีวาระการดจารงตจาแหนลุ่งคราวละ 3 ปปี ในกรณปีทปีกรรมการตรวจสอบลาออกกลุ่อนครบวาระ
การดจารงตจาแหนลุ่ง กรรมการทปีไดน้รษับการแตลุ่งตษัขั้งแทนคงอยมูลุ่ในตจาแหนลุ่งเทลุ่าวาระทปีทเหลลอของกรรมการทปีทลาออก

      ขอบเขตอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ   
 1.  สอบทานใหน้บรริษษัทมปีการรายงานทางการเงรินเปป็นไปตามมาตรฐานบษัญชปีและเชลทอถลอไดน้
 2.  สอบทานใหน้บรริษษัทมปีระบบการควบครมภายในและการตรวจสอบภายในทปีทมปีประสริทธริผล ใหน้ความเหป็นชอบในการ
                     พริจารณาแตลุ่งตษัขั้ง เลริกจน้าง หนลุ่วยงานตรวจสอบภายในและดมูแลใหน้มปีความเปป็นอริสระในการทจางาน

3.  สอบทานการปฏริบษัตริของบรริษษัทใหน้เปป็นไปตามกฎหมายวลุ่าดน้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขน้อกจาหนดของ
                     ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ กฎหมายทปีทเกปีทยวขน้องกษับธรรกริจ และเปป็นไปตามจรรยาบรรณธรรกริจของบรริษษัท

4.  พริจารณาเสนอแตลุ่งตษัขั้ง เลริกจน้าง ผมูน้สอบบษัญชปีโดยคจานนงถนงความนลุ่าเชลทอถลอ ปรริมาณงานตรวจสอบ รวมถนง  
     ประสบการณฑ์ของบรคลากรทปีทไดน้รษับมอบหมายใหน้ทจาการตรวจสอบบษัญชปี รวมทษัขั้งเขน้ารลุ่วมประชรมกษับผมูน้สอบบษัญชปี

          โดยไมลุ่มปีฝลุ่ายจษัดการเขน้ารลุ่วมประชรมดน้วยอยลุ่างนน้อยปปีละ 1 ครษัขั้ง 
 5.  พริจารณาการเปริดเผยขน้อมมูลในกรณปีทปีทเกริดรายการเกปีทยวโยงหรลอรายการทปีทอาจมปีความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์

          ใหน้มปีความถมูกตน้องครบถน้วนและเปป็นไปตามกฎหมายและขน้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทย
           6.  ปฏริบษัตริการอลทนตามทปีทคณะกรรมการบรริษษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ
           7.  จษัดทจารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดน้วยขน้อมมูลอยลุ่างนน้อย ดษังตลุ่อไปนปีขั้
        7.1 ความเหป็นเกปีทยวกษับความถมูกตน้อง ครบถน้วน เชลทอถลอไดน้ของรายงานทางการเงริน
        7.2 ความเหป็นเกปีทยวกษับความเพปียงพอของระบบการควบครมภายในของบรริษษัท
        7.3 ความเหป็นเกปีทยวกษับการปฏริบษัตริตามกฎหมายและขน้อกจาหนดเกปีทยวกษับหลษักทรษัพยฑ์และการดจาเนรินธรรกริจ
        7.4 ความเหป็นเกปีทยวกษับความเหมาะสมของผมูน้สอบบษัญชปี
   7.5 ความเหป็นเกปีทยวกษับรายการทปีทอาจมปีความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์
   7.6 จจานวนการประชรมคณะกรรมการตรวจสอบ
   7.7 ความเหป็นหรลอขน้อสษังเกตโดยรวมทปีทคณะกรรมการตรวจสอบไดน้รษับจากการปฏริบษัตริหนน้าทปีทตามขน้อกจาหนด
   7.8 รายการอลทนทปีทเหป็นวลุ่าผมูน้ถลอหรน้นและผมูน้ลงทรนทษัทวไปควรทราบภายใตน้ขอบเขตหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ
            8.  จษัดใหน้มปีการประชรมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหน้คณะกรรมการทราบอยลุ่างนน้อยไตรมาสละ 1 ครษัขั้ง
           9.  แนะนจาคณะกรรมการบรริหารเกปีทยวกษับ การปลอดคอรฑ์รษัปชษัทน การบรริหารความเสปีทยง และการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี
            10. อบรม สษัมมนา ความรมูน้ กฎเกณฑฑ์ และระเบปียบใหมลุ่ๆ ตามกฎหมายวลุ่าดน้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขน้อ

           กจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ มาตรฐานการบษัญชปี และกฎหมายทปีทเกปีทยวขน้องกษับธรรกริจของบรริษษัทอยลุ่างสมจทาเสมอ
11. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจจาเปป็นและเหมาะสมอยลุ่างนน้อยปปีละ 1 ครษัขั้ง

      3) คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง 4 ทลุ่าน
       บรริษษัทกจาหนดใหน้คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง ประกอบดน้วยสมาชริกทปีทเปป็น กรรมการบรริษษัท ผมูน้บรริหาร และ/หรลอ

บรคคลผมูน้ทรงครณวรฒริจากภายนอก ซนทงไดน้รษับการแตลุ่งตษัขั้งโดยคณะกรรมการบรริษษัท โดยมปีจจานวนไมลุ่นน้อยกวลุ่า 3 คน คณะกรรมการ
บรริหารความเสปียงมปีจจานวน 4 ทลุ่าน ประกอบดน้วย

1. นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล  ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง
2. นายอดริศร โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปีทยง
3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง  กรรมการบรริหารความเสปีทยง
4. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปีทยง

       วาระการดจารงตจาแหนลุ่ง
คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยงมปีวาระการดจารงตจาแหนลุ่งคราวละ 3 ปปี

      ขอบเขตอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ 
     1.  กจาหนดเปน้าหมาย นโยบาย กลยรทธฑ์ และแผนการปฏริบษัตริงานการบรริหารความเสปีทยงของบรริษษัท
           2.  พริจารณาความเสปีทยงทปีทสจาคษัญของบรริษษัท เพลทอใหน้คจาแนะนจาแกลุ่คณะกรรมการและฝลุ่ายจษัดการ

3.  กจากษับดมูแลและสนษับสนรนใหน้การบรริหารความเสปีทยงประสบความสจาเรป็จทษัขั้งบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย
          4.  แตลุ่งตษัขั้งคณะทจางานในบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย สลุ่งเสรริมอบรมความรมูน้เพริทมเตริมเรลทองความเสปีทยงอยลุ่าสมจทาเสมอ
          5.  สอบทานการปฏริบษัตริของคณะทจางาน เพลทอใหน้มปีการบรริหารความเสปีทยงอยลุ่างตลุ่อเนลทองและมปีประสริทธริภาพ
          6.  รายงานการบรริหารจษัดการเพลทอลดความเสปีทยงตลุ่อคณะกรรมการเพลทอทราบเปป็นประจจาและทษันเวลา 
          7.  เปริดเผยรายงานของคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยงในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท

8.  ทบทวนนโยบายใหน้เหมาะสมและทษันสมษัย
9.  ปฏริบษัตริการอลทนๆทปีทเกปีทยวขน้องกษับการบรริหารความเสปีทยงตามทปีทคณะกรรมการมอบหมาย
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 7.4 ผมูข้บรงิหาร
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7.4.1 ผมูน้บรริหารระดษับสมูงมปีจจานวน 6 ทลุ่าน ประกอบดน้วย

1. นายมรข โรจตระการ ประธานผมูน้บรริหาร
ทปีทปรนกษาดน้านการจษัดซลขั้อและการตลาด

2. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการผมูน้จษัดการ
ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสายการขาย-การตลาดตลุ่างประเทศ

3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสายบรริหาร
ผมูน้รษับผริดชอบสมูงสรดในสายงานบษัญชปีและการเงริน (CFO)
รษักษาการผมูน้จษัดการฝลุ่ายจษัดซลขั้อ ,คลษังสรินคน้า และ บรคคลและธรรการ

4. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน

5. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง ผมูน้ชลุ่วยผมูน้จษัดการฝลุ่ายขายตลุ่างประเทศ 

6. นายบรญศรปี ตษันตริพานริชพษันธฑ์ ผมูน้จษัดการฝลุ่ายคลษังสรินคน้าและจษัดสลุ่ง

   
      ขอบเขตอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ

1. มปีสลุ่วนรลุ่วมในการกจาหนด วริสษัยทษัศนฑ์ พษันธกริจ ครณคลุ่าหลษัก ทริศทาง เปน้าหมาย แผนงานธรรกริจ จรรยาบรรณในการ
              ดจาเนรินธรรกริจ และการบรริหารความเสปีทยง ของบรริษษัท

2. ถลุ่ายทอดวริสษัยทษัศนฑ์ พษันธกริจ ครณคลุ่าหลษัก ทริศทาง เปน้าหมาย แผนงานธรรกริจ จรรยาบรรณในการดจาเนรินธรรกริจ
              และการบรริหารความเสปีทยง เพลทอใหน้พนษักงานทรกฝลุ่าย ทรกระดษับ นจาไปปฏริบษัตริใหน้ถมูกตน้อง และมปีประสริทธริภาพ

3. กจาหนดกลยรทธฑ์ เปน้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ทปีทสจาคษัญ และ ควบครมตริดตามดมูแลใหน้มปีการดจาเนรินงาน     
    และรายงานผลงานตลุ่อทปีทประชรมคณะกรรมการบรริษษัท
4. จษัดใหน้มปีระบบการควบครมภายในและการตรวจสอบภายในทปีทมปีประสริทธริภาพและประสริทธริผล
5. ดมูแลบรริหารรายการทปีทเกปีทยวโยงกษัน และ รายการทปีทจะกลุ่อใหน้เกริดปษัญหาความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์
6. ดมูแลใหน้มปีแผนงานทปีมปีประสริทธริภาพในการบรริหารจษัดการความเสปีทยง

       อจานาจอนรมษัตริการดจาเนรินการของบรริษษัทโดยสรรป  
           

เรลทองทปีทเกปีทยวกษับการดจาเนรินธรรกริจปกตริ
ของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย

คณะกรรมการ
บรริษษัท

ผมูน้บรริหาร
ระดษับสมูง

1 การรษับรองงบการเงรินของบรริษษัท √ -

2 การทจารายการระหวลุ่างกษันทปีทคณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบ √ -

3 การมปีสลุ่วนไดน้เสปียทปีทอาจมปีความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์ √ -

4 แผนอษัตรากจาลษังเครลทองจษักรและกจาลษังคน √ -

5 ลงนามเชป็คและหนษังสลอสจาคษัญเกปีทยวกษับการเงริน √ -

6 แผนการดจาเนรินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทรน เกริน 20 ลบ. ไมลุ่เกริน 20 ลบ.

7 การอนรมษัตริวงเงรินสรินเชลทอลมูกคน้า เกริน 20 ลบ. ไมลุ่เกริน 20 ลบ.

8 การขายทรษัพยฑ์สริน เกริน 10 ลบ. ไมลุ่เกริน 10 ลบ.

9 การตษัดหนปีขั้สมูญ เกริน 1 ลบ. ไมลุ่เกริน 1 ลบ.

10 การซลขั้อสรินคน้าทปีทเปป็นวษัตถรดริบและอลทนๆในการผลริตสรินคน้า √ √
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 การดจารงตจาแหนลุ่งในบรริษษัท บรริษษัทยลุ่อย และ บรริษษัททปีทเกปีทยวขน้อง
ชลทอผมูน้บรริหาร บรริษษัท บรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทเกปีทยวขน้อ

   บมจ.สยามภษัณฑฑ์ฯ บจ.สยามแบตฯ บจ.สยามลมูบฯ บจ.พรปีเมปียฯ โรจนฑ์ไพศาล

นายมรข โรจตระการ ประธานผมูน้บรริหาร ประธานผมูน้บรริหาร ประธานผมูน้บรริหาร ประธานผมูน้บรริหาร หรน้นสลุ่วน

นายอดริศร โรจตระการ กรรมการผมูน้จษัดการ กรรมการผมูน้จษัดการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ หรน้นสลุ่วน

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ กรรมการผมูน้จษัดการ หรน้นสลุ่วนผมูน้จษัดการ

นส.ดรษฎปี โรจตระการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ กรรมการผมูน้จษัดการ ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ หรน้นสลุ่วน

นส.ปรางศริรริ ทริพยบรญทอง ผมูน้ชลุ่วยผจก.ฝลุ่ายจษัดซลขั้อ ผมูน้ชลุ่วยผจก.ฝลุ่ายจษัดซลขั้อ ผมูน้ชลุ่วยผจก.ฝลุ่ายการ
ตลาดตลุ่างประเทศ

ผมูน้ชลุ่วยผจก.ฝลุ่ายการ
ตลาดตลุ่างประเทศ

-

ขน้อมมูลประวษัตริผมูน้บรริหารบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย

(1)
ผมูน้บรริหาร

(2)
ตจาแหนลุ่งใน

บมจ.สยามภษัณฑฑ์ฯ

(3)
อายร

(4)
การศนกษา

(5)
สษัดสลุ่วน

ถลอหรน้น SPG

(6)
ตจาแหนลุ่งบรริหารในบรริษษัทยลุ่อย

1. นายมรข  
 โรจตระการ

- ประธานผมูน้บรริหาร 102 ประกาศนปีย
บษัตรทางการคน้า

และบษัญชปี

32.81% ตาม (2) บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

2.  น า ย อ ดริ ศ ร
โรจตระการ

- กรรมการผมูน้จษัดการ
- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดตลุ่างประเทศ
และการผลริต

73 ปรริญญาโท
บรริหาร
Cornell

University
USA.

5.14% กรรมการผมูน้จษัดการ
ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ

บจ. สยามแบตฯ
บรริษษัทยลุ่อย 2 แหลุ่ง

3.  น า ง อ ร ศ รปี
ทริพยบรญทอง

- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
บรริหาร
- รษักษาการผมูน้จษัดการฝลุ่ายบษัญชปี
และการเงริน (CFO)
- รษักษาการผจก.ฝลุ่ายจษัดซลขั้อ ,
ฝลุ่ายบรคคลและธรรการ

78 ปรริญญาโท
บษัญชปี

San Francisco
State University

USA.

6.40% กรรมการผมูน้จษัดการ
ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ

บจ. พรปีเมปียฯ
บรริษษัทยลุ่อย 2 แหลุ่ง

4. น.ส.ดรษฎปี
โรจตระการ

- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน และการผลริต

56 - MBA.ม.ศศรินทรฑ์
-  BSC  Honors
Biochemistry,
University  of
British
Columbia  ,
Canada.

6.44% กรรมการผมูน้จษัดการ
ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ

บจ. สยามลมูบฯ
บรริษษัทยลุ่อย 2 แหลุ่ง

5. น.ส. ปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง

- ผมูน้ชลุ่วยผมูน้จษัดการฝลุ่ายขายตลุ่าง
ประเทศ นจขั้ามษัน/จาระบปี
- ผมูน้ชลุ่วยผมูน้จษัดการฝลุ่ายจษัดซลขั้อ

45 ปรริญญาโท
เศรษฐศาสตรฑ์
University of
Missouri USA.

1.00% ตาม (2) บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

42



SPG One Report 2564  

43



SPG One Report 2564  

7.4.2 นโยบายการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนกรรมการบรริหารและผมูน้บรริหาร
      1) นโยบายการพริจารณาคลุ่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและผมูน้บรริหารระดษับสมูง คณะกรรมการบรริษษัทไดน้กจาหนดไวน้ดษังนปีขั้
          1.1 ผลตอบแทนระยะสษัขั้น บรริษษัทกจาหนดการจลุ่ายผลตอบแทนทปีทสามารถเทปียบเคปียงไดน้อยลุ่างเหมาะสมกษับอษัตราการจลุ่าย  

     ทษัทวไปขององคฑ์กรอลทนทปีทอยมูลุ่ในธรรกริจใกลน้เคปียงกษันเพลทอรษักษาและเสรริมสรน้างความสามารถแขลุ่งขษันดน้านทรษัพยากรบรคคลใหน้กษับ
     องคฑ์กร และจลุ่าย Bonus จากผลประกอบการในแตลุ่ละรอบปปี เพลทอจมูงใจใหน้ปฏริบษัตริงานใหน้ไดน้ตามเปน้าหมายขององคฑ์กรในปปี
     นษัขั้นๆ

          1.2 ผลตอบแทนในระยะยาว บรริษษัทกจาหนดนโยบายคลุ่าตอบแทนเพลทอรษักษาและสรน้างแรงจมูงใจในการปฏริบษัตริงานใหน้องคฑ์กร
     ดจาเนรินงานไปสมูลุ่เปน้าหมายในอนาคตทปีทวางแผนไวน้ในระยะยาว และตน้องอยมูลุ่ภายในวงเงรินงบประมาณการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนทปีท
     สอดคลน้องกษับผลการดจาเนรินงานขององคฑ์กร

          1.3 คลุ่าตอบแทนกรรมการและวริธปีการจลุ่าย
    -  คลุ่าเบปีขั้ยประชรม พริจารณาจากผลประกอบการและขนาดธรรกริจของบรริษษัท ความรษับผริดชอบ ความรมูน้ความสามารถและ
       ประสบการณฑ์ของกรรมการ การปฏริบษัตริหนน้าทปีททปีทกลุ่อใหน้เกริดประโยชนฑ์กษับบรริษษัท โดยเทปียบเคปียงกษับบรริษษัททปีทอยมูลุ่ในกลรลุ่มธรรกริจ
       เดปียวกษัน และมปีอษัตราทปีทเหมาะสมเพปียงพอทปีจะจมูงใจและรษักษากรรมการทปีมปีครณภาพไวน้ โดยจลุ่ายใหน้กษับกรรมการทรกทลุ่านทปี
       เขน้าประชรม
    -  คลุ่าตอบแทนประจจาปปี พริจารณาจากผลประกอบการของบรริษษัทโดยจลุ่ายใหน้กษับกรรมการอริสระ
    -  โดยขออนรมษัตริวงเงรินจากทปีทประชรมสามษัญผมูน้ถลอหรน้นทรกๆปปี

      2) คลุ่าตอบแทนผมูน้บรริหารระดษับสมูงและวริธปีการจลุ่าย
    คลุ่าตอบแทนผมูน้บรริหารระดษับสมูง เปป็นคลุ่าตอบแทนในรมูปแบบ คลุ่าตอบแทนรายเดลอน โบนษัส และคลุ่าบรริหารงานโดยพริจารณา
จาก : ภาระหนน้าทปีทความรษับผริดชอบ , KPI ผลการดจาเนรินงานของบรริษษัท , เปรปียบเทปียบขน้อมมูลอษัตราตลาดของธรรกริจใกลน้เคปียง
กษันในปษัจจรบษันจากการสจารวจของสถาบษันและองคฑ์กรทปีทนลุ่าเชลทอถลอ , อษัตราการเตริบโตของ ผลริตภษัณฑฑ์มวลรวมในประเทศ และ
คลุ่าเฉลปีทยอษัตราเงรินเฟน้อ

7.4.3 จจานวนคลุ่าตอบแทนรวมของกรรมการบรริหารและผมูน้บรริหาร
      1) คลุ่าตอบแทนทปีทเปป็นตษัวเงริน
          1.1 คลุ่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย               หนลุ่วย : บาท

กรรมการ ตจาแหนลุ่ง 2564 2563 2562
1. นายมรข  โรจตระการ ประธานกรรมการ 105,000 140,000 140,000
2. นายอดริศร  โรจตระการ รองประธานกรรมการ และ

กรรมการบรริหาร
180,000 120,000 120,000

3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบรริหาร

210,000 120,000 90,000

4. นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กรรมการ และ 
กรรมการบรริหาร

280,000 220,000 220,000

5. นางสาวดรษฎปี  โรจตระการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการบรริหาร

210,000 120,000 120,000

6. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง กรรมการ และ
กรรมการบรริหาร

210,000 120,000 90,000

รวมคลุ่าตอบแทนกรรมการบรริหาร 6 คน 1,195,000 840,000 780,000
7. นายอจาพล  โหตระกริตยฑ์ กรรมการอริสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ
585,000 515,000 515,000

8. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์ กรรมการอริสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

440,000 470,000 470,000

9. นายสมริต  หรรษา กรรมการอริสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

530,000 470,000 470,000

10.นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงมงคลกรล กรรมการอริสระ และ
กรรมการบรริหารความเสปียง

530,000 470,000 410,000

รวมคลุ่าตอบแทนกรรมการอริสระ 4 คน 2,085,000 1,925,000 1,865,000
รวมคลุ่าตอบแทนกรรมการ 10 คน 3,280,000 2,765,000 2,645,000

          1.2 คลุ่าตอบแทนผมูน้บรริหารระดษับสมูง รวม 6 ราย หนลุ่วย : บาท 
ผมูน้บรริหารระดษับสมูง 2564 2563 2562

   คลุ่าตอบแทนรวม   161,240,304 153,793,993 147,796,800

       2) คลุ่าตอบแทนอลทน        - ไมลุ่มปี -
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7.5 ขข้อมมูลเกทที่ยวกบับพนบักงาน

    1) บรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย มปีผมูน้บรริหารและพนษักงาน ณ 31 ธษันวาคม 2564 ดษังนปีขั้
บรคลากร (คน) สยามภษัณฑฑ์ สยามลมูบฯ สยามแบตฯ พรปีเมปียลมูบฯ รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ฝลุ่ายขายและบรริหาร    204 212 36 38 30 33 51 62 321 345

ฝลุ่ายโรงงานผลริตสรินคน้า - - 92 102 119 145 188 181 399 428

รวมจจานวนคน 204 212 128 140 149 178 239 243 720 773

ผลตอบแทน (ลน้านบาท)
- ทปีทเปป็นตษัวเงริน
- สวษัสดริการ อบรมและอลทนๆ

257.41
3.40

249.75
4.28

46.54
1.45

44.68
1.58

49.02
1.38

56.39
1.93

84.48
3.18

85.25
3.43

437.44
9.41

436.11
11.22

ผลตอบแทนรวม 260.81 254.03 47.99 46.26 50.39 58.32 87.66 88.72 446.85 447.33

สจารองผลประโยชนฑ์
พนษักงาน

65.35 68.51 7.84 6.44 3.72 6.28 9.39 10.52 86.31 91.80

การอบรมใหน้ความรมูน้
 - จจานวนหลษักสมูตร
- จจานวนคนทปีทเขน้าอบรม

3
30

2
30

5
100

23
280

5
100

15
192

8
328

22
331

21
558

26
833

จจานวนคนรษับเขน้าทจางาน 19 17 27 32 0 1 57 30 103 80

    2) ลษักษณะคลุ่าตอบแทน
   1. คลุ่าตอบแทนทปีทเปป็นตษัวเงรินไดน้แกลุ่ เงรินเดลอน คลุ่าแรง คลุ่าคอมมริชชษัทน เบปีขั้ยเลปีขั้ยง เบปีขั้ยขยษัน คลุ่าลลุ่วงเวลา คลุ่ากะ คลุ่าเดรินทาง

    ทปีทเกปีทยวขน้องกษับการดจาเนรินธรรกริจ เงรินกลางปปี เงรินโบนษัส เงรินชลุ่วยเหลลอเมลทอชราภาพและเงรินชดเชยเมลทอเกษปียณอายร
 2. คลุ่าตอบแทนอลทน เชลุ่น สริทธริในวษันลาปลุ่วย ลาพษักผลุ่อน ลาบวช ลาคลอด วษันหยรดตามประเพณปี การรษักษาพยาบาลกรณปี

    อรบษัตริเหตรและฉรกเฉริน ชรดเครลทองแบบ อรปกรณฑ์เพลทอความปลอดภษัย รถรษับสลุ่งพนษักงาน หน้องพยาบาล การจษัดทจาประกษัน
    ชปีวริตใหน้กษับผมูน้บรริหารและพนษักงานตามระดษับความเสปีทยงของการปฏริบษัตริงาน สนษับสนรนคลุ่าใช น้จลุ่ายการฝนกอบรมสษัมมนาทษัขั้ง

        ภายในและภายนอกองคฑ์กร เปป็นตน้น

    3) นโยบายในการพษัฒนาพนษักงานของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย     
    บรริษษัทตระหนษักถนงความสจาคษัญในการเรปียนรมูน้และการพษัฒนาบรคลากร เพราะเชลทอวลุ่าบรคลากรทปีทมปีความรมูน้ ความสามารถ มปี
ความสจาคษัญอยลุ่างยริทงทปีทจะนจาพาบรริษษัทใหน้บรรลรเปน้าหมายในการดจาเนรินธรรกริจและสรน้างความพนงพอใจใหน้กษับลมูกคน้า ผมูน้ถลอหรน้น 
และผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกระดษับ
    บรริษษัทจษัดใหน้มปีการอบรบแกลุ่พนษักงานทรกระดษับ ทรกแผนก เปป็นประจจาอยลุ่างสมจทาเสมอทรกปปี โดยกจาหนดเปป็นใหน้มปีการจษัด
ทจาแผนฝนกอบรม เลลอกหษัวขน้ออบรมทปีทเปป็นประโยชนฑ์ตลุ่อพนษักงานและองคฑ์กร และนจาเสนอของบประมาณจากฝลุ่ายบรริหาร
เปป็นประจจาทรกเดลอนธษันวาคมของปปี กจาหนดเปน้าหมายใหน้ผมูน้จษัดการแตลุ่ละแผนกจษัดทจา Succession Plan , Training 
Plan และ Jobs Rotation Plan และมปีคณะทจางานบรริหารความเสปีทยงตรวจตริดตามการปฏริบษัตริตามแผนอยลุ่างสมจทาเสมอ 
บรริษษัทมปีนโยบายจมูงใจพนษักงานในตจาแหนลุ่งทปีทมปีความสจาคษัญโดยเพริทมคลุ่าตอบแทนเชลุ่น เงรินพริเศษ คลุ่าตจาแหนลุ่งใหน้เหมาะสม
เพลทอลด Turnover rate ของพนษักงาน  
    สจาหรษับปปี 2564 บรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย ลดจจานวนคนในการอบรมเนลทองจากสถานการณฑ์แพรลุ่ระบาดของ COVID-19  
หษัวเรลทองทปีทอบรมจะเปป็นการอบรมภายในสถานทปีททจางานและเปป็นหลษักสมูตรมาตรฐานภาคบษังคษับของทางราชการเทลุ่านษัขั้น

     4) การเปลปีทยนแปลงและขน้อพริพาทดน้านแรงงานทปีทสจาคษัญ
          ในรอบ 2 ปปีทปีทผลุ่านมา นษับแตลุ่ปปี2563 ตลุ่อเนลทองมาถนงปปี 2564 บรริษษัท สยามแบตฯ ซนทงเปป็นผมูน้ผลริตสรินคน้าแบตเตอรปีท ไดน้ลด 
 กจาลษังการผลริต เนลทองจากผลกระทบของสถานการณฑ์ COVID-19 ทปีทเกริดขนขั้นในตลาดตลุ่างประเทศ และการปรษับนโยบายตษัขั้ง
 ราคาขายในปปี2564 จนงลดจจานวนพนษักงานลงจาก 241 คนจากปปี2562 เหลลอ 149 คนในปปี2564  
       สจาหรษับขน้อพริพาทดน้านแรงงาน  - ไมลุ่มปี -                   
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7.6 ขข้อมมูลสสาคบัญอลที่น ๆ

7.6.1 บรคคลทปีทไดน้รษับมอบหมายใหน้รษับผริดชอบงานอลทนๆ
1) เลขานรการบรริษษัท

         คณะกรรมการบรริษษัทไดน้แตลุ่งตษัขั้ง นางสรทธริรษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์ รองผมูน้จษัดการฝลุ่ายบษัญช ปีและการเงริน โดยมปีประวษัตริแสดงใน
เอกสารแนบขน้างทน้าย เปป็นเลขานรการบรริษษัท ตษัขั้งแตลุ่วษันทปีท 9 สริงหาคม 2551 เพลทอทจาหนน้าทปีทตามมาตรา 89/15 พระราชบษัญญษัตริ
หลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ พ.ศ. 2535 และตามทปีทคณะกรรมการกจากษับตลาดทรนประกาศกจาหนด 

โดยมปีหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบหลษัก ดษังนปีขั้
1. รมูน้ขน้อกฎหมาย ระเบปียบและขน้อบษังคษับตลุ่างๆ และตริดตามใหน้มปีการปฏริบษัตริอยลุ่างถมูกตน้อง และเปริดเผยขน้อมมูลใหน้ทษันเวลา
2. เกป็บรษักษาเอกสารสจาคษัญเชลุ่น ทะเบปียนกรรมการ หนษังสลอนษัดประชรมคณะกรรมการ รายงานการประชรมคณะ  

               กรรมการ แบบ 56-1 รายงานประจจาปปีแบบ 56-2 หนษังสลอนษัดประชรมผมูน้ถลอหรน้น รายงานการประชรมผมูน้ถลอหรน้น รายงาน  
               การมปีสลุ่วนไดน้เสปียของกรรมการและผมูน้บรริหาร รายงานความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์ของกรรมการและผมูน้บรริหาร 
               รายงานความรษับผริดชอบตลุ่อรายงานทางการเงรินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจจาปปีของคณะ
               กรรมการ/คณะกรรมการชรดยลุ่อย

3. ดจาเนรินการอลทนๆตามทปีทคณะกรรมการกจากษับตลาดทรนและกฎหมายทปีทเกปีทยวขน้องประกาศกจาหนด
4. จษัดการประชรมผมูน้ถลอหรน้น และประชรมคณะกรรมการบรริษษัท ใหน้เปป็นไปตามกฎหมาย ขน้อบษังคษับของบรริษษัทฯ และขน้อพนง

     ปฏริบษัตริตลุ่างๆ

2) ผมูน้ควบครมดมูแลการทจาบษัญชปี
คณะกรรมการบรริษษัท มอบหมายใหน้ น.ส.สรนารปี ธรรมรรจริกรล ผมูน้ชลุ่วยผมูน้จษัดการฝลุ่ายบษัญชปีและการเงริน เปป็นผมูน้ควบครมดมูแล

      การทจาบษัญชปีของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย โดยมปีประวษัตริแสดงในเอกสารแนบขน้างทน้าย

3) หษัวหนน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบรริษษัท มอบหมายใหน้ นางสรรปียฑ์ นษันตตริกมูล ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการ บรริษษัท วปีอารฑ์ไอเอ จจากษัด เปป็น  

     หษัวหนน้างานตรวจสอบภายใน โดยมปีประวษัตริ อายร การศนกษา การฝนกอบรม และ ประสบการณฑ์ ตามเอกสารแนบขน้างทน้าย

4) หษัวหนน้างานกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริงานของบรริษษัท
คณะกรรมการบรริษษัทแตลุ่งตษัขั้งคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลสอบทานกระบวนการปฏริบษัตริตามกฎหมาย ตามขน้อกจาหนด

      ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และหนลุ่วยงานทปีทเกปีทยวขน้อง รวมถนงการกจากษับดมูแลกริจการทปีทสอดคลน้องกษับนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทปีทดปี
      ตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี และมปีเลขานรการบรริษษัทเปป็นผมูน้ทจาหนน้าทปีทสนษับสนรนขน้อมมูลและประสานงานกษับฝลุ่ายตลุ่างๆ 
      ทษัขั้งนปีขั้เพราะมปีความเปป็นอริสระ โปรลุ่งใส สามารถใหน้ขน้อเสนอแนะและการปรษับปรรงแนวทางปฏริบษัตริใหน้สอดคลน้องกษับธรรกริจ นจา
      มาซนทงความนลุ่าเชลทอถลอแกลุ่นษักลงทรนหรลอบรคคลภายนอก

7.6.2 งานนษักลงทรนสษัมพนธฑ์
บรริษษัท เปริดเผยขน้อมมูลตามขน้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และ

ตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทย โดยมปีเลขานรการบรริษษัทรษับผริดชอบวลุ่าไดน้ทจาถมูกตน้อง ครบถน้วน ทษันเหตรการณฑ์ แกลุ่ผมูน้ถลอหรน้น 
นษักลงทรนรายยลุ่อย และผมูน้สนใจทรกระดษับ อยลุ่างเทลุ่าเทปียมและเปป็นธรรม เปริดโอกาสใหน้มปีการนษัดพบปะผมูน้บรริหาร การตอบคจาถาม
ทางโทรศษัพทฑ์ หรลออปีเมลฑ์ การเผยแพรลุ่ผลุ่านสลทอ และการเปริดเผยขน้อมมูลสารสนเทศตลุ่างๆตามเหตรการณฑ์ ตามรอบระยะเวลาบษัญชปี
นจาเสนอผลการดจาเนรินงาน คจาอธริบายและการวริเคราะหฑ์ของฝลุ่ายจษัดการประจจาไตรมาส กรณปีรายไดน้/กจาไรสรทธริ ตลุ่างจากงวด
เดปียวกษันของปปีทปีทผลุ่านมารน้อยละ 20 ผลุ่านระบบสลทอสารของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทยและเผยแพรลุ่บนเวป็บไซตฑ์ของ
บรริษษัท ทปีท http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพลทอใหน้สาธารณชนไดน้รษับรมูน้ขน้อมมูลอยลุ่างเทลุ่าเทปียมกษัน 
กรณปีทปีทผมูน้ถลอหรน้น นษักลงทรน หรลอผมูน้สนใจ มปีขน้อสงสษัยหรลอตน้องการนษัดหมายเขน้าพบผมูน้บรริหารและเยปีทยมชมกริจการ
สามารถตริดตลุ่อเลขานรการบรริษษัทไดน้ทปีท โทรศษัพทฑ์: 0-2975-2780 ตลุ่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรลอ อปีเมลฑ์ :
suthirat@siampangroup.com

7.6.3 คลุ่าตอบแทนของผมูน้สอบบษัญชปี
1) คลุ่าตอบแทนจากการสอบบษัญชปี (audit fee)

งบการเงรินรวม (บาท) งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท (บาท)
2564 2563 2562 2564 2563 2562

คลุ่าสอบบษัญชปี 2,289,500 2,289,500 2,289,500 1,086,500 1,086,500 1,086,500
2) คลุ่าบรริการอลทน (non-audit fee)       

       -ไมลุ่มปี -
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8. รายงานผลการดสาเนงินงานสสาคบัญดข้านการกสากบับดมูแลกงิจการ  

8.1 สรธุปผลการปฏงิบบัตงิหนข้าททที่ของคณะกรรมการในรอบปทททที่ผสานมา

8.1.1 การสรรหา พษัฒนา และประเมรินผลการปฏริบษัตริหนน้าทปีทของคณะกรรมการ
(1) หลษักเกณฑฑ์การคษัดเลลอกกรรมการอริสระ

(1.1)  ครณสมบษัตริของกรรมการอริสระ ตน้องมปีครณสมบษัตริและไมลุ่มปีลษักษณะตน้องหน้ามตามมาตรา 68 แหลุ่งพระราชบษัญญษัตริบรริษษัท
มหาชนจจากษัดพ.ศ.2535 ไมลุ่มปีลษักษณะทปีทแสดงถนงการขาดความเหมาะสมทปีทจะไดน้รษับความไวน้วางใจใหน้เปป็นกรรมการใน
บรริษษัททปีทมปีมหาชนเปป็นผมูน้ถลอหรน้นตามมาตรา 89/3 แหลุ่งพรบ.หลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ฉบษับทปีท 4 พ.ศ.2551 และ
ฉบษับทปีท 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ทปีท กจ.3/2560 เรลทองการ
กจาหนดลษักษณะขาดความนลุ่าไวน้วางใจของกรรมการและผมูน้บรริหารของบรริษษัททปีทมปีผลใช น้บษังคษับตษัขั้งแตลุ่วษันทปีท 16 
กรมภาพษันธฑ์ 2560 เปป็นตน้นไป

(1.2)  บรริษษัทฯไดน้กจาหนดนริยามกรรมการอริสระของบรริษษัทฯเทลุ่ากษับขน้อกจาหนดขษัขั้นตจทาของก.ล.ต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่ง
ประเทศไทยในเรลทองการถลอหรน้นของบรริษษัทฯคลอกรรมการอริสระของบรริษษัทฯตน้องถลอหรน้นในบรริษษัทฯไมลุ่เกรินรน้อยละ 1 ของ
จจานวนหรน้นทปีทมปีส ริทธริออกเสปียงทษัขั้งหมด และมปีครณสมบษัตริความเปป็นอริสระตามเกณฑฑ์ของคณะกรรมการกจากษับตลาดทรน
ตามประกาศทปีท ทจ.4/2552 ลงวษันทปีท 20 กรมภาพษันธฑ์ 2552 และตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปี

 (1.3)  กระบวนการสรรหาการคษัดเลลอก ไมลุ่ไดน้ผลุ่านคณะกรรมการสรรหา เนลทองจากบรริษษัทฯยษังไมลุ่มปีการแตลุ่งตษัขั้งคณะกรรมการ
สรรหา อยลุ่างไรกป็ตาม บรริษษัทฯไดน้เปริดโอกาสใหน้ผมูน้ถลอหรน้นสลุ่วนนน้อยเสนอชลทอบรคคลทปีทมปีครณสมบษัตริเหมาะสมเขน้าดจารง
ตจาแหนลุ่งตามแนวทางปฏริบษัตริทปีทตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทยแนะนจาไวน้ โดยไดน้แจน้งผมูน้ถลอหรน้นทราบผลุ่านระบบเผย
แพรลุ่ขน้อมมูลของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทยและเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัทฯ ทรกปปี

 (1.4) การแตลุ่งตษัขั้ง ทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้นเปป็นผมูน้แตลุ่งตษัขั้งโดยใช น้เสปียงขน้างมาก บรคคลซนทงไดน้รษับคะแนนเสปียงสมูงสรดตามลจาดษับจะไดน้
รษับแตลุ่งตษัขั้งใหน้เปป็นกรรมการเทลุ่ากษับจจานวนกรรมการทปีทจะพนงมปีหรลอจะพนงเลลอกตษัขั้งในครษัขั้งนษัขั้น การเสนอชลทอบรคคลเขน้าดจารง
ตจาแหนลุ่งกรรมการ บรริษษัทฯไดน้เปริดเผยขน้อมมูลประวษัตริอยลุ่างเพปียงพอใหน้ผมูน้ถลอหรน้นพริจารณากลุ่อนลงคะแนนแตลุ่งตษัขั้ง

(1.5)    บรริษษัทฯมปีกรรมการอริสระมากกวลุ่า 1 ใน 3 ของกรรมการทษัขั้งคณะคลอมปีกรรมการอริสระรวม 4 ทลุ่านตลุ่อกรรมการทษัขั้งคณะ 
10 ทลุ่านคริดเปป็นรน้อยละ 40 กรรมการอริสระแตลุ่ละทลุ่านเปป็นผมูน้ทรงครณวรฒริและเปป็นบรคคลภายนอก ไมลุ่มปีสลุ่วนรลุ่วมในการ
บรริหารงานไมลุ่เปป็นผมูน้ถลอหรน้นรายใหญลุ่หรลอถลอหรน้นเกรินกวลุ่ารน้อยละ 1 ไมลุ่ไดน้เปป็นลมูกจน้างหรลอพนษักงานทปีทไดน้รษับเงรินเดลอน รวม
ทษัขั้งไมลุ่ใชลุ่เปป็นผมูน้ทปีทเกปีทยวขน้องหรลอญาตริสนริทของผมูน้บรริหารหรลอผมูน้ถลอหรน้นรายใหญลุ่ของบรริษษัท,บรริษษัทในเครลอ, บรริษษัทรลุ่วม, 
บรริษษัททปีท เกปีทยวขน้อง กรรมการอริสระ 2 ทลุ่านมปีความรอบรมูน้ในหลษักการบษัญชปีและกฎหมาย สลุ่วนกรรมอริสระอปีก 2 ทลุ่านมปี
ความรอบรมูน้ในธรรกริจอรตสาหกรรมนจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี 

(1.6) ในปปี2564 ทปีทผลุ่านมา กรรมการอริสระทษัขั้ง 4 ทลุ่าน ไมลุ่มปีความสษัมพษันธฑ์ทางธรรกริจหรลอการใหน้บรริการทางวริชาชปีพ

(2) การสรรหากรรมการและผมูน้บรริหารระดษับสมูงสรด
(2.1) ขบวนการคษัดเลลอก ผมูน้ดจารงตจาแหนลุ่งกรรมการและผมูน้บรริหารของบรริษษัทฯไมลุ่ไดน้ผลุ่านคณะกรรมการสรรหาเนลทองจาก 

บรริษษัทฯยษังไมลุ่มปีการแตลุ่งตษัขั้งคณะกรรมการสรรหา อยลุ่างไรกป็ตาม บรริษษัทฯไดน้เปริดโอกาสใหน้ผมูน้ถลอหรน้นสลุ่วนนน้อยเสนอชลทอ
บรคคลทปีทมปีครณสมบษัตริเหมาะสมเขน้าดจารงตจาแหนลุ่งกรรมการ ตามแนวทางปฏริบษัตริทปีทตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทย
แนะนจาไวน้ โดยแจน้งผมูน้ถลอหรน้นทราบผลุ่านระบบเผยแพรลุ่ขน้อมมูลของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทยและเวป็บไซตฑ์ของ
บรริษษัทฯ ทรกปปี

 (2.2) การแตลุ่งตษัขั้ง ทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้นเปป็นผมูน้แตลุ่งตษัขั้งโดยใช น้เสปียงขน้างมาก บรคคลซนทงไดน้รษับคะแนนเสปียงสมูงสรดตามลจาดษับจะไดน้
รษับแตลุ่งตษัขั้งใหน้เปป็นกรรมการเทลุ่ากษับจจานวนกรรมการทปีทจะพนงมปีหรลอจะพนงเลลอกตษัขั้งในครษัขั้งนษัขั้น การเสนอชลทอบรคคลเขน้าดจารง
ตจาแหนลุ่งกรรมการ บรริษษัทฯไดน้เปริดเผยขน้อมมูลประวษัตริอยลุ่างเพปียงพอใหน้ผมูน้ถลอหรน้นพริจารณากลุ่อนลงคะแนนแตลุ่งตษัขั้ง

(2.3) ครณสมบษัตริ ของกรรมการ และผมูน้บรริหารระดษับสมูง ตน้องมปีครณสมบษัตริและไมลุ่มปีลษักษณะตน้องหน้ามตามมาตรา 68 แหลุ่งพระ
ราชบษัญญษัตริบรริษษัทมหาชนจจากษัดพ.ศ.2535 ไมลุ่มปีลษักษณะทปีทแสดงถนงการขาดความเหมาะสมทปีทจะไดน้รษับความไวน้วางใจ
ใหน้เปป็นกรรมการหรลอผมูน้บรริหารระดษับสมูงในบรริษษัททปีทมปีมหาชนเปป็นผมูน้ถลอหรน้นตามมาตรา 89/3 แหลุ่งพรบ.หลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ฉบษับทปีท 4 พ.ศ.2551 และ ฉบษับทปีท 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ทปีท กจ.3/2560 เรลทองการกจาหนดลษักษณะขาดความนลุ่าไวน้วางใจของกรรมการและผมูน้บรริหารของบรริษษัท
ทปีทมปีผลใช น้บษังคษับตษัขั้งแตลุ่วษันทปีท 16 กรมภาพษันธฑ์ 2560 เปป็นตน้นไป

(2.4) การประกอบกริจการนอกบรริษษัท กรรมการจะประกอบกริจการหรลอเขน้าเปป็นหรน้นสลุ่วนหรลอเขน้าเปป็นผมูน้ถลอหรน้นในนริตริบรคคลอลทน
ทปีทมปีสภาพอยลุ่างเดปียวกษันและเปป็นการแขลุ่งขษันกษับกริจการของบรริษษัทไมลุ่ไดน้และเพลทอใหน้กรรมการสามารถอรทริศเวลาในการ
ปฏริบษัตริหนน้าทปีท คณะกรรมการบรริษษัทฯไดน้กจาหนดจจานวนบรริษษัททปีทกรรมการแตลุ่ละคนจะไปดจารงตจาแหนลุ่งไวน้ดษังตลุ่อไปนปีขั้   

          - กรรมการทปีทเปป็นผมูน้บรริหารใหน้ดจารงตจาแหนลุ่งไดน้ไมลุ่เกริน 4 บรริษษัท
          - กรรมการทปีทไมลุ่เปป็นผมูน้บรริหารใหน้ดจารงตจาแหนลุ่งไดน้ไมลุ่เกริน 6 บรริษษัท และ
          - ประธานกรรมการใหน้ดจารงตจาแหนลุ่งประธานกรรมการบรริษษัทจดทะเบปียนไดน้เพปียง 1 บรริษษัท 

(2.5) จากคณะกรรมการทษัขั้งหมด 10 ทลุ่าน มปีกรรมการ  5 ทลุ่านมาจากกลรลุ่มโรจตระการซนทงถลอหรน้นรวมกษันรน้อยละ 74.95
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(3) การประเมรินผลการปฏริบษัตริงานของคณะกรรมการแตลุ่ละชรด
คณะกรรมการบรริษษัทจษัดใหน้มปีการประเมรินผลการปฏริบษัตริงานทษัขั้งคณะปปีละ 1 ครษัขั้ง 
ในปปี 2564 คณะกรรมการทษัขั้ง 3 ชรด ประเมรินตนเองทษัขั้งคณะตามหษัวขน้อ ดษังนปีขั้
1. โครงสรน้างของคณะกรรมการ
2. ครณสมบษัตริของคณะกรรมการแตลุ่ละชรด ความรมูน้ ความสามารถ ประสบการณฑ์ ความเหมาะสม กษับธรรกริจของบรริษษัท
3. บทบาท หนน้าทปีทและความรษับผริดชอบของคณะกรรมการแตลุ่ละชรดตามกฎบษัตร
4. การใหน้ความสจาคษัญตลุ่อการกจาหนด นโยบาย วริสษัยทษัศนฑ์ กลยรทธฑ์ในการดจาเนรินธรรกริจ
5. ไดน้ปฏริบษัตริหนน้าทปีทครบถน้วนตามหลษักการ คลอตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ดน้วยความระมษัดระวษัง (Duty of Care),  
    ดน้วยความซลทอสษัตยฑ์สรจรริต (Duty of Loyalty) และ ดน้วยความรษับผริดชอบ (Accountable)
6. การดมูแลไมลุ่ใหน้เกริดความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์
7. การทบทวนนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปีและการนจาไปปฏริบษัตริจรริง
8. การทบทวนจรริยธรรมจรรยาบรรณธรรกริจและการปฏริบษัตริทปีทไมลุ่ขษัดแยน้ง
9. การใหน้ความรลุ่วมมลอไมลุ่ปฏริบษัตริและตลุ่อตน้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน
10.การประเมรินผลและกจาหนดคลุ่าตอบแทนใหน้ผมูน้บรริหารระดษับสมูง
11.การประชรมคณะกรรมการ การกจาหนดวาระประชรม ความพรน้อมเอกสารประกอบการประชรม การเขน้ารลุ่วมประชรม       
    ของกรรมการแตลุ่ละทลุ่าน ความมปีสลุ่วนรลุ่วมและความสมจทาเสมอ
12.การพษัฒนาความรมูน้ของกรรมการและเลขานรการบรริษษัท
13.ทบทวนแผนการพษัฒนาผมูน้บรริหารและพนษักงานในบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย
14.การวางแผนสลบทอดตจาแหนลุ่งผมูน้บรริหารระดษับสมูง
15.การดจารงตจาแหนลุ่งของกรรมการในบรริษษัทจดทะเบปียนและบรริษษัททษัทวไปอลทน
ผลการประเมรินของปปี2564 เนลทองจากสถานการณฑ์ณฑ์ โควริด-19 ทจาใหน้การทจางานมปีขน้อจจากษัดขนขั้น ขน้อ 11. การเขน้ารลุ่วมประชรมของ

กรรมการบางทลุ่านจนงลดความสมจทาเสมอไป แตลุ่ไมลุ่ไดน้ทจาใหน้เปป็นอรปสรรคในการดจาเนรินธรรกริจแตลุ่อยลุ่างใด เพราะสามารถตริดตลุ่อขอความ
คริดเหป็นหรลอปรนกษาทางเทคโนโลยปีทอลทนไดน้หากมปีความจจาเปป็น

8.1.2 การเขน้ารลุ่วมประชรมและการจลุ่ายคลุ่าตอบแทนคณะกรรมการ

       ในปปี2564 บรริษษัทจษัดใหน้มปี การประชรมคณะกรรมการบรริษษัทรวม 9 ครษัขั้ง,การประชรมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครษัขั้ง และ การ
ประชรมคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง 1 ครษัขั้ง โดยกรรมการแตลุ่ละทลุ่านไดน้เขน้ารลุ่วมประชรม ดษังนปีขั้

ชลทอ สกรล ตจาแหนลุ่ง ประชรม
คณะ

กรรมการ
บรริษษัท

ประชรม
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

ประชรม
คณะ

กรรมการ
ความเสปีทยง

รวม
(ครษัขั้ง)

คลุ่าตอบแทน
(บาท)
สจาหรษับ
ปปี 2564

1.นายมรข โรจตระการ ประธานกรรมการ 6 6 105,000
2.นายอดริศร โรจตระการ กรรมการ 8 8 180,000
3.นางอรศรปี ทริพยบรญทอง กรรมการ 9  3 12 210,000
4.นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กรรมการ 6 6 280,000
5.นางสาวดรษฎปี โรจตระการ กรรมการ 9 9 210,000
6.นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง กรรมการ 9 9 210,000
7.นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ กรรมการอริสระ 7 4 11 585,000
8.นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์ กรรมการอริสระ 6 3 9 440,000
9.นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ 7 4 11 530,000
10.นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล กรรมการอริสระ 7 3 1 11 530,000

คลุ่าตอบแทนรวม 3,280,000

       คลุ่าตอบแทนกรรมการและวริธปีการจลุ่าย
-  คลุ่าเบปีขั้ยประชรม พริจารณาจากผลประกอบการและขนาดธรรกริจของบรริษษัท ความรษับผริดชอบ ความรมูน้ความสามารถและ
   ประสบการณฑ์ของกรรมการ การปฏริบษัตริหนน้าทปีททปีทกลุ่อใหน้เกริดประโยชนฑ์กษับบรริษษัท โดยเทปียบเคปียงกษับบรริษษัททปีทอยมูลุ่ในกลรลุ่มธรรกริจ
   เดปียวกษัน และมปีอษัตราทปีทเหมาะสมเพปียงพอทปีจะจมูงใจและรษักษากรรมการทปีมปีครณภาพไวน้ โดยจลุ่ายใหน้กษับกรรมการทรกทลุ่านทปี
   เขน้าประชรม
-  คลุ่าตอบแทนประจจาปปี พริจารณาจากผลประกอบการของบรริษษัทโดยจลุ่ายใหน้กษับกรรมการอริสระ

       คลุ่าตอบแทนอลทน
-  ไมลุ่มปี
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8.1.3 การกจากษับดมูแลบรริษทยลุ่อย
กลไกในการกจากษับดมูแลการจษัดการและรษับผริดชอบการดจาเนรินงานในบรริษทยลุ่อย
     1) กรรมการบรริหารของบรริษษัท 3 ทลุ่าน มปีตจาแหนลุ่งเปป็น กรรมการผมูน้จษัดการบรริษษัทยลุ่อยแตลุ่ละบรริษษัทฯรวม 3 บรริษษัท  
     2) ขอบเขตอจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบของกรรมการผมูน้จษัดการ

1. วางแผนเปน้าหมาย กลยรทธฑ์ งบประมาณ ในการทจาธรรกริจหลษักของกลรลุ่มบรริษษัท
2. วางแผนการเลลอกซลขั้อวษัตถรดริบหลษักสจาคษัญ 

 3. วางแผนโครงสรน้างองคฑ์กร การใช น้ทรษัพยากร แรงงาน และเครลทองจษักร
          4. วางนโยบายครณภาพ 
          5. วางนโยบายตน้นทรนมาตรฐานและการวษัดผลประสริทธริภาพ  
          6. ประเมรินผลงาน ทษัขั้งจากภายในองคฑ์กร และจากลมูกคน้าผมูน้บรริโภค อยลุ่างสมจทาเสมอ

     3) คณะกรรมการบรริหารทจาหนน้าทปีทสรรหาบรคคลทปีทมปีความรมูน้ความสามารถไปดจารงตจาแหนลุ่งผมูน้บรริหาร เพลทอดมูแลการบรริหาร  
           งานใหน้เปป็นไปตามนโยบายของบรริษษัทอยลุ่างมปีประสริทธริภาพและประสริทธริผล
     4) คณะกรรมการบรริหารกจาหนดใหน้บรริษษัทฯและบรริษษัทยลุ่อยใช น้นโยบายการปฏริบษัตริงานเหมลอนกษันโดยเปป็นไปตามแผน  
           ธรรกริจหลษักของบรริษษัท หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปีของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และ กลต.  หลษักการบษัญชปีมาตรฐาน 

หลษักกฎหมาย และระเบปียบขน้อบษังคษับของหนลุ่วยงานตลุ่างๆ ทปีเกปีทยวขน้อง 
     5)   พริจารณาอนรมษัตริโครงการหรลอการดจาเนรินงานตลุ่างๆ การทจารายการการไดน้มาหรลอจจาหนลุ่ายไปซ นทงทรษัพยฑ์สริน การกมูน้ยลม

หรลอการขอสรินเชลทอ การใหน้กมูน้ยลมเงริน การเพริทมทรน การลดทรน การเลริกบรริษษัท ทปีทมปีผลตลุ่อการดจาเนรินธรรกริจอยลุ่างมปีนษัย
สจาคษัญของบรริษษัทยลุ่อย

     6)   คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนน้าทปีทสอบทานความถมูกตน้องเชลทอถลอไดน้ของรายงานทางการเงริน สอบทานระบบการ
ควบครมภายใน การตรวจสอบภายใน การทจารายการเกปีทยวโยงกษัน การปฏริบษัตริตามกฎหมายและระเบปียบขน้อบษังคษับทปีท
เกปีทยวขน้อง รวมถนงการกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริงานของบรริษษัทยลุ่อย

      7) คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยงทจาหนน้าทปีทพริจารณาแนวทางบรริหารความเสปีทยงของบรริษษัทยลุ่อย
      8) คณะกรรมการบรริษษัททจาหนน้าทปีทพริจารณาผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยลุ่อยอยลุ่างสมจทาเสมอ เพลทอวางแผนงานและ

เปน้าหมายในการดจาเนรินงานในอนาคต

8.1.4 การตริดตามใหน้มปีการปฏริบษัตริตามนโยบายและแนวปฏริบษัตริในการกจากษับดมูแลกริจการ

(1) การปน้องกษันความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์
คณะกรรมการบรริษษัทถลอเปป็นนโยบายสจาคษัญทปีทไมลุ่ใหน้คณะกรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงาน ใช น้ตจาแหนลุ่งหนน้าทปีทแสวงหาผล

ประโยชนฑ์สลุ่วนตน โดยไดน้กจาหนดจรรยาบรรณธรรกริจและแนวทางปฏริบษัตริ สจาหรษับกรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัท ใหน้หลปีก
เลปีทยงการทจารายการทปีทเกปีทยวโยงกษับตนเองทปีทอาจกลุ่อใหน้เกริดความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์กษับบรริษษัท และบรริษษัทจษัดใหน้มปีการทจารายงานทปีท
เกปีทยวขน้อง ดษังนปีขั้ 

1. การเปริดเผยรายการทปีทอาจมปีความขษัด
แยน้งทางผลประโยชนฑ์ และรายการ
ระหวลุ่างกษัน

     บรริษษัทกจาหนดใหน้มปีการเปริดเผยรายการทปีทมปีสาระสจาคษัญ โดยแสดงรายละเอปียด
บรคคลทปีทอาจมปีความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์ ความสษัมพษันธฑ์ ลษักษณะของรายการ 
เงลทอนไข นโยบายราคา และมมูลคลุ่าของรายการ เหตรผลความจจาเปป็น และความเหป็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรลอคณะกรรมการบรริษษัท โดยมปีหษัวขน้อ รายการ
ระหวลุ่างกษัน แสดงไวน้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจจาปปี ทรกปปี

2. การจษัดทจารายงานการถลอหลษักทรษัพยฑ์
ของกรรมการและผมูน้บรริหาร

     บรริษษัทฯ มปีนโยบายใหน้กรรมการและผมูน้บรริหารของบรริษษัทฯ รายงานการ
เปลปีทยนแปลงการถลอครองหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัทฯ ซนทงรวมถนงการเปลปีทยนแปลงการ
ถลอครองหลษักทรษัพยฑ์ของคมูลุ่สมรสและบรตรทปีทยษังไมลุ่บรรลรนริตริภาวะของบรคคลดษังกลลุ่าว 
(ถน้ามปี) ตลุ่อทปีทประชรมคณะกรรมการบรริษษัทเปป็นรายไตรมาส โดยใหน้นจาสลุ่งสจาเนาแบบ
รายงานการเปลปีทยนแปลงการถลอหลษักทรษัพยฑ์และสษัญญาซลขั้อขายลลุ่วงหนน้า (แบบ 59)
ถน้ามปี ใหน้แกลุ่เลขานรการบรริษษัท เพลทอรวบรวมและนจาเสนอตลุ่อทปีทประชรมคณะกรรมการ
บรริษษัท

3. การจษัดทจารายงานการมปีสลุ่วนไดน้เสปีย
ของกรรมการและผมูน้บรริหาร

     บรริษษัทกจาหนดใหน้กรรมการและผมูน้บรริหาร ดจาเนรินการตามมาตรา 89 แหลุ่งพระ
ราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ คลอ ตน้องจษัดทจาและสลุ่งแบบรายงาน
การมปีสลุ่วนไดน้เสปียเพลทอรายงานใหน้บรริษษัททราบถนงการมปีสลุ่วนไดน้เสปียของตนหรลอของ
บรคคลทปีทมปีความเกปีทยวขน้อง ซนทงเปป็นสลุ่วนไดน้เสปียทปีทเกปีทยวขน้องกษับการบรริหารกริจการของ
บรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย ดษังนปีขั้
     - รายงานเมลทอเขน้าดจารงตจาแหนลุ่งกรรมการหรลอผมูน้บรริหารครษัขั้งแรก
     - รายงานภายใน 3 วษันเมลทอมปีการเปลปีทยนแปลงอยลุ่างมปีสาระสจาคษัญ
     - รายงานทรกไตรมาสในการประชรมพริจารณาผลการดจาเนรินงานและงบการเงริน
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โดยเลขานรการบรริษษัทเปป็นผมูน้จษัดเกป็บและสลุ่งสจาเนาใหน้ประธานกรรมการบรริษษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบรษับทราบ และสรรปรายงานการมปีสลุ่วนไดน้เสปียทปีทมปีการ
เปลปีทยนแปลงใหน้ทปีทประชรมคณะกรรมการบรริษษัททราบและบษันทนกในรายงานการ
ประชรมคณะกรรมการทรกครษัขั้งทปีทมปีการเปลปีทยนแปลง
      และ กจาหนดแบบฟอรฑ์มใหน้กรรมการ ผมูน้บรริหาร รายงานความขษัดแยน้งทางผล
ประโยชนฑ์ทษันทปีเมลทอมปีความขษัดแยน้งเกริดขนขั้น และรายงานเปป็นประจจาภายในเดลอน
กรมภาพษันธฑ์ของทรกปปี ( ถน้าไมลุ่มปีใหน้รายงานวลุ่า ไมลุ่มปี )

(2) นโยบายการดมูแลเรลทองการใช น้ขน้อมมูลภายใน
เพลทอใหน้เปป็นไปตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปีของบรริษษัทมหาชน บรริษษัทตน้องเกป็บรษักษาขน้อมมูลทางการเงรินและขน้อมมูลภายใน

ทปีทสจาคษัญ โดยไมลุ่แจน้งใหน้บรคคลภายในบรริษษัทแผนกอลทนๆทปีทไมลุ่เกปีทยวขน้องกษับขน้อมมูลทราบกลุ่อนเปริดเผยแกลุ่สาธารณชน และไมลุ่ใช น้ขน้อมมูล
ภายในทปีทเปป็นสาระสจาคษัญตลุ่อการเปลปีทยนแปลงราคาหรน้นของบรริษษัทและยษังไมลุ่ไดน้เปริดเผยไปทจาประโยชนฑ์ใหน้แกลุ่ตนเองหรลอผมูน้อลทนในทางมริ
ชอบทษัขั้งทางตรงและทางอน้อม จนงกจาหนดแนวทางปฏริบษัตริสจาหรษับ คณะกรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงานทรกคน ทษัขั้งของบรริษษัทและบรริษษัท
ยลุ่อย ไวน้ดษังนปีขั้ 

1. รายงานการเปลปีทยนแปลงการถลอหลษัก
ทรษัพยฑ์ของบรริษษัท ตามพ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์
มาตรา 59

     กรรมการและผมูน้บรริหารตน้องทจารายงานการถลอหลษักทรษัพยฑ์ของตนเอง รวมถนงคมูลุ่
สมรสและบรตรทปีทยษังไมลุ่บรรลรนริตริภาวะ ภายใน 3 วษันทจาการนษับแตลุ่วษันทปีทมปีรายการ
เปลปีทยนแปลง

2. หน้ามนจาขน้อมมูลภายในทปีทยษังไมลุ่เปริดเผย
ตลุ่อสาธารณชน ไปเปริดเผยหรลอแสวงหา
ประโยชนฑ์

     2.1 กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัททปีทรษับทราบขน้อมมูลภายในของ
บรริษษัทตน้องรษักษาความลษับและหน้ามนจาขน้อมมูลไปเปริดเผยหรลอแสวงหาประโยชนฑ์ดน้วย
การซลขั้อขายหลษักทรษัพยฑ์แกลุ่ตนเองทษัขั้งทางตรงและทางอน้อม
     2.2 หน้ามมริใหน้ กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงานหรลอบรคคลทปีทเกปีทยวขน้องกษับ
ขน้อมมูลภายในทจาการซลขั้อขายหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัทในชลุ่วงเวลา 30 วษัน กลุ่อนทปีทงบ
การเงรินประจจารายไตรมาสและประจจาปปี หรลอขน้อมมูลภายในนษัขั้นจะเปริดเผยตลุ่อ
สาธารณชน และชลุ่วงเวลา 24 ชษัทวโมงหลษังเปริดเผยตลุ่อสาธารณชนแลน้ว

3. กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงาน ทปีทพน้น
ตจาแหนลุ่ง

     กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงาน ทปีทเกปีทยวขน้องกษับขน้อมมูลภายใน ทปีทพน้นตจาแหนลุ่ง
แลน้ว หน้ามเปริดเผยขน้อมมูลภายใน หรลอความลษับของบรริษษัท ตลอดจนขน้อมมูลความลษับ
ของคมูลุ่คน้าของบรริษษัทฯ ไปใช น้ประโยชนฑ์ใหน้แกลุ่บรคคลภายนอกหรลอบรริษษัทอลทนทปีตนเอง
เปป็นผมูน้ถลอหรน้น กรรมการ ผมูน้บรริหาร และพนษักงาน แมน้วลุ่าการเปริดเผยขน้อมมูลดษังกลลุ่าวจะ
ไมลุ่ทจาใหน้เกริดผลเสปียหายแกลุ่บรริษษัทและคมูลุ่คน้าของบรริษษัทกป็ตาม เวน้นแตลุ่เปป็นขน้อมมูลทปีท
ตน้องเปริดเผยตามทปีทกฎหมายกจาหนด

4. การรษักษาความปลอดภษัยของขน้อมมูลใน
ระบบสารสนเทศ

บรริษษัทมปีนโยบายควบครม และ/หรลอ ปน้องกษันการเขน้าถนงขน้อมมูลของบรริษษัทจากบรคคล
ภายนอก และกจาหนดสริทธริในการเขน้าถนงขน้อมมูลใหน้กษับพนษักงานในระดษับตลุ่างๆ ตาม
อจานาจหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ

5. การสลทอสารแจน้งเตลอนภายในองคฑ์กร เลขานรการบรริษษัทฯ มปีหนน้าทปีทสลทอสารภายในองคฑ์กรแจน้งเตลอนใหน้ผมูน้เกปีทยวขน้องทรกคนรษับ
ทราบชลุ่วงกจาหนดเวลาหน้ามซลขั้อขายหลษักทรษัพยฑ์ลลุ่วงหนน้า 30 วษันกลุ่อนเปริดเผยงบการ
เงรินประจจาไตรมาสและประจจาปปี ทรกครษัขั้ง

6. บทลงโทษทางวรินษัย ในขน้อบษังคษับการทจางานของบรริษษัทมปีระบรบทลงโทษอยลุ่างชษัดเจน โดยจะพริจารณา
ลงโทษทางวรินษัยตามควรแกลุ่กรณปีเชลุ่นการตษักเตลอนดน้วยวาจา การตษักเตลอนเปป็น
หนษังสลอ การภาคทษัณฑฑ์ จนถนงขษัขั้นใหน้ออก หรลอเลริกจน้างรวมทษัขั้งอาจมปีความรษับผริดทษัขั้ง
ทางอาญาและทางแพลุ่งตาม พ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์ฯ

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

(3) นโยบายตลุ่อตน้านทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน
หน้ามกรรมการบรริษษัท ผมูน้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัท ดจาเนรินการสนษับสนรนการทรจรริต คอรฑ์รษัปชษัทน หรลอยอมรษับการคอรฑ์รษัปชษัทน

ในทรกรมูปแบบทษัขั้งทางตรงและทางอน้อม โดยครอบคลรมถนงธรรกริจของบรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทรลุ่วม หรลอบรริษษัทอลทนทปีทบรริษษัทมปีอจานาจในการ
ควบครมไมลุ่วลุ่ากรณปีใดๆ และตน้องปฏริบษัตริตามมาตรการตลุ่อตน้านทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทนอยลุ่างเครลุ่งครษัด รวมถนงจษัดใหน้มปีโครงสรน้างผมูน้รษับผริดชอบและ
ระบบการบรริหารความเสปีทยง การควบครมภายใน และการตรวจสอบภายในเพลทอปน้องกษันและปราบปรามการทรจรริตหรลอคอรฑ์รษัปชษัทนภายใน
องคฑ์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏริบษัตริ และขน้อกจาหนดในการดจาเนรินการเพลทอใหน้สอดคลน้องกษับการเปลปีทยนแปลงของธรรกริจ ระเบปียบ 
ขน้อบษังคษับ และขน้อกจาหนดของกฎหมาย บรริษษัทไดน้เผยแพรลุ่นโยบายไวน้แลน้วบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัท 
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

50

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


SPG One Report 2564  

(4) การแจน้งเบาะแสหรลอขน้อรน้องเรปียนหรลอกรณปีถมูกละเมริด
บรริษษัทกจาหนดชลุ่องทางการแจน้งเบาะแส หรลอขน้อรน้องเรปียน หรลอกรณปีถมูกละเมริดส ริทธริ รวมถนงการเสนอแนะแสดงความคริดเหป็น
ตลุ่างๆ ผลุ่านชลุ่องทางดษังนปีขั้

1. จดหมายอริเลป็กทรอนริกสฑ์ 1.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ 
      เสปีทยง ทปีทศมูนยฑ์อปีเมลฑ์: info@siampangroup.com
1.2 เลขานรการบรริษษัท ทปีทอปีเมลฑ์ : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจษัดสลุ่งทางไปรษณปียฑ์ 2.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ
     เสปีทยง/เลขานรการบรริษษัท
     สลุ่งถนง   บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
               488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีทแยกมหานาค เขตดรส ริต กรรงเทพฯ  
               10300
2.2 ผมูน้สอบบษัญชปี
     สลุ่งถนง    ครณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง
              ชษัขั้น 48 - 50 อาคารเอป็มไพรฑ์ทาวเวอรฑ์ 1
              ถนนสาทรใตน้ยานนาวา เขตสาทร กรรงเทพฯ 10120

3. โทรศษัพทฑ์ และ โทรสาร 3.1 คณะกรรมการบรริษษัท
        - คอลเซป็นเตอรฑ์ 0-2280-0202           - แฟกซฑ์ 0-2280-0691
3.2 เลขานรการบรริษษัท
         - โทร. 0-2975-2780 ตลุ่อ 305          - แฟกซฑ์ 0-2975-2789 

กระบวนการรษับขน้อรน้องเรปียน 
บรริษษัทดจาเนรินการตามกระบวนการดษังนปีขั้
1)  ผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียทรกระดษับ แจน้งเบาะแส ขน้อรน้องเรปียน หรลอเสนอแนะความเหป็นผลุ่านชลุ่องทางขน้างตน้น โดยขน้อมมูลทปีทไดน้รษับบรริษษัท
ถลอเปป็นความลษับ และมปีมาตรการครน้มครองผมูน้แจน้งเบาะแส ขน้อรน้องเรปียน หรลอกรณปีถมูกละเมริดส ริทธริ ตามทปีทกจาหนดในนโยบายและ
แนวทางปฏริบษัตริเพลทอปน้องกษันและตลุ่อตน้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน และในจรรยาบรรณธรรกริจของบรริษษัท
2)  เลขานรการบรริษษัท รษับขน้อรน้องเรปียน และดจาเนรินการพริจารณาแยกประเภทขน้อรน้องเรปียน
3)  นจาเสนอคณะกรรมการทปีทไมลุ่เกปีทยวขน้องกษับขน้อรน้องเรปียนพริจารณาแตลุ่งตษัขั้งบรคคลทปีทเหมาะสมเพลทอดจาเนรินการตรวจสอบขน้อเทป็จ
จรริง หาขน้อมมูลประกอบทปีทนลุ่าเชลทอถลอของขน้อรน้องเรปียนดษังกลลุ่าว โดยมปีฝลุ่ายทรษัพยากรบรคคลเปป็นผมูน้ตริดตามเรลทอง
4)  ถน้าพบวลุ่ามปีความผริดเกริดขนขั้นจรริงใหน้นจาเสนอผมูน้มปีอจานาจพริจารณาตษัดสรินตามระดษับชษัขั้นโดยขนขั้นกษับ ประเภทความผริด และผมูน้
กระทจาความผริด
5)  แจน้งความคลบหนน้าใหน้ผมูน้รน้องเรปียนไดน้รษับทราบภายใน 15 วษันนษับจากวษันรษับเรลทองรน้องเรปียน และภายใน 7 วษันเมลทอไดน้ขน้อยรตริ
6)  ออกมาตรการปน้องกษันและตริดตามผล ทรกไตรมาสฝลุ่ายทรษัพยากรบรคคลจษัดทจาสรรปรายงาน(ถน้ามปี)นจาเสนอตลุ่อทปีทประชรมคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษษัทเพลทอรษับทราบ

     ในปปี 2564 บรริษษัทไมลุ่ไดน้รษับเรลทองรน้องเรปียนแตลุ่อยลุ่างใด
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8.2 รายงานผลการปฏงิบบัตงิหนข้าททที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.1 จจานวนครษัขั้งการประชรมและการเขน้ารลุ่วมประชรม
        คณะกรรมการตรวจสอบมปี 3 ทลุ่าน จะมปีการประชรม ไตรมาสละ 1 ครษัขั้ง รวม 4 ครษัขั้งตลุ่อปปี ดษังนปีขั้

ชลทอ สกรล ประชรมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ 4 / 4
2.นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์ 3 / 4
3.นายสมริต หรรษา 4 / 4

8.2.2 ผลการปฏริบษัตริหนน้าทปีทของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบสสาหรบับปท 2564
เรปียน ทลุ่านผมูน้ถลอหรน้น
 คณะกรรมการตรวจสอบซนทงไดน้รษับการแตลุ่งตษัขั้งจากคณะกรรมการบรริษษัทประกอบดน้วยกรรมการอริสระจจานวน 3 ทลุ่านดษังนปีขั้
 1. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมริต หรรษา กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมปีหนน้าทปีทและความรษับผริดชอบ ในการกจากษับดมูแลการดจาเนรินกริจการใหน้สอดคลน้องกษับกลยรทธฑ์ และ
นโยบายธรรกริจ โดยใหน้มปี

- การปฏริบษัตริตามขน้อกจาหนดและกฎหมายทปีทเกปีทยวขน้อง
- การจษัดการและการควบครมความเสปีทยงทางธรรกริจ
- การจษัดทจารายงานทางการเงรินและการเลลอกใช น้นโยบายบษัญชปีทปีทเหมาะสม
- การควบครมภายในทปีทดปี
- การทจารายการระหวลุ่างกษันกษับผมูน้ทปีทมปีสลุ่วนเกปีทยวขน้อง
- การพริจารณาเสนอ แตลุ่งตษัขั้ง ถอดถอน ผมูน้สอบบษัญชปี และ ผมูน้ตรวจสอบภายใน ของบรริษษัท
- การเปริดเผยขน้อมมูลของบรริษษัทใหน้มปีความถมูกตน้องครบถน้วนและมปีการปฏริบษัตริงานอยลุ่างเปป็นอริสระ

ในปปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดน้จษัดใหน้มปีการประชรม รวม 4 ครษัขั้ง โดยมปีผมูน้สอบบษัญชปี ผมูน้บรริหารฝลุ่ายบษัญชปีและการ เงรินเขน้า
รลุ่วมประชรมในวาระทปีทเกปีทยวขน้อง โดยสรรปสาระสจาคษัญดษังนปีขั้

1. สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสงวดปปี 2564 และ งบการเงรินประจจาปปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดน้
สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสโดยไดน้สอบถามและรษับฟษังคจาชปีขั้แจง จากผมูน้บรริหารและผมูน้สอบบษัญชปี ในเรลทองความถมูกตน้อง 
ครบถน้วน การปฏริบษัตริตามหลษักการบษัญชปีทปีทรษับรองทษัทวไป การเลลอกใช น้นโยบายบษัญชปี และการเปริดเผยขน้อมมูลทปีทเพปียงพอพรน้อมทษัขั้ง
รษับทราบขน้อสษังเกตและแนวทางแกน้ไขปษัญหาใหน้เกริดประโยชนฑ์แกลุ่บรริษษัท คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหป็นสอดคลน้องกษับผมูน้
สอบบษัญชปีวลุ่า งบการเงรินดษังกลลุ่าวมปีความถมูกตน้องตามทปีทควรในสาระสจาคษัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน

2. สอบทานและใหน้ความเหป็นตลุ่อรายการทปีทเกปีทยวโยงกษันหรลอรายการทปีทอาจมปีความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์ รวมถนง
การเปริดเผยขน้อมมูลรายการดษังกลลุ่าวตามขน้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหลุ่งประเทศไทย และสจานษักงานคณะกรรมการ
กจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหป็นวลุ่ารายการดษังกลลุ่าวเปป็นรายการทปีทสมเหตรสมผล 
และเปป็นประโยชนฑ์ตลุ่อการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทรวมทษัขั้งมปีการเปริดเผยขน้อมมูลอยลุ่างถมูกตน้องและครบถน้วน

3. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สจาหรษับปปี 2564
4. สอบทานกระบวนการปฏริบษัตริงานใหน้เปป็นไปตามกฎหมายวลุ่าดน้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ขน้อกจาหนดของ

ตลาดหลษักทรษัพยฑ์และกฎหมายทปีทเกปีทยวขน้องกษับธรรกริจของบรริษษัท รวมถนงการปฏริบษัตริตามขน้อกจาหนดของบรริษษัท และขน้อผมูกพษันทปีท
บรริษษัทมปีไวน้กษับบรคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมลุ่พบประเดป็นทปีทเปป็นสาระสจาคษัญในเรลทองการไมลุ่ปฏริบษัตริตามแตลุ่อยลุ่างใด

5. พริจารณาคษัดเลลอกเสนอแตลุ่งตษัขั้งผมูน้สอบบษัญชปีประจจาปปี 2564 ตลุ่อทปีทประชรมผมูน้ถลอหรน้น และคณะกรรมการตรวจ สอบเหป็น
ชอบในอษัตราคลุ่าตอบแทนผมูน้สอบประจจาปปี 2564 โดยพริจารณาจากผลการปฏริบษัตริงาน ความเปป็นอริสระของผมูน้สอบบษัญชปีในปปีทปีท
ผลุ่านมา 
 คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหป็นวลุ่าในรอบปปี2564 บรริษษัทมปีระบบการกจากษับดมูแลกริจการทปีทเหมาะสม การจษัดทจา
รายงานทางการเงรินแสดงขน้อเทป็จจรริงในสลุ่วนทปีทเปป็นสาระสจาคษัญครบถน้วน ถมูกตน้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน
และเปริดเผยขน้อมมูลเปป็นไปตามกฎหมายและขน้อกจาหนดทปีทเกปีทยวขน้อง มปีการบรริหารความเส ปีทยงทปีทเพปียงพอ และมปีการปฏริบษัตริ
ตามกฎหมาย ขน้อกจาหนด และขน้อผมูกพษันตลุ่างๆ และมปีการเปริดเผยรายการทปีทเกปีทยวโยงกษันอยลุ่างถมูกตน้องและมปีการปฏริบษัตริงาน
ทปีทสอดคลน้องกษับระบบการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปีอยลุ่างเพปียงพอ ไมลุ่พบรายการผริดพลาดทปีทมปีสาระสจาคษัญทปีทจะกระทบฐานะ
การเงรินของบรริษษัท รวมทษัขั้งมปีการพษัฒนาปรษับปรรงระบบงานใหน้มปีครณภาพและเหมาะสมกษับสภาพแวดลน้อมทางธรรกริจอยลุ่าง
ตลุ่อเนลทอง

นายอจาพล โหตระกริตยฑ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.3 สรธุปผลการปฏงิบบัตงิหนข้าททที่ของคณะกรรมการบรงิหารความเสทที่ยง

8.3.1 การประชรม 
ปปี2564 ทปีทผลุ่านมามปีการประชรม 1 ครษัขั้ง เนลทองจากสถานการณฑ์เชลขั้อโรค COVID-19 
คณะกรรมการไดน้ทบทวนนโยบายและระเบปียบใหน้ทษันสมษัย ดมูแลบรริหารจษัดการความเส ปีทยงอษันเกริดจากผลกระทบของสถาน
การณฑ์COVID-19 ภายในองคฑ์กรเปป็นสจาคษัญ 

8.3.2 ผลการปฏริบษัตริหนน้าทปีทของคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง

รายงานคณะกรรมการบรงิหารความเสทที่ยงสสาหรบับปท2564

เรปียน ทลุ่านผมูน้ถลอหรน้น

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) ดจาเนรินธรรกริจอยลุ่างมปีครณธรรม ตามหลษักธรรมาภริบาล โปรลุ่งใส และ
เสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธรรกริจ กฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง โดยตระหนษักถนงความสจาคษัญของ
การบรริหารความเสปีทยงครอบคลรมทษัทวทษัขั้งองคฑ์กรใหน้สอดคลน้องกษับมาตรฐานการบรริหารความเสปีทยงตามหลษัก COSO ERM 
Framework เพลทอใช น้เปป็นแนวทางในการบรริหารความเสปีทยงสจาหรษับผมูน้บรริหารและพนษักงานใหน้มปีการนจาไปปฏริบษัตริจนเปป็น
สลุ่วนหนนทงของวษัฒนธรรมองคฑ์กร และมรลุ่งมษัทนทปีทจะพษัฒนาระบบบรริหารจษัดการความเสปีทยงขององคฑ์กรเพลทอใหน้สามารถบรรลร
เปน้าหมายทปีทตษัขั้งไวน้ สรน้างความมษัทนใจและความนลุ่าเชลทอถลอใหน้แกลุ่นษักลงทรนและผมูน้มปีสลุ่วนไดน้เสปียในการดจาเนรินธรรกริจของ
บรริษษัทฯ
 คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยงประกอบดน้วยสมาชริก 4 ทลุ่าน ดษังนปีขั้  

1. นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล  ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง
2. นายอดริศร โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปีทยง
3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง  กรรมการบรริหารความเสปีทยง
4. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปีทยง

ในปปี 2564 ทปีทผลุ่านมา คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง ไดน้ทบทวนกรอบการบรริหารความเสปีทยงใหน้เหมาะสมกษับ
การดจาเนรินธรรกริจ และสอดคลน้องกษับทริศทางกลยรทธฑ์การดจาเนรินงานของบรริษษัท

คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยงไดน้มปีการประชรมระดษับกลรลุ่มทจางานบรริหารความเสปีทยงบรริษษัทยลุ่อยรวม 1 ครษัขั้ง สรรป
สาระสจาคษัญไดน้ดษังนปีขั้
1. แผนบรริหารความเสปีทยง การประเมรินความเสปีทยง และการบรริหารจษัดการความเสปีทยง
   ไดน้มปีการพริจารณาความเสปีทยง ดน้านกลยรทธฑ์และระเบปียบขน้อบษังคษับ และปรษับปรรงเพริทมเตริมใหน้สอดคลน้องกษับสถานการณฑ์
2. การตริดตามกจากษับดมูแลการบรริหารความเสปีทยง
    ไดน้มปีการตริดตามความกน้าวหนน้าของการดจาเนรินงานตามแผนบรริหารความเสปีทยง และใหน้ขน้อเสนอแนะเพลทอปรษับปรรง  
    การดจาเนรินงานใหน้มปีการนจาไปปฏริบษัตริอยลุ่างเหมาะสมและมปีประสริทธริภาพ
3. สรน้างวษัฒนธรรมการบรริหารความเสปีทยงใหน้เกริดขนขั้นในองคฑ์กร
    ใหน้คจาแนะนจาฝลุ่ายบรคคลธรรการ และระดษับหษัวหนน้างานแตลุ่ละแผนก ถนงแนวทางในการรษับมลอกษับสถานการณฑ์ COVID-19
    จษัดทจา แผนปฏริบษัตริการดมูแลใหน้คจาแนะนจา พนษักงานทรกคนในองคฑ์กร เกปีทยวกษับการใช น้ชปีวริตประจจาวษัน แนวทางปน้องกษัน การ  
    ปฎริบษัตริตษัวเมลทอเปป็นผมูน้ปลุ่วย ผมูน้ใกลน้ช ริดตน้องเฝน้าระวษัง รวมถนงคมูลุ่มลอในการตริดตลุ่อประสานงานหนลุ่วยงานรษัฐบาล โรงพยาบาล  
4. การตลุ่อตน้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน
    ใหน้ความสจาคษัญในการดจาเนรินธรรกริจตามหลษักธรรมาภริบาลทปีทดปี ดจาเนรินธรรกริจดน้วยความโปรลุ่งใส ตรวจสอบไดน้ และ  
    ไดน้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทปีทดปีเพลทอตลุ่อตน้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทน ทษัขั้งภายในและภายนอกองคฑ์กรเพลทอปน้องกษัน  
    การทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัทนทปีทอาจเกริดขนขั้นกษับธรรกริจของบรริษษัท

 
นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล

ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง
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9. การควบคธุมภายในและรายการระหวสางกบัน  
                    

9.1 การควบคธุมภายใน

คณะกรรมการบรริษษัทไดน้ใหน้ความสจาคษัญตลุ่อการควบครมภายในอยลุ่างตลุ่อเนลทอง ทรกกริจกรรมในองคฑ์กรตน้องมปีระบบควบครมภายใน
อยลุ่างเพปียงพอและเหมาะสม เพลทอเพริทมประส ริทธริภาพและประสริทธริผลในการดจาเนรินงาน คณะกรรมการเปป็นผมูน้รษับผริดชอบดมูแลระบบการ
ควบครมภายในของบรริษษัท โดยคจานนงถนงการกจากษับดมูแลกริจการทปีทดปีเปป็นหลษัก และมอบหมายใหน้คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนน้าทปีทในการ
สอบทานความเพปียงพอของระบบควบครมภายใน ความถมูกตน้องโปรลุ่งใสของรายงานทางการเงริน ดมูแลใหน้บรริษษัทปฏริบษัตริตามขน้อกจาหนด
และกฎหมายทปีทเกปีทยวขน้อง ดมูแลการทจารายการเกปีทยวโยงกษันมริใหน้เกริดความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์ อปีกทษัขั้งมอบหมายใหน้คณะกรรมการ
บรริหารความเสปีทยงดมูแลวริเคราะหฑ์ความเสปีทยงรลุ่วมดน้วย   โดยมปีรายงานเสนอคณะกรรมการบรริษษัทพริจารณาทรกไตรมาส 

คณะกรรมการบรริหารประเมรินรลุ่วมกษับ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรริหารความเส ปีทยง แลน้วเหป็นวลุ่า บรริษษัทไดน้
ดจาเนรินการตามระบบควบครมภายในไดน้อยลุ่างมปีประส ริทธริภาพเปป็นทปีทนลุ่าพอใจ เพปียงพอ และเหมาะสมกษับลษักษณะของธรรกริจ และผมูน้ตรวจ
สอบบษัญชปี กป็มริไดน้แสดงความเหป็นวลุ่า บรริษษัทมปีขน้อบกพรลุ่องทปีทมปีสาระสจาคษัญเกปีทยวกษับระบบการควบครมภายใน
(ดษังรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรริหารความเสปีทยง ขน้างตน้น และรายงานการสอบบษัญชปีตามแนบขน้างทน้าย)

ความเพปียงพอและความเหมาะสมของระบบควบครมภายใน ในปปี2564 ทปีทผลุ่านมา
1) บรริษษัทไดน้จษัดใหน้มปีบรคลากรอยลุ่างเพปียงพอในการวริเคราะหฑ์กริจกรรมแตลุ่ละกริจกรรม
2) บรริษษัททบทวนโครงสรน้างองคฑ์กรและสายงานของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อยโดยคจานนงถนงขนาดงานและประส ริทธริภาพ
3) บรริษษัทกจาหนดเปน้าหมายและวษัตถรประสงคฑ์ในแผนงานแตลุ่ละปปี และตริดตามความสจาเรป็จตามเปน้าหมายทรกๆเดลอน
4) บรริษษัทกจาหนดแนวทางบรริหารความเสปีทยงเกปีทยวกษับสถานการณฑ์โควริด-19 ใหน้พนษักงานในองคฑ์กร ลมูกคน้า คมูลุ่คน้า ชรมชน

และผมูน้เกปีทยวขน้องอลทนๆอยลุ่างมปีประสริทธริภาพ
5) บรริษษัทประเมรินความเสปีทยงเกปีทยวกษับ การจษัดหาวษัตถรดริบหลษักจากคมูลุ่คน้าตลุ่างประเทศ กจาลษังการผลริต การขาดแคลนแรง

งาน และแกน้ปษัญหาความเสปีทยงในแตลุ่ละดน้านไดน้อยลุ่างเหมาะสม 
6) บรริษษัทใช น้ระบบ SAP ในการจษัดทจาระบบงานจากตน้นนจขั้าไปถนงปลายนจขั้า คลอ จษัดซลขั้อ ผลริต คลษังสรินคน้า ขาย และรายงาน

ทางบษัญชปี รวมถนงออนไลนฑ์ระบบรลุ่วมกษันทษัขั้งบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย มปีหนลุ่วยงานกลางดมูแลประมวลผลและจษัดเกป็บขน้อมมูล
อยลุ่างปลอดภษัย และมปีประสริทธริภาพสามารถนจาขน้อมมูลไปใช น้ไดน้เปป็นปษัจจรบษันตลอดเวลา

7) บรริษษัทมปีระบบจษัดเกป็บเอกสารสจาคษัญไวน้อยลุ่างครบถน้วน และสามารถคน้นหาไดน้สะดวก
8) บรริษษัทมปีระบบตริดตามและประเมรินความเสปียงสมจทาเสมอ จษัดระดษับความเสปีทยง เพลทอเลลอกทปีทจะแกน้ไขความเสปีทยงสจาคษัญ

และมปีประโยชนฑ์สมูงสรดตลุ่อองคฑ์กรกลุ่อนตามลจาดษับ

9.2 รายการระหวสางกบัน
 
9.2.1 รายการระหวลุ่างกษันกษับบรคคลทปีทมปีอาจมปีความขษัดแยน้งทางผลประโยชนฑ์

   1) บรคคลหรลอกริจการทปีทเกปีทยวขน้องกษัน  

       ชลทอกริจการ                           ประเทศทปีทจษัดตษัขั้ง               ลษักษณะความสษัมพษันธฑ์
        สษัญชาตริ

    บรริษษัท สยามลมูบรริแคน้นทฑ์อรินดษัสทรปีท จจากษัด            ไทย        เปป็นบรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทถลอหรน้นรน้อยละ 99.99
    บรริษษัท พรปีเมปีย ลมูบรริแคน้นทฑ์ จจากษัด ไทย        เปป็นบรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทถลอหรน้นรน้อยละ 99.99
    บรริษษัท สยามแบตเตอรปีทอรินดษัสทรปีท จจากษัด ไทย        เปป็นบรริษษัทยลุ่อย บรริษษัทถลอหรน้นรน้อยละ 97.41
    นายมรข  โรจตระการ        ไทย        เปป็นผมูน้ถลอหรน้นรายใหญลุ่ถลอหรน้นรน้อยละ 32.81 และ

       เปป็นประธานกรรมการของบรริษษัท
    หน้างหรน้นสลุ่วนจจากษัด โรจนฑ์ไพศาล ไทย        มปีกริจกรรมรลุ่วมกษัน

     2) นโยบายการกจาหนดราคา
      รายการ                   นโยบายการกจาหนดราคา

     ซลขั้อ ขาย สรินคน้าและคลุ่าธรรมเนปียมการจษัดการ ราคาทปีทตกลงรลุ่วมกษัน ตน้นทรน ณ โรงงานบวกกจาไรมาตรฐาน
     คลุ่าเชลุ่าทปีทดริน ราคาตลาดตามสถานทปีทตษัขั้ง
     รายไดน้คลุ่าจษัดการการตลาดและอลทนๆ ราคาทปีทตกลงกษันตามสษัญญา 

เงรินปษันผลรษับ ตามทปีทประกาศจลุ่าย
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     3) รายการทปีทสจาคษัญกษับบรคคลหรลอกริจการทปีทเกปีทยวขน้องกษัน
3.1 การเชลุ่าทปีทดรินจากผมูน้ถลอหรน้นรายใหญลุ่ 
      กลรลุ่มบรริษษัท เชลุ่าทปีทดรินจาก ครณมรข โรจตระการ ประธานกรรมการบรริษษัทและผมูน้ถลอหรน้นรายใหญลุ่
      วษัตถรประสงคฑ์ : เพลทอใช น้เปป็นทปีทตษัขั้งอาคารโรงงานผลริตทปีทตจาบลบางขะแยง อจาเภอเมลอง จษังหวษัดปทรมธานปี พลขั้นทปีทเชลุ่ารวม
                    4 ไรลุ่ 3 งาน 29 ตารางวา 
      อษัตราคลุ่าเชลุ่า คริดเปป็นรายเดลอน เดลอนละ 236,000 บาท               

3.2 การเชลุ่าทปีทดรินกษับกริจการอลทนทปีทเกปีทยวขน้องกษัน
             กลรลุ่มบรริษษัท เชลุ่าทปีทดรินจาก หจก. โรจนฑ์ไพศาล ซนทงเปป็นกริจการทปีทเกปีทยวขน้องกษัน

     วษัตถรประสงคฑ์ : ใช น้เปป็นทปีทตษัขั้งของอาคารคลษังสรินคน้าเพลทอกระจายสรินคน้าไปทษัทวประเทศ และเปป็นทปีทตษัขั้งโรงงานผลริต     
                        ภาชนะสจาหรษับบรรจรผลริตภษัณฑฑ์นจขั้ามษันหลลุ่อลลทนและจาระบปี ตษัขั้งอยมูลุ่ทปีทตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก 
                        จษังหวษัดปทรมธานปี มปีพลขั้นทปีทรวม 108 ไรลุ่ 2 งาน 92 ตารางวา
      อษัตราคลุ่าเชลุ่า คริดเปป็นรายปปี ปปีละ 2,330,000 บาท

    4) รายการกษับบรคคลหรลอกริจการอลทนทปีทเกปีทยวขน้องกษันในปปี 2564 (ไมลุ่รวมรายการกษับบรริษษัทยลุ่อย)  หนลุ่วย : พษันบาท                       
รายการ งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะกริจการ

2564 2563 2564 2563

หนปีขั้ส รินตามสษัญญาเชลุ่า 71,865 74,823 60,749 63,247

9.2.2 ความจจาเปป็นและความสมเหตรสมผลของรายการระหวลุ่างกษัน
เปป็นไปตามการดจาเนรินธรรกริจปกตริ ตามรายการขน้างตน้น

9.2.3 นโยบายหรลอแนวโนน้มการทจารายการระหวลุ่างกษันในอนาคต
จะไมลุ่แตกตลุ่างจากทปีททจาในปษัจจรบษันอยลุ่างมปีสาระสจาคษัญ
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สสวนททที่ 3 : งบการเงงิน

งบการเงรินทปีทไดน้รษับการรษับรองจากผมูน้สอบบษัญชปี ตามเอกสารแนบขน้างทน้าย รวม 75 หนน้า
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สสวนททที่ 4 : การรบับรองความถมูกตข้องของขข้อมมูล

บรริษษัทไดน้สอบทานขน้อมมูลในแบบ 56-1 One Report ประะจจาปปี 2564 ฉบษับนปีขั้แลน้วดน้วยความระมษัดระวษัง บรริษษัทขอรษับรองวลุ่า 
ขน้อมมูลดษังกลลุ่าวถมูกตน้องครบถน้วน ไมลุ่เปป็นเทป็จ ไมลุ่ทจาใหน้ผมูน้อลทนสจาคษัญผริดหรลอไมลุ่ขาดขน้อมมูลทปีทควรตน้องแจน้งในสาระสจาคษัญ นอกจากนปีขั้บรริษษัท
ขอรษับรองวลุ่า

  (1)  งบการเงรินและขน้อมมูลทางการเงรินทปีทสรรปมาในแบบ 56-1 One Report ประะจจาปปี 2564  สริขั้นสรด 31 ธษันวาคม 2564 ไดน้
แสดงขน้อมมูลอยลุ่างถมูกตน้องครบถน้วนในสาระสจาคษัญเกปีทยวกษับฐานะการเงริน  ผลการดจาเนรินงาน  และกระแสเงรินสดของบรริษษัทและบรริษษัท
ยลุ่อยแลน้ว

     (2)  บรริษษัทเปป็นผมูน้รษับผริดชอบตลุ่อการจษัดใหน้มปีระบบการเปริดเผยขน้อมมูลทปีทดปีเพลทอใหน้แนลุ่ใจวลุ่าบรริษษัทไดน้เปริดเผยขน้อมมูลในสลุ่วนทปีทเปป็น
สาระสจาคษัญทษัขั้งของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อยอยลุ่างถมูกตน้องครบถน้วนแลน้ว  รวมทษัขั้งควบครมดมูแลใหน้มปีการปฏริบษัตริตามระบบดษังกลลุ่าว

     (3)  บรริษษัทเปป็นผมูน้รษับผริดชอบตลุ่อการจษัดใหน้มปีระบบการควบครมภายในทปีทดปี และควบครมดมูแลใหน้มปีการปฏริบษัตริตามระบบดษังกลลุ่าว  
และบรริษษัทไดน้แจน้งขน้อมมูลการประเมรินระบบการควบครมภายใน ตลุ่อผมูน้สอบบษัญชปี และกรรมการตรวจสอบของบรริษษัทแลน้ว  ซ นทงครอบคลรมถนง
ขน้อบกพรลุ่องและการเปลปีทยนแปลงทปีทสจาคษัญของระบบการควบครมภายในรวมทษัขั้งการกระทจาทปีทมริชอบทปีทอาจมปีผลกระทบตลุ่อการจษัดทจา
รายงานทางการเงรินของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย

     ในการนปีขั้เพลทอเปป็นหลษักฐานวลุ่าเอกสารทษัขั้งหมดเปป็นเอกสารชรดเดปียวกษันกษับทปีทบรริษษัทไดน้รษับรองความถมูกตน้องแลน้ว บรริษษัทไดน้มอบ
หมายใหน้ นางอรศรปี ทริพยบรญทอง เปป็นผมูน้ลงลายมลอชลทอกจากษับเอกสารนปีขั้ไวน้ทรกหนน้าดน้วย  หากเอกสารใดไมลุ่มปีลายมลอชลทอของ นางอรศรปี 
ทริพยบรญทอง กจากษับไวน้ บรริษษัทจะถลอวลุ่าไมลุ่ใชลุ่ขน้อมมูลทปีทบรริษษัทไดน้รษับรองความถมูกตน้องของขน้อมมูลแลน้วดษังกลลุ่าวขน้างตน้น

ชลทอ สกรล ตจาแหนลุ่ง ลายมลอชลทอ

1. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการบรริหาร

............................................
2. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ กรรมการบรริหาร

............................................
3. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง กรรมการบรริหาร

............................................
   หมายเหตร :  ลงชลทอรษับรองอยลุ่างนน้อย 2 ทลุ่าน

ประทษับตราบรริษษัท
ผมูน้รษับมอบอจานาจ 

ชลทอ สกรล ตจาแหนลุ่ง ลายมลอชลทอ

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง กรรมการบรริหาร

............................................
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เอกสารแนบ 1,2 : รายละเอทยดเกทที่ยวกบับกรรมการและผมูข้บรงิหาร

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

รายชลทอ ตจาแหนลุ่ง
อายร
(ปปี)

ครณวรฒริทาง
การ

ศนกษา

สษัดสลุ่วนการ
ถลอหรน้น
บรริษษัท

ความ
สษัมพษันธฑ์

ระหวลุ่างกษัน
ประสบการณฑ์ทจางานในระยะ 5 ปปียน้อนหลษัง

1. นายมรข  
 โรจตระการ

- ประธานกรรมการ 102 ประกาศนปียบษัตร
ทางการคน้าและ

บษัญชปี

32.81% 2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง
2. นายอดริศร   
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูน้จษัดการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดตลุ่างประเทศ

73 ปรริญญาโท
บรริหาร
Cornell

University
USA.

5.14% บรตร
ของลจาดษับ

ทปีท1

2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

3. นางอรศรปี   
ทริพยบรญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
บรริหาร
- รษักษาการผมูน้จษัดการฝลุ่ายบษัญชปี
และการเงริน (CFO)
- รษักษาการผจก.ฝลุ่ายจษัดซลขั้อ ,
ฝลุ่ายบรคคลและธรรการ

78 ปรริญญาโท
บษัญชปี

San Francisco
State University

USA.

6.40% บรตร
ของลจาดษับ

ทปีท1

2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

4. น.ส.ดรษฎปี
โรจตระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้จษัดการสาย
การขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน

56 - MBA.ม.ศศรินทรฑ์
-  BSC  Honors
Biochemistry,
University  of
British  Columbia
, Canada.

6.44% บรตร
ของลจาดษับ

ทปีท1

2551  -
ปษัจจรบษัน

2544  -
2546

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

Software 
Engineer

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

Aero  info  Systems
Inc. Canada

5.นายไพบมูลยฑ์  
จริตตริวาณริชยฑ์

- กรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ทปีทปรนกษาดน้านการบรริหารความ
เสปีทยงและสารสนเทศ

73 Doctor of
Medicine
ม.มหริดล

ปรริญญาโท
บรริหาร

ม.ศศรินทรฑ์

- - 2539  -
ปษัจจรบษัน

2539  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

โรงพยาบาลวริชษัยยรทธ
6. น.ส. ปรางศริรริ 
ทริพยบรญทอง

- กรรมการ
- กรรมการผมูน้มปีอจานาจลงนาม
- ผมูน้ชลุ่วยผมูน้จษัดการฝลุ่ายขายตลุ่าง
ประเทศ นจขั้ามษัน/จาระบปี

45 ปรริญญาโท
เศรษฐศาสตรฑ์
University of
Missouri USA.

1.00% บรตร
ของลจาดษับ

ทปีท2

2546  -
ปษัจจรบษัน

ตาม (2)
กรรมการ
บรริหาร

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

บรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง

7.นายอจาพล    
โหตระกริตยฑ์

- กรรมการอริสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

92 ปรริญญาโท
บรริหาร

The Ohio State
University

USA.

- - 2542  -
ปษัจจรบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

8.นายไพรรินทรฑ์ 
วงษฑ์วษันทนปียฑ์

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

84 ปรริญญาตรปี
พณ.บ./น.บ.

ม.ธรรมศาสตรฑ์

- - 2542  -
ปษัจจรบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

9.นายสมริต   
หรรษา

- กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

81 ปรริญญาโท
ฟริสริคซฑ์

Ball State
University

USA.

- - 2542  -
ปษัจจรบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

10.นายชษัยวษัฒนฑ์
ดจารงมงคลกรล

- กรรมการอริสระ
- ประธานกรรมการบรริหารความ
เสปีทยง

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

- - 2553-56

10/4/57-
ปษัจจรบษัน

รองกรรมการ
(ดน้านบรริหาร)

ตาม (2)

บมจ.ไทยออยลฑ์

บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

11.นายบรญศรปี  
ตษันตริพานริชพษันธฑ์

- ผจก.ฝลุ่ายคลษังสรินคน้า และ จษัด
สลุ่ง

75 ปวส. กรรงเทพการ
บษัญชปี

- - 2539  -
ปษัจจรบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

12.นางสรทธริ
รษัตนฑ์ วรรณรษัตนฑ์

- เลขานรการบรริษษัท
- รองผมูน้จษัดการฝลุ่ายบษัญชปีและการ
เงริน

67 ปรริญญาตรปีบษัญชปี
มหาวริทยาลษัย
ธรรมศาสตรฑ์

- - 2551-
ปษัจจรบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

และบรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง
13.น.ส.สรนารปี 
ธรรมรรจริกรล

- ผมูน้ควบครมดมูแลการทจาบษัญชปี
- ผมูน้ชลุ่วยผมูน้จษัดการฝลุ่ายบษัญชปีและ
การเงริน

57 -ปรริญญาโทบษัญชปี
จรฬา ฯ
-ปรริญญาตรปี 
บช.บ./น.บ. 
ม.ธรรมศาสตรฑ์

- - 2539-
ปษัจจรบษัน ตาม (2) บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

และบรริษษัทยลุ่อย 3 แหลุ่ง
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เอกสารแนบ 3 : รายละเอทยดเกทที่ยวกบับหบัวหนข้างานตรวจสอบภายใน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

รายชลทอ ตจาแหนลุ่ง
บรริษษัท

อายร
(ปปี)

ครณวรฒริทาง
การ

ศนกษา

ประวษัตริการฝนกอบรม ประสบการณฑ์การทจางาน

นางสรรปียฑ์ นษันตตริกมูล ผมูน้ชลุ่วยกรรมการผมูน้
จษัดการ

บรริษษัท วปีอารฑ์ไอ
เอ จจากษัด

52 1. ปรริญญาโท 
บรริหารธรรกริจมหา
บษัณฑริต สาขาการ
จษัดการ มหาวริทยาลษัย
หอการคน้าไทย

2. ปรริญญาตรปี 
บรริหารธรรกริจบษัณฑริต 
สาขาการเงรินการ
ธนาคาร มหาวริทยาลษัย
รามคจาแหง 

3. ประกาศนปียบษัตร “ผมูน้
ตรวจสอบภายในของ
ประเทศไทย” 
Certified 
Professional 
Internal Audit of 
Thailand (CPIAT) 

4. วรฒริบษัตร “การตรวจ
สอบภายใน เพลทอ
เตรปียมตษัวเปป็นผมูน้ตรวจ
สอบภายในรษับอนรญาต
สากล” Endorsed 
Internal Auditing 
Programs (IIA) 
(EIAP)

5. ผมูน้ตรวจสอบอริสระ
สจาหรษับโครงการ SME
(CAC SME IA 
Certification)

1. ผลุ่านการอบรมและทดสอบ
เปป็นผมูน้ตรวจสอบอริสระสจาหรษับ
โครงการ SME (CAC SME IA
Certification)

2. IT Audit จษัดโดย สมาคมผมูน้
ตรวจสอบภายในแหลุ่ง
ประเทศไทย

3. การตรวจสอบภายในเพลทอ
เตรปียมตษัวเปป็นผมูน้ตรวจสอบ
ภายในรษับอนรญาตสากล จษัด
โดยจรฬาลงกรณฑ์มหาวริทยาลษัย
รลุ่วมกษับสถาบษัน IIA อเมรริกา

4. การปฏริบษัตริงานตรวจสอบ
ภายในระบบสารสนเทศ จษัด
โดย สภาวริชาชปีพบษัญชปี

1. ผมูน้บรริหารฝลุ่ายตรวจสอบ
ภายใน และเลขานรการคณะ
กรรมการตรวจสอบ ของ
บรริษษัทจดทะเบปียนใน
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ มากกวลุ่า 20
ปปี
2. ทปีทปรนกษาดน้านการวางระบบ
การควบครมภายใน การบรริหาร
ความเสปีทยง และการกจากษับ
ดมูแลกริจการทปีทดปี มากกวลุ่า 10 ปปี
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เอกสารแนบ   4 :   รายละเอทยดเกทที่ยวกบับรายการประเมงินทรบัพยย์ส งิน
 

 เมลทอวษันทปีท 22-27 ตรลาคม 2563  บรริษษัท เอเจนซปีท ฟอรฑ์ เรปียลเอสเตท แอฟแฟรฑ์ส ซนทงเปป็นบรริษษัทประเมรินทปีทไดน้รษับความเหป็นชอบ
จากสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ ไดน้ทจาการประเมรินทรษัพยฑ์ส รินของบรริษษัทและบรริษษัทยลุ่อย ตามเอกสาร
แนบขน้างทน้ายรวม 2 แผลุ่น  สรรปไดน้ดษังนปีขั้

(  หนลุ่วย   :   ลน้านบาท  )

ทรษัพยฑ์สริน ณ 31 ธษันวาคม 2563
มมูลคลุ่าตามงบการเงรินรวม

มมูลคลุ่าประเมรินกลุ่อนหษัก
คลุ่าเสลทอมฯ

สรทธริ
คลุ่าเสลทอมฯ

ทปีทดริน 1,105.42 1,105.42 1,431.81

อาคารและสริทงปลมูกสรน้าง 676.47 267.95 512.87

เครลทองจษักรและอรปกรณฑ์ 1,389.14 141.45

389.92เครลทองมลอ เครลทองใช น้ 196.97 33.34

เครลทองตกแตลุ่ง เครลทองใช น้สจานษักงาน 57.38 2.40

ยานพาหนะ รถบรรทรก 86.07 22.62 47.80

สรินทรษัพยฑ์ระหวลุ่างกลุ่อสรน้างและตริดตษัขั้ง 24.18 6.26 -

รวมทปีทดริน อาคารและอรปกรณฑ์ 3,535.64 1,579.43 2,382.40

อสษังหารริมทรษัพยฑ์เพลทอการลงทรน 3.31 3.31 870.17

รวม 3,538.95 1,582.74 3,252.57
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