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ววิส ยยทยศนน

หนนสงในธรรกริจผมูข้ผลริต นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี แบตเตอรปีส
ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอถืสนๆ 

และ
ใหข้บรริการโลจริสตริกสฑ์

ดข้วยครณภาพมาตรฐานสากล และมปีความรษับผริดชอบตค่อผมูข้
มปีสค่วนไดข้เสปียทรกภาคสค่วน

พยนธกวิจ

        1. มปีผลตอบแทนทปีสดปีตค่อผมูข้ถถือหรข้น และมปีความ
สษัมพษันธฑ์ทปีสดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ

2. ผลริตสรินคข้าทปีสดปี มปีครณภาพ และมปีการควบครม
ตข้นทรนการผลริตอยค่างมปีประสริทธริภาพ

3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมค่ๆ เพถืสอตอบสนองความ
ตข้องการตลาดทษันงในและตค่างประเทศ

4. มองหาตลาดและชค่องทางโอกาสเพถืสอขยาย
ธรรกริจใหข้ทษันกษับการเปลปีสยนแปลง การแขค่งขษัน และนจาสมู ค่
ความยษัสงยถืน

5. มปีความรษับผริดชอบตค่อสษังคม และสริสงแวดลข้อม 
องคฑ์กรมปีสษังคมทปีสดปี

6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีสสมบมูรณฑ์แขข็ง
แรง สค่งเสรริมใหข้พนษักงานมปีความรมูข้ ความสามารถปรษับตษัว
ใหข้ทษันตค่อการเปลปีสยนแปลง

7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขข้อบษังคษับ ของหนค่วยงาน
ราชการอยค่างเครค่งครษัด

 คค่านวิยมองคนกร

S : Spirit        หมายถนง  รค่วมมถือ รค่วมใจ
P : Passion     หมายถนง  ทรค่มเทกษับงานทปีสทจา
G : Generate  หมายถนง สรข้างสรรคฑ์ส ริสงดปีงาม
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สารจากคณะกรรมการ

เรรียน ทค่านผผผู้ถยือหหผู้น

ในปปี 2564 ทปีสผค่านมา เปข็นอปีกปปีหนนสงทปีสทษัสวโลกประสบกษับภาวะการแพรค่ระบาดของไวรษัสโคโรนค่า 2019 
(COVID-19)   ซนสงสค่งผลกระทบตค่อความตข้องการใช ข้นจนามษันของผมูข้บรริโภคทษันงบรคคลทษัสวไปและภาคอรตสาหกรรม
แตค่เนถืสองจากบรริษษัทฯมปีสภาพคลค่องทปีสดปี มปีการบรริหารจษัดการทปีสดปี มปีการดมูแลการใช ข้งบประมาณดข้านตค่างๆไดข้
อยค่างเหมาะสม  อปีกทษันงบรริษษัทยค่อยผมูข้ผลริตสรินคข้าใหข้ความสจาคษัญตค่อการทจางาน ทปีสมปีประสริทธริภาพ  มปีตข้นทรนทปีส
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  เรริสมผค่อนคลาย  ทจาใหข้เศรษฐกริจปรษับตษัวดปีขนนน
ความตข้องการใช ข้ผลริตภษัณฑฑ์ของผมูข้บรริโภคทษัสวไป และภาคอรตสาหกรรมปรษับตษัวเพริสมขนนนไดข้ในระดษับทปีสดปีพอสมควร
อยค่างไรกข็ดปีธรรกริจของกลรค่มบรริษษัทฯ มปีการแขค่งขษันคค่อนขข้างสมูงทษันงดข้านครณภาพและราคา กลรค่มบรริษษัทฯ มปีความมรค่ง
มษัสนพษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมค่ๆ ออกสมูค่ตลาด รษักษาระดษับครณภาพทปีสดปี  รวมถนงการพษัฒนากลยรทธชค่องทางการ
จจาหนค่ายโดยใช ข้สถืสอออนไลนฑ์ใหข้เหมาะสมกษับสษังคมยรคปษัจจรบษันอยค่างตค่อเนถืสอง

ตลอด 2 ปปีทปีสผค่านมาของการประสบกษับการแพรค่ระบาดของ COVID-19 กข็เปข็นโอกาสทปีสกลรค่มบรริษษัทฯ
ไดข้ทบทวนและปรษับปรรง แผนธรรกริจ ระเบปียบปฏริบษัตริในการทจางาน ใหข้มปีความเตรปียมพรข้อม และคลค่องตษัวมากขนนน
คณะกรรมการ ผมูข้บรริหาร พนษักงานทรกคน ยษังคงยนดมษัสนใน  S : Spirit ความรค่วมมถือ รค่วมใจ  P : Passion ทรค่มเท
กษับงานทปีสทจา และ G : Generate การสรข้างสรรคฑ์ส ริสงดปีงาม เพถืสอใหข้องคฑ์กรกข้าวสมูค่ความสจาเรข็จ เตริบโต มษัสนคง และ
ยษัสงยถืน ภายใตข้หลษักธรรมาภริบาลและความรษับผริดชอบตค่อสษังคมทรกภาคสค่วน

สรดทข้ายนปีนคณะกรรมการบรริษษัทฯ  ขอขอบครณ ทค่านผมูข้ถถือหรข้น ลมูกคข้า  คมูค่คข้า และสถาบษันตค่างๆ ทปีสใหข้ความ
สนษับสนรนบรริษษัทฯดข้วยดปีมาโดยตลอด อปีกทษันงพนษักงานทรกทค่านทปีสมรค่งมษัสนและทรค่มเทกจาลษังกายกจาลษังใจ ในการ
ทจางาน จนทจาใหข้บรริษษัทฯกข้าวผค่านปปีทปีสผค่านมาและประสบความสจาเรข็จทปีสนค่าพอใจ

             

 นายมรข โรจตระการ 
 ประธานคณะกรรมการ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรรียน ทค่านผผผู้ถยือหหผู้น
 

คณะกรรมการตรวจสอบมปีหนข้าทปีสและความรษับผริดชอบ ในการกจากษับดมูแลการดจา เนรินกริจการใหข้
สอดคลข้องกษับกลยรทธฑ์และนโยบายธรรกริจ โดยใหข้มปี

- การปฏริบษัตริตามขข้อกจาหนดและกฎหมายทปีสเกปีสยวขข้อง
- การจษัดการและการควบครมความเสปีสยงทางธรรกริจ
- การจษัดทจารายงานทางการเงรินและการเลถือกใช ข้นโยบายบษัญชปีทปีสเหมาะสม
- การควบครมภายในทปีสดปี
- การทจารายการระหวค่างกษันกษับผมูข้ทปีสมปีสค่วนเกปีสยวขข้อง
- การพริจารณาเสนอ แตค่งตษันง ถอดถอน ผมูข้สอบบษัญชปี และ ผมูข้ตรวจสอบภายใน ของบรริษษัท
- การเปริดเผยขข้อมมูลของบรริษษัทใหข้มปีความถมูกตข้องครบถข้วนและมปีการปฏริบษัตริงานอยค่างเปข็นอริสระ

ในปปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดข้จษัดใหข้มปีการประชรม รวม 4 ครษันง โดยมปีผมูข้สอบบษัญชปี ผมูข้บรริหารฝค่าย
บษัญชปีและการเงรินเขข้ารค่วมประชรมในวาระทปีสเกปีสยวขข้อง โดยสรรปสาระสจาคษัญดษังนปีน

1. สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสงวดปปี 2564 และ งบการเงรินประจจาปปี 2563 คณะกรรมการตรวจ
สอบไดข้สอบทานงบการเงรินรายไตรมาสโดยไดข้สอบถามและรษับฟษังคจาชปีนแจง จากผมูข้บรริหารและผมูข้สอบบษัญชปี ใน
เรถืสองความถมูกตข้อง ครบถข้วน การปฏริบษัตริตามหลษักการบษัญชปีทปีสรษับรองทษัสวไป การเลถือกใช ข้นโยบายบษัญชปี และการ
เปริดเผยขข้อมมูลทปีสเพปียงพอพรข้อมทษันงรษับทราบขข้อสษังเกตและแนวทางแกข้ไขปษัญหาใหข้เกริดประโยชนฑ์แกค่บรริษษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหข็นสอดคลข้องกษับผมูข้สอบบษัญชปีวค่า งบการเงรินดษังกลค่าวมปีความถมูกตข้องตามทปีสควร
ในสาระสจาคษัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน

2. สอบทานและใหข้ความเหข็นตค่อรายการทปีสเกปีสยวโยงกษันหรถือรายการทปีสอาจมปีความขษัดแยข้งทางผล
ประโยชนฑ์ รวมถนงการเปริดเผยขข้อมมูลรายการดษังกลค่าวตามขข้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย 
และสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหข็นวค่า
รายการดษังกลค่าวเปข็นรายการทปีสสมเหตรสมผลและเปข็นประโยชนฑ์ตค่อการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทรวมทษันงมปีการเปริด
เผยขข้อมมูลอยค่างถมูกตข้องและครบถข้วน

3. ทบทวนกฎบษัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สจาหรษับปปี 2564
4. สอบทานกระบวนการปฏริบษัตริงานใหข้เปข็นไปตามกฎหมายวค่าดข้วยหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ 

ขข้อกจาหนดของตลาดหลษักทรษัพยฑ์และกฎหมายทปีสเกปีสยวขข้องกษับธรรกริจของบรริษษัท รวมถนงการปฏริบษัตริตามขข้อ
กจาหนดของบรริษษัท และขข้อผมูกพษันทปีสบรริษษัทมปีไวข้กษับบรคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไมค่พบประเดข็นทปีส
เปข็นสาระสจาคษัญในเรถืสองการไมค่ปฏริบษัตริตามแตค่อยค่างใด

5. พริจารณาคษัดเลถือกเสนอแตค่งตษันงผมูข้สอบบษัญชปีประจจาปปี 2564 ตค่อทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้น และคณะกรรมการ
ตรวจสอบเหข็นชอบในอษัตราคค่าตอบแทนผมูข้สอบประจจาปปี 2564 โดยพริจารณาจากผลการปฏริบษัตริงาน ความเปข็น
อริสระของผมูข้สอบบษัญชปีในปปีทปีสผค่านมา 
 คณะกรรมการตรวจสอบมปีความเหข็นวค่าในรอบปปี2564 บรริษษัทมปีระบบการกจากษับดมูแลกริจการทปีสเหมาะสม 
การจษัดทจารายงานทางการเงรินแสดงขข้อเทข็จจรริงในสค่วนทปีสเปข็นสาระสจาคษัญครบถข้วน ถมูกตข้องตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงรินและเปริดเผยขข้อมมูลเปข็นไปตามกฎหมายและขข้อกจาหนดทปีสเกปีสยวขข้อง มปีการบรริหารความ
เสปีสยงทปีสเพปียงพอ และมปีการปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขข้อกจาหนด และขข้อผมูกพษันตค่างๆ และมปีการเปริดเผยรายการทปีส
เกปีสยวโยงกษันอยค่างถมูกตข้องและมปีการปฏริบษัตริงานทปีสสอดคลข้องกษับระบบการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีอยค่างเพปียงพอ 
ไมค่พบรายการผริดพลาดทปีสมปีสาระสจาคษัญทปีสจะกระทบฐานะการเงรินของบรริษษัท รวมทษันงมปีการพษัฒนาปรษับปรรงระบบ
งานใหข้มปีครณภาพและเหมาะสมกษับสภาพแวดลข้อมทางธรรกริจอยค่างตค่อเนถืสอง

นายอจาพล โหตระกริตยฑ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการบรวิหารความเสรียั่ยง

เรรียน ทค่านผผผู้ถยือหหผู้น

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) ดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีครณธรรม ตามหลษักธรรมาภริบาล โปรค่งใส
และเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธรรกริจ กฎบษัตรคณะกรรมการบรริหารความเส ปีสยง โดยตระหนษักถนงความ
สจาคษัญของการบรริหารความเสปีสยงครอบคลรมทษัสวทษันงองคฑ์กรใหข้สอดคลข้องกษับมาตรฐานการบรริหารความเสปีสยงตาม
หลษัก COSO ERM Framework เพถืสอใช ข้เปข็นแนวทางในการบรริหารความเสปีสยงสจาหรษับผมูข้บรริหารและพนษักงานใหข้
มปีการนจาไปปฏริบษัตริจนเปข็นสค่วนหนนสงของวษัฒนธรรมองคฑ์กร และมรค่งมษัสนทปีสจะพษัฒนาระบบบรริหารจษัดการความเสปีสยง
ขององคฑ์กรเพถืสอใหข้สามารถบรรลรเปข้าหมายทปีสตษันงไวข้ สรข้างความมษัสนใจและความนค่าเช ถืสอถถือใหข้แกค่นษักลงทรนและผมูข้มปี
สค่วนไดข้เสปียในการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทฯ
 คณะกรรมการบรริหารความเสปีสยงประกอบดข้วยสมาชริก 4 ทค่าน ดษังนปีน  

1. นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล  ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีสยง
2. นายอดริศร โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปีสยง
3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง  กรรมการบรริหารความเสปีสยง
4. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ  กรรมการบรริหารความเสปีสยง

ในปปี 2564 ทปีสผค่านมา คณะกรรมการบรริหารความเสปีสยง ไดข้ทบทวนกรอบการบรริหารความเสปีสยงใหข้
เหมาะสมกษับการดจาเนรินธรรกริจ และสอดคลข้องกษับทริศทางกลยรทธฑ์การดจาเนรินงานของบรริษษัท

คณะกรรมการบรริหารความเสปีสยงไดข้มปีการประชรมระดษับกลรค่มทจางานบรริหารความเสปีสยงบรริษษัทยค่อยรวม 
1 ครษันง สรรปสาระสจาคษัญไดข้ดษังนปีน

1. แผนบรริหารความเสปีสยง การประเมรินความเสปีสยง และการบรริหารจษัดการความเสปีสยง
ไดข้มปีการพริจารณาความเสปีสยง ดข้านกลยรทธฑ์และระเบปียบขข้อบษังคษับ และปรษับปรรงเพริสมเตริมใหข้
สอดคลข้องกษับสถานการณฑ์

2. การตริดตามกจากษับดมูแลการบรริหารความเสปีสยง
ไดข้มปีการตริดตามความกข้าวหนข้าของการดจาเนรินงานตามแผนบรริหารความเสปีสยง และใหข้ขข้อเสนอ
แนะเพถืสอปรษับปรรงการดจาเนรินงานใหข้มปีการนจาไปปฏริบษัตริอยค่างเหมาะสมและมปีประส ริทธริภาพ

3. สรข้างวษัฒนธรรมการบรริหารความเสปีสยงใหข้เกริดขนนนในองคฑ์กร
    ใหข้คจาแนะนจาฝค่ายบรคคลธรรการ และระดษับหษัวหนข้างานแตค่ละแผนก ถนงแนวทางในการรษับมถือกษับ

สถานการณฑ์ COVID-19 จษัดทจา แผนปฏริบษัตริการดมูแลใหข้คจาแนะนจา พนษักงานทรกคนในองคฑ์กร 
เกปีสยวกษับการใช ข้ชปีวริตประจจาวษัน แนวทางปข้องกษัน การปฎริบษัตริตษัวเมถืสอเปข็นผมูข้ปค่วย ผมูข้ใกลข้ช ริดตข้องเฝข้า
ระวษัง รวมถนงคมูค่มถือในการตริดตค่อประสานงานหนค่วยงานรษัฐบาล โรงพยาบาล      

4. การตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน
    ใหข้ความสจาคษัญในการดจาเนรินธรรกริจตามหลษักธรรมาภริบาลทปีสดปี ดจาเนรินธรรกริจดข้วยความโปรค่งใส 

ตรวจสอบไดข้ และไดข้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทปีสดปีเพถืสอตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน 
ทษันงภายในและภายนอกองคฑ์กรเพถืสอปข้องกษันการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสนทปีสอาจเกริดขนนนกษับธรรกริจของ
บรริษษัท

 
นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล

ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสปีสยง
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ขผู้อมผลทยยั่วไป

ชถืสอบรริษษัท บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (เรปียกชถืสอยค่อ “SPG”)

เลขทปีสทะเบปียนบรริษษัท 0107539000111  จดทะเบปียนกษับตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯเมถืสอ มปีนาคม 
2540

หรข้นทปีสจจาหนค่ายแลข้ว จจานวนหรข้นสามษัญจดทะเบปียน 345,000,000 หรข้น ราคาพารฑ์ 1.00 บาท 
รษับชจาระแลข้ว 100%

ทปีสตษันงสจานษักงานใหญค่ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีสแยกมหานาค เขตดรสริต 
กรรงเทพฯ 10300 โทรศษัพทฑ์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 
6305

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

ประเภทธรรกริจ ผลริตและจจาหนค่าย สรินคข้าอรตสาหกรรม หมวดยานยนตฑ์ ประเภทนจนามษัน
หลค่อลถืสน แบตเตอรปีส และจาระบปี

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

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

ผมูข้สอบบษัญชปี นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง 
ผมูข้สอบบษัญชปีรษับอนรญาตเลขทะเบปียน 10728
บรริษษัท เคพปีเอข็มจปี ภมูมริไชย สอบบษัญชปี จจากษัด 
โทรศษัพทฑ์ (02) 677 2000 

ผมูข้ตรวจสอบภายใน นางสรรปียฑ์ นษันตตริกมูล
ผมูข้ชค่วยกรรมการผมูข้จษัดการ
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

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 32.81

นางอรศรปี ทริพยบรญทอง
รองประธานกรรมการ
- ผมูข้รษับผริดชอบสมูงสรดใน
สายงานบษัญชปีและการ
เงริน (CFO)
- กรรมการบรริหารความ
เสปีสยง

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 6.40

นายอดริศร โรจตระการ
รองประธานกรรมการ
- กรรมการผมูข้จษัดการ
- กรรมการบรริหารความ
เสปีสยง

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 5.14

นายไพบมูลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์
กรรมการ
- ทปีสปรนกษาดข้าน IT และ 
ESG

- ดจารงตจาแหนค่ง 25 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง 
รข้อยละ 0

น.ส.ดรษฎปี โรจตระการ
รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรริหารดข้าน
การตลาด
- กรรมการบรริหารความ
เสปีสยง

- ดจารงตจาแหนค่ง 13 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง
รข้อยละ 6.44

น.ส.ปรางศริรริ ทริพยบรญ
ทอง
กรรมการ
- กรรมการบรริหารดข้านการ
ตลาดตค่างประเทศ

- ดจารงตจาแหนค่ง 18 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง 
รข้อยละ 1.00

นายอจาพล โหตระกริตยฑ์

กรรมการอริสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ดจารงตจาแหนค่ง 22 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง 
รข้อยละ 0

นายสมริต หรรษา

กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- ดจารงตจาแหนค่ง 22 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง 
รข้อยละ 0

นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์
วษันทนปียฑ์
กรรมการอริสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- ดจารงตจาแหนค่ง 22 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง 
รข้อยละ 0

นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์
มงคลกรล
กรรมการอริสระ
- ประธานคณะกรรมการ
บรริหารความเสปีสยง

- ดจารงตจาแหนค่ง 8 ปปี
- สษัดสค่วนหรข้นทปีสถถือครอง 
รข้อยละ 0

         

8



SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564   

ทรยพยากรบหคคล

    1) บรคลากรบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ณ 31 ธษันวาคม 2564 
บรคลากร (คน) สยามภษัณฑฑ์ สยามลมูบฯ สยามแบตฯ พรปีเมปียลมูบฯ รวม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ฝค่ายขายและบรริหาร    204 212 36 38 30 33 51 62 321 345

ฝค่ายโรงงานผลริตสรินคข้า - - 92 102 119 145 188 181 399 428

รวมจจานวนคน 204 212 128 140 149 178 239 243 720 773

ผลตอบแทน
- ทปีสเปข็นตษัวเงริน
- สวษัสดริการ อบรมและอถืสนๆ

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
(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

* จจานวนการอบรมไมค่เตข็มประส ริทธริภาพเนถืสองจากสถานการณฑ์แพรค่ระบาดของ COVID-19  
    2) ลษักษณะคค่าตอบแทน
   1. คค่าตอบแทนทปีสเปข็นตษัวเงรินไดข้แกค่ เงรินเดถือน คค่าแรง คค่าคอมมริชชษัสน เบปีนยเลปีนยง เบปีนยขยษัน คค่าลค่วงเวลา คค่ากะ คค่า

เดรินทางทปีสเกปีสยวขข้องกษับการดจาเนรินธรรกริจ เงรินกลางปปี เงรินโบนษัส เงรินชค่วยเหลถือเมถืสอชราภาพและเงรินชดเชยเมถืสอ
เกษปียณอายร

 2. คค่าตอบแทนอถืสน เชค่น สริทธริในวษันลาปค่วย ลาพษักผค่อน ลาบวช ลาคลอด วษันหยรดตามประเพณปี การรษักษา
พยาบาลกรณปีอรบษัตริเหตรและฉรกเฉริน ชรดเครถืสองแบบ อรปกรณฑ์เพถืสอความปลอดภษัย รถรษับสค่งพนษักงาน หข้อง
พยาบาล การจษัดทจาประกษันชปีวริตใหข้กษับผมูข้บรริหารและพนษักงานตามระดษับความเสปีสยงของการปฏริบษัตริงาน สนษับสนรน
คค่าใช ข้จค่ายการฝนกอบรมสษัมมนาทษันงภายในและภายนอกองคฑ์กร เปข็นตข้น

    3) นโยบายในการพษัฒนาพนษักงานของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย     
     บรริษษัทตระหนษักถนงความสจาคษัญในการเรปียนรมูข้และการพษัฒนาบรคลากร เพราะเชถืสอวค่าบรคลากรทปีสมปีความรมูข้ 
ความสามารถ มปีความสจาคษัญอยค่างยริสงทปีสจะนจาพาบรริษษัทใหข้บรรลรเปข้าหมายในการดจาเนรินธรรกริจและสรข้างความพนง
พอใจใหข้กษับลมูกคข้า ผมูข้ถถือหรข้น และผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกระดษับ
     บรริษษัทจษัดใหข้มปีการอบรบแกค่พนษักงานทรกระดษับ ทรกแผนก เปข็นประจจาอยค่างสมจสาเสมอทรกปปี โดยกจาหนดเปข็น
ใหข้มปีการจษัดทจาแผนฝนกอบรม เลถือกหษัวขข้ออบรมทปีสเปข็นประโยชนฑ์ตค่อพนษักงานและองคฑ์กร และนจาเสนอของบ
ประมาณจากฝค่ายบรริหารเปข็นประจจาทรกเดถือนธษันวาคมของปปี กจาหนดเปข้าหมายใหข้ผมูข้จษัดการแตค่ละแผนกจษัดทจา 
Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมปีคณะทจางานบรริหารความเสปีสยงตรวจตริดตาม
การปฏริบษัตริตามแผนอยค่างสมจสาเสมอ 
     บรริษษัทมปีนโยบายจมูงใจพนษักงานในตจาแหนค่งทปีสมปีความสจาคษัญโดยเพริสมคค่าตอบแทนเชค่น เงรินพริเศษ คค่าตจาแหนค่ง
ใหข้เหมาะสมเพถืสอลด Turnover rate ของพนษักงาน      

     4) การเปลปีสยนแปลงและขข้อพริพาทดข้านแรงงานทปีสสจาคษัญ
          ในรอบ 2 ปปีทปีสผค่านมา นษับแตค่ปปี2563 ตค่อเนถืสองมาถนงปปี 2564 บรริษษัท สยามแบตฯ ซนสงเปข็นผมูข้ผลริตสรินคข้า

แบตเตอรปีส ไดข้ลดกจาลษังการผลริต เนถืสองจากผลกระทบของสถานการณฑ์ COVID-19 ทปีสเกริดขนนนในตลาดตค่าง
ประเทศ และการปรษับนโยบายตษันงราคาขายในปปี2564 จนงลดจจานวนพนษักงานลงจาก 241 คนจากปปี2562 
เหลถือ 149 คนในปปี2564  

      ขข้อพริพาทดข้านแรงงาน  - ไมค่มปี -                   
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ผลตอบแทนตค่อผผผู้ถยือหหผู้น

งบการเงวินรวม (ลผู้านบาท) 2564 2563 2562 2561 2560

รายไดผู้

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

รายไดข้จากเงรินลงทรน 14.32 27.44 33.22 21.84 19.17

คค่าใชผู้จค่าย

ตข้นทรนขาย 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

กดาไร

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

ผลตอบแทน

เงรินปษันผล บาทตค่อหรข้น
 * รอทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้นอนรมษัตริ

0.90* 0.45 0.70 0.70 0.80

อษัตราเงรินปษันผลตค่อกจาไรของผมูข้ถถือหรข้น ** 67.67% 41.67% 78.65% 63.64% 64.52%

ฐานะการเงวิน

สรินทรษัพยฑ์รวม 5,998.25 5,749.52 5,502.25 5,444.69 5,205.62

หนปีนส รินรวม 600.35 492.88 377.06 386.67 367.06

สค่วนของผมูข้ถถือหรข้น 5,397.90 5,256.64 5,125.19 5,058.02 4,838.56

ทรนจดทะเบปียนชจาระเตข็มมมูลคค่า 345.00 345.00 345.00 345.00 345.00

มมูลคค่าตามบษัญชปี บาทตค่อหรข้น 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    (เทค่า) 6.69 9.36 9.71 7.30 6.62

** นโยบายการจค่ายปษันผล 
- บรริษษัท : มปีนโยบายการจค่ายเงรินปษันผลใหข้แกค่ผมูข้ถถือหรข้นในอษัตราทปีสคาดวค่าจะจค่ายประมาณไมค่ตจสากวค่ารข้อยละ 40 ของกจาไร
สจาหรษับปปีสค่วนทปีสเปข็นของผมูข้ถถือหรข้นของบรริษษัทจากงบการเงรินรวมในแตค่ละปปี โดยจค่ายในปปีถษัดไปหากไมค่มปีเหตรจจาเปข็นอถืสนใด
และการจค่ายเงรินปษันผลนษันนจะไมค่มปีผลกระทบตค่อการดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ
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 ลยกษณะการประกอบธหรกวิจ

นโยบาย

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (บรริษษัทฯ) ดจาเนรินธรรกริจผลริตและจจาหนค่ายผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลค่อลถืสน
จาระบปี และแบตเตอรปีส ทปีสมปีครณภาพสมูงภายใตข้เครถืสองหมายการคข้าของบรริษษัท คถือ  “ TRANE ”  “ CROCODILE ”
“ BOLIDEN ” บรริษษัทฯ ดจาเนรินงานตามแนว รค่วมมถือ รค่วมใจ ทรค่มเท และสรข้างสรรคฑ์ ตษันงแตค่การคษัดสรรวษัตถรดริบ ทปีม
พนษักงานทปีสมปีความสามารถ และการใช ข้กระบวนการผลริตทปีสมปีประสริทธริภาพ  เพถืสอใหข้ไดข้ผลริตภษัณฑฑ์ทปีสมปีครณภาพ ปลอดภษัย
มปีการวริจษัยและพษัฒนาคริดคข้นผลริตภษัณฑฑ์ใหข้มปีความทษันสมษัย ควบคมูค่ไปกษับการศ นกษาทริศทางตลาด อยค่างตค่อเนถืสอง เพถืสอ
ตอบสนองตค่อความตข้องการของผมูข้บรริโภคทรกระดษับ

วยตถหประสงคนและเปผู้าหมาย
วษัตถรประสงคฑ์หลษัก
- ความเชถืสอมษัสนของนษักลงทรน
- การเตริบโตอยค่างยษัสงยถืน
- ปฏริบษัตริตามหลษักบรรษษัทภริบาลทปีสดปี
- ดมูแลสริสงแวดลข้อมและสษังคม
- รมูข้ครณคค่าของทรษัพยากร

     เปข้าหมายทางธรรกริจ
- พษัฒนาผลริตภษัณฑฑ์ใหมค่ๆ และขยายชค่องทางการจษัดจจาหนค่าย เพถืสอรษักษาระดษับสค่วนแบค่งการตลาด
  ใหข้มษัสนคงและเพริสมขนนน ทษันงตลาดในประเทศและตค่างประเทศ
- พษัฒนาการบรริหารจษัดการอยค่างตค่อเนถืสองเพถืสอเพริสมความสามารถในการแขค่งขษันทษันงการผลริต และ 
  การตลาด
- ปรษับปรรงกระบวนการผลริตทรกขษันนตอนโดยมรค่งเนข้นการเปข็นโรงงานสปีเขปียวเปข็นมริตรตค่อสริสงแวดลข้อม
- เปริดเผยขข้อมมูลสจาคษัญดข้วยความโปรค่งใส รวดเรข็ว ครบถข้วน ถมูกตข้องตามกฎหมายขข้อบษังคษับทปีสเกปีสยวขข้อง
  และตรวจสอบไดข้ เพถืสอใหข้เกริดผลประโยชนฑ์สมูงสรดตค่อผมูข้ถถือหรข้นและผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกระดษับ
เปข้าหมายทางสริสงแวดลข้อมและสษังคม
- ดมูแลใหข้มปีการปลค่อยกรุ๊าซคารฑ์บอนไดออกไซดฑ์สรทธริใหข้นข้อยทปีสสรด
- พษัฒนาองคฑ์กรรค่วมไปกษับสษังคมชรมชน 
- บรริหารจษัดการสภาพแวดลข้อมทษันงภายในบรริษษัทและชรมชนรอบบรริษษัทอยค่างสมจสาเสมอ

กลยหทธนการดดาเนวินธหรกวิจ

        - สรข้างความเชถืสอมษัสนใหข้นษักลงทรน โดยนจาเสนอขข้อมมูลทปีสสจาคษัญเกปีสยวกษับนโยบายดข้านบรรษษัทภริบาล ซนสง
  เปข็นแนวทางในการปฏริบษัตริงานทปีดปีอยค่างสมจสาเสมอและตลอดเวลา 

        - นจาเสนองบการเงรินทปีสสะทข้อนผลประกอบการของบรริษษัท ปฏริบษัตริตามขข้อกจาหนดใหข้สอดคลข้องกษับ
  มาตรฐานการรายงานทางการ เงรินของไทย (TFRS) นจาเสนองบการเงรินอยค่างเปข็นรมูปธรรมและ
  ซถืสอตรง  มรค่งมษัสนทปีสจะใหข้ขข้อมมูลทางการเงรินทปีสโปรค่งใส รวดเรข็ว ครบถข้วน มปีสาระสจาคษัญ และแมค่นยจา

        - สรข้างความมษัสนคงใหข้องคฑ์กร มปีการวริเคราะหฑ์และบรริหารความเสปีสยง โดยคณะกรรมการบรริหารความ
  เสปีสยง

        - พษัฒนาธรรกริจไมค่ใหข้หยรดนริสง  สรข้างผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมค่ๆ รวมถนงปรษับเปลปีสยนภาพลษักษณฑ์ภายนอกตษัว
  สรินคข้า ใหข้ทษันสมษัยกษับยรคปษัจจรบษันตลอดเวลา 
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โครงสรผู้างธหรกวิจ

บรริษษัท 
และ

บรริษษัทยค่อย

ทปีสตษันง สนญ. ประเภทธรรกริจ
ทรนจด

ทะเบปียน
เรปียกชจาระ

แลข้ว
(ลข้านบาท)

บมจ.สยาม
ภษัณฑฑ์ฯ 

มปี
สษัดสค่วน

การถถือหรข้น
และออกเสปียง

บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

488 ถนนนครสวรรคฑ์
แขวงสปีสแยกมหานาค 

เขตดรสริต
กรรงเทพฯ 10300 

โทรศษัพทฑ์ (02)280 0202
โทรสาร (02) 280 6305

ตษัวแทนจจาหนค่าย นจนามษัน 
จาระบปี และ แบตเตอรปีส

345

บจก. สยามลมูบรริแคข้นทฑ์อรินดษัสทรปีส
(บรริษษัทยค่อย)

ผลริตจาระบปี
ยปีสหข้อ “เทรน”,“จระเขข้”

50 99.99%

บจก. สยามแบตเตอรปีสอรินดษัสทรปีส
(บรริษษัทยค่อย)

ผลริตแบตเตอรปีสรถยนตฑ์
ยปีสหข้อ“โบลปีเดข้น”,“เทรน”

60 97.41%

บจก. พรปีเมปีย ลมูบรริแคข้นทฑ์
(บรริษษัทยค่อย)

ผลริตนจนามษันหลค่อลถืสน 
ยปีสหข้อ“เทรน”,“จระเขข้” 

70 99.99%

         นโยบายการแบค่งการดดาเนวินงานของบรวิษยทในกลหค่ม

บรริษษัทเปข็นบรริษษัทแมค่ : เปข็นตษัวแทนจจาหนค่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
บรริษษัทยค่อยทษันง 3      : เปข็นผมูข้ผลริตสรินคข้าสค่งใหข้บรริษษัทแมค่ และจจาหนค่ายสรินคข้าเองโดยตรงใหข้กษับลมูกคข้าตค่างประเทศ

นโยบายการลงทหนในบรวิษยทยค่อย

บรริษษัทฯ มปีนโยบายลงทรนในบรริษษัทยค่อยใหข้สอดคลข้องกษับวริสษัยทษัศนฑ์ พษันธกริจ วษัตถรประสงคฑ์ เปข้าหมาย 
และกลยรทธฑ์ ทปีสจะทจาใหข้กลรค่มบรริษษัทฯ มปีผลประกอบการและผลกจาไรเพริสมขนนน มปีนโยบายการดจาเนรินงานใหข้เปข็น
ไปตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี ปฏริบษัตริงานถมูกตข้องตามมาตรฐานการทจางานทปีสดปีทษันงดข้านทรษัพยากรทปีสใช ข้ 
บรคลากร ทรษัพยฑ์ส ริน เพถืสอรษักษาผลประโยชนฑ์ในเงรินลงทรน  รวมถนงตข้องปฎริบษัตริใหข้ถมูกตข้องตามกฎหมายและกฎ
ระเบปียบทปีสเกปีสยวขข้องอยค่างเครค่งครษัด 
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด
(มหาชน)

ตษัวแทนจจาหนค่าย 3 ผลริตภษัณฑฑ์

SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564   

โครงสรผู้างรายไดผู้

   นดนามยนหลค่อลยืยั่น                                    จาระบรี       แบตเตอรรียั่  

จากงบการเงรินรวม 2564 2563 2562
ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ

รายไดข้จากการขาย
    นจนามษันหลค่อลถืสน
    จาระบปี
    แบตเตอรปีส
    วษัตถรดริบและอถืสนๆ

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

รวมรายไดข้จากการขาย 2,923.54 99.00 2,600.71 98.62 2,977.46 98.24
รายไดข้อถืสนๆ 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 ลมูบรริแคข้นทฑ์ 
จจากษัด ผมูข้ผลริต

บรริษษัท สยามลมูบรริแคข้นทฑ์อรินดษัส
ทรปีส จจากษัด ผมูข้ผลริต

บรริษษัท สยามแบตเตอรปีสอรินดษัสทรปีส 
จจากษัด ผมูข้ผลริต

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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แนวทางการดดาเนวินงานในอนาคต
  

ปยจจยยทรียั่สดาคยญ

-  บรริษษัทฯและบรริษษัทยค่อย ไมค่มปีภาระผมูกพษันทปีสเปข็นสาระสจาคษัญตค่อการดจาเนรินงานแตค่อยค่างใด กลรค่มบรริษษัทมปีหนปีนส ริน
นข้อยมากและมปีสภาพคลค่องสมูง จนงมปีความพรข้อมในการดจาเนรินงานทรกๆดข้านในอนาคตไดข้อยค่างมปีประส ริทธริภาพ
-  อนาคตของการพษัฒนารถยนตฑ์เปข็นรถยนตฑ์ไฟฟข้าจะสค่งผลตค่อการดจาเนรินธรรกริจของบรริษษัทฯโดยตรง คณะ
กรรมการบรริหารความเสปีสยงใหข้ความสจาคษัญและไดข้ตษันงทปีมงานบรริหารจษัดการตริดตามขข้อมมูลอยค่างตค่อเนถืสอง
สมจสาเสมอ 

แนวทางการดดาเนวินงานในอนาคต

1)  ผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลค่อลถืสน : บรริษษัทยษังคงใหข้ความสจาคษัญตค่อการพษัฒนาครณภาพ กลยรทธฑ์ในการขาย การ
บรริการรษับประกษันหลษังขาย เพริสมผลริตภษัณฑฑ์ทปีสมปีเกรด API สมูงขนนนใหข้ทษันตลาดโลก ใช ข้วษัสดรหปีบหค่อสะดวกและ
ไมค่ทจาลายสริสงแวดลข้อม เพถืสอเปข็นทางเลถือกทปีสดปีและปลอดภษัยสจาหรษับผมูข้บรริโภค
2) ผลริตภษัณฑฑ์จาระบปี : บรริษษัทมปีกลยรทธฑ์เพริสมลมูกคข้าใหมค่ๆในตลาดตค่างประเทศ โดยกรรมการทปีสดมูแลดข้าน
การตลาดตค่างประเทศไดข้เพริสมชค่องทางตริดตค่อแบบ Online Trading เพถืสอความรวดเรข็ว อปีกทษันงวริจษัยพษัฒนา
สมูตรผลริตอยค่างสมจสาเสมอ เพถืสอใหข้มปีครณภาพและตข้นทรนทปีสเหมาะตค่อการแขค่งขษัน และเพริสมเครถืสองจษักรทปีสมปี
เทคโนโลยปีสใหมค่ขนนนในการผลริตเนถืนอจาระบปี
3)  ผลริตภษัณฑฑ์แบตเตอรปีส : หลษังจาก Rebranding ผลริตภษัณฑฑ์สจาหรษับตลาดภายในประเทศ และเรริสมนจาออก
สมูค่ตลาดเมถืสอสริงหาคม 2563 และในปปี2564 ไดข้เพริสมกลยรทธฑ์ในการสค่งเสรริมการขาย ทจาใหข้ตลาดในประเทศ
ขยายตษัวไดข้รข้อยละ 23.35 เมถืสอเทปียบกษับปปี 2563  ทษันงนปีนบรริษษัทฯมรค่งมษัสนปรษับปรรงการผลริต ทษันงดข้านวษัตถรดริบ
แรงงาน เครถืสองจษักร เพถืสอรษักษาระดษับครณภาพ แบตเตอรปีสเกรดพรปีเมปียม ไวข้อยค่างตค่อเนถืสองตค่อไป 
4) ธรรกริจทค่าเรถือคลษังสรินคข้าและบรริการโลจริสตริกสฑ์ : บนทปีสดริน 71 ไรค่ รริมแมค่นจนาเจข้าพระยาทปีส ต.ปากคลองบาง
ปลากด อ.พระสมรทรเจดปียฑ์ จว.สมรทรปราการ ณ 31 ธษันวาคม 2564 อยมูค่ในขษันนตอนยถืสนขอสรข้างแทข้งคฑ์เกข็บ
นจนามษันตค่อราชการและรอผลอนรมษัตริจากทางราชการทปีสลค่าช ข้าไปเพราะอยมูค่ในชค่วงสถานการณฑ์ COVID-19  ซนสง
ไมค่มปีผลกระทบเปข็นความเสปีสยงตค่อการดจาเนรินงานในปษัจจรบษันแตค่อยค่างใด

     5)  โครงการพษัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce :  
     ผค่านทาง https://www.facebook.com/tranelubricants Lazada และ Big thailand และเพริสมการ
     จษัดหาโปรแกรมบรริหารงานขาย Customer Relation Management เพถืสอชค่วยใหข้การตริดตค่องานขายและ  
     บรริการกษับลมูกคข้ามปีประสริทธริภาพและคลค่องตษัวมากขนนน

         6)  โครงการปรษับปรรงบรคลากร จษัดทจาแผน Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation อยค่าง
     ตค่อเนถืสอง เพถืสอใหข้มปีทรษัพยากรดข้านบรคคลทปีสมปีประส ริทธริภาพ

    

ทวิศทางเศรษฐกวิจในปรี2565 

   คาดวค่าเศรษฐกริจในประเทศและตค่างประเทศจะเตริบโตขนนน จากสถานการณฑ์ COVID-19 ทปีสผค่อน  
     คลายลง ประกอบกษับประชาชนทษัสวโลกสค่วนใหญค่ไดข้รษับวษัคซปีนปข้องกษัน ดษังนษันนจะสค่งผลใหข้ตลาดสค่งออกปรษับ  
     ตษัวดปีขนนน  การทค่องเทปีสยวภายในประเทศเพริสมขนนน จนงนจามาซนสงกจาลษังซถืนอทปีสเพริสมมากขนนนตามลจาดษับ
             สจาหรษับกลรค่มบรริษษัทมปีความพรข้อมทรกดข้านเพถืสอตอบสนองความตข้องการของลมูกคข้าทรกตลาด ทษันงดข้าน
     เงรินทรนหมรนเวปียน  ดข้านการผลริต สถานทปีสจษัดเกข็บ การขาย การบรริการ การประกษันครณภาพ การเพริสม  
     ผลริตภษัณฑฑ์เกรดใหมค่ๆออกสมูค่ตลาดเพถืสอเพริสมทางเลถือกใหข้มากขนนนสจาหรษับผมูข้บรริโภค และเชถืสอมษัสนวค่าจะสามารถ
     นจามาซนสงผลตอบแทนทปีสเหมาะสมใหข้ผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกระดษับเหมถือนทปีสผค่านมา
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การบรวิหารความเสรียั่ยง
 

แผนการบรวิหารความเส รียั่ยง

1) จษัดใหข้มปีกระบวนการบรริหารความเสปีสยงองคฑ์กรทปีสสอดคลข้องกษับแนวปฏริบษัตริทปีสคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์
และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยใช ข้เปข็นแนวทาง เพถืสอใหข้การบรริหารจษัดการความเสปีสยง
ของบรริษษัทมปีประสริทธริผลมปีการพษัฒนาและปฏริบษัตริงานดข้านการบรริหารความเสปีสยงมาเปข็นสค่วนหนนสงในการตษัดสรินใจ การ
วางแผนกลยรทธฑ์ แผนงาน และการดจาเนรินงานของบรริษษัท เพถืสอสรข้างความเปข็นเช ถืสอมษัสนใหข้กษับผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย

2) จษัดใหข้มปีการกจาหนดแนวทางปข้องกษัน หลปีกเลปีสยงความเสปียหาย หรถือลดความสมูญเสปียทปีสอาจเกริดขนนนจากการ
ดจาเนรินงานของบรริษษัท รวมถนงจษัดใหข้มปีการตริดตามและประเมรินผลการบรริหารความเสปีสยงอยค่างสมจสาเสมอ

3) จษัดใหข้มปีการนจาระบบเทคโนโลยปีสารสนเทศทปีสทษันสมษัยมาใช ข้ในกระบวนการบรริหารเสปีสยงของบรริษษัท และ
สนษับสนรนใหข้บรคลากรทรกระดษับสามารถเขข้าถนงแหลค่งขข้อมมูลขค่าวสารการบรริหารความเสปีสยงอยค่างทษัสวถนง ตลอดถนงการจษัด
ระบบการรายงานการบรริหารความเสปีสยงใหข้ผมูข้บรริหาร คณะกรรมการบรริหารความเสปีสยง และผมูข้ทปีสเกปีสยวขข้องไดข้อยค่างมปี
ประสริทธริภาพ

ความเสรียั่ยงตค่อการดดาเนวินธหรกวิจของกลหค่มบรวิษยท

• ความเสปีสยงภายนอกองคฑ์กร อาทริความไมค่แนค่นอนของเศรษฐกริจโลกและเศรษฐกริจภายในประเทศ ความ
กข้าวหนข้าของเทคโนโลยปี เชค่นรถไฟฟข้าและระบบการขนสค่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลปีสยนแปลงของ
สภาวะการตลาดและ Market Place การขยายตษัวอยค่างตค่อเนถืสองของ Social Media รวมถนงแนวทางพริทษักษฑ์รษักษฑ์โลกลด
มลภาวะ เหลค่านปีน จะสค่งผลใหข้ความตข้องการผลริตภษัณฑฑ์นจนามษันหลค่อลถืสนและแบตเตอรปีสทปีสใช ข้กษับรถยนตฑ์ลดลง ตลาดทษันงในและ
ตค่างประเทศจะมปีการแขค่งขษันในระดษับทปีสสมูงขนนนเรถืสอยๆ ซนสงคาดวค่าในอนาคตกลรค่มบรริษษัทจะไดข้รษับผลกระทบโดยตรง

  สจาหรษับปปี 2563-64 : มปีความเสปีสยงจากการแพรค่ระบาดของโรคตริดเชถืนอไวรษัสโคโรนค่าสายพษันธรฑ์ใหมค่ หรถือ โรค
COVID-19 ทษัสวโลกทจาใหข้เศรษฐกริจทษันงในและตค่างประเทศตกตจสาลงมาก สค่งผลกระทบตค่อการดจาเนรินธรรกริจ และความ
เสปีสยงตค่อสรขภาพของพนษักงาน
บรริษษัทฯไมค่สามารถใช ข้กลยรทธฑ์หรถือวริธปีปฏริบษัตริแบบเดริมไดข้ ตข้องเตรปียมความพรข้อมมากขนนนทรกดข้าน เพถืสอใหข้มปีความตค่อเนถืสอง
ในการดจาเนรินธรรกริจ

  มาตรการรองรษับความเสปีสยงจากผลของ COVID-19 ในปปี2564 : คณะกรรมการบรริหารมปีนโยบายเรค่งผลริตเพถืสอ
เพริสมสตรุ๊อคสรินคข้าสจาเรข็จรมูปเกข็บไวข้ใหข้มากขนนน เนถืสองจากความไมค่แนค่นอนของการแพรค่ระบาดทปีสจะสค่งผลตค่อบรคคลากรของ
กลรค่มบรริษษัท และมปีมาตรการลดคนงานบางสค่วนเนถืสองจากการคข้าทปีสลดลงโดยไดข้จค่ายเงรินตอบแทนและเงรินชดเชยอยค่างถมูก
ตข้องตามกฎหมาย และสค่งเสรริมใหข้มปีสวษัสดริการความปลอดภษัยทปีสเกปีสยวขข้องแกค่พนษักงานตามคจาแนะนจาของกรมอนามษัย เชค่น
การตรวจวษัดไขข้กค่อนเขข้าทจางาน ขออนรญาตผลริตเจลแอลกอฮอลฑ์สจาหรษับลข้างมถือตษันงบรริการในจรดทปีสเหมาะสมภายในองคฑ์กร
พรข้อมทษันงบรริจาคใหข้วษัด และชรมชนภายนอก จษัดใหข้มปีนจนายาฆค่าเชถืนอสจาหรษับเชข็ดอรปกรณฑ์และสถานทปีส จษัดทจาบอรฑ์ดกษันนระหวค่าง
โตรุ๊ะทจางานของพนษักงาน จษัดตรวจ ATK ใหข้กลรค่มพนษักงานทปีสมปีการทจางานใกลข้ช ริดรค่วมกษันกษับผมูข้ตริดเชถืนอหรถือผมูข้ทปีสมปีความเสปีสยง
ตข้องกษักตษัว  จษัดใหข้พนษักงานทจางานทปีสบข้าน (Work From Home)ในบางแผนก  และนจาเทคโนโลยปีใหมค่มาใช ข้ในการ
ประชรมรค่วมกษัน เปข็นตข้น

• ความเสปีสยงภายในองคฑ์กร คณะกรรมการบรริหารความเสปียงและคณะทจางาน มปีมาตรการรองรษับความเสปีสยงทปีสจษัด
ทจาตค่อเนถืสองมาถนง ปปี 2564 : โดยไดข้ดจาเนรินการประเมรินความเสปีสยง ตริดตามผล ปรษับปรรงใหข้ดปีขนนน และไมค่มปีการทรจรริต
คอรษัปชษัสน ในหษัวขข้อดษังตค่อไปนปีน 

1.  การขยายธรรกริจดข้านโลจริสตริกสฑ์ โครงการทค่าเรถือและคลษังนจนามษัน ทปีสสมรทรปราการ
2.  การขายและใหข้บรริการผค่านระบบ Online Marketing
3.  Security ของระบบไอทปีเพถืสอปข้องกษันไวรษัสคอมพริวเตอรฑ์ และการใช ข้ซอฟทฑ์แวรฑ์ผริดกฎหมาย
4.  การขายสรินคข้าตามเปข้าหมาย มปีการปรษับปรรงเงถืสอนไขทางการคข้าทปีสจมูงใจลมูกคข้า  
5.  การเพริสมประสริทธริภาพในการจษัดสค่งสรินคข้าใหข้มปีความรวดเรข็ว และลดความเสปียหายจากการขนสค่ง
6.  การผลริตสรินคข้าใหข้มปีตข้นทรนทปีสสามารถแขค่งขษันไดข้ มปีครณภาพตามมาตรฐาน จษัดหาวษัตถรดริบทปีสดปีและเหมาะสม 
     จษัดหาเครถืสองทรค่นแรงเพริสมขนนน ดมูแลสภาพแวดลข้อมในการทจางานใหข้มปีความปลอดภษัย และถมูกสรขอนามษัย
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7.  การบรริหารงานบรคคล มปีแผนจษัดทจา Succession Plan และ Job Rotation อยค่างสมจสาเสมอ , ลดอษัตรา
      Turnover , จษัดหาเทคโนโลยปีสดข้านไอทปีมาใช ข้ในการตริดตค่อประสานงานเพริสมขนนนเพถืสอความรวดเรข็วและลด

     กระดาษ
8.  การรษักษาระดษับสภาพคลค่องใหข้เพปียงพอสจาหรษับการลงทรนโครงการใหมค่
9.  บรริหารความเสปีสยงจากอษัตราแลกเปลปีสยนเงรินตราทปีสผษันผวน มปีการปข้องกษันความเสปีสยงโดยการ fix อษัตรากษับ
     ธนาคาร อยค่างเหมาะสมทษันงการซถืนอวษัตถรดริบและการขายสรินคข้า
10. ทบทวนการจษัดการความเสปีสยงทางดข้านการเงริน เชค่น ทบทวนครณสมบษัตริของลมูกคข้าในประเทศและตค่าง
     ประเทศทษันงรายเกค่า และลมูกคข้าใหมค่ ทบทวนวริธปีปฏริบษัตริในการตริดตามหนปีนทปีสผริดนษัดชจาระ

ความเสรียั่ยงตค่อการลงทหนของผผผู้ถยือหลยกทรยพยน

          • การลงทรนในหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัท : ผมูข้ลงทรนควรศนกษาพริจารณาอยค่างรอบคอบตามขข้อมมูลในการประกอบ
ธรรกริจของบรริษษัท ปษัจจษัยความเสปีสยงทปีสระบร และขข้อมมูลความเสปีสยงอถืสนๆทปีสบรริษษัทยษังไมค่ทราบผลกระทบในปษัจจรบษัน โดย
ศนกษาจากแหลค่งขข้อมมูลอถืสนเชค่น สภาวะเศรษฐกริจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรษัฐบาล เปข็นตข้น 

• การถมูกควบครมเสปียงของทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้น : กลรค่มโรจตระการถถือหรข้นรวม 74.95% ซนสงเปข็นคณะกรรมการและ
ผมูข้บรริหารของกลรค่มบรริษษัท จนงเปข็นกลรค่มทปีสควบครมคะแนนเสปียงในการลงมตริทปีสสจาคษัญ
            มาตรการรองรษับความเสปีสยงทปีสจษัดทจา : บรริษษัทจษัดใหข้มปีโครงสรข้างคณะกรรมการอยค่างเหมาะสมคถือ 10 ทค่าน
ประกอบดข้วยกรรมการบรริหาร 6 ทค่านคริดเปข็นรข้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอริสระ 4 ทค่านคริดเปข็นรข้อยละ
40 จนงเปข็นสษัดสค่วนทปีสเหมาะสจาหรษับการถค่วงดรลและสอบทานรายละเอปียดของวาระทปีสจะนจาเสนอพริจารณาในการประชรมผมูข้
ถถือหรข้นทปีสผค่านมา

• การไดข้รษับผลตอบแทนจากการลงทรน : 
   มาตรการรองรษับความเสปีสยงทปีสจษัดทจา : บรริษษัทกจาหนดนโยบายจค่ายเงรินปษันผลไมค่ตจสากวค่ารข้อยละ 40 ของกจาไร

สรทธริ จนงสามารถจค่ายไดข้สมูงกวค่ารข้อยละ 40 และจะรษักษาระดษับการจค่ายใหข้เทปียบเทค่ากษับปปีทปีสผค่านมาถข้าไมค่มปีความจจาเปข็นอถืสน
ใด (บรริษษัทมปีระดษับสภาพคลค่องสมูงอยค่างสมจสาเสมอ เงรินสดและเงรินลงทรนชษัสวคราว ณ วษันทปีส 31 ธษันวาคม 2564 มปีรวม
2,929.09 ลข้านบาท) 

การววิเคราะหนความเส รียั่ยงในอนาคต 

การเตรปียมพรข้อมกษับความเสปีสยงทปีสไมค่เคยเกริดขนนน : ผมูข้บรริหารตระหนษักดปีวค่านอกเหนถือจากความเสปีสยงขข้างตข้นแลข้ว
การคข้นหาและระบรปษัจจษัยความเสปีสยงดข้านธรรกริจทปีสสจาคษัญทปีสไมค่เคยเกริดขนนนมากค่อนในอดปีตจะทจาใหข้กริจการสามารถตอบโตข้
กษับความเสปีสยงไดข้อยค่างทษันทค่วงทปี  

มาตรการรองรษับความเสปีสยงทปีสจษัดทจา : ใหข้กรรมการและพนษักงานเพริสมความรมูข้จากการสษัมมนา ศนกษาหาขข้อมมูลทปีส
เกปีสยวขข้อง เชค่นความกข้าวหนข้าของยานยนตฑ์ไฟฟข้าไทยและสถานปีชารฑ์จ  การอนรรษักษฑ์พลษังงาน สมารฑ์ทซ ริตปีน การอนรรษักษฑ์สริสง
แวดลข้อมเปข็นโลกอนาคตทปีสสะอาด และรวมถนงนโยบายของรษัฐบาลทปีสออกมาชค่วยสนษับสนรนตค่างๆ คณะกรรมการบรริหาร
คาดการณฑ์วค่าไมค่เกริน 20 ปปีขข้างหนข้า รถยนตฑ์ไฟฟข้าจะมาแทนทปีสรถยนตฑ์รรค่นใช ข้นจนามษันในปษัจจรบษัน และกลรค่มบรริษษัทจะตข้อง
สามารถบรริหารจษัดการเพถืสอรษับมถือใหข้ไดข้ตค่อไป
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จรรยาบรรณธหรกวิจ

คผค่มยือจรรยาบรรณธหรกวิจ

คณะกรรมการไดข้กจาหนดหษัวขข้อหลษักไวข้ ดษังนปีน
1) ความรษับผริดชอบตค่อผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย
2) ความรษับผริดชอบตค่ออาชปีวอนามษัย และความปลอดภษัย
3) ความรษับผริดชอบตค่อแรงงาน และสริทธริมนรษยชน
4) ความรษับผริดชอบตค่อขข้อกจาหนดและกฎหมายทปีสเกปีสยวขข้อง
5) ความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์
6) การปข้องกษันการทรจรริตและคอรฑ์รษัปชษัสน
7) การควบครมภายในและการตรวจสอบภายใน
8) การกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริตามจรรยาบรรณธรรกริจ
9) การรษับขข้อรข้องเรปียนจากการไมค่ปฏริบษัตริตามจรรยาบรรณธรรกริจ
10)  บทลงโทษ หากกค่อใหข้เกริดความเสปียหายตค่อผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย

     คณะกรรมการบรริษษัททบทวนนโยบายทปีสเกปีสยวขข้องกษับหค่วงโซค่ครณคค่าของธรรกริจเพถืสอใหข้ผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย
แตค่ละกลรค่มตษันงแตค่ตข้นนจนาถนงปลายนจนาไดข้รษับการครข้มครองและปฏริบษัตริดข้วยความเสมอภาคและเปข็นธรรม ดษังนปีน

1. ผมูข้ถถือหรข้น - บรริษษัทมรค่งมษัสนดจาเนรินธรรกริจใหข้มปีผลการดจาเนรินงานทปีสดปี เตริบโตอยค่างมษัสนคง มปีความสามารถใน
การแขค่งขษัน เพถืสอใหข้ผลตอบแทนทปีสดปีแกค่ผมูข้ถถือหรข้นในระยะยาว
- เปริดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยค่างเหมาะสม โปรค่งใส เปข็นธรรม และทษันเวลา
- บรริษษัทสค่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหข้ผมูข้ถถือหรข้นทรกราย รวมถนงผมูข้ถถือหรข้นประเภทนษักลงทรน
สถาบษันเขข้ารค่วมประชรมอยค่างเทค่าเทปียมกษัน

2. พนษักงาน บรริษษัทตระหนษักวค่าพนษักงานเปข็นทรษัพยากรทปีสมปีครณคค่า
- ประกาศเปข้าหมายของกริจการใหข้ทราบอยค่างชษัดเจน
- มปีนโยบายคค่าตอบแทนพนษักงาน 3 ขษันนตอนคถือ 
     ขษันนทปีส1 : อษัตราการจข้างพนษักงานใหมค่ตข้องดนงดมูดใหข้ผมูข้สมษัครอยากทจางานกษับบรริษษัท 
     ขษันนทปีส2 : เปรปียบเทปียบอษัตราการจค่ายคค่าตอบแทนกษับตลาดวค่าอษัตราทปีสใช ข้ยษังสามารถรษักษา
พนษักงานไวข้ไดข้
     ขษันนทปีส3 : จมูงใจใหข้พนษักงานเพริสมประสริทธริภาพการทจางานใหข้ดปีขนนนโดยวษัดจากผลงานทปีสดปีจะ
ไดข้ปรษับคค่าตอบแทนมากกวค่าไมค่ไดข้เนข้นทปีสอายรงานนานเปข็นหลษัก
- ปรษับปรรงนโยบายสวษัสดริการ สรขอนามษัย และอถืสนๆ ใหข้เปข็นปษัจจรบษันเทปียบกษับบรริษษัทในระดษับ
เดปียวกษันทรกปปี 
- ทรกๆปปีฝค่ายบรคคลจะทจาแผนโครงการฝนกอบรมภายในทปีสเหมาะกษับพนษักงานแตค่ละระดษับใหข้ไดข้
พษัฒนาความรมูข้และความสามารถอยค่างตค่อเนถืสอง
- สค่งเสรริมสนษับสนรนกริจกรรมของคณะกรรมการสวษัสดริการลมูกจข้าง คณะกรรมการความ
ปลอดภษัยอาชปีวอนามษัยและสริสงแวดลข้อม รวมถนงปรษับปรรงระบบปข้องกษันภษัยภายในสถานทปีส
ทจางานใหข้ทษันสมษัย
- รษับฟษังความคริดเหข็นและเปริดโอกาสใหข้พนษักงานแจข้งหรถือสอบถามตค่อฝค่ายบรริหารในเรถืสอง
ตค่างๆไดข้อยค่างเปริดเผยโดยชค่องทางผค่านตษัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลมูกจข้าง, 
กลค่องรษับขข้อมมูล และหรถือโทรแจข้งฝค่ายบรคคลโดยตรง
- มปีกริจกรรมทปีสจษัดใหข้เปข็นประจจาทรกๆปปี การจษัดงานเลปีนยงปปีใหมค่ การแขค่งกปีฬา การตรวจสรขภาพ 
เปข็นตข้น
- ดมูแลพนษักงานงานอยค่างเสมอภาคทษันงคนไทยและคนตค่างดข้าว ไมค่เลถือกปฏริบษัตริ และไมค่ไดข้
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กระทจาการใดๆ ทปีสละเมริดสริทธริมนรษยชนของพนษักงาน และใหข้ความรมูข้เรถืสองสริทธริมนรษยชนแกค่
พนษักงาน 

 3. ลมูกคข้า - บรริษษัทปฏริบษัตริตค่อลมูกคข้าโดยเนข้นใหข้ไดข้รษับความพนงพอใจสมูงสรดเสมอมา 
- ขายสรินคข้าทปีสมปีครณภาพไดข้มาตรฐาน เอาใจใสค่ใหข้บรริการทปีสดปีทษันงกค่อนและหลษังการขาย 
- รษับผริดชอบปษัญหาขข้อรข้องเรปียนและชดเชยแกข้ไขโดยเรข็วทปีสสรด 
- ใหข้ความสจาคษัญในการรษักษาความลษับของลมูกคข้า รวมถนงเปริดโอกาสใหข้ลมูกคข้าไดข้แสดงความ
คริดเหข็นและรษับฟษังดข้วย

4. คมูค่คข้า - บรริษษัทยนดหลษักการซถืนอสรินคข้าและบรริการเปข็นไปตามเงถืสอนไขทางการคข้า
- ปฏริบษัตริตษัวตรงตามสษัญญาขข้อตกลง
- หลปีกเลปีสยงวริธปีการไมค่สรจรริต รวมถนงการเลถือกคมูค่คข้าทปีสมปีความมษัสนคง นค่าเช ถืสอถถือ มปีครณธรรม และ
ชค่วยเหลถือเกถืนอกมูลกษัน

5. เจข้าหนปีน - บรริษษัทรษักษาคจามษัสนสษัญญาและปฏริบษัตริตามเงถืสอนไขขข้อกจาหนดของสษัญญาอยค่างเครค่งครษัด
- ปฏริบษัตริตค่อเจข้าหนปีนอยค่างเสมอภาค เปข็นธรรม โปรค่งใส ทษันงเจข้าหนปีนทางธรรกริจ เจข้าหนปีนสถาบษันการ
เงริน
- ไมค่ใช ข้วริธปีการทปีสไมค่สรจรริต ปกปริดขข้อมมูลหรถือขข้อเทข็จจรริงอษันจะทจาใหข้เจข้าหนปีนเกริดความเสปียหาย 
-  บรริษษัทยรินดปีเขข้ารค่วมกริจกรรม/โครงการตค่างๆของเจข้าหนปีนเพถืสอสรข้างความสษัมพษันธฑ์ทปีสดปี
-  หลปีกเลปีสยงสถานการณฑ์ทปีสอาจกค่อใหข้เกริดความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์

6. คมูค่แขค่ง - บรริษษัทถถือหลษักครณธรรมทปีสดปีในการแขค่งขษัน ไมค่กลษัสนแกลข้งทจาลาย ไมค่ละเมริดทรษัพยฑ์ส รินทาง
ปษัญญา
- ไมค่แสวงหาความลษับหรถือใหข้รข้ายคมูค่แขค่งดข้วยวริธปีการไมค่สรจรริต

7. สษังคมและ
สค่วนรวม

- บรริษษัทดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีครณธรรมตค่อผมูข้มปีสค่วนเกปีสยวขข้องทรกฝค่าย
- สนษับสนรนกริจกรรมเสรริมสรข้างประโยชนฑ์สรขแกค่สษังคมสค่วนรวมและสริสงแวดลข้อม ทษันงในสถาน
ประกอบการ ชรมชน และบรริเวณใกลข้เคปียง
- ดมูแลใหข้กระบวนการลริตสรินคข้ามปีมาตรฐานปลอดภษัยจากมลพริษ
- ใหข้ความรค่วมมถือกษับหนค่วยงานหรถือชรมชนในการบรรเทาอรทกภษัยและสาธารณภษัยตามความ
เหมาะสม
- สค่งเสรริมอบรมแนะนจาใหข้พนษักงานมปีสค่วนรค่วมในการปฏริบษัตริตนเปข็นพลเมถืองดปีทจาประโยชนฑ์ใหข้
กษับชรมชนและสษังคม

8. สริสงแวดลข้อม - บรริษษัทใหข้ความรค่วมมถือในเรถืสองความเปข็นมริตรกษับส ริสงแวดลข้อม มปีคณะกรรมการสริสงแวดลข้อมทจา
หนข้าทปีสรษับผริดชอบดมูแลสภาพแวดลข้อมทษันงภายในและชรมชนภายนอกองคฑ์กร
- ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีสเกปีสยวขข้องกษับสษังคมและสริสงแวดลข้อมเปข็นอยค่างดปีและสมจสาเสมอทรกปปี
เชค่น จษัดจข้างหนค่วยงานภายนอกทจาการตรวจวษัดอากาศ, ตรวจครณภาพสริสงแวดลข้อม, ตรวจ
ครณภาพระบบบจาบษัดอากาศ, กจาจษัดของเสปียวษัสดรเหลถือใช ข้ในการผลริตอยค่างถมูกวริธปี, และทปีสตรวจ
วษัดเองอยค่างสมจสาเสมอคถือ การตรวจสอบนจนาทรินง,ปรษับปรรงสถานทปีสผษังโรงงานระบบระบายนจนา
สารเคมปี ระบบบจาบษัดนจนาเสปีย ใหข้มปีประสริทธริภาพและวริเคราะหฑ์แกข้ปษัญหาถข้ามปีแหลค่งกจาเนริดมลพริษ
และเพริสมเตริมการวริเคราะหฑ์แหลค่งกจาเนริดกรุ๊าซเรถือนกระจก และแนวทางในการลดจจานวน
- บรริษษัทชปีนแจงอบรมใหข้ทรกหนค่วยงานตระหนษักถนงความสจาคษัญของการใช ข้ทรษัพยากรอยค่างมปี
ประสริทธริภาพ ควบคมูค่ไปกษับการผลริตสรินคข้าทปีสตข้องรษักษาครณภาพใหข้ไดข้มาตรฐานอยมูค่เสมอ

9. ผมูข้สอบบษัญชปี - บรริษษัทเปริดเผยขข้อมมูลทปีสโปรค่งใส ชษัดเจน และถมูกตข้อง อจานวยความสะดวกเพถืสอการตรวจสอบ
ทปีสรวดเรข็วและมปีประสริทธริภาพ
- รษับฟษังขข้อเสนอแนะและปฏริบษัตริตามใหข้ถมูกตข้องตามหลษักการบษัญชปี
- ดมูแลเรถืสองการกจาหนดคค่าตอบแทนทปีสเหมาะสมเปข็นธรรม

18



SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564   

การดผแลเรยืยั่องการใชผู้ขผู้อมผลภายใน

เพถืสอใหข้เปข็นไปตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีของบรริษษัทมหาชน บรริษษัทตข้องเกข็บรษักษาขข้อมมูลทางการเงริน
และขข้อมมูลภายในทปีสสจาคษัญ โดยไมค่แจข้งใหข้บรคคลภายในบรริษษัทแผนกอถืสนๆทปีสไมค่เกปีสยวขข้องกษับขข้อมมูลทราบกค่อนเปริดเผยแกค่
สาธารณชน และไมค่ใช ข้ขข้อมมูลภายในทปีสเปข็นสาระสจาคษัญตค่อการเปลปีสยนแปลงราคาหรข้นของบรริษษัทและยษังไมค่ไดข้เปริดเผยไป
ทจาประโยชนฑ์ใหข้แกค่ตนเองหรถือผมูข้อถืสนในทางมริชอบทษันงทางตรงและทางอข้อม จนงกจาหนดแนวทางปฏริบษัตริส จาหรษับ คณะ
กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงานทรกคน ทษันงของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ไวข้ดษังนปีน

1. รายงานการเปลปีสยนแปลงการถถือหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัท ตามพ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์มาตรา 59
กรรมการและผมูข้บรริหารระดษับสมูง ตข้องทจารายงานการถถือหลษักทรษัพยฑ์ของตนเอง รวมถนงคมูค่สมรสและบรตรทปีสยษังไมค่

บรรลรนริตริภาวะ ภายใน 3 วษันทจาการนษับแตค่วษันทปีสมปีรายการเปลปีสยนแปลง
2. หข้ามนจาขข้อมมูลภายในทปีสยษังไมค่เปริดเผยตค่อสาธารณชน ไปเปริดเผยหรถือแสวงหาประโยชนฑ์

         2.1 กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัททปีสรษับทราบขข้อมมูลภายในของบรริษษัทตข้องรษักษาความลษับและ
หข้ามนจาขข้อมมูลไปเปริดเผยหรถือแสวงหาประโยชนฑ์ดข้วยการซถืนอขายหลษักทรษัพยฑ์แกค่ตนเองทษันงทางตรงและทางอข้อม
         2.2 หข้ามมริใหข้ กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงานหรถือบรคคลทปีสเกปีสยวขข้องกษับขข้อมมูลภายในทจาการซ ถืนอขายหลษัก
ทรษัพยฑ์ของบรริษษัทในชค่วงเวลา 30 วษัน กค่อนทปีสงบการเงรินประจจารายไตรมาสและประจจาปปี หรถือขข้อมมูลภายในนษันนจะเปริด
เผยตค่อสาธารณชน และชค่วงเวลา 24 ชษัสวโมงหลษังเปริดเผยตค่อสาธารณชนแลข้ว หรถือชค่วงเวลานอกเหนถือจากทปีสกลค่าว
โดยจะแจข้งเพถืสอทราบลค่วงหนข้าเมถืสอมปีความจจาเปข็นตค่อไป

3. กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน ทปีสพข้นตจาแหนค่ง
     กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน ทปีสเกปีสยวขข้องกษับขข้อมมูลภายใน ทปีสพข้นตจาแหนค่งแลข้ว หข้ามเปริดเผยขข้อมมูลภายใน
หรถือความลษับของบรริษษัท ตลอดจนขข้อมมูลความลษับของคมูค่คข้าของบรริษษัทฯ ไปใช ข้ประโยชนฑ์ใหข้แกค่บรคคลภายนอกหรถือ
บรริษษัทอถืสนทปีตนเองเปข็นผมูข้ถถือหรข้น กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน แมข้วค่าการเปริดเผยขข้อมมูลดษังกลค่าวจะไมค่ทจาใหข้เกริดผล
เสปียหายแกค่บรริษษัทและคมูค่คข้าของบรริษษัทกข็ตาม เวข้นแตค่เปข็นขข้อมมูลทปีสตข้องเปริดเผยตามทปีสกฎหมายกจาหนด

4. การรษักษาความปลอดภษัยของขข้อมมูลในระบบสารสนเทศ
เจข้าหนข้าทปีสฝค่ายสารสนเทศของบรริษษัทตข้องทบทวนนโยบายควบครม และ/หรถือ ปข้องกษันการเขข้าถนงขข้อมมูลของ

บรริษษัทจากบรคคลภายนอก และทบทวนการกจาหนดส ริทธริในการเขข้าถนงขข้อมมูลใหข้กษับพนษักงานในระดษับตค่างๆตามอจานาจ
หนข้าทปีสและความรษับผริดชอบอยค่างนข้อยปปีละ 1 ครษันง โดยนจาเสนอคณะกรรมการบรริหารพริจารณาอนรมษัตริ

5. การสถืสอสารแจข้งเตถือนภายในองคฑ์กร
เลขานรการบรริษษัทฯ มปีหนข้าทปีสสถืสอสารภายในองคฑ์กรแจข้งเตถือนใหข้ผมูข้เกปีสยวขข้องทรกคนรษับทราบชค่วงกจาหนดเวลาหข้าม

ซถืนอขายหลษักทรษัพยฑ์ลค่วงหนข้า 30 วษันกค่อนเปริดเผยงบการเงรินประจจาไตรมาสและประจจาปปี ทรกครษันง
6. บทลงโทษทางวรินษัย
โดยอข้างตามขข้อบษังคษับการทจางานของบรริษษัท บทลงโทษจะพริจารณาตามควรแกค่กรณปีเชค่น การตษักเตถือนดข้วย

วาจา การตษักเตถือนเปข็นหนษังสถือ การภาคทษัณฑฑ์ จนถนงขษันนใหข้ออก หรถือเลริกจข้างรวมทษันงอาจมปีความรษับผริดทษันงทางอาญา
และทางแพค่งตาม พ.ร.บ.หลษักทรษัพยฑ์ฯ
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การตค่อตผู้านทหจรวิตคอรยปช ยยั่น

ทบทวนนโยบายการตค่อตผู้านการทหจรวิตคอรนรยปช ยยั่น
1. ความหมาย

การทรจรริตคอรฑ์รษัปชษันน หมายถนง การใช ข้อจานาจทปีสไดข้มาหรถือการใช ข้ทรษัพยฑ์สรินทปีสมปีอยมูค่ในทางมริชอบ  เพถืสอ
ประโยชนฑ์สค่วนตนหรถือกค่อใหข้เกริดความเสปียหายตค่อประโยชนฑ์ของผมูข้อถืสน 
2. ลษักษณะทปีสเกริด

อาจเกริดไดข้หลายลษักษณะเชค่น การตริดสรินบนเจข้าพนษักงานดข้วยการชษักชวนการเสนอการใหข้หรถือการรษับ
สรินบน ทษันงทปีสเปข็นเงรินและสริสงของ การฉข้อฉล การยษักยอก การปกปริดขข้อเทข็จจรริง การขษัดขวางกระบวนการ
ยรตริธรรม ทษันงนปีน การทรจรริตดษังกลค่าวมริไดข้หมายความถนงเพปียงความสษัมพษันธฑ์ระหวค่างเอกชนกษับหนค่วยงานของรษัฐ
เทค่านษันน  แตค่ยษังครอบคลรมถนงธรรกรรมระหวค่างบรคคลหรถือกริจการในระหวค่างภาคเอกชนดข้วยกษันเองดข้วย
3. แนวทางในการปฏริบษัตริ

- บรริหารความเสปีสยง โดยระบรความเสปีสยงและสาเหตรการทรจรริตแลข้วดจาเนรินการปข้องกษันตลอดจนรษักษา
และปฏริบษัตริตามนโยบายตค่อตข้านการทรจรริตโดยตค่อเนถืสอง

- สรข้างความเชถืสอมษัสน ดข้วยการแสดงออกเปข็นแบบอยค่างในการตค่อตข้านการทรจรริต โดยมรค่งมษัสนสนษับสนรน
และกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริตามนโยบายการตค่อตข้านการทรจรริต

- สค่งเสรริมอบรม ใหข้พนษักงานภายในองคฑ์กร และบรคคลจากภายนอกทปีสเปข็นคมูค่สษัญญา ผมูข้รษับจข้าง และคมูค่คข้า 
ตระหนษักถนงการทรจรริตทปีสอาจเกริดขนนนและการตค่อตข้านการทรจรริต

- คค่าตอบแทน ทปีสใหข้กษับพนษักงานในองคฑ์กร และบรคคลจากภายนอก ตข้องเหมาะสมและชอบธรรม ตรง
ตามมาตรฐานของการประกอบธรรกริจ

- คณะทจางานชรดยค่อย คอยตริดตามขข้อมมูลเพถืสอรษักษาระบบตค่อตข้านการทรจรริตทปีสมปีประส ริทธริผล ตค่อเนถืสอง
และยษัสงยถืน

- รายงานเบาะแสการทรจรริต สนษับสนรนใหข้พนษักงานภายในองคฑ์กร และบรคคลจากภายนอกทปีสเปข็นคมูค่
สษัญญา ผมูข้รษับจข้าง และคมูค่คข้า ชค่วยรายงานการละเมริดนโยบายของกริจการและการปฏริบษัตริทปีสไมค่เปข็นธรรมหรถือไรข้
จรริยธรรม 

- เสนอผมูข้มปีอจานาจจษัดการ  เมถืสอมปีเรถืสองเกปีสยวกษับการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน ตข้องนจาเรถืสองใหข้ผมูข้มปีอจานาจตษัดสรินใจ
ไดข้รษับทราบเพถืสอดจาเนรินการแกข้ไข ซนสงอาจตข้องแจข้งความตค่อเจข้าหนข้าทปีสถข้าเกปีสยวกษับความผริดทางแพค่งและทาง
อาญา
4. เปข้าหมายเพถืสอใหข้เกริดความตค่อเนถืสอง 

4.1 บรริษษัทมรค่งดจาเนรินธรรกริจภายใตข้หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี โดยความรษับผริดชอบตค่อสษังคมและ สริสง
แวดลข้อม รวมถนงผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกฝค่าย

4.2 กจาหนดนโยบายเกปีสยวกษับตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสนไวข้ใน “จรรยาบรรณธรรกริจ”
4.3 กจาหนดคค่า KPI ใหข้มปีการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน เปข็น 0 เพถืสอเปข็นแนวทางใหข้ผมูข้บรริหารและพนษักงานรค่วมกษัน

ปฏริบษัตริอยค่างจรริงจษัง ภายใตข้หษัวขข้อ ไมค่มปีการใหข้ส รินบน  ไมค่ใหข้-ไมค่รษับของขวษัญและสริสงตอบแทน เปข็นตข้น
4.4 จษัดใหข้มปีหนษังสถือประกาศแนวทางการตค่อตข้านการทรจรริตคอรษัปชษัสนของบรริษษัท เพถืสอแจข้งตค่อลมูกคข้าและ

คมูค่คข้า
4.5 จษัดทจาแผนอบรมและพษัฒนาพนษักงานเปข็นประจจาทรกปปี เกปีสยวกษับเรถืสองครณธรรมจรริยธรรม  เพถืสอช ปีนใหข้

เหข็นวษัฒนธรรมทปีสบรริษษัทมหาชนตข้องตระหนษักและยนดถถือปฏริบษัตริ  อปีกทษันงเปข็นการพษัฒนาจริตใจพนษักงานใหข้มปี
จริตสจานนกทปีสดปีอษันสค่งผลถนงความเปข็นคนซถืสอสษัตยฑ์สรจรริตดข้วย

4.6 จษัดทจาแผนบรริหารความเสปีสยงและบรริหารระบบการควบครมภายใน เพถืสอปข้องกษันไมค่ใหข้เกริดการ
ประพฤตริมริชอบ

4.7 จษัดทจาการรายงานทางการเงรินทปีสถมูกตข้องทรกๆเดถือน ใหข้เกริดความโปรค่งใส และ ทษันตค่อเวลา
4.8 จษัดใหข้มปีชค่องทางสจาหรษับแจข้งเบาะแส  มปีมาตรการครข้มครองผมูข้แจข้ง  ตลอดจนมปีกระบวนการตรวจ

สอบทรกเบาะแสทปีสไดข้รษับแจข้งอยค่างเปข็นธรรม
4.9 การเขข้ารค่วมการประกาศเจตนารมยฑ์กษับแนวรค่วมปฏริบษัตริของภาคเอกชนไทยในการตค่อตข้านการทรจรริต

(Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
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การพยฒนาทรียั่ยยยั่งยยืน

เนถืสองจากในปษัจจรบษันนปีนส ริสงทปีสนษักลงทรนใหข้ความสนใจมากขนนนคถือ การลงทรนทปีสใหข้ความความสจาคษัญในเรถืสอง
สริสงแวดลข้อม สษังคม และธรรมาภริบาล หรถือ ESG (Environment, Social, Governance) 

- ดข้านสริสงแวดลข้อม  ใหข้ความสจาคษัญถนงการเปลปีสยนแปลงดข้านภมูมริอากาศ การปลค่อยกรุ๊าซเรถือนกระจกหรถือ
กรุ๊าซคารฑ์บอนไดออกไซดฑ์  การปลค่อยมลภาวะอถืสน ๆ และรวมถนงการใช ข้ทรษัพยากรอยค่างครข้มคค่า

- ดข้านสษังคม ใหข้ความสจาคษัญเรถืสอง หลษักสริทธริมนรษยชน มาตรฐานดข้านความปลอดภษัยและสรขภาพของ
แรงงาน รวมถนงความสษัมพษันธฑ์กษับชรมชน

- ดข้านธรรมาภริบาล ใหข้ความสจาคษัญเกปีสยวกษับ การกจากษับดมูแลกริจการใหข้มปีความโปรค่งใส มปีกลไกการตรวจ
สอบหรถือถค่วงดรล ดจาเนรินธรรกริจภายใตข้กฎระเบปียบ และขข้อบษังคษับตค่างๆ อยค่างเครค่งครษัด 

การทจาธรรกริจทปีสคจานนงถนง ESG จะเปข็นตษัวชค่วยใหข้ธรรกริจมปีความยษัสงยถืน มปีผลตอบแทนทปีสดปีในระยะยาว แตค่
ทษันงนปีนบรริษษัทตข้องนจาขข้อมมูลดข้าน ESG มาวริเคราะหฑ์ตรวจสอบและประเมรินผลอยค่างชษัดเจน พรข้อมกษับจษัดทจารายงาน
ความยษัสงยถืนควบคมูค่ไปกษับรายงานขข้อมมูลทางการเงริน เพถืสอยกระดษับกลรค่มบรริษษัทใหข้กข้าวทษันตามโลกทปีสเปลปีสยนแปลง 
รวมถนงตข้องมรค่งมษัสนผลษักดษัน ESG ใหข้เปข็นวษัฒนธรรมหรถือคค่านริยมขององคฑ์กรตค่อไป 

นโยบายการพยฒนาอยค่างยยยั่งยยืน

เนข้นเพถืสอตอบสนองตค่อความคาดหวษังของผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย ดษังนปีน
     1. ปฏริบษัตริตามหลษักสากลของการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืน กฎหมาย และขข้อกจาหนดทปีสเกปีสยวขข้อง

2. สรข้างความเชถืสอมษัสนพนงพอใจใหข้ผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกระดษับ โดยปฏริบษัตริใหข้ครอบคลรมทษันงดข้านเศรษฐกริจ
สษังคมสริสงแวดลข้อม

3. สรข้างความตระหนษักรมูข้เกปีสยวกษับนโยบายการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืนใหข้แกค่พนษักงาน คมูค่คข้า และลมูกคข้า
4. สนษับสนรนการยกระดษับครณภาพชปีวริตของสษังคมอษันจะนจาไปสมูค่ความยษัสงยถืนของสค่วนรวม
5. เปริดเผยนโยบาย แนวทางการบรริหารจษัดการ และผลการดจาเนรินงานอยค่างโปรค่งใส ซ นสงเปข็นพถืนนฐานใน

การนจาไปสมูค่ความยษัสงยถืน
6. กรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัทฯ ทรกคน มปีหนข้าทปีสสนษับสนรน ผลษักดษัน และปฏริบษัตริใหข้

สอดคลข้องกษับนโยบายการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืนทปีสกจาหนด
7. นโยบายตข้องครอบคลรม

          7.1 ดข้านเศรษฐกริจ
- พษัฒนาการใหข้บรริการลมูกคข้าเพถืสอใหข้ไดข้รษับความพนงพอใจสมูงสรด
- บรริหารจษัดการความเสปีสยงดข้านความยษัสงยถืนอยค่างสมจสาเสมอและตค่อเนถืสอง
- สรข้างความสษัมพษันธฑ์กษับพษันธมริตรทางธรรกริจใหข้มษัสนคง

          7.2 ดข้านชรมชน
- การมปีสค่วนรค่วมกษับชรมชน เพริสมการสถืสอสารกษับชรมชน ผมูข้นจาชรมชน และหนค่วยงานภาครษัฐทปีส

            เกปีสยวขข้อง
- การมปีสค่วนรค่วมในกริจกรรมวษัฒนธรรม ประเพณปี และกริจกรรมตค่างๆ ของชรมชน
- สนษับสนรนการพษัฒนาและสค่งเสรริมความเขข้มแขข็งของชรมชน

          7.3 ดข้านสษังคมและพนษักงาน
- ดมูแลใหข้มปีความปลอดภษัยและความมษัสนคง
- การปฏริบษัตริตค่อแรงงานอยค่างเปข็นธรรม โดยคจานนงถนงหลษักสริทธริมนรษยชน
- การพษัฒนาภายในองคฑ์กรใหข้เปข็น สษังคมทปีสมปีความสรข มปีการเรปียนรมูข้และการพษัฒนา

          7.4 ดข้านสริสงแวดลข้อม
- การบรริหารจษัดการทปีสไมค่กค่อใหข้เกริดผลกระทบตค่อสริสงแวดลข้อม ตษันงแตค่การจษัดหาวษัตถรดริบ การใช ข้ 

            และการดมูแลจษัดการของเสปีย
- การบรริหารจษัดการเพถืสอใช ข้ทรษัพยากรอยค่างประหยษัดและยษัสงยถืน
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    8.  กจาหนดแนวทางปฏริบษัตริ การตริดตาม และการวษัดผล ใหข้เปข็นไปตามนโยบายการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืน โดย
ยนดมษัสนในหลษักการบรริหารจษัดการทปีสมปีระบบและกระบวนการตามนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี 
แนวทางการประเมรินประกอบดข้วย

     8.1 ปฏริบษัตริตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีครบถข้วน
     8.2 ความพนงพอใจของลมูกคข้า
     8.3 สรขภาวะทปีสดปีในการทจางาน
     8.4 การตรวจมลภาวะดานสริสงแวดลอม 
     8.5 ความผมูกพษันในองคกรของพนษักงาน
     8.6 อษัตราการเกริดอรบษัตริเหตร
     8.7 ขข้อรข้องเรปียนจากชรมชน

เปผู้าหมายการจยดการดผู้านความยยยั่งยยืน 4 ดผู้าน

1. หค่วงโซค่คหณคค่าธหรกวิจ 2. การกดากยบดผแลกวิจการทรียั่ดรี 3. การสรผู้างคหณคค่าสวิยั่ง
แวดลผู้อม

4. การสรผู้างคหณคค่าส ยงคม

- ปรษับเปลปีสยนและนจาเทคโนโลยปี
ใหมค่มาใช ข้งาน ทษันงดข้านงานการ
ขาย งานการผลริต งานใน
สจานษักงาน ใหข้ทษันสมษัยตามทษัน
โลกปษัจจรบษัน

- การดมูแลบรริหารจษัดการธรรกริจใหข้
มปีความตค่อเนถืสอง โดยกรรมการ
บรริหารจะใหข้นโยบายและทบทวน
ตลอดเวลา 

- ดมูแลใหข้มปีการใช ข้ทรษัพยากรอยค่าง
มปีประสริทธริภาพ ลดการเกริดของ
เสปียหาย

- ดมูแลจษัดการสภาพ
แวดลข้อมและความ
ปลอดภษัยในการทจางาน 
โดยทจาเปข็นประจจาและ
สมจสาเสมอ

- ปรษับเปลปีสยนเปข้าหมายและ
กลยรทธฑ์ทางการตลาด เพถืสอมรค่ง
สรข้างการเตริบโตทางธรรกริจอยค่าง
ตค่อเนถืสอง

- การปฏริบษัตริตค่อแรงงานดข้วยความ
เปข็นธรรมและยนดหลษักสริทธริมนรษย
ชน สมจสาเสมอ

- ดมูแลบรริหารจษัดการ การใช ข้นจนา 
การใช ข้พลษังงาน ใหข้เกริดประโยชนฑ์
สมูงสรด และใสค่ใจปษัญหาการเกริด
กรุ๊าซเรถือนกระจก พรข้อมวริเคราะหฑ์
แหลค่งกจาเนริดและการปข้องกษัน

- ใหข้ความรค่วมมถือในการ
พษัฒนาชรมชน ทรกครษันงทปีสมปี
โอกาส 

- ใสค่ใจดมูแล และบรริหารจษัดการ
งานลมูกคข้าสษัมพษันธฑ์อยค่างสมจสาเสมอ
แมข้อยมูค่ในสถานการณฑ์COVID-19
เชค่น ประสานงานและจษัดกริจกรรม
รค่วมกษันเมถืสอลมูกคข้ามปีความพรข้อม  

- การจษัดการความเสปีสยง วริเคราะหฑ์
และปข้องกษันโอกาสทปีสจะเกริด โดย
มปีคณะกรรมการบรริหารความเสปีสยง
คอยกจากษับดมูแล

- ดมูแลการจษัดการของเสปียและสริสง
ปนเปถืนอน ตข้องแจข้งขอทจาลายของ
เสปียใหข้ถมูกตข้องตามระเบปียบและ
กฎหมายทปีสเกปีสยวขข้อง

- จษัดอบรมและพษัฒนา
บรคลากรอยค่างสมค่าเสมอ 
โดยมปีเปข้าหมายพนษักงาน
ทรกคนตข้องไดข้รษับการอบรม
อยค่างนข้อยปปีละ 1 หลษักสมูตร

-  ดมูแลทบทวนกระบวนการหค่วง
โซค่ครณคค่า ตษันงแตค่ การจษัดหา
วษัตถรดริบทปีสดปีมปีครณภาพ การขนสค่ง
และนจาเขข้าสมูค่กระบวนการผลริต 
การผลริตทปีสเนข้นหลษักครณภาพ  การ
จษัดเกข็บ การจษัดจจาหนค่าย การจษัด
สค่งทปีสรวดเรข็ว  และการบรริการ
ตริดตามหลษังการขายทปีสดปี  

- ดมูแลองคฑ์กรใหข้มปีการดจาเนริน
ธรรกริจตามหลษักจรรยาบรรณทปีสดปี 
ตค่อผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียแตค่ละกลรค่มใหข้
ไดข้รษับการครข้มครองและปฏริบษัตริดข้วย
ความเสมอภาคและเปข็นธรรม

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

- ประเมรินผลงานบรคลากร
อยค่างสมจสาเสมอทรกไตรมาส 
รวมถนงการสรข้างแรงจมูงใจ
เพถืสอรษักษาผมูข้มปีความสามารถ
ใหข้ไดข้ทจางานรค่วมกษับองคฑ์กร
ไดข้นาน

กลยหทธนในการพยฒนาอยค่างยยยั่งยยืน

1. การเตริบโตอยค่างยษัสงยถืน ตามวริสษัยทษัศนฑ์ และพษันธกริจของบรริษษัทฯ
2. มปีความรษับผริดชอบตค่อสษังคม และสริสงแวดลข้อม เพถืสอนจามาซนสงการยอมรษับเชถืสอมษัสนจากชรมชน
3. ใสค่ใจผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย โดยยนดหลษักการดจาเนรินธรรกริจอยค่างโปรค่งใส เปข็นธรรม และเทค่าเทปียม
4. เปข้าหมายทจาผลตอบแทนทปีสดปีใหข้กษับองคฑ์กร และความพนงพอใจของผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย
5. มปีการกจาหนดตษัวชปีนวษัดเพถืสอประเมรินประสริทธริภาพในการดจาเนรินการ และหาแนวทางปรษับปรรง
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1. หค่วงโซค่คหณคค่าของธหรกวิจ

บรริษษัทฯกจาหนดแนวทางปฏริบษัตริเพถืสอตอบสนองตค่อความคาดหวษังของผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทษันงภายในและภายนอก
องคฑ์กร จษัดใหข้มปีการสถืสอสาร การทจางานรค่วมกษัน การสรข้างความสษัมพษันธฑ์ทปีสดปี และการมปีสค่วนรค่วมกษับผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกกลรค่ม 
ทษันงลมูกคข้า พษันธมริตรทางธรรกริจ ชรมชน ภาคสษังคม ตลอดจนพนษักงานภายในองคฑ์กร และทรกๆปปีจะนจาขข้อมมูลความ
ตข้องการ ขข้อเสนอแนะ และความคริดเหข็นของแตค่ละกลรค่มผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปีย มาสรรปประเดข็นทปีสมปีนษัยสจาคษัญดข้านความยษัสงยถืน 
และปรษับปรรงการดจาเนรินงานใหข้สอดคลข้องอยค่างสมจสาเสมอ

การววิเคราะหนผผผู้มรีสค่วนไดผู้เส รียในหค่วงโซค่คหณคค่าของธหรกวิจ

ผผผู้มรีสค่วนไดผู้เสรีย การสยืยั่อสาร การววิเคราะหน การดดาเนวินงาน

1. ผมูข้ถถือหรข้น -การประชรมผมูข้ถถือหรข้น
-เปริดเผยขข้อมมูลใหข้ทราบอยค่าง
เหมาะสม โปรค่งใส เปข็นธรรม 
และทษันเวลา เชค่นการรายงานผล
การดจาเนรินงานทรกไตรมาส

-การกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี
-ผลดจาเนรินงานเตริบโต
-ผลตอบแทนทปีสดปี
-ความยษัสงยถืนในการดจาเนรินธรรกริจ

-เปริดเผยขข้อมมูลอยค่างเพปียงพอ
-ดจาเนรินการตามหลษักการกจากษับดมูแล
กริจการทปีสดปี
-จค่ายเงรินปษันผลอยค่างเหมาะสม
-การบรริหารจษัดการความเสปีสยง
-มปีแนวทางการบรริหารจษัดการอยค่างยษัสงยถืน

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

-ความปลอดภษัย
-สวษัสดริการ
-ความกข้าวหนข้า

-แผนงานดข้านความปลอดภษัยและอาชปีว
อนามษัยในการทจางาน โดยมปีคณะทจางาน
ทปีสเลถือกตษันงมาจากพนษักงาน
-ใหข้พนษักงานมปีสค่วนรค่วมในการหาหษัวขข้อ
สจาหรษับแผนการจษัดอบรมประจจาปปี

3. ลมูกคข้า -การเขข้าพบลมูกคข้า
-การสจารวจความพนงพอใจ
-การทจากริจกรรมรค่วมกษัน
-การพาลมูกคข้าเขข้าชมบรริษษัท
-รษับขข้อรข้องเรปียน (ถข้ามปี)

-สรินคข้าดปีมปีมาตรฐาน สค่งของตรง
เวลา
-บรริการกค่อนและหลษังขายมปี
ครณภาพ
-ราคาสรินคข้าเหมาะสม
-มปีความผมูกพษันยษัสงยถืน

-การบรริหารดข้วยระบบ ISO
-การจษัดการปษัญหาขข้อรข้องเรปียนจาก
ลมูกคข้าดข้วยความรวดเรข็ว
-การบรริหารลมูกคข้าสษัมพษันธฑ์

4. คมูค่คข้า -การตริดตค่อเจรจาทางธรรกริจ
-การเขข้าเยปีสยมชมกริจการ
-การประชรมรค่วมกษัน

-ราคาทปีสเปข็นธรรมและโปรค่งใส
-ปฏริบษัตริตามสษัญญาหรถือขข้อ
ตกลง
-สามารถสนษับสนรนในการ
ดจาเนรินธรรกริจ
-ตริดตค่อธรรกริจแบบยษัสงยถืน

-นโยบายการตค่อตข้านทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน
-ระเบปียบปฏริบษัตริในการจษัดซถืนอทปีสดปี
-การประเมรินความเชถืสอมษันโดย
กจาหนด KPI ตค่างๆ

5. เจข้าหนปีน -การพบปะตามวาระโอกาส
-การเขข้าเยปีสยมชมบรริษษัท
-แสดงผลการดจาเนรินงานทปีสดปี

-ชจาระหนปีนตรงเวลา
-ความสามารถในการทจากจาไร

-แผนงานทางการเงรินทปีสดปี
-ประเมรินและบรริหารความเสปีสยงทปีสดปี

6. สษังคมและสค่วนรวม - สนษับสนรนกริจกรรมทปีสชรมชนขอ
ความรค่วมมถือ
- รษับขอรข้องเรปียน (ถข้ามปี)
- อบรมพนษักงานในการปฏริบษัตริตน
เปข็นพลเมถืองดปีทจาประโยชนฑ์ใหข้
กษับชรมชนและสษังคม
-มปีเวข็บไซตฑ์ขข้อมมูลของบรริษษัท

-สรินคข้ามปีครณภาพ
-ไมค่กค่อใหข้เกริดมลพริษ
-มปีสค่วนรค่วมและชค่วยเหลถือ
กริจกรรม
-เขข้าถนงขข้อมมูลทษัสวไปของบรริษษัท
ไดข้

-การบรริหารจษัดการ กจาจษัด ของเสปียทปีสดปี มปี
มาตรฐาน
-จษัดใหข้มปีการตรวจวษัดครณภาพสริสง
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

สวิทธวิของผผผู้ถยือหหผู้น (The Rights of Shareholders)

      บรริษษัทใหข้ความสจาคษัญตค่อสริทธริพถืนนฐานของผมูข้ถถือหรข้น ครอบคลรมสริทธริทางกฎหมาย ในฐานะนษักลงทรน
และผมูข้ถถือหรข้น หรถือเปข็นเจข้าของบรริษษัท ไดข้แกค่ส ริทธริการซถืนอ ขาย โอนหลษักทรษัพยฑ์อยค่างเปข็นอริสระ การไดข้รษับสค่วน
แบค่งในผลกจาไรของบรริษษัท(เงรินปษันผล) การเขข้ารค่วมประชรมเพถืสอใช ข้สริทธริออกเสปียงลงคะแนนในการประชรมผมูข้ถถือ
หรข้นอยค่างเปข็นอริสระและเทค่าเทปียมกษัน การแตค่งตษันงหรถือถอดถอนกรรมการ การกจาหนดคค่าตอบแทนกรรมการ การ
แตค่งตษันงและกจาหนดคค่าตอบแทนผมูข้สอบบษัญชปี และการมปีสค่วนรค่วมตษัดสรินใจในเรถืสองสจาคษัญของบรริษษัท เชค่น การ
แกข้ไขหนษังสถือบรริคณหฑ์สนธริ ขข้อบษังคษับของบรริษษัท การเพริสม/ลดทรน และการไดข้รษับขข้อมมูลขค่าวสารทปีสมปีนษัยสจาคษัญ
อยค่างรวดเรข็ว ครบถข้วนเพปียงพอ ผค่านชค่องทางทปีสเขข้าถนงไดข้งค่าย สนษับสนรนใหข้ผมูข้ถถือหรข้นไดข้ใช ข้สริทธริออกเสปียงของ
ตนเองอยค่างเตข็มทปีสผค่านการประชรมผมูข้ถถือหรข้น โดย 1 หรข้นเทค่ากษับ 1 เสปียงเทค่ากษันทรกหรข้น เพถืสอใหข้ผมูข้ถถือหรข้นมปีสค่วนรค่วม
ในการตษัดสรินใจเรถืสองทปีสกระทบหรถือเกปีสยวขข้องกษับสริทธริและผลประโยชนฑ์ของตน

ประเมวินประส วิทธวิภาพในการดดาเนวินการ

เรยืยั่องทรียั่จยดทดา KPI ผลงาน

1) ความรษับผริดชอบตค่อผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกกลรค่ม

    • ขข้อรข้องเรปียนทปีสกระทบการดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีสาระสจาคษัญ 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

2) ความรษับผริดชอบตค่อหนค่วยราชการ ตลาดหลษักทรษัพยฑ์
 กลต. และอถืสนๆทปีสเกปีสยวขข้อง

    • การทจาความผริด/ขข้อรข้องเรปียน 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

3) ความรษับผริดชอบตค่อพนษักงาน รวม 4 บรริษษัท  720 คน

    • นโยบายลดอรบษัตริเหตร - การเกริดอรบษัตริเหตร 0 คน 3 คน

    • ใหข้การฝนกอบรม 720 คน 559 คน
=77.64%

    • ไดข้รษับการตรวจสรขภาพ สจาหรษับบรริษษัทในเครถือ 3 โรงงาน 508 คน 482 คน =
94.88% 

    • ขข้อเรปียกรข้อง ขข้อรข้องเรปียน ทปีสมปีสาระสจาคษัญตค่อการผลริต 0 ครษันง 0 ครษันง
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2. การกดากยบดผแลกวิจการทรียั่ดรี

ความรยบผวิดชอบของคณะกรรมการ

1. องคฑ์ประกอบ ตข้องมปีกรรมการไมค่นข้อยกวค่า 5 คน และตข้องมปีกรรมการอริสระอยค่างนข้อย 1 ใน 3
2. กจาหนดวริสษัยทษัศนฑ์ นโยบาย กลยรทธฑ์ เปข้าหมาย แผนการดจาเนรินธรรกริจ งบประมาณ โครงสรข้างการ

บรริหารงาน นโยบายกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี จรริยธรรมและจรรยาบรรณธรรกริจ ของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย เปข็น
ลายลษักษณฑ์อษักษร มปีการสถืสอสารใหข้ทรกคนในองคฑ์กรรมูข้และเขข้าใจ เพถืสอสค่งเสรริมใหข้ทรกคนในองคฑ์กรปฏริบษัตริตามทปีส
กจาหนด รวมถนงมปีการทบทวนเปข็นประจจา

3. ควบครมกจากษับดมูแล ใหข้เปข็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณทปีสกจาหนดไวข้อยค่างมปี
ประสริทธริภาพ และดมูแลใหข้บรริษษัทมปีการบรริหารจษัดการตามนโยบายกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี

4. สรรหา แตค่งตษันง ถอดถอน และกจาหนดแบค่งแยกขอบเขตอจานาจหนข้าทปีสของ คณะกรรมการบรริหาร 
กรรมการผมูข้จษัดการ คณะอนรกรรมการตค่างๆ โดยตข้องไมค่ใหข้เกริดรายการทปีสอาจมปีความขษัดแยข้ง มปีสค่วนไดข้เสปีย หรถือ
ความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์อถืสนใดกษับบรริษษัทหรถือบรริษษัทยค่อย 

 5. ประเมรินผลงานกรรมการบรริหาร และผมูข้บรริหารระดษับสมูง รวมถนงดมูแลนโยบายการจค่ายคค่าตอบแทน
อยค่างเหมาะสม

 6. จษัดใหข้มปีระบบการบษัญชปี การรายงานทางการเงริน และการสอบบษัญชปีทปีสมปีความนค่าเชถืสอถถือไดข้ มปีระบบ
การจษัดเกข็บเอกสารทปีสทจาใหข้สามารถตรวจสอบความถมูกตข้องของขข้อมมูลไดข้ในภายหลษัง

 7. ดมูแลใหข้มปีการทจางบการเงรินของบรริษษัทฯอยค่างถมูกตข้อง แสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนรินงานตรง
ตค่อความเปข็นจรริง ครบถข้วน และถมูกตข้อง เปข็นไปตามมาตรฐานการบษัญชปีทปีสรษับรองโดยทษัสวไป งบการเงริน ณ วษัน
สรินนสรดรอบบษัญชปีตข้องตรวจสอบโดยผมูข้สอบบษัญชปีของบรริษษัท กค่อนทปีสจะนจาเสนอตค่อทปีสประชรมผมูข้ถถือหรข้น ตลอดจน
รายงานความรษับผริดชอบของคณะกรรมการบรริษษัท ในการจษัดทจารายงานทางการเงริน โดยแสดงควบคมูค่กษับ
รายงานของผมูข้สอบบษัญชปี ในรายงานประจจาปปีของบรริษษัท

8. ดมูแลใหข้บรริษษัทมปี ระบบควบครมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบรริหารจษัดการความเส ปีสยงทปีส
ครอบคลรม มปีกลไกในการรษับเรถืสองรข้องเรปียนและการดจาเนรินการตค่อขข้อรข้องเรปียน

9. ดมูแลการทจารายการระหวค่างกษันใหข้มปีกระบวนการและการจษัดการทปีสชษัดเจนและโปรค่งใส รายการ
ระหวค่างบรริษษัทฯ กษับบรคคลทปีสเกปีสยวโยงกษัน การไดข้มาหรถือจจาหนค่ายไปซนสงสรินทรษัพยฑ์ การลงทรน การดจาเนรินการ
ใดๆ ของบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย เพถืสอปข้องกษันไมค่ใหข้เกริดความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์ มปีการเปริดเผยขข้อมมูล
อยค่างถมูกตข้องเพปียงพอและมปีการรายงานตค่อคณะกรรมการบรริษษัทอยค่างสมจสาเสมอ

10. ดมูแลใหข้มปีการดจาเนรินธรรกริจตค่อเนถืสองในระยะยาว มปีแผน พษัฒนาพนษักงาน ความตค่อเนถืสองของผมูข้บรริหาร
(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสถืบทอดตจาแหนค่งของกรรมการและผมูข้บรริหารระดษับสมูง
ของบรริษษัท

11. ดมูแลผลประโยชนฑ์ของผมูข้ถถือหรข้นทษันงรายใหญค่และรายยค่อยตามสริทธริอยค่างเสมอภาคเทค่าเทปียมกษัน มปี
การรายงานขข้อมมูลการดจาเนรินงานทปีสสจาคษัญ และรายงานทางการเงรินแกค่ผมูข้ถถือหรข้นและผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียอยค่างถมูกตข้อง
และเปข็นไปตามทปีสขข้อกฎหมายกจาหนด โดยกรรมการตข้องแจข้งใหข้บรริษษัททราบโดยไมค่ชษักช ข้าหากมปีสค่วนไดข้เสปียใน
สษัญญาหรถือขข้อตกลงใดทปีสทจากษับบรริษษัท มปีการเปลปีสยนแปลงในการถถือหรข้นของบรริษษัทหรถือบรริษษัทยค่อย

 12. การเคารพสริทธริมนรษยชนและการปฏริบษัตริตค่อแรงงานอยค่างเปข็นธรรม
13. การไมค่ลค่วงละเมริดทรษัพยฑ์ส รินทางปษัญญาหรถือลริขสริทธริธ
14. สนษับสนรนและรค่วมมถือในการตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน
15. การประชรมคณะกรรมการ จษัดใหข้มปีการกจาหนดตารางการประชรมของกรรมการแตค่ละชรดลค่วงหนข้า

เพถืสอใหข้กรรมการสามารถจษัดสรรเวลาในการเขข้ารค่วมประชรมไดข้เตข็มประส ริทธริภาพ
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

4. คณะกรรมการบรริหารความเสปีสยง 4 ทค่าน 3 ทค่าน 1 ทค่าน

การกดากยบดผแลบรวิษยทยค่อย

กลไกในการกจากษับดมูแลการจษัดการและรษับผริดชอบการดจาเนรินงานในบรริษทยค่อย
1. กรรมการบรริหารของบรริษษัท 3 ทค่าน มปีตจาแหนค่งเปข็น กรรมการผมูข้จษัดการบรริษษัทยค่อยแตค่ละบรริษษัทฯ
2. ขอบเขตอจานาจหนข้าทปีสและความรษับผริดชอบของกรรมการผมูข้จษัดการ

-  วางแผนเปข้าหมาย กลยรทธฑ์ งบประมาณ ในการทจาธรรกริจหลษักของกลรค่มบรริษษัท
-  วางแผนการเลถือกซถืนอวษัตถรดริบหลษักสจาคษัญ
-  วางแผนโครงสรข้างองคฑ์กร การใช ข้ทรษัพยากร แรงงาน และเครถืสองจษักร
-  วางนโยบายครณภาพ
-  วางนโยบายตข้นทรนมาตรฐานและการวษัดผลประสริทธริภาพ
-  ประเมรินผลงาน ทษันงจากภายในองคฑ์กร และจากลมูกคข้าผมูข้บรริโภค อยค่างสมจสาเสมอ

3. คณะกรรมการบรริหารทจาหนข้าทปีสสรรหาบรคคลทปีสมปีความรมูข้ความสามารถไปดจารงตจาแหนค่งผมูข้บรริหารเพถืสอ
ดมูแลการบรริหารงานใหข้เปข็นไปตามนโยบายของบรริษษัทอยค่างมปีประส ริทธริภาพและประสริทธริผล

4. คณะกรรมการบรริหารกจาหนดใหข้บรริษษัทฯและบรริษษัทยค่อยใช ข้นโยบายการปฏริบษัตริงานเหมถือนกษันโดยเปข็น
ไปตามแผนธรรกริจหลษักของบรริษษัท หลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีของตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และ กลต. 
หลษักการบษัญชปีมาตรฐาน หลษักกฎหมาย และระเบปียบขข้อบษังคษับของหนค่วยงานตค่างๆ ทปีเกปีสยวขข้อง

5. พริจารณาอนรมษัตริโครงการหรถือการดจาเนรินงานตค่างๆ การทจารายการการไดข้มาหรถือจจาหนค่ายไปซนสง
ทรษัพยฑ์สริน การกมูข้ยถืม หรถือการขอสรินเชถืสอ การใหข้กมูข้ยถืมเงริน การเพริสมทรน การลดทรน การเลริกบรริษษัททปีสมปีผล
ตค่อการดจาเนรินธรรกริจอยค่างมปีนษัยสจาคษัญของบรริษษัทยค่อย

6. คณะกรรมการตรวจสอบทจาหนข้าทปีสสอบทานความถมูกตข้องเชถืสอถถือไดข้ของรายงานทางการเงริน สอบทาน
ระบบการควบครมภายใน การตรวจสอบภายใน การทจารายการเกปีสยวโยงกษัน การปฏริบษัตริตามกฎหมาย
และระเบปียบขข้อบษังคษับทปีสเกปีสยวขข้อง รวมถนงการกจากษับดมูแลการปฏริบษัตริงานของบรริษษัทยค่อย

7. คณะกรรมการบรริหารความเสปีสยงทจาหนข้าทปีสพริจารณาแนวทางบรริหารความเสปีสยงของบรริษษัทยค่อย 
8. คณะกรรมการบรริษษัททจาหนข้าทปีสพริจารณาผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทยค่อยอยค่างสมจสาเสมอ เพถืสอ

วางแผนงานและเปข้าหมายในการดจาเนรินงานในอนาคต
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คณะกรรมการกดากยบดผแล

คณะกรรมการบรริษษัทแตค่งตษันงคณะกรรมการตรวจสอบดมูแลสอบทานกระบวนการปฏริบษัตริตามกฎหมาย 
ตามขข้อกจาหนดตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และหนค่วยงานทปีสเกปีสยวขข้อง รวมถนงการกจากษับดมูแลกริจการทปีสสอดคลข้องกษับ
นโยบายและแนวทางปฏริบษัตริทปีสดปีตามหลษักการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปี และมปีเลขานรการบรริษษัทเปข็นผมูข้ทจาหนข้าทปีส
สนษับสนรนขข้อมมูลและประสานงานกษับฝค่ายตค่างๆ ทษันงนปีนเพราะมปีความเปข็นอริสระ โปรค่งใส สามารถใหข้ขข้อเสนอแนะ
และการปรษับปรรงแนวทางปฏริบษัตริใหข้สอดคลข้องกษับธรรกริจ นจามาซ นสงความนค่าเชถืสอถถือแกค่นษักลงทรนหรถือบรคคล
ภายนอก

การปผู้องกยนความขยดแยผู้งทางผลประโยชนน

คณะกรรมการบรริษษัทถถือเปข็นนโยบายสจาคษัญทปีสไมค่ใหข้คณะกรรมการ ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน ใช ข้ตจาแหนค่ง
หนข้าทปีสแสวงหาผลประโยชนฑ์สค่วนตน 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
เปลปีสยนแปลงการถถือครองหลษักทรษัพยฑ์ของบรริษษัทฯ ซ นสงรวมถนงการเปลปีสยนแปลงการ
ถถือครองหลษักทรษัพยฑ์ของคมูค่สมรสและบรตรทปีสยษังไมค่บรรลรนริตริภาวะของบรคคลดษังกลค่าว 
(ถข้ามปี) ตค่อทปีสประชรมคณะกรรมการบรริษษัทเปข็นรายไตรมาส โดยใหข้นจาสค่งสจาเนาแบบ
รายงานการเปลปีสยนแปลงการถถือหลษักทรษัพยฑ์และสษัญญาซถืนอขายลค่วงหนข้า (แบบ 59)
ถข้ามปี ใหข้แกค่เลขานรการบรริษษัท เพถืสอรวบรวมและนจาเสนอตค่อทปีสประชรมคณะกรรมการ
บรริษษัท

3. การจษัดทจารายงานการมปีสค่วนไดข้
เสปียของกรรมการและผมูข้บรริหาร

     บรริษษัทกจาหนดใหข้กรรมการและผมูข้บรริหาร ดจาเนรินการตามมาตรา 89 แหค่งพระ
ราชบษัญญษัตริหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯ คถือ ตข้องจษัดทจาและสค่งแบบรายงาน
การมปีสค่วนไดข้เสปียเพถืสอรายงานใหข้บรริษษัททราบถนงการมปีสค่วนไดข้เสปียของตนหรถือของ
บรคคลทปีสมปีความเกปีสยวขข้อง ซนสงเปข็นสค่วนไดข้เสปียทปีสเกปีสยวขข้องกษับการบรริหารกริจการของ
บรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ดษังนปีน
     - รายงานเมถืสอเขข้าดจารงตจาแหนค่งกรรมการหรถือผมูข้บรริหารครษันงแรก
     - รายงานภายใน 3 วษันเมถืสอมปีการเปลปีสยนแปลงอยค่างมปีสาระสจาคษัญ
     - รายงานทรกไตรมาสในการประชรมพริจารณาผลการดจาเนรินงานและงบการเงริน
โดยเลขานรการบรริษษัทเปข็นผมูข้จษัดเกข็บและสค่งสจาเนาใหข้ประธานกรรมการบรริษษัท และ
ประธานกรรมการตรวจสอบรษับทราบ และสรรปรายงานการมปีสค่วนไดข้เสปียทปีสมปีการ
เปลปีสยนแปลงใหข้ทปีสประชรมคณะกรรมการบรริษษัททราบและบษันทนกในรายงานการ
ประชรมคณะกรรมการทรกครษันงทปีสมปีการเปลปีสยนแปลง
      และ กจาหนดแบบฟอรฑ์มใหข้กรรมการ ผมูข้บรริหาร รายงานความขษัดแยข้งทางผล
ประโยชนฑ์ทษันทปีเมถืสอมปีความขษัดแยข้งเกริดขนนน และรายงานเปข็นประจจาภายในเดถือน
กรมภาพษันธฑ์ของทรกปปี ( ถข้าไมค่มปีใหข้รายงานวค่า ไมค่มปี )
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งานนยกลงทหนส ยมพยนธน

บรริษษัท เปริดเผยขข้อมมูลตามขข้อกจาหนดของสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทย โดยมปีเลขานรการบรริษษัทรษับผริดชอบวค่าไดข้ทจาถมูกตข้อง 
ครบถข้วน ทษันเหตรการณฑ์ แกค่ผมูข้ถถือหรข้น นษักลงทรนรายยค่อย และผมูข้สนใจทรกระดษับ อยค่างเทค่าเทปียมและเปข็นธรรม เปริด
โอกาสใหข้มปีการนษัดพบปะผมูข้บรริหาร การตอบคจาถามทางโทรศษัพทฑ์ หรถืออปีเมลฑ์ การเผยแพรค่ผค่านสถืสอ และการเปริด
เผยขข้อมมูลสารสนเทศตค่างๆตามเหตรการณฑ์ ตามรอบระยะเวลาบษัญชปีนจาเสนอผลการดจาเนรินงาน คจาอธริบายและ
การวริเคราะหฑ์ของฝค่ายจษัดการประจจาไตรมาส กรณปีรายไดข้/กจาไรสรทธริ ตค่างจากงวดเดปียวกษันของปปีทปีสผค่านมารข้อย
ละ 20 ผค่านระบบสถืสอสารของตลาดหลษักทรษัพยฑ์แหค่งประเทศไทยและเผยแพรค่บนเวข็บไซตฑ์ของบรริษษัท ทปีส 
http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพถืสอใหข้สาธารณชนไดข้รษับรมูข้ขข้อมมูลอยค่างเทค่าเทปียม
กษัน กรณปีทปีสผมูข้ถถือหรข้น นษักลงทรน หรถือผมูข้สนใจ มปีขข้อสงสษัยหรถือตข้องการนษัดหมายเขข้าพบผมูข้บรริหารและเยปีสยมชม
กริจการสามารถตริดตค่อเลขานรการบรริษษัทไดข้ทปีส โทรศษัพทฑ์: 0-2975-2780 ตค่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรถือ
อปีเมลฑ์ : suthirat@siampangroup.com

การแจผู้งเบาะแสหรยือขผู้อรผู้องเรรียนหรยือกรณรีถผกละเมวิด

บรริษษัทกจาหนดชค่องทางการแจข้งเบาะแส หรถือขข้อรข้องเรปียน หรถือกรณปีถมูกละเมริดส ริทธริ รวมถนงการเสนอ
แนะแสดงความคริดเหข็นตค่างๆ ผค่านชค่องทางดษังนปีน
1. จดหมายอริเลข็กทรอนริกสฑ์ 1.1  คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ 

       เสปีสยง ทปีสศมูนยฑ์อปีเมลฑ์: info@siampangroup.com
1.2  เลขานรการบรริษษัท ทปีสอปีเมลฑ์ : suthirat@siampangroup.com   

2. จดหมายจษัดสค่งทางไปรษณปียฑ์ 2.1 คณะกรรมการบรริษษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบรริหารความ
      เสปีสยง/เลขานรการบรริษษัท
      สค่งถนง   บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
               488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสปีสแยกมหานาค เขตดรส ริต กรรงเทพฯ  
               10300
2.2 ผมูข้สอบบษัญชปี
      สค่งถนง    ครณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง
                 ชษันน 48 - 50 อาคารเอข็มไพรฑ์ทาวเวอรฑ์ 1
                 ถนนสาทรใตข้ยานนาวา เขตสาทร กรรงเทพฯ 10120

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

กระบวนการรษับขข้อรข้องเรปียน : บรริษษัทดจาเนรินการตามกระบวนการดษังนปีน
1)  ผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกระดษับ แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปียน หรถือเสนอแนะความเหข็นผค่านชค่องทางขข้างตข้น 

โดยขข้อมมูลทปีสไดข้รษับบรริษษัทถถือเปข็นความลษับ และมปีมาตรการครข้มครองผมูข้แจข้งเบาะแส ขข้อรข้องเรปียน หรถือกรณปีถมูก
ละเมริดสริทธริตามทปีสกจาหนดในนโยบายและแนวทางปฏริบษัตริเพถืสอปข้องกษันและตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน และใน
จรรยาบรรณธรรกริจของบรริษษัท

2)  เลขานรการบรริษษัท รษับขข้อรข้องเรปียน และดจาเนรินการพริจารณาแยกประเภทขข้อรข้องเรปียน
3)  นจาเสนอคณะกรรมการทปีสไมค่เกปีสยวขข้องกษับขข้อรข้องเรปียนพริจารณาแตค่งตษันงบรคคลทปีสเหมาะสมเพถืสอดจาเนริน

การตรวจสอบขข้อเทข็จจรริง หาขข้อมมูลประกอบทปีสนค่าเชถืสอถถือของขข้อรข้องเรปียนดษังกลค่าว โดยมปีฝค่ายทรษัพยากรบรคคล
เปข็นผมูข้ตริดตามเรถืสอง

4)  ถข้าพบวค่ามปีความผริดเกริดขนนนจรริงใหข้นจาเสนอผมูข้มปีอจานาจพริจารณาตษัดส รินตามระดษับชษันนโดยขนนนกษับ 
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. ครณสมบษัตริของคณะกรรมการแตค่ละชรด ความรมูข้ ความสามารถ ประสบการณฑ์ ความเหมาะสมกษับ
    ธรรกริจของบรริษษัท
3. บทบาท หนข้าทปีสและความรษับผริดชอบของคณะกรรมการแตค่ละชรดตามกฎบษัตร
4. การใหข้ความสจาคษัญตค่อการกจาหนด นโยบาย วริสษัยทษัศนฑ์ กลยรทธฑ์ในการดจาเนรินธรรกริจ
5. ไดข้ปฏริบษัตริหนข้าทปีสครบถข้วนตามหลษักการ คถือตามกฎหมาย, ดข้วยความระมษัดระวษัง ,ดข้วยความซถืสอสษัตยฑ์
    สรจรริต และ ดข้วยความรษับผริดชอบ
6. การดมูแลไมค่ใหข้เกริดความขษัดแยข้งทางผลประโยชนฑ์
7. การทบทวนนโยบายการกจากษับดมูแลกริจการทปีสดปีและการนจาไปปฏริบษัตริจรริง
8. การทบทวนจรริยธรรมจรรยาบรรณธรรกริจและการปฏริบษัตริทปีสไมค่ขษัดแยข้ง
9. การใหข้ความรค่วมมถือไมค่ปฏริบษัตริและตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน
10.การประเมรินผลและกจาหนดคค่าตอบแทนใหข้ผมูข้บรริหารระดษับสมูง
11.การประชรมคณะกรรมการ การกจาหนดวาระประชรม ความพรข้อมเอกสารประกอบการประชรม 
    การเขข้ารค่วมประชรมของกรรมการแตค่ละทค่าน ความมปีสค่วนรค่วมและความสมจสาเสมอ
12.การพษัฒนาความรมูข้ของกรรมการและเลขานรการบรริษษัท
13.ทบทวนแผนการพษัฒนาผมูข้บรริหารและพนษักงานในบรริษษัทและบรริษษัทยค่อย
14.การวางแผนสถืบทอดตจาแหนค่งผมูข้บรริหารระดษับสมูง
15.การดจารงตจาแหนค่งของกรรมการในบรริษษัทจดทะเบปียนและบรริษษัททษัสวไปอถืสน

ผลการประเมวินของปรี2564 

ขข้อทปีสยษังไมค่ปฏริบษัตริ เหตรผล

1. คณะกรรมการควรประกอบดข้วยกรรมการ
อริสระ มากกวค่ากนสงหนนสง ถข้าประธานกรรมการ
บรริษษัทไมค่เปข็นกรรมการอริสระ

ปษัจจรบษันบรริษษัทมปีกรรมการอริสระ 4 ใน 10 เทค่ากษับ 
40%และอยมูค่ในระหวค่างการสรรหาบรคคลทปีสเหมาะสมมา
เพริสมเตริม

2. คณะกรรมการควรกจาหนดใหข้กรรมการ
อริสระมปีวาระ  การดจารงตจาแหนค่งตค่อเนถืองไมค่
เกริน 9 ปปี นษับจากวษันทปีสแตค่งตษันงใหข้ดจารง
ตจาแหนค่งกรรมการอริสระครษันงแรก และควร
กจาหนดวาระทปีสดจารงตจาแหนค่งตริดตค่อกษันไดข้
นานทปีสสรดของกรรมการและกรรมการชรด
ยค่อย

คณะกรรมการบรริษษัทเชถืสอมษันวค่ากรรมการทรกทค่านเปข็นผมูข้
ทปีสมปีความรมูข้และความสามารถ ประสบการณฑ์ มปีความ
เขข้าใจลษักษณะการดจาเนรินธรรกริจเปข็นอยค่างดปี มปีความเปข็น
อริสระในการแสดงความเหข็น ใหข้ขข้อเสนอแนะทปีสเปข็น
ประโยชนฑ์แกค่บรริษษัท ไมค่เปข็นหรถือไมค่มปีสค่วนเกปีสยวขข้องกษับ
ผมูข้ถถือหรข้นรายใหญค่หรถือผมูข้มปีอจานาจควบครม ไมค่ถมูกโนข้มนข้าว
หรถือครอบงจาจากฝค่ายจษัดการ มปีครณสมบษัตริกรรมการ
อริสระตามขข้อกจาหนดของสจานษักงาน ก.ล.ต. และ ตลท.
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ผผผู้บรวิหาร

บรริษษัทฯมปีผมูข้บรริหารระดษับสมูงจจานวน 6 ทค่าน ประกอบดข้วย
1. นายมรข โรจตระการ ประธานผมูข้บรริหาร

ทปีสปรนกษาดข้านการจษัดซถืนอและการตลาด

2. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการผมูข้จษัดการ
ผมูข้ชค่วยกรรมการผมูข้จษัดการสายการขาย-การตลาดตค่างประเทศ

3. นางอรศรปี ทริพยบรญทอง ผมูข้ชค่วยกรรมการผมูข้จษัดการสายบรริหาร
ผมูข้รษับผริดชอบสมูงสรดในสายงานบษัญชปีและการเงริน (CFO)
รษักษาการผมูข้จษัดการฝค่ายจษัดซถืนอ ,คลษังสรินคข้า และ บรคคลและ
ธรรการ

4. นางสาวดรษฎปี โรจตระการ ผมูข้ชค่วยกรรมการผมูข้จษัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/
ชายแดน

5. นางสาวปรางศริรริ ทริพยบรญทอง ผมูข้ชค่วยผมูข้จษัดการฝค่ายขายตค่างประเทศ 

6. นายบรญศรปี ตษันตริพานริชพษันธฑ์ ผมูข้จษัดการฝค่ายคลษังสรินคข้าและจษัดสค่ง
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3. การสรผู้างคหณคค่าสวิยั่งแวดลผู้อม

บรริษษัทฯ ทบทวนนโยบายแนวปฏริบษัตริดข้านสริสงแวดลข้อมอยค่าสมจสาเสมอทรกปปี โดยคจานนงถนง
– การใหข้ความสจาคษัญตค่อระบบบรริหารสริสงแวดลข้อม โดยถถือเปข็นสค่วนหนนสงทปีสจะชค่วยเสรริมสรข้างครณคค่า

แกค่องคฑ์กร ผมูข้บรริหาร และพนษักงาน ตข้องยนดถถือปฏริบษัตริใหข้เปข็นไปตามกฎหมาย ระเบปียบ และขข้อบษังคษับ
ทปีสเกปีสยวขข้องกษับธรรกริจของกลรค่มบรริษษัทฯอยค่างเครค่งครษัด

– ตระหนษักถนงการควบครมและปข้องกษันไมค่ใหข้เกริดผลกระทบตค่อส ริสงแวดลข้อม อษันเกริดจากการปฏริบษัตริงาน
ไมค่ถมูกวริธปี และความผริดพลาดตค่างๆ ภายในองคฑ์กร

– มรค่งมษัสนทปีสจะรษักษาสภาพแวดลข้อมในการทจางานทปีสปลอดภษัยตค่อ พนษักงาน สษังคม ชรมชน ทปีสเกปีสยวขข้อง 
โดยถถือเปข็นหนข้าทปีสรษับผริดชอบของผมูข้บรริหารและพนษักงานทรกคน

– จษัดใหข้มปีแผนวริเคราะหฑ์ ควบครม ปข้องกษัน และตริดตาม รายงานเกปีสยวกษับส ริสงแวดลข้อม ทรกๆเดถือนอยค่าง
สมจสาเสมอ เพถืสอเตรปียมพรข้อมหากเกริดเหตรฉรกเฉริน เชค่น การหกลข้นหรถือรษัสวไหลของนจนามษัน กรุ๊าซ สารเคมปี 
หรถือ ของเสปีย

– จษัดใหข้มปีการอบรมประชาสษัมพษันธฑ์เพถืสอสรข้างความรมูข้ความเขข้าใจและเผยแพรค่ขข้อมมูลแกค่พนษักงาน และผมูข้ทปีส
เกปีสยวขข้อง เพถืสอใหข้ทราบและเขข้าใจในนโยบาย กฎระเบปียบ ขษันนตอนวริธปีปฏริบษัตริและขข้อควรระวษังตค่างๆ เพถืสอ
นจาไปยนดถถือปฏริบษัตริ โดยไมค่กค่อใหข้เกริดผลกระทบตค่อสริสงแวดลข้อม

– ใหข้ความรค่วมมถือสค่งเสรริมกริจกรรมในการรษักษาสริสงแวดลข้อมรค่วมกษับคนในชรมชน เพถืสอชค่วยพษัฒนาครณภาพ
ชปีวริตในชรมชน ตามหลษักการพษัฒนาอยค่างยษัสงยถืน

ประเมวินประส วิทธวิภาพในการดดาเนวินการ

ผลการดจาเนรินงานและผลลษัพธฑ์ทปีสเกปีสยวกษับการจษัดการดข้านสริสงแวดลข้อมในประเดข็นทปีสสจาคษัญ สจาหรษับปปี 
2564 ทปีสผค่านมา

เรถืสองทปีสจษัดทจา KPI ผลงาน

ความรษับผริดชอบตค่อชรมชนทข้องถริสน อาชปีวอนามษัย ความปลอดภษัย และสริสงแวดลข้อม

• ขข้อรข้องเรปียนสริสงแวดลข้อมจากภายนอกองคฑ์กร 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

• ตริดตามตรวจสอบ มลพริษ/มลอากาศ

   - 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

   - ตรวจวษัดปรริมาณตะกษัสว และกรดซษัลฟมูรริค ผค่านคค่า Std. 23/12/64

   - ตรวจวษัดระดษับ เสปียง แสง และความรข้อน ผค่านคค่า Std. 28/09/64

• การจษัดการเพถืสอลดการปลค่อยกรุ๊าซเรถือนกระจก
    - เรริสมวริเคราะหฑ์ขข้อมมูลแหลค่งกจาเนริดจากภายในองคฑ์กร จากคมูค่คข้า ลมูกคข้า ผมูข้มาตริดตค่อ ฯลฯ 
    - ไมค่พบคค่าการปลค่อยกรุ๊าซเรถือนกระจกอยค่างมปีนษัยสจาคษัญแตค่อยค่างใด 
    - บรริษษัทฯจะดจาเนรินการจษัดการดมูแลตค่อเนถืสองอยค่างสมจสาเสมอ และรายงานผลตค่อไป
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4. การสรผู้างคหณคค่าส ยงคม

       บรริษษัทและบรริษษัทยค่อย ดจาเนรินธรรกริจผลริตและจจาหนค่ายส รินคข้าอรตสาหกรรมหมวดยานยนตฑ์ ประเภท
นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี และแบตเตอรปีส มปีวษัตถรดริบทปีสใช ข้ในการผลริตทปีสจะมปีผลกระทบตค่อสษังคมและสริสงแวดลข้อม จนงมปี
ความจจาเปข็นอยค่างยริสงทปีสในกระบวนการดจาเนรินงานจะตข้องมปีนโยบายความรษับผริดชอบตค่อสษังคม เพถืสอสรข้างความ
เชถืสอมษัสน และความไวข้วางใจใหข้กษับผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกระดษับ โดยมปีเปข้าหมายใหข้องคฑ์กรเตริบโตและยษัสงยถืน บรริษษัท
ดจาเนรินการตามหลษักการเพถืสอความยษัสงยถืนขององคฑ์กร ดษังนปีน

1. หลษักครณคค่าหลษัก (Core Value) ขององคฑ์กร S : Spirit หมายถนงรค่วมมถือรค่วมใจ  P : Passion หมาย
    ถนง  ทรค่มเทกษับงานทปีสทจา  และ G : Generate หมายถนงสรข้างสรรคฑ์ส ริสงดปีงาม
2. หลษักวริสษัยทษัศนฑ์ (Vision) ขององคฑ์กร คถือเปข็นหนนสงในธรรกริจผมูข้ผลริต นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี แบตเตอรปีส 
    ผลริตภษัณฑฑ์ประกอบอถืสนๆ และใหข้บรริการโลจริสตริกสฑ์ ดข้วยครณภาพมาตรฐานสากลและมปีความรษับผริด
    ชอบตค่อผมูข้มปีสค่วนไดข้เสปียทรกภาคสค่วน
3. หลษักพษันธกริจ (Mission) ขององคฑ์กร

1. มปีผลตอบแทนทปีสดปีตค่อผมูข้ถถือหรข้น และมปีความสษัมพษันธฑ์ทปีสดปีกษับพษันธมริตรทางธรรกริจ
2. ผลริตสรินคข้าทปีสดปี มปีครณภาพ และมปีการควบครมตข้นทรนการผลริตอยค่างมปีประส ริทธริภาพ
3. พษัฒนาเทคโนโลยปีใหมค่ๆ เพถืสอตอบสนองความตข้องการตลาดทษันงในและตค่างประเทศ
4. มองหาตลาดและชค่องทางโอกาสเพถืสอขยายธรรกริจใหข้ทษันกษับการเปลปีสยนแปลง การแขค่งขษัน 

              และนจาสมูค่ความยษัสงยถืน
5. มปีความรษับผริดชอบตค่อสษังคมและสริสงแวดลข้อม องคฑ์กรมปีสษังคมทปีสดปี
6. พนษักงานมปีสรขภาพกายและใจทปีสสมบมูรณฑ์แขข็งแรง สค่งเสรริมใหข้พนษักงานมปีความรมูข้ ความ
    สามารถ ปรษับตษัวใหข้ทษันตค่อการเปลปีสยนแปลง
7. ปฏริบษัตริตามกฎหมาย ขข้อบษังคษับ ของหนค่วยงานราชการอยค่างเครค่งครษัด

    - ใหข้ความรค่วมมถือในการตค่อตข้านการทรจรริตคอรฑ์รษัปชษัสน บรริษษัทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้ว
บนเวข็บไซตฑ์ของบรริษษัท 

    - การดมูแลเรถืสองการใช ข้ขข้อมมูลภายใน ดษังทปีสบรริษษัทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้วบน เวข็บไซตฑ์
ของบรริษษัท

    - การมปีจรริยธรรมในการดจาเนรินธรรกริจ ดษังทปีสบรริษษัทไดข้เผยแพรค่นโยบายไวข้แลข้วบนเวข็บไซตฑ์
ของบรริษษัท

4. มปีความรษับผริดชอบตค่อพนษักงาน
  1. ดมูแลพนษักงานของบรริษษัททษันงชายหรถือหญริง คนไทยหรถือคนตค่างดข้าว อยค่างเทค่าเทปียมกษัน

             2. ดมูแลไมค่ใหข้มปีการลค่วงละเมริดสริทธริมนรษยชนและใหข้เสรปีภาพในการจษัดตษันงสมาคมตค่างๆภายใน
   องคฑ์กร

            3. ดมูแลความเหมาะสมโดยเลถือกคนใหข้เหมาะสมกษับหนข้าทปีสงานทปีสทจา
  4. มปีกระบวนการผลริตทปีสดปีมปีประสริทธริภาพมปีระบบปข้องกษันอษันตรายตค่อพนษักงานทรกเชถืนอชาตริ ทรก

    เพศ ทรกวษัย 
  5. อบรบพษัฒนาพนษักงานทรกระดษับชษันนใหข้รอบรมูข้ในงานเทค่าเทปียมกษัน
  6. มปีนโยบายกจาหนดคค่าตอบแทนทปีสยรตริธรรม
  7. บรริษษัทรษับฟษังขข้อรข้องเรปียน ขข้อคริดเหข็น จากพนษักงานอยค่างเสมอภาค
  8. ใหข้ความปลอดภษัยในการทจางาน

5. มปีความรษับผริดชอบตค่อผมูข้บรริโภค บรริษษัทปรษับปรรงผลริตภษัณฑฑ์และภาชนะบรรจรหปีบหค่ออยค่างเหมาะสม
    สมจสาเสมอโดยคจานนงถนงความ สะดวก ปลอดภษัย ใสค่ใจกจาลษังซถืนอของคนในสษังคมโดยใหข้ความ
    รค่วมมถือกษับกรมการคข้าภายในในการกจาหนดราคาสรินคข้าอยค่างยรตริธรรม
6. มปีความรษับผริดชอบตค่อสริสงแวดลข้อม บรริษษัทใหข้ความรค่วมมถือในเรถืสองความเปข็นมริตรกษับส ริสงแวดลข้อม มปี
    คณะกรรมการสริสงแวดลข้อมทจา หนข้าทปีสรษับผริดชอบดมูแลสภาพแวดลข้อมทษันงภายในและชรมชนภายนอก
    องคฑ์กร ปฏริบษัตริตามกฎระเบปียบทปีสเกปีสยวขข้องกษับสษังคมและสริสงแวดลข้อมเปข็นอยค่างดปี
7. ใหข้การรค่วมมถือพษัฒนาชรมชมและสษังคม การลงทรนเพถืสอสษังคมเปข็นหนนสงในนโยบายของบรริษษัทเพถืสอนจา
    ไปสมูค่เปข้าหมายหลษักคถือ เตริบโตอยค่างยษัสงยถืน บรริษษัทใหข้ความรค่วมมถือกษับสษังคมในเรถืสอง  การสนษับสนรน
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SPG รายงานความยยยั่งยยืน 2564   

    แรงงานทปีสวค่างงานในเขตชรมชนใกลข้ๆบรริษษัทใหข้เขข้ามารค่วมทจางานตามความสามารถ การขออนรญาต
    ผลริตแอลกอฮอลฑ์ลข้างมถือเพถืสอการบรริจาคใหข้พนษักงาน คมูค่คข้า วษัด หนค่วยราชการในชรมชน ฯลฯ รวมถนง
    กริจกรรมเทริดทมูนสถาบษันพระมหากษษัตรริยฑ์, การทจานรบจารรงศาสนา และ การชค่วยบรรเทาสาธารณภษัย 
    เปข็นตข้น

ประเมวินประส วิทธวิภาพในการดดาเนวินการ

รายการทปีสเกปีสยวขข้องกษับสษังคม KPI ผลงาน

1) ครณภาพสรินคข้า นจนามษันหลค่อลถืสน จาระบปี และแบตเตอรปีส

    • ขข้อรข้องเรปียน 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

2) สริสงแวดลข้อมทปีสเกริดจากโรงงานผลริต 3 แหค่ง

    • ขข้อรข้องเรปียน 0 เรถืสอง 0 เรถืสอง

3) พนษักงานของบรริษษัท

    • การเกริดอรบษัตริเหตร 0 คน 3 คน

    • การรษับฝนกอบรม 100% 77.64%

    • การตรวจสรขภาพพนษักงานโรงงานผลริต 100%  94.88% 

    • ขข้อเรปียกรข้อง ขข้อรข้องเรปียน จากพนษักงาน 0 ครษันง 0 ครษันง

    • ดมูแลไมค่ใหข้พนษักงานสค่วนผลริต ตริดเชถืนอโรคระบาด 
      COVID-19

0 % 
ของคนรวม

71 คน = 13.19%

    • ดมูแลใหข้พนษักงานไดข้รษับการฉปีดวษัคซปีนปข้องกษัน COVID-19 100% 99.59%

4) การจข้างงานแรงงานในชรมชน

    •  รษับแรงงานจากชรมชนเขข้าทจางานเพริสม มากกวค่า 50 92 คน

5) การบรริจาคเพถืสอชรมชน

    • ในปปี2564 บรริษษัทโอนกรรมสริทธริธ ทปีสดริน 2 โฉนด รวม 7 ไรค่ 81 ตารางวา ซนสงเปข็นถนนในซอย
       พษัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรรงเทพฯ ใหข้กษับ กรรงเทพมหานคร เพถืสอเปข็น
       สาธารณประโยชนฑ์แกค่บรคคลทษัสวไป
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