รายงานความยยยั่งยยืน
บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ประจจาปปี 2564

SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564

สารบยญ

ษั ทษัศนฑ์ พษันธกริจ คค่านริยมองคฑ์กร
วริสย

3

สารจากคณะกรรมการ

4

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

5

ปีส ง
รายงานคณะกรรมการบรริหารความเสย

6

ขข้อมมูลทษัสวไป

7

ภาพรวมการดจาเนรินธรรกริจ

8

- คณะกรรมการบรริษษัท

8

- ทรษัพยากรบรคคล

9

- ผลตอบแทนตค่อผมูข้ถถือหรข้น

10

- ลษักษณะการประกอบธรรกริจ

11

- โครงสรข้างธรรกริจ

12

- โครงสรข้างรายไดข้

13

- แนวทางการดจาเนรินงานในอนาคต

14

ปีส ง
การบรริหารความเสย

15

จรรยาบรรณธรรกริจ

17

การดมูแลเรถือ
ส งการใชขข้ข้ อมมูลภายใน

19

ษัส
การตค่อตข้านทรจรริตคอรษัปชน

20

การพษัฒนาทปีสยษัสงยถืน

21

เปข้าหมายการจษัดการดข้านความยษัสงยถืน

22

ค่ รณคค่าของธรรกริจ
- หค่วงโซค

23

- การกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี

25

- การสรข้างครณคค่าสงริส แวดลข้อม

33

- การสรข้างครณคค่าสงษั คม

34
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ย ศนน
ววิสยทย

หนนสงในธรรกริจผมูข้ผลริต นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี แบตเตอรปีส
ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอถืสนๆ
และ
ใหข้บรริการโลจริสตริกส ฑ์
ดข้วยครณภาพมาตรฐานสากล และมปีความรษับผริดชอบตค่อผมูข้
ปี ทรกภาคสวค่ น
มปีสวค่ นไดข้เสย

พยนธกวิจ

1. มปีผลตอบแทนทปีสดปีตค่อผมูข้ถถือหรข้น และมปีความ
ษั
สมพษันธฑ์ทปีสดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
ริ คข้าทปีสดปี มปีครณภาพ และมปีการควบครม
2. ผลริตสน
ริ ธริภาพ
ตข้นทรนการผลริตอยค่างมปีประสท
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมค่ๆ เพถืสอตอบสนองความ
ตข้องการตลาดทษันงในและตค่างประเทศ
ค่ งทางโอกาสเพถืสอขยาย
4. มองหาตลาดและชอ
ธรรกริจใหข้ทษันกษับการเปลปีสยนแปลง การแขค่งขษัน และนจาสมู ค่
ความยษัสงยถืน
5. มปีความรษับผริดชอบตค่อสงษั คม และสงริส แวดลข้อม
องคฑ์กรมปีสงษั คมทปีสดปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีสสมบมูรณฑ์แขข็ง
แรง สงค่ เสรริมใหข้พนษักงานมปีความรมูข้ ความสามารถปรษับตษัว
ใหข้ทษันตค่อการเปลปีสยนแปลง
7. ปฏริบต
ษั ริตามกฎหมาย ขข้อบษังคษับ ของหนค่วยงาน
ราชการอยค่างเครค่งครษัด

คค่านวิยมองคนกร
S : Spirit
หมายถนง รค่วมมถือ รค่วมใจ
P : Passion
หมายถนง ทรม
ค่ เทกษับงานทปีสทจา
G : Generate หมายถนง สรข้างสรรคฑ์สงริส ดปีงาม

3

SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564

สารจากคณะกรรมการ
เรรียน ทค่านผผถ
ผู้ ยือหหผู้น
ในปปี 2564 ทปีสผค่านมา เปข็นอปีกปปีหนนสงทปีสทษัสวโลกประสบกษับภาวะการแพรค่ระบาดของไวรษัสโคโรนค่า 2019
(COVID-19) ซงนส สงค่ ผลกระทบตค่อความตข้องการใชนจข้ นามษันของผมูข้บรริโภคทษันงบรคคลทษัสวไปและภาคอรตสาหกรรม
ข้
แตค่เนถืสองจากบรริษษัทฯมปีสภาพคลค่องทปีสดปี มปีการบรริหารจษัดการทปีสดปี มปีการดมูแลการใช งบประมาณดข้
านตค่างๆไดข้
ริ คข้าใหข้ความสจาคษัญตค่อการทจางาน ทปีสมป
ริ ธริภาพ มปีตข้นทรนทปีส
อยค่างเหมาะสม อปีกทษันงบรริษษัทยค่อยผมูข้ผลริตสน
ปี ระสท
เหมาะสมโดยรษักษาครณภาพใหข้ไดข้ตามมาตรฐานทปีสกจาหนด ทจาใหข้กลรค่มบรริษษัทฯไดข้รษับผลกระทบทปีสยษังไมค่เปข็น
สาระสจาคษัญตค่อ การดจาเนรินงานโดยรวม
สรรปผลการดจาเนรินงานปปี 2564 บรริษษัทฯ และ บรริษษัทยค่อย มปีรายไดข้จากการขายและการใหข้บรริการรวม
2,953 ลข้านบาท สมูงกวค่าปปี 2563 เปข็นเงริน 316 ลข้านบาท หรถือรข้อยละ 12.41 ทษันงนปีนเพราะสถานการณฑ์ปปี 2564
ดปีกวค่าปปี 2563 ทปีสผค่านมา มาตราการตค่างๆเกปีสยวกษับ COVID-19 เรริม
ส ผค่อนคลาย ทจาใหข้เศรษฐกริจปรษับตษัวดปีขน
น
ข้ ตภษัณฑฑ์ของผมูบ
ความตข้องการใชผลริ
ข้ รริโภคทษัสวไป และภาคอรตสาหกรรมปรษับตษัวเพริสมขนน
น ไดข้ในระดษับทปีสดพ
ปี อสมควร
อยค่างไรกข็ดปีธรรกริจของกลรค่มบรริษษัทฯ มปีการแขค่งขษันคค่อนขข้างสมูงทษันงดข้านครณภาพและราคา กลรค่มบรริษษัทฯ มปีความมรค่ง
ค่ ลาด รษักษาระดษับครณภาพทปีสดปี รวมถนงการพษัฒนากลยรทธชอ
ค่ งทางการ
มษัสนพษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมค่ๆ ออกสมูต
ถืส ออนไลนฑ์ใหข้เหมาะสมกษับสงษั คมยรคปษัจจรบษันอยค่างตค่อเนถืสอง
จจาหนค่ายโดยใชสข้ อ
ตลอด 2 ปปีทปีสผค่านมาของการประสบกษับการแพรค่ระบาดของ COVID-19 กข็เปข็นโอกาสทปีสกลรค่มบรริษษัทฯ
ไดข้ทบทวนและปรษับปรรง แผนธรรกริจ ระเบปียบปฏริบษัตใริ นการทจางาน ใหข้มปีความเตรปียมพรข้อม และคลค่องตษัวมากขนนน
คณะกรรมการ ผมูบ
ข้ รริหาร พนษักงานทรกคน ยษังคงยนดมษัสนใน S : Spirit ความรค่วมมถือ รค่วมใจ P : Passion ทรค่มเท
ค่ วามสจาเรข็จ เตริบโต มษัสนคง และ
กษับงานทปีสทจา และ G : Generate การสรข้างสรรคฑ์สงริส ดปีงาม เพถืสอใหข้องคฑ์กรกข้าวสมูค
ยษัสงยถืน ภายใตข้หลษักธรรมาภริบาลและความรษับผริดชอบตค่อสงษั คมทรกภาคสวค่ น
สรดทข้ายนปีนคณะกรรมการบรริษษัทฯ ขอขอบครณ ทค่านผมูข้ถถือหรข้น ลมูกคข้า คมูค่คข้า และสถาบษันตค่างๆ ทปีสใหข้ความ
สนษับสนรนบรริษษัทฯดข้วยดปีมาโดยตลอด อปีกทษันงพนษักงานทรกทค่านทปีสมรค่งมษัสนและทรค่มเทกจาลษังกายกจาลษังใจ ในการ
ทจางาน จนทจาใหข้บรริษษัทฯกข้าวผค่านปปีทปีสผค่านมาและประสบความสจาเรข็จทปีสนค่าพอใจ

นายมรข โรจตระการ
ประธานคณะกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรรียน ทค่านผผถ
ผู้ ยือหหผู้น
คณะกรรมการตรวจสอบมปี ห นข้ า ทปีส แ ละความรษั บ ผริ ด ชอบ ในการกจา กษั บ ดมู แ ลการดจา เนริ น กริ จ การใหข้
สอดคลข้องกษับกลยรทธฑ์และนโยบายธรรกริจ โดยใหข้มปี
- การปฏริบต
ษั ริตามขข้อกจาหนดและกฎหมายทปีสเกปีสยวขข้อง
ปีส งทางธรรกริจ
- การจษัดการและการควบครมความเสย
ข้
ปี ปีสเหมาะสม
- การจษัดทจารายงานทางการเงรินและการเลถือกใชนโยบายบษั
ญชท
- การควบครมภายในทปีสดปี
- การทจารายการระหวค่างกษันกษับผมูข้ทปีสมปีสวค่ นเกปีสยวขข้อง
- การพริจารณาเสนอ แตค่งตษันง ถอดถอน ผมูข้สอบบษัญช ปี และ ผมูข้ตรวจสอบภายใน ของบรริษษัท
- การเปริดเผยขข้อมมูลของบรริษษัทใหข้มปีความถมูกตข้องครบถข้วนและมปีการปฏริบษัตริงานอยค่างเปข็นอริสระ
ในปปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้จษัดใหข้มปีการประชรม รวม 4 ครษันง โดยมปีผมูข้สอบบษัญช ปี ผมูข้บรริหารฝค่าย
ปี ละการเงรินเขข้ารค่วมประชรมในวาระทปีสเกปีสยวขข้อง โดยสรรปสาระสจาคษัญดษังนปีน
บษัญชแ
1. สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสงวดปปี 2564 และ งบการเงรินประจจาปปี 2563 คณะกรรมการตรวจ
ปีน จง จากผมูข้บรริหารและผมูข้สอบบษัญช ปี ใน
สอบไดข้ สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสโดยไดข้สอบถามและรษับฟษังคจาชแ
ปี ปีสรบ
ข้
เรถือ
ส งความถมูกตข้อง ครบถข้วน การปฏริบษัตริตามหลษักการบษัญชท
ษั รองทษัสวไป การเลถือกใชนโยบายบษั
ญช ปี และการ
ษั
เปริดเผยขข้อมมูลทปีสเพปียงพอพรข้อมทษันงรษับทราบขข้อสงเกตและแนวทางแกข้ไขปษัญหาใหข้เกริดประโยชนฑ์แกค่บรริษษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหข็นสอดคลข้องกษับผมูข้สอบบษัญชวปี ค่า งบการเงรินดษังกลค่าวมปีความถมูกตข้องตามทปีสควร
ในสาระสจาคษัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน
2. สอบทานและใหข้ความเหข็นตค่อรายการทปีสเกปีสยวโยงกษันหรถือรายการทปีสอาจมปีความขษัดแยข้งทางผล
ประโยชนฑ์ รวมถนงการเปริดเผยขข้อมมูลรายการดษังกลค่าวตามขข้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย
และสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหข็นวค่า
รายการดษังกลค่าวเปข็นรายการทปีสสมเหตรสมผลและเปข็นประโยชนฑ์ตค่อการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทรวมทษันงมปีการเปริด
เผยขข้อมมูลอยค่างถมูกตข้องและครบถข้วน
3. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สจาหรษับปปี 2564
4. สอบทานกระบวนการปฏริบษัตริงานใหข้เปข็นไปตามกฎหมายวค่าดข้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์
ขข้อกจาหนดของ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์และกฎหมายทปีสเกปีสยวขข้องกษับธรรกริจของบรริษษัท รวมถนงการปฏริบต
ษั ริตามขข้อ
กจาหนดของบรริษษัท และขข้อผมูกพษันทปีสบรริษษัทมปีไวข้กษับบรคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมค่พบประเดข็นทปีส
เปข็นสาระสจาคษัญในเรถือ
ส งการไมค่ปฏริบษัตริตามแตค่อยค่างใด
ปี ระจจาปปี 2564 ตค่อทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้น และคณะกรรมการ
5. พริจารณาคษัดเลถือกเสนอแตค่งตษันงผมูข้สอบบษัญชป
ตรวจสอบเหข็นชอบในอษัตราคค่าตอบแทนผมูข้สอบประจจาปปี 2564 โดยพริจารณาจากผลการปฏริบต
ษั ริงาน ความเปข็น
อริสระของผมูข้สอบบษัญชใปี นปปีทปีสผค่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหข็นวค่าในรอบปปี 2564 บรริษษัทมปีระบบการกจากษับดมูแลกริจการทปีสเหมาะสม
การจษัดทจารายงานทางการเงรินแสดงขข้อเทข็จจรริงในส วค่ นทปีสเปข็นสาระสจา คษัญครบถข้วน ถมูกตข้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงรินและเปริดเผยขข้อมมูลเปข็นไปตามกฎหมายและขข้ อกจา หนดทปีส เกปีส ยวขข้อง มปีการบรริหารความ
ปีส งทปีสเพปียงพอ และมปีการปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขข้อกจา หนด และขข้อผมูกพษันตค่างๆ และมปีการเปริดเผยรายการทปีส
เสย
เกปีสยวโยงกษันอยค่างถมูกตข้องและมปีการปฏริบษัตริงานทปีสสอดคลข้องกษับระบบการกจา กษับดมูแลกริจการทปีสดปีอยค่างเพปียงพอ
ไมค่พบรายการผริดพลาดทปีสมปีสาระสจาคษัญทปีสจะกระทบฐานะการเงรินของบรริษษัท รวมทษันงมปีการพษัฒนาปรษับปรรงระบบ
งานใหข้มปีครณภาพและเหมาะสมกษับสภาพแวดลข้อมทางธรรกริจอยค่างตค่อเนถืสอง
นายอจาพล โหตระกริตยฑ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รียั่ ง
รายงานคณะกรรมการบรวิหารความเสย
เรรียน ทค่านผผถ
ผู้ ยือหหผู้น
บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) ดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีครณธรรม ตามหลษักธรรมาภริบาล โปรค่งใส
ปีส ง โดยตระหนษักถนงความ
และเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธรรกริจ กฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความเส ย
ปีส งครอบคลรมทษัสวทษันงองคฑ์กรใหข้สอดคลข้องกษับมาตรฐานการบรริหารความเสย
ปีส งตาม
สจาคษัญของการบรริหารความเสย
ข้ นแนวทางในการบรริหารความเสย
ปีส งสจาหรษับผมูข้บรริหารและพนษักงานใหข้
หลษัก COSO ERM Framework เพถืสอใชเปข็
ปีส ง
มปีการนจาไปปฏริบษัตริจนเปข็นสวค่ นหนนสงของวษัฒนธรรมองคฑ์กร และมรค่งมษัสนทปีสจะพษัฒนาระบบบรริหารจษัดการความเส ย
ถืส ถถือใหข้แกค่นษักลงทรนและผมูข้มปี
ขององคฑ์กรเพถืสอใหข้สามารถบรรลรเปข้าหมายทปีสตษันงไวข้ สรข้างความมษัสนใจและความนค่าเช อ
ค่
ปี
สวนไดข้เสยในการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทฯ
ปีส งประกอบดข้วยสมาชก
ริ 4 ทค่าน ดษังนปีน
คณะกรรมการบรริหารความเสย
ษั วษัฒนฑ์
ปีส ง
1. นายชย
ดจารงคฑ์มงคลกรล ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสย
ปีส ง
2. นายอดริศร
โรจตระการ
กรรมการบรริหารความเสย
ปีส ง
3. นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง
กรรมการบรริหารความเสย
ปีส ง
4. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ
กรรมการบรริหารความเสย
ปีส ง ไดข้ทบทวนกรอบการบรริหารความเสย
ปีส งใหข้
ในปปี 2564 ทปีสผค่านมา คณะกรรมการบรริหารความเสย
เหมาะสมกษับการดจาเนรินธรรกริจ และสอดคลข้องกษับทริศทางกลยรทธฑ์การดจาเนรินงานของบรริษษัท
ปีส งไดข้มปีการประชรมระดษับกลรค่มทจางานบรริหารความเสย
ปีส งบรริษษัทยค่อยรวม
คณะกรรมการบรริหารความเสย
1 ครษังน สรรปสาระสจาคษัญไดข้ดษังนปีน
ปีส ง การประเมรินความเสย
ปีส ง และการบรริหารจษัดการความเสย
ปีส ง
1. แผนบรริหารความเสย
ปีส ง ดข้านกลยรทธฑ์และระเบปียบขข้อบษังคษับ และปรษับปรรงเพริสมเตริมใหข้
ไดข้มปีการพริจารณาความเสย
สอดคลข้องกษับสถานการณฑ์
ปีส ง
2. การตริดตามกจากษับดมูแลการบรริหารความเสย
ปีส ง และใหข้ขข้อเสนอ
ไดข้มปีการตริดตามความกข้าวหนข้าของการดจาเนรินงานตามแผนบรริหารความเส ย
ริ ธริภาพ
แนะเพถืสอปรษับปรรงการดจาเนรินงานใหข้มปีการนจาไปปฏริบษัตริอยค่างเหมาะสมและมปีประส ท
ปีส งใหข้เกริดขนนนในองคฑ์กร
3. สรข้างวษัฒนธรรมการบรริหารความเสย
ใหข้คจาแนะนจาฝค่ายบรคคลธรรการ และระดษับหษัวหนข้างานแตค่ละแผนก ถนงแนวทางในการรษับมถือกษับ
สถานการณฑ์ COVID-19 จษัดทจา แผนปฏริบต
ษั ริการดมูแลใหข้คจาแนะนจา พนษักงานทรกคนในองคฑ์กร
ริ ตข้องเฝข้า
เกปีสยวกษับการใชชข้ วปี ริตประจจาวษัน แนวทางปข้องกษัน การปฎริบษัตริตษัวเมถืสอเปข็นผมูข้ปค่วย ผมูข้ใกลข้ชด
ระวษัง รวมถนงคมูค่มถือในการตริดตค่อประสานงานหนค่วยงานรษัฐบาล โรงพยาบาล
ษัส
4. การตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รป
ษั ชน
ใหข้ความสจาคษัญในการดจาเนรินธรรกริจตามหลษักธรรมาภริบาลทปีสดปี ดจาเนรินธรรกริจดข้วยความโปรค่งใส
ษัส
ตรวจสอบไดข้ และไดข้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทด
ปีส ปีเพถืสอตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รป
ษั ช น
ษัส ทปีสอาจเกริดขนนนกษับธรรกริจของ
ทษันงภายในและภายนอกองคฑ์กรเพถืสอปข้องกษันการทรจรริตคอรฑ์รษัปชน
บรริษษัท
ษั วษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล
นายชย
ปีส ง
ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสย
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ขผู้อมผลทยยั่วไป
ถืส บรริษษัท
ชอ

ถืส ยค่อ “SPG”)
บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (เรปียกชอ

เลขทปีท
ส ะเบปียนบรริษษัท

0107539000111 จดทะเบปียนกษับตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯเมถือ
ส มปีนาคม
2540

หรข้นทปีสจจาหนค่ายแลข้ว

จจานวนหรน
ข้ สามษัญจดทะเบปียน 345,000,000 หรน
ข้ ราคาพารฑ์ 1.00 บาท
รษับชจาระแลข้ว 100%

ทปีสตษันงสจานษักงานใหญค่

ปีส ยกมหานาค เขตดรสต
ริ
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสแ
กรรงเทพฯ 10300 โทรศษัพทฑ์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280
6305

ริ คข้า
ทปีสตษันงคลษังสน

101 หมมูค่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตจาบลคลองควาย อจาเภอสามโคก
ษั ทฑ์ (02) 977 2695 , (02) 977
จษังหวษัดปทรมธานปี 12160 โทรศพ
2698

ประเภทธรรกริจ

ริ คข้าอรตสาหกรรม หมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจนามษัน
ผลริตและจจาหนค่าย สน
หลค่อลถืน
ส แบตเตอรปีส และจาระบปี

Home Page

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

เลขานรการบรริษษัท

นางสรทธริรต
ษั นฑ์ วรรณรษัตนฑ์
ปีส ยกมหานาค เขตดรสต
ริ
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสแ
กรรงเทพมหานคร โทรศษัพทฑ์ (02) 975 2780-8 ตค่อ 305
โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com

ผมูส
ข้ อบบษัญช ปี

นางสาวฐริตริมา พงศไฑ์ ชยยง
ผมูข้สอบบษัญชรปี ษับอนรญาตเลขทะเบปียน 10728
บรริษษัท เคพปีเอข็มจปี ภมูมริไชย สอบบษัญช ปี จจากษัด
โทรศษัพทฑ์ (02) 677 2000

ผมูต
ข้ รวจสอบภายใน

นางสรรปียฑ์ นษันตตริกมูล
ผมูข้ชวค่ ยกรรมการผมูข้จษัดการ
บรริษษัท วปีอารฑ์ไอเอ จจากษัด
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ภาพรวมการดดาเนวินธหรกวิจ

คณะกรรมการบรวิษยท
บรริษษัทตข้องมปีจจานวนกรรมการไมค่นข้อยกวค่า 5 คน และกรรมการไมค่นข้อยกวค่ากนสงหนนสงตข้องมปีทปีสอยมูค่ในประเทศไทย และ
ตข้องมปีกรรมการอริสระอยค่างนข้อยหนนสงในสามของจจานวนกรรมการทษันงหมดแตค่ตข้องไมค่นข้อยกวค่า 3 คน
คณะกรรมการบรริษษัท มปีจจานวน 10 ทค่าน

นายมรข โรจตระการ
ประธานกรรมการ
- ทปีสปรนกษาดข้านการ
บรริหาร การตลาด และ
การจษัดซถือ

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง
รองประธานกรรมการ
- ผมูข้รษับผริดชอบสมูงสรดใน
สายงานบษัญชปีและการ
เงริน (CFO)
- กรรมการบรริหารความ
ส ง
เสปีย

นายอดริศร โรจตระการ
รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูข้จษัดการ
- กรรมการบรริหารความ
ส ง
เสปีย

นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์
กรรมการ
- ทปีสปรนกษาดข้าน IT และ
ESG

น.ส.ดรษฎปี โรจตระการ
รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรริหารดข้าน
การตลาด
- กรรมการบรริหารความ
ส ง
เสปีย

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 32.81

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 6.40

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 5.14

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 0

- ดจารงตจาแหนค่ง 13 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 6.44

น.ส.ปรางศริรริ ทริพยบรญ
ทอง
กรรมการ
- กรรมการบรริหารดข้านการ
ตลาดตค่างประเทศ

นายอจาพล โหตระกริตยฑ์

นายสมริต หรรษา

นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์
วษันทนปียฑ์
กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์
มงคลกรล
กรรมการอริสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ส ง
บรริหารความเสปีย

- ดจารงตจาแหนค่ง 18 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 1.00

- ดจารงตจาแหนค่ง 22 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 0

- ดจารงตจาแหนค่ง 22 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 0

- ดจารงตจาแหนค่ง 8 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 0

กรรมการอริสระ
กรรมการอริสระ
- ประธานคณะกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
- ดจารงตจาแหนค่ง 22 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 0
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ทรยพยากรบหคคล
1) บรคลากรบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ณ 31 ธษันวาคม 2564
บรคลากร (คน)
ฝค่ายขายและบรริหาร
ฝค่ายโรงงานผลริตสรินคข้า
รวมจจานวนคน

สยามภษัณฑฑ์

สยามลมูบฯ

สยามแบตฯ

พรปีเมปียลมูบฯ

รวม

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

204

212

36

38

30

33

51

62

321

345

-

-

92

102

119

145

188

181

399

428

204

212

128

140

149

178

239

243

720

773

ผลตอบแทน
- ทปีสเปข็นตษัวเงริน
- สวษัสดริการ อบรมและอถืสนๆ

257.41 249.75
3.40
4.28

46.54
1.45

44.68
1.58

49.02
1.38

56.39
1.93

84.48
3.18

85.25 437.44 436.11
3.43
9.41 11.22

ผลตอบแทนรวม
(ลข้านบาท)

260.81 254.03

47.99

46.26

50.39

58.32

87.66

88.72 446.85 447.33

เงรินสจารองผลประโยชนฑ์
พนษักงาน (ลข้านบาท)

65.35

68.51

7.84

6.44

3.72

6.28

9.39

10.52

86.31

91.80

การอบรมใหข้ความรมูข้ *
- จจานวนหลษักสมูตร
- จจานวนคนทปีสเขข้าอบรม

3
30

2
30

5
100

23
280

5
100

15
192

8
328

22
331

21
558

26
833

จจานวนคนรษับเขข้าทจางาน

19

17

27

32

0

1

57

30

103

80

* จจานวนการอบรมไมค่เตข็มประสริทธริภาพเนถืสองจากสถานการณฑ์แพรค่ระบาดของ COVID-19
2) ลษักษณะคค่าตอบแทน
ษัส เบปีย
1. คค่าตอบแทนทปีสเปข็นตษัวเงรินไดข้แกค่ เงรินเดถือน คค่าแรง คค่าคอมมริชชน
น เลปีนยง เบปีนยขยษัน คค่าลค่วงเวลา คค่ากะ คค่า
เดรินทางทปีสเกปีสยวขข้องกษับการดจาเนรินธรรกริจ เงรินกลางปปี เงรินโบนษัส เงรินชวค่ ยเหลถือเมถืสอชราภาพและเงรินชดเชยเมถืสอ
เกษปียณอายร
ค่ สท
ริ ธริในวษันลาปค่วย ลาพษักผค่อน ลาบวช ลาคลอด วษันหยรดตามประเพณปี การรษักษา
2. คค่าตอบแทนอถืสน เชน
พยาบาลกรณปีอรบษัตริเหตรและฉรกเฉริน ชรดเครถือ
ส งแบบ อรปกรณฑ์เพถืสอความปลอดภษัย รถรษับส งค่ พนษักงาน หข้อง
ปีส งของการปฏริบษัตงริ าน สนษับสนรน
พยาบาล การจษัดทจาประกษันชวปี ริตใหข้กษับผมูข้บรริหารและพนษักงานตามระดษับความเสย
ษั มนาทษันงภายในและภายนอกองคฑ์กร เปข็นตข้น
คค่าใชจค่ข้ ายการฝนกอบรมสม
3) นโยบายในการพษัฒนาพนษักงานของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย
ถืส วค่าบรคลากรทปีสมปีความรมูข้
บรริษษัทตระหนษักถนงความสจาคษัญในการเรปียนรมูข้และการพษัฒนาบรคลากร เพราะเชอ
ความสามารถ มปีความสจาคษัญอยค่างยริสงทปีสจะนจาพาบรริษษัทใหข้บรรลรเปข้าหมายในการดจาเนรินธรรกริจและสรข้างความพนง
ปี ทรกระดษับ
พอใจใหข้กษับลมูกคข้า ผมูข้ถถือหรข้น และผมูม
ข้ ปีสวค่ นไดข้เสย
บรริษษัทจษัดใหข้มปีการอบรบแกค่พนษักงานทรกระดษับ ทรกแผนก เปข็นประจจาอยค่างสมจสาเสมอทรกปปี โดยกจาหนดเปข็น
ใหข้มปีการจษัดทจาแผนฝนกอบรม เลถือกหษัวขข้ออบรมทปีสเปข็นประโยชนฑ์ตค่อพนษักงานและองคฑ์กร และนจาเสนอของบ
ประมาณจากฝค่ายบรริหารเปข็นประจจาทรกเดถือนธษันวาคมของปปี กจาหนดเปข้าหมายใหข้ผจ
มูข้ ด
ษั การแตค่ละแผนกจษัดทจา
ปีส งตรวจตริดตาม
Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมปีคณะทจางานบรริหารความเสย
การปฏริบต
ษั ต
ริ ามแผนอยค่างสมจสาเสมอ
ค่ เงรินพริเศษ คค่าตจาแหนค่ง
บรริษท
ษั มปีนโยบายจมูงใจพนษักงานในตจาแหนค่งทปีม
ส ค
ปี วามสจาคษัญโดยเพริม
ส คค่าตอบแทนเชน
ใหข้เหมาะสมเพถือ
ส ลด Turnover rate ของพนษักงาน
4) การเปลปีสยนแปลงและขข้อพริพาทดข้านแรงงานทปีสสจาคษัญ
ริ คข้า
ในรอบ 2 ปปีทปีสผค่านมา นษับแตค่ปปี2563 ตค่อเนถืสองมาถนงปปี 2564 บรริษษัท สยามแบตฯ ซงนส เปข็นผมูข้ผลริตสน
แบตเตอรปีส ไดข้ลดกจาลษังการผลริต เนถืสองจากผลกระทบของสถานการณฑ์ COVID-19 ทปีสเกริดขนน
น ในตลาดตค่าง
ประเทศ และการปรษับนโยบายตษันงราคาขายในปปี2564 จนงลดจจานวนพนษักงานลงจาก 241 คนจากปปี2562
เหลถือ 149 คนในปปี2564
ขข้อพริพาทดข้านแรงงาน - ไมค่มปี -
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ผลตอบแทนตค่อผผผู้ถยือหหผู้น
งบการเงวินรวม (ลผู้านบาท)

2564

2563

2562

2561

2560

2,923.54

2,600.71

2,977.46

3,248.72

3,333.42

14.32

27.44

33.22

21.84

19.17

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

คค่าใช ข้จค่ายในการขายและบรริหาร

456.66

457.38

494.37

467.44

463.29

ภาษปีเงรินไดข้นริตริบรคคล

114.25

91.93

78.78

93.73

106.38

กจาไรสจาหรษับปปี

461.69

372.88

306.69

379.35

428.40

กจาไรสค่วนทปีสเปข็นของผมูข้ถถือหรข้น

460.03

372.86

306.52

379.13

427.42

อษัตรากจาไรทปีสเปข็นของผมูข้ถถือหรข้น

15.58%

14.14%

10.11%

11.52%

12.64%

กจาไรของผมูข้ถถือหรข้น บาทตค่อหรข้น

1.33

1.08

0.89

1.10

1.24

0.90*

0.45

0.70

0.70

0.80

67.67%

41.67%

78.65%

63.64%

64.52%

5,998.25

5,749.52

5,502.25

5,444.69

5,205.62

600.35

492.88

377.06

386.67

367.06

5,397.90

5,256.64

5,125.19

5,058.02

4,838.56

345.00

345.00

345.00

345.00

345.00

15.59

15.14

14.76

14.57

13.93

Current Ratio (เทค่า)

9.76

12.35

13.44

11.72

11.04

Quick Ratio

6.69

9.36

9.71

7.30

6.62

รายไดผู้
รายไดข้จากการขาย
รายไดข้จากเงรินลงทรน
ผู้ ค่าย
คค่าใชจ
ตข้นทรนขาย

กดาไร

ผลตอบแทน
เงรินปษันผล บาทตค่อหรข้น
* รอทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้นอนรมษัตริ
อษัตราเงรินปษันผลตค่อกจาไรของผมูข้ถถือหรข้น **
ฐานะการเงวิน
สรินทรษัพยฑ์รวม
ริ รวม
หนปีนสน
สค่วนของผมูข้ถถือหรข้น
ทรนจดทะเบปียนชจาระเตข็มมมูลคค่า
มมูลคค่าตามบษัญชปี บาทตค่อหรข้น

(เทค่า)

** นโยบายการจค่ายปษันผล
- บรริษษัท : มปีนโยบายการจค่ายเงรินปษันผลใหข้แกค่ผมูข้ถถือหรข้นในอษัตราทปีสคาดวค่าจะจค่ายประมาณไมค่ตจสากวค่ารข้อยละ 40 ของกจาไร
สจาหรษับปปีสวค่ นทปีสเปข็นของผมูข้ถถือหรข้นของบรริษษัทจากงบการเงรินรวมในแตค่ละปปี โดยจค่ายในปปีถษัดไปหากไมค่มปีเหตรจจาเปข็นอถืสนใด
และการจค่ายเงรินปษันผลนษันนจะไมค่มปีผลกระทบตค่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ

10

SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564
ลยกษณะการประกอบธหรกวิจ
นโยบาย
บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจา กษัด (มหาชน) (บรริษษัทฯ) ดจาเนรินธรรกริจผลริตและจจา หนค่ายผลริตภษัณฑฑ์นจนา มษันหลค่อลถืสน
จาระบปี และแบตเตอรปีส ทปีส มปี คร ณ ภาพสมู ง ภายใตข้ เ ครถืส อ งหมายการคข้ า ของบรริ ษษั ท คถื อ “ TRANE ” “ CROCODILE ”
“ BOLIDEN ” บรริ ษษัท ฯ ดจา เนริ น งานตามแนว รค่ ว มมถื อ รค่ ว มใจ ทรค่ ม เท และสรข้ า งสรรคฑ์ ตษัน ง แตค่ ก ารคษั ด สรรวษั ต ถร ดริ บ ทปี ม
ข้
ริ ธริภาพ เพถืสอใหข้ไดข้ผลริตภษัณฑฑ์ทปีสมปีครณภาพ ปลอดภษัย
พนษักงานทปีสมปีความสามารถ และการใชกระบวนการผลริ
ตทปีสมปีประสท
น ษาทริศทางตลาด อยค่างตค่อเนถืส อง เพถืสอ
มปีการวริจษัยและพษัฒนาคริดคข้นผลริตภษัณฑฑ์ใหข้มปีความทษันสมษัย ควบคมูค่ไปกษับการศ ก
ตอบสนองตค่อความตข้องการของผมูข้บรริโภคทรกระดษับ
วยตถหประสงคนและเปผู้าหมาย
วษัตถรประสงคฑ์หลษัก
ถืส มษัสนของนษักลงทรน
- ความเชอ
- การเตริบโตอยค่างยษัสงยถืน
- ปฏริบต
ษั ริตามหลษักบรรษษัทภริบาลทปีสดปี
- ดมูแลสงริส แวดลข้อมและสงษั คม
- รมูค
ข้ รณคค่าของทรษัพยากร
เปข้าหมายทางธรรกริจ
ค่ งทางการจษัดจจาหนค่าย เพถืสอรษักษาระดษับสวค่ นแบค่งการตลาด
- พษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์ใหมค่ๆ และขยายชอ
ใหข้มษัสนคงและเพริสมขนน
น ทษันงตลาดในประเทศและตค่างประเทศ
- พษัฒนาการบรริหารจษัดการอยค่างตค่อเนถืสองเพถืสอเพริสมความสามารถในการแขค่งขษันทษันงการผลริต และ
การตลาด
- ปรษับปรรงกระบวนการผลริตทรกขษันนตอนโดยมรค่งเนข้นการเปข็นโรงงานสเปี ขปียวเปข็นมริตรตค่อสงริส แวดลข้อม
- เปริดเผยขข้อมมูลสจาคษัญดข้วยความโปรค่งใส รวดเรข็ว ครบถข้วน ถมูกตข้องตามกฎหมายขข้อบษังคษับทปีสเกปีสยวขข้อง
ปี ทรกระดษับ
และตรวจสอบไดข้ เพถืสอใหข้เกริดผลประโยชนฑ์สมูงสรดตค่อผมูข้ถถือหรข้นและผมูข้มปีส วค่ นไดข้เสย
เปข้าหมายทางสงริส แวดลข้อมและสงษั คม
- ดมูแลใหข้มปีการปลค่อยกรุ๊าซคารฑ์บอนไดออกไซดฑ์สรทธริใหข้นข้อยทปีสสรด
- พษัฒนาองคฑ์กรรค่วมไปกษับสงษั คมชรมชน
- บรริหารจษัดการสภาพแวดลข้อมทษันงภายในบรริษษัทและชรมชนรอบบรริษษัทอยค่างสมจสาเสมอ
กลยหทธนการดดาเนวินธหรกวิจ
ถืส มษัสนใหข้นษักลงทรน โดยนจาเสนอขข้อมมูลทปีสสจาคษัญเกปีสยวกษับนโยบายดข้านบรรษษัทภริบาล ซงนส
- สรข้างความเชอ
เปข็นแนวทางในการปฏริบต
ษั ริงานทปีดปีอยค่างสมจสาเสมอและตลอดเวลา
- นจาเสนองบการเงรินทปีสสะทข้อนผลประกอบการของบรริษษัท ปฏริบษัตริตามขข้อกจาหนดใหข้สอดคลข้องกษับ
มาตรฐานการรายงานทางการ เงรินของไทย (TFRS) นจาเสนองบการเงรินอยค่างเปข็นรมูปธรรมและ
ถืส ตรง มรค่งมษัสนทปีสจะใหข้ขข้อมมูลทางการเงรินทปีสโปรค่งใส รวดเรข็ว ครบถข้วน มปีสาระสจาคษัญ และแมค่นยจา
ซอ
ปีส ง โดยคณะกรรมการบรริหารความ
- สรข้างความมษัสนคงใหข้องคฑ์กร มปีการวริเคราะหฑ์และบรริหารความเสย
ปีส ง
เสย
- พษัฒนาธรรกริจไมค่ใหข้หยรดนริสง สรข้างผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมค่ๆ รวมถนงปรษับเปลปีสยนภาพลษักษณฑ์ภายนอกตษัว
ริ คข้า ใหข้ทษันสมษัยกษับยรคปษัจจรบษันตลอดเวลา
สน
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โครงสรผู้างธหรกวิจ
บรริษษัท
และ
บรริษษัทยค่อย

ทปีสตษันง สนญ.

ประเภทธรรกริจ

ทรนจด
ทะเบปียน
เรปียกชจาระ
แลข้ว

บมจ.สยาม
ภษัณฑฑ์ฯ
มปี
ษั สวค่ น
สด
(ลข้านบาท)
การถถือหรข้น
ปี ง
และออกเสย

บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

ตษัวแทนจจาหนค่าย นจนามษัน
จาระบปี และ แบตเตอรปีส

345

488 ถนนนครสวรรคฑ์
ปีส ยกมหานาค
แขวงสแ
(บรริษษัทยค่อย)
ริ
เขตดรสต
บจก. สยามแบตเตอรปีสอรินดษัสทรปีส
กรรงเทพฯ 10300
(บรริษษัทยค่อย)
โทรศษัพทฑ์ (02)280 0202
โทรสาร (02) 280 6305
บจก. พรปีเมปีย ลมูบรริแคข้นทฑ์

ผลริตจาระบปี
ยปีสหข้อ “เทรน”,“จระเขข้”

50

99.99%

ผลริตแบตเตอรปีสรถยนตฑ์
ยปีสหข้อ“โบลปีเดข้น”,“เทรน”

60

97.41%

ผลริตนจนามษันหลค่อลถืสน
ยปีสหข้อ“เทรน”,“จระเขข้”

70

99.99%

บจก. สยามลมูบรริแคข้นทฑ์อรินดษัสทรปีส

(บรริษษัทยค่อย)

นโยบายการแบค่งการดดาเนวินงานของบรวิษยทในกลหม
ค่
บรริษษัทเปข็นบรริษษัทแมค่ : เปข็นตษัวแทนจจาหนค่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
ริ คข้าสงค่ ใหข้บรริษท
ริ คข้าเองโดยตรงใหข้กบ
บรริษท
ษั ยค่อยทษังน 3
: เปข็นผมูผ
ข้ ลริตสน
ษั แมค่ และจจาหนค่ายสน
ษั ลมูกคข้าตค่างประเทศ
นโยบายการลงทหนในบรวิษยทยค่อย
บรริษษัทฯ มปีน โยบายลงทรนในบรริษษัทยค่อยใหข้สอดคลข้องกษับวริส ษัยทษัศนฑ์ พษันธกริจ วษัตถรประสงคฑ์ เปข้าหมาย
และกลยรทธฑ์ ทปีสจะทจาใหข้กลรค่มบรริษษัทฯ มปี ผลประกอบการและผลกจาไรเพริสมขนนน มปีนโยบายการดจาเนรินงานใหข้เปข็น
ไปตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี ปฏริบษัตริงานถมูกตข้องตามมาตรฐานการทจางานทปีสดปีทษันงดข้านทรษัพยากรทปีสใช ข้
ริ เพถืสอรษักษาผลประโยชนฑ์ในเงรินลงทรน รวมถนงตข้องปฎริบษัตริใหข้ถมูกตข้องตามกฎหมายและกฎ
บรคลากร ทรษัพยฑ์ส น
ระเบปียบทปีสเกปีสยวขข้องอยค่างเครค่งครษัด
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โครงสรผู้างรายไดผู้
นดนามยนหลค่อลยืน
ยั่

บรริษษัท พรปีเมปีย ลมูบรริแคข้นทฑ์
จจากษัด ผมูข้ผลริต

0.13% ขายตต่างประเทศ

ผต่านสยามลลูบบิฯ

จาระบรี

แบตเตอรรียั่

บรริษษัท สยามแบตเตอรปีสอน
ริ ดษัสทรปีส
จจากษัด ผมูข้ผลริต

บรริษษัท สยามลมูบรริแคข้นทฑ์อน
ริ ดษัส
ทรปีส จจากษัด ผมูข้ผลริต

ขายชายแดน
ผต่านในเครรือ

6.35%

28.69%

ขายตต่างประเทศ

52.30%

64.96%
51.43%

82.77%

17.23%
48.44%

จากงบการเงรินรวม
รายไดข้จากการขาย
นจนามษันหลค่อลถืสน
จาระบปี
แบตเตอรปีส
วษัตถรดริบและอถืสนๆ
รวมรายไดข้จากการขาย
รายไดข้อถืสนๆ
รวม

47.70%

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด
(มหาชน)
ตษัวแทนจจาหนค่าย 3 ผลริตภษัณฑฑ์

ขายประเทศใน
แถบชายแดน

ขายในประเทศ

2564
ลข้านบาท
รข้อยละ
1,507.56
1,053.00
350.05
12.93
2,923.54
29.50
2,953.04

2563
ลข้านบาท รข้อยละ

51.05 1,315.89
35.66
914.54
11.85
356.80
0.44
13.48
99.00 2,600.71
1.00
36.41
100.00 2,637.12
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2562
ลข้านบาท
รข้อยละ

49.90 1,479.85
34.68
952.28
13.53
514.94
0.51
30.39
98.62 2,977.46
1.38
53.30
100.00 3,030.76

48.83
31.42
16.99
1.00
98.24
1.76
100.00

SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564
แนวทางการดดาเนวินงานในอนาคต
ปยจจยยทรียั่สดาคยญ
ริ
- บรริษษัทฯและบรริษษัทยค่อย ไมค่มปีภาระผมูกพษันทปีสเปข็นสาระสจาคษัญตค่อการดจาเนรินงานแตค่อยค่างใด กลรค่มบรริษษัทมปีหนปีนสน
ริ ธริภาพ
นข้อยมากและมปีสภาพคลค่องสมูง จนงมปีความพรข้อมในการดจาเนรินงานทรกๆดข้านในอนาคตไดข้อยค่างมปีประส ท
ค่
- อนาคตของการพษั ฒนารถยนตฑ์ เปข็ นรถยนตฑ์ไ ฟฟข้ าจะส งผลตค่ อการดจา เนริ น ธรร กริจ ของบรริษษั ท ฯโดยตรง คณะ
กรรมการบรริ ห ารความเส ปีสย งใหข้ ค วามสจา คษั ญ และไดข้ ตษัน ง ทปี ม งานบรริ ห ารจษั ด การตริ ด ตามขข้ อ มมู ล อยค่ า งตค่ อ เนถืส อ ง
สมจสาเสมอ
แนวทางการดดาเนวินงานในอนาคต
1) ผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลค่อลถืสน : บรริษษัทยษังคงใหข้ความสจาคษัญตค่อการพษัฒนาครณภาพ กลยรทธฑ์ในการขาย การ
บรริการรษับประกษันหลษังขาย เพริสมผลริตภษัณฑฑ์ทปีสมปีเกรด API สมูงขนนนใหข้ทษันตลาดโลก ใช วษัข้ สดรหปีบหค่อสะดวกและ
ไมค่ทจาลายสงริส แวดลข้อม เพถืสอเปข็นทางเลถือกทปีสดปีและปลอดภษัยสจาหรษับผมูบ
ข้ รริโภค
2) ผลริตภษัณฑฑ์จาระบปี : บรริษษัทมปีกลยรทธฑ์เพริสมลมูกคข้าใหมค่ๆในตลาดตค่างประเทศ โดยกรรมการทปีสดมูแลดข้าน
ค่ งทางตริดตค่อแบบ Online Trading เพถืสอความรวดเรข็ว อปีกทษันงวริจษัยพษัฒนา
การตลาดตค่างประเทศไดข้เพริสมช อ
สมู ตรผลริ ต อยค่ า งสมจสา เสมอ เพถืส อใหข้ มปี คร ณภาพและตข้ น ทร น ทปีส เ หมาะตค่ อ การแขค่ ง ขษั น และเพริส ม เครถืส อ งจษั กรทปีส มปี
เทคโนโลยปีสใหมค่ขนนในการผลริตเนถืนอจาระบปี
3) ผลริตภษัณฑฑ์แบตเตอรปีส : หลษังจาก Rebranding ผลริตภษัณฑฑ์สจาหรษับตลาดภายในประเทศ และเรริสมนจาออก
ค่ ลาดเมถืสอ สงริ หาคม 2563 และในปปี2564 ไดข้เพริสมกลยรทธฑ์ในการสงค่ เสรริมการขาย ทจาใหข้ตลาดในประเทศ
สมูต
ขยายตษัวไดข้รข้อยละ 23.35 เมถืส อ เทปี ยบกษั บ ปปี 2563 ทษัน ง นปีน บ รริ ษษั ท ฯมรค่ ง มษัส น ปรษั บ ปรร ง การผลริ ต ทษัน ง ดข้ า นวษั ต ถร ดริ บ
แรงงาน เครถืสองจษักร เพถืสอรษักษาระดษับครณภาพ แบตเตอรปีสเกรดพรปีเมปียม ไวข้อยค่างตค่อเนถืสองตค่อไป
ริ คข้าและบรริการโลจริสตริกส ฑ์ : บนทปีสดริน 71 ไรค่ รริมแมค่นจนาเจข้าพระยาทปีส ต.ปากคลองบาง
4) ธรรกริจทค่าเรถือคลษังสน
ปลากด อ.พระสมรทรเจดปียฑ์ จว.สมรทรปราการ ณ 31 ธษันวาคม 2564 อยมูค่ในขษันนตอนยถืสนขอสรข้างแทข้งคฑ์เกข็บ
ข้
นจนามษันตค่อราชการและรอผลอนรมษัตริจากทางราชการทปีสลค่าชาไปเพราะอยมู
ค่ในชวค่ งสถานการณฑ์ COVID-19 ซงนส
ปีส งตค่อการดจาเนรินงานในปษัจจรบษันแตค่อยค่างใด
ไมค่มปีผลกระทบเปข็นความเสย
5) โครงการพษัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce :
ผค่านทาง https://www.facebook.com/tranelubricants Lazada และ Big thailand และเพริสมการ
จษัดหาโปรแกรมบรริหารงานขาย Customer Relation Management เพถืสอชวค่ ยใหข้การตริดตค่องานขายและ
ริ ธริภาพและคลค่องตษัวมากขนนน
บรริการกษับลมูกคข้ามปีประสท
6) โครงการปรษับปรรงบรคลากร จษัดทจาแผน Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation อยค่าง
ริ ธริภาพ
ตค่อเนถืสอง เพถืสอใหข้มปีทรษัพยากรดข้านบรคคลทปีสมป
ปี ระสท
ทวิศทางเศรษฐกวิจในปรี2565
คาดวค่าเศรษฐกริจในประเทศและตค่างประเทศจะเตริบโตขนน
น จากสถานการณฑ์ COVID-19 ทปีสผค่อน
ค่
ปี
คลายลง ประกอบกษับประชาชนทษัสวโลกสวนใหญค่ไดข้รษับวษัคซนปข้องกษัน ดษังนษันนจะสงค่ ผลใหข้ตลาดสงค่ ออกปรษับ
ถืน ทปีสเพริสมมากขนนนตามลจาดษับ
ตษัวดปีขนน การทค่องเทปีสยวภายในประเทศเพริสมขนน
น จนงนจามาซงนส กจาลษังซอ
สจาหรษับกลรค่มบรริษษัทมปีความพรข้อมทรกดข้านเพถืสอตอบสนองความตข้องการของลมูกคข้าทรกตลาด ทษันงดข้าน
เงรินทรนหมรนเวปียน ดข้านการผลริต สถานทปีสจษัดเกข็บ การขาย การบรริการ การประกษันครณภาพ การเพริสม
ค่ ลาดเพถืสอเพริสมทางเลถือกใหข้มากขนนนสจาหรษับผมูข้บรริโภค และเชอ
ถืส มษัสนวค่าจะสามารถ
ผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมค่ๆออกสมูต
ปี ทรกระดษับเหมถือนทปีสผค่านมา
นจามาซงนส ผลตอบแทนทปีสเหมาะสมใหข้ผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
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รียั่ ง
การบรวิหารความเสย
รียั่ ง
แผนการบรวิหารความเสย
ปีส งองคฑ์กรทปีสสอดคลข้องกษับแนวปฏริบษัตริทปีสคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์
1) จษัดใหข้มปีกระบวนการบรริหารความเสย
ข้ นแนวทาง เพถืสอใหข้การบรริหารจษัดการความเสย
ปีส ง
และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยใชเปข็
ริ ธริผลมปีการพษัฒนาและปฏริบต
ปีส งมาเปข็นสวค่ นหนนสงในการตษัดสน
ริ ใจ การ
ของบรริษษัทมปีประสท
ษั ริงานดข้านการบรริหารความเสย
ถืส มษัสนใหข้กษับผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ปี
วางแผนกลยรทธฑ์ แผนงาน และการดจาเนรินงานของบรริษษัท เพถืสอสรข้างความเปข็นเช อ
ปี หาย หรถือลดความสมูญเสย
ปี ทปีสอาจเกริดขนนนจากการ
2) จษัดใหข้มปีการกจาหนดแนวทางปข้องกษัน หลปีกเลปีสยงความเสย
ปีส งอยค่างสมจสาเสมอ
ดจาเนรินงานของบรริษษัท รวมถนงจษัดใหข้มปีการตริดตามและประเมรินผลการบรริหารความเส ย
ข้
ปีส งของบรริษษัท และ
3) จษัดใหข้มปีการนจาระบบเทคโนโลยปีสารสนเทศทปีสทษันสมษัยมาใชในกระบวนการบรริหารเสย
ปีส งอยค่างทษัสวถนง ตลอดถนงการจษัด
สนษับสนรนใหข้บรคลากรทรกระดษับสามารถเขข้าถนงแหลค่งขข้อมมูลขค่าวสารการบรริหารความเส ย
ปีส งใหข้ผมูข้บรริหาร คณะกรรมการบรริหารความเสย
ปีส ง และผมูข้ทปีสเกปีสยวขข้องไดข้อยค่างมปี
ระบบการรายงานการบรริหารความเสย
ริ ธริภาพ
ประสท
รียั่
ความเสยงตค่
อการดดาเนวินธหรกวิจของกลหม
ค่ บรวิษท
ย
ปีส งภายนอกองคฑ์กร อาทริความไมค่แนค่นอนของเศรษฐกริจโลกและเศรษฐกริจภายในประเทศ ความ
• ความเสย
ค่ รถไฟฟข้า และระบบการขนส ค่ง มวลชน(Mass Transportation) การเปลปีสยนแปลงของ
กข้าวหนข้า ของเทคโนโลยปี เช น
สภาวะการตลาดและ Market Place การขยายตษัวอยค่างตค่อเนถือ
ส งของ Social Media รวมถนงแนวทางพริทก
ษั ษฑ์รก
ษั ษฑ์โลกลด
มลภาวะ เหลค่านปีน จะสงค่ ผลใหข้ความตข้องการผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลค่อลถืน
ส และแบตเตอรปีท
ส ใปีส ชกษัข้ บรถยนตฑ์ลดลง ตลาดทษังน ในและ
ตค่างประเทศจะมปีการแขค่งขษันในระดษับทปีส
ส งมู ขนน
น เรถือ
ส ยๆ ซงนส คาดวค่าในอนาคตกลรม
ค่ บรริษท
ษั จะไดข้รบ
ษั ผลกระทบโดยตรง
ปีส งจากการแพรค่ระบาดของโรคตริดเชอ
ถืน ไวรษัสโคโรนค่าสายพษันธรฑ์ใหมค่ หรถือ โรค
สจาหรษับปปี 2563-64 : มปีความเสย
COVID-19 ทษัวส โลกทจาใหข้เศรษฐกริจทษังน ในและตค่างประเทศตกตจสาลงมาก ส งค่ ผลกระทบตค่อการดจาเนรินธรรกริจ และความ
ปีส งตค่อสรขภาพของพนษักงาน
เสย
ข้
บรริษท
ษั ฯไมค่สามารถใชกลยร
ทธฑ์หรถือวริธปีปฏริบต
ษั แ
ริ บบเดริมไดข้ ตข้องเตรปียมความพรข้อมมากขนน
น ทรกดข้าน เพถือ
ส ใหข้มค
ปี วามตค่อเนถือ
ส ง
ในการดจาเนรินธรรกริจ
ปีส งจากผลของ COVID-19 ในปปี2564 : คณะกรรมการบรริหารมปีนโยบายเรค่งผลริตเพถือ
มาตรการรองรษับความเสย
ส
ริ คข้าสจาเรข็จรมูปเกข็บไวข้ใหข้มากขนน
เพริม
ส สตรุ๊อคสน
น เนถือ
ส งจากความไมค่แนค่นอนของการแพรค่ระบาดทปีจ
ส ะส งค่ ผลตค่อบรคคลากรของ
กลรม
ค่ บรริษท
ษั และมปีมาตรการลดคนงานบางสวค่ นเนถือ
ส งจากการคข้าทปีล
ส ดลงโดยไดข้จาค่ ยเงรินตอบแทนและเงรินชดเชยอยค่างถมูก
ค่
ตข้องตามกฎหมาย และสงค่ เสรริมใหข้มส
ปี วษัสดริการความปลอดภษัยทปีเส กปีย
ส วขข้องแกค่พนษักงานตามคจาแนะนจาของกรมอนามษัย เชน
การตรวจวษัดไขข้กอ
ค่ นเขข้าทจางาน ขออนรญาตผลริตเจลแอลกอฮอลฑ์สจาหรษับลข้างมถือตษังน บรริการในจรดทปีเส หมาะสมภายในองคฑ์กร
ถืน สจาหรษับเชด
ข็ อรปกรณฑ์และสถานทปีส จษัดทจาบอรฑ์ดกษัน
พรข้อมทษังน บรริจาคใหข้วด
ษั และชรมชนภายนอก จษัดใหข้มน
ปี จนายาฆค่าเชอ
น ระหวค่าง
ริ รค่วมกษันกษับผมูต
ถืน หรถือผมูท
ปีส ง
โตรุ๊ะทจางานของพนษักงาน จษัดตรวจ ATK ใหข้กลรม
ค่ พนษักงานทปีม
ส ปีการทจางานใกลข้ชด
ข้ ริดเชอ
ข้ ม
ปีส ปีความเสย
ข้
ตข้องกษักตษัว จษัดใหข้พนษักงานทจา งานทปีสบข้าน (Work From Home)ในบางแผนก และนจา เทคโนโลยปีใ หมค่มาใช ในการ
ประชรมรค่วมกษัน เปข็นตข้น
ปีส งภายในองคฑ์กร คณะกรรมการบรริหารความเสย
ปี งและคณะทจางาน มปีมาตรการรองรษับความเสย
ปีส งทปีจ
• ความเสย
ส ด
ษั
ปีส ง ตริดตามผล ปรษับปรรงใหข้ดปีขนน และไมค่มปีการทรจรริต
ทจา ตค่อเนถืสองมาถนง ปปี 2564 : โดยไดข้ดจา เนรินการประเมรินความเส ย
ษัส ในหษัวขข้อดษังตค่อไปนปีน
คอรษัปชน
1. การขยายธรรกริจดข้านโลจริสตริกส ฑ์ โครงการทค่าเรถือและคลษังนจนามษัน ทปีส
ส มรทรปราการ
2. การขายและใหข้บรริการผค่านระบบ Online Marketing
ข้
3. Security ของระบบไอทปีเพถือ
ส ปข้องกษันไวรษัสคอมพริวเตอรฑ์ และการใชซอฟทฑ์
แวรฑ์ผด
ริ กฎหมาย
ริ
4. การขายสนคข้าตามเปข้าหมาย มปีการปรษับปรรงเงถือ
ส นไขทางการคข้าทปีจ
ส งมู ใจลมูกคข้า
ริ ธริภาพในการจษัดสงค่ สน
ริ คข้าใหข้มค
ปี หายจากการขนสงค่
5. การเพริม
ส ประสท
ปี วามรวดเรข็ว และลดความเสย
ริ คข้าใหข้มต
6. การผลริตสน
ปี น
ข้ ทรนทปีส
ส ามารถแขค่งขษันไดข้ มปีคณ
ร ภาพตามมาตรฐาน จษัดหาวษัตถรดบ
ริ ทปีด
ส แ
ปี ละเหมาะสม
จษัดหาเครถือ
ส งทรน
ค่ แรงเพริม
ส ขนน
น ดมูแลสภาพแวดลข้อมในการทจางานใหข้มค
ปี วามปลอดภษัย และถมูกสรขอนามษัย
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7. การบรริหารงานบรคคล มปีแผนจษัดทจา Succession Plan และ Job Rotation อยค่างสมจสาเสมอ , ลดอษัตรา
ข้
Turnover , จษัดหาเทคโนโลยปีด
ส าข้ นไอทปีมาใชในการตริ
ดตค่อประสานงานเพริม
ส ขนน
น เพถือ
ส ความรวดเรข็วและลด
กระดาษ
8. การรษักษาระดษับสภาพคลค่องใหข้เพปียงพอสจาหรษับการลงทรนโครงการใหมค่
ปีส งจากอษัตราแลกเปลปีย
ปีส งโดยการ fix อษัตรากษับ
9. บรริหารความเสย
ส นเงรินตราทปีผ
ส น
ษั ผวน มปีการปข้องกษันความเสย
ถืน วษัตถรดบ
ริ คข้า
ธนาคาร อยค่างเหมาะสมทษังน การซอ
ริ และการขายสน
ปีส งทางดข้านการเงริน เชน
ค่ ทบทวนครณสมบษัตข
10. ทบทวนการจษัดการความเสย
ริ องลมูกคข้าในประเทศและตค่าง
ประเทศทษังน รายเกค่า และลมูกคข้าใหมค่ ทบทวนวริธปีปฏริบษัตริในการตริดตามหนปีนทปีสผริดนษัดชจาระ
รียั่ งตค่อการลงทหนของผผผู้ถยือหลยกทรยพยน
ความเสย
น ษาพริจารณาอยค่างรอบคอบตามขข้อมมูลในการประกอบ
• การลงทรนในหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัท : ผมูข้ลงทรนควรศก
ปีส งทปีสระบร และขข้อมมูลความเส ย
ปีส งอถืสนๆทปีสบรริษษัทยษังไมค่ทราบผลกระทบในปษัจจรบษั น โดย
ธรรกริจของบรริษษัท ปษัจจษัยความเส ย
น ษาจากแหลค่งขข้อมมูลอถืสนเชน
ค่ สภาวะเศรษฐกริจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรษัฐบาล เปข็นตข้น
ศก
ปี งของทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้น : กลรค่มโรจตระการถถือหรข้นรวม 74.95% ซงนส เปข็นคณะกรรมการและ
• การถมูกควบครมเสย
ปี งในการลงมตริทปีสสจาคษัญ
ผมูข้บรริหารของกลรค่มบรริษษัท จนงเปข็นกลรค่มทปีสควบครมคะแนนเสย
ปีส งทปีสจษัดทจา : บรริษษัทจษัดใหข้มปีโครงสรข้างคณะกรรมการอยค่างเหมาะสมคถือ 10 ทค่าน
มาตรการรองรษับความเส ย
ประกอบดข้วยกรรมการบรริหาร 6 ทค่านคริดเปข็นรข้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอริสระ 4 ทค่านคริดเปข็นรข้อยละ
ษั สวค่ นทปีสเหมาะสจาหรษับการถค่วงดรลและสอบทานรายละเอปียดของวาระทปีสจะนจาเสนอพริจารณาในการประชรมผมูข้
40 จนงเปข็นสด
ถถือหรข้นทปีสผค่านมา
• การไดข้รบ
ษั ผลตอบแทนจากการลงทรน :
ปีส งทปีสจษัดทจา : บรริษษัทกจาหนดนโยบายจค่ายเงรินปษันผลไมค่ตจสากวค่ารข้อยละ 40 ของกจาไร
มาตรการรองรษับความเสย
สรทธริ จนงสามารถจค่ายไดข้สมูงกวค่ารข้อยละ 40 และจะรษักษาระดษับการจค่ายใหข้เทปียบเทค่ากษับปปีทปีสผค่านมาถข้าไมค่มปีความจจาเปข็นอถืสน
ใด (บรริษษัทมปีระดษับสภาพคลค่องสมูงอยค่างสมจสา เสมอ เงริ นสดและเงริน ลงทรน ช ษัสว คราว ณ วษัน ทปีส 31 ธษันวาคม 2564 มปีรวม
2,929.09 ลข้านบาท)
รียั่ งในอนาคต
การววิเคราะหนความเสย
ปีส งทปีสไมค่เคยเกริดขนนน : ผมูข้บรริหารตระหนษักดปีวค่านอกเหนถือจากความเส ย
ปีส งขข้างตข้นแลข้ว
การเตรปียมพรข้อมกษับความเสย
ปีส งดข้านธรรกริจทปีสสจาคษัญทปีสไมค่เคยเกริดขนนนมากค่อนในอดปีตจะทจาใหข้กริจการสามารถตอบโตข้
การคข้นหาและระบรปษัจจษัยความเส ย
ปีส งไดข้อยค่างทษันทค่วงทปี
กษับความเสย
ปีส งทปีสจษัดทจา : ใหข้กรรมการและพนษักงานเพริสมความรมูข้จากการส ษัมมนา ศก
น ษาหาขข้อมมูลทปีส
มาตรการรองรษับความเส ย
ค่ ความกข้าวหนข้าของยานยนตฑ์ไฟฟข้าไทยและสถานปีชารฑ์จ การอนรรษักษฑ์พลษังงาน สมารฑ์ทซ ต
ริ ปีน การอนรรษักษฑ์สงริส
เกปีสยวขข้อง เชน
แวดลข้อมเปข็นโลกอนาคตทปีสสะอาด และรวมถนงนโยบายของรษัฐบาลทปีสออกมาช วค่ ยสนษับสนรนตค่างๆ คณะกรรมการบรริหาร
คาดการณฑ์วค่าไมค่เกริน 20 ปปีขข้างหนข้า รถยนตฑ์ไฟฟข้าจะมาแทนทปีสรถยนตฑ์รรค่นใช นจข้ นา มษันในปษัจจรบษัน และกลรค่มบรริษษัทจะตข้อง
สามารถบรริหารจษัดการเพถืสอรษับมถือใหข้ไดข้ตค่อไป
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จรรยาบรรณธหรกวิจ

คผค่มอ
ยื จรรยาบรรณธหรกวิจ
คณะกรรมการไดข้กจาหนดหษัวขข้อหลษักไวข้ ดษังนปีน
ปี
1) ความรษับผริดชอบตค่อผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
2) ความรษับผริดชอบตค่ออาชวปี อนามษัย และความปลอดภษัย
ริ ธริมนรษยชน
3) ความรษับผริดชอบตค่อแรงงาน และสท
4) ความรษับผริดชอบตค่อขข้อกจาหนดและกฎหมายทปีสเกปีสยวขข้อง
5) ความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์
ษัส
6) การปข้องกษันการทรจรริตและคอรฑ์รป
ษั ชน
7) การควบครมภายในและการตรวจสอบภายใน
8) การกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริตามจรรยาบรรณธรรกริจ
9) การรษับขข้อรข้องเรปียนจากการไมค่ปฏริบต
ษั ริตามจรรยาบรรณธรรกริจ
ปี หายตค่อผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ปี
10) บทลงโทษ หากกค่อใหข้เกริดความเสย
ค่ รณคค่าของธรรกริจเพถืสอใหข้ผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ปี
คณะกรรมการบรริษษัททบทวนนโยบายทปีสเกปีสยวขข้องกษับหค่วงโซค
แตค่ละกลรค่มตษันงแตค่ตข้นนจนาถนงปลายนจนาไดข้รษับการครข้มครองและปฏริบต
ษั ริดข้วยความเสมอภาคและเปข็นธรรม ดษังนปีน
1. ผมูข้ถถือหรข้น

- บรริษษัทมรค่งมษัสนดจาเนรินธรรกริจใหข้มปีผลการดจาเนรินงานทปีสดปี เตริบโตอยค่างมษัสนคง มปีความสามารถใน
การแขค่งขษัน เพถืสอใหข้ผลตอบแทนทปีสดปีแกค่ผมูข้ถถือหรข้นในระยะยาว
- เปริดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยค่างเหมาะสม โปรค่งใส เปข็นธรรม และทษันเวลา
- บรริษษัทสงค่ เสรริมและอจานวยความสะดวกใหข้ผมูข้ถถือหรข้นทรกราย รวมถนงผมูข้ถถือหรข้นประเภทนษักลงทรน
สถาบษันเขข้ารค่วมประชรมอยค่างเทค่าเทปียมกษัน

2. พนษักงาน

บรริษษัทตระหนษักวค่าพนษักงานเปข็นทรษัพยากรทปีสมปีครณคค่า
ษั เจน
- ประกาศเปข้าหมายของกริจการใหข้ทราบอยค่างชด
- มปีนโยบายคค่าตอบแทนพนษักงาน 3 ขษันนตอนคถือ
ขษันนทปีส1 : อษัตราการจข้างพนษักงานใหมค่ตข้องดนงดมูดใหข้ผมูข้สมษัครอยากทจางานกษับบรริษษัท
ขษันนทปีส2 : เปรปียบเทปียบอษัตราการจค่ายคค่าตอบแทนกษับตลาดวค่าอษัตราทปีสใชยษัข้ งสามารถรษักษา
พนษักงานไวข้ไดข้
ริ ธริภาพการทจางานใหข้ดปีขนนโดยวษัดจากผลงานทปีสดปีจะ
ขษันนทปีส3 : จมูงใจใหข้พนษักงานเพริสมประสท
ไดข้ปรษับคค่าตอบแทนมากกวค่าไมค่ไดข้เนข้นทปีสอายรงานนานเปข็นหลษัก
- ปรษับปรรงนโยบายสวษัสดริการ สรขอนามษัย และอถืสนๆ ใหข้เปข็นปษัจจรบน
ษั เทปียบกษับบรริษษัทในระดษับ
เดปียวกษันทรกปปี
- ทรกๆปปีฝาค่ ยบรคคลจะทจาแผนโครงการฝนกอบรมภายในทปีสเหมาะกษับพนษักงานแตค่ละระดษับใหข้ไดข้
พษัฒนาความรมูข้และความสามารถอยค่างตค่อเนถืสอง
- สงค่ เสรริมสนษับสนรนกริจกรรมของคณะกรรมการสวษัสดริการลมูกจข้าง คณะกรรมการความ
ปลอดภษัยอาชวปี อนามษัยและสงริส แวดลข้อม รวมถนงปรษับปรรงระบบปข้องกษันภษัยภายในสถานทปีส
ทจางานใหข้ทษันสมษัย
- รษับฟษังความคริดเหข็นและเปริดโอกาสใหข้พนษักงานแจข้งหรถือสอบถามตค่อฝค่ายบรริหารในเรถืสอง
ค่ งทางผค่านตษัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจข้าง,
ตค่างๆไดข้อยค่างเปริดเผยโดยชอ
กลค่องรษับขข้อมมูล และหรถือโทรแจข้งฝค่ายบรคคลโดยตรง
- มปีกริจกรรมทปีสจษัดใหข้เปข็นประจจาทรกๆปปี การจษัดงานเลปีนยงปปีใหมค่ การแขค่งกปีฬา การตรวจสรขภาพ
เปข็นตข้น
- ดมูแลพนษักงานงานอยค่างเสมอภาคทษันงคนไทยและคนตค่างดข้าว ไมค่เลถือกปฏริบษัตริ และไมค่ไดข้
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ริ ธริมนรษยชนของพนษักงาน และใหข้ความรมูข้เรถืสองสท
ริ ธริมนรษยชนแกค่
กระทจาการใดๆ ทปีสละเมริดสท
พนษักงาน
3. ลมูกคข้า

- บรริษษัทปฏริบษัตริตอ
ค่ ลมูกคข้าโดยเนข้นใหข้ไดข้รษับความพนงพอใจสมูงสรดเสมอมา
ริ คข้าทปีสมปีครณภาพไดข้มาตรฐาน เอาใจใสใค่ หข้บรริการทปีสดปีทษันงกค่อนและหลษังการขาย
- ขายสน
- รษับผริดชอบปษัญหาขข้อรข้องเรปียนและชดเชยแกข้ไขโดยเรข็วทปีสสรด
- ใหข้ความสจาคษัญในการรษักษาความลษับของลมูกคข้า รวมถนงเปริดโอกาสใหข้ลมูกคข้าไดข้แสดงความ
คริดเหข็นและรษับฟษังดข้วย

4. คมูค่คาข้

ถืน สน
ริ คข้าและบรริการเปข็นไปตามเงถืสอนไขทางการคข้า
- บรริษษัทยนดหลษักการซอ
ษั ญาขข้อตกลง
- ปฏริบต
ษั ริตษัวตรงตามสญ
ถืส ถถือ มปีครณธรรม และ
- หลปีกเลปีสยงวริธปีการไมค่สรจรริต รวมถนงการเลถือกคมูค่คข้าทปีสมปีความมษัสนคง นค่าเช อ
ชวค่ ยเหลถือเกถืนอกมูลกษัน

5. เจข้าหนปีน

ษั ญาและปฏริบษัตริตามเงถืสอนไขขข้อกจาหนดของสญ
ษั ญาอยค่างเครค่งครษัด
- บรริษษัทรษักษาคจามษัสนสญ
- ปฏริบต
ษั ริตค่อเจข้าหนปีนอยค่างเสมอภาค เปข็นธรรม โปรค่งใส ทษันงเจข้าหนปีนทางธรรกริจ เจข้าหนปีนสถาบษันการ
เงริน
ปี หาย
- ไมค่ใชวริข้ ธปีการทปีสไมค่สรจรริต ปกปริดขข้อมมูลหรถือขข้อเทข็จจรริงอษันจะทจาใหข้เจข้าหนปีนเกริดความเส ย
ษั พษันธฑ์ทปีสดปี
- บรริษษัทยรินดปีเขข้ารค่วมกริจกรรม/โครงการตค่างๆของเจข้าหนปีนเพถืสอสรข้างความสม
- หลปีกเลปีสยงสถานการณฑ์ทปีสอาจกค่อใหข้เกริดความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์

6. คมูค่แขค่ง

ริ ทาง
- บรริษษัทถถือหลษักครณธรรมทปีสดปีในการแขค่งขษัน ไมค่กลษัสนแกลข้งทจา ลาย ไมค่ละเมริดทรษัพยฑ์ส น
ปษัญญา
- ไมค่แสวงหาความลษับหรถือใหข้รข้ายคมูค่แขค่งดข้วยวริธปีการไมค่สรจรริต

7. สงษั คมและ
สวค่ นรวม

- บรริษษัทดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีครณธรรมตค่อผมูข้มปีสวค่ นเกปีสยวขข้องทรกฝค่าย
- สนษับสนรนกริจกรรมเสรริมสรข้างประโยชนฑ์สรขแกค่ส ษังคมสค่วนรวมและส งริส แวดลข้อม ทษันงในสถาน
ประกอบการ ชรมชน และบรริเวณใกลข้เคปียง
ริ คข้ามปีมาตรฐานปลอดภษัยจากมลพริษ
- ดมูแลใหข้กระบวนการลริตสน
- ใหข้ความรค่วมมถือกษับหนค่วยงานหรถือชรมชนในการบรรเทาอรทกภษัยและสาธารณภษัยตามความ
เหมาะสม
- สงค่ เสรริมอบรมแนะนจาใหข้พนษักงานมปีส วค่ นรค่วมในการปฏริบษัตริตนเปข็นพลเมถืองดปีทจาประโยชนฑ์ใหข้
กษับชรมชนและสงษั คม

8. สงริส แวดลข้อม - บรริษษัทใหข้ความรค่วมมถือในเรถืสองความเปข็นมริตรกษับส งริส แวดลข้อม มปีคณะกรรมการสงริส แวดลข้อมทจา
หนข้าทปีสรษับผริดชอบดมูแลสภาพแวดลข้อมทษันงภายในและชรมชนภายนอกองคฑ์กร
- ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีสเกปีสยวขข้องกษับส ษังคมและสงริส แวดลข้อมเปข็นอยค่างดปีและสมจสา เสมอทรกปปี
เช ค่น จษั ด จข้ า งหนค่ ว ยงานภายนอกทจา การตรวจวษั ด อากาศ, ตรวจคร ณภาพส งริส แวดลข้ อม, ตรวจ
ปี วษัสดรเหลถือใชในการผลริ
ข้
ครณภาพระบบบจาบษัดอากาศ, กจาจษัดของเสย
ตอยค่างถมูกวริธปี , และทปีสตรวจ
วษัดเองอยค่า งสมจสา เสมอคถื อ การตรวจสอบนจนา ทรินง ,ปรษับปรรงสถานทปีส ผษัง โรงงานระบบระบายนจนา
ปี ใหข้มปีประสท
ริ ธริภาพและวริเคราะหฑ์แกข้ปษัญหาถข้ามปีแหลค่งกจาเนริดมลพริษ
สารเคมปี ระบบบจาบษัดนจนาเสย
และเพริสมเตริมการวริเคราะหฑ์แหลค่งกจาเนริดกรุ๊าซเรถือนกระจก และแนวทางในการลดจจานวน
ปีน จงอบรมใหข้ ทรกหนค่ ว ยงานตระหนษักถน งความสจา คษัญ ของการใช ทรษั
ข้ พ ยากรอยค่ า งมปี
- บรริษษัท ชแ
ริ ธริภาพ ควบคมูไ
ริ คข้าทปีสตข้องรษักษาครณภาพใหข้ไดข้มาตรฐานอยมูค่เสมอ
ประสท
ค่ ปกษับการผลริตสน
ษั เจน และถมูกตข้อง อจานวยความสะดวกเพถืสอการตรวจสอบ
9. ผมูข้สอบบษัญช ปี - บรริษษัทเปริดเผยขข้อมมูลทปีสโปรค่งใส ชด
ริ ธริภาพ
ทปีรส วดเรข็วและมปีประสท
- รษับฟษังขข้อเสนอแนะและปฏริบษัตต
ริ ามใหข้ถมูกตข้องตามหลษักการบษัญช ปี
- ดมูแลเรถืสองการกจาหนดคค่าตอบแทนทปีสเหมาะสมเปข็นธรรม
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ผู้ ผู้อมผลภายใน
การดผแลเรยืยั่องการใชข
เพถืสอใหข้เปข็นไปตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีของบรริษษัทมหาชน บรริษษัทตข้องเกข็บรษักษาขข้อมมูลทางการเงริน
และขข้อมมูลภายในทปีสสจาคษัญ โดยไมค่แจข้งใหข้บรคคลภายในบรริษษัทแผนกอถืสนๆทปีสไมค่เกปีสยวขข้องกษับขข้อมมูลทราบกค่อนเปริดเผยแกค่
สาธารณชน และไมค่ใชขข้ข้ อมมูลภายในทปีสเปข็นสาระสจาคษัญตค่อการเปลปีสยนแปลงราคาหรข้นของบรริษษัทและยษังไมค่ไดข้เปริดเผยไป
ทจา ประโยชนฑ์ใหข้แกค่ต นเองหรถือผมูข้ อถืสนในทางมริ ชอบทษันงทางตรงและทางอข้อม จนงกจา หนดแนวทางปฏริบษัตริส จา หรษับ คณะ
กรรมการ ผมูบ
ข้ รริหาร และพนษักงานทรกคน ทษันงของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ไวข้ดษังนปีน
1. รายงานการเปลปีสยนแปลงการถถือหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัท ตามพ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์มาตรา 59
กรรมการและผมูข้บรริหารระดษับสมูง ตข้องทจารายงานการถถือหลษักทรษัพยฑ์ของตนเอง รวมถนงคมูค่สมรสและบรตรทปีสยษังไมค่
บรรลรนริตริภาวะ ภายใน 3 วษันทจาการนษับแตค่วษันทปีสมปีรายการเปลปีสยนแปลง
2. หข้ามนจาขข้อมมูลภายในทปีสยษังไมค่เปริดเผยตค่อสาธารณชน ไปเปริดเผยหรถือแสวงหาประโยชนฑ์
2.1 กรรมการ ผมูบ
ข้ รริหาร และพนษักงานของบรริษษัททปีสรษับทราบขข้อมมูลภายในของบรริษษัทตข้องรษักษาความลษับและ
ถืน ขายหลษักทรษัพยฑ์แกค่ตนเองทษันงทางตรงและทางอข้อม
หข้ามนจาขข้อมมูลไปเปริดเผยหรถือแสวงหาประโยชนฑ์ดข้วยการซอ
ถืน ขายหลษัก
2.2 หข้ามมริใหข้ กรรมการ ผมูบ
ข้ รริหาร และพนษักงานหรถือบรคคลทปีสเกปีสยวขข้องกษับขข้อมมูลภายในทจาการซ อ
ทรษัพยฑ์ของบรริษษัทในช วค่ งเวลา 30 วษัน กค่อนทปีสงบการเงรินประจจา รายไตรมาสและประจจาปปี หรถือขข้อมมูลภายในนษันนจะเปริด
เผยตค่อสาธารณชน และช วค่ งเวลา 24 ชษัสวโมงหลษังเปริดเผยตค่อสาธารณชนแลข้ว หรถือช วค่ งเวลานอกเหนถือจากทปีสกลค่าว
โดยจะแจข้งเพถืสอทราบลค่วงหนข้าเมถืสอมปีความจจาเปข็นตค่อไป
3. กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน ทปีสพข้นตจาแหนค่ง
กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน ทปีสเกปีสยวขข้องกษับขข้อมมูลภายใน ทปีสพข้นตจาแหนค่งแลข้ว หข้ามเปริดเผยขข้อมมูลภายใน
ข้
หรถือความลษับของบรริษษัท ตลอดจนขข้อมมูลความลษับของคมูค่คข้าของบรริษษัทฯ ไปใช ประโยชนฑ์
ใหข้แกค่บรคคลภายนอกหรถือ
บรริษษัทอถืสนทปีตนเองเปข็นผมูข้ถถือหรข้น กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน แมข้วค่าการเปริดเผยขข้อมมูลดษังกลค่าวจะไมค่ทจาใหข้เกริดผล
ปี หายแกค่บรริษษัทและคมูค่คข้าของบรริษษัทกข็ตาม เวข้นแตค่เปข็นขข้อมมูลทปีสตข้องเปริดเผยตามทปีสกฎหมายกจาหนด
เสย
4. การรษักษาความปลอดภษัยของขข้อมมูลในระบบสารสนเทศ
เจข้าหนข้าทปีสฝค่ายสารสนเทศของบรริษษัทตข้องทบทวนนโยบายควบครม และ/หรถือ ปข้องกษันการเขข้าถนงขข้อมมูลของ
ริ ธริในการเขข้าถนงขข้อมมูลใหข้กษับพนษักงานในระดษับตค่างๆตามอจานาจ
บรริษษัทจากบรคคลภายนอก และทบทวนการกจาหนดส ท
หนข้าทปีสและความรษับผริดชอบอยค่างนข้อยปปีละ 1 ครษังน โดยนจาเสนอคณะกรรมการบรริหารพริจารณาอนรมษัตริ
ถืส สารแจข้งเตถือนภายในองคฑ์กร
5. การสอ
ถืส สารภายในองคฑ์กรแจข้งเตถือนใหข้ผมูข้เกปีสยวขข้องทรกคนรษับทราบชวค่ งกจาหนดเวลาหข้าม
เลขานรการบรริษษัทฯ มปีหนข้าทปีสสอ
ถืน ขายหลษักทรษัพยฑ์ลค่วงหนข้า 30 วษันกค่อนเปริดเผยงบการเงรินประจจาไตรมาสและประจจาปปี ทรกครษันง
ซอ
6. บทลงโทษทางวรินษัย
ค่ การตษักเตถือนดข้วย
โดยอข้างตามขข้อบษังคษับการทจางานของบรริษษัท บทลงโทษจะพริจารณาตามควรแกค่กรณปีเชน
ถื การภาคทษัณฑฑ์ จนถนงขษันนใหข้ออก หรถือเลริกจข้างรวมทษันงอาจมปีความรษับผริดทษันงทางอาญา
วาจา การตษักเตถือนเปข็นหนษังสอ
และทางแพค่งตาม พ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์ฯ
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ยยั่
การตค่อตผู้านทหจรวิตคอรยปชน
ยยั่
ทบทวนนโยบายการตค่อตผู้านการทหจรวิตคอรนรป
ย ชน
1. ความหมาย
ษัน หมายถนง การใชอจข้ านาจทปีสไดข้มาหรถือการใชทรษั
ข้ พยฑ์สน
ริ ทปีสมปีอยมูค่ในทางมริชอบ เพถืสอ
การทรจรริตคอรฑ์รษัปชน
ปี หายตค่อประโยชนฑ์ของผมูข้อถืสน
ประโยชนฑ์สวค่ นตนหรถือกค่อใหข้เกริดความเสย
2. ลษักษณะทปีสเกริด
ค่ การตริดสน
ริ บนเจข้าพนษักงานดข้วยการชก
ษั ชวนการเสนอการใหข้หรถือการรษับ
อาจเกริดไดข้หลายลษักษณะเชน
ริ บน ทษันงทปีเส ปข็นเงรินและสงริส ของ การฉข้อฉล การยษักยอก การปกปริดขข้อเทข็จจรริง การขษัดขวางกระบวนการ
สน
ษั พษันธฑ์ระหวค่างเอกชนกษับหนค่วยงานของรษัฐ
ยรตริธรรม ทษันงนปีน การทรจรริตดษังกลค่าวมริไดข้หมายความถนงเพปียงความสม
เทค่านษันน แตค่ยษังครอบคลรมถนงธรรกรรมระหวค่างบรคคลหรถือกริจการในระหวค่างภาคเอกชนดข้วยกษันเองดข้วย
3. แนวทางในการปฏริบษัตริ
ปีส ง โดยระบรความเสย
ปีส งและสาเหตรการทรจรริตแลข้วดจาเนรินการปข้องกษันตลอดจนรษักษา
- บรริหารความเสย
และปฏริบษัตริตามนโยบายตค่อตข้านการทรจรริตโดยตค่อเนถืสอง
ถืส มษัสน ดข้วยการแสดงออกเปข็นแบบอยค่างในการตค่อตข้านการทรจรริต โดยมรค่งมษัสนสนษับสนรน
- สรข้างความเชอ
และกจากษับดมูแลการปฏริบต
ษั ริตามนโยบายการตค่อตข้านการทรจรริต
ษั ญา ผมูรข้ บ
- สงค่ เสรริมอบรม ใหข้พนษักงานภายในองคฑ์กร และบรคคลจากภายนอกทปีสเปข็นคมูค่สญ
ษั จข้าง และคมูค
ค่ ข้า
ตระหนษักถนงการทรจรริตทปีสอาจเกริดขนนนและการตค่อตข้านการทรจรริต
- คค่าตอบแทน ทปีสใหข้กษับพนษักงานในองคฑ์กร และบรคคลจากภายนอก ตข้องเหมาะสมและชอบธรรม ตรง
ตามมาตรฐานของการประกอบธรรกริจ
ริ ธริผล ตค่อเนถืสอง
- คณะทจางานชรดยค่อย คอยตริดตามขข้อมมูลเพถืสอรษักษาระบบตค่อตข้านการทรจรริตทปีสมปีประสท
และยษัสงยถืน
- รายงานเบาะแสการทรจรริต สนษับสนรนใหข้พนษักงานภายในองคฑ์กร และบรคคลจากภายนอกทปีสเปข็นคมูค่
ษั ญา ผมูข้รบ
สญ
ษั จข้าง และคมูค่คข้า ชวค่ ยรายงานการละเมริดนโยบายของกริจการและการปฏริบต
ษั ริทปีสไมค่เปข็นธรรมหรถือไรข้
จรริยธรรม
ษัส ตข้องนจาเรถืสองใหข้ผมูข้มปีอจานาจตษัดสน
ริ ใจ
- เสนอผมูข้มปีอจานาจจษัดการ เมถืสอมปีเรถืสองเกปีสยวกษับการทรจรริตคอรฑ์รป
ษั ชน
ไดข้รบ
ษั ทราบเพถืสอดจาเนรินการแกข้ไข ซงนส อาจตข้องแจข้งความตค่อเจข้าหนข้าทปีสถข้าเกปีสยวกษับความผริดทางแพค่งและทาง
อาญา
4. เปข้าหมายเพถืสอใหข้เกริดความตค่อเนถืสอง
4.1 บรริษษัทมรค่งดจาเนรินธรรกริจภายใตข้หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี โดยความรษับผริดชอบตค่อสงษั คมและ สงริส
ปี ทรกฝค่าย
แวดลข้อม รวมถนงผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ษัส ไวข้ใน “จรรยาบรรณธรรกริจ”
4.2 กจาหนดนโยบายเกปีสยวกษับตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชน
ษัส เปข็น 0 เพถืสอเปข็นแนวทางใหข้ผมูข้บรริหารและพนษักงานรค่วมกษัน
4.3 กจาหนดคค่า KPI ใหข้มปีการทรจรริตคอรฑ์รป
ษั ชน
ริ บน ไมค่ใหข้-ไมค่รษับของขวษัญและสงริส ตอบแทน เปข็นตข้น
ปฏริบต
ษั ริอยค่างจรริงจษัง ภายใตข้หษัวขข้อ ไมค่มปีการใหข้สน
ถื ประกาศแนวทางการตค่อตข้านการทรจรริตคอรษัปชน
ษัส ของบรริษษัท เพถือ
4.4 จษัดใหข้มปีหนษังสอ
ส แจข้งตค่อลมูกคข้าและ
คมูค่คาข้
4.5 จษัดทจาแผนอบรมและพษัฒนาพนษักงานเปข็นประจจาทรกปปี เกปีสยวกษับเรถืสองครณธรรมจรริยธรรม เพถืสอช ใปีน หข้
เหข็นวษัฒนธรรมทปีสบรริษษัทมหาชนตข้องตระหนษักและยนดถถือปฏริบษัตริ อปีกทษันงเปข็นการพษัฒนาจริตใจพนษักงานใหข้มปี
ถืส สต
ษั ยฑ์สรจรริตดข้วย
จริตสจานนกทปีสดปีอษันสงค่ ผลถนงความเปข็นคนซอ
ปีส งและบรริหารระบบการควบครมภายใน เพถืสอปข้องกษันไมค่ใหข้เกริดการ
4.6 จษัดทจาแผนบรริหารความเสย
ประพฤตริมริชอบ
4.7 จษัดทจาการรายงานทางการเงรินทปีสถมูกตข้องทรกๆเดถือน ใหข้เกริดความโปรค่งใส และ ทษันตค่อเวลา
ค่ งทางสจาหรษับแจข้งเบาะแส มปีมาตรการครม
4.8 จษัดใหข้มปีชอ
ข้ ครองผมูข้แจข้ง ตลอดจนมปีกระบวนการตรวจ
สอบทรกเบาะแสทปีสไดข้รบ
ษั แจข้งอยค่างเปข็นธรรม
4.9 การเขข้ารค่วมการประกาศเจตนารมยฑ์กษับแนวรค่วมปฏริบษัตข
ริ องภาคเอกชนไทยในการตค่อตข้านการทรจรริต
(Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
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การพยฒนาทรียั่ยยยั่งยยืน
เนถืสองจากในปษัจจรบษันนปีนสงริส ทปีสนษักลงทรนใหข้ความสนใจมากขนนนคถือ การลงทรนทปีสใหข้ความความสจาคษัญในเรถืสอง
สงริส แวดลข้อม สงษั คม และธรรมาภริบาล หรถือ ESG (Environment, Social, Governance)
- ดข้านสงริส แวดลข้อม ใหข้ความสจาคษัญถนงการเปลปีสยนแปลงดข้านภมูมริอากาศ การปลค่อยกรุ๊าซเรถือนกระจกหรถือ
ข้ พยากรอยค่างครข้มคค่า
กรุ๊าซคารฑ์บอนไดออกไซดฑ์ การปลค่อยมลภาวะอถืสน ๆ และรวมถนงการใชทรษั
ริ ธริมนรษยชน มาตรฐานดข้านความปลอดภษัยและสรขภาพของ
- ดข้านสงษั คม ใหข้ความสจาคษัญเรถืสอง หลษักสท
ษั พษันธฑ์กษับชรมชน
แรงงาน รวมถนงความสม
- ดข้านธรรมาภริบาล ใหข้ความสจาคษัญเกปีสยวกษับ การกจากษับดมูแลกริจการใหข้มปีความโปรค่งใส มปีกลไกการตรวจ
สอบหรถือถค่วงดรล ดจาเนรินธรรกริจภายใตข้กฎระเบปียบ และขข้อบษังคษับตค่างๆ อยค่างเครค่งครษัด
การทจาธรรกริจทปีสคจานนงถนง ESG จะเปข็นตษัวชวค่ ยใหข้ธรรกริจมปีความยษัสงยถืน มปีผลตอบแทนทปีสดปีในระยะยาว แตค่
ษั เจน พรข้อมกษับจษัดทจารายงาน
ทษันงนปีนบรริษษัทตข้องนจาขข้อมมูลดข้าน ESG มาวริเคราะหฑ์ตรวจสอบและประเมรินผลอยค่างชด
ความยษัสงยถืนควบคมูค่ไปกษับรายงานขข้อมมูลทางการเงริน เพถืสอยกระดษับกลรค่มบรริษษัทใหข้กข้าวทษันตามโลกทปีสเปลปีสยนแปลง
รวมถนงตข้องมรค่งมษัสนผลษักดษัน ESG ใหข้เปข็นวษัฒนธรรมหรถือคค่านริยมขององคฑ์กรตค่อไป
นโยบายการพยฒนาอยค่างยยยั่งยยืน
ปี ดษังนปีน
เนข้นเพถืสอตอบสนองตค่อความคาดหวษังของผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
1. ปฏริบต
ษั ริตามหลษักสากลของการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืน กฎหมาย และขข้อกจาหนดทปีสเกปีสยวขข้อง
ถืส มษัส น พน ง พอใจใหข้ ผมูข้ มปี ส ค่ว นไดข้ เ ส ปียทร ก ระดษั บ โดยปฏริบษั ตริ ใ หข้ ค รอบคลร ม ทษัน ง ดข้ า นเศรษฐกริ จ
2. สรข้ า งความเช อ
สงษั คมสงริส แวดลข้อม
3. สรข้างความตระหนษักรมูข้เกปีสยวกษับนโยบายการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืนใหข้แกค่พนษักงาน คมูค่คข้า และลมูกคข้า
ษั คมอษันจะนจาไปสมูค
ค่ วามยษัสงยถืนของสวค่ นรวม
4. สนษับสนรนการยกระดษับครณภาพชวปี ริตของสง
5. เปริดเผยนโยบาย แนวทางการบรริหารจษัดการ และผลการดจาเนรินงานอยค่างโปรค่งใส ซ งนส เปข็นพถืนนฐานใน
ค่ วามยษัสงยถืน
การนจาไปสมูค
6. กรรมการ ผมูข้ บ รริ ห าร และพนษั ก งานของบรริ ษษั ท ฯ ทร ก คน มปี ห นข้ า ทปีส ส นษั บ สนร น ผลษั ก ดษั น และปฏริ บษั ตริ ใ หข้
สอดคลข้องกษับนโยบายการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืนทปีสกจาหนด
7. นโยบายตข้องครอบคลรม
7.1 ดข้านเศรษฐกริจ
- พษัฒนาการใหข้บรริการลมูกคข้าเพถืสอใหข้ไดข้รษับความพนงพอใจสมูงสรด
ปีส งดข้านความยษัสงยถืนอยค่างสมจสาเสมอและตค่อเนถืสอง
- บรริหารจษัดการความเสย
ษั พษันธฑ์กษับพษันธมริตรทางธรรกริจใหข้มษัสนคง
- สรข้างความสม
7.2 ดข้านชรมชน
ถืส สารกษับชรมชน ผมูข้นจาชรมชน และหนค่วยงานภาครษัฐทปีส
- การมปีสวค่ นรค่วมกษับชรมชน เพริสมการสอ
เกปีสยวขข้อง
- การมปีสวค่ นรค่วมในกริจกรรมวษัฒนธรรม ประเพณปี และกริจกรรมตค่างๆ ของชรมชน
- สนษับสนรนการพษัฒนาและสงค่ เสรริมความเขข้มแขข็งของชรมชน
7.3 ดข้านสงษั คมและพนษักงาน
- ดมูแลใหข้มปีความปลอดภษัยและความมษัสนคง
ริ ธริมนรษยชน
- การปฏริบต
ษั ริตค่อแรงงานอยค่างเปข็นธรรม โดยคจานนงถนงหลษักสท
- การพษัฒนาภายในองคฑ์กรใหข้เปข็น สงษั คมทปีสมปีความสรข มปีการเรปียนรมูข้และการพษัฒนา
7.4 ดข้านสงริส แวดลข้อม
- การบรริหารจษัดการทปีสไมค่กค่อใหข้เกริดผลกระทบตค่อสงริส แวดลข้อม ตษันงแตค่การจษัดหาวษัตถรดริบ การใช ข้
ปี
และการดมูแลจษัดการของเสย
ข้ พยากรอยค่างประหยษัดและยษัสงยถืน
- การบรริหารจษัดการเพถืสอใชทรษั
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8. กจาหนดแนวทางปฏริบษัตริ การตริดตาม และการวษัดผล ใหข้เปข็นไปตามนโยบายการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืน โดย
ยนดมษัสนในหลษักการบรริหารจษัดการทปีสมปีระบบและกระบวนการตามนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี
แนวทางการประเมรินประกอบดข้วย
8.1 ปฏริบต
ษั ริตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีครบถข้วน
8.2 ความพนงพอใจของลมูกคข้า
8.3 สรขภาวะทปีสดปีในการทจางาน
ริส
8.4 การตรวจมลภาวะดานส

งแวดลอม

8.5 ความผมูกพษันในองคกรของพนษั

กงาน
8.6 อษัตราการเกริดอรบษัตริเหตร
8.7 ขข้อรข้องเรปียนจากชรมชน
เปผู้าหมายการจยดการดผู้านความยยยั่งยยืน 4 ดผู้าน
ค่ หณคค่าธหรกวิจ
1. หค่วงโซค

2. การกดากยบดผแลกวิจการทรียั่ดรี

3. การสรผู้างคหณคค่าสงวิยั่
แวดลผู้อม

ย
4. การสรผู้างคหณคค่าสงคม

- ปรษับเปลปีสยนและนจาเทคโนโลยปี
ใหมค่มาใช ข้งาน ทษันงดข้านงานการ
ขาย งานการผลริต งานใน
สจานษักงาน ใหข้ทษันสมษัยตามทษัน
โลกปษัจจรบษัน

- การดมูแลบรริหารจษัดการธรรกริจใหข้ - ดมูแลใหข้มปีการใช ข้ทรษัพยากรอยค่าง
มปีความตค่อเนถืสอง โดยกรรมการ
มปีประสริทธริภาพ ลดการเกริดของ
บรริหารจะใหข้นโยบายและทบทวน เสปียหาย
ตลอดเวลา

- ปรษับเปลปีสยนเปข้าหมายและ
กลยรทธฑ์ทางการตลาด เพถืสอมรค่ง
สรข้างการเตริบโตทางธรรกริจอยค่าง
ตค่อเนถืสอง

- การปฏริบษัตริตค่อแรงงานดข้วยความ - ดมูแลบรริหารจษัดการ การใช ข้นจนา
- ใหข้ความรค่วมมถือในการ
เปข็นธรรมและยนดหลษักสริทธริมนรษย การใช ข้พลษังงาน ใหข้เกริดประโยชนฑ์ พษัฒนาชรมชน ทรกครษันงทปีสมปี
ชน สมจสาเสมอ
สมูงสรด และใสค่ใจปษัญหาการเกริด โอกาส
กรุ๊าซเรถือนกระจก พรข้อมวริเคราะหฑ์
แหลค่งกจาเนริดและการปข้องกษัน

- ใสค่ใจดมูแล และบรริหารจษัดการ
งานลมูกคข้าสษัมพษันธฑ์อยค่างสมจสาเสมอ
แมข้อยมูค่ในสถานการณฑ์COVID-19
เชค่น ประสานงานและจษัดกริจกรรม
รค่วมกษันเมถืสอลมูกคข้ามปีความพรข้อม

ส ง วริเคราะหฑ์
- การจษัดการความเสปีย
และปข้องกษันโอกาสทปีสจะเกริด โดย
ส ง
มปีคณะกรรมการบรริหารความเสปีย
คอยกจากษับดมูแล

- ดมูแลการจษัดการของเสปียและสริงส
ปนเปถืนอน ตข้องแจข้งขอทจาลายของ
เสปียใหข้ถมูกตข้องตามระเบปียบและ
กฎหมายทปีสเกปีสยวขข้อง

- จษัดอบรมและพษัฒนา
บรคลากรอยค่างสมค่าเสมอ
โดยมปีเปข้าหมายพนษักงาน
ทรกคนตข้องไดข้รษับการอบรม
อยค่างนข้อยปปีละ 1 หลษักสมูตร

- ดมูแลทบทวนกระบวนการหค่วง
โซค่คณ
ร คค่า ตษังน แตค่ การจษัดหา
วษัตถรดริบทปีสดปีมปีคณ
ร ภาพ การขนสค่ง
ค่ ระบวนการผลริต
และนจาเขข้าสมูก
การผลริตทปีสเนข้นหลษักครณภาพ การ
จษัดเกข็บ การจษัดจจาหนค่าย การจษัด
สค่งทปีสรวดเรข็ว และการบรริการ
ตริดตามหลษังการขายทปีสดปี

- ดมูแลองคฑ์กรใหข้มปีการดจาเนริน
ธรรกริจตามหลษักจรรยาบรรณทปีสดปี
ตค่อผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสปียแตค่ละกลรค่มใหข้
ไดข้รษับการครข้มครองและปฏริบษัตริดข้วย
ความเสมอภาคและเปข็นธรรม

- ความรษับผริดชอบตค่อผลริตภษัณฑฑ์
ของบรริษษัท ทษันงตษัวผลริตภษัณฑฑ์
และภาชนะบรรจร กระบวนการ
ตค่างๆ คถือ การผลริต การขนยข้าย
การจษัดเกข็บ การจษัดสค่ง การ
ทจาลาย ตข้องไมค่กค่อใหข้เกริดผลกระ
ทบตค่อสริงส แวดลข้อม

- ประเมรินผลงานบรคลากร
อยค่างสมจสาเสมอทรกไตรมาส
รวมถนงการสรข้างแรงจมูงใจ
เพถืสอรษักษาผมูข้มปีความสามารถ
ใหข้ไดข้ทจางานรค่วมกษับองคฑ์กร
ไดข้นาน

- ดมูแลจษัดการสภาพ
แวดลข้อมและความ
ปลอดภษัยในการทจางาน
โดยทจาเปข็นประจจาและ
สมจสาเสมอ

กลยหทธนในการพยฒนาอยค่างยยยั่งยยืน
1.
2.
3.
4.
5.

ษั ทษัศนฑ์ และพษันธกริจของบรริษษัทฯ
การเตริบโตอยค่างยษัสงยถืน ตามวริสย
ถืส มษัสนจากชรมชน
มปีความรษับผริดชอบตค่อสงษั คม และสงริส แวดลข้อม เพถืสอนจามาซงนส การยอมรษับเชอ
ปี โดยยนดหลษักการดจาเนรินธรรกริจอยค่างโปรค่งใส เปข็นธรรม และเทค่าเทปียม
ใสใค่ จผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ปี
เปข้าหมายทจาผลตอบแทนทปีสดปีใหข้กษับองคฑ์กร และความพนงพอใจของผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ริ ธริภาพในการดจาเนรินการ และหาแนวทางปรษับปรรง
มปีการกจาหนดตษัวชวปีน ษัดเพถืสอประเมรินประสท
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ค่ หณคค่าของธหรกวิจ
1. หค่วงโซค
ปี ทษันงภายในและภายนอก
บรริษษัทฯกจาหนดแนวทางปฏริบษัตริเพถืสอตอบสนองตค่อความคาดหวษังของผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ถืส สาร การทจางานรค่วมกษัน การสรข้างความสม
ษั พษันธฑ์ทปีสดปี และการมปีสวค่ นรค่วมกษับผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ปี ทรกกลรค่ม
องคฑ์กร จษัดใหข้มปีการสอ
ทษันงลมูกคข้า พษันธมริตรทางธรรกริจ ชรมชน ภาคสงษั คม ตลอดจนพนษักงานภายในองคฑ์กร และทรกๆปปีจะนจาขข้อมมูลความ
ปี มาสรรปประเดข็นทปีสมปีนษัยสจาคษัญดข้านความยษัสงยถืน
ตข้องการ ขข้อเสนอแนะ และความคริดเหข็นของแตค่ละกลรค่มผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
และปรษับปรรงการดจาเนรินงานใหข้สอดคลข้องอยค่างสมจสาเสมอ
รี ในหค่วงโซค
ค่ หณคค่าของธหรกวิจ
การววิเคราะหนผม
ผผู้ รีสวค่ นไดผู้เสย
ค่ นไดผู้เสย
รี
ผผม
ผู้ รีสว

ยืยั่ สาร
การสอ

การววิเคราะหน

การดดาเนวินงาน

1. ผมูข้ถถือหรข้น

-การประชรมผมูข้ถถือหรข้น
-เปริดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยค่าง
เหมาะสม โปรค่งใส เปข็นธรรม
และทษันเวลา เชค่นการรายงานผล
การดจาเนรินงานทรกไตรมาส

-การกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี
-ผลดจาเนรินงานเตริบโต
-ผลตอบแทนทปีสดปี
-ความยษังส ยถืนในการดจาเนรินธรรกริจ

-เปริดเผยขข้อมมูลอยค่างเพปียงพอ
-ดจาเนรินการตามหลษักการกจากษับดมูแล
กริจการทปีสดปี
-จค่ายเงรินปษันผลอยค่างเหมาะสม
ส ง
-การบรริหารจษัดการความเสปีย
-มปีแนวทางการบรริหารจษัดการอยค่างยษัสงยถืน

2. พนษักงาน

-กริจกรรม MD พบพนษักงาน
-คณะกรรมการสวษัสดริการ
-กลค่องรษับความคริดเหข็น
-บอรฑ์ดประชาสษัมพษันธฑ์
-ระบบ MsgPopup & E-mail

-ความปลอดภษัย
-สวษัสดริการ
-ความกข้าวหนข้า

-แผนงานดข้านความปลอดภษัยและอาชปีว
อนามษัยในการทจางาน โดยมปีคณะทจางาน
ทปีสเลถือกตษันงมาจากพนษักงาน
-ใหข้พนษักงานมปีสวค่ นรค่วมในการหาหษัวขข้อ
สจาหรษับแผนการจษัดอบรมประจจาปปี

3. ลมูกคข้า

-การเขข้าพบลมูกคข้า
-การสจารวจความพนงพอใจ
-การทจากริจกรรมรค่วมกษัน
-การพาลมูกคข้าเขข้าชมบรริษษัท
-รษับขข้อรข้องเรปียน (ถข้ามปี)

-สรินคข้าดปีมปีมาตรฐาน สค่งของตรง
เวลา
-บรริการกค่อนและหลษังขายมปี
ครณภาพ
-ราคาสรินคข้าเหมาะสม
-มปีความผมูกพษันยษัสงยถืน

-การบรริหารดข้วยระบบ ISO
-การจษัดการปษัญหาขข้อรข้องเรปียนจาก
ลมูกคข้าดข้วยความรวดเรข็ว
-การบรริหารลมูกคข้าสษัมพษันธฑ์

4. คมูค่คาข้

-การตริดตค่อเจรจาทางธรรกริจ
-การเขข้าเยปีสยมชมกริจการ
-การประชรมรค่วมกษัน

-ราคาทปีสเปข็นธรรมและโปรค่งใส
-ปฏริบษัตริตามสษัญญาหรถือขข้อ
ตกลง
-สามารถสนษับสนรนในการ
ดจาเนรินธรรกริจ
-ตริดตค่อธรรกริจแบบยษัสงยถืน

ส
-นโยบายการตค่อตข้านทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัน
น ทปีสดปี
-ระเบปียบปฏริบษัตริในการจษัดซถือ
ส มษันโดย
-การประเมรินความเชถือ
กจาหนด KPI ตค่างๆ

5. เจข้าหนปีน

-การพบปะตามวาระโอกาส
-การเขข้าเยปีสยมชมบรริษษัท
-แสดงผลการดจาเนรินงานทปีสดปี

-ชจาระหนปีนตรงเวลา
-ความสามารถในการทจากจาไร

-แผนงานทางการเงรินทปีสดปี
ส งทปีสดปี
-ประเมรินและบรริหารความเสปีย

6. สษังคมและสค่วนรวม

- สนษับสนรนกริจกรรมทปีสชรมชนขอ
ความรค่วมมถือ
- รษับขอรข้องเรปียน (ถข้ามปี)
- อบรมพนษักงานในการปฏริบษัตริตน
เปข็นพลเมถืองดปีทจาประโยชนฑ์ใหข้
กษับชรมชนและสษังคม
-มปีเวข็บไซตฑ์ขข้อมมูลของบรริษษัท

-สรินคข้ามปีคณ
ร ภาพ
-ไมค่กค่อใหข้เกริดมลพริษ
-มปีสวค่ นรค่วมและชค่วยเหลถือ
กริจกรรม
-เขข้าถนงขข้อมมูลทษัสวไปของบรริษษัท
ไดข้

-การบรริหารจษัดการ กจาจษัด ของเสปียทปีสดปี มปี
มาตรฐาน
-จษัดใหข้มปีการตรวจวษัดครณภาพสริงส
แวดลข้อมอยค่างสมจสาเสมอ
-รค่วมกริจกรรมชรมชนสษัมพษันธฑ์
-เปริดเผยขข้อมมูลของ บรริษษัทฯ
ผลริตภษัณฑฑ์ นษักลงทรนสษัมพษันธฑ์ ในชค่อง
ทาง เวข็บไซตฑ์ และ Fb ของบรริษษัท
–
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7. ภาครษัฐและเอกชน

-เขข้ารค่วมโครงการภาครษัฐ
-สค่งรายงานตค่างๆตรงตามเวลา
-ใหข้ความรค่วมมถือสค่งขข้อมมูลสถริตริ
ตค่างๆทปีสตข้องการ

-ดจาเนรินธรรกริจเปข็นธรรมและ
โปรค่งใส
-ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ระเบปียบ
และขข้อบษังคษับตค่างๆทปีสกจาหนดไวข้
-ใช ข้ทรษัพยากรอยค่างมปี
ประสริทธริภาพ

-จษัดสค่งรายงานครบถข้วน ถมูกตข้อง และ
ตรงเวลา
-สอบทานความครบถข้วนของขข้อบษังคษับ
ตค่างๆทษันงเกค่าและใหมค่ทปีสมปีเพริสมเตริม ทรก
ไตรมาส
-มปีนโยบายการทจางานการผลริตสรินคข้าทปีส
รองรษับการใช ข้ทรษัพยากรอยค่างมปี
ประสริทธริภาพ

วิ ธวิของผผถ
สท
ผู้ ยือหหผู้น (The Rights of Shareholders)
ริ ธริพถืนนฐานของผมูข้ถถือหรข้น ครอบคลรมสท
ริ ธริทางกฎหมาย ในฐานะนษักลงทรน
บรริษษัทใหข้ความสจาคษัญตค่อสท
ริ
น
ถื
และผมูข้ถถือหรข้น หรถือเปข็นเจข้าของบรริษษัท ไดข้แกค่สทธริการซอ ขาย โอนหลษักทรษัพยฑ์อยค่างเปข็นอริสระ การไดข้รบ
ษั สวค่ น
ริ ธริออกเสย
ปี งลงคะแนนในการประชรมผมูข้ถถือ
แบค่งในผลกจาไรของบรริษษัท(เงรินปษันผล) การเขข้ารค่วมประชรมเพถืสอใชสข้ ท
หรข้นอยค่างเปข็นอริสระและเทค่าเทปียมกษัน การแตค่งตษันงหรถือถอดถอนกรรมการ การกจาหนดคค่าตอบแทนกรรมการ การ
ริ ใจในเรถืสองสจาคษัญของบรริษษัท เชน
ค่ การ
แตค่งตษันงและกจาหนดคค่าตอบแทนผมูข้สอบบษัญช ปี และการมปีสวค่ นรค่วมตษัดสน
ถื บรริคณหฑ์สนธริ ขข้อบษังคษับของบรริษษัท การเพริสม/ลดทรน และการไดข้รบ
แกข้ไขหนษังสอ
ษั ขข้อมมูลขค่าวสารทปีสมปีนษัยสจาคษัญ
ค่ งทางทปีสเขข้าถนงไดข้งค่าย สนษับสนรนใหข้ผมูข้ถถือหรข้นไดข้ใชสข้ ท
ริ ธริออกเสย
ปี งของ
อยค่างรวดเรข็ว ครบถข้วนเพปียงพอ ผค่านชอ
ปี งเทค่ากษันทรกหรข้น เพถือ
ตนเองอยค่างเตข็มทปีสผค่านการประชรมผมูข้ถถือหรข้น โดย 1 หรข้นเทค่ากษับ 1 เสย
ส ใหข้ผมูข้ถถือหรข้นมปีสวค่ นรค่วม
ริ ใจเรถือ
ริ ธริและผลประโยชนฑ์ของตน
ในการตษัดสน
ส งทปีสกระทบหรถือเกปีสยวขข้องกษับสท

วิ ธวิภาพในการดดาเนวินการ
ประเมวินประสท
เรยืยั่องทรียั่จยดทดา

KPI

ผลงาน

0 เรถืสอง

0 เรถืสอง

0 เรถืสอง

0 เรถืสอง

0 คน

3 คน

• ใหข้การฝนกอบรม

720 คน

559 คน
=77.64%

• ไดข้รบ
ษั การตรวจสรขภาพ สจาหรษับบรริษษัทในเครถือ 3 โรงงาน

508 คน

482 คน =
94.88%

0 ครษังน

0 ครษังน

ปี ทรกกลรค่ม
1) ความรษับผริดชอบตค่อผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
• ขข้อรข้องเรปียนทปีสกระทบการดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีสาระสจาคษัญ
2) ความรษับผริดชอบตค่อหนค่วยราชการ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์
กลต. และอถืสนๆทปีสเกปีสยวขข้อง
• การทจาความผริด/ขข้อรข้องเรปียน
3) ความรษับผริดชอบตค่อพนษักงาน รวม 4 บรริษษัท 720 คน
• นโยบายลดอรบษัตริเหตร - การเกริดอรบษัตริเหตร

• ขข้อเรปียกรข้อง ขข้อรข้องเรปียน ทปีสมปีสาระสจาคษัญตค่อการผลริต
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2. การกดากยบดผแลกวิจการทรียั่ดรี
ความรยบผวิดชอบของคณะกรรมการ
1. องคฑ์ประกอบ ตข้องมปีกรรมการไมค่นข้อยกวค่า 5 คน และตข้องมปีกรรมการอริสระอยค่างนข้อย 1 ใน 3
ษั ทษัศนฑ์ นโยบาย กลยรทธฑ์ เปข้าหมาย แผนการดจาเนรินธรรกริจ งบประมาณ โครงสรข้างการ
2. กจาหนดวริสย
บรริหารงาน นโยบายกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี จรริยธรรมและจรรยาบรรณธรรกริจ ของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย เปข็น
ถืส สารใหข้ทรกคนในองคฑ์กรรมูข้และเขข้าใจ เพถืสอสงค่ เสรริมใหข้ทรกคนในองคฑ์กรปฏริบษัตต
ลายลษักษณฑ์อษักษร มปีการสอ
ริ ามทปีส
กจาหนด รวมถนงมปีการทบทวนเปข็นประจจา
3. ควบครมกจากษับดมูแล ใหข้เปข็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทปีสกจาหนดไวข้อยค่างมปี
ริ ธริภาพ และดมูแลใหข้บรริษษัทมปีการบรริหารจษัดการตามนโยบายกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี
ประสท
4. สรรหา แตค่งตษันง ถอดถอน และกจาหนดแบค่งแยกขอบเขตอจานาจหนข้าทปีสของ คณะกรรมการบรริหาร
ปี หรถือ
กรรมการผมูข้จษัดการ คณะอนรกรรมการตค่างๆ โดยตข้องไมค่ใหข้เกริดรายการทปีสอาจมปีความขษัดแยข้ง มปีส วค่ นไดข้เสย
ความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์อถืสนใดกษับบรริษษัทหรถือบรริษษัทยค่อย
5. ประเมรินผลงานกรรมการบรริหาร และผมูข้บรริหารระดษับสมูง รวมถนงดมูแลนโยบายการจค่ายคค่าตอบแทน
อยค่างเหมาะสม
ปี ปีสมปีความนค่าเชอ
ถืส ถถือไดข้ มปีระบบ
6. จษัดใหข้มปีระบบการบษัญช ปี การรายงานทางการเงริน และการสอบบษัญชท
การจษัดเกข็บเอกสารทปีสทจาใหข้สามารถตรวจสอบความถมูกตข้องของขข้อมมูลไดข้ในภายหลษัง
7. ดมูแลใหข้มปีการทจางบการเงรินของบรริษษัทฯอยค่างถมูกตข้อง แสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงานตรง
ปี ปีสรบ
ตค่อความเปข็นจรริง ครบถข้วน และถมูกตข้อง เปข็นไปตามมาตรฐานการบษัญช ท
ษั รองโดยทษัสวไป งบการเงริน ณ วษัน
น
ริ
ปี
ปี
สนสรดรอบบษัญชตข้องตรวจสอบโดยผมูข้สอบบษัญชของบรริษษัท กค่อนทปีสจะนจาเสนอตค่อทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้น ตลอดจน
รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท ในการจษัดทจารายงานทางการเงริน โดยแสดงควบคมูค่กษับ
รายงานของผมูข้สอบบษัญช ปี ในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท
ปีส งทปีส
8. ดมูแลใหข้บรริษษัทมปี ระบบควบครมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรริหารจษัดการความเส ย
ครอบคลรม มปีกลไกในการรษับเรถือ
ส งรข้องเรปียนและการดจาเนรินการตค่อขข้อรข้องเรปียน
ษั เจนและโปรค่งใส รายการ
9. ดมูแลการทจารายการระหวค่างกษันใหข้มปีกระบวนการและการจษัดการทปีสชด
ริ ทรษัพยฑ์ การลงทรน การดจาเนรินการ
ระหวค่างบรริษษัทฯ กษับบรคคลทปีสเกปีสยวโยงกษัน การไดข้มาหรถือจจาหนค่ายไปซงนส สน
ใดๆ ของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย เพถืสอปข้องกษันไมค่ใหข้เกริดความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์ มปีการเปริดเผยขข้อมมูล
อยค่างถมูกตข้องเพปียงพอและมปีการรายงานตค่อคณะกรรมการบรริษษัทอยค่างสมจสาเสมอ
10. ดมูแลใหข้มปีการดจาเนรินธรรกริจตค่อเนถืสองในระยะยาว มปีแผน พษัฒนาพนษักงาน ความตค่อเนถืสองของผมูข้บรริหาร
ถื ทอดตจาแหนค่งของกรรมการและผมูบ
(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสบ
ข้ รริหารระดษับสมูง
ของบรริษษัท
ริ ธริอยค่างเสมอภาคเทค่าเทปียมกษัน มปี
11. ดมูแลผลประโยชนฑ์ของผมูข้ถถือหรข้นทษันงรายใหญค่และรายยค่อยตามสท
ปี อยค่างถมูกตข้อง
การรายงานขข้อมมูลการดจาเนรินงานทปีสสจาคษัญ และรายงานทางการเงรินแกค่ผมูข้ถถือหรข้นและผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
ษั ชาหากมปี
ข้
ปี ใน
และเปข็นไปตามทปีสขข้อกฎหมายกจาหนด โดยกรรมการตข้องแจข้งใหข้บรริษษัททราบโดยไมค่ชก
สวค่ นไดข้เสย
ษั ญาหรถือขข้อตกลงใดทปีสทจากษับบรริษษัท มปีการเปลปีสยนแปลงในการถถือหรข้นของบรริษษัทหรถือบรริษษัทยค่อย
สญ
ริ ธริมนรษยชนและการปฏริบษัตริตค่อแรงงานอยค่างเปข็นธรรม
12. การเคารพสท
ริ ทางปษัญญาหรถือลริขสท
ริ ธริธ
13. การไมค่ลค่วงละเมริดทรษัพยฑ์สน
ษัส
14. สนษับสนรนและรค่วมมถือในการตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รป
ษั ชน
15. การประชรมคณะกรรมการ จษัดใหข้มปีการกจาหนดตารางการประชรมของกรรมการแตค่ละชรดลค่วงหนข้า
ริ ธริภาพ
เพถืสอใหข้กรรมการสามารถจษัดสรรเวลาในการเขข้ารค่วมประชรมไดข้เตข็มประส ท
16. คณะกรรมการตข้องพษัฒนาความรมูข้ความสามารถของตษัวเองอยค่างสมจสาเสมอ ทษันกษับการเปลปีสยนแปลง
ของโลกในปษัจจรบษันตลอดเวลา
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องคนประกอบของคณะกรรมการบรวิษยท
บรริษษัทมปีจจานวนกรรมการไมค่นข้อยกวค่า 5 คน และกรรมการไมค่นข้อยกวค่ากนสงหนนสงตข้องมปีทปีสอยมูค่ในประเทศไทย และ
ตข้องมปีกรรมการอริสระอยค่างนข้อยหนนสงในสามของจจานวนกรรมการทษันงหมดแตค่ตข้องไมค่นข้อยกวค่า 3 คน
โครงสรข้างคณะกรรมการ
จจานวนรวม
ประกอบดข้วย
กรรมการ

กรรมการอริสระ

1. คณะกรรมการบรริษษัท

10 ทค่าน

6 ทค่าน
60%

4 ทค่าน
40% มากกวค่า 1 ใน 3

2. คณะกรรมการบรริหาร

6 ทค่าน

6 ทค่าน

-

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

3 ทค่าน

-

3 ทค่าน

ปีส ง
4. คณะกรรมการบรริหารความเสย

4 ทค่าน

3 ทค่าน

1 ทค่าน

การกดากยบดผแลบรวิษยทยค่อย
กลไกในการกจากษับดมูแลการจษัดการและรษับผริดชอบการดจาเนรินงานในบรริษทยค่อย
1. กรรมการบรริหารของบรริษษัท 3 ทค่าน มปีตจาแหนค่งเปข็น กรรมการผมูข้จด
ษั การบรริษษัทยค่อยแตค่ละบรริษษัทฯ
2. ขอบเขตอจานาจหนข้าทปีสและความรษับผริดชอบของกรรมการผมูข้จษัดการ
- วางแผนเปข้าหมาย กลยรทธฑ์ งบประมาณ ในการทจาธรรกริจหลษักของกลรค่มบรริษษัท
ถืน วษัตถรดริบหลษักสจาคษัญ
- วางแผนการเลถือกซอ
ข้ พยากร แรงงาน และเครถือ
- วางแผนโครงสรข้างองคฑ์กร การใชทรษั
ส งจษักร
- วางนโยบายครณภาพ
ริ ธริภาพ
- วางนโยบายตข้นทรนมาตรฐานและการวษัดผลประสท
- ประเมรินผลงาน ทษันงจากภายในองคฑ์กร และจากลมูกคข้าผมูข้บรริโภค อยค่างสมจสาเสมอ
3. คณะกรรมการบรริหารทจาหนข้าทปีสสรรหาบรคคลทปีสมปีความรมูค
ข้ วามสามารถไปดจารงตจาแหนค่งผมูข้บรริหารเพถืสอ
ริ ธริภาพและประสท
ริ ธริผล
ดมูแลการบรริหารงานใหข้เปข็นไปตามนโยบายของบรริษษัทอยค่างมปีประสท
ข้
4. คณะกรรมการบรริหารกจาหนดใหข้บรริษษัทฯและบรริษษัทยค่อยใชนโยบายการปฏริ
บต
ษั ริงานเหมถือนกษันโดยเปข็น
ไปตามแผนธรรกริจหลษักของบรริษษัท หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และ กลต.
ปี าตรฐาน หลษักกฎหมาย และระเบปียบขข้อบษังคษับของหนค่วยงานตค่างๆ ทปีเกปีสยวขข้อง
หลษักการบษัญชม
5. พริจารณาอนรมษัตริโครงการหรถือการดจาเนรินงานตค่างๆ การทจารายการการไดข้มาหรถือจจาหนค่ายไปซ งนส
ริ การกมูข้ยถืม หรถือการขอสน
ริ เชอ
ถืส การใหข้กมูข้ยถืมเงริน การเพริสมทรน การลดทรน การเลริกบรริษษัททปีสมปีผล
ทรษัพยฑ์สน
จ
ตค่อการดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีนษัยสาคษัญของบรริษษัทยค่อย
ถืส ถถือไดข้ของรายงานทางการเงริน สอบทาน
6. คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนข้าทปีสสอบทานความถมูกตข้องเช อ
ระบบการควบครมภายใน การตรวจสอบภายใน การทจารายการเกปีสยวโยงกษัน การปฏริบษัตริตามกฎหมาย
และระเบปียบขข้อบษังคษับทปีสเกปีสยวขข้อง รวมถนงการกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริงานของบรริษษัทยค่อย
ปีส งทจาหนข้าทปีสพริจารณาแนวทางบรริหารความเสย
ปีส งของบรริษษัทยค่อย
7. คณะกรรมการบรริหารความเสย
8. คณะกรรมการบรริษษัททจาหนข้าทปีสพริจารณาผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยค่อยอยค่างสมจสาเสมอ เพถืสอ
วางแผนงานและเปข้าหมายในการดจาเนรินงานในอนาคต
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คณะกรรมการกดากยบดผแล
คณะกรรมการบรริษษัทแตค่งตษันงคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลสอบทานกระบวนการปฏริบษัตริตามกฎหมาย
ตามขข้อกจา หนดตลาดหลษั กทรษั พ ยฑ์ และหนค่ ว ยงานทปีส เ กปีส ยวขข้ อง รวมถน ง การกจา กษั บ ดมู แ ลกริ จ การทปีส ส อดคลข้ องกษั บ
นโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทปีสดปีตามหลษักการกจา กษับดมูแลกริจการทปีสดปี และมปีเลขานรการบรริษษัท เปข็ นผมูข้ ทจา หนข้ าทปีส
สนษับสนรนขข้อมมูลและประสานงานกษับฝค่ายตค่างๆ ทษันงนปีนเพราะมปีความเปข็นอริสระ โปรค่งใส สามารถใหข้ขข้อเสนอแนะ
ถืส ถถื อ แกค่ นษั ก ลงทร น หรถื อ บร ค คล
และการปรษั บ ปรร ง แนวทางปฏริ บษั ตริ ใ หข้ ส อดคลข้ อ งกษั บ ธร ร กริ จ นจา มาซ งนส ความนค่ า เช อ
ภายนอก
การปผู้องกยนความขยดแยผู้งทางผลประโยชนน
คณะกรรมการบรริษษัทถถือเปข็นนโยบายสจาคษัญทปีสไมค่ใหข้คณะกรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน ใชตจข้ าแหนค่ง
หนข้าทปีสแสวงหาผลประโยชนฑ์สวค่ นตน โดยไดข้กจาหนดจรรยาบรรณธรรกริจและแนวทางปฏริบษัตริ สจาหรษับกรรมการ ผมูข้
บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัท ใหข้หลปีกเลปีสยงการทจารายการทปีสเกปีสยวโยงกษับตนเองทปีสอาจกค่อใหข้เกริดความขษัด
แยข้งทางผลประโยชนฑ์กษับบรริษษัท และบรริษษัทจษัดใหข้มปีการทจารายงานทปีสเกปีสยวขข้อง ดษังนปีน
1. การเปริดเผยรายการทปีสอาจมปี
ความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์
และรายการระหวค่างกษัน

บรริษษัทกจาหนดใหข้มปีการเปริดเผยรายการทปีสมปีสาระสจาคษัญ โดยแสดงรายละเอปียด
บรคคลทปีสอาจมปีความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์ ความสษัมพษันธฑ์ ลษักษณะของรายการ
เงถืสอนไข นโยบายราคา และมมูลคค่าของรายการ เหตรผลความจจาเปข็น และความเหข็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรถือคณะกรรมการบรริษษัท โดยมปีหษัวขข้อ รายการ
ระหวค่างกษัน แสดงไวข้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจจาปปี ทรกปปี

2. การจษัดทจารายงานการถถือหลษัก
ทรษัพยฑ์ของกรรมการและผมูข้บรริหาร

บรริษษัทฯ มปีนโยบายใหข้กรรมการและผมูข้บรริหารของบรริษษัทฯ รายงานการ
เปลปีย
ส นแปลงการถถือครองหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัทฯ ซนงส รวมถนงการเปลปีสยนแปลงการ
ถถือครองหลษักทรษัพยฑ์ของคมูค่สมรสและบรตรทปีสยษังไมค่บรรลรนริตริภาวะของบรคคลดษังกลค่าว
(ถข้ามปี) ตค่อทปีสประชรมคณะกรรมการบรริษษัทเปข็นรายไตรมาส โดยใหข้นจาสค่งสจาเนาแบบ
น ขายลค่วงหนข้า (แบบ 59)
รายงานการเปลปีสยนแปลงการถถือหลษักทรษัพยฑ์และสษัญญาซถือ
ถข้ามปี ใหข้แกค่เลขานรการบรริษษัท เพถืสอรวบรวมและนจาเสนอตค่อทปีสประชรมคณะกรรมการ
บรริษษัท

3. การจษัดทจารายงานการมปีสวค่ นไดข้
บรริษษัทกจาหนดใหข้กรรมการและผมูข้บรริหาร ดจาเนรินการตามมาตรา 89 แหค่งพระ
เสปียของกรรมการและผมูข้บรริหาร
ราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ คถือ ตข้องจษัดทจาและสค่งแบบรายงาน
การมปีสวค่ นไดข้เสปียเพถืสอรายงานใหข้บรริษษัททราบถนงการมปีสวค่ นไดข้เสปียของตนหรถือของ
บรคคลทปีสมค
ปี วามเกปีสยวขข้อง ซนงส เปข็นสค่วนไดข้เสปียทปีเส กปีสยวขข้องกษับการบรริหารกริจการของ
บรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ดษังนปีน
- รายงานเมถืสอเขข้าดจารงตจาแหนค่งกรรมการหรถือผมูข้บรริหารครษันงแรก
- รายงานภายใน 3 วษันเมถืสอมปีการเปลปีสยนแปลงอยค่างมปีสาระสจาคษัญ
- รายงานทรกไตรมาสในการประชรมพริจารณาผลการดจาเนรินงานและงบการเงริน
โดยเลขานรการบรริษษัทเปข็นผมูข้จษัดเกข็บและสค่งสจาเนาใหข้ประธานกรรมการบรริษษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบรษับทราบ และสรรปรายงานการมปีสวค่ นไดข้เสปียทปีสมปีการ
เปลปีย
ส นแปลงใหข้ทปีสประชรมคณะกรรมการบรริษษัททราบและบษันทนกในรายงานการ
ประชรมคณะกรรมการทรกครษันงทปีสมปีการเปลปีสยนแปลง
และ กจาหนดแบบฟอรฑ์มใหข้กรรมการ ผมูข้บรริหาร รายงานความขษัดแยข้งทางผล
ประโยชนฑ์ทษันทปีเมถืสอมปีความขษัดแยข้งเกริดขนนน และรายงานเปข็นประจจาภายในเดถือน
กรมภาพษันธฑ์ของทรกปปี ( ถข้าไมค่มปีใหข้รายงานวค่า ไมค่มปี )
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ย นธน
งานนยกลงทหนสมพย
บรริษษัท เปริดเผยขข้อมมูลตามขข้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย โดยมปีเลขานรการบรริษษัทรษับผริดชอบวค่าไดข้ทจาถมูกตข้อง
ครบถข้วน ทษันเหตรการณฑ์ แกค่ผมูข้ถถือหรข้น นษักลงทรนรายยค่อย และผมูข้สนใจทรกระดษับ อยค่างเทค่าเทปียมและเปข็นธรรม เปริด
ถืส และการเปริด
โอกาสใหข้มปีการนษัดพบปะผมูข้บรริหาร การตอบคจาถามทางโทรศษัพทฑ์ หรถืออปีเมลฑ์ การเผยแพรค่ผาค่ นสอ
ปี จาเสนอผลการดจาเนรินงาน คจาอธริบายและ
เผยขข้อมมูลสารสนเทศตค่างๆตามเหตรการณฑ์ ตามรอบระยะเวลาบษัญชน
การวริเคราะหฑ์ของฝค่ายจษัดการประจจาไตรมาส กรณปีรายไดข้ /กจาไรสรทธริ ตค่างจากงวดเดปียวกษันของปปีทปีสผค่านมารข้อย
ถืส สารของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยและเผยแพรค่บนเวข็บไซตฑ์ของบรริษษัท ทปีส
ละ 20 ผค่านระบบสอ
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพถืสอใหข้สาธารณชนไดข้รษับรมูข้ขอ
ข้ มมูลอยค่างเทค่าเทปียม
ษั หรถือตข้องการนษัดหมายเขข้าพบผมูข้บรริหารและเยปีสยมชม
กษัน กรณปีทปีสผมูข้ถถือหรข้น นษักลงทรน หรถือผมูข้สนใจ มปีขข้อสงสย
กริจการสามารถตริดตค่อเลขานรการบรริษษัทไดข้ทปีส โทรศษัพทฑ์: 0-2975-2780 ตค่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรถือ
อปีเมลฑ์ : suthirat@siampangroup.com
การแจผู้งเบาะแสหรยือขผู้อรผู้องเรรียนหรยือกรณรีถก
ผ ละเมวิด
ค่ งทางการแจข้งเบาะแส หรถือขข้อรข้องเรปียน หรถือกรณปีถมูกละเมริดสท
ริ ธริ รวมถนงการเสนอ
บรริษษัทกจาหนดชอ
ค่
แนะแสดงความคริดเหข็น ตค่างๆ ผค่านชองทางดษังนปีน
1. จดหมายอริเลข็กทรอนริกสฑ์

1.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ
ส ง ทปีสศมูนยฑ์อปีเมลฑ์: info@siampangroup.com
เสปีย
1.2 เลขานรการบรริษษัท ทปีสอปีเมลฑ์ : suthirat@siampangroup.com

2. จดหมายจษัดสค่งทางไปรษณปียฑ์

2.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ
ส ง/เลขานรการบรริษษัท
เสปีย
สค่งถนง บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ส ยกมหานาค เขตดรสต
ริ กรรงเทพฯ
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีแ
10300
2.2 ผมูข้สอบบษัญชปี
สค่งถนง ครณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง
น 48 - 50 อาคารเอข็มไพรฑ์ทาวเวอรฑ์ 1
ชษัน
ถนนสาทรใตข้ยานนาวา เขตสาทร กรรงเทพฯ 10120

3. โทรศษัพทฑ์ และ โทรสาร

3.1 คณะกรรมการบรริษษัท
- คอลเซข็นเตอรฑ์ 0-2280-0202
3.2 เลขานรการบรริษษัท
- โทร. 0-2975-2780 ตค่อ 305

- แฟกซฑ์ 0-2280-0691
- แฟกซฑ์ 0-2975-2789

กระบวนการรษับขข้อรข้องเรปียน : บรริษษัทดจาเนรินการตามกระบวนการดษังนปีน
ปี ทรกระดษับ แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปียน หรถือเสนอแนะความเหข็นผค่านชอ
ค่ งทางขข้างตข้น
1) ผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
โดยขข้อมมูลทปีสไดข้รบ
ษั บรริษษัทถถือเปข็นความลษับ และมปีมาตรการครข้มครองผมูข้แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปียน หรถือกรณปีถมูก
ริ ธริตามทปีสกจาหนดในนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริเพถืสอปข้องกษันและตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปช น
ษัส และใน
ละเมริดสท
จรรยาบรรณธรรกริจของบรริษษัท
2) เลขานรการบรริษษัท รษับขข้อรข้องเรปียน และดจาเนรินการพริจารณาแยกประเภทขข้อรข้องเรปียน
3) นจาเสนอคณะกรรมการทปีสไมค่เกปีสยวขข้องกษับขข้อรข้องเรปียนพริจารณาแตค่งตษันงบรคคลทปีสเหมาะสมเพถืสอดจาเนริน
ถืส ถถือของขข้อรข้องเรปียนดษังกลค่าว โดยมปีฝค่ายทรษัพยากรบรคคล
การตรวจสอบขข้อเทข็จจรริง หาขข้อมมูลประกอบทปีสนค่าเชอ
เปข็นผมูข้ตริดตามเรถือ
ส ง
ริ ตามระดษับชน
ษัน โดยขนนนกษับ
4) ถข้าพบวค่ามปีความผริดเกริดขนนนจรริงใหข้นจาเสนอผมูข้มปีอจานาจพริจารณาตษัดสน
ประเภทความผริด และผมูข้กระทจาความผริด
5) แจข้งความคถืบหนข้าใหข้ผมูข้รข้องเรปียนไดข้รษับทราบภายใน 15 วษันนษับจากวษันรษับเรถืสองรข้องเรปียน และภายใน
7 วษันเมถืสอไดข้ขข้อยรตริ
6) ออกมาตรการปข้องกษันและตริดตามผล ทรกไตรมาสฝค่ายทรษัพยากรบรคคลจษัดทจาสรรปรายงาน(ถข้ามปี)นจา
เสนอตค่อทปีสประชรมคณะ กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษษัทเพถืสอรษับทราบ
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การประเมวินผลการปฏวิบยตวิงานของคณะกรรมการแตค่ละชหด
คณะกรรมการบรริษษัทจษัดใหข้มปีการประเมรินผลการปฏริบษัตริงานทษันงคณะปปีละ 1 ครษันง
ในปปี 2564 คณะกรรมการทษันง 3 ชรด ประเมรินตนเองทษันงคณะตามหษัวขข้อ ดษังนปีน
1. โครงสรข้างของคณะกรรมการ
2. ครณสมบษัตข
ริ องคณะกรรมการแตค่ละชรด ความรมูข้ ความสามารถ ประสบการณฑ์ ความเหมาะสมกษับ
ธรรกริจของบรริษษัท
3. บทบาท หนข้าทปีสและความรษับผริดชอบของคณะกรรมการแตค่ละชรดตามกฎบษัตร
ษั ทษัศนฑ์ กลยรทธฑ์ในการดจาเนรินธรรกริจ
4. การใหข้ความสจาคษัญตค่อการกจาหนด นโยบาย วริสย
ถืส สต
ษั ยฑ์
5. ไดข้ปฏริบษัตริหนข้าทปีสครบถข้วนตามหลษักการ คถือตามกฎหมาย, ดข้วยความระมษัดระวษัง ,ดข้วยความซอ
สรจรริต และ ดข้วยความรษับผริดชอบ
6. การดมูแลไมค่ใหข้เกริดความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์
7. การทบทวนนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีและการนจาไปปฏริบษัตริจรริง
8. การทบทวนจรริยธรรมจรรยาบรรณธรรกริจและการปฏริบษัตริทปีสไมค่ขด
ษั แยข้ง
ษัส
9. การใหข้ความรค่วมมถือไมค่ปฏริบษัตริและตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชน
10.การประเมรินผลและกจาหนดคค่าตอบแทนใหข้ผมูข้บรริหารระดษับสมูง
11.การประชรมคณะกรรมการ การกจาหนดวาระประชรม ความพรข้อมเอกสารประกอบการประชรม
การเขข้ารค่วมประชรมของกรรมการแตค่ละทค่าน ความมปีสวค่ นรค่วมและความสมจสาเสมอ
12.การพษัฒนาความรมูข้ของกรรมการและเลขานรการบรริษษัท
13.ทบทวนแผนการพษัฒนาผมูข้บรริหารและพนษักงานในบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย
ถื ทอดตจาแหนค่งผมูข้บรริหารระดษับสมูง
14.การวางแผนสบ
15.การดจารงตจาแหนค่งของกรรมการในบรริษษัทจดทะเบปียนและบรริษษัททษัสวไปอถืสน
ผลการประเมวินของปรี2564
ขข้อทปีสยษังไมค่ปฏริบษัตริ

เหตรผล

1. คณะกรรมการควรประกอบดข้วยกรรมการ ปษัจจรบษันบรริษษัทมปีกรรมการอริสระ 4 ใน 10 เทค่ากษับ
อริสระ มากกวค่ากนสงหนนสง ถข้าประธานกรรมการ 40%และอยมูค่ในระหวค่างการสรรหาบรคคลทปีสเหมาะสมมา
บรริษษัทไมค่เปข็นกรรมการอริสระ
เพริม
ส เตริม
2. คณะกรรมการควรกจาหนดใหข้กรรมการ
อริสระมปีวาระ การดจารงตจาแหนค่งตค่อเนถืองไมค่
เกริน 9 ปปี นษับจากวษันทปีสแตค่งตษันงใหข้ดจารง
ตจาแหนค่งกรรมการอริสระครษันงแรก และควร
กจาหนดวาระทปีสดจารงตจาแหนค่งตริดตค่อกษันไดข้
นานทปีสสรดของกรรมการและกรรมการชรด
ยค่อย

ถืส มษันวค่ากรรมการทรกทค่านเปข็นผมูข้
คณะกรรมการบรริษษัทเชอ
ทปีสมปีความรมูข้และความสามารถ ประสบการณฑ์ มปีความ
เขข้าใจลษักษณะการดจาเนรินธรรกริจเปข็นอยค่างดปี มปีความเปข็น
อริสระในการแสดงความเหข็น ใหข้ขข้อเสนอแนะทปีสเปข็น
ประโยชนฑ์แกค่บรริษษัท ไมค่เปข็นหรถือไมค่มปีสวค่ นเกปีสยวขข้องกษับ
ผมูข้ถถือหรข้นรายใหญค่หรถือผมูข้มปีอจานาจควบครม ไมค่ถมูกโนข้มนข้าว
หรถือครอบงจาจากฝค่ายจษัดการ มปีครณสมบษัตริกรรมการ
อริสระตามขข้อกจาหนดของสจานษักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
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ผผผู้บรวิหาร
บรริษษัทฯมปีผมูข้บรริหารระดษับสมูงจจานวน 6 ทค่าน ประกอบดข้วย
1. นายมรข
โรจตระการ
ประธานผมูข้บรริหาร
ถืน และการตลาด
ทปีสปรนกษาดข้านการจษัดซอ
2. นายอดริศร

โรจตระการ

กรรมการผมูข้จด
ษั การ
ผมูข้ชวค่ ยกรรมการผมูข้จษัดการสายการขาย-การตลาดตค่างประเทศ

3. นางอรศรปี

ทริพยบรญทอง

ผมูข้ชวค่ ยกรรมการผมูข้จษัดการสายบรริหาร
ปี ละการเงริน (CFO)
ผมูข้รบ
ษั ผริดชอบสมูงสรดในสายงานบษัญชแ
ถืน ,คลษังสน
ริ คข้า และ บรคคลและ
รษักษาการผมูข้จษัดการฝค่ายจษัดซ อ
ธรรการ

4. นางสาวดรษฎปี

โรจตระการ

ผมูข้ชวค่ ยกรรมการผมูข้จษัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน

5. นางสาวปรางศรริ ริ ทริพยบรญทอง
6. นายบรญศรปี

ผมูข้ชวค่ ยผมูข้จษัดการฝค่ายขายตค่างประเทศ

ริ คข้าและจษัดสงค่
ตษันตริพานริชพษันธฑ์ ผมูข้จษัดการฝค่ายคลษังสน
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3. การสรผู้างคหณคค่าสงวิยั่ แวดลผู้อม
บรริษษัทฯ ทบทวนนโยบายแนวปฏริบษัตริดข้านสงริส แวดลข้อมอยค่าสมจสาเสมอทรกปปี โดยคจานนงถนง
– การใหข้ความสจาคษัญตค่อระบบบรริหารสงริส แวดลข้อม โดยถถือเปข็นสวค่ นหนนสงทปีสจะชวค่ ยเสรริมสรข้างครณคค่า
แกค่องคฑ์กร ผมูบ
ข้ รริหาร และพนษักงาน ตข้องยนดถถือปฏริบษัตริใหข้เปข็นไปตามกฎหมาย ระเบปียบ และขข้อบษังคษับ
ทปีสเกปีสยวขข้องกษับธรรกริจของกลรค่มบรริษษัทฯอยค่างเครค่งครษัด
– ตระหนษักถนงการควบครมและปข้องกษันไมค่ใหข้เกริดผลกระทบตค่อสงริส แวดลข้อม อษันเกริดจากการปฏริบษัตริงาน
ไมค่ถมูกวริธปี และความผริดพลาดตค่างๆ ภายในองคฑ์กร
– มรค่งมษัสนทปีสจะรษักษาสภาพแวดลข้อมในการทจางานทปีสปลอดภษัยตค่อ พนษักงาน สงษั คม ชรมชน ทปีสเกปีสยวขข้อง
โดยถถือเปข็นหนข้าทปีสรษับผริดชอบของผมูข้บรริหารและพนษักงานทรกคน
– จษัดใหข้มปีแผนวริเคราะหฑ์ ควบครม ปข้องกษัน และตริดตาม รายงานเกปีสยวกษับสงริส แวดลข้อม ทรกๆเดถือนอยค่าง
ค่ การหกลข้นหรถือรษัสวไหลของนจนามษัน กรุ๊าซ สารเคมปี
สมจสาเสมอ เพถืสอเตรปียมพรข้อมหากเกริดเหตรฉรกเฉริน เชน
ปี
หรถือ ของเสย
ษั พษันธฑ์เพถืสอสรข้างความรมูข้ความเขข้าใจและเผยแพรค่ขข้อมมูลแกค่พนษักงาน และผมูท
– จษัดใหข้มปีการอบรมประชาสม
ข้ ปีส
เกปีสยวขข้อง เพถืสอใหข้ทราบและเขข้าใจในนโยบาย กฎระเบปียบ ขษันนตอนวริธปีปฏริบต
ษั ริและขข้อควรระวษังตค่างๆ เพถืสอ
นจาไปยนดถถือปฏริบษัตริ โดยไมค่กค่อใหข้เกริดผลกระทบตค่อสงริส แวดลข้อม
– ใหข้ความรค่วมมถือสงค่ เสรริมกริจกรรมในการรษักษาสงริส แวดลข้อมรค่วมกษับคนในชรมชน เพถือ
ส ชวค่ ยพษัฒนาครณภาพ
ชวปี ริตในชรมชน ตามหลษักการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืน
วิ ธวิภาพในการดดาเนวินการ
ประเมวินประสท
ผลการดจาเนรินงานและผลลษัพธฑ์ทปีสเกปีสยวกษับการจษัดการดข้านสงริส แวดลข้อมในประเดข็นทปีสสจาคษัญ สจาหรษับปปี
2564 ทปีสผค่านมา
เรถืสองทปีสจษัดทจา
KPI
ผลงาน
ความรษับผริดชอบตค่อชรมชนทข้องถริสน อาชวปี อนามษัย ความปลอดภษัย และสงริส แวดลข้อม
• ขข้อรข้องเรปียนสงริส แวดลข้อมจากภายนอกองคฑ์กร

0 เรถือ
ส ง

0 เรถือ
ส ง

- วริเคราะหฑ์นจนาทรินงและแกข้ปษัญหา-โรงงานอ.เมถือง ปทรมธานปี

24 ครษันง

24 ครษันง

- วริเคราะหฑ์นจนาทรินงและแกข้ปษัญหา-โรงงาน อ.สามโคก ปทรมธานปี

12 ครษันง

12 ครษันง

- กจาจษัดกากอรตสาหกรรมทปีสถมูกตข้องตามมาตรฐาน รวม 4 บรริษษัท

4 ครษันง

4 ครษันง

- ตรวจวษัดปรริมาณฝรค่น

ผค่านคค่า Std.

21/01/65

ษั ฟมูรค
- ตรวจวษัดปรริมาณตะกษัสว และกรดซล
ริ

ผค่านคค่า Std.

23/12/64

ปี ง แสง และความรข้อน
- ตรวจวษัดระดษับ เสย

ผค่านคค่า Std.

28/09/64

• ตริดตามตรวจสอบ มลพริษ/มลอากาศ

• การจษัดการเพถืสอลดการปลค่อยกรุ๊าซเรถือนกระจก
- เรริสมวริเคราะหฑ์ขข้อมมูลแหลค่งกจาเนริดจากภายในองคฑ์กร จากคมูค่คข้า ลมูกคข้า ผมูข้มาตริดตค่อ ฯลฯ
- ไมค่พบคค่าการปลค่อยกรุ๊าซเรถือนกระจกอยค่างมปีนษัยสจาคษัญแตค่อยค่างใด
- บรริษษัทฯจะดจาเนรินการจษัดการดมูแลตค่อเนถืสองอยค่างสมจสาเสมอ และรายงานผลตค่อไป
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ย
4. การสรผู้างคหณคค่าสงคม
ริ คข้ า อร ต สาหกรรมหมวดยานยนตฑ์ ประเภท
บรริ ษษัท และบรริ ษษัท ยค่ อย ดจา เนริ น ธร ร กริ จ ผลริ ต และจจา หนค่ า ยส น
ข้
นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี และแบตเตอรปีส มปีวษัตถรดบ
ริ ทปีสใชในการผลริ
ตทปีสจะมปีผลกระทบตค่อสงษั คมและสงริส แวดลข้อม จนงมปี
ความจจาเปข็นอยค่างยริสงทปีสในกระบวนการดจาเนรินงานจะตข้องมปีนโยบายความรษับผริดชอบตค่อส ษังคม เพถืสอสรข้างความ
ถืส มษัสน และความไวข้วางใจใหข้กษับผมูข้มปีส วค่ นไดข้เสย
ปี ทรกระดษับ โดยมปีเปข้าหมายใหข้องคฑ์กรเตริบโตและยษัสงยถืน บรริษษัท
เชอ
ดจาเนรินการตามหลษักการเพถืสอความยษัสงยถืนขององคฑ์กร ดษังนปีน
1. หลษักครณคค่าหลษัก (Core Value) ขององคฑ์กร S : Spirit หมายถนงรค่วมมถือรค่วมใจ P : Passion หมาย
ถนง ทรค่มเทกษับงานทปีสทจา และ G : Generate หมายถนงสรข้างสรรคฑ์สงริส ดปีงาม
ษั ทษัศนฑ์ (Vision) ขององคฑ์กร คถือเปข็นหนนสงในธรรกริจผมูข้ผลริต นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี แบตเตอรปีส
2. หลษักวริสย
ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอถืสนๆ และใหข้บรริการโลจริสตริกส ฑ์ ดข้วยครณภาพมาตรฐานสากลและมปีความรษับผริด
ปี ทรกภาคสวค่ น
ชอบตค่อผมูข้มปีสวค่ นไดข้เสย
3. หลษักพษันธกริจ (Mission) ขององคฑ์กร
ษั พษันธฑ์ทปีสดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
1. มปีผลตอบแทนทปีสดปีตค่อผมูข้ถถือหรข้น และมปีความสม
ริ
ริ ธริภาพ
2. ผลริตสนคข้าทปีสดปี มปีครณภาพ และมปีการควบครมตข้นทรนการผลริตอยค่างมปีประสท
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมค่ๆ เพถืสอตอบสนองความตข้องการตลาดทษันงในและตค่างประเทศ
ค่ งทางโอกาสเพถืสอขยายธรรกริจใหข้ทษันกษับการเปลปีสยนแปลง การแขค่งขษัน
4. มองหาตลาดและชอ
ค่ วามยษัสงยถืน
และนจาสมูค
5. มปีความรษับผริดชอบตค่อสงษั คมและสงริส แวดลข้อม องคฑ์กรมปีสงษั คมทปีด
ส ปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีสสมบมูรณฑ์แขข็งแรง สงค่ เสรริมใหข้พนษักงานมปีความรมูข้ ความ
สามารถ ปรษับตษัวใหข้ทษันตค่อการเปลปีสยนแปลง
7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขข้อบษังคษับ ของหนค่วยงานราชการอยค่างเครค่งครษัด
ษัส บรริษษัทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้ว
- ใหข้ความรค่วมมถือในการตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รป
ษั ชน
บนเวข็บไซตฑ์ของบรริษษัท
- การดมูแลเรถืสองการใชขข้ข้ อมมูลภายใน ดษังทปีสบรริษษัทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้วบน เวข็บไซตฑ์
ของบรริษษัท
- การมปีจรริยธรรมในการดจาเนรินธรรกริจ ดษังทปีสบรริษษัทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้วบน เวข็บไซตฑ์
ของบรริษษัท
4. มปีความรษับผริดชอบตค่อพนษักงาน
1. ดมูแลพนษักงานของบรริษษัททษันงชายหรถือหญริง คนไทยหรถือคนตค่างดข้าว อยค่างเทค่าเทปียมกษัน
ริ ธริมนรษยชนและใหข้เสรปีภาพในการจษัดตษันงสมาคมตค่างๆภายใน
2. ดมูแลไมค่ใหข้มปีการลค่วงละเมริดสท
องคฑ์กร
3. ดมูแลความเหมาะสมโดยเลถือกคนใหข้เหมาะสมกษับหนข้าทปีสงานทปีสทจา
ริ ธริภาพมปีระบบปข้องกษันอษันตรายตค่อพนษักงานทรกเชอ
ถืน ชาตริ ทรก
4. มปีกระบวนการผลริตทปีสดปีมปีประสท
เพศ ทรกวษัย
ษัน ใหข้รอบรมูข้ในงานเทค่าเทปียมกษัน
5. อบรบพษัฒนาพนษักงานทรกระดษับชน
6. มปีนโยบายกจาหนดคค่าตอบแทนทปีสยรตริธรรม
7. บรริษษัทรษับฟษังขข้อรข้องเรปียน ขข้อคริดเหข็น จากพนษักงานอยค่างเสมอภาค
8. ใหข้ความปลอดภษัยในการทจางาน
5. มปีความรษับผริดชอบตค่อผมูข้บรริโภค บรริษษัทปรษับปรรงผลริตภษัณฑฑ์และภาชนะบรรจรหปีบหค่ออยค่างเหมาะสม
ถืน ของคนในสงษั คมโดยใหข้ความ
สมจสาเสมอโดยคจานนงถนงความ สะดวก ปลอดภษัย ใสใค่ จกจาลษังซอ
ริ คข้าอยค่างยรตริธรรม
รค่วมมถือกษับกรมการคข้าภายในในการกจาหนดราคาสน
6. มปีความรษับผริดชอบตค่อสงริส แวดลข้อม บรริษษัทใหข้ความรค่วมมถือในเรถืสองความเปข็นมริตรกษับสงริส แวดลข้อม มปี
คณะกรรมการสงริส แวดลข้อมทจา หนข้าทปีสรษับผริดชอบดมูแลสภาพแวดลข้อมทษันงภายในและชรมชนภายนอก
องคฑ์กร ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีเส กปีสยวขข้องกษับสงษั คมและสงริส แวดลข้อมเปข็นอยค่างดปี
7. ใหข้การรค่วมมถือพษัฒนาชรมชมและสงษั คม การลงทรนเพถืสอสงษั คมเปข็นหนนสงในนโยบายของบรริษษัทเพถืสอนจา
ไปสมูเค่ ปข้าหมายหลษักคถือ เตริบโตอยค่างยษัสงยถืน บรริษษัทใหข้ความรค่วมมถือกษับสงษั คมในเรถืสอง การสนษับสนรน

34

SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564
แรงงานทปีสวค่างงานในเขตชรมชนใกลข้ๆบรริษษัทใหข้เขข้ามารค่วมทจางานตามความสามารถ การขออนรญาต
ผลริตแอลกอฮอลฑ์ลข้างมถือเพถืสอการบรริจาคใหข้พนษักงาน คมูค่คข้า วษัด หนค่วยราชการในชรมชน ฯลฯ รวมถนง
กริจกรรมเทริดทมูนสถาบษันพระมหากษษัตรริยฑ์, การทจานรบจารรงศาสนา และ การชวค่ ยบรรเทาสาธารณภษัย
เปข็นตข้น
วิ ธวิภาพในการดดาเนวินการ
ประเมวินประสท
รายการทปีสเกปีสยวขข้องกษับสงษั คม

KPI

ผลงาน

0 เรถือ
ส ง

0 เรถืสอง

0 เรถือ
ส ง

0 เรถืสอง

• การเกริดอรบษัตริเหตร

0 คน

3 คน

• การรษับฝนกอบรม

100%

77.64%

• การตรวจสรขภาพพนษักงานโรงงานผลริต

100%

94.88%

• ขข้อเรปียกรข้อง ขข้อรข้องเรปียน จากพนษักงาน

0 ครษันง

0 ครษังน

0%
ของคนรวม

71 คน = 13.19%

100%

99.59%

มากกวค่า 50

92 คน

ริ คข้า นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี และแบตเตอรปีส
1) ครณภาพสน
• ขข้อรข้องเรปียน
2) สงสริ แวดลข้อมทปีสเกริดจากโรงงานผลริต 3 แหค่ง
• ขข้อรข้องเรปียน
3) พนษักงานของบรริษษัท

ถืน โรคระบาด
• ดมูแลไมค่ใหข้พนษักงานสวค่ นผลริต ตริดเชอ
COVID-19
ปี ปข้องกษัน COVID-19
• ดมูแลใหข้พนษักงานไดข้รษับการฉปีดวษัคซน
4) การจข้างงานแรงงานในชรมชน
• รษับแรงงานจากชรมชนเขข้าทจางานเพริสม
5) การบรริจาคเพถืสอชรมชน

ริ ธริธ ทปีสดริน 2 โฉนด รวม 7 ไรค่ 81 ตารางวา ซงนส เปข็นถนนในซอย
• ในปปี2564 บรริษษัทโอนกรรมสท
พษัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรรงเทพฯ ใหข้กษับ กรรงเทพมหานคร เพถืสอเปข็น
สาธารณประโยชนฑ์แกค่บรคคลทษัสวไป
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